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 فقه روابط اجتماعی
 مقدمه

 وجود دارد. سوءظنیک رفتار ذهنی است. اما قاعدتًا در روابط اجتماعی  سوءظن

ارتباط انسان با خداوند است، اما این عناوین تأثیرات اجتماعی نیز دارند. این امور را در  در موردبسیاری از عناوین وجود دارند که 
 ، عبادات، نماز و روزه.. مثل اخالصآوریمنمیاین باب 

 فقه روابط اجتماعی مربوط به افعالی است که ذاتش در روابط اجتماعی باشد.

 عناوین فقه روابط اجتماعی بندیطبقه
 :شودمیکلی تقسیم  چند گروهکه در فقه روابط اجتماعی مطرح است، به عناوینی 

 بعضی از عناوین انسان است. طرف .١

 گیرد.را می غیرمسلمکه انسان مسلم یا  عناوینی .٢

 شود.که انسان مؤمن و مسلم را شامل می عناوینی .٣

 شود.بندی میدر نتیجه کتاب فقه روابط اجتماعی به چند فصل تقسیم

 فصل اول: تکالیفی که در قبال بشر به معنای عام وجود دارد

 انان داردغیرمسلمکه انسان در قبال  تکالیفی فصل دوم:

 که انسان در قبال عموم مسلمین دارد تکالیفی فصل سوم:

 مؤمنین داردفصل چهارم: تکالیفی که انسان در قبال 
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 نکته مهم
از کتاب  رود. مثل تعزیرات، قصاص و ...شود، از کتاب بیرون مینیز پیدا میدرجاهایی که در ارتباطات یک نوع حکم وضعی 

 رود.بیرون می

 عناوین مهم فقه روابط اجتماعی
سنجیم به دو گروه کلی ها را نسبت به احکام خمسه مینکته دیگر این است که مجموعه رفتاری که در اینجا مطرح است و ما آن

 شوند:بندی میتقسیم

 (وجوب و استحباب) اتیجابیا .١

 . حرمت و کراهت دارند.٢

 کنیم.را ذکر می اتییجاباکنیم، ابتدا عناوین مهم در این دو فهرست عناوین مهم را مطرح می 

 : احسان از قواعد عامی است که در روابط اجتماعی مطرح است.احسان .١

 : عدالتعدل .٢

 اکرام .٣

 معاشرت حسن .٤

 امانت ادای .٥

 مواسات .٦

 خلق حسن .٧

 صدق .٨

 اعانه .٩
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 و انفاق اطعام .١٠

 اسکان .١١

 دیگران نجات .١٢

 کرب تفریج .١٣

 سالم کردن)تحیت ( .١٤

 داریخویشتن .١٥

 تواضع .١٦

 حیا .١٧

 صداقت .١٨

 ظن حسن .١٩

 فعل دیگران بر صحت حمل .٢٠

، عفو، خیرخواهی در مقام مشاوره و الناسبینو عناوین ریزتری مثل حسن جواب، استقبال شخص و اصالح  اسرار حفظ .٢١
 امداد و نجات. مشورت، همرنگی با دیگران،

کار  تاکنونزیادی وارد شده است ولی متأسفانه  روایات این عناوینی است که در روابط اجتماعی بسیار مهم است. در این عناوین،
 بندی نشده است.و دسته

 .گیردعناوین در مقابل عناوین قبلی قرار می این روابط اجتماعی باشد،تواند در محرمات فهرست دیگر نیز می

جویی، خلق، عیب سوء نمامی و تفریق بین دیگران، ،سوءظن، حسادت، قهر، غیبت، کذب و افترا، مذمتظلم، ایذاء، اهانت، 
 شوند.و ... عناوینی هستند که در این دسته حساب می پرخاشگری و لعن، همز و طعن، افشای سر، خیانت مکر و خدعه، سب
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 دیگر عناوین بندیتقسیم
 بندی متفاوت در عناوین وجود دارد:بینیم که دو تقسیماگر با دقت نگاه به عناوین کنیم، می

 که بار عاطفی دارند: محبت، حسن ظن و ... عناوینی .١

 اق، اطعام و ...های مادی و فیزیکی دارند: انفکه جنبه عناوینی .٢

 که مشترک است: احسان و ... عناوینی .٣

گاهی دادن مشورت های فرهنگی علمی دارند:که جنبه عناوینی .٤   و آ

طور که در مکاسب شروع کردیم، عناوین دیگر را به این عناوین کار بشود. امیدوارم همین بر روی باید در فقه این بحث جا دارد.
 صورت کامل مور بحث قرار بدهیم.

 فقه روابط انسان با خود
با فقه روابط انسان با خود را پیدا  رذایلباید نسبت فقه  گردد.عناوین زیادی در فقه وجود دارد که به روابط انسان با خود برمی

در این زمینه نیز بهتر است با استفاده از اخالق،  کند.نیم. عناوینی در اخالق وجود دارد که روابط انسان با خود را مشخص میک
 شناسی و ... فقه روابط انسان با خود را شکل بدهیم.روان

 فقه روابط انسان با خدا
یگری وجود دارد که در فقه روابط انسان با خدا جا هویت اصلی عبادات، رابطه انسان با خداوند است. یک سلسله عناوین د

 های خاص است. این نیز بخشی است که در فقه موجود ما خالی است.و ... عناوینی فراتر از عبادت خضوع اخالص،گیرد. می

 نکته
یک سری عناوین وجود دارد که روابط خاص اجتماعی مطرح است. مثل روابط خاص در مورد خانواده، که باید به این عناوین 

هایی باید باب جدیدی باز کنیم و بعضی از عناوین نیز در تکمیل باید جایگاه فقهی عناوین اخالقی را بیابیم. در قسمتپرداخت. 
 ها باید به کار برود.باب
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