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:  تأثیر نهادهای مدنی جدید-6

ک هاییسبیکهروگرفتهشکلنیزفراسرزمینیوبین المللیملی،مدنی،نهادهایامروز

.می کنندتحمیلماامروزیندنیایبرراخاص

:  فقه سنتی و پرسشهای جدید-7

مجددواکاویرااسالمیمتونپیشیناصولبرجدیدفروعتطبیقبابایدماامروزاندیشمندان

(...وافیک،ترورزش،ارتباطات،الملل،بینبانکداری،).کننداستخراجمافقهازراآنهاوکنند
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:  رابطه کارگر و کارفرما-9

.کارفرماستوکارگررابطهسازمان،حوزهدردیگرمثال

.ستاشدهبیانفقهدراالجارهکتابدرکهاستمطالبیحوزهاینبهبحثنزدیک ترین

ص100)صفحه30درجمعاً(726.م)حلیعالمهاالحکامقواعدکتابدراالجارهکتاب
(جدید

می کندمطرحشایعفرضسهدررامستأجرهمال

انسانکردناجیراول

زمینوملکاجارهدوم

(زمانآندرنقلوحملوسیله)چارپایاناجارهسوم
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:  رابطه کارگر و کارفرما-9

قبیلنایازاستعناوینیحاویاستشدهپرداختهآنبهصفحهپنجایندرکهمطالبیعمده
باشدمشتركیاخاصمی توانداجاره
وباشدمعینیاالذمهفیمی تواند
کندمشخصرااموریچهبایدتعیینصورتدر
باشدقرانتعلیمیاباشدلباساگر...
ودباشتوجهموردبایدخصوصیاتیچهدادنشیرهنگامکهاینوباشدشیردادنیا
واستفسخقابلاجارهعقدشرایطیچهدر
؟نهیااستجایزشیردادنبرایولدامیامدبریاکنیزاجارهآیا
چه؟شدخوباثنادراگرومی شودچهاجارهشودمریضاجیراگر
ودمی شچهکردبرخوردصخره ایبهاگرداردمسائلیچهباشدچاهکندنبرایاجارهاگر
چه؟شودخراببنااگروچه؟باشدبنائیبرایاگر
استجایزآدابوحسابوخطتعلیمبرایکردناجیر
داردبحث انگیزاشکاالتیفقهتعلیمبر.
نکرددرووزراعتوکشیدنسرمهوحجامتوبیماریمداواییاکردنختنهبرایاجاره

وخاصلباسیخریدوراهنگهبانیوراهراهنماییوقصاصونقلوحفظوآبیاریو
سمساری

زنگرایاباشدمرداگرگیردبکارخدمتبرایراخدمتکاریکهاینمعنایبهاستخدام
دارد؟احکامیچهباشدکنیزیاباشدحرباشد
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:  رابطه کارگر و کارفرما-9

یافته اندوفاتپیشسال713حدودیعنیقمری726سالدرحلیعالمه.
وکردمدیریتراامروزجامعهنمی توانفقهیدستوراتواحکاماینباتنهاکهاستروشن
.دادشکلرااسالمیزندگیسبک

زماندرکهرفتارهاییازدقیقیجزئیاتوبوده اندعالمهخودشانزماندرعالمهمرحوم
حتوضیداشتهفراوانیمصادیقمردمزندگیسبکدروداشتهبروزوظهورخودشان

مردمبرایاسالمیزندگیسبکبرایخوبیمعیارعالمهقواعدکتاباینبنابر.داده اند
.استدادهبدستخودشانزمان

راخودمانروزگاراسالمیزندگیسبکمطالبهمانتکراربامی توانیمماچطورامروزاما
کافیمااندوردرفقیهیکبرایکاراینآیا.کنیمتوصیهخودجوانانبهراآنوکنیمتدوین
است؟

.ستیمهخودزمانشناختنیازمندحاضرزماندراسالمیایرانیزندگیسبکتدوینبرای
.می دهندشکلراماکنونیجامعهزندگیسبکوجریاننددرکهاموریشناخت

زمندالماامروزاسالمیایرانیزندگیسبکتدوینبرایگرچهپیشسال700فقهیمتون
.نیستندکافیولی
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:  رابطه کارگر و کارفرما-9
وکارمندرابطهماروزگاردرمستأجربااجیررابطهمصادیقازیکیکهکنیمتوجه

مسائلیهچسازمانیکدرکارفرماوکارمندرابطهامروزیتعبیرببینیمحال.کارفرماست
بکسدرراخودحضورتادهندفقهیپاسخیبدانبایدامروزفقهایکهمی شودشاملرا

.برسانندظهورمنصهبهامروززندگی
واستمتعددمسائلبرایموضوعییکهرکهراعناوینیازفهرستیصرفاًاینجادر

:می دهیمقرارنظرمدمی کند،ایجادرامتعددیفقاهتیپرسشهای
استخدامبرایبرابرفرصت هایایجاد.1
مشتریانوکارمندانسالمتبهتوجه.2
کارهنگاممصدومیتومشتریانوکارمندانشغلیامنیتبهتوجه.3
کارمندانشخصیاطالعاتحفظ.4
کارمندانبندیدرجهوطبقه  بندی.5
کارمندضعفبامواجهه.6
کارمندانترفیع.7
کارمندانانتقال.8
حقوق و دستمزد و مزایای کارمندان.9

پیش پرداخت یا تعویق حقوق کارکنان.10
هزینه های بدی آب و هوا و هزینه های سختی کار.11
بیمه کارمندی.12
ساعات کاری کارکنان.13
ضوابط حضور و غیاب و تعطیالت و حق سفر.14
مرخصی بیماری و مرخصی زایمان.15
حضور هنگام شرایط اضطرار ملی.16
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آنضوابطومأموریتحق.17

پزشکییااجبارییازودهنگامبازنشستگیوبازنشستگیسن.18

اخراج.19

سازمانکارمندانبهکارفرماسویازابالغیمشتریبامواجههآداب.20

اختالفاتاینفصلوحلسازمانکارفرما،وکارمنداختالفات.21

رقیبسازمانازکارمندانتخاب.22

سازمانسهامدارانوظایف.23

مشترییاکارفرمابهوخدماتوکاالبهواردهزیانوضررغرامتپرداخت.24

-Civil Service Management Codeنتبییآندرکارفرماوکارگررابطهاخالقیاصولکهاستمنشورینام

آدرسبهرسانیاطالعپایگاهدرمنشوراینمتن.استرسیدهچاپبه2013سالدراثراین.استشده

http://www.civilservice.gov.ukاستموجود.

مقدمه



:  دو وظیفه عالمان-

رایشینیانپگفته هایکهاستاینآنهاوظیفهاولین.استدشواربسیارامروزعالمانوظیفه

یشینیانپفقهدانشوفقهاصولدانشبهمجهزبتوانندتاکنندفهمودركسنتیطرقاز

ازانحرافدچارجدیدموضوعاتبامواجههدرتابشناسندرااسالمیسنتروش.گردند

ودنکننممزوجومخلوطدینیمحتوایبادلخواهبهراخودآرایونشونداسالمیسنت

.دهندتعلیموبگیرندیادراسنتدرستروش
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:  دو وظیفه عالمان-10

ایدبکهاستاینآنهاوظیفهدومین.نمی شودختماینبهروحانیتامروزوظیفهولی

احکامندبتوانتاکنندترسیموفهمخوبیبهراجدیدزندگیسبکدرنوینموضوعات

رفتاریعنوچهیکدیگربابایدافرادکهاین.کنندتدوینراآنهااخالقیارزشهایوفقهی

باشندداشتهرفتاریچهمی  کنندکارآندرکهسازمانیبابایدافرادکهاینباباشندداشته

ردیفاجارهیافردیتجارتآدابکهاین.استمرتبطحالعیندرومجزامقولهدوکامالً

کیمالیمدیریتاخالقوفقهدرکاربردیاصولیتدوینوفهمازمجزایکامالًچیست

درکهاییکتابهدرمسائلبررسیبرعالوهبایدما.استآنبامرتبطحالعیندروسازمان

چوناموریبرایراجدیدیاخالقیوفقهیدستوراتشده،نوشتهپیشسال700

.تاسجدیدواکاوینیازمنداینها.کنیمتدوینجدیدفناوری هایحوزهوجدیدسازمان های
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کهآننتیجه  

دالزمنماامروزاسالمیزندگیسبکتدوینبرایگرچهپیشسال700فقهیمتوناوالً

.نیستندکافیولی

.تیمهسخودزمانشناختنیازمندحاضرزماندراسالمیزندگیسبکتدوینبرایثانیاً

.می دهندشکلراماکنونیجامعهزندگیسبکوجریاننددرکهاموریشناخت

:استشدهنقلچنینالسالمعلیهصادقامامازموثقیحدیثدر
َعِري ٍَّعِلي ٍّأَبُو َشأ يُوُنسٍّبأنٍَّمنأُصورٍَِّعنأٍَّيَسار ٍّبأنٍَّسِعيدٍَّعنأٍِّعيَسىبأنٍُّعثأَمانٍَّعنأٍّالأُكوِفي ٍَّعِلي ٍّبأنٍّالأَحَسنٍَّعنٍّاْلأ
َمةٍِِّفي:قَالٍّعاللَّهٍَِّعبأدٍّأَِبيَعنأٍّ ِبل ٍِّبَزَمانِهٍَِّعارِفا ٍَّيُكونٍّنأٍّأٍَّالأَعاِقلٍَّعَلىَداُودٍَّآلٍِّحكأ َحاِفظا ٍّأأنِهٍِّشٍَّعَلىُمقأ

(116ص،2جالكافي،).لِِلَسانِهٍِّ

وجهمتوبشناسدرازمانشبايدعاقلكهاستداودآلحكمتدر:فرمودالسالمعلیهصادقامام
.داردنگاهراخودزبانوباشدكارهايش

کهاستآمدهالسالمعلیهصادقامامازمرفوعیحدیثدر
(26ص،1جالكافي،)اللوابسعليهالتهجمبزمانهالعالم

.نیاورندهجوماوبرشبهاتباشدآگاهخويشزمانبهكهكسييعني
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:  دو نکته-

برایاندبتوکهمی رسانداثباتبهراخودکارآمدیصورتیدراسالمیفقهحالعیندر-1

زندگیکسببانونسلبرابردروبیابدشایستهومناسبپاسخ هاینیزنوینمسائل

کسببرایراخودگزیدهروشهاینونسلصورتاینغیردر.باشدپاسخگوجدیدش

.می شوددوراسالمیاحکامازاسالمیجامعهرفتهرفتهومی کندانتخابزندگیش

عنوانابجدیدسؤاالتیعرضهموجبجدیدمسائلبروزگذشتهدرکهایندیگرنکته-2

  هایپاسخسؤاالتاینبهخودزمانبامتناسبعصرهرفقهایوشدهمستحدثهمسائل

بهنیازکهدمی  روپیشبهسرعتباچنانزندگیسبکدرتغییراینکاما.داده اندشایسته

وندروآمدهمردمزندگیمتنبهجانبیوفرعیسؤاالتدستهیکازجدیدمسائلحل

مسائلاینبهبزرگوارفقهایکهاستشایستهاینبنابر.استشدهگستردهبشرحیات

.ایندبگشاسالمیفقهدرراجدیدیابوابلزومصورتدروداشتهمتمرکزتوجهیجدید
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:  فقه فضای مجازی-11

خودنعنوااین.استارتباطاتواطالعاتفناوریفقهعنوانبافقهینگارشیحاضرنگارش

:کرداشارهذیلمواردبهمی توانجملهآنازکهمی شودشاملراگسترده ایموضوعات

موضوع شناسی و احکام حریم خصوصی

 ارتباطاتارکان امنیت و موضوعات و احکام امنیت اطالعات و

قلمرو مالکیت فکری و احکام آن شامل حق تألیف یا حق انحصاری اثر، حق انحصاری
حقوق هویت شخصیاختراع، عالئم و اسرار تجاری، 

یابی با توجه به ابزارهای ارتباطاتی نویناحکام فقهی صله رحم و دوست

 بررسی موضوعات و احکام گمنامی و ناشناسی و هویت مجازی

احکام آزادی نشر اطالعات، پاالیش محتوا و سانسور اطالعات

فقه هرزه نگاری اینترنتی، با توجه به نظر اسالم در باب کرامت و عفت و احکام نظر در
اسالمی

احکام ماهواره در فقه اسالمی

 از دیدگاه فقه اسالمیرایانه ای جرایم
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