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مقدمه
 -1سبک زندگی
راه و رسم زندگی ،عادات و رفتارهای روزمره و مستمر
 -2قلمرو علم فقه
احکام تکلیفی و وضعی مربوط به افعال اختیاری و سبک زندگی روزگار ما
 -3تفاوت مسائل فقه و اخالق
اخالق :احکام ارزشی مربوط به سبک زندگی ،افعال اختیاری و اوصاف نفسانی
 -4گسترده شدن دانش بشر و فناوری
تخصصی شدن ،تنوع علوم ،نیاز به بررسی و تجربه
 -5تحوالت فناوری
تحول بنیادین در سبک زندگی و رفتارهای بشر ،همراه با اثرات مثبت و منفی،
خواسته و ناخواسته:
مثال :تحوالت فناوری در حوزه :رسانه ،محیط زیست و سالمت
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 -6تأثیر نهادهای مدنی جدید:
امروز نهادهای مدنی ،ملی ،بینالمللی و فراسرزمینی نیز شکل گرفته و هر یک سبکهایی
خاص را بر دنیای امروزین ما تحمیل میکنند.
 -7فقه سنتی و پرسشهای جدید:
اندیشمندان امروز ما باید با تطبیق فروع جدید بر اصول پیشین متون اسالمی را واکاوی مجدد

کنند و آنها را از فقه ما استخراج کنند( .بانکداری ،بین الملل ،ارتباطات ،ورزش ،ترافیک ،و)...
 -8آداب تجارت جدید:
کسب و کار سنتی

 -1موضوع و احکام آن دارای بساطت بیشتری است
 -2در درون صرفاً دو طرفه است.
 -3دو طرف از اشخاص حقیقی هستند
 -4نوعاً بی ارتباط با بیرون
 -5بیواسطگی تعاطی
 -6دخالت حداقلی دولتها

کسب و کارهای جدید

 -1موضوع و احکام آن دارای پیچیدگی بیشتری است
 -2در درون نوعاً چند طرفه است
 -3ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی
 -4مرتبط با بیرون
 -5زنجیره تأمین کاال
 -6دخالت مجالس و دولتها
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 -9رابطه کارگر و کارفرما:

مثال دیگر در حوزه سازمان ،رابطه کارگر و کارفرماست.
نزدیکترین بحث به این حوزه مطالبی است که در کتاب االجاره در فقه بیان شده است.
کتاب االجاره در کتاب قواعد االحکام عالمه حلی (م )726 .جمعاً در  30صفحه (100ص
جدید)
مال مستأجره را در سه فرض شایع مطرح میکند
اول اجیر کردن انسان

دوم اجاره ملک و زمین
سوم اجاره چارپایان (وسیله حمل و نقل در آن زمان)
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 -9رابطه کارگر و کارفرما:

عمده مطالبی که در این پنج صفحه به آن پرداخته شده است حاوی عناوینی است از این قبیل
 اجاره میتواند خاص یا مشترك باشد
 میتواند فی الذمه یا معین باشد و
 در صورت تعیین باید چه اموری را مشخص کند
 اگر لباس باشد یا تعلیم قران باشد ...
 یا شیردادن باشد و این که هنگام شیر دادن چه خصوصیاتی باید مورد توجه باشد و
 در چه شرایطی عقد اجاره قابل فسخ است و
 آیا اجاره کنیز یا مدبر یا ام ولد برای شیردادن جایز است یا نه ؟
 اگر اجیر مریض شود اجاره چه میشود و اگر در اثنا خوب شد چه؟
 اگر اجاره برای کندن چاه باشد چه مسائلی دارد اگر به صخرهای برخورد کرد چه میشود
 اگر برای بنائی باشد چه؟ و اگر بنا خراب شود چه؟
 اجیر کردن برای تعلیم خط و حساب و آداب جایز است
 بر تعلیم فقه اشکاالتی بحثانگیز دارد.
 اجاره برای ختنه کردن یا مداوای بیماری و حجامت و سرمه کشیدن و زراعت و درو کردن
و آبیاری و حفظ و نقل و قصاص و راهنمایی راه و نگهبانی راه و خرید لباسی خاص و
سمساری
 استخدام به معنای این که خدمتکاری را برای خدمت بکار گیرد اگر مرد باشد یا اگر زن
باشد حر باشد یا کنیز باشد چه احکامی دارد؟
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 -9رابطه کارگر و کارفرما:
 عالمه حلی در سال  726قمری یعنی حدود  713سال پیش وفات یافتهاند.
روشن است که تنها با این احکام و دستورات فقهی نمیتوان جامعه امروز را مدیریت کرد و
سبک زندگی اسالمی را شکل داد.
مرحوم عالمه در زمان خودشان عالمه بودهاند و جزئیات دقیقی از رفتارهایی که در زمان
خودشان ظهور و بروز داشته و در سبک زندگی مردم مصادیق فراوانی داشته توضیح
دادهاند .بنابر این کتاب قواعد عالمه معیار خوبی برای سبک زندگی اسالمی برای مردم
زمان خودشان بدست داده است.
 اما امروز چطور ما میتوانیم با تکرار همان مطالب سبک زندگی اسالمی روزگار خودمان را
تدوین کنیم و آن را به جوانان خود توصیه کنیم .آیا این کار برای یک فقیه در دوران ما کافی
است؟
برای تدوین سبک زندگی ایرانی اسالمی در زمان حاضر نیازمند شناخت زمان خود هستیم.
شناخت اموری که در جریانند و سبک زندگی جامعه کنونی ما را شکل میدهند.
متون فقهی  700سال پیش گرچه برای تدوین سبک زندگی ایرانی اسالمی امروز ما الزمند
ولی کافی نیستند.
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 -9رابطه کارگر و کارفرما:
توجه کنیم که یکی از مصادیق رابطه اجیر با مستأجر در روزگار ما رابطه کارمند و
کارفرماست .حال ببینیم تعبیر امروزی رابطه کارمند و کارفرما در یک سازمان چه مسائلی
را شامل میشود که فقهای امروز باید بدان پاسخی فقهی دهند تا حضور خود را در سبک
زندگی امروز به منصه ظهور برسانند.
در اینجا صرفاً فهرستی از عناوینی را که هر یک موضوعی برای مسائل متعدد است و
پرسشهای فقاهتی متعددی را ایجاد میکند ،مد نظر قرار میدهیم:
ایجاد فرصتهای برابر برای استخدام
.1
توجه به سالمت کارمندان و مشتریان
.2
توجه به امنیت شغلی کارمندان و مشتریان و مصدومیت هنگام کار
.3
حفظ اطالعات شخصی کارمندان
.4
طبقهبندی و درجه بندی کارمندان
.5
مواجهه با ضعف کارمند
.6
ترفیع کارمندان
.7
انتقال کارمندان
.8
 .9حقوق و دستمزد و مزایای کارمندان
 .10پیش پرداخت یا تعویق حقوق کارکنان
 .11هزینههای بدی آب و هوا و هزینههای سختی کار
 .12بیمه کارمندی
 .13ساعات کاری کارکنان
 .14ضوابط حضور و غیاب و تعطیالت و حق سفر
 .15مرخصی بیماری و مرخصی زایمان
 .16حضور هنگام شرایط اضطرار ملی
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 .17حق مأموریت و ضوابط آن
.18

سن بازنشستگی و بازنشستگی زودهنگام یا اجباری یا پزشکی

.19

اخراج

.20

آداب مواجهه با مشتری ابالغی از سوی کارفرما به کارمندان سازمان

.21

اختالفات کارمند و کارفرما ،سازمان حل و فصل این اختالفات

.22

انتخاب کارمند از سازمان رقیب

.23

وظایف سهامداران سازمان

 .24پرداخت غرامت ضرر و زیان وارده به کاال و خدمات و به کارفرما یا مشتری
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 دو وظیفه عالمان:وظیفه عالمان امروز بسیار دشوار است .اولین وظیفه آنها این است که گفتههای پیشینیان را
از طرق سنتی درك و فهم کنند تا بتوانند مجهز به دانش اصول فقه و دانش فقه پیشینیان
گردند .روش سنت اسالمی را بشناسند تا در مواجهه با موضوعات جدید دچار انحراف از
سنت اسالمی نشوند و آرای خود را به دلخواه با محتوای دینی مخلوط و ممزوج نکنند و
روش درست سنت را یاد بگیرند و تعلیم دهند.
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 -10دو وظیفه عالمان:

ولی وظیفه امروز روحانیت به این ختم نمیشود .دومین وظیفه آنها این است که باید
موضوعات نوین در سبک زندگی جدید را به خوبی فهم و ترسیم کنند تا بتوانند احکام
فقهی و ارزشهای اخالقی آنها را تدوین کنند .این که افراد باید با یکدیگر چه نوع رفتاری

داشته باشند با این که افراد باید با سازمانی که در آن کار میکنند چه رفتاری داشته باشند
کامالً دو مقوله مجزا و در عین حال مرتبط است .این که آداب تجارت فردی یا اجاره فردی
چیست کامالً مجزای از فهم و تدوین اصولی کاربردی در فقه و اخالق مدیریت مالی یک
سازمان و در عین حال مرتبط با آن است .ما باید عالوه بر بررسی مسائل در کتابهایی که در

 700سال پیش نوشته شده ،دستورات فقهی و اخالقی جدیدی را برای اموری چون
سازمانهای جدید و حوزه فناوریهای جدید تدوین کنیم .اینها نیازمند واکاوی جدید است.
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نتیجه آن که
اوالً متون فقهی  700سال پیش گرچه برای تدوین سبک زندگی اسالمی امروز ما الزمند
ولی کافی نیستند.
ثانیاً برای تدوین سبک زندگی اسالمی در زمان حاضر نیازمند شناخت زمان خود هستیم.
شناخت اموری که در جریانند و سبک زندگی جامعه کنونی ما را شکل میدهند.
در حدیث موثقی از امام صادق علیه السالم چنین نقل شده است:
ِ
ِ
ِ
ِ
صوٍِّر بأ ٍِّن يُونُ ٍَّ
س
يسى َع أٍّن َس ِع ٍِّ
سارٍّ َع أٍّن َم أن ُ
أَبُو َعليٍّ أاْلَ أش َع ِريٍّ َع ٍِّن ال َ
يد بأ ٍِّن يَ َ
س ٍِّن بأ ٍِّن َعليٍّ الأ ُكوفيٍّ َع أٍّن عُثأ َما ٍَّن بأ ٍِّن ع َ
أح َ
آل َد ُاو ٍَّد َعلَى ال َأعاقِ ٍِّل ٍّأَ أٍّن يَ ُكو ٍَّن َعا ِرفاٍّ بَِزَمانٍِِّه ُم أقبِلٍّ َعلَى ٍَّشأأنٍِِّه َحافِظاٍّ
ال :فِي ِح أك َم ٍِّة ٍِّ
َع أٍّن أَبِي َع أب ٍِّد اللٍَِّّه ع قَ ٍَّ
لِلِسانٍِِّه( .الكافي ،ج  ،2ص )116
َ
امام صادق علیه السالم فرمود :در حكمت آل داود است كه عاقل بايد زمانش را بشناسد و متوجه
كارهايش باشد و زبان خود را نگاه دارد.
در حدیث مرفوعی از امام صادق علیه السالم آمده است که
العالم بزمانه التهجم عليه اللوابس (الكافي ،ج  ،1ص)26
يعني كسي كه به زمان خويش آگاه باشد شبهات بر او هجوم نیاورند.
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 دو نکته: -1در عین حال فقه اسالمی در صورتی کارآمدی خود را به اثبات میرساند که بتواند برای
مسائل نوین نیز پاسخهای مناسب و شایسته بیابد و در برابر نسل نو با سبک زندگی
جدیدش پاسخگو باشد .در غیر این صورت نسل نو روشهای خودگزیده را برای سبک
زندگیش انتخاب میکند و رفته رفته جامعه اسالمی از احکام اسالمی دور میشود.

 -2نکته دیگر این که در گذشته بروز مسائل جدید موجب عرضه سؤاالتی جدید با عنوان
مسائل مستحدثه شده و فقهای هر عصر متناسب با زمان خود به این سؤاالت پاسخهای
شایسته دادهاند .اما اینک تغییر در سبک زندگی چنان با سرعت به پیش میرود که نیاز به
حل مسائل جدید از یک دسته سؤاالت فرعی و جانبی به متن زندگی مردم آمده و درون
حیات بشر گسترده شده است .بنابر این شایسته است که فقهای بزرگوار به این مسائل
جدید توجهی متمرکز داشته و در صورت لزوم ابواب جدیدی را در فقه اسالمی بگشایند.
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 -11فقه فضای مجازی:
نگارش حاضر نگارشی فقهی با عنوان فقه فناوری اطالعات و ارتباطات است .این عنوان خود
موضوعات گستردهای را شامل میشود که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 موضوعشناسی و احکام حریم خصوصی
 ارکان امنیت و موضوعات و احکام امنیت اطالعات و ارتباطات
 قلمرو مالکیت فکری و احکام آن شامل حق تألیف یا حق انحصاری اثر ،حق انحصاری
اختراع ،عالئم و اسرار تجاری ،حقوق هویت شخصی
 احکام فقهی صله رحم و دوستیابی با توجه به ابزارهای ارتباطاتی نوین
 بررسی موضوعات و احکام گمنامی و ناشناسی و هویت مجازی
 احکام آزادی نشر اطالعات ،پاالیش محتوا و سانسور اطالعات
 هرزهنگاری اینترنتی ،با توجه به نظر اسالم در باب کرامت و عفت و احکام نظر در فقه
اسالمی
 احکام ماهواره در فقه اسالمی
 جرایم رایانهای از دیدگاه فقه اسالمی

