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Abstract 

One of the important questions related to Shiite jurisprudence is whether this jurisprudence is 

basically individual or social? In other words, is the purpose of this jurisprudence only to resolve 

the problems of the Muslim or to study its mission? Are the duties and responsibilities of the 

individual and society together? The title of social jurisprudence, a comprehensive and appropriate 

title The needs of modern man are to be able to create a new attitude in jurisprudence, to be the 

key to locking the individuality of jurisprudence and to answer his intellectual gaps in all social 

aspects of man. This article intends to explore and find the evidence of social thought in Shiite 

jurisprudence using a descriptive-analytical method. Give. In this regard, after stating the issue 

and discussing the shortcomings of individual jurisprudence and the nature of social jurisprudence, 

the reasons The social nature of Shiite jurisprudence has been studied. Finally, it has been 

concluded that, although in the context of time, individualistic approach has prevailed over Shiite 

jurisprudence, but a careful study of religious texts and sources shows that this jurisprudence has a 

social approach.  

Keywords: Individual Jurisprudence, Social Jurisprudence, Nature of Social Jurisprudence, 

Reasons for the Sociality  of Jurisprudence 
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 چکیده

؟ به اجتماعییا   است  فردی  آیا اصوالً این فقه کهایـن است  شیعه فقهارتباط با در  یکی از پرسش های مهم

رسالت آن بررسی وظایف و  مسائل فرد مسلمان است یا حل و فـصل،تنها   فقههدف این    آیا عبارت دیگر

عصر  انسان نیازهایاجتماعی، عنوانی جامع و متناسب با عنوان فقه تکالیف فرد و جامعه درکنار هم می باشد؟ 

که بتواند ضمن ایجاد نگرشی نو درفقه، مفتاحی بر قفل فردیت فقه بوده و در همه ی شئون است  حاضر

 ـ  توصیفی   ا استفاده از روشباشد. این نوشته بر آن است که ب او خألهای فکریاجتماعی انسان ، پاسخگوی 

در این رابطه،پس از بیان قرار دهد.   یابی  کنکاش و ریشه فقه شیعه را مورداندیشۀ اجتماعی در ،ادلهتحلیلی 

مسئله وبحث از کاستی های فقه فردی و ماهیت فقه اجتماعی،دالیل اجتماعی بودن فقه شیعه مورد بررسی 

فقه شیعه قرار گرفته است.سرانجام این نتیجه حاصل شده که، هرچند در بستر زمان، رویکرد فردگرایانه بر 

 اجتماعیاست که این فقه دارای رویکردی  آننمایانگر  یدین نصوص و منابعدقیق  ،ولی بررسیغالب گردیده 

 .است

 دالیل اجتماعی بودن فقه . ، فردی،ماهیت فقه اجتماعی فقه فقه اجتماعی ، کلیدواژه ها:
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 مقدمه

رارتباط با فقه فردی وفقه اجتماعی صورت دهرچند در متون فقهی گذشته ، تقسیم بندی صریح و روشنی 

و علومی است که به بررسی   ها دانش  جملهفقه از ،  لی می توان گفتیک نـگاه ک نگرفته است ، اما در

  همت  ، بهشیعه در تمام دوران ها فقهبا این وجود ،  .پردازد هنجارها در عرصه فردی واجتماعی مـی

،لیکن، علی رغم  ،رشـد چـشمگیری داشـتهی فردی ها فقهای سترگ خـویش در بـسیاری از زمـینه

مورد توجه   صورت جدی و منسجمبه  این حوزه تاکنون  ،اجتماعیمباحث توجه خاص اسالم به مقوله 

 هـم باو فرد و جامعه را   فقه  از نـگـاه فـردی در متقدمین از فقها قرار نگرفته است. بنابراین، گذشتن

، از جمله مباحثی است که   کاویدن فـقهی و اجتهادی نگاهبا  را اجتماعی مسائل و هنجارهایو  دیدن

.فقه اجتماعی به عنوان بخشی از فقه عام ، پدیده های اجتماعی را ه فقها، قرار گیردمورد تفقامروزه باید 

ازمنظرحقوق و تکالیف مومنان بررسی می کند و با اندیشه های اجتماعی مسلمین ،دارای پیوندهای عمیقِ 

معرفتی است و می تواند ظرفیت باالیی رادرطرح پرسش ها وساخت نظریه های نوین و به طورکلی 

رفرایندتولیدعلم اجتماعی ایفاکند.گرچه در عصر حاضر، برخی ازمحققان و اندیشمندان، فقه اجتماعی را د

از زوایای مختلفی مورد پژوهش قرارداده اند،اما تاکنون به شکلی جامع به بررسی دالیل اجتماعی بودن 

 نمودن و فراهم انسان تماعیاج هویت به فقه شیعه نپرداخته اند. براین اساس، نگارندگان در راستای توجه

و  محققان اجتماعی وترغیب فقه ی درحوزه و پژوهشی علمی مباحث توسعه برای الزم ی زمینه

مسیر، برخی از دالیل اجتماعی بودن فقه از قبیل:  دراین استوار های گام برداشتن برای پژوهشگران

سان، گستردگی احکام اجتماعی در جامعیت شریعت اسالم، اجتماعی بودن دین اسالم، اجتماعی بودن ان

اجتماعی احکام را  مورد  فقه، تقدیم اولویت های اجتماعی بر اولویت های فردی در فقه و تعلیل های

بررسی قرار داده اند ،باشد که مباحث مربوط  به این حوزه مورد توجه بیشتری قرارگیرد ودرپرتو تالش 

 های علمی ، مراحل تکامل خودرا سپری نماید.

 فقه فردی و کاستی های آن-1

مورد بررسی قرار گرفته  یک فرد در فقه  عنوان  به  اعمال و رفتار و وظیفه مکلف با درارتباط هر آنچه

 (88: 1131است، فقه فردی نامیده می شود.) غالمی ،

کـه  فردیاست.فقه  فردیفقه  ، بررسی کاستی های اجتماعی  فقه    پرداختن بهالزمه گذار از فقه فردی و 

 های کاستیدارای  مزایای فراوان، آغاز دوره های فقهی تاکنون است، باوجوداز  فقهای بزرگمـیراث 

واقعی مکتب فقهی شیعه در حل مشکالت اجتماعی جهان تـوانایی و کـارآیی بسیاری است که مانع 

مورد  ذیل به شرحها  کاستینارسایی ها و از این  محدودی بخشیدر این پژوهش،  . امروزی می باشد

 :است بررسی قرارگرفته
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  اجتماعی به فقه  غیر  رویکرد-1-1

 جامعه اسالمی آحادسامان یافته که برای حفظ دینداری   ای گونه  ، بهسیر تکاملی خود در  شیعه فقه

، تالش و کوشش اسالمتعالیم الهی دین  برابرسازی رفتارهای جمعی بااما در راستای دارد،  ،برنامه

کاستی های فقه فردی به از بارزترین که  ویژگی  اینچندانی از سوی فقهای امامیه به عمل نیامده است .

شمارمی آید ،موجب شده تا درکاوش های فقهی، نگاه بخشی و تجزیه ای جایگزین نگاه سیستمی و 

یگر افراد جامعه به کالن گردد. دراین نگاه، تنها مسائل فردی مکلف مورد توجه واقع شده و رابطه او با د

 از جمله کسانی است که این کاستی را مورد اشاره قرار  صدر  شهیدورطه فراموشی سپرده شده است . 

داده است.از نظر ایشان ،هدف اجتهاد، تطبیق دادن تئورى اسالم درحوزه زندگی فردى و رفتارها و 

این وجود، آهنگ اجتهاد، اگر  تصرفات شخصى و حوزه زندگی اجتماعى و بناى جوامع انسانى است.با

خود قرار داده، ولى سیر تاریخى آن در   چه در آغاز و در تحلیل نظرى، هر دو جنبه را وجهه همت

 (8-1:ق 1041 ؛14: 1،ج1110مذهب شیعه، بیشتر به حوزه اوّل معطوف گردیده است. )صدر، 

ین پیامدها آن است که فقیه در نگرش فردی به فقه، پیامدهای منفی بسیاری به همراه دارد.ازجمله ا

استنباط خویش، بدون درنظرگرفتن روابط جمعی، تنها تصویر فرد مسلمان را مجسم کرده و برای حل 

در مشکالت او با توجیحات مختلف ،قوانین و مقررات شریعت را بر او منطبق می کند ،حال آن که 

 مشخص نمودننه صرف باشد    اجتماع  در قالب فـقیه از قبل، مسئله فرد  رویـکرد  اجتهاد و افتاء بـاید

را به   ، فقیه دارد  بر ربا که در صحنه جامعه وجود  مبتنی  نظام بانکی . به عنوان مثال،فـرد  هو  وظیفه فرد بما

خواند، اینجاست که کاوش به منظور رفع  های ربوی فرا می با بانک  و ستد  حـل مـشکل فـرد در داد

اصل نظام   باید  که  ، در حالی گیرد می  گرانه صورت از طـریق تفسیرهای توجیه«  لمانمـس  فـرد»تنگای 

مـشکل اجـتماعی انگاشت، گرچه بتوان برای خود تفسیری خاص پیشنهاد نمود.   یک  ربوی را به عنوان

این   حل  صدد در نظر گرفته و در  را  استنباط خویش تصویر فرد  بدین خـاطر اسـت کـه فقیه در  تنها  این

 (  11: 1110)صدر،«. آید شود برمی مشکل بدان اندازه کـه بـه فرد مرتبط می

 نوظهوراز مسائل  غفلت-1-1

به شمار می رود. در سیر  ههای منفی فقه شیع از خصلتجدید ونوپیدا ، یکی دیگرمـسائل غفلت از   

م و جور و دور بودن فقها از اداره تاریخی فقه شیعه ،به دالیل متعدد از جمله سیطره حکومت های ظل

 ،جامعه ،به تدریج رویکرد فردی جایگزین رویکرد اجتماعی در فقه گردیده است .درپرتو این رویکرد 

نوپیدا ، چندان مأنوس نبوده و بیشتر ،موضوعات سنتی و مسائل فردی،مورد  جدید و با مـسائل شیعه فقه

ر گذشته فقها در آثار و تألیفات خود نسبت به مسائل جدید توجه فقها قرار گرفته است .به بیان دیگر د

اجتماعی توجه جدی نداشته اند و اکثرتحقیقات آن ها پیرامون مسائلی بوده که چندین قرن ،مورد مطالعه 

و بررسی قرار گرفته است.مقام معظم رهبری از جمله فقهایی است که این کاستی را مورد اشاره قرار 

 این زمینه می فرمایند:  داده است. ایشان در
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ظهور گسترش پیدا نکرده،یا خیلی کم گسترش پیدا کرده   نو  های زمینه  فقه که کار اصلی ماست،به

از مسائل وجود دارد که قفه باید تکلیف اینها را معلوم کند،ولی معلوم نکرده   خـیلی  است.امـروز

این قضیه نپرداخته   ،به ه فاضل محقق کارآمدتوانایی دارد،لیکن روال کار طوری بوده است ک  .فقه است

 (13: 1183 ،مشکانی سبزواری   )است.

 ماهیت فقه اجتماعی-1

یکی از عناوینی که دردوران معاصربرای اشاره به بخش هایی از فقه بارویکرد اجتماعی بکار می رود، 

نوع آن است یا به فقه اجتماعی است. علم فقه عهده دارمعماری حیات اجتماعی اسالمی درابعادمت

هرچند در  (81: 1،ج1041 ، حلی تعبیردیگر ،نظام شایسته ی نوع انسانی ،وابسته به علم فقه است.)

   بخش می توان از ، امـاوجود ندارددرباره فقه اجتماعی ،دقیق و منسجم یک تعریف جامع  کتب فقهی

. به عقیده برخی از صاحب نظران نمود تعبیر  اجتماعی  فقه  اجتماعی بـه هنجارهایاز مسائل و  وسیعی

،فقه اجتماعی رادرجایی می توان اطالق نمودکه خطاب شارع به اشخاص نباشد ،بلکه خطاب شارع 

متوجه جامعه باشد. به بیان دیگر، درفقه اجتماعی شارع برای جامعه اعتبار و وجودی قائل شده و جامعه 

برخی  (31- 31: 1131نموده است. )فاضل لنکرانی، را مورد خطاب قرار داده وبرای او احکامی صادر

دیگر از فقه پژوهان، فقه اجتماعی را فقه مسائل اجتماعی می دانند.از نگاه ایشان فقه اجتماعی یعنی فقهی 

که وارد حوزه مسائل اجتماعی می شود و می خواهد مسائل اجتماعی را مورد فهم واستنباط قرار دهد 

اشت که یک مسئله،گاهی فردی و گاهی اجتماعی است؛ مثالٌ بحث حرمت یا .در این صورت باید توجه د

حلیت تنباکو،در شرایط طبیعی مسئله ای فردی است؛ اما در مقطع زمانی خاصی، همین بحث به مسئله 

اجتماعی تبدیل می شود و میرازی شیرازی در مورد آن ، فتوای اجتماعی صادر میکند) علیدوست 

،1133  :11 ) 

 فعل ها آن مسائل و پرسمان هایی که رویکرد اجتماعی دارند و موضوع اجتماعی ، که در فقه حاصل آن

 و مسائل ، امت ،جامعه ها آن موضوع نیست، بلکه خاص مکلف و یک شخص یک عنوان به انسان یک

 آن ، است مورد بررسی قرار می گیرد. به مربوط

 دالیل اجتماعی بودن فقه شیعه-0

و اساسی در حوزه فقه اجتماعی، تبیین ادله اجتماعی بودن فقه امامیه است . جامعیت ازجمله مباحث مهم 

شریعت اسالم، اجتماعی بودن دین اسالم، اجتماعی بودن انسان، گستردگی احکام اجتماعی در فقه، 

اجتماعی احکام از جمله دالیل  تقدیم اولویت های اجتماعی بر اولویت های فردی در فقه و تعلیل های

 جتماعی بودن فقه به شمار می رود که در این بخش از تحقیق مورد اشاره قرار گرفته اند.ا

 شریعت اسالم جامعیت -0-4

که  . به این معنااست  فقهیشناسی ، تبیین قلمرو آموزه های  فقهیکی از مباحث مهم و بسیار جدی در عرصه 

 بیانگر وظایفیا تنها  دربرمی گیرد،انسان را  فردی و اجتماعی ، همه عرصه ها و شئون زندگیفقه شیعهآیا 
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فقهای    مورد تأکید  ،اسالم  شریعتجامعیت  یعنی  ویژگی  این؟انسان در عرصه زندگی فردی و خصوصی است

  راآن   ، بُعد اجـتماعیاحکام بر  بُعد فردی  عالوه در دستاوردهای فقهی خود، . ایشانه استقرار گرفت معاصر

.این امر بدان حد اهمیت دارد که امام خمینی)ره( نگاه یک جانبه به شریعت اسالم نده اداد رارمورد توجه ق نیز

 :0661 خمینی ، می داند. )تبلیغات گسترده و مستمرّ بیگانگان و مزدوران آنها، در طول تاریخ  را ناشی از

01) 

بات مدعای خود، دالیلی به شرح ذیل قائلین به اجتماعی بودن فقه در استناد به جامع بودن دین اسالم برای اث

 را عنوان نموده اند:

. عـوامل مؤثر و حاکم بر .به بیان دیگر،دارد به دنبال  را  شدن خود منسوخ ،جانبه بودن یک قانون   یک یک.

 در نتیجه،.می گرددتعادل   عدم ، باعث ایجادها  یک از آن  هر  پوشی از  زندگی انسان فراوان است. چشم

است  انسان فردی و اجتماعی ،روحی، جسمی  ، توجه به همۀ جوانببقاء یک مکتبرکن   نتری مهم

دین اسالم آن گونه که برخى ، اساسبر این  (.680ـ689 :0677 ، ؛ شـیروانی011 : 6ج ،0619)مـطهری،

اند، تنها  گفتهنشاندگان آنان  اندیش تحت تأثیر القائات استعمارگران و دست از افراد ناآگاه و علماى ساده

اى اعمال عبادى و آداب و مراسم شخصى نیست. بلکه نظامى گسترده و فراگیر است ... که  منحصر به پاره

اقتصادى...ومسائل  -وظایف انسان را در قبال آفرینندۀ خویش و خانواده و محل زندگى و ارتباطهاى  سیاسى

 ( 981 -971: 0 :ج0411دیگرى از این قبیل، مشخص نموده است.)منتظری ، 

.روایاتی که در آن ها جامعیت نصوص و منابع شریعت اسالم مورد تأکید قرار گرفته است از قبیل حدیث: دو

الْعِبَادُ حَتَّى لَا ءٍ حَتَّى وَ اللَّهِ مَا تَرَكَ اللَّهُ شَیْئاً یَحْتَاجُ إِلَیْهِ  إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ فِی الْقُرْآنِ تِبْیَانَ کُلِّ شَیْ

 (91: 0 ، ج0417إِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِیهِ. )کلینی،  -یَسْتَطِیعَ عَبْدٌ یَقُولُ لَوْ کَانَ هَذَا أُنْزِلَ فِی الْقُرْآنِ

این روایت بیانگر جامعیت شریعت مقدس اسالم است ، به گونه ای که با استناد به آن می توان ادعا نمود ، 

 .است حکم آن را در قرآن کریم بیان نموده ،به آن نیازمندندرا که بندگان آنچه ند متعال خداو

،  ، نماز طهارت  مانند  بـه احـکام فـردی پرداختن  بر عالوه  ، الرضا فقه از جمله  شیعی  فقهی  آثـار اولیۀ.در سه

مورد حج، تجارت، بیع، قرض و ارث  ، زکاتقبیل اجـتماعی ازفقهی  مـباحث   از  اعتکاف و روزه، بـسیاری

همچنین یکی از فصول کتاب کافی به جامعیت کتاب و سنت در  ( 0416 فقه الرضا،). توجه قرار گرفته است

 (96: 0464پاسخگویی به تمام احکام و مسائل مورد نیازمردم اختصاص دارد )امام خمینی،

شته و در این عرصه، شریعتی ناطق است، امّا در شریعت اسالم، کلیات را روشن، گویا، و صریح بیان داپنج.

المللی،  باب حوادث واقعه، نیازهای متغیر، اشکال تنظیم جامعه، شکل روابط خارجی، داد و ستدهای بین

دار نشود، به دلیل این که این  ارتباط با دولتهای غیراسالمی و شکل ارتباطی که عزت جامعه اسالمی خدشه

ریعت مطرح نبوده، سکوت نموده و همه را به عهده متدینان به شریعت گذارده است. ها در زمان نزول ش مقوله

)نوایی ، .های یاد شده استخراج نمایند آنان باید با استنباط، و رد فرع به اصل، دیدگاههای اسالم را در زمینه

0671 :6) 

قول، سنت یعنی  الهی واحکام اصلی ترین منبع شناخت به عنوان  قرآن کریم ، کنونتا  صدر اسالماز  .شش

احکام  منبع استنباط دومینبه عنوان (000: 0688)مظفر، ایشان پیامبر)ص( و جانشینان فعل و تقریر

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
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جنبه . بنابراین ،فقه برخاسته از این منابع غنی  ، تنها بوده است امامیه فقهای و پذیرش مورد توجه،شرعی

زندگی انسان را در برنمی گیرد بلکه جنبه های مختلف زندگی اجتماعی او را نیز شامل می شود.به  فردی

ست که درفقه شیعه،احکام همه  امور فردی و خانوادگی و اجتماعی تبیین شده و مسئله ای نی عبارت دیگر

 ( 609: 0:ج 0616حکمی ویژه و ثابت نداشته باشد. )صدر، 

 

  اسالم  شریعتبودن   اجتماعی-9-4

یکی دیگر از دالیل اجتماعی بودن فقه شیعه، اجتماعی بودن شریعت اسالم است . مقایسه شریعت اسالم با 

ت که، اسالم تنها دینى است که سایر شرایع حقه که قرآن نیز به شان آنها اعتنا ورزیده بیانگر این حقیقت اس

بنیان خود را براجتماع نهاده واین معنا را به صراحت اعالم کرده ودرهیچ شانى از شؤون بشرى مساله اجتماع 

هاى  را مهمل نگذاشته وهیچ عمل کوچک و بزرگ آدمى را بدون حکم نگذاشته و همه این احکام را در قالب

)طباطیایی، ترجمه .ایت درجه امکان درکالبد احکامش دمیده استاجتماعى ریخته،و روح اجتماع را به نه

 (041: 4 : ج0674المیزان،

ماند که اسالم دین سیاسى،  براى کسى که قوانین اسالم و ضوابط آن را بررسى کند، تردیدى باقى نمى 

و احکام آن به اعمال عبادى محض که هدف آن، تکامل فرد و تأمین سعادت اخروى است  اجتماعى است

منحصر نیست، بلکه اکثر احکام آن مربوط به امور سیاسى و تنظیم اجتماع و تأمین سعادت دنیاى مردم 

ست نصوص و منابع دینی، بیانگر این نکته ا ( به عبارت دیگر، بررسی947:  9 ه ق ،ج0411است.)منتظری،

،حکومت، قضاوت  اعم از حقوق، سیاست، اقتصاد، تعلیم و تربیت یاجتماعهمه موضوعات  دین اسالم درکه 

و  مجتهد زنجانی )«.در هر باب وضع نموده است را مداخله داشته و قوانین مخصوصی وغیره، و مجازات

 (99 :0640دیگران ،

 ورعایت حفظ نظم عمومی از قانون شکنی ،و جلوگیری  اجتماعی خانوادگی و برای تنظیم روابطاسالم  

وضع  در اشکال مختلفی از جمله عقود، ایقاعات، حدود و... قوانین و مقررات گوناگونی راحقوق مردم ، 

 نموده است و روح اجتماع را در همه احکام ، حتّی احکام عبادی از قبیل نماز ، روزه ، حج و...دمیده است.

 نیز ، درظرف اجتماع محقق می شود و ضرورت تشکیل اجتماع برایاجرای بسیاری از تکالیف شرعی 

فقه   ابواب مختلف امری بدیهی است.بسیاری از مسائلی که در، و تکالیف  این دسته از وظایفاجـرای 

د و مسلمانان را برای دخـالت در امـور ند، جنبه اجتماعی دارنقـرار مـی گـیـر بررسی و واکاویاسالمی مورد 

 دارای . همچنین بسیاری از عبادات ومسائل فردی مطرح شده در فقه اسالمی نیز، دنمکلّف می ساز اجـتماعی

به شکل وجوبی یا   در آن ها« اجتماع»قید جنبه اجتماعی دارند، که فقهی  در همۀ احکام. اجتماعی است بُعد

، برای دفـاع  د کفایتحرد« اجتماع» قید« جهاد»احکام مانند  ایناز برخی؛ در لحاظ شده استاستحبابی 

را  «اجتماع   »وصف  ،نمازهای واجب یومیه ، ماننداحکام این از  دسته ایدر . است شده طور مستقیم شرط  به

 است . قرار داده  مورد تأکید فراوانرا برگزاری آن به صورت  جماعت  ، اما به طور مستقیم شرط نکرده

 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
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 گستردگی احکام فقهی اجتماعی-6-4

ازجمله دالیلی که در جهت اثبات اجتماعی بودن فقه شیعه می توان به آن استناد نمود، گستردگی احکام فقهی   

 نشانگر برتری بُعد)ص( و اهل بیت)ع( اکرم پیامبر وارده از آیات قرآن و روایات اجتماعی است.تأمل در

 ع دستورات فردی هم در جهتدر واق.است  ها ی آنفرد نسبت به بُعد فقهیاجتماعی احکام و دستورات 

احکام صرفا عبادى، همچون نماز و حجّ،  است، به گونه ای که در اجتماعی سالم صادر گردیده شکل گیری

 .نیز وجوه سیاسى و اجتماعى مربوط به زندگى دنیا لحاظ شده است

     .ر دارد به دو صورت در مسائل اجتماعی حضو شرع مقدسدرمی یابیم که دینی  نصوص متون و با بررسی

از قبیل: امر به  در مسائل اجتماعی به صورت مستقیم وارد شده است و در حوزه روابط اجتماعی شارعگاه 

آن و اجرای صادر نموده  احکام الزامی وارشادی معروف و نهی از منکر،حج، حجاب، حقوق خانواده و...

با بیان کلیات ، جزئیات را به خود و  غیر مستقیم  . وگاه به صورت خواسته است مکلفیندستورات را از 

( 979:  04 : ج0411)عاملی، 1« لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَۀِ نَفْسٍ مِنْهُ :»مثل است، انسان واگذاشته

عِنْدَ الْمُسْلِمُونَ »  و  (0مائده:«) اوفوا بالعقود» (994: 9 ، ج0406)حلی، « الناس مسلّطون على أموالهم»»و

و فقها با تماعی می شود اج قوانین و معاهدات تمامی شامل که ( و...919: 6 ،ج0406صدوق، «) شُرُوطِهِمْ 

  استناد به این کلیات، احکام و دستورات فقهی اجتماعی بسیاری را صادر نموده اند .

سازد. در  تماعى را مىبه عبارت دیگر، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اج

این نظام حقوقى هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اوالد و عشیره و قوم و 

شهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته، تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با  خویش و هم

 (96-99: 0464عت و کشاورزى و.... )امام خمینی ، سایر ملل؛ از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صن

 دربرای هر کس که و در مسائل اجتماعی امری انکارناپذیر است شریعت اسالمی حضوربنابراین، گستردگی 

بیشتر  ...ماند که اسالم دین سیاسی اجتماعی است و  نمی ی باقیکند، تردید تفحص  اسالمو ضوابط قوانین 

( با این 99 :0406بروجردی ،) .اسیت و اداره جامعه و تنظیم قواعد اجتماعی استسی در ارتباط با احکامش

. نمایان است فردی و اجتماعی احکام فقهی  میان  دوگـانگی فقها،از  برخی در عمل و در سلوك فقهی وجود،

 ه های فقهی آنان، در اندیشفقه اجتماعی که توجه به این دسته از فقها بیانگر این نکته است  فقهی  آثاربررسی 

 یضرورت از نظر آن ها ،به حاشیه رانده شده وگـویـی  و دستورات اجتماعیاحکام  و رنگ استبسیار کم 

 .است  نداشته  وجودکردن از احکام اجتماعی  پیروی پرداختن و برای 

را این گونه گستردگی احکام اجتماعی در فقه شیعه و غفلت فقها از پرداختن به این احکام  خمینی)ره( امام

هاى  هاى حدیث، که منابع احکام و دستورات اسالم است، با رساله قرآن و کتاب»  :مورد اشاره قرار داده است

شود، از لحاظ جامعیت و اثرى که در زندگانى اجتماعى  عملیه، که توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته مى

ات قرآن با آیات عبادى آن، از نسبت صد به یک هم کلى تفاوت دارد. نسبت اجتماعی تواند داشته باشد، به مى

 -بیشتراست! از یک دوره کتاب حدیث، که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسالم را در بردارد، سه

چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است، مقدارى از احکام هم مربوط به 
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)امام  «.به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق، و سیاست و تدبیر جامعه است.اخالقیات است؛ بقیه همه مربوط 

 (9، متن  : 0464خمینی ،

 احکام  به  نیاز انسان نه تنها شارع مقدس  که  نیست  اسالمی پوشیده اندیشمندان بـر هـیچ یک ازبنابراین 

 تفاوت و ساکت نمانده است و درباره آن بی نگرفته  نـادیـدهاو را اجتماعی  برای تنظیم روابط الهی

 که شریعت بخش این باور بوده که الهام  دارد  وجود دالیل روشنی ، احکام  و منابع  دینی نصوص  در،بلکه 

 می باشد.جـامعه اداره   برای دربرگیرنده ی احکام و قوانین اجتماعی فراوانی ،اسالم 

 اجتماعی بودن انسان-0-0

شیعه ، اجتماعی بودن انسان است. در استناد به به این دلیل برای اثبات  از جمله دالیل اجتماعی بودن فقه

 فقه اجتماعی می توان گفت:

: 1180اوالَ: اگرچه حکمای متعالیه درباره اینکه مقتضای طبیعت بشر، غیراجتماعی بودن است)طباطبایی ،

( اختالفاتی دارند، اما 113:  1،ج1131( یا انسان طبیعتاَ و تکویناَ اجتماعی است،)مطهری ،114-111

در این تردید ندارند که انسان برای بقا و زیستِ خود، نیازمند جامعه است و بدون آن امکان بقا ندارد. 

بدین ترتیب رابطه انسان با جامعه ، رابطه ضرورت است و اگر انسان تکویناَ هم گرایش به اجتماع نداشته 

جز زیست اجتماعی نخواهد داشت. در نتیجه اجتماعی باشد، اضطراراَ و به دلیل ضرورت ، چاره ای 

 (81-88: 1044بودن ، جزء جدا ناشدنی زندگی انسان است.)ربانی ،

 آل)را مورد اشاره قرار داده است حقیقت این آیات متعددی، در بیان بهترین با هم کریم قرآن

  و...( ؛11: ؛ حجرات11؛ زخرف:33؛ فرقان:133:عمران

به  مورد توجه قرار دادند و مصالح و منافع زندگى اجتماعىانسان را  اجتماعی که بُعد اولین کسانیثانیاً:

پیامبران الهی بودند. قرآن کریم در آیات مختلفی این مطلب را مورد اشاره قرار داده   او متذکر شدند،

النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ کانَ ( »13)یونس:« وَ ما کانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا» است:

 (111بقره : «) مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ، وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ، لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا 

اختالف بوده، سپس در  اده و بىترین عهدش، امتى واحده ، س دهد که انسان در قدیم این دو آیه، خبر مى

بین افرادش اختالف پیدا شد و اختالف هم به مشاجره و نزاع انجامید، لذا خداى متعال انبیا را بر انگیخت 

و با آنان کتاب فرستاد، تا به وسیله آن کتاب اختالفها را بر طرف کنند، و دو باره آنان را به وحدت 

)طباطیایی،  .به وسیله قوانینى که تشریع فرموده حفظ کنند اجتماعیشان برگردانند، و این وحدت را

                                        (101: 0 ، ج1110

بنابراین، دعوت به اجتماع ،دعوتى مستقل و صریح بوده که تنها از ناحیه مقام نبوت شروع شده، و   

احکام و قوانینی را برای حفظ روابط اجتماعی او اند و  پیامبران آن را در قالب دین به بشر پیشنهاد کرده

 تشریع فرموده اند و تاریخ نیز این موضوع را تصدیق نموده است .
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الزمه اجتماعی دیگر  باید اجتماعی باشد به بیانانسان آمده ،  این برای هدایت و راهنمایی ی کهدین ثالثاً:

یت همین انسان اجتماعی به سوی سعادت و زیرا دین برای هدابودن دین است  ، اجتماعی بودن انسان

را  او کمال و سعادتتأمین ضمانت الزم برای  ، لذا شایسته استآمده است دنیوی و اخروی اوکمال 

  داشته باشد.

رابعاً: انسان موجودی راحت طلب و زیاده خواه است که رفتار او باید به انضباط و نظم درآید )طباطبایی 

مه طباطبایی ، دو شیوه برای برقرای نظم وکنترل زیاده خواهی انسان وجود (. از نظر عال140: 1180،

 (.113و110: 0، ج1110دارد: یکی وضع قوانین و دیگری جامعه پذیری مناسب. )طباطبایی،

عقالی عالم مورد قبول  که ،بدیهی امری است اجتماعی،زندگی  در آن اهمیت و قانون ضرورت وجود

آزادی  نیازمند است.برای حفظ نظم و انسجام به قانون  .هر اجتماعی است قرار گرفته جوامع متمدنو

جزء در سایه قوانین  ،پیشرفت واداره جامعه.موجب اضمحالل جامعه است. ،ومرز انسان حدّ مطلق و بی

میل به خودسری پیدا  برای این که . یعنی افراد یک جامعهت ومقررات و وضع محدودیت ها میسر نیس

و از زندگی شایسته و مطلوبی بهره مند گردند وبه اهداف مادی و معنوی خود برسند،  الزم است  نکنند

اما بحث بر سر این است که چه کسی این حد و .رعایت کنند  حدود و مرزهایی را درگفتار و رفتارشان

 ؟دهد؟ بشری یا الهی را به سوی هدف سوق می جامعهکند؟ و کدام قانون،  مرز را تعیین می

منافع  ورا بداند  اوو نیازهاى اصلى  و ضعف انسان قانون گذار باید کسى باشد که نقاط قوتخامساً: 

 چون است، نقص و عیب بی خداوند، . قانونو او جز خداى سبحان نیست را در نظر بگیردجامعه  آحاد

ن است که بندگان حکم قطعى عقل مبرهن ایاست  و آگاه هستی جهان پنهان و ذرات پیدا همه به خداوند

اما قوانین (  33 : 1188) جوادی آملی ، است.و تجاوز از آن جاهلیت  ،الهى اداره کند قانون را فقط باید

و  ، و همواره به اصالحنبوده، کامل اندک از زوایای وجودی انسانبه دلیل آگاهی  موضوعه بشری

در تدوین قوانینی عاری از بشر براین کهروشنی است  دلیل، نیز تجربه گذشته تاریخ نیازمندند. بازنگری

قوانین الهی ، با  ناتوان بوده است، امامدار  ای قانون جامعهعیب و نقص و به تناسب آن درایجاد 

 .بوده اند عاری از عیبای سالم و  جامعهنویدبخش  ی،، در هر زمان و مکان های ویژه خود پشتوانه

است که قانون و نظم را برای بشریت به ارمغان آورده و راه  اسالم اینشریعت  افتخارات جمله  ازسادساً:

چگونه زیستن انسان متدین را در سایه ی عمل به مقررات شریعت معرفی نموده است. رسیدن به سعادت

در طول تاریخ، تنها از طریق تشریع نبوى و تبیین جانشینان واقعى پیامبر ممکن است و علم فقه متکفل 

 (3: 11 ،ج 1013ن الهى است. )بروجردی ،این مهم در آخرین دی

بنابراین ،فقیهی که با انسان اجتماعی مواجه است، همه ابعاد زندگی اجتماعی او را به عنوان یک کل و 

سیستم  درنظر می گیرد و احکامی که حتی در موضوعات خُرد و جزئی صادر می کند، با چارچوب نظام 

 (88:  1044ربانی ،اجتماعی و سایر اجزای آن تناسب دارد. )

 اجـتماعی مصلحت های  تقدیم-9-4
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از جمله موارد باب تزاحم، مواردی است که مصلحت فرد)یعنی حکمی که به خاطر مصلحت فرد است( با 

مصلحت اجتماع ، تزاحم و تعارض پیدا می کند.هرچند از نظر اسالم همه افراد مساوی هستند ولی وقتی پای 

عی در میان است ، اسالم در این گونه موارد مصلحت فرد را فدای مصلحت ترجیح مصلحت فردی یا اجتما

 (07: 9، ج0611جمع می کند.)مطهری ،

تقدیم اولویت های اجتماعی بر اولویت های فردی در لسان روایات و کالم فقها یکی دیگر از دالیل اجتماعی 

 گفت:بودن فقه شیعه به شمار می رود.در استناد به این دلیل می توان 

را از  تفکریبوده و جـامعه قدرت هرگونه  ی اواجتماع زندگیهمیشه تابع   فردزندگی شخصی  اصـوال یک.

ی افراد اجـتماع فردی وهمواره بین حـقوق نیز،  در مقام اجرای قوانین. کند می  سلب  دهنده خود  افراد تشکیل

جوامع بشری، با درتعادل جهت ایجاد اسالم  دین .در تالقی حقوق فردی و اجتماعی،  شود می  حـاصل تزاحم

و شخصی،   فردی  و عمومی بر مصلحت جمعی  مصلحت  انسانها و ترجیح مـحدودیتهایی در روابط اعمال

نیز مورد از قرآن کریم  متعددیآیات در . رعایت مصالح اجتماعیقرار می دهدجامعه بشری را در مسیر تکامل 

؛ آل 071 :)بـقره  است  اختصاص یافته عمومیمـصالح  بر حفظقدس و فرمان شارع م توجه قرار گرفته

 و...(؛60؛توبه:79؛حج:94عنکبوت ؛0انفال،  ؛001 :عـمران

توأمان نظر داشته و در مرحله انسان  یو اجتماع ی،بـه حقوق فردتشریع  مرحله  در  اسالم بنابراین،شریعت

 است . قوق فردی ترجیح داده ،عـموما حقوق اجتماعی را بر حاحکام و قوانیناجرای 

انجام  ، داده است  ها آن  به  که اسالم جوازیبه حکم  ،اندیشمندان اسالمیکه فقها و  مهمی دو.از جمله اقدامات

به است.  در صورت تزاحم با اولویت های فردی های اجتماعی  ها ازجمله اولویت  ، تشخیص اولویتداده اند

درب و راه  از سوی اشخاص به معابر عمومی را مشروط به عدم اضرار به عنوان مثال ، فقها جواز گشودن 

شهید « )یجوز فتح باب فی الطریق النافذ و إحداث روشن و ساباط ما لم یضرّ بالمارّۀ...  :» منافع عام دانسته اند

ام، قائل صورت انجام این عمل از سوی اشخاص و رساندن آسیب به منافع ع  درو (. 661 :  6ج  ،0407 ،اول

)طوسی ،  « به جواز مسدود کردن آن طریق از سوی دیگران شده اند.: وجب قلعه ألنه حق لجمیعهم

إذا اجتمعت حُرْمَتَانِ طرحت الصّغرى »: است شده پیامبر اکرم )ص(روایتاز ینهمچن( .910: 9 ،ج0687

، باشد وأمان جمعدریک امر واحدی ، منفعتی عمومی و ضرری شخصی به صورت ت اگر یعنی«. للکبرى

إِذا اجتمعت » در لسان العرب ذیل روایت: منظور  (. ابن674 : 0اثیر ، ج    )ابن منفعت عام مقدم می شود.

به نقل از قتیبی آورده است:هرگاه در یک امری ، منفعتی عمومی وضرری « حُرْمتانِ طُرِحت الصُّغْرى للکُبْرى

شود . ایشان در ادامه برای تقدیم مصالح اجتماعی بر فردی و شخصی جمع باشد، منفعت عام مقدم می 

آن  مجرای  مردم جاری بـاشد و در آشامیدننهری بـرای  هرگاهکه  ذکر نمودهاین مثال را مصالح فردی 

خاطر این ضرر شخصی،   ، بهباشددیواری و حمامی برای شخصی وجود داشته باشد که این نهر برای آن مضر 

،عالوه بر آن چه به عنوان مؤید اما  .(091 : 09ج ، 0404منظور،   )ابن می شود.رها نکنار  منفعت عمومی

 این موضوعدلیل اصلی اقدام فقها مبنی بر تقدیم اولویت های اجتماعی بر اولویت های فردی  بیان شد ، شاید 

ج  ، 0406 ، )سبزوارى«  و أما مالحظۀ األهمیۀ، فألنّها حکم عقلیّ عند تزاحم الجهات »حکم عـقل بـاشد: 

00 : 679). 
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بنا شده احکام فقهی بر پایه مصلحت  و پیوندی ناگسستنی با مـصلحت داشـتهابتدا تا کنون،فقه شـیعه از سه.

 .  اند االمری دانسته مصالح یا مفاسد نفس تابعمتعلقات آنها را   احکام یا ،شیعه ین از فقهایو متأخر ینمتقدماند .

نسبت به رعایت مصالح  معاصر شیعی فقهای . برخی از (7 :0416؛ فاضل مقداد، 068: 9 ج،  اول  )شهید 

غفلت از آن را از موجبات   بر هر امر دیگری، مصلحتبا مقدم داشتن  احکام، اهتمام ویژه ای داشته و

قل بابی جدید و مـست(.برخی ازایشان 669: 90ج ، 0681خـمینی ،امام ) نموده اندشکست اسالم معرفی 

پرداخته و شخصی   و به اثبات ارجح بودن آن در مقابل مصلحت فردیگشوده اند «مـصلحت اجـتماعی»در

به دالیل موارد از دربسیاری، اجتماعی اولویت هایبا  اولویت های فردی بین درکشاکش اند.این گروه از فقها

فقهی از مستندات  پاره ای ازبا تکیه بر ،  و... ، حفظ امنیت اجتماعیاخالق اجتماعیرعایت  مختلفی از جمله

را بر جمعی  مصالح حفظدفاع از حوزه عمومی و ...تقدیم اهم بر مهم، جلوگیری از اختالل نظام و  قبیل:

 مصالح فردی مقدم نموده اند.

دو قاعده اختالل   و شخصی به  فردی  اجتماعی و عمومی بر مصلحت  مصلحت  ترجیح درشیعه   فقهایچهار.

ثابت شده است )محقق   اجماع  تنها با نه ،نظام  حفظ. قاعده وجوب استناد نموده اند و تقدیم اهم بر مهم نظام

)مکارم شیرازی، با استناد به روایات ، به اثبات آن پرداخته اند. از فقها(، بلکه برخی 11،ص9ج ،0416 داماد ،

که نه تنها بر   است  ان اهمیتی برخوردارچن(.ضرورت برقرارى نظم در جامعۀ اسالمى از  990: 0 ،ج 0400

اساس نصوص اسالمى  بلکه بعنوان یک ضرورت عقلى مورد اتفاق فقهاء اسالم قرار گرفته است، تا آنجا که 

اند و در هر موردى که  اختالل نظام را یکى از ادلۀ حاکم بر سایر احکام و مقررات اسالمى بشمار آورده

)عمید  اند اثر تلقى نموده الل نظام گردد آن را منتفى و بعنوان ثانوى بىحکمى از احکام اسالم موجب اخت

 (.  061: 9 ،ج 0490، زنجانی

و  نیستند  است، همه در یک سطح استواربـر پایـه آنها  عیاحکام شربنیاد ، مصالح و مفاسدی که بنابراین

که  به شمار می رودم بر مهم باب تزاحم و تـقدیم اه از مواردبا مصالح فردی،  عمومی برخورد مصالح

از اهم الزم  پیروی  جا همه  از تـخصیص ، این است که در بودن آن ای عقلی است و مقتضای خـالی قاعده

در  بیان دیگر(؛ بـه 949 :0668، شوند )جوادی آملی کنند و به آن ملتزم می را درك می عقال آناست و همه 

ازامور بدیهی اهم به دلیل اهمیت آن و ترك مهم  امتثالعـقل بـه  حکم  دائر شدن امر بین اهم ومهم صورت

مصالح اجتماعی به عنوان حکم اهم  . براین اساس، تقدیم(496 : 9،ج0496)سبحانی، به نظر می رسد

بین آن ها با استناد به این قاعده ضروری به نظر می  در صورت تزاحم   مهم مصالح فردی به عنوان حکمبـر

 رسد.

 اجتماعی احکامهای یل تعل-6-4

است که  ،موضوعیاجتماعی احکام است. این امر   های  ، تعلیلبودن فقه شیعه  اجتماعی  دالیل  از دیگر یکی

الشرائع ازجمله   عللکتاب  نیز قرار گـرفته اسـت. اندیشمندان اسالمیدینی، مورد توجه نصوص به تبعیت از

.در این کتاب ابواب مختلف فقه از احکام فردی تا  است شده  نگاشته خصوصکه در این است  اولین آثاری 

اجتماعی مورد تعلیل قرار گرفته است.به عالوه، درسایر متون روایی شیعه نیز، احادیث بسیاری از 

معصومین)ع(در این زمینه وارد شده که برای اثبات اجتماعی بودن فقه برخاسته از سنت می توان به چند دسته 

 ستناد نمود: از این روایات ا



 

 
 

183 

ی
ی )مقاله علم

ماهنامه علم
_

ن، 
ی ایرا

ی سیاس
جامعه شناس

ی( 
پژوهش

جم،شماره
ل پن

سا
 

دوازدهم
 ،

د
اسفن

1
0
4
1

 
دستورات ، یکی از مثال برای.دسته اول روایاتی که مستقیماَ مسائل اجتماعی را مورد تعلیل قرار داده اند.یک

محمد بن سنان از امام رضا)ع( روایت می کند: زکات است.، پرداخت دارد  غلبه نآ  که جـنبۀ اجـتماعی فقهی

در تعلیل روایت  (661 : 9 ،ج0686 ،  صـدوق)«فُقَرَاءِ وَ تَحْصِینِ أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاء أَنَّ عِلَّۀَ الزَّکَاۀِ مِنْ أَجْلِ قُوتِ الْ

تندرستان را مکلّف کرد که به امور افراد بیمار و از کار افتاده رسیدگى کنند ، متعال زیرا خداوند  آمده است:

آزمون در اموالتان، پرداخت زکات «  هر آینه شما در داراییها و جانهایتان آزمایش مى شوید»چنان که فرمود : 

یان مهر ورزى مى شود ناتوانان مشمول رأفت و مهربانى قرار مى گیرند و به بینوا ...با پرداخت زکات ...است 

 . و توانگران، به همدردى و تقویت تهیدستان و کمک به امور دینى آنان تشویق مى شوند

ی تعلیلبیان شده درذیل آن نیز  امری اجتماعی است و تعلیل همان گونه که می نگرید، دستور پرداخت زکات

 .به شمار می روداجتماعی  کامالً

،معاویه بن عماراز امام صادق)ع( روایت می کند که فرموده اند:إِذَا کُنْتَ در یکی دیگر از این دسته روایات 

( نکته مهم 601:  6 ، ج0417)کلینی ، «. إِمَاماً أَجْزَأَتْکَ تَکْبِیرَۀٌ وَاحِدَۀٌ لِأَنَّ مَعَکَ ذَا الْحَاجَۀِ وَ الضَّعِیفَ وَ الْکَبِیرَ

نماز جماعت با توجه به شرایط گروه های ذکر شده در در این تعلیل  اجرای حکم الهی و سرعت بخشیدن به 

 روایت و مراعات حال مردم در بحران ها و مشکالت بوده که مسئله ای کامالً اجتماعی است.

. دسته دوم روایاتی که بُعد اجتماعی احکام ظاهراَ فردی را مورد اشاره قرار داده اند. به عنوان نمونه، زراره دو

ت می کند که :صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِی جَمَاعَۀٍ از امام صادق)ع( روای

عَلَ ذَلِکَ مَاعَۀٍ وَ إِنَّمَا فَمِنْ غَیْرِ عِلَّۀٍ وَ صَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَۀَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ مِنْ غَیْرِ عِلَّۀٍ فِی جَ

 (970: 0 ، ج 0611رَسُولُ اللَّهِ ص لِیَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَى أُمَّتِهِ.)طوسی،

 بیان شده،( جمع به توجه) مردم بر ،توسعه علت جمع بین الصالتین از جانب رسول اکرم)ص(، روایت  در این

د و از نظر زمان در تنگنا آورن جا بتوانند نمازهای خود را بدون فاصله به مردم در صورت تمایل، تـا

 .قرارنگیرند

صرفاً جنبه فردی  شریعت اسالمی و فقه برخاسته از آن،آن است که  بیانگرها   تـعلیل  گـونه  ، این بنابراین

نداشته بلکه اهتمام ویژه ای نسبت به بُعد اجتماعی زندگی انسان  دارد و در صورت تزاحم بین منافع فردی و 

و این موضوع دلیل محکمی براجتماعی بودن  منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح می دهدمنافع اجتماعی، 

 فقه شیعه به شمار می رود.

 نتیجه گیری

هرچند در گذشته نگاه فقهاء غالباً متوجه وظایف فردی مکلفین بوده و درپژوهش های فقهی ایشان نگرش 

و   ها دانش  از جمله ،فقهاما   کم تردیده می شوداجتماعی به نصوص دینی و ارائه ی رهنمود برای جامعه،

.ادله اثبات اجتماعی بودن فقه پردازد علومی است که به بررسی هنجارها در عرصه فردی واجتماعی مـی

 عبارتنداز:

نیست، بلکه همه ابعاد فردی و احکام عبادی و دستورات اخالقی  منحصر و محدود بهتنها ،اسالم  شریعت-0

دین اسالم نصوص و منابع دینی، بیانگر این واقعیت است که  .بررسی انسان را در برمی گیرد اجتماعی زندگی
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 و قوانین مخصوصی نمودهمداخله از جمله:عبادات ، معامالت،اجتماعیات، اقتصادیات و...  در همه موضوعات

  .در هر باب وضع نموده است را

 در اجتماع امر به ر این حقیقت است که، اهتماممقایسه شریعت اسالم با سایر شرایع آسمانی، بیانگ-9

اسالم تنها دینى است که بنیان خود را براجتماع نهاده و  .است دیگر نظام هر از بیش اسالمى نظام و حکومت

درهیچ شانى از شؤون بشرى مساله اجتماع را مهمل نگذاشته  است.اجرای بسیاری از تکالیف شرعی نیز ، 

، و تکالیف  این دسته از وظایفاجـرای  ود و ضرورت تشکیل اجتماع برایدرظرف اجتماع محقق می ش

 امری بدیهی است.

ی بنابراین دین رقم می خورد. در زندگی اجتماعی او او سعادت و کمال و انسان موجودی اجتماعی است  -6

، اجتماعی بودن انسانالزمه دیگر  باید اجتماعی باشد به بیانانسان آمده ،  این برای هدایت و راهنمایی که

دنیوی و زیرا دین برای هدایت همین انسان اجتماعی به سوی سعادت و کمال بودن دین است  اجتماعی

 را داشته باشد. او کمالتأمین  سعادت و ضمانت الزم برای  ، لذا شایسته استآمده است اخروی

  و منابع  دینی نصوص  در. ستدر مسائل اجتماعی امری انکارناپذیر اشریعت اسالمی حضورگستردگی  -4

که   این باور را الهام می کنند ،که به روشـنـی  دارد  وجود یآمـوزه هـای بـسیار و اطمینان آور ، احکام

 می باشد.جـامعه اداره    برای دربرگیرنده ی احکام و قوانین اجتماعی فراوانی ،اسالم  شریعت

توأمان نظر داشته و در مرحله اجرای انسان  یو اجتماع یفرد،بـه حقوق تشریع  مرحله  در  اسالم شریعت-9

دستورات خود از قبیل حج   ترین مهمو ،عـموما حقوق اجتماعی را بر حقوق فردی ترجیح داده احکام و قوانین

 .است  نموده بناو نماز و جهاد و انـفاق و بـاالخره هـرگونه تقوای دینی را بر اساس اجتماع 

صرفاً جنبه فردی نداشته بلکه اهتمام ویژه ای  یاسالم فقهآن است که  بیانگر تماعی احکامی اجها  تـعلیل -6

نسبت به بُعد اجتماعی زندگی انسان  دارد و در صورت لزوم و تزاحم بین منافع فردی با منافع اجتماعی، 

الیل مذکور، ممکن منافع جمع را بر منافع فرد ترجیح می دهد. حُسن ختام پژوهش حاضر این که ،با وجود د

 است فقه برگرفته از چنین آیینی را اجتماعی ندانیم؟ 

 منابع

 قرآن کریم

لبنان :دار  -جلد، بیروت  09ق(. لسان العرب،   ه 0404ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم)
 دار صادر ، سوم -الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع 

جلدی ، جلد 9ق(. المهذب البارع فی شرح المختصرالنافع ،0417ن محمد)اسدی حلی،جمال الدین احمدب 
 ، قم :دفترانتشارات اسالمی0

 –ق(. البدر الزاهر فی صالۀ الجمعۀ و المسافر، در یک جلد، قم   ه 0406بروجردى، آقا حسین طباطبایى)
 ایران: دفتر حضرت آیۀ اهلل، سوم

 60صبورى، منابع فقه شیعه،  -ق(. مترجمان: حسینیان قمى، مهدى   ه 0491بروجرى، آقا حسین طباطبایى )
 ایران: انتشارات فرهنگ سبز، اول –جلد، تهران 
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ایران: مؤسسه امام  -جلد، قم  6ق(. اإلنصاف فی مسائل دام فیها الخالف،   ه 0496تبریزى، جعفر سبحانى)
 صادق علیه السالم، اول

ایران: مؤسسه مطبوعاتى  –جلد، قم  9جزرى، ابن اثیر، مبارك بن محمد. النهایۀ فی غریب الحدیث و األثر،  
 اسماعیلیان ، اول

 (. تفسیر موضوعی قرآن،تهران: مرکز نشر اسراء 0674جوادی آملی، عبداهلل)

 چاپ دوم ،جاءمرکز نشر فرهنگى رجلد اول ، ،والیت فقیه:رهبری در اسالم(.0668)-------------

 رجـاء :والیت فقیه، تـهران (.ش0679)-------------

جلد، قم  1ق(. مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ،   ه 0406حلّى، عالمه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى) 
 ایران: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دوم –

 -ق(. نضد القواعد الفقهیۀ على مذهب اإلمامیۀ، در یک جلد، قم   ه 0416حلّى، مقداد بن عبد اللّه سیورى)
 ره ، اول  -ایران : انتشارات کتابخانه آیۀ اهلل مرعشى نجفى 

 -جلد، ایران 0(،  90، والیت فقیه )حکومت اسالمى()موسوعۀ اإلمام الخمینی (ه.ق 0464)اهلل خمینى، روح
 91موسسۀ تنظیم و نشر آثار اإلمام الخمینى )قدس سره( ، چاپ: : تهران

(. شؤون و اختیارات ولی فقیه)ترجمه مبحث والیت فقیه از کتاب البیع(، تهران: وزارت 0661)---------
 فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ دوم

آثار امام خمینى )س( موسسه تنظیم و نشر  ،تهران –جلد، ایران 99صحیفه امام،  (.ه.ش 0681)---------
 9، چاپ: 

 .، بهار01، مجله راهبرد، شماره «فقهی آن  و جایگاه  مصلحت  واپژوهی» (.ش0681)دارینی، علی

 ش(.درآمدی بر فقه اجتماعی،مرکز فقهی ائمه اطهار،چاپ اول0411ربانی ، محمدباقر)

ایران:  انتشارات امیر کبیر،  –جلد، تهران  6ق(. فقه سیاسى )عمید(،   ه 0490زنجانى، عباس على عمید)
 چهارم

 -ایران: مؤسسه المنار  –جلد، قم  61ق(. مهذّب األحکام )للسبزواری(،   ه 0406سبزوارى، سید عبد األعلى)
 دفتر حضرت آیۀ اهلل ، چهارم 

 -ؤمنین ایران :مدرسه امام امیر الم -جلد، قم  9ق(، القواعد الفقهیۀ )لمکارم(،   ه 0400شیرازى، ناصر مکارم)
 علیه السالم، سوم 

چـهارم. قم: معاونت امور اساتید و   . چـاپ معارف اسالمی در آثار شهید مطهری (.0677)شیروانی، علی
 دروس معارف اسالمی

ه ق(. الفتاوى الواضحۀ وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم السالم، در یک جلد، 0416صدر، سید محمد باقر )
 للمطبوعات، هشتم لبنان: دار التعارف –بیروت 
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 –جلد، قم  96، مجله فقه اهل بیت علیهم السالم )فارسى(،  روند آینده اجتهاد(.0674) -------------
 ق   ایران : مؤسسه دائرۀ المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم ، اول، ه

 ا(، اصول فلسفه و روش رئالیسم ، تهران :صدر0664طباطبایی،سیدمحمدحسین)

 باقر، قم: محمد سید همدانى المیزان ،مترجم:موسوى تفسیر ش(. ترجمه 0674) -----------------
 پنجم چاپ ، قم علمیه حوزه مدرسین ى جامعه اسالمى انتشارات دفتر

ایران :  -جلد، تهران  4ق(، االستبصار فیما اختلف من األخبار،   ه 0611طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن) 
 دار الکتب اإلسالمیۀ، اول

ایران: المکتبۀ  –جلد، تهران  8ق(. المبسوط فی فقه اإلمامیۀ،   ه 0687)-----------------------
 المرتضویۀ إلحیاء اآلثار الجعفریۀ ، سوم

ایران: دفتر  –جلد، قم  6ق(. الدروس الشرعیۀ فی فقه اإلمامیۀ،   ه 0407اول، عاملى،  محمد بن مکى) شهید
 انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دوم

 ایران :کتابفروشى مفید، اول -جلد، قم  9. القواعد و الفوائد، ---------------------

ایران :مؤسسه آل البیت علیهم  -جلد، قم  61ق(. وسائل الشیعۀ،   ه 0411)عاملى، حرّ، محمد بن حسن
 السالم، اول

(. نشست علمی در مرکز فقهی ائمه اطهار)علیهم السالم( با عنوان ظرفیت شناسی 0619علیدوست، ابوالقاسم)
 اصول فقه موجود در فقه اجتماعی

سیاست  ، فقه فردی و فقه حکومتی بایسته ها و کاست یها (.0616غالمی،نجفعلی؛میراحمدی،منصور)
 4شماره  ،بهار   ، متعالیه

 6(.فقه ودستاوردهای توسعه،مجله گفتمان الگو،شماره 0616لنکرانی،محمدجواد)فاضل 

 .چهارم چاپ الکتاب، دار قمى، قم: تفسیر ش(. 0667ابراهیم) بن ،على قمى

ایران :کتابفروشى داورى ،  -جلد، قم  9ق(. علل الشرائع،   ه 0686قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه)
 اول

ایران :دفتر انتشارات  -جلد، قم  4ق(. من ال یحضره الفقیه،   ه0406)--------------------------
 اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دوم

ایران :دار الکتب  -جلد، تهران  8اإلسالمیۀ(،  -ق(. محمد بن یعقوب، الکافی )ط   ه 0417کلینى، ابو جعفر) 
 اإلسالمیۀ، ، چهارم

 صدر،دوازده جلدی ،چاپ اول موسی امام تحقیقاتی فرهنگی (.موسسه0616مام)گام به گام با ا

کاوشی نو در  ،مقدمه ای بر فقه اجتماعی شیعه از نگاه مقام معظم رهبری.عباسعلی ،مشکانی سبزواری 
 69ش  ، 0681پاییز  ، فقه

 ،انتشارات صدرا9(. اسالم و نیازهای زمان،ج0611مطهری ، مرتضی)

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1269
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1269
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1269
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/55367
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/55367
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/70
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/70
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/70
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/40172
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/40172
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 ایران، اول -جلد، قم  6. فقه و حقوق )مجموعه آثار(،نرم افزار نور، -----------

 ه آثار، تهران: انتشارات صدرا(. مجموع0619)----------

البیت  جلد. تحقیق و تصحیح مؤسسه آل 0فقه الرضا. ـ  الفقه (.ق0416 )السالم البیت علیهم  مؤسسه آل
 . السالم علیهم  البیت  السالم. مشهد: مؤسسه آل علیهم

شرکت ه ش(. بحثی درباره مرجعیت و روحانیت،  0640موسوی مجتهد زنجانی، سیدابوالفضل و دیگران)
 سهامی انتشار، چاپ اول

ق( . مترجم: صلواتى، محمود و شکورى، ابو ال، مبانى فقهى   ه 0411آبادى، حسین على منتظرى) نجف 
 ایران :مؤسسه کیهان، اول -جلد، قم  8حکومت اسالمى، 

 99(. گستره عقالنیت، اندیشه حوزه،شماره0671نوایی، علی اکبر)

ایران :مرکز نشر  -جلد، تهران  4ق(. قواعد فقه )محقق داماد(،   ه 0416یزدى، سید مصطفى محقق داماد)
 علوم اسالمى، دوازدهم


