
 بسمه تعالی

 رابطه فقه و اخالق

پشسص اص ساتغِ فمِ ٍ اخالق ، سؤاالت هتعذدی سا تِ رّي خغَس هی دّذ، سؤاالتی وِ دس تعضی 

هَاسد پاسخ ّای فلسفی ٍ والهی سا تِ ّوشاُ داسًذ، سؤاالتی وِ تذٍى پاسخ تِ آى ّا عشح پشسص اص چٌیي 

 ساتغِ ای سا تا اتْام هَاخِ هی ساصد. 

اها پیص اص هغشح ساختي تشخی اص ایي پشسطْا الصم است ایي ًىتِ سا هَسد تَخِ لشاس دّین وِ 

اخالق تِ ساتغِ فمِ ٍ ٍاواٍی  ،تشسسی ساتغِ فمِ ٍ اخالق تشسسی وذام ساتغِ ّا ًیست؛ تِ تیاى صشیح تش 

ٍ یا داًص ،ق ٍ فمِ هعٌای تشسسی ساتغِ داًص فمِ ٍ داًص اخالق ًیست، تِ هعٌای تشسسی ساتغِ داًص اخال

 ٍ یا تشسسی الگَی اخاللی فمیِ  ٍساتغِ فماّت  تشسسی هعٌای اخالق ًیض ًوی تاضذ ، ّوچٌیي تِ فمِ ٍ

ساتغِ هٌص اخاللی فمیِ ٍ احىام استٌثاط ضذُ اص سَی اٍ ًیست. تشسسی ساتغِ فمِ ٍ اخالق تٌْا تِ هعٌای 

 ساتغِ گضاسُ ّای اخاللی ٍ گضاسُ ّای فمْی است.

 ٌَى تِ پشسطْایی وِ دس ایي هدال پاسخ تِ آى ّا ضشٍسی است، هی پشداصین:او

 فمْی تَدى ٍ اخاللی تَدى یه گضاسُ تِ چیست؟ .1

 اص ًظش هفَْهی ٍ  هصذالی تیي ایي دٍ گضاسُ چِ استثاعی تشلشاس است؟  .2

هی  ی، پایِ اسصش گضاسی گضاسُ ّا تا فمِ است یا اخالق، پایِ اسصش گضاسیاص ًظش اسصش ضٌاخت .3

 تاضذ؟

ٍ یا گضاسُ ّای فمْی  فمْیگضاسُ ّای گضاسُ ّای اخاللی تذٍى لحاػ ی ، اص ًظش ٍخَد ضٌاخت آیا .4

 تذٍى دس ًظش گشفتي گضاسُ ّای اخاللی لاتل تحمك ّستٌذ؟

ّش وذام اص ایي گضاسُ ّا هٌحصش است ٍ یا عشیك ضٌاخت ی ، ساُ ضٌاخت آیا اص ًظش هعشفت ضٌاخت  .5

 ذ؟ٌّا تِ ّن ٍاتستِ هی تاض ّش وذام اص ایي گضاسُ

 آیا هی تَاى گضاسُ ای فمْی سا دس تعاسض تا گضاسُ ای اخاللی ، یافت؟  .6

 تَاى وسی سا وِ تِ گضاسُ ّای فمْی تَخِ ٍ التضام ًذاسد، هخالف اخالق ٍ تی اخالق ًاهیذ؟ آیا هی .7

 آیا هی تَاى گضاسُ ّای اخاللی سا تِ عٌَاى گضاسُ ّای فمْی تطواس آٍسد؟ .8

 گضاسُ ّای اخاللی دس اسالم َّیت هستملی اص گضاسُ ّای اخاللی دس ادیاى دیگش داسًذ؟آیا  .9



 س عشض گضاسُ ّای فمْی داضتِ تاضذ؟ آیا دیي هی تَاًذ گضاسُ ّای اخاللی د .10

گضاسُ ّایی . دس ایي خستاس وَتاُ ها دس صذد آى ّستین وِ ًطاى دّین: الف. ٍضواسی سؤاالت دیگش

. ب. اص ٌذلاتل لثَل ًیست یفمْ گضاسُ ّای دس عشضٍ  اسالهی تِ عٌَاى َّیت هستملاخالق تحت عٌَاى 

ًظش اسصش ضٌاختی ،گضاسُ ّای اخاللی اص اصالت تشخَسداسًذ. ج. دس ًظش تذٍی تشخی اص گضاسُ ّای فمْی 

ذم دس تعاسض تا گضاسُ ّای اخاللی ّستٌذ ،لىي تعاسض هستمش ٍ ّوِ خاًثِ هَسد لثَل ًوی تاضذ. د. ع

 هخالفت تا اخالق ٍ تی اخاللی سا ًتیدِ هی تخطذ، التضام تِ گضاسُ ّای فمْی تشای ضخص تاٍسهٌذ تِ فمِ ،

 چٌیي ًتیدِ ای سا تِ ّوشاُ ًذاسد.غیش هعتمذ تِ فمِ ،ضخص تشای لىي 

دس دسٍى دیي وِ تحت عٌَاى  تِ ٍیژُ اص هٌاتع ًملی گضاسُ ی فمْی تِ گضاسُ ای گفتِ هی ضَد وِ

ضٌاختِ هی ضَد ، اسٌتثاط هی گشدد ٍ تىلیف هىلفاى ٍاتستِ تِ آى دیي سا دس صهیٌِ ی ّشگًَِ  ضشیعت

. اها سفتاسی تِ ٍاسغِ احىام تىلیفیِ ی ٍخَب ، حشهت ، استحثاب ، وشاّت ٍ اتاحِ هطخص هی ًوایذ

تشای هثال  .اخز هثاًی هختلف چٌذاى آساى ًیستسخي اص گضاسُ ّای اخاللی تا تَخِ تِ هىاتة هتفاٍت ٍ 

اخاللی تش اساس ًظشیِ گضاسُ ّای گضاسُ ای اخاللی تش اساس ًظشیِ ّای غایت گشایاًِ تسیاس هتفاٍت اص 

است. پاسخ تِ ایي وِ چِ هثٌایی تشای تعییي گضاسُ ّای اخاللی  ٍ فضیلت گشایاًِ ّای ٍظیفِ گشایاًِ

 است. شعْذُ ی والمت ٍ دس ٍّلِ ی تعذ تشای هعتمذیي تِ دیي ، تش عْذُ ی فلسفِصحیح است ، 

دس ایي خا تِ خْت دٍسی اص خلظ هثاحث تحلیل خَد سا تش اساس ًگاُ فمِ ٍ والم اهاهیِ پیص هی 

وِ تش پایِ ی حسي ٍ لثح راتی ٍ عملی وِ هَسد پزیشش هتىلویي اهاهیِ ٍ هعتضلِ  ینها تش ایي اعتمادتشین. 

ٍاسغِ ی عمل دسن هی ضَد ٍ حسي ٍ لثح افعال دس رات ایي افعال گضاسُ ّای اخاللی تِ  اصَلاست ، 

اص ایي سٍ خذاًٍذ ًیض  .َاّذ تَدًخًٍذ ًیض خذادیي ٍ لاتل تغییش ٍ سلة حتی تَسظ ًْفتِ هی تاضذ ، وِ 

فعل لثیح تشای  استىاب گشچِ لذست تش فعل لثیح داسد ،لىي ّیچ گاُ هشتىة فعل لثح ًخَاّذ ضذ، چشاوِ

اهش الْی سا پزیشفتِ  ًظشیِ  هثتٌی تش لاعذُ هحَس تشخالف اضاعشُ وِ تِ ًَعی ٍظیفِ گشاییاٍ ًیض لثیح است.

 ٍ هعتمذ تِ حسي ٍ لثح ضشعی ضذُ اًذ.

تش ایي اساس ها هعتمذین وِ ّواى عَس وِ خذاًٍذ هشتىة فعل لثیح ًوی ضَد، هعٌا ًذاسد تِ یه فعل 

 چٌیي حىویتا هعٌا ًذاسد فمیْی تِ دس ّویي ساس لثیح اخاللی وِ عمل تِ آى دست یافتِ است حىن دّذ ٍ

ی اخاللی تَدُ ٍ لثیح عملی احال دس صَست هطاّذُ ی گضاسُ ای فمْی وِ دس تعاسض تا گضاسُ  فتَا دّذ.



حىن  ،ح تَدى آى گضاسُ ٍ فتَاتطواس هی سٍد، یا تایذ ایي تعاسض سا ظاّشی ٍ تذٍی داًست ٍ یا تِ ًاصحی

دس ایي خا ایي ًىتِ الصم تِ روش است وِ  تیشٍى ساًذ. ساستیي ی فمْیًوَد ٍ آى سا اص دایشُ ی گضاسُ ّا

ی تٌْا دس اهیِ تِ حسي ٍ لثح راتی ٍ عملی تِ صَست فی الدولِ ٍ ًِ تالدولِ هعتمذًذ، یعٌهتىلویي اه

ٍ حسي  ،ایي هَاسد سا تِ لثح ظلن ٍ وزبهَاسدی تِ حسي ٍ لثح راتی ٍ عملی افعال حىن ًوَدُ ٍ غالثا 

تِ گضاسُ ّای اخاللی تِ دیذ حذاللی هی ًگشًذ ٍ ًِ تِ عذل ٍ صذق هٌحصش هی ًوایٌذ ٍ اص ایي سٍ 

تعییي  تی ًیاص اص دیي ای تطش ساصَست حذاوثشی ، تِ عَسی وِ گضاسُ ّای اخاللی تتَاًٌذ توام سفتاس ّ

 ٍضعیت ًوایٌذ.

 :اوٌَى تِ ایي ًتایح دست هی یاتین 

راتی ٍ عملی ّستٌذ، فاسغ اص دیي ٍ ضشیعت خاصی لاتل تِ اخاللی وِ  آى تخص اص گضاسُ ّای الف. 

ش پایِ ی وِ ضشیعت ًیض تتِ عَسی ، َاٌّذ تَدٍ اص هٌظش اسصش ضٌاختی حائض اصالت خدست آٍسدى ّستٌذ 

، تش عْذُ ٍاتستِ تِ دیي  اص ایي گضاسُ ّا ، تعییي تىلیف افعال هىلفیيِ آى استَاس هی گشدد. لىي پس اص گزس

گضاسُ ّایی تِ عٌَاى اخالق اسالهی تی هعٌا خَاٌّذ تَد؛ اص ایي سٍ آى چِ تِ عٌَاى  ی فمِ است ، فلزا

تَسظ عمل حسي ٍ گضاسُ ّای اخاللی است وِ  .1 ق اسالهی ضٌاختِ هی ضَد ، هتطىل اصگضاسُ ّای اخال

هتَى دیٌی ًیض هٌعىس گشدیذُ است اص تاب اسضاد تِ حىن عمل لثح راتی آى هطخص ضذُ است ٍ اگش دس 

تشخی اص گضاسُ ّای . 3. تشخی اص تَصیِ ّای عشفاًی وِ سیطِ ای دس هتَى دیٌی ًذاسًذ. 2.  تلمی هی ضَد

 وشاّی وِ دس ٍالع هحل تحث اص آى ّا فمِ است. فمْی استحثاتی یا 

پزیشش اًٍذ تا ّوِ ی صفات ووالی اٍ ،استٌىاف اص پزیشش عملی خذپس اص پزیشش دیي ٍ فمِ ٍ  ب.

ٍ ، هخالفت تا اخالق ٍ تی اخاللی تلمی هی ضَد، صیشا هستلضم ظلن ًظشی عول تِ گضاسُ ّای فمْی ٍ 

خذاًٍذ تا ّوِ ی صفات  ،عولی ٍ تیشٍى سفتي اص دایشُ ی عذالت است ، لىي تشای وساًی وِ تِ ٍالع

هحشص ًطذُ است ، ًوی تَاى هخالفت تا گضاسُ ّای فمْی سا تی اخاللی  ،فمِ  ووالی اٍ ٍ تِ تثع آى دیي ٍ

  تلمی ًوَد.

هتعاسض تا گضاسُ ی اخاللی عملی تشخَسد  اص فمِ هَخَد اگش تِ گضاسُ ای تِ ظاّش  دس خایی ج.

ُ این ، تشای دچاس اضتثاُ گشدیذگضاسُ ی اخاللی هصذاق دس تطخیص . 1ًوَدین ، چٌذ حالت هتصَس است: 

تا  .2تلمی ًوَدُ این. ظلن سا هصذاق گضاسُ ی فمْی آى تِ اضتثاُ  ،هثال تِ ٍاسغِ ی ًذاضتي تَخِ ّوِ خاًثِ



 ي هصذاق تا ظلن تاالتش تَخِ ًٌوَدُتضاحن ایلىي تِ  هصذاق سا تطخیص دادُ این، ٍخَد ایي وِ تِ دسستی 

، دس حالی وِ فمِ تِ ایي تضاحن التفات داضتِ ٍ تا ٍخَد ارعاى تِ ظلن تَدى ، چاسُ ای خض حىن تِ ایي  این

. هىلفیي دس 4. تثاُ گشدیذُ استدچاس اض ساستیي حىن فمْیفمیِ دس استٌثاط  .3گضاسُ ی فمْی ًذیذُ است. 

ٍ فْن خَیص سا هصذاق ظلن ٍ هخالف حىن فمْی اص فمِ هَخَد ٍ فتَای فمیِ دچاس اضتثاُ گشدیذُ اًذ  فْن

 گضاسُ ی اخالق عملی تلمی ًوَدُ اًذ.
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