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زندگیسبک -1

راه و رسم زندگی، عادات و رفتارهای روزمره و مستمر
فقهقلمرو علم -2

مااحکام تکلیفی و وضعی مربوط به افعال اختیاری و سبک زندگی روزگار
اخالقتفاوت مسائل فقه و -3

انیاحکام ارزشی مربوط به سبک زندگی، افعال اختیاری و اوصاف نفس: اخالق
فناوریگسترده شدن دانش بشر و -4

تخصصی شدن، تنوع علوم، نیاز به بررسی و تجربه
فناوریتحوالت -5

منفی، تحول بنیادین در سبک زندگی و رفتارهای بشر، همراه با اثرات مثبت و
:  خواسته و ناخواسته

رسانه، محیط زیست و سالمت: تحوالت فناوری در حوزه: مثال
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:  تأثیر نهادهای مدنی جدید-6

پیشسالهزارسازمان هایبهشهریزندگیسبکدرسازمان هاومدنینهادهایتأثیر

کیوداوریبرایقاضییکمثلمدنینهادچندبابودهداراالمارهیکقدیمدر.بودمحدود

ودبودنشهرنظمودروازهامنیتعهده دارکهگزمهیاعسستعدادیوسالمتبرایحکیم

آنمانندوسپاهفرماندهیبرایامیریک

همجریقوهجملهازحکومتیقوایباماامروز

متعددیوزارتخانه هایکهداریمسروکار

کدامهردرو(وزارتخانه18ایراندر)دارد

وگرفتهشکلمتعددیسازمان هایآنهااز

امزندگیسبکازبخشیآنهاازیکهردر

اینویژگیمهمترینازیکی.می گیردشکل

دیدجچندسویهارتباطاتشکل گیرینهادها

.استقدیمیدوسویهارتباطاتکناردر
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:  تأثیر نهادهای مدنی جدید-6

بک هاییسیکهروگرفتهشکلنیزفراسرزمینیوبین المللیملی،مدنی،نهادهایامروز

.می کنندتحمیلماامروزیندنیایبرراخاص

وکالکانونمثلمدنینهادهای

بانکهاوبیمهشرکتهایمثلملینهادهای

ارتباطاتسازمان)یوتیآیومللسازمانچونسازمان هاییمثلبین المللینهادهای

بین الملل،روابطدر(جهانی

فوتبالفیفادرمثلفراسرزمینینهادهای

.داده اندتغییررامازندگیسبککهاستنهادهاینوعاز



:  فقه سنتی و پرسشهای جدید-

کهضالتیمعومشکالتحلبرایمانیاکاناخالقیوفقهیدستوراتآیاببینیمبایدحال

است؟کافیمواجهیمآنباامروز

کند؟نتعییرامازندگیسبکامروزدنیایدرکهاستکافیپیشینیانکتابهایآیا

استالزمماامروزبرایآمدهمیمااخالقیوفقهیکتبدراینازپیشکهآدابیازبسیاری

است؟کافیاینهاآیاولی

واکاویرایاسالممتونپیشیناصولبرجدیدفروعتطبیقبابایدماامروزاندیشمندانیا

:مثال ها.کننداستخراجمافقهازراآنهاوکنندمجدد

.بنویسندبانکداریآداببانکچوننهادیبرای:بانکداریآدابواصول.

وینتدراعدالتاصولمللسازمانچوننهادهاییبرای:المللیبینهمکاریهایاصول.

.کنندمجدد

وی آیدمبشرحیاتعرصهبههمراهتلفنچونجدیدفناورییکوقتی:ارتباطاتفقه.

ی توانمچگونهمی بریم،بسرخودهمراهتلفنبارازندگی ماناوقاتازوسیعیبخش

کافیمازینامروزندگیسبکراهنماییبرایمی تواندپیشینعلمایکتابهایکهگفت

نیستیم؟فقهدرارتباطاتکتابنامبهکتابینیازمندماآیا.باشد
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:  فقه سنتی و پرسشهای جدید-

:ورزشآداب.

.بنویسند(حقوقیاو)فقهواخالقفیفاچوننهادیبرای

:ترافیکفقه.

آمدوترافیکدرشهروندیکعمرازنیموساعتیکمیانگینطوربهروزانهوقتی

.نیستیمترافیکنامبهکتابینیازمندماآیاگذرد،میماشینباشدو

:بزرگبنگاه هایفقه.

انشهروندخریدبرایراجدیدخدمتیکازگستره ایزنجیره ا    یفروشگاه هایاگر

توردسکهکنیمتدوینفقهدرجدیدیالتجارةآدابمی توانیممامی کنندعرضه

باشد؟آنعکسیامشتریانشانباهاسازماناینرفتاربرایعملی
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:  آداب تجارت جدید-
کهستافقهدرالتجارهکتابشاخه هایزیرازیکیتجارتآدابیاکاروکسبآدابمثالً

.داردحدیثیمنابعدرریشه

جدیدسازمان هایدرتجارتسنتیتجارت

.داردراخودفقهیاحکاموآداببخشهرو
.استجدیدجوامعنیازتجارتآداببابدرجدیدفقهیبررسی هایروایناز
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سنتیکاروکسب
استبیشتریبساطتدارایآناحکاموموضوع-1
(فروشنده–خریدار).استطرفهدوصرفاًدروندر-2
هستندحقیقیاشخاصازطرفدو-3
بیرونباارتباطبینوعاً-4
تعاطیبی واسطگی-5
دولتهاحداقلیدخالت-6



:  آداب تجارت جدید-
کهستافقهدرالتجارهکتابشاخه هایزیرازیکیتجارتآدابیاکاروکسبآدابمثالً

.داردحدیثیمنابعدرریشه

جدیدسازمان هایدرتجارتسنتیتجارت
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جدیدکارهایوکسب
استبیشتریپیچیدگیدارایآناحکاموموضوع-1
مالیفروشتولید،مدیرانذی حسابی،مدیریت،).استطرفهچندنوعاًدروندر-2

(...وبانکبیمه،پشتیبانی،
(...ونهادهامؤسسات،)حقوقیوحقیقیاشخاصازترکیبی-3
بودجه،بیمه،بانک،)بیرونبامرتبط-4
ری،مشتباارتباطمدیریتارسال،انبارداری،کارخانه،اولیه،مواد)کاالتأمینزنجیره-5

(...واجتماعیشبکهنظرسنجی،
،ارزقیمتمالیات،گمرک،)مقرراتتنظیمدردولتهاوقانونگذاریدرمجالسدخالت-6

(...وآزادمناطق

آداببابدرجدیدفقهیبررسی هایروایناز.داردراخودفقهیاحکاموآداببخشهرو
.استجدیدجوامعنیازتجارت




