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ٔالرحمیالرمحناهللبسم

القاسمٔءٔابییٔیومٔالجزافیدنأؤنبینأؤشفیعنأاعوذٔباللهٔمنٔالشیطانٔالرجیم.ٔالحمدٔللهٔربٔالعالمینٔؤالصالةٔؤالسالمٔعلیٔس

رلٔأمحمدٔ جرهٔللرهٔتعرالیٔفرؤعلیٔاهلٔبیتهٔالطیبینٔالطاهرینٔسیمأبقیةٔاللهٔفیٔاالرضینٔارواحنرأممالرهٔالفرداءٔؤعجا
ٔالشریفٔؤاللعنٔالدائمٔعلیٔاعدائهٔاعداءالله.

 تولید مرتبط باتولید؛ دو دسته روایات  م و بخشی در حوزهروایات عاالمکاسب(: )باب دوم فقه جلسه قبل .مقدمه خالصه۱

تٔکرهٔیرمتمرکزٔاسردرٔجلسهٔگذشتهٔبأاتکایٔبرٔدؤدستهٔازٔروایاتٔاستنباطٔکردیمٔکهٔالگویٔتولیِدٔاسالم،ٔیکٔالگویٔتولیدٔغ
ٔرأبرایٔۀٔکاالشددرٔنرایتٔخودش،ٔهمٔعدالتٔاقتصادی،ٔهمٔحفظٔمحیطٔزیست،ٔهمٔارتقایٔکیفیتٔؤهمٔکاهشٔقیمتٔتمام

ٔآورد.مأبهٔارمغانٔمی

 تولیدمرتبط با .رعایت شرایط زمانی و مکانی شغل و اجیر نشدن؛ روایات عام ۱/۱

دستهٔاولٔازٔآنٔدؤدستهٔروایات،ٔروایاتیٔبودندٔکهٔبهٔنحؤعام،ٔتأکیدٔداشتندٔبایسرتیٔیکسرریٔالرولٔدرٔمروردٔهمرهٔمشراغلٔ
کنندٔهمهٔزمانٔدرٔیکٔروزٔرأبهٔمسئلهٔشغلٔؤکسبٔاختصاصٔنردهیمٔبلکرهٔزمرانٔرعایتٔشود؛ٔمثلٔآنٔروایاتیٔکهٔتأکیدٔمی

دیریتٔهمهٔمشاغلٔبهٔکردٔکهٔمأیکٔاللٔبرایٔمخبٔاینٔکمکٔمی1ٔیکٔروزٔرأبرایٔرفعٔهمهٔنیازهایٔزندگیٔمدیریتٔکنیم.
ٔدستٔبیاوریم.

                                                           
1.ٔٔ ٔٔو  ال  ِرُدوا:ٔ[ٔالکاظم]ق  ْنِٔٔفئاْجت 

 
ُکون ٔٔأ اُنُکْمٔٔی  م  ْربٔ ٔز 

 
ٔأ ٔٔع  ات  اع  ةٔ ٔس  اع  اةِٔٔس  اج  هِِٔٔلُمن  ٔٔاللَّ ةٔ ٔو  اع  ْمرِٔٔس 

 
اِشِِٔٔل ع  ٔٔاْلم  ةٔ ٔو  اع  ةِٔٔس  ر  اش  اِنِٔٔلُمع  ْخو  ٔٔاْْلِ اِتٔٔو  ق  ٔٔالثِّ رِذین  ٔالَّ

ُکْمٔ ُفون  رِّ ُکْمُٔٔیع  ُٔٔعُیوب  ُکْمُٔٔیْخِلُصون ٔٔو  اِطِنِٔٔفئل  ٔٔاْلب  ةٔ ٔو  اع  ْخُلون ٔٔس  أت  اِتُکْمِٔٔفیر  ذَّ ْیرِِٔٔفئِلل  ٔمُٔٔغ  م  رَّ
ٔٔح  ِذهِٔبِٔٔو  ةٔر  اع  ْقِدُرون ٔٔالسَّ یٔت  ل  ِثٔٔع  ال  اتٔالثَّ اع  ٔ...س 
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ٔکهٔتأکیدٔدارندٔمحلٔکسبٔؤمٔ ٔشوندٔروایاتیٔهستندکهٔجزؤروایاتٔعامٔمحسوبٔمیاستٔدستهٔدومٔروایاتیٔ ر،ٔدورٔازٔمحلٔتج 
هایٔفنیٔمثلٔکنندٔکهٔبهٔبرانهکهٔعرضٔکردیمٔاینٔروایاتٔبهٔطراحانٔشررٔؤمدیرانٔبخشٔاقتصادٔکشورٔکمکٔمی2ٔخانهٔنباشد

یباییٔشررٔؤآلوده ٔهدایتٔنکنند.ٔهاهایٔمشاغلٔرأبهٔدورٔازٔخانهنکردنٔمعابرٔشرریٔتوسطٔمشاغل،ٔمکانز
کرردٔزمینرهٔبازٔاینٔهمٔیکٔاللیٔبودٔکهٔکمکٔمی3ٔاجیرشدنٔدرٔحوزهٔکسبٔبود.ٔمذمتٔمطلقهٔسومٔروایاتٔاینٔبخش،ٔدست

تانٔاینٔبودٔکهٔشغلٔخوبٔشغلیٔاستٔکهٔبرٔمبنرایٔاسرتخدامٔعدمٔتمرکزٔدرٔتولیدٔآمادهٔشود.ٔوقتیٔتصورٔشمأدرٔنظامٔارزشی
اریٔدرٔجامعهٔشکلٔبگیردٔولیٔوقتریٔربررٔرأدرٔاسرتقاللٔشرغلیٔؤدکنیدٔبخشٔخصولیٔؤسرمایهاست؛ٔدرٔواقعٔکمکٔمی

                                                                                                                                                                                     
ٔبأمعاشرتٔرایبٔهمٔساعتٔیكٔمعاش،ٔؤزندگانیٔکارٔبرایٔساعتٔیكٔخدا،ٔبأمناجاتٔبرایٔساعتٔیكٔباشد،ٔساعتٔچرارٔشمأوقتٔکهٔبکوشید
ٔحاللٔلذترایٔدركٔرایبٔکنیدٔخلوتٔهمٔساعتٔیكٔؤدارندٔاخالصٔبشمأدلٔازٔؤفرمانندمیٔبشمأرأشمأعیوبٔکهٔاعتمادٔموردٔمردمانٔؤبرادران

ٔ.شویدمیٔتوانأدیگرٔساعتٔسهٔآنٔوظایفٔانجامٔبرٔساعتٔاینٔوسیلهٔبهٔو
410ٔٔصٔالعقول،ٔتحف

اتٔث ال ُثِٔٔلْلُمْؤِمِنٔ:وقال اع  ةٔ :ٔس  اع  س  اِجئف  أُین  ُه،ِٔفیر  بَّ ةٔ ٔر  اع  س  ُرم ٔٔو  ُه،ٔی  اش  ع  اعٔ ٔم  س  يیُٔٔةٔ و  لِّ ٔٔخ  ْین  ْفِسهِٔٔب  ٔٔن  ٔٔو  ْین  ِترأب  ذَّ ٔٔماِفیٔ ٔل  ِحل  ٔٔی  ْجُمُلٔٔو  ٔ.ٔی  ْیس  ل  اِقرِلٔٔو  ِٔلْلع 
ْنٔ
 
ُکون ٔٔأ اِخصأ ٔی  ة:ٔث ال ثِٔفئِإالَّٔٔش  مَّ ر  اش،ٔم  ع  ْؤِٔلم 

 
ةٔأ اد،ِٔفئُخْطو  ع  ْؤٔم 

 
ةٔأ ذَّ ْیرِِٔٔفئل  ٔٔغ  مُمح  ٔ.رَّ

ٔقسمتٔؤکندمیٔگارشپروردٔبأمناجاتٔلرفٔرأقسمتی:ٔکندمیٔتقسیمٔبخشٔسهٔبهٔرأخودٔروزنهشبأساعاتٔایمانٔبأانسان:ٔفرمودٔعلیٔامام
ٔنیستٔسزاوارٔؤگذاردمیٔدلپسندٔؤحاللٔلذاتٔازٔگیریبررهٔبرایٔرأسومٔقسمتٔؤدهدمیٔقرارٔزندگیٔکارٔؤکسبٔؤمعاشٔترمیمٔبرایٔرأدیگری

ٔ.حرامٔغیرٔدرٔلذتٔؤمعادٔراهٔدرٔگامیٔمعاش،ٔتمرم:ٔباشدٔچیزٔسهٔدرٔجزٔحرکتشٔعاقلٔانسانٔکه
 ۳۹۰ٔحکمتٔالبالغه،ٔنرج

ةٔ ٔ.2 أِمْنِٔٔعدَّ اِبن  ْلح 
 
ْنٔٔأ ٔٔع  د  ْحم 

 
دٔ ْٔبِنٔٔأ مَّ ْنُٔٔمح  ان ٔٔع  یْٔبِنُٔٔعْثم  ِنِٔٔعیس  ان ٔٔاْبِنٔٔع  ْنُٔٔمْسک  ْعِضٔٔع  اِبهِٔٔب  ْلح 

 
ٔٔأ ال  ٔٔق  ال  ِلي ٔق  ْیِنْٔٔبُنٔٔع  ةِِٔٔمْنِٔٔإنَّٔ:ٔاْلُحس  اد  ع  ْرِءٔٔس  ٔاْلم 

ْنٔ
 
ُکون ٔٔأ ُرهُٔٔی  ْتج  ِدهِِٔٔفئم  ل  ٔٔب  ُکون ٔٔو  اُؤهُٔٔی  ط  ُٔٔخل  اِلِحین  ٔٔل  ُکون ٔٔو  هُٔٔی  ٔٔل  ِعیُنُٔٔوْلد  ْست  ٔ.ِبِرْمٔٔی 

ٔٔکهٔاستٔاینٔمرد،ٔبختیٔنیكٔاز:ٔالعابدینٔزینٔامام ٔآنرانٔازٔکرهٔاشردبٔداشتهٔفرزندانیٔؤباشندٔلالرٔرفیقانشٔؤباشدٔشررشٔدرٔتجارتشٔمحلا
ٔ.ٔبگیردٔیاری

257ٔصٔ،5جٔالکافی،

ُدٔ ْحم 
 
دٔ ْٔبُنٔٔأ مَّ ْنُٔٔمح  ِلئِّع  ْیِنْٔٔبِنٔٔع  ْلُحس  ْیِمئِّا  لتَّ ْنٔٔا  رِٔٔع  ْعف  ْکرٔ ْٔبِنٔٔج 

ْنٔٔب  ْبدِٔٔع  للَّٔٔع  ِبئْبِنٔٔهِٔا 
 
ٔٔأ ْرل 

ْنٔٔس  ْبدِٔٔع  هِٔٔع  للَّ بْْٔٔبِنٔٔا  یِمٔٔدِٔع  ِر ْلک  ٔٔا  ال  ٔٔق  ال  ُبؤق 
 
ْبدِٔٔأ هِٔٔع  للَّ ةٔ :ٔا  ث  ٔث ال 

ٔ ةِِٔٔمن  اد  ع  لسَّ ةُٔٔا  ْوج  لزَّ ةُٔٔا  اِتی  ْلُمؤ  ٔٔا  ْوال دُٔٔو 
 
ِْل ون ٔٔا  ار  ْلب  ٔٔا  ُجُلٔٔو  لرَّ ُقٔٔا  هُُٔٔیْرز  ت  ِعیش  ِدهِٔٔم  ل  ْغُدؤِبب  یإِٔٔی  ْهِلهِٔٔل 

 
ٔٔأ ُروُحٔٔو  ٔ.ی 

هٔعبد ٔکسبٔکهٔاینٔؤکوکارنیٔفرزندانٔ،بردارفرمانٔؤموافقٔزن:ٔاندخوشبختیٔؤسعادتٔازٔچیزٔسهٔ:فرمودٔلادقٔامام:ٔگویدٔالکریمٔعبدٔبنٔاللا
ٔ.کندٔآمدٔؤرفتٔاشخانوادهٔنزدٔشامٔؤلبرٔکهٔباشدٔخودشٔسرزمینٔدرٔمردٔکارشٔو

 258صٔ،5جٔالکافی،
یٔ.3 و  ْبُدٔٔر  هِٔٔع  دٔ ْٔبُنٔٔاللَّ مَّ ْنٔٔاْلُجْعِفي ُٔمح  ِبئع 

 
رٔ ٔأ

ْعف  ٔٔٔج  ال  ْنٔٔق  ٔٔم  ر  هُٔٔآج  ْفس  ْدٔٔن  ق  ٔٔف  ر  ظ  أح  ْیر  ل  ٔٔع  ْزق  ٔٔالرِّ ٔٔو  ْیف  ٔٔک  ْحُظُرٔٔال  أی  ْیر  ل  ٔٔع  ْزق  ٔٔالرِّ رأو  ٔٔم  راب  ل 
 
ٔٔأ ُررو  ٔٔف  ب  ِٔلرر 

هُٔ ر  ٔ.آج 
هٔعبد دٔبنٔاللَّ دٔامام:ٔگویدٔجعفیٔمحما ٔنکرردهٔتنرگٔخودٔبرٔهچگونٔاست،ٔکردهٔتنگٔخودٔبرٔرأروزیٔسازدٔاجیرٔرأخودٔکسٔهر:ٔفرمودٔٔباقرٔمحما
ٔ[غفاریٔترجمه.ٔ]استٔکردهٔاجارهٔرأاؤکهٔهمانٔاستٔدیگریٔآنٔازٔآوردمیٔچنگٔبهٔآنچهٔکهٔحالیٔدرٔباشد

174ٔٔص3ٔٔجٔالفقیهٔالیحضرهٔمن
ُدٔ مَّ یْٔبُنُٔٔمح  ْحی  ْنٔٔی  ٔٔع  د  ْحم 

 
دٔ ْٔبِنٔٔأ مَّ ْنُٔٔمح  دِٔٔع  مَّ ْٔٔبِنُٔٔمح  اِعیل  یع ْٔٔبِنِٔٔإْسم  ِز

ْنٔٔب  ْنُصورِٔٔع  ْٔٔبِنٔٔم  ِنُٔٔیوُنس  ِلٔاْلُمف ٔٔع  ْٔٔبِنٔٔضَّ ر  ُٔٔعم  ال  ٔٔق  بٔ ِٔمْعُتٔس 
 
ْبدِٔٔاأ هِٔٔع  ُقوُلٔٔٔاللَّ رْنٔٔی  ٔم 

ٔ ر  هُٔٔآج  ْفس  ْدٔٔن  ق  ٔٔف  ر  ظ  یٔح  ل  ْفِسهِٔٔع  ٔٔن  ْزق  ٔٔالرِّ ةٔ ِٔفئو  ای  یِٔرو  ْخر 
ُ
ٔٔأ ٔٔو  ْیف  ٔٔک  ْحُظُرهُٔٔال  ٔٔی  أو  ٔٔم 

 
ٔأ اب  ِٔٔفیهِٔٔل  ُرو  هِٔٔف  بِّ ِذئِلر  هُٔٔالَّ ر  ٔ.آج 

ٔآنٔحرالٔنشده،ٔخودٔروزیٔمانعٔچگونه:ٔاستٔآمدهٔدیگرٔروایتیٔدر.ٔستأشدهٔخودٔروزیٔمانعٔکند،[ٔدیگری]ٔاجیرٔرأخودٔکهٔکسی:ٔٔلادقٔامام
ٔ!است؟ٔکردهٔخودٔاجیرٔرأاؤکهٔاستٔفرماییٔکارٔآِنٔٔازٔدسترنجشٔکه

 90ٔصٔ،5جٔالکافي،
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بینید،ٔزمینهٔارزشیٔذهنٔشمأبهٔعنوانٔیکٔمانعٔبرایٔفربهٔشدنٔبخشٔخصولریٔؤالگرویٔتولیردٔمتمرکرزٔاستقاللٔکسبیٔمی
ٔبندیٔکردم.رأجمعاینرأرأدرٔجلسهٔقبلٔخواندمٔؤاالنٔفقطٔآنرأٔعملٔخواهدٔکرد.ٔالبتهٔروایاِتٔ

 تولیدمرتبط با  .تولید نان در خانه، دامداری متناسب با فضای خانه و تازه خوری؛ برخی از روایات بخشی۲/۱ِ

هایٔاستظراریٔالگویٔتولیدٔرأبفرمیمٔروایاتیٔبودندٔکرهٔراجرعٔبرهٔتولیردٔیرکٔکردٔتأمأویژگیدستهٔدومٔروایاتیٔکهٔکمکٔمی
برهٔٔ-هایٔمختلرفٔدرٔالرولٔروایریٔمرأوجرودٔداردٔؤبرهٔشرکلٔ-کردندٔمثلٔروایاتیٔکرهٔکسبٔؤیکٔشغلٔخاصٔبحثٔمی

یکیٔازٔراهکارهایٔعبورٔازٔفقررٔرأنگررداریٔدامٔٔوقتیٔامام4ٔنگرداریٔدامٔبهٔنحؤخانگیٔؤغیرلنعتیٔتولیهٔکردهٔاست.
هٔمأنبایدٔالگرویٔکندٔککندٔؤتأکیدٔمیهایٔتولیدٔخانگیٔگوشتٔؤلبنیاتٔبأمألحبتٔمیکندٔداردٔراجعٔبهٔسامانهمعرفیٔمی

ٔ-گروییممٔبهٔالطالحٔامروزیٔسخنٔمیبریمٔداریحاالٔالبتهٔکلمهٔلنعتیٔرأکهٔبکارٔمی-ارٔبدهیمٔتولیدٔاینٔبخشٔرألنعتیٔقر
هأغیرمتمرکزٔعملٔکنیم.ٔروایاتیٔکهٔراجعٔبهٔپخرتٔنرانٔدرٔخانرهٔؤؤازٔنتایجٔتوجهٔبهٔاینٔروایاتٔاینٔاستٔکهٔمأدرٔاینٔحوزه

کننرد.ٔدارندٔمأرأبهٔالگویٔتولیردٔغیرمتمرکرزٔرهنمرونٔمیٔبیتهمٔواضرٔاستٔکهٔاهل5ٔکننددٔنانٔلحبتٔمیالگویٔتولی

                                                           

هِٔٔ.4 ْبِدٔاللَّ أع  ب 
 
ِمْعُتٔأ ٔس  ال  ٔق  اِرد  ِدْٔبِنٔم  مَّ ْنُٔمح 

ٔع  ْحُبوب 
ِنٔاْبِنٔم  ْنُهٔع  ُقوُلٔٔع  أِمْنٔٔی  ٔم  ْنرِزِلٔو  ٔاْلم  ِلرك  ْهُلٔذ 

 
ٔأ س  ُٔقدِّ ِٔإالَّ ُلوب  ٔح  ْنز  ْنِزِلِهٔع  ُکوُنِٔفئم  ٔی  ُمْؤِمن  ٔفٔ  ال  ْیِنٔق  ت  رَّ ٔم  ْوم 

ٔی  ْیِرْمُٔکلَّ ل  ٔع  ُٔبوِرك  ُسوأو  ْیِنُٔقدِّ ت  أاْثن  ت  ان  ِإْنٔک  ْیِرْمٔف  ل  ٔع  ْعُضُٔبوِرك  ٔب  ال  یْٔق  ٔک  أو  اِبن  ْلح 
 
ٔٔأ ال  ٔق  ُسون  دَّ ُٔیق  ٔف  ْیِرْمُٔکلَّ ل  ِقُفٔع  ٔٔی  راء  س  ْؤم 

 
ٔأ رك  ل  ٔم  اح 

ب  ٔل 
أمٔ  ٔم  ُهٔو  ُٔقْلُتٔل  ال  اُمُکْمٔق  ِٔإد  اب  ٔط  ِٔطْبُتْمٔو  ْیُکْمٔو  ل  ٔع  ُٔبوِرك  ْسُتْمٔو  ُرْمُٔقدِّ ُقوُلٔل  ی  ْسٔف  یُٔقدِّ ْرُتْمْٔعن  ُٔطرِّ ال   ُتْمٔق 

مگرٔآنکرهٔهمرۀٔٔفرمود:هیچٔمؤمنیٔنیستٔکهٔدرٔخانۀٔخودٔبزٔشیردهیٔداشتهٔباشدشنیدمٔکهٔٔمحمدٔبنٔماردٔروایتٔکردهٔاستٔکهٔازٔامامٔلادق
داوندیٔبرٔخؤبارٔبرکاتٔدآید؛ؤچنانچهٔدؤبزٔباشند،ٔروزیٔدؤبارٔموردٔتقدیسٔؤگیرندٔؤبرکتٔبرٔآنانٔفرودٔمیافرادٔآنٔخانهٔموردٔتقدیسٔقرارٔمی

دهٔایٔنرزدٔآنرانٔآمرانٔؤشرامگاهانٔفرشرتهگیرند؟حضرتٔفرمود:درٔهرٔبامردادقدیسٔقرارٔمیآید.یکیٔازٔشیعیانٔپرسید:چگونهٔموردٔتآنانٔفرودٔمی
سٔباشید،یعنمی سٔباشید!ؤبرکتٔازٔآنٔشمأباد!ؤخوشأبرٔشمأؤبرٔخوراکتانٔباد.ؤمنٔازٔآنٔحضرتٔپرسیدم:مقدا ؟!فرمود:یعنیٔهچریٔگوید:مقدا

ٔ)ترجمهٔمجاهدی(.پاكٔؤپاکیزهٔباشید
640ٔصٔ،2جٔالمحاسن،

ْبدِٔ ِبئع 
 
ْنٔأ ٔع  ان 

ِهْٔبِنِٔسن  ْبِدٔاللَّ ْنٔع  ٔع  ام 
ْیِسْٔبِنِٔهش  ْنُٔعب  ِلي ٔع  ِدْٔبِنٔع  مَّ ْنُٔمح  ْنُهٔع  هِٔع  ِٔفرئقٔ ٔٔٔاللَّ اد  ٔز  رأو  رُهِٔبِرْزِقر  اُهُمٔاللَّ ت 

 
ٔأ اة  ْیِتٔش  ْهُلٔاْلب 

 
ٔأ ذ  خ  أاتَّ :ِٔإذ  ال 

ْقر ٔاْلف  ل  ح  ٔاْرت  اِقِرْمٔو  ْرز 
 
نْٔٔأ اع  ْرز 

 
ُهِٔبأ اُهُمٔاللَّ ت 

 
ْیِنٔأ ات  ُذوأش  خ  ِإِنٔاتَّ ٔف  ة  ل  ْرح  ٔز ُٔرْمٔم  أو  اِقِرْمِٔقِرم  ْرز 

 
ِٔفئأ ٔاد  ْیِنٔو  ت  ل  ْرح  ْقُرٔم  ْنُرُمٔاْلف  ٔع  ل  ح  ُهٔٔاْرت  اُهُمٔاللَّ ت 

 
ٔأ ثا  ُذوأث ال  خ  ِإِنٔاتَّ ٔف 

نْٔ ٔع  ل  ح  ٔاْرت  اِقِرْمٔو  ْرز 
 
ِٔفئأ اد  ٔز  أو  اِقر  ْرز 

 
سأ ِبأ

ْ
أ ْقُرٔر  ٔ.ُرُمٔاْلف 

سرتیٔازٔدافزایدٔؤترریٔیدهدٔؤبرٔروزِیٔخودٔآنانٔنیزٔمایٔیكٔگوسفندٔداشتهٔباشد،ٔخداوندٔروزِیٔآنٔرأبهٔآنانٔمی:ٔهرٔگاهٔخانوادهامامٔلادقٔ
افزایدٔؤتریٔدسرتی،ٔازٔیمزِیٔخودٔآنانٔنیزٔدهدٔؤبرٔروکوچد؛ٔؤاگرٔدؤگوسفندٔداشتهٔباشند،ٔخداوندٔروزِیٔآنٔدؤرأبهٔآنانٔمیآنانٔیكٔمرحلهٔمی
یٔازٔآکوچد.ٔپسٔاگرٔسهٔگوسفندٔداشتهٔباشند،ٔخداوندٔروزِیٔآنرأرأبهٔآنانٔمیآنانٔدؤمرحلهٔمی ٔکوچد.نانٔمیدهدٔؤتریٔدستی،ٔبهٔکلا

 544،ٔص6ٔالکافي،ٔج
اِلدٔ ٔ.5 ِدْٔبِنٔخ  مَّ ْٔبِنُٔمح  د  ْحم 

 
ْنٔأ أع  اِبن  ْلح 

 
ِٔمْنٔأ ة  ُبؤعٔ ِعدَّ

 
ِٔلئأ ال  ٔق  ال  اِنئِّق  اِحٔاْلِکن  بَّ ِبئالصَّ

 
ْنٔأ ٔع  ة  ل  ب  ِهْٔبِنٔج  ْبِدٔاللَّ ْنٔع  ِلي ٔع  ِدْٔبِنٔع  مَّ ْنُٔمح  ِهٔٔع  أٔ ْبِدٔاللَّ ی 

ِقیِقٔ اُءٔالدَّ اِحِٔشر  بَّ أالصَّ ب 
 
ٔٔأ ُعوذُُٔٔذل  ن  ٔف  ْقر  اُءٔاْلُخْبِزٔف  ِٔشر  ٔو  ِةِٔعزٌّ اُءٔاْلِحْنط  ِٔشر  ِٔبأو  ِهِٔمن  ْقِر.ٔللَّ ٔاْلف 

 زٔفقر.آورٔاستٔؤخریدٔنان،ٔفقرآورٔاست؛ٔپناهٔبرٔخدأاآورٔؤخریدٔگندمٔعزتفرمودند:ٔایٔابألباح،ٔخریدٔآردٔذلتٔامامٔلادقٔ
167ٔص5ٔٔکافیٔجٔ

اِلٔ بَّ ِلئِّْبِنٔاْلُمْنِذِرٔالزَّ ْنٔع  اِبٔع  طَّ ْٔبِنٔاْلخ  ة  م  ل  ْنٔس  یٔع  ْحی  ُدْٔبُنٔی  مَّ ِدُٔٔمح  مَّ ْنُٔمح  یْٔبْٔع  ْبِدِٔنٔاْلُفض  ِبئع 
 
ْنٔأ ِهٔاِلٔع  رللَّ ِٔدْره  ك  ِٔعْنرد  ان  أک  :ِٔإذ  ال  ِرِٔبرِهٔق  اْشرت  ٔف  م 

ِقیِق. ِٔفئالدَّ ْحق  ٔاْلم  ِإنَّ ٔف  ة   اْلِحْنط 
 .«تودیٔدرٔآردٔاسهرگاهٔیكٔدرهمٔداشتی،ٔبأآنٔگندمٔبخر؛ٔچرأکهٔناب»کندٔکهٔفرمود:ٔروایتٔمیمحمدٔبنٔفضیلٔازٔامامٔلادقٔ

 167،ٔص5الکافي،ٔج
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اینٔروایاتٔبهٔاستلزامٔداللتٔدارندٔبرٔاینکهٔتولیدٔمتمرکزٔتولیدٔمطلوبیٔنیست.6ٔٔخورٔباشیمکنندٔمأبایدٔتازهروایاتیٔکهٔتأکیدٔمی
توانیدٔبهٔکارٔاست.ٔشمأنمیٔ،ٔپایۀخوریتی،ٔمسئلهٔموادٔنگردارندهٔؤمسئلهٔعبورٔازٔتازهدانیمٔاساسأدرٔتولیدٔلنعچونٔهمهٔمی

خوریٔمطرحٔدرٔروایراتٔموضروعیتٔخوریٔجمعٔکنید.ٔبنابراینٔاگرٔبرایٔکسی،ٔمسئلهٔتازههیچٔعنوانٔبینٔتولیدٔلنعتیٔؤتازه
ٔولیدٔمحلیٔرأبپذیرد.هایٔتامانهپیدأکردٔحتمأبهٔاستلزامٔبایدٔالگویٔتولیدٔخانگیٔؤس

روایاتٔفراوانیٔهستندٔکهٔبندهٔفعالٔبهٔاینٔسهٔدستهٔدرٔجلسهٔگذشتهٔاشارهٔکردمٔؤمعروضٔداشتمٔکرهٔٔ،بخشیٔهمٔاینٔروایاِتٔ
آنٔالولٔاینٔاستٔکهٔاسالمٔمخالفٔتولیدٔلنعتیٔاستٔؤٔآیدٔکهٔخاللۀیاتٔالولیٔبهٔدستٔمیدرٔمجموع،ٔازٔاینٔدؤدستهٔروا

معماریٔاقتصادٔآیندهٔکشورٔدرٔبخرشٔغرذأبرهٔالگرویٔٔتواننمیتوانیمٔاینٔاللٔفقریٔرأبپذیریمٔکهٔخشٔغذأمیمأالاقلٔدرٔب
کنیمٔایرنٔالرولٔبرهٔمرأهایٔلنعتیٔؤاقتصادیٔکشورٔرأبحثٔؤبررسیٔمری.ٔیعنیٔوقتیٔداریمٔاستراتژیزدتولیدٔلنعتیٔگرهٔ

ستانٔبخشٔلنعتٔؤاقتصادٔتفاهمٔکنیمٔؤنشانٔدهیمٔکهٔمرثالٔالگرویٔکنندٔبتوانیمٔبأیکٔادبیاتٔقابلٔتفاهمیٔبأدوکمکٔمی
ٔیافتهٔؤسبکٔزندگیٔدرستٔدارد.ملتولیدٔلنعتیٔچهٔمضراتٔغیرٔقابلٔجبرانیٔبرایٔروابطٔانسانی،ٔزندگیٔتکا

                                                           

هٔبنٔسنانٔعنٔاْلمامٔالصادقٔٔ.6 اِنٔعنٔعبدٔاللا ُشردا ُرمرأی  ِإنَّ ِن؛ٔف  ب  ِٔبراللَّ حرم  ِخٔاللَّ ُه:ٔاطرب  ٔل  قیل  ،ٔف  عف  ِهٔعزٔؤجلٔالضَّ یٔاللا نِبیاِءٔإل 
 
ٔاِل ِبئٌِّمن  کأن  ٔ:ٔش 

:ٔال،ٔؤل ُة.قال  ضیر  ُقلُت:ِٔهي ٔالم  :ٔف  .ٔقال  لیِب.الِجسم  ِنٔالح  ب  حُمِٔباللَّ ِٔکِنٔاللَّ
هٔبنٔسنان:ٔامامٔلادقٔعلیهٔالسالمٔفرمود:ٔ سٔبهٔاؤگفترهٔپشکایتٔبرد.ٔٔپیامبریٔازٔپیامبران،ٔازٔضعف،ٔبهٔدرگاهٔخداوندٔعزٔؤجل»بهٔنقلٔازٔعبدٔاللا

ة»یٔاستٔکهٔگفتم:ٔاین،ٔهمانٔغذای«.ٔشد:ٔگوشتٔرأدرٔشیرٔبپز؛ٔچرأکهٔاینٔدو،ٔجسمٔرأاستحکامٔمیدهند ضیر  لکرهٔنره؛ٔب»؟ٔفرمرود:ٔنرامٔدارد«ٔٔم 
ٔ«.گوشِتٔهمراهٔبأشیرٔتازهٔاست

316ٔ،ٔص6ٔالکافي،ٔجٔ
ٔشدهٔدرستٔمیشود.غذاییٔاستٔپختنیٔکهٔازٔشیرٔماندهٔؤترشٔرةینکته:ٔمض

1702ٔ،ٔص3جٔن،یمجمعٔالبحرٔ

هُٔ:ٔ»اْلمامٔالکاظمٔٔقال ُعٔل  نف  رِرِه،ٔی  یِهٔماُءٔظ  ل  ٔع  ر  یَّ غ  نٔت  ِل.م  س  لیُبِٔبالع  ُنٔالح  ب  ٔ«ٔاللَّ
ٔفرمود:ٔهرٔکسٔآِبٔکمرشٔبرٔویٔدیرگونٔشود،ٔشیرٔتازهٔبأعسلٔبرایشٔسودمندٔاست.کاظمٔٔامام

337ٔ،ٔص6ٔجٔٔالکافي،

ْنٔ ٔٔع  ِمیِرٔاْلُمْؤِمِنین 
 
ایٔ ٔ:أ ِن.ٔؤِفئِرو  ب  ِٔباللَّ ْحم  ُکِلٔاللَّ

ْ
أ ْلی  ٔاْلُمْسِلُمٔف  ُعف  أض  ِٔإذ  ِنٔالصَّ ٔع  ٔة 

 
ُهٔاللَّٔاِدِقٔعٔأ ِلیُب.نَّ ُنٔاْلح  ٔب 

ٔریود:ٔمنظرورٔشرنقلٔشدهٔکهٔفرمرٔازٔامامٔلادقٔیتیبخورد.ٔؤدرٔروأریشدٔپسٔگوشتٔرأبأشٔفیضعٔیفرمود:ٔهرگاهٔمسلمانٔنیرالمومنیام
ٔشدهٔاست.ٔدهیتازهٔدوش

281ٔ،ٔص59ٔاِلنوارٔ،ٔجٔبحار
ومی أدُٔیُٔ»:دیگؤیمٔبیحلٔیق(ٔدرٔمعنا۷۷۰معروفٔ)ٔیلغؤفیا ِٔمْنُرم  ِریِّ ِٔللطَّ ِنی  ٔج  ب  ٔؤُرط  ِلیب  ٔح  ن  ب  اُلٔل  عُٔق  ِذیٔب  ٔالَّ ةون  او  ر  ِنٔالطَّ ٔع  ٔیگفترهٔمرٔیقتو«ٔد 

ٔؤُرطبٔجنٔبی(ٔحلریشود:ٔلبنٔ)ش ٔدورٔشدهٔباشد.ٔیگکهٔازٔطراوتٔؤتازٔییخرمأایٔریشودٔنهٔآنٔشٔیآنرأگفتهٔمٔۀبهٔتازٔیا
 671،ٔص2ٔالمنیر،ٔجٔالمصباح

مَّٔ ُٔمح  د  مَّ ِبئُمح 
 
یٔأ أِإل  اِبن  ْلح 

 
ْعُضٔأ ٔب  ب  ت  :ٔک  ال  یٔق  ْحی  ْفُٔٔدْٔبُنٔی  ٔل  ٔو  ما  ْیِهٔد  ْشُکؤِإل  ٔی  اُءٔو  رْفر  رِتٔالصَّ اج  ْمرُتٔه  ج  أاْحت  ِٔإذ  رال  ق  ٔف  اء  رْرُتٔاْلِحٔٔر  خَّ

 
أأ ِٔإذ  رة  ام  ج 

ٔ ِجْمٔو  ٔعٔاْحت  ب  ت  ک  ٔف  ِلك  یِٔفئذ  ر  أت  م  ُمٔف  ِنئالدَّ رَّ ض 
 
یٔاأ ِر ٔط  کا  م  ِةٔس  ام  ِرٔاْلِحج  ث 

 
یٔأ ل  ُٔکْلٔع  ابا  ب  ٔک  ْیهِٔقٔ ا  ل  ْدُتٔع  ع 

 
أ ٔف  ٔال  رب  ت  ک  أف  ْیِنر  ِٔبع  ة  ل 

 
ْسأ ُٔکرْلٔاْحرتٔ ٔٔاْلم  ِجْمٔو 

ُکْنُتِٔفي ٔف  ِلك  ْلُتٔذ  ْعم  اْست  ٔف  ال  ٔق  ِٔمْلر 
ٔو  اء  ِٔبم 

ابا  ب  ٔک  ا  یا ِر ٔط  کا  م  ِةٔس  ام  ِرٔاْلِحج  ث 
 
یٔأ ل  اِفیٔ ٔع  ٔع  ٔو  .ة  اي  ِٔغذ  ار   ٔل 

کنم،ٔلفرأبهٔجوشٔمیٔآیدٔنامهٔنوشتٔؤازٔخونٔؤلفرأبهٔویٔاظرارٔناراحتیٔکردٔؤنوشت:ٔچونٔحجامتٔمیٔیکیٔازٔشیعیانٔبهٔامامٔعسکریٔ
زهٔمت،ٔماهِیٔترأحجاحجامتٔکنٔؤدرٔپِیٔ»بینی؟ٔامامٔنوشت:ٔافکنم،ٔخون،ٔمرأزیانٔمیٔرساند.ٔچارهٔرأدرٔچهٔمیؤچونٔحجامتٔرأبهٔتأخیرٔمی

«.ٔورأآبٔؤنمكٔبخحجامتٔکنٔؤدرِٔپیٔحجامت،ٔماهِیٔتازهٔکبابٔشدهٔهمراهٔب»اینٔپرسشٔرأدیگرٔبارٔتکرارٔکردم.ٔاؤنوشت:ٔ«.ٔکبابٔشدهٔبخور
ٔانجامٔدادمٔؤازٔآنٔپس،ٔهمارهٔدرٔعافیتٔبودمٔؤآن،ٔخوراكٔمنٔشدهٔبود. ٔاینٔکارٔرأعینا 

 324،ٔص6ٔالکافي،ٔج
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 دیتول یالگو یهایژگیدر و یعام و بخش اتیو روا اتیدو دسته آ ۀجیمتمرکز؛ نت ریغ دیاصل بودن تول. 3/۱

یٔتولیردٔهایٔگذشتهٔبودٔهمانطوریٔکهٔاولٔعرایضمٔاشارهٔکردمٔالاقلٔسهٔدستهٔخالیتٔدرٔالگوبندیٔبحثحاالٔجمعتأخبٔ
شردٔااهمٔداشتهٔبکنمٔکهٔقابلیتٔتفبرٔرویٔاینٔسهٔدستهٔخالیتٔازٔبابٔبیانٔمبتنیٔبرٔظرفیتٔتأکیدٔمیدٔدارد.ٔغیرمتمرکزٔوجو

ٔ؛وگرنهٔفوائدشٔبیشٔازٔاینراست

 ق عدالت؛ اولین خاصیت تولید غیرمتمرکز. تحق۱/3/۱

شودٔبهٔخالفٔآنٔموقعیٔکرهٔوقتریٔکنید،ٔعدالتٔازٔتولیدٔشروعٔمیدستهٔاولٔاینٔاستٔکهٔوقتیٔالگویٔتولیدٔرأغیرمتمرکزٔمی
مثرلٔٔبرأابزارهرایی7ٔشویدٔمسئلهٔعدالتٔرأدرٔبخشٔبازتوزیعٔدرآمدهابریدٔمجبورٔمیالگویٔتولیدٔرألنعتیٔؤمتمرکزٔجلؤمی

.ٔلذأچونٔدنیایٔغرب،ٔالگویٔتولیدٔلرنعتیٔرأپذیرفترهٔاسرت،ٔبره8ٔتأمینٔکنیدٔ-کهٔدرٔتحققٔعدالتٔعلیلٔهستندٔٔ-مالیاتٔ
داریٔمطررحٔآیأمفاهیمیٔکرهٔدرٔاقتصرادٔسررمایه»دنبالٔآن،ٔفاللهٔطبقاتیٔرأهمٔپذیرفتهٔاست.ٔاگرٔمأحتیٔنخواهیمٔدرٔاینکهٔ

واردٔبحثٔنظریٔشدهٔؤاشکالٔکنیم،ٔنقدٔآنٔازٔپایگاهٔکارآمدیٔکامالٔواضرٔاسرت.ٔبشررٔٔ«نهٔگذاردٔیاهٔعدالتٔرأزیرپأمیشد
ایٔمدرنٔمطرحٔهاییٔکهٔدرٔدنیدرٔبرخیٔازٔتحلیل9ٔای،ٔاینٔاندازهٔبأاینٔحجمٔازٔفاللهٔطبقاتیٔروبرؤنبودهٔاست.درٔهیچٔدوره

یعنریٔبرهٔمعنرایٔواقعریٔکلمره،ٔطبقرهٔٔ یٔخاصٔاست.ثروتٔدنیأدرٔدستٔچندگروهٔتولیدیٔؤلنعتٔاستٔاینٔاستٔکهٔعمدۀ
شروندٔالبترهٔبرأاسرامیٔجدیرد؛ٔچرونٔدیگررٔهأدرٔعصرٔمأشکلٔگرفتهٔؤسایرٔمردم،ٔبردۀٔآنرأمحسروبٔمیهأؤفرعونقارون
ولیٔواقعیتٔبرندٔکهٔدرٔلفظٔآن،ٔتوهینٔکمتریٔاستٔایٔبکارٔمیگویندٔطبقهٔکارگر.ٔیأاسامیداریٔبلکهٔمثالٔمیگویندٔبردهنمی

کنند.ٔبنابراینٔشمأیأبایدٔنتایجٔاینٔالگویٔتولیردٔجوامعٔامروزٔرأمعلومٔمیٔدرٔچیزدارهأتکلیفٔهمهمسئلهٔاینٔاستٔکهٔسرمایه
دارهأرأبپذیریدٔیأبایدٔدرٔالگویٔتولیدٔجامعهٔتصرفٔکنیدٔؤیکٔالگویٔتولیدٔغیرمتمرکزٔرأپیشنرادٔلنعتیٔبهٔمحوریتٔسرمایه

                                                           
ٔکاالٔهرأؤبررأدیدرٔتولٔیاقتصادٔییکارأیالزمٔبرأطی(:ٔشراWELFARE ECONOMICSقتصادٔرفاهٔ)أ.7 ٔعیرعردالتٔدرٔتوزٔیکاالٔهأؤدرٔمبادله 

ٔدهد.ٔیقرارٔمٔیدرآمدٔرأموردٔبررس
 ۲۲۱،ٔص)سالواتوره(ٔخردٔاقتصاد

ٔ.آیدمیٔشمارٔبهٔجتماعیأعدالتٔبهٔرسیدنٔبرایٔضروریٔراهکارهایٔازٔمالیاتیٔقوانینٔوضعٔحقیقتٔدرٔ.8
 yon.ir/malia:ٔمالیاتیٔامورٔسازمانٔسایتٔدرٔمطلبٔدرسآ

ٔیریاسرتٔکرهٔارزشٔدارأافترهیٔشیدرلدٔافزا۱۱ٔبأسالٔقبلٔٔسهیدرٔمقأیدرٔجرانٔدرٔحالٔریشمارٔافرادٔفقٔ،یبهٔنقلٔازٔراشأتودٔسنایبهٔگزارشٔا.9
ٔکیرهررٔدؤروز،ٔٔبرأگذشرت۲۰۱۸ٔو۲۰۱۷ٔٔٔیسرالٔهرأنیاستٔؤبرٔافتهیٔشیدالرٔافزأاردیلیم۹۰۰ٔٔزانیبهٔم۲۰۱۸ٔافرادٔجرانٔدرٔسالٔٔنیثروتمندتر

ٔاریررأدرٔاختٔجررانٔتیرازٔجمعٔیمریمعرادلٔنٔینفررٔثروتر۴۳ٔکه۲۰۱۷ٔٔبأسالٔٔسهیجرانٔافزودهٔشدهٔاست.ٔدرٔمقأیهأاردریلیبهٔجمعٔمٔاردریلیم
کراهشٔٔیوثرٔدرٔراسرتامرموسسهٔدرٔگزارشٔخودٔاعالمٔکردهٔاستٔکرهٔتنررأراهٔٔنیدارند.ٔأاریثروتٔرأدرٔاختٔزانیمٔنینفرٔا۲۶ٔداشتند،ٔامسالٔتنرأ

کسفام،ٔبأتنرأٔاتینرخٔمالٔشیافزأ،یفعلٔیطبقاتٔشکاف درلردٔٔکیرآمردٔبررٔدرٔاتیرمالٔشیدرلردٔافرزا۰.۵ٔبرٔدرآمدٔثروتمندانٔاست.ٔبهٔگفتهٔآ
ٔ.خواهدٔشدٔنیانسانٔتامٔونیلیم۳.۳ٔنجاتٔجانٔٔیدرمانٔیهانهیهزٔایکودکٔؤٔونیلیم۲۶۲ٔٔیآموزشٔیازهایثروتمندٔجران،ٔنٔتیجمع
yon.ir/pSkAGٔ/97110200759ٔٔکدٔخبرٔٔسنایأیمطلبٔدرٔخبرگزارٔآدرس

The world's richest 1 percent, those with more than 1$ million, own 45 percent of the world's wealth. Adults 
with less than 10,000$ in wealth make up 64 percent of the world's population but hold less than 2 percent of 
global wealth . 

ٔسرمایه،ٔدالرٔهزار10ٔٔارٔکمترٔ]افرادٔدارای[.ٔدنریگیدرلدٔازٔثروتٔجرانٔرأدرٔبرٔم۴۵ٔ،ٔسرمایهٔدالرٔونیلیم۱ٔازٔٔشیجران،ٔبأبٔاندرلدٔثروتمند۱ٔ
ٔدارند.ٔاریرأدرٔاختٔیدرلدٔازٔثروتٔجران۲ٔترٔازٔامأکمٔدهند،یمٔلیرانٔرأتشکجٔتیدرلدٔازٔجمع۶۴ٔ

InEqualityٔyon.ir/gJIhkٔپایگاهٔٔمطلبٔدرٔآدرس
 رأدارند.ٔایازٔثروتٔدنٔیمیجرانٔحدودٔنٔیهأنیدرلدٔپولدارتر2ٔ

 yon.ir/vMvXrمطلبٔازٔدانشگاهٔسازمانٔملل:ٔٔادرس
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دارهأتجمیعٔبشودٔؤدرٔمرحلرهٔبعردٔاعتباراتٔازٔهمانٔتولید،ٔعادالنهٔتوزیعٔبشود؛ٔنهٔاینکهٔاولٔدرٔجیبٔسرمایهٔگردِشٔٔتاکنیدٔ
ٔبهٔجامعهٔکمکٔکنند.ٔشمأبخواهیدٔازٔبابٔابزارهایٔمالیاتی،ٔآنرأرأوادارٔکنیدٔکه

 خاصیت تولید غیرمتمرکز دومین. حفظ محیط زیست؛ ۲/3/۱

بندیٔلرنعتیٔرأهرمٔحفظٔمحیطٔزیستٔاست.ٔاگرٔمأالگویٔتولیردٔلرنعتیٔرأبپرذیریمٔمجبروریمٔبسرتهیکیٔازٔفوائدٔدیگرشٔ
بنابراین10ٔٔآید.بندیٔلنعتیٔیکٔبستهٔبندیٔیکبارٔمصرفٔبودهٔؤعاملٔاللیٔتخریبٔمحیطٔزیستٔبهٔشمارٔمیبپذیریمٔؤبسته

ایٔرأاحیأکنیدٔیعنیٔزیستٔبومٔاقتصادٔکشورٔرأالاقلٔدرٔهایٔتولیدٔخانگیٔؤمحلهاگرٔشمأالگویٔتولیدٔغیرمتمرکزٔؤسامانه
توانیدٔمدیریتٔکنید.ٔپسٔمسئلهٔترٔمیهایٔغیریکبارٔمصرفٔؤبادوامبخشٔتغذیهٔبهٔاینٔسمتٔهدایتٔکنیدٔبأپدیدهٔبستهٔبندی

مٔکمپرینٔتشرکیلٔهایٔدفاعٔازٔمحیطٔزیستٔرأهمٔنخورید!ٔمأهرچقدرٔهرکند.ٔفریبٔکمپینمحیطٔزیستٔهمٔنجاتٔپیدأمی
زیسرتٔدعروتٔکنریمٔمرادامیٔکرهٔبدهیمٔؤتظاهراتٔراهٔبیاندازیمٔؤسخنرانیٔکنیمٔؤمردمٔرأدرٔفضایٔمجازیٔبهٔحفظٔمحیط

کنید،ٔدرٔعمل،ٔتخریربٔمحریطٔهاییٔکهٔمیآنٔتشویقٔهأبرابرِٔکنندٔدههأبهٔبرانهٔیکٔبطریٔآبٔمعدنی،ٔزبالهٔتولیدٔمیکارخانه
ٔشودخیلیٔنمی11ٔهاییٔکهٔامروزهٔمطرحٔاستزبالهٔازٔمبدأٔؤاینٔطرحٔتفکیکهاییٔمانندٔمثالٔبأطرحٔزیستٔرقمٔخواهدٔخورد.

ٔمسئلهٔمحیطٔزیستٔرأمدیریتٔکرد.

 . کاهش قیمت تمام شده؛ سومین خاصیت تولید غیرمتمرکز3/3/۱

کند.ٔقیمتٔاولیٔکرهٔشدۀٔکسرٔمیتمامشدۀٔکاالٔهمٔالگویٔتولیدٔغیرمتمرکزٔچرارٔدستهٔهزینهٔرأازٔقیمتٔدرٔبحثٔقیمتٔتمام
هأاسرتٔؤبایردٔیرکٔفراینردیٔرأبررایٔشودٔقیمتٔتبلیغاتٔاست.ٔیعنیٔتبلیغاتٔالگویٔتولیدٔلنعتیٔازٔطریقٔرسرانهکسرٔمی

شرودٔدرٔحرالیٔکرهٔتبلیر ٔشردۀٔکراالٔاعمرالٔمیکندٔؤاینٔهزینهٔدرٔقیمتٔتمامبرندسازیٔطیٔکند.ٔاینرأهمهٔهزینهٔایجادٔمی
حوزۀٔبرازارشٔحروزهٔمحردودیٔٔافتدٔچونٔاساسأ هایٔتولیدٔمحلیٔازٔطریقٔروابطٔانسانیٔاتفاقٔمیایٔخانگیٔؤسامانهکااله

هایٔمدیریت،ٔهمٔسهٔهزینهٔدیگریٔهستندٔکرهٔازٔقیمرتٔکراالیٔهایٔحملٔؤنقلٔؤهزینههایٔتکنولوژی،ٔهزینهاست.ٔهزینه
هایٔپیچیردهٔشودٔبدونٔمردیریتلگویٔتولیدٔلنعتیٔبدونٔتکنولوژیٔنمیشود.ٔاتولیدشدهٔدرٔالگویٔتولیدٔغیرمتمرکزٔکسرٔمی

                                                           
 .تشکیلٔشدهٔاند PET و PP,PE ستیکٔهایٔغیرٔفیبریٔبرایٔبستهٔبندیٔاستفادهٔمیٔشودٔکهٔعمدتأازدرلدٔازٔتمامیٔپال۴۲ٔتقریبأٔ.10

Approximately %42  of all nonfiber plastics have been used for packaging, which is predominantly composed of 

PE, PP, and PET. 

 yon.ir/Plastics علمیٔآمریکأؤلاحبٔامتیازٔژورنالٔساینس:ٔانجمنٔپیشبردٔ«AAAS»آدرسٔمطلبٔدرٔپایگاهٔرسمی

ؤٔیفرهنگسرازٔرسراخت،یزٔازمنردیزبالرهٔازٔمبردأٔؤکراهشٔپسرماندٔنٔکیطرحٔتفکٔنکهیأانیاستانٔتررانٔبأبٔستیزٔطیحفاظتٔمحٔرکلیمدٔ.11
اسرتٔؤٔیداقتصرأیکاالٔکیادامهٔداد:ٔپسماندٔٔیکالنتر زبالهٔازٔمبدأٔاست.ٔکیطرحٔتفکٔیموظفٔبهٔاجرأیمشارکتٔمردمٔاستٔگفت:ٔشرردار

زبالرهٔازٔمبردأٔٔکیفکتطرحٔٔیموظفٔبهٔاجرأیشرردارٔنکهیأانیبأبٔیو برگردد.ٔافتیبهٔچرخهٔبازٔدیداردٔکهٔبأافتیبازٔتیازٔآنٔقابلٔیادیدرلدٔز
ٔنردازمینٔنیرؤأمیدفرنٔزبالرهٔانتقرالٔدهرٔیهاتیسراپسرماندٔرأبرهٔٔزانیرمٔنیزبالهٔازٔمبدأٔؤکاهشٔپسماندٔکمترٔکیبأتفکٔدیکرد:ٔبأریاستٔتصر

ٔستیرهنگٔزخوشبختانهٔفٔنکهیبأاشارهٔبهٔأانیاستانٔتررانٔدرٔپأستیزٔطیحفاظتٔمحٔرکلیمد ؤمشارکتٔمردمٔاست.ٔیفرهنگسازٔرساخت،یز
شدٔپسماندٔبأستیکهٔزٔیی:ٔدرٔهرٔجابرترٔشدهٔاستٔخاطرنشانٔکردٔارینسبتٔبهٔگذشتهٔبسٔستیزٔطیمردمٔدرٔقبالٔمحٔیریپذتیؤمسئولٔیطیمح

ٔدرستٔبرٔپسماندٔاست.ٔتیریتنرأراهکارٔآنٔمدٔنیهمٔوجودٔداردٔؤبنابرا
 yon.ir/tazghjٔ:میتسنٔیخبرٔدرٔخبرگزارٔآدرس
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شود.ٔلاحبانٔالگوهایٔتولیدٔلنعتی،ٔاینٔچرارٔهزینهٔرأبهٔقیمتٔهایٔملیٔؤبینٔالمللیٔهمٔنمیشودٔؤبدونٔحملٔؤنقلنمی
تررٔهرمٔخواهردٔشرد.ٔایرن،ٔکراالٔارزانکنند.ٔلذأاگرٔشمأالگویٔتولیدٔرأالگوهایٔغیرمتمرکزٔبپذیریدٔشدۀٔکاالٔاضافهٔمیتمام

ٔایٔازٔجلسهٔگذشتهٔبودٔؤروایاتٔآنٔرأهمٔدرٔجلسهٔگذشتهٔمحضرتانٔارائهٔدادم.ٔخالله
 المکاسب؛ باب سوم فقهاتیو آ اتیتجارت و بازار از منظر روا یالگو یها یژگیو. ۲

ٔاینٔاستٔکهٔهاییٔاستٔکهٔتابحالٔمطرحٔکردیمثترٔازٔبحؤامأبحثٔامروزٔمأکهٔبهٔلحاظیٔبحثٔبسیارٔمرمٔاستٔؤشایدٔمرم
حثهٔمحضرتانٔمبأهایٔبازارٔدرٔاسالمٔراویژگیٔ-تربهٔتعبیرٔساده-یٔؤفقری،ٔمسئلهٔالگویٔتوزیعٔؤخواهیمٔبهٔنحؤاستظرارمی

ٔالمکاسربفقرههاییٔدارد؟ٔاینٔهمٔسرفصلٔسرومٔهاییٔدارد؟ٔبخشٔتجارتٔدرٔاسالمٔچهٔویژگیکنیم.ٔبازارٔدرٔاسالمٔچهٔویژگی
بندهٔروایراتٔؤکنم.ٔآنٔرأمحضرٔدوستانٔمطرحٔمیٔبخشیٔازٔهستٔزمانایٔکهٔاستٔؤحوزهٔبسیارٔمرمیٔهمٔهست.ٔبهٔاندازه

قدماتیٔایٔکهٔدرٔاینٔدورهٔمبهٔدأبٔتقسیمٔاجمالیٔرأبهٔدؤدستهٔروایاتٔتقسیمٔکردم،ٔآنٔهمآیاتٔموردٔاستظرارٔدرٔبخشٔبازارٔ
ٔالمکاسبٔداریم.فقه
هستندٔکرهٔٔیاتٔؤآیاتیتوانیمٔازٔآن،ٔالولٔتجارتٔؤقواعدٔحاکمٔبرٔبازارٔرأاستنباطٔکنیمٔرواستهٔاولٔروایاتٔؤآیاتٔکهٔمأمید

طراحریٔٔکندٔکهٔمرأیرکٔالرولیٔرأبررایافتدٔکمکٔمیکنند.ٔاینٔتشویقیٔکهٔبرایٔتجارتٔاتفاقٔمیبهٔامرٔتجارتٔتشویقٔمی
ٔ.کنمریم.ٔمنٔبهٔبخشیٔازٔاینٔآیاتٔؤروایاتٔاشارهٔمیمانٔٔبهٔدستٔبیاوبازارهایٔآینده

 روایت مبنی بر تشویق به تجارت؛ چهار دسته چیزبهبود کیفیت، دریافت سود اقتصادی، رشد عقل و تأثیر تجارت بر همه.۱/۲

پیدأٔستانٔتصویربٔدوهنٔؤقلپردازمٔتأبرخیٔازٔالولٔحاکمٔبرٔطراحیٔبازارٔؤتجارتٔدرٔذبهٔچرارٔدستهٔازٔآیاتٔؤروایاتٔمی
ٔکند.

 بهبود کیفیت عبادت؛ دستۀ اول فوائد تجارت در اسالم. ۱/۱/۲

ٔ»است:ٔٔیمعروفٔآیۀٔ،آیهٔاولیٔکهٔموضوعٔبحثٔاست ٔو  ة  ٔاٰلُٔتْلِریِرْمِٔتٰجار  هّٰللِِرٰجال  ْنِٔذْکِرٔا  ٔع  ْیع  خربٔمرأایرنٔآیرهٔرأزیراد12ٔٔ«اٰلٔب 

هاییٔکهٔدرٔاینٔازٔاینٔآیهٔشریفهٔدارند.ٔبهٔنظرمٔاینٔنوعٔتشویقٔیریٔاستٔکهٔامامکنیمٔمنترأمرم،ٔتفسخوانیمٔؤبحثٔمیمی
ر»شودٔتجارتٔبهٔیکٔامرٔهمگانیٔتبدیلٔشود.ٔروایتریٔرأازٔآیهٔیأسایرٔآیاتٔؤروایاتٔآمدهٔباعثٔمی 13ٔ«قیرهالف ٔٔهُُٔرٔحُضرنٔالیٔ م 

ْنٔ»کنم:ٔمحضرٔدوستانٔمطرحٔمی ِحیِمٔع  ْبِدٔالرَّ ْوِحْٔبِنٔع  ِهٔر  ْبِدٔاللَّ ِبئع 
 
ٔ »کندٔکهٔنقلٔمی«ٔأ لَّ ٔج  ٔو  زَّ ِهٔع  ْوِلٔاللَّ ٔالٔٔ-ِفئق  ِرجال 

ةٔ  ار  ِٔتج  اب  ْلح 
 
اُنوأأ ٔک  ال  ِهٔق  ْنِٔذْکِرٔاللَّ ٔع  ْیع  ٔالٔب  ٔو  ة  فرمایدٔاینٔآیهٔدرٔموردٔالحابٔتجارتٔنازلٔشده،ٔپسٔیعنیٔمی14ٔ«ُتْلِریِرْمِٔتجار 

                                                           
12ٔٔ ةٔ  ُتْلِریِرْمٔ الٰٔ ِرٰجال  ٔ ِتٰجار  ٔ الٰٔ و  ْیع  ْنٔ ب  هّٰللِ ِذْکرِٔ ع  ٔ ا  اٰلةِٔ ِإٰقاِمٔ و  لصَّ ٔ ا  کٰٔ ِإیٰتاِءٔ و  لزَّ ٰخاُفون ٔ اةِٔا  ْومأ  ی  ُبٔ ی  لَّ ق  ت  ْلُقُلوُبٔ ِفیهِٔ ت  ٔ ا  ْبٰصاُرٔ و 

 
ِْل  37 نور، / ا 
دیدهٔهأدرٔآنٔٔکهٔدلٔهأؤزٔروزیمردانیٔکهٔتجارتٔؤدادٔؤستدٔآنانٔرأازٔیادٔخدأؤبرپأداشتنٔنمازٔؤپرداختٔزکاتٔبازٔنمیٔٔدارد،ٔ]و[ٔپیوستهٔا

ٔصاریان[]ترجمهٔانٔزیرٔؤرؤمیٔٔشود،ٔمیٔٔترسند.
 ٔ.ٔیکیٔازٔکتبٔاربعۀٔشیعیٔؤازٔمعتبرترینٔکتبٔرواییٔنوشتۀٔشیخٔلدوق.13
]فقدٔرویتهٔعنٔجعفرٔبنٔعلئبنٔالحسنٔبنٔعلئبنٔعبدٔاللهٔبنٔالمغیرةٔالکوفٔعنٔجدهٔالحسنٔبنٔعلئالکوفئالحسنٔبنٔعلرئبرنٔفضرالٔٔ.14

ِحیِمٔ ْبِدٔالرَّ ْوِحْٔبِنٔع  ْنٔر  ٔع  ِهٔٔعنٔغالبٔبنٔعثمان[ُٔرِوي  ْبِدٔاللَّ ِبئع 
 
ْنٔأ زَّٔٔع  ِهٔع  ْوِلٔاللَّ ِٔفئق  لَّ ٔج  ٔٔ-ٔو  ْیع  ٔالٔب  ٔو  ة  ٔالُٔتْلِریِرْمِٔتجار  رِٔرجال  ِهٔق  ْنِٔذْکِرٔاللَّ ٔع  ال 

ٔ ِةٔو  ال  یٔالصَّ ُقوأِإل  ل  ٔاْنط  ٔو  ة  ار  ج  ُکوأالتِّ ر  ُةٔت  ال  ِتٔالصَّ ر  ض  أح  ِإذ  ٔف  ة  ار  ِٔتج  اب  ْلح 
 
اُنوأأ عْٔک 

 
ُٔٔهْمٔأ ْنٔلٔ ظ  ِٔممَّ ْجرا 

 
ِجْر.ُمٔأ تَّ ْٔمٔی 
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ٔ»فرمایدٔبعدٔمیٔ،تجارتٔهستندٔؤدرٔزمینهٔتجارتٔفعالیتٔدارندجمعیتیٔوجودٔدارندٔکهٔاهلٔ ة  ار  ج  ُکوأالتِّ ر  ُةٔت  ال  ِتٔالصَّ ر  ض  أح  ِإذ  ف 
تَّٔ ْمٔی  ْنٔل  ِٔممَّ ْجرا 

 
ُمٔأ ْعظ 

 
ُٔهْمٔأ ِةٔو  ال  یٔالصَّ ُقوأِإل  ل  ٔاْنط  فرمایدٔاینٔآیهٔدرٔموردٔکسانیٔاستٔکهٔتجارتٔرأبهٔعنوانٔیرکٔروایتٔمی«ِٔجْرٔو 

شودٔبینٔزمانٔتجارتٔؤزمانٔلالة،ٔخردایٔمتعرالٔایرنٔدسرتهٔرأتحسرینٔوضوعٔشریفٔپذیرفتندٔحاالٔوقتیٔتعارضٔپیدأمیم
شمارند.ٔالبتهٔذیلٔاینٔآیه،ٔروایاتٔدیگرریٔکندٔکهٔاینرأدرٔمسئلهٔتعارضٔبینٔلالةٔؤتجارت،ٔلالةٔرأدرٔآنٔزمانٔمقدمٔمیمی

اینٔآیهٔداللتٔدارد.ٔولیٔتوجهٔکنیدٔکهٔتصویرٔاینٔآیهٔایرنٔاسرتٔکرهٔداردٔدرٔموضروعٔهمٔوجودٔداردٔکهٔبهٔسایرٔسطوحٔمعناییٔ
کندٔکهٔدرٔشمارند.ٔپیداستٔداردٔازٔوضعیتٔمطلوبٔجامعهٔتولیفٔمیگویدٔنمازٔرأمقدمٔمیتعارضٔزمانیٔنمازٔبأتجارت،ٔمی

ُٔهرْمٔ»یدٔفرمامیٔشود؛ارتٔکمٔاجرترٔمیمٔتوجهٔبهٔتجآنٔوضعیتٔمطلوب،ٔیکٔجمعیتیٔهستندٔکهٔحتیٔنمازشانٔبهٔدلیلٔعد و 
تَّٔ ْمٔی  ْنٔل  ِٔممَّ ْجرا 

 
ُمٔأ ْعظ 

 
آیندٔؤیکٔجمراعتیٔهرمٔهسرتندٔکرهٔتجرارتٔکنندٔؤبهٔنمازٔمیتجارتٔنمییکٔجمعیتیٔهستندٔکهٔٔ«ِجْرٔأ

ٔاولٔکهٔاهلٔتجارتٔهستدرٔاینٔروایتٔشریفٔمیٔ،آیندؤبهٔنمازٔهمٔمیٔکنندمی ٔنمرازٔفرماید:ٔاجرٔاینٔدسته  ند،ٔحتیٔدرٔمسرئله 
ٔشرافتٔتجارتٔداللتٔمی ٔ.ٔازٔبحثٔبهٔاینٔشکلٔاستفادهٔکردٔتوانکندٔؤمیباالترٔاست.ٔاینٔبرٔمسئله 

 دستۀ دوم فوائد تجارت در اسالمدریافت سود اقتصادی؛ . ۲/3/۱

ٔشمأشنیدیدٔکهٔازٔامیرالمؤمنین ٔهرمٔبرهٔشرکلیٔلرادقٔیکٔشکلٔنقلٔشدهٔؤازٔامامٔبهٔروایتٔمعروفیٔهستٔکهٔهمه 
ةِٔ»فرمایند:ٔبأتغییرٔمختصریٔنقلٔشدهٔاستٔکهٔحضرتٔمیٔدیگر جار  ضوأِللتِّ رَّ ع  راِسٔٔت  أفرئأیرِدئالنا ما ُکمٔع  ٔل  ٔفیرأِغنی  ِإنَّ 15ٔ«ف 

ضروا»هایٔغیرٔدائمیٔمطرحٔاستٔؤاینٔبهٔخاطرٔاستظرارٔازٔقیردٔاینجأدیگرٔالحابٔتجارتٔمطرحٔنیستٔبلکهٔتجارت رَّ ع  «ٔت 
ٔاوقراتٔؤبرنامره«ٔتاجرٔشوید»ؤنفرمودٔ«ٔمتعرضٔتجارتٔشوید»فرمایندٔضرتٔمیح تان،ٔهایٔزنردگیپسٔیعنریٔدرٔحاشریه 

انٔیکٔامرٔهمگرانیٔبپرذیریم،ٔکندٔکهٔتجارتٔرأبهٔعنوهایٔتجارتٔرأهمٔداشتهٔباشید.ٔاینٔروایتٔمأرأبهٔاینٔدعوتٔمیبرنامه
رٔمشکالتٔزندگیٔنیازٔبهٔاموالیٔخواهیدٔداشتٔؤاگرٔفقطٔؤفقرطٔتجرارتٔرأهرمٔفرمایند:ٔباالخرهٔشمأداستداللٔمیٔحضرت

توانیردٔشرودٔؤمیآیردٔؤدسرتتانٔبرازٔمیبپذیرید،ٔیکٔحالتٔغناییٔبرایٔشمأازٔاموالیٔکهٔدرٔاختیارٔمردمٔهست،ٔبهٔوجودٔمی
انه،ٔیکٔتطبیقٔالزمیٔدرٔعصررٔحاضررٔؤتانٔرأمدیریتٔکنید.ٔتطبیقٔاینٔروایاتٔبرٔشرایطٔطلبگیٔؤسبکٔزندگیٔمؤمنزندگی

ٔتجارتٔؤبازارٔرأاستفادهٔکنیم.ٔکندٔکهٔاللٔحاکمٔبراینٔروایتٔهمٔخیلیٔکمکٔمیپسٔدیگرٔاعصارٔاست.ٔ

                                                                                                                                                                                     

حیمٔازٔامامٔلادقٔ ٔالٔ»فرماید:ٔدرٔموردٔآیهٔشریفهٔکهٔخداوندٔمیٔروحٔبنٔعبدٔالرا ٔو  ة  ٔالُٔتْلِریِرْمِٔتجار  هِٔبٔ ِرجال  ْنِٔذْکِرٔاللَّ ٔع  مردانیٔ«.ٔ(36نور:ٔ)ْٔیع 
کردندٔؤبسویٔآنٔگامٔازٔمیتاجرٔبودندٔؤهنگامٔنمازٔتجارتٔرأرهأکردهٔآهنگٔنمٔاینرا»سازد(ٔفرمود:ٔکهٔکارٔؤتجارتٔآنرأرأازٔیادٔخدأغافلٔنمی

هٔاینانٔثوابشانٔازٔکسانیٔکهٔبکارٔمشغولٔنیستندٔؤبهٔنمازٔحاضرٔمیبرمی ٔ[یغفارٔۀ]ترجم«ٔشوندٔبیشترٔاستداشتندٔؤالبتا
 192ص3ٔٔجٔٔهیالفقٔحضرهیالٔٔمن

:ٔٔٔقرال:ٔقرالٔأمیررٔالمرؤمنینعبدٔاللهٔجدهٔالحسنٔبنٔراشد،ٔعنٔمحمدٔبنٔمسلمٔعنٔأبئٔاحمدٔبنٔمحمد،ٔعنٔالقاسمٔبنٔیحیی،ٔعنٔ.15
اِس. أفئأیِدئالنا ما ُکمٔع  ٔل  ٔفیرأِغنی  ِإنَّ ِة؛ٔف  جار  ضوأِللتِّ رَّ ع  ٔت 

ٔتانٔازٔآنچهٔمردمٔدارند،ٔنرفتهٔشدهٔاست.نیازیرتٔرویٔآورید؛ٔکهٔدرٔآن،ٔبی:ٔبهٔتجاعلیٔامامٔ
 149صٔٔ،5جٔٔ،یالکاف
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 5المکاسب / جلسه دورۀ مقدماتی فقه

 دستۀ سوم فوائد تجارت در اسالمرشد عقل؛ . 3/3/۱

ٔعقلٔمعرفیٔمیبرخیٔ ٔٔفرماید:ٔاگرٔشماکند.ٔمیروایاتیٔکهٔشنیدید،ٔتجارتٔرأابزارٔتوسعه  تجارتٔرأنپذیرید،ٔازٔحیرثٔتوسرعه 

ٔازٔامامٔلادقآیدعقلٔدرٔذهنٔؤوجودتانٔمشکلٔبهٔوجودٔمی ٔ»روایتٔهست:ٔٔ؛ٔمثال  ْنُقُصٔالعقل  جارِةٔی  ْرُكٔالتا رْرُكٔ»یا16ٔٔ«ت  ت 

ْقل ِٔلْلع  ة  ب  ْذه  ِةٔم  ار  ج  17ٔٔ«التِّ ٔدیگرٔمسئله  ٔموضوعٔقرارٔندادهٔؤامامرأ«ٔدیربرٔاقتصا»ؤ«ٔسود»درٔاینٔدستهٔازٔروایاتٔاساسا 
ٔتفاهمٔقرارٔدادهٔاست.ٔوقتیٔپایٔعقلٔبهٔمیانٔمی ٔعقلٔرأپایه  ٔتوسعه  ٔآیدٔؤاینٔمسئلهٔمبنأقرارٔمیمسئله  گیردٔکهٔبهٔسمتٔتوسعه 

ٔعقلٔنیازٔدارند،ٔتجارتٔبهٔنحرؤعمرومیٔتولریهٔمی ٔمردمٔبهٔتوسعه  کسریٔشرود؛ٔیعنریٔتجارتٔبرویم،ٔبازٔازٔاینٔپایگاهٔکهٔهمه 
ٔعررضٔٔ.[شودمیتولیهٔٔاواست،ٔ]به18ٔٔ«الگویٔتفصیل»ممکنٔاستٔفقیرٔهمٔنباشدٔولیٔازٔبابٔاینکهٔتجارتٔجزئیٔازٔ قربال 

شرود.ٔاگررٔتجرارتٔرأازٔبرابٔایٔازٔشرایطٔکهٔبهٔرشدٔعقلٔؤقوایٔآنٔمنجرٔمیکردیمٔالگویٔتفصیلٔعبارتٔاستٔازٔمجموعه
ایٔخاصٔنیستٔبلکهٔتجارتٔامریٔهمگانیٔاست،ٔبگوییمٔتجارتٔمخصوصٔعدهٔکندٔکهالگویٔتفصیلٔببینیم،ٔبهٔمأکمکٔمی

ٔاقتصرادٔ ٔپایرهٔرأازٔمسرئله  چونٔنیازٔبهٔرشِدٔعقل،ٔیکٔامرٔهمگانیٔاست؛ٔپسٔاینٔهمٔیکٔدستهٔازٔروایاتٔهستندٔکرهٔاساسرا 
جارتٔدرٔاسالم،ٔامریٔهمگانیٔاسرتٔؤفرمیمٔکهٔتمیهمٔٔروایاتٔبازٔازٔاینٔ.دهندکنندٔؤپایهٔرأامورٔدیگریٔقرارٔمیخارجٔمی

ٔ.ٔاینٔهمٔدستهٔسومٔروایاتٔهستند.نددأکنندٔؤدرٔامرٔتجارتٔواردٔشوبایدٔسعیٔکنیمٔکهٔهمهٔقدرتٔتجارتٔپی
ٔسرؤال»کنیم،ٔتفاوتٔدرٔفرقٔبینٔدستهٔدومٔؤدستهٔسومٔکهٔمأبهٔآنرأاستظرارٔمی نٔمفررومیٔکرهٔروایراتٔاسرت؛ٔیعنریٔآ«پایه 

ٔدومٔروایرأامامٔ.[تولیهٔکردهٔ]تفاوتٔپیدأکردهٔاستتکیهٔکردهٔؤتجارتٔرأٔروایتٔبرٔرویٔآن سرودٔ»تٔبررٔرویٔدرٔدسرته 
ٔسومٔروایاتٔبرٔرویٔامرریٔایستندٔؤتجارتٔرأتولیهٔمیمی «هااقتصادیٔبهٔالطالحٔامروزی یررٔازٔسرودٔغکنندٔولیٔدرٔدسته 

ٔعقل»برٔرویٔٔمدعأاینٔاستٔکهٔامامٔمأمثالٔاتٔ ٔایستند؛اقتصادیٔمی هرأکنرد.ٔاینمیٔایستدٔؤتجارتٔرأتجویزمی«ٔتوسعه 
ٔپایگاهٔتفکیکٔروایاتٔقرارٔدهید.ٔهأرأبهٔعنوانتوانیدٔاینمتفاوتٔهستندٔؤشمأمی

                                                           

ٔٔعلئبنٔإبراهیم،ٔعنٔأبیه،ٔعنٔابنٔأبئعمیر،ٔعنٔحمادٔبنٔعثمان،ٔعنٔأبئعبدٔالله.16ٔ ٔقال  ْنُقُصٔالعقل  جارِةٔی  ْرُكٔالتا  .:ٔت 

ٔکاهد.:ٔرهأکردنٔتجارت،ٔعقلٔرأمیامامٔلادق
 148،ٔص5ٔجٔٔ،یالکافٔ

اِدُقٔ.17ٔ ٔالصَّ ال  ْقل:ٔق  ِٔلْلع  ة  ب  ْذه  ِةٔم  ار  ج  ْرُكٔالتِّ ٔ.ت 
ٔ]ترجمۀٔغفاری[برد.فرمود:ٔتركٔتجارتٔؤدادٔؤستدٔبأمردمٔعقلٔرأمیٔٔامامٔلادق

 192،ٔص3منٔالٔیحضرهٔالفقیه،ٔج
ٔ»فرماید:ٔاعوذٔباللهٔمنٔالشیطانٔالرجیمٔدانیم.ٔآیۀٔقرآنٔبهٔاینٔلورتٔمیهأمیمأطبقٔآیاتٔؤروایات،ٔظرفٔتولدٔدرکٔؤشعورٔرأقلبٔانسان.18ٔ و 

نُٔیؤِمنٔبِٔ هم  لب  رِدٔق  هٔی  کنرد.ٔدایتٔپیدأمیهتٔکهٔقلبٔاؤشود.ٔتعبیرٔآیۀٔشریفٔاینٔاسگویدٔفردیٔکهٔبهٔخدأایمانٔبیاوردٔقلبٔاؤهدایتٔمی؛ٔمی«اللَّ
ٔدرکخواهدٔجلویٔپیردایشٔها.ٔلذأفردیٔکهٔمیهاستٔنهٔذهنٔانسانکند.ٔظرفٔپیدایشٔدرکٔؤفرم،ٔقلبٔانسانآیهٔنفرمودٔذهنٔاؤهدایتٔپیدأمی

ٔ»ؤتفکراتٔغلطٔرأبگیرد،ٔبایدٔقواعدیٔرأارائهٔدهدٔکهٔ لب  اُترأالق  عِصُمُٔمراع  ٔ»،ٔنهٔ«ت  اُترأالذِّ عِصُمُٔمراع  ٔت  گوییمٔکرهٔمحرلٔتولردٔدرکٔؤاگرٔب«...ٔهن 
هٔعریفیٔکهٔبندتبأاینٔٔیلالگوی تفصتوانیدٔبأقواعدٔمنطقٔلوریٔجلویٔخطایٔدرٔتفکرٔرأبگیرید؟ٔ...ٔفرم،ٔذهنٔنیست،ٔبلکهٔقلبٔاست؛ٔآیأمی

 گیرد.هایی است که جلوی تولد درک غلط را در قلب میقواعد و چارچوبعرضٔکردم،ٔ
 19-18پیادهٔفوریٔنشستٔچرارمٔالگویٔساخت،ٔص
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 دستۀ چهارم فوائد تجارت در اسالم؛ تاثیر تجارت بر تمام امور .4/3/۲

ٔچرارمٔؤشایدٔمرم ٔتجارتٔایندسته  ٔتجارتٔگررهٔمیٔترینٔروایاتٔحوزه  ٔامورٔبشرٔبهٔمسئله  خرورد.ٔاستٔکهٔدرٔاینٔدسته،ٔهمه 
دوسرتانٔخوانردم؛ٔبررایٔنمونرهٔهأرأبحثٔکنیم.ٔدرٔجلساتٔقبلٔبرخیٔرأخردمتٔخودٔاینٔهمٔچندینٔروایتٔداردٔکهٔبایدٔاین

ٔ»فرمودند:ٔٔحضرت ال  ِبٔاْلح  ل  ِٔفئط  اء  ْجز 
 
ُةٔأ ِٔتْسع  اء  ْجز 

 
ُةٔأ ر  ش  ُةٔع  اد  رأبهٔلورتٔمطلقٔکهٔشاملٔ«ٔعبادت»درٔاینٔروایت19ٔٔ«ِلٔاْلِعب 

ٔامورٔمی ٔامورٔرأبهٔدلیلٔاطالقٔروایت،ٔبهٔتجارتٔمربوطٔمیشود،ٔدهٔجزءٔمعرفیٔمیهمه  کند.ٔروایتٔدیگریٔازٔاینٔکنندٔؤهمه 
ةِٔ»فرمایند:ٔنوعٔوجودٔدارد:ٔحضرتٔمی جار  زِقِٔفئالتِّ ٔأعشاِرٔالرِّ ة  ٔرزقٔدرٔتجارتٔاست.ٔفرمایند:ٔنُٔمی20ٔ«ِتسع  هٔدستهٔازٔدهٔدسته 

ٔرزقٔدرٔآیاتٔؤروایات،ٔاگرٔدرٔروایتٔیأآیه ٔدرٔمباحثاتٔادبیٔؤالولیٔمختارٔخودمانٔبحثٔکردیمٔکهٔکلمه  ایٔبهٔنحرؤمأقبال 
ٔرزقٔرأدرٔک ٔکلمه  ٔامورٔمطرحٔشود،ٔمثال  ٔمصادیقٔرزقٔاستٔولیٔاگرٔرزقٔدرٔکنارٔبقیه  ٔمطلقٔبیاید،ٔشاملٔهمه  «ٔعمر»نارٔکلمه 

ایٔازٔآنٔبودٔکهٔمأتحتٔعنوانٔمعیشتٔروزانهٔدرٔادبیراتٔمحراوره«ٔرزقٔخاص»،ٔ«رزق»شودٔکهٔمرادٔازٔمطرحٔکنند،ٔپیدأمی
شرود:ٔآیرأشرود.ٔحرالٔسرؤالیٔدرٔاینجرأمطررحٔمیکنیم.ٔبأابتنایٔبرٔاینٔبحثٔادبیٔؤالولی،ٔروایتٔبهٔمطلقٔمعنأمییادٔمی

ٔامرورٔؤانرواعٔرزقٔ]ت،ٔدرایهٔکرد؟ٔچهٔطورٔمیتوانٔدرٔاینٔروایمی ٔٔتحرتٔترأثیرٔتجرارتتوانٔتصورٔکردٔکهٔهمره  اسرت؟[ٔقربال 
ٔدرٔنظریهٔپیشگیریٔساختاریٔازٔبیماری :22ٔبحثٔکردیمٔؤگفتیمٔرزقٔشاملٔهمهٔچیزٔاستهم21ٔٔروایاتشٔرأخواندیم،ٔخصولا 
ٔخوب،ٔرفیقٔخوب،ٔشرادتٔؤ... آید:ٔچهٔطورٔتجارتٔشود.ٔحالٔسؤالیٔبهٔوجودٔمیمیٔشاملٔعلم،ٔعمر،ٔهمسرٔخوب،ٔخانه 

ٔاینٔانواعٔاقسامٔرزق،ٔباعثٔمی خواهرد،ٔآنٔرأدرٔتجرارتٔتوسعهٔپیدأکند؟ٔیعنیٔحتیٔاگرٔعلرمٔهرمٔمی«ٔدرٔتجارت»شودٔهمه 
توانٔدرٔاینٔحیثٔمیهأدقتٔکرد؟ٔاجازهٔدهیدٔبهٔطورٔمختصرٔدرٔفرمٔاینٔروایتٔبحثٔکنم:ٔازٔدؤتوانٔدرٔایندنبالٔکند.ٔآیأمی

ٔتولیردٔبرهٔنحرؤعرامٔ ٔتولید،ٔاثرٔمستقیمٔداردٔؤاگرٔمسئله  ٔتجارتٔبرٔتوسعه  کرهٔ–روایتٔدرایهٔکرد،ٔیکٔحیثٔاینٔاستٔکهٔتوسعه 
گیرد.ٔوقتیٔشمأتجارتٔرونقٔپیدأکند،ٔهمهٔچیزٔتحتٔتأثیرٔقرارٔمیٔ-شودشاملٔتولیدٔکاالٔؤخدماتٔدرٔالطالحٔروایاتٔمی

چهٔایرنٔمسرئلهٔرأدرٔ–کنیدٔکنیدٔؤدرٔنظامٔارزشیٔخودتانٔازٔتجارتٔبهٔعنوانٔیکٔامرٔمطلوبٔلحبتٔمیانیٔمیرأامریٔهمگ
ٔتربیتٔ] ٔادوارٔزندگیٔدربارهٔآنٔمطالبیٔبشنوید،ٔباعثٔمیجأبیافتددوره  شودٔتقاضأدرٔجامعرهٔارتقرأ[ٔیأبهٔعنوانٔوعظٔدرٔهمه 

                                                           

19.ٔٔ ال  ٔق  ه[و  ِل.:ٔٔ]رسولٔاللا ال  ِبٔاْلح  ل  ِٔفئط  اء  ْجز 
 
ُةٔأ ِٔتْسع  اء  ْجز 

 
ُةٔأ ر  ش  ُةٔع  اد  ٔاْلِعب 

ٔعبادتٔدهٔبخشٔاستٔکهٔنهٔبخشٔآنٔطلبٔروزِیٔحاللٔمیٔباشد.:ٔفرمودٔرسولٔخدا
 9،ٔص100ٔجٔ،بحارٔاِلنوارٔ/139جامعٔاِلخبار)للشعیري(،ٔصٔ

عبدٔاللهٔعلئبنٔإبراهیم،ٔعنٔأبیه،ٔعنٔابنٔأبئعمیر،ٔعنٔمحمدٔالزعفراني،ٔعنٔأبئٔ.20
ةٔ  جار  ٔالتِّ ب  ل  نٔط  اِس،ُٔقلرُت:ٔوإنٔٔقال:ٔم  ِنٔالنا غنیٔع  است 

ِة.کان ٔ جار  زِقِٔفئالتِّ ٔأعشاِرٔالرِّ ة  ِٔتسع  ؛ٔإنَّ ُٔمعیال  :ٔوإنٔکان  ؟ٔقال  ُٔٔمعیال 

دٔزعفرانیٔازٔامامٔ فرمرودٔ:ٔ«ٔارٔباشرد؟هرٔچندُٔپررٔخرانو»گفتم:ٔ«ٔ.ٔشودنیازٔمیپیٔتجارتٔرود،ٔازٔمردمٔبیٔهرٔکسٔدر:ٔ»لادقٔالکافیٔازٔمحما
ٔ«.ٔروزیٔدرٔتجارتٔاستآری؛[هرٔچندُٔپرٔخانوارٔباشد.ٔهمانأُنهٔدرهِمٔ»]

 148،ٔص5ٔجٔٔ،یالکاف
تعریفٔ-3تعریفٔپیشگیریٔمبتنیٔبرٔآیاتٔؤروایاتٔ-2تعریفٔحیاتٔمبتنیٔبرٔآیاتٔؤروایاتٔٔ-1شود:ٔدرٔاینٔنظریهٔبهٔسهٔموضوعٔپرداختهٔمیٔ.21

 (.1/3/18)ساختاریٔازٔبیماریٔٔنسخهٔمبتنیٔبرٔآیاتٔؤروایات.ٔبرایٔمشاهدۀٔپیشخوانٔمرتبطٔبأاینٔنظریهٔر.کٔپیشخوانٔپیشگیری
ٔیحدٔیفٔ.22 ٔث 

ِٔالٔ  نسوب 
اِدقٔٔیم  ه.الصا ٔل  ُٔقِسم  ٔو  أُرِزق  ٔم  ُٔیِصیُبِٔإالَّ ٔال  ْبد  ٔاْلع  نَّ

 
 :ٔأ

 [یفومصطٔۀترجم«]رسدٔمگرٔبهٔآنچهٔروزیٔؤقسمتٔؤنصیبٔاؤباشد.ایٔنمیهرٔبنده»استٔکهٔفرمود:ٔٔقٔمنسوبٔبهٔامامٔلادٔثیحدٔدر
 178صٔعة،یالشرمصباح
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ٔتحریکٔطرفٔعرضهٔؤطرفٔتولیدٔهمٔتکاملٔکٔمیپیدأکند.ٔدقتٔکنید.ٔوقتیٔطرفٔتقاضأتحری شود،ٔبهٔلورتٔطبیعیٔزمینه 
کاالییٔرأتریهٔکنند.ٔوقتریٔتقاضرایٔتجرارتٔبراالٔٔتجارتٔکنند،ٔبایدٔبروندٔخواهندشود.ٔچونٔمردمٔمیکندٔؤزیادٔمیپیدأمی

ٔآن،ٔتقاضایٔتولیدٔارتقأپیدأمیمی کندٔکهٔهمهٔواردٔمگانیٔاست،ٔزمینهٔرأآمادهٔمیکندٔؤچونٔتقاضأهآید،ٔازٔآنٔطرفٔبهٔالزمه 
کنند،ٔحجمٔکاالییٔکنندٔؤچونٔتنرأجمعٔخالیٔتجارتٔمیکارٔتولیدٔشوند،ٔبرٔخالفٔزمانیٔکهٔتنرأجمعٔخالیٔتجارتٔمی

ٔآن،ٔتولیدٔلنعتیٔهمشودٔؤچونٔهمهٔنمیکهٔموضوعٔتجارتٔاست،ٔزیادٔمی افتدٔاتفاقٔمیٔتواندٔاینٔکاالٔرأتولیدٔکنند،ٔبهٔالزمه 
بنرابرٔ–خواهردٔولیٔاینٔبرٔخالفٔموردیٔاستٔکهٔتجارتٔامریٔهمگانیٔاستٔؤموضوعٔتجارتٔهمٔاینٔاسرتٔکرهٔشرخصٔمی

ٔ»نقلٔشدهٔٔمذکور[ٔازٔامامٔابوالحسنٔالکاظمروایتیٔ]ٔ-اینٔدؤرأمقایسهٔکنید-افتتاحٔرزقٔکندٔٔ-روایت ر  ت  أِاْفت  ٔم  :ُٔکل  ال  ق 
ُجُلِٔبِهِٔرْزٔ لرَّ ةٔ ا  ار  ِٔتج  ُرو  ُهٔف  ٔموضروعٔایرنٔاسرت،ٔلرذأسرراأهررٔامررٔشخصٔمی23ٔ«ق  خواهدٔمشکلٔمعیشتشٔرأحلٔکندٔؤالال 
أِافْٔ»رودٔکهٔاینٔمسئلهٔبرایشٔحلٔشود،ٔبهٔتعبیرٔروایت:ٔحاللیٔمی ٔم  هُُٔکل  ُجُلِٔبِهِٔرْزق  لرَّ ٔا  ر  ت  گیرد؛ٔلذأموضوعٔمطالبهٔقرارٔمی«ٔت 

بزرگٔتوزیعٔکنند،25ٔٔهایؤهایپرمارکت24ٔهاکند؛ٔامأاگرٔتنرألاحبانٔمگامالهٔشکلٔخردٔتحققٔپیدأمیتولیدٔهمٔدرٔاینٔامورٔب
ٔٔ-اقتضأداردٔهابهٔدلیلٔحجمٔباالییٔکهٔتوزیعٔدرٔاینٔفروشگاه-ٔزیادٔاستٔکنندهأتولیدٔمیچونٔحجمٔکاالییٔکهٔاین دیگرٔهمه 
ٔبایدٔترأتولیدٔکنندٔؤحٔحجمٔمردمٔنخواهندٔتوانستٔاین فرمایرد:ٔاینٔیکٔحیثٔمسئلهٔاست.ٔروایتٔمیٔ.ولیدٔلنعتیٔبشودتما 

ازٔپایگاهٔاینٔاستٔکهٔ]تجرارتٔهمگرانی[ٔطررفٔتولیردٔرأتحریرکٔ]دلیلٔآن[ٔٔ؛گیردهمهٔچیزٔتحتٔتأثیرٔقرارٔمی]بأتجارت[ٔ
ٔمردمٔبهٔنحؤخردٔمشغولٔمسئمی ٔتولیدٔمیلکنید؛ٔبنابراینٔهمه  کند.ٔالبترهٔایرنٔتولیدٔثروتٔحرکتٔمیشوندٔؤجامعهٔبهٔسمتٔه 

ٔشرود.ٔمیمحاسربهٔمیGDPٔتولیدٔثروتیٔنیستٔکرهٔبرأ GDPٔیرکٔنقرصٔآشرکارٔدارد.ٔشراخصGDPٔٔدانیردٔکرهٔمعادلره 
ٔافزودهٔؤتولیدٔناخالصٔملیٔدرٔاختیارگویدٔاینٔارزشکندٔولیٔنمیمعرفیٔمیٔیکٔعددٔرأبأملیٔافزودهٔؤتولیدٔناخالِصٔارزش

ٔدرٔدستGDPٔٔٔ!مردمٔاستچندٔدرلدٔازٔ ولیٔعلمٔاقتصادٔمعیوبیٔفعلی،ٔاینٔشراخصٔرا26ٔٔمردمٔاستٔ%10کشورهأمعموال 
ٔاغنیأؤُمتِرفٔجامعهٔاسرت،ٔدرٔحالیٔکهٔبرره27ٔکند،بهٔعنوانٔافتخاریٔبرایٔکلٔکشورٔمعرفیٔمی برداریٔازٔآنٔمربوطٔبهٔطبقه 

                                                           

ْنٔمُٔٔ.23 ٔع  ْعد  ْعِدْٔبِنٔس  ْنٔس  ٔع  اِلد  ِدْٔبِنٔخ  مَّ ْٔبِنُٔمح  د  ْحم 
 
ْنٔأ یٔع  ْحی  ِدْٔبِنٔی  مَّ ْنُٔمح  ٔع  ْعُقوب  ُدْٔبُنٔی  مَّ ِنُٔمح  س  ْلح  ِبئا 

 
ْنٔأ ٔع  ْیل 

ِدْٔبِنُٔفض  مَّ رأٔح  ٔم  :ُٔکرل  رال  ق 
. ة  ار  ِٔتج  ُرو  ُهٔف  ُجُلِٔبِهِٔرْزق  لرَّ ٔا  ر  ت  ِٔاْفت 

ٔاشٔرأبهٔدستٔآورد،ٔتجارتٔاست.فرمودند:ٔهرٔکاریٔکهٔانسانٔبأآنٔروزیٔمامٔکاظما
 305،ٔص5ٔجٔٔ،یالکاف

 شودٔکهٔعالوهٔبرٔمرکزٔتجاریٔبودن،ٔازٔرستوران،ٔفضایٔبازیٔؤغیرهٔنیزٔبرخوردارند.هأبهٔمراکزٔبزرگیٔگفتهٔمیمگامالٔ.24
موادٔغذایی،ٔالبسرهٔؤپوشراکٔؤ...ٔرأدرٔخرودٔٔازٔلوازمٔخانگی،ٔمامٔمواردٔموردٔنیازٔزندگیٔاعمأهاییٔبأوسعتٔبسیارٔزیادٔکهٔتقریبأتفروشگاهٔ.25

 اند.جایٔداده
بودهٔاست؛12.65ٔٔدرٔکلٔکشور،1394ٔٔدرٔسالٔٔتیجمعٔنیرتریبهٔدهٔدرلدٔفقٔنیکشور،ٔٔسرمٔدهٔدرلدٔثروتمندترٔیرسمٔیبأتوجهٔبهٔآمارهأ.26

لرورتٔٔنیرارنرد؛ٔدرٔابرابرٔآنرأدرآمردٔد12.65ٔجامعهٔدرآمدٔدارند،ٔدهٔدرلدٔثروتمندٔجامعهٔحدودٔٔریدهٔدرلدٔفقٔکهٔیهرٔمقدارٔیعنیٔیبهٔعبارت
GDPٔازٔٔیاندکٔاریحجمٔبسٔدهدینشانٔمٔیطبقاتٔۀفاللٔنیهرٔمقدارٔهمٔکهٔباشد،ٔأمعهجاGDPٔٔود.شٔیمٔنییپأیمردمانٔدهکٔهأبینص

yon.ir/zuK3e :۱۳۸۹ٔٔ–۹۴ٔٔیهاسالٔیگزارشٔضریبٔجینٔٔ-ٔرانیمرکزٔآمارٔأتیسأٔ  

کرلٔٔیاسرتداللٔبررأنیکرد...ٔهمٔدیبهٔدرآمدٔاؤتوجهٔخواهٔزیاحتماالٔقبلٔازٔهرٔچٔد،یدرٔموردٔٔاقتصادٔبکٔشخصٔقضاوتٔکنٔدیاگرٔبخواهٔ.27
است،ٔنگاهٔشمأبهٔدرآمدٔکرلٔٔریفقٔایٔکشورٔثروتمندٔنیکهٔأدیکنٔیکشورٔقضاوتٔمٔکیدربارهٔاقتصادٔٔیقابلٔارائهٔاست.ٔوقتٔزیکشورٔنٔکیاقتصادٔ
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ٔطبقاتٔجامعه.ٔپسٔاینٔیکٔحیثٔمسئلهٔاست.ٔچهٔطو ةِٔ»شودٔکهٔبنابرٔروایتٔرٔمینهٔهمه  جار  زِقِٔفئالتِّ ٔأعشاِرٔالرِّ ة  همهٔ«ِٔتسع 
ٔمرردمٔواردٔگوییدٔچونٔازٔتحریکٔطرفٔتقاضا،ٔطرفٔتولیدٔهمٔتحریکٔمیچیزٔتحتٔتأثیرٔازٔتجارتٔاست؟ٔمی شود،ٔلذأهمره 

ٔتولیدٔمی کنردٔکرهٔؤایرنٔخیلریٔکمرکٔمیٔشوند؛ٔچونٔهمهٔمشتریٔدارندٔؤموردٔتقاضأهسرتندوادیٔسعیٔؤتالشٔدرٔمسئله 
ترٔهمٔباشرد.ٔمرنٔزندگیٔهمهٔتحتٔتأثیرٔقرارٔبگیرد.ٔیکٔحیثٔدیگریٔهمٔبرایٔروایتٔقابلٔبحثٔاستٔؤشایدٔاینٔحیثٔمرم

ٔآیدٔکهٔبگویمٔاینٔروایاتٔرأسکوالرهأهمٔمیسختمٔمی ٔتجارت،ٔزیرسراختٔتوسرعه  فرمند!ٔآنٔهمٔازٔاینٔحیثٔاستٔکهٔتوسعه 
کهٔاگرٔآنٔقواعدٔرعایتٔشود،ٔخدایٔمتعالٔتقدیرٔرأتغییرٔاستٔیٔچه؟ٔیعنیٔتجارتٔرأدرٔاسالمٔبهٔقیدٔقواعدیٔتقدیرٔاست؛ٔیعن

ٔتجارتٔکهٔدهد.ٔفرضٔبفرماییدٔدرٔروایتٔبهٔاینٔدعوتٔشدهمی ٔشرمأمی28ٔاللٔباشد.ٔ،لداقتٔدرٔمسئله  دانیردٔاگررٔمسرئله 
ٔدرٔتجارتٔکهٔمنفعتٔظ–لداقتٔدرٔکسیٔپررنگٔشدٔ ٔلرداقتٔجرزؤٔ-اهریٔشخصٔدرٔکرذبٔاسرتخصولا  چرونٔمسرئله 

طورٔکرهٔ.ٔهمانشودمناسکٔتقدیرٔاست،ٔفردیٔکهٔلداقتٔداردٔبأفردیٔکهٔلداقتٔندارد،ٔدؤنوعٔرزقٔؤربرٔبرایشٔتقدیرٔمی
ٔتجارت،ٔاللٔقضیهٔدرٔاینٔاستٔکهٔ ٔیکریٔازٔمصرادیقٔسرودٔ«ٔسودٔارتباطی»عرضٔکردیمٔدرٔمسئله  رأدرٔنظررٔبگیرریم؛ٔمرثال 

ٔاحتکارٔاست.ٔاگرٔکسیٔآمدٔؤازٔاحتکارٔعبورٔکرد،ٔیعنیٔوقتریٔکراالییٔدرٔبرازارٔمسرلمینٔبرأکمبرودٔمواجرهٔ ارتباطی،ٔمسئله 
کنردٔترأشررایطٔشود،ٔاینٔبهٔجایٔاینکهٔکاالٔرأنگهٔداردٔتأقیمتٔکاالٔگرانٔشودٔؤبعدٔبفروشد،ٔکراالٔرأزودتررٔعرضرهٔمیمی

کند،ٔوزنٔتقدیرشٔدرٔشبٔقردرٔتغییررٔپیردأیٔچنینٔایثاریٔبهٔنفعٔجامعهٔاسالمیٔمیسختٔبازارٔمدیریتٔشود.ٔوقتیٔیکٔنفر
ةِٔ»توانٔدرٔروایتٔدقتٔکنیم،ٔروایتٔفرمود:ٔکند؛ٔلذأازٔاینٔحیثٔهمٔمیمی جرار  زِقِٔفئالتِّ ٔأعشاِرٔالرِّ ة  ایرنٔازٔبرابٔتغییررٔ«ِٔتسع 

                                                                                                                                                                                     
رأمحاسبهٔٔزیدؤچGDPٔ.ٔدیکنٔی(ٔمحاسبهٔمGDP)یناخالصٔداخلٔدیدرآمدٔرأبهٔکمکٔتولٔنیآورند.ٔأیتکٔتکٔافرادٔجامعهٔبهٔدستٔمٔهاستٔک

ٔکاالٔهأؤخدماتٔدرٔاقتصاد.ٔدیکلٔتولٔیهأنهیکند؛ٔدرآمدٔکلٔافرادٔدرٔاقتصادٔؤهزٔیم

 ۱۰و۹ٔٔ،ٔص)منکیو(ٔاقتصادٔکالنٔهینطر

عرنٔعدةٔمنٔألحابنا،ٔعنٔسرلٔبنٔزیاد،ٔوأحمدٔبنٔمحمد،ٔوعلئبنٔإبراهیم،ٔعنٔأبیهٔجمیعا،ٔعنٔابنٔمحبوب،ٔعنٔعمرؤبرنٔأبرئالمقردام،ٔٔ.28
ٔٔٔجابر،ٔعنٔأبئجعفر ٔأمیُرٔالُمؤِمنین  صٔقال:ٔکان  ٔالق  ِٔمن  ة  ُٔبکر  وم 

ٔی  دئُکلَّ غت  ُکمٔی  ِةِٔعند  ِةٔسرٔطوُفٔیٔ ِر،ٔفٔ ِبالکوف  رُهٔفئأسواقٔالکوف  ع  وقأسروقأوم 
یُٔ ،ٔف  ٔسوق 

لیٔأهِلُٔکلِّ ِقُفٔع  ی  ،ٔف  ة  بیب  ی:ٔالسَّ ما تُٔتس  فاِن،ٔوکان  ر  رأط  ٔل  لیٔعاِتِقِه،ٔوکان  ُةٔع  رَّ عالدِّ ُقٔنادي:ٔیأم  اِر،ٔاتَّ جا ٔالت  ر  وش  ِمعوأل  ِإذأس  .ٔف  لَّ ج  ٔو  زَّ ٔع  ه  ُهٔوأاللا ت 
ٔیدیِر

 
وأمأِبأ ُموأااِلستِٔألق  دِّ قوُلٔعلیهٔالسالم:ٔق  ی  ِمعوأِبآذاِنِرم.ٔف  یِهِٔبُقلوِبِرم،ٔوس  وأإل  ،ٔوتٔ م،ٔوأرع  ة  ةِٔخار  رول  کوأِبالس  رَّ نرواب  یَّ ز  ،ٔوت  ٔالُمبتراعین  ِربوأِمن  اقت  ٔ،ٔو 

میِن،ٔ ِنٔالی  وأع  ناه  ٔٔوجاِنُبوا الَکِذَب،ِبالِحلِمٔ،ٔوت  ِنٔالظ  وأع  جاف  قوأنِصُفٔٔلِم،وت  ،ٔوالٔت  ظلومین  بوأالم  ُبوأالرِّ ار  ٔو  یل  ٔا،ٔوأوُفوأالک  راس  ُسوأالنا بخ  ،ٔوالٔت  لمیزان 
یٔ  رِجُعٔف  ٔی  ِة،ُٔثمَّ میِعٔأسواِقٔالکوف  طوُفٔعلیهٔالسالمٔفئج  ی  .ٔف  رِضُٔمفِسدین 

 
وأِفئاِل عث  ُهم،ٔوالٔت  ٔاِس.قُعُدِٔللنٔاأشیاء 

ؤٔگشرتیمٔیکریٔیکریکوفه،ٔٔیؤدرٔبازارهأرفتیمٔرونیشمأبود.ٔلبحگاهان،ٔازٔدارالحکومهٔبٔانیم،ٔدرٔکوفهٔٔٔمؤمنانٔری:ٔامٔباقرٔٔامام
بازرگانان!ٔٔیا»کرد:ٔیمٔادیؤفرٔستادیایبازارهأمٔی.ٔدرٔبرابرٔاهالشدیمٔدهینامٔ«بهیسب»بودٔؤٔهیبأاؤبودٔکهٔآنٔرأبرٔدوشٔداشتٔؤدوسؤیاانهیتاز

ؤبأگوشٔٔدادندیلٔمدٔیؤبهٔؤکردندیآنچهٔدرٔدستٔداشتند،ٔرهأمٔدند،یشنیاؤرأمٔیلدأان،یآنٔگاهٔکهٔبازار«.ٔ!دیازٔخداوندٔعزٔؤجلٔپروأکن
کٔجؤیری.ٔازٔآسانگدیسازٔشهیپٔیرخواهیخ»:ٔفرمودی.ٔآنٔگاهٔمدندیشنیم .ٔازٔدییرارایبٔیاررأبرهٔبردبرٔود.ٔخردیشرؤکینزدٔداران،ی.ٔبهٔخردییتبرا

تمرامٔٔؤتررازؤرأنؤوزٔدینشرؤکینزدٔی.ٔبهٔرباخواردیبستانٔدگان،یؤدادٔستمدٔدینیگزٔی.ٔازٔستم،ٔدوردیریو از دروغ، کناره گٔدیزیسوگند،ٔبپره
دارٔن،یؤدرٔزمٔدی.ٔاموالٔمردمٔرأکمٔندهدیکن برهٔٔیدگی]رسرٔیگشرتٔؤبررأیبرمرٔسرپس.ٔگشرتیکوفرهٔمٔیدرٔتمامٔبازارها.ٔ«دیبهٔفسادٔسرٔبرٔم 

ٔنشست.ٔی[ٔمردمٔمیکارها
 151و150ٔٔ،ٔص5ٔجٔٔ،یالکاف



13 

 

 

 5المکاسب / جلسه دورۀ مقدماتی فقه

تواندٔازٔطریقٔیکٔهمسایهٔخوب،ٔرفیقٔخوبٔچنانٔعالٔمیکند.ٔخدایٔمتتقدیرٔاست؛ٔیعنیٔعلمٔاینٔشخصٔهمٔتغییرٔپیدأمی
ٔلدهأمیلیاردٔتومانٔهمٔازٔپایگاهٔسودٔاقتصادیٔبهٔدستٔمی اشٔبرهٔآنٔزنردگیدرٔآورد،ٔسودیٔرأبهٔآنٔفردٔبرساندٔکهٔاگرٔفرضا 

ٔ.کردکند،ٔآنٔسودٔاقتصادیٔایجادٔنمیایٔکهٔتغییرٔتقدیرٔبرایشٔنفعٔایجادٔمیاندازه
افتد:ٔکنم:ٔسعیٔکنیدٔدرٔروایاتٔدرایهٔکنیدٔؤدرایهٔهمٔبأدؤروشٔاتفاقٔمیدهیم،ٔبازٔتکرارٔمیکهٔمأهمیشهٔتذکرٔمیٔبرٔدأبیٔبنا

ٔاستلزامٔؤتطبیقٔفروعیٔکهٔبهٔآنٔدرٔزندگیٔمبٔ-1 اینٔیکٔقاعدهٔاستٔو29ٔٔگفتند.ٔتالٔهستیم،ٔبهٔالولیٔکهٔاهلٔبیتقاعده 
ٔجمعٔبینٔادٔ-2حجیتٔهمٔدارد.ٔ کند.ٔبرایٔنمونهٔمنٔسعیٔکردمٔدرٔقسرمتٔلهٔؤاستظرارات.ٔاینٔهمٔبهٔدرایهٔکمکٔمیقاعده 

ٔعمومیٔشدنٔتجارت،ٔتحریکٔطرفٔتقاضاست.ٔاینٔاسرتلزامٔعقلریٔآنٔ ٔاستلزامٔاستفادهٔکنم؛ٔعرضٔکردم:ٔالزمه  اولٔازٔقاعده 
ٔتحریکٔطرفٔتقاضأهمٔمنجرٔبهٔهمگانیٔشدنٔتولیدٔمی ٔالرولیٔشود؛ٔامرأحکمٔاستٔؤالزمه  درٔقسرمتٔدومٔازٔیرکٔقاعرده 

ٔتجرارتٔجمرعٔکرردم.ٔٔ-کندکهٔتقدیرٔرأبهٔمناسکٔتقدیرٔوابستهٔمی-دیگریٔاستفادهٔکردمٔؤبینٔروایاتٔتقدیرٔ ؤروایاتٔحوزه 
ٔعدمٔ ٔلداقت،ٔمسئله  ٔتجارت،ٔمناسکٔتقدیرٔبهٔروایاتٔتجارتٔضمیمهٔشدند؛ٔمثلٔمسئله  ٔدرٔتمامیٔآیاتٔؤروایاتٔحوزه  تقریبا 
ٔالولیٔرأبایدٔدرٔنظرٔداشتهٔباشیدٔکهٔازٔذوقٔعبرورٔ احتکارٔؤرعایتٔمصالرٔعمومیٔجامعهٔاسالمی،ٔاضافهٔشدهٔاست.ٔقاعده 

شوند.ٔراهٔاینکهٔبینٔدرایرهٔکرردنٔدرٔروایرتٔؤنسربتٔدادنٔذوقریٔفکریٔمبتالٔمیروشنخواهندٔدرایهٔکنند،ٔبهٔکنید،ٔبعضیٔمی
ٔالولیٔحاکمٔباشد.ٔقاعدۀتٔکهٔبرٔفرآیندٔدرایه،ٔچیزیٔبهٔروایت،ٔفرقٔبگذاریم،ٔاینٔاس

زِقِٔفرئ»واضرٔشودٔچرأٔتاالبیانٔیأهمانٔپیوستٔالولیٔعرضٔکنمٔرأازٔبابٔپیوستٔفقهٔمطلبٔخواستمٔاین ٔأعشراِرٔالررِّ ة  ِتسع 
ةِٔ جار  استٔکه30ٔٔؤتراجیحیٔازٔدؤبابٔاستٔکهٔاولیٔازٔبابٔاستلزامٔاستٔؤدومیٔازٔبابٔتعادلٔ]حکمِتٔآن[گفتیمٔٔ؛است«ٔالتِّ
ٔنٔیکٔدستهٔازٔآیاتٔؤروایاتٔاست.البیانٔمطرحٔکردیمٔؤبأتعادلٔؤتراجیرٔموجود،ٔمتفاوتٔاست.ٔایدرٔفقه

ٔتجارتٔتشویقٔمیبهٔپسٔمأیکٔسریٔآیاتٔؤروایاتٔداریمٔکهٔدرٔمجموعٔ کندٔؤاینٔتشویقٔدرٔاینٔروایاتیٔکهٔخواندم،ٔمسئله 
ؤانسرانٔرأبرهٔٔبرردفقرٔرأازٔبینٔمیٔ-2دهد.ٔمشغولٔشدنٔبهٔتجارت،ٔارزشٔعبادتٔرأارتقأمیٔ-1ٔازٔچرارٔپایگاهٔاتفاقٔافتاد:

ٔامورٔبهٔتجارتٔوابستهٔاستٔ)دؤروایتٔرأدرٔاینٔحوزهٔنقلٔکرردم(ٔٔ-3کند.ٔهدایتٔمیٔ«ربر»سمتٔ ٔعقرلٔؤٔ-4همه  توسرعه 

                                                           

هِٔٔ.29 ْبِدٔاللَّ ِبئع 
 
ْنٔأ ٔع  اِلم 

اِمْٔبِنٔس  اِبِٔهش  ِٔمْنِٔکت  ْقال  اِئِرٔن  ر  ِٔفئآِخِرٔالسَّ یس  ُدْٔبُنِٔإْدِر مَّ أُٔمح  ُعوا.ق  رِّ ْنُٔتف 
 
ْیُکْمٔأ ل  ٔع  ٔو  ُلول 

ُ
ْیُکُمٔاِْل ْنُٔنْلِقي ِٔإل 

 
أأ ْین  ل  أع  م  :ِٔإنَّ ٔل 

ٔ ُٔنِقل  ٔو 
ُ
اُءٔاِْل أِإْلق  ْین  ل  :ٔع  ال  أعٔق  ض  ِنٔالرِّ ٔع  ْصر 

ِبئن 
 
ِدْٔبِنٔأ مَّ ْٔبِنُٔمح  د  ْحم 

 
اِبٔأ ٔعٔ ِٔمْنِٔکت  یُعُٔلوِلٔو  ْفِر ْیُکُمٔالتَّ ٔ.ل 

رٔاسراسٔتٔکهٔبؤبرٔشماسٔمی[ٔرأبرٔشمأعرضهٔدارینیدٔیاستٔکهٔالولٔ]کلٔفهیوظٔتینقلٔشدهٔاست:ٔبرٔمأاهلٔبرضأازٔامامٔلادقٔؤامامٔ
ٔ.دیفروعاتٔرأاستخراجٔکنٔ،یآنٔالولٔکل

 62و61ٔٔص27ٔٔجٔٔعةیالشٔوسائل
 .ءٔیقتضئترجیرٔأحدهمأعلیٔامخرتکافؤٔالدلیلینٔالمتعارضینٔفئکلٔشي التعادل:ٔ.30

 تعادل،ٔبرابریٔدؤدلیلٔمتعارضٔدرٔهرٔمرجحیٔاست.
54ٔصٔٔ،معجمٔالمصطلحاتٔاِللولیة

ٔلیلینٔالمتعارضینٔعلیٔامخر.ٔالترجیر:ٔؤیعنئتقدیمٔأحدٔالد
ٔترجیرٔبهٔمعنایٔمقدمٔداشتنٔیکیٔازٔدؤدلیلٔمتعارضٔبرٔدیگریٔاست.

 51همانٔصٔ
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کندٔکهٔمأتجرارتٔایتٔبأاینٔچرارٔپایگاهٔمتفاوتٔکمکٔمیکند.ٔاینٔچرارٔدستهٔرورشدٔفکریٔجامعهٔرأوابستهٔبهٔتجارتٔمی
ٔفٔبهٔیکٔامرٔعمومیٔتبدیلٔکنیم.ترِٔمُٔٔدارِٔرأدرٔنظامٔارزشیٔازٔیکٔامِرٔخاِصٔلوکِسٔمتعلقٔبهٔبخشٔسرمایه

یٔهراغرضییٔکرهٔبرهٔهراتجارتاهرلٔتجرارتٔهسرتندٔمنترریٔٔهاطلبهآنرأٔرأسمردمٔؤدرٔٔهمهٔ کشورٔایرانٔاینٔاستٔکهٔٔندهٔ یآ
کسریٔکرهٔٔمرثالٔ .ٔشرودیمییٔکهٔدرٔالگوهرایٔبرازارٔفعلریٔبحرثٔهاتجارتیٔکهٔدرٔروایاتٔبحثٔشدهٔهستندٔؤنهٔاچرارگانه

.ٔیرأرودیمرتجارتٔشودٔابتدأبهٔدنبالٔاینٔاسرتٔکرهٔیرکٔبرنردٔرأبسرازدٔؤازٔیرکٔمردلٔخالریٔجلرؤٔحوزهٔ واردٔٔخواهدیم
[ٔدرٔزیستٔبومٔمیکنیماینٔتجارتٔ]کهٔمأعرض31ٔٔپٔاست.رتابأالگویٔاستأییهاتجارتٔشودیمییٔکهٔامنٔتولیهٔهاتجارت

ٔکرهاللیٔآنٔروابطٔانسانیٔاست.ٔیکٔتجارتٔمتفراوتیٔاسرتٔٔهٔ یپااللیٔآنٔفضایٔمجازیٔنیستٔبلکهٔٔهٔ یپاخانوادگیٔاستٔؤ
ٔآنٔرأبحثٔکنیم.ٔخبٔاینٔیکٔدستهٔازٔروایات.ٔمیتوانیمٔبعدأ ٔشاءاللهان

برای ترروی  تجرارت بره  ثالثه هایزیرساخت آموزش قواعد فقهی کسب و برخورد قضایی با تخلفات در خود بازار؛ارهای موقت، ایجاد باز. ۲/۲

 صورت همگانی

مرأیرکٔٔخروانم؛میأر.ٔمنٔبخشیٔازٔاینٔروایاتٔؤآیاتٔمیکنیمدومیٔازٔروایاتٔنیزٔاستنباطٔٔدستهٔ الولٔحاکمٔٔبرٔبازارٔرأازٔٔ
ولٔروایراتٔأدستهٔ یٔثالثهٔبرایٔعمومیتٔیافتنٔتجارتٔداریم.ٔآنٔطرفٔداستانٔدرٔهارساختیزبأطراحیٔسریٔروایاتٔمرتبطٔ

ایرنٔنظرامٔٔکرهٔاگررٔمرأشرودیمایجادٔٔسؤالبهٔچرارٔدستهٔدلیلٔتولیهٔکردندٔکهٔشمأواردٔوادیٔتجارتٔشوید.ٔحاالٔٔامام
؟ٔپاسخٔمرأدرٔمیادادهامٔاماتٔالزمٔبرایٔعمومیتٔیافتنٔتجارتٔرأانجاقدٔهمهٔ ارزشیٔرأتغییرٔدادیمٔؤدرٔاینٔروایاتٔدرایهٔکردیمٔ

دٔکرهٔدرٔتجارتٔبهٔنحؤعمرومیٔآمرادهٔکنرٔتوسعهٔ رأبرایٔٔهارساختیزاینٔاستٔکهٔحاکمیتٔنیزٔبایدٔیکٔسریٔٔالمکاسبفقه
ٔ.دانکردهبحثٔٔروایاتٔمأالاقلٔسهٔدستهٔزیرساختٔرأبرایٔعمومیتٔیافتنٔتجارتٔحضراتٔمعصومیت

 ایجاد بازارهای موقت توسط حکومت؛ زیرساخت اول برای تسهیل تجارت همۀ سطوح جامعه. ۱/۲/۲

رهِٔ»فرمروده:ٔٔزیرٔساختٔاولٔآنٔاینٔاستٔکهٔامام للَّ ْبرِدٔا  ِبرئع 
 
رْنٔأ ْلُمرْؤٔٔع  ِمیرُرٔا 

 
ٔأ رال  ٔق  رال  ٔق  ٔٔ:ِمِنین  ْلُمْسرِلِمین  ُسروُقٔا 

ا ک  یٔم  ِٔإل  ق  ب  ْنٔس  م  ْسِجِدِهْمٔف  م  اء ٔک  وِقِٔکر  لس  یُٔبُیوِتٔا  ل  ُخُذٔع 
ْ
أ ٔی  ٔال  ان  ٔک  ْیِلٔو  للَّ یٔا  ِٔبِهِٔإل  ق  ح 

 
ٔأ ُرو  ٔف  کرهٔٔدیرفرمایمببینیدٔدرٔاینجا32ٔٔ«ن 

کرمٔبرأُحٔهٔچهٔشکل؟ٔساختمانٔؤمحیطریٔرأهم.ٔبکردندیمتجارتٔآمادهٔٔتوسعهٔ زیرساختٔکالبدیٔرأبرایٔٔنیرالمؤمنیام
ْسِجِدِهْمُٔٔسوُقٔ»:ٔدیفرمایمٔیرٔروایتٔتعبیرٔبسیارٔبلندیٔاست؛ب.ٔتعکردندیممسجدٔطراحیٔ م  ٔک  ْلُمْسِلِمین  بهٔلحاظٔاهمیتٔدرٔ«ٔا 

کهٔشباهتٔآنٔبرهٔمسرجدٔازٔدؤحیرثٔبحرثٔشردهٔٔکردندیممدیریتیٔحضرتٔیکٔساختمانیٔرأشبیهٔبهٔمسجدٔطراحیٔٔحوزهٔ 

                                                           
ٔآمدهٔاست:«ٔاستارتاپ»درٔگزارشٔارائهٔشدهٔتوسطٔمعاونتٔطرحٔؤبرنامهٔوزارتٔلنعت،ٔمعدنٔؤتجارتٔدرٔخصوصٔ.31ٔ

ٔتٔرقابتیٔخودهأدرٔکسبٔؤکار،ٔمزیاللیٔفناوریٔخریداریٔؤسپسٔبأادغامٔآنٔهایٔاستارتاپٔرأبهٔلحاظٔعنالرشرکتٔهایٔبزرگٔغالبأشرکت
بزرگریٔٔفرینیٔانقرالبپٔرویکردٔؤمفرومیٔاستٔکهٔدرٔکمترٔازٔیکٔدههٔتوانستهٔاستٔدرٔدنیایٔکارآستارتادهند.ٔاستارتاپ/ٔارأحفظٔؤیأارتقأمی
ٔگذاریٔبرسانند.دزا،ٔسیستمٔؤیأسازمانیٔرأمتولدٔؤبهٔآستانهٔرشدٔؤسرمایهتوانندٔبرٔاساسٔیکٔایدهٔدرآمهأمیایجادٔکند.ٔاستارتاپ

yon.ir/starupٔ رسانیٔوزارتٔلمت:آدرسٔمطلبٔدرٔپایگاهٔاطالع

هِٔ 32 للَّ ْبِدٔا  ِبئع 
 
ْنٔأ ٔع  ْید  ْٔبِنٔز 

ة  ْلح  ْنٔط  یٔع  ْحی  ِدْٔبِنٔی  مَّ ْنُٔمح  ٔع  د  مَّ ُدْٔبُنُٔمح  ْحم 
 
مِٔٔ.ٔأ

 
ٔأ ال  ٔق  ال  ٔق  ْلُمْؤِمِنین  ٔ:ٔیُرٔا  ق  ب  ْنٔس  م  ْسِجِدِهْمٔف  م  ٔک  ْلُمْسِلِمین  ُسوُقٔا 

ُخُذٔ
ْ
أ ٔی  ٔال  ان  ٔک  ْیِلٔو  للَّ یٔا  ِٔبِهِٔإل  ق  ح 

 
ٔأ ُرو  ٔف  ان 

ک  یٔم  اء ِٔإل  وِقِٔکر  لس  یُٔبُیوِتٔا  ل   .ع 
بٔبرهٔسرکنایٔآنٔخودٔرأپرنٔکند،ٔتأشٔدرآیدٔؤبساطٔهایٔبازارگفت:ٔبازارٔمسلمینٔدرٔحکمٔمسجدٔاست:ٔهرکسیٔزودترٔبهٔدکهٔالمؤمنینامیر

 کرد.هایٔبازارٔکوفهٔکرایهٔدریافتٔنمیدکهٔاولویتٔدارد.ٔامیرٔالمؤمنینٔازٔدکه
155ٔ،ٔص5ٔالکافی،ٔجٔ
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ٔفٔ »است.ٔحیثٔاولٔآنٔاینٔاستٔکهٔ ان 
ک  یٔم  ِٔإل  ق  ب  ْنٔس  م  ْیِلٔف  للَّ یٔا  ِٔبِهِٔإل  ق  ح 

 
ٔأ چطورٔدرٔمسجدٔاگرٔکسیٔیکٔمحلیٔرأاختیارٔٔ«ُرو 

بازارٔمسلمینٔنیزٔٔندیفرمایممحترمٔبشمارند،ٔحضرتٔٔکندیمبایدٔتصرفٔاؤرأتأزمانیٔکهٔاؤآنٔمکانٔرأترکٔٔنیمؤمنکندٔسایرٔ
اینٔروایرتٔپسٔیٔموقتٔاست.ٔهادکهاستٔؤدارایٔوجودٔنداردٔبلکهٔمثلٔمسجدٔٔهادکههمینٔگونهٔاست.ٔتصرفٔدائمیٔبرایٔ

ٔاستٔبازارهایٔموقتٔرأطراحیٔکند.درٔموردٔبازارهایٔموقتٔاست.ٔحاکمیتٔموظفٔ

هٔبهٔبازارٔؤسدوشنٔمحلٔبازارِٔمثالٔگذشتهٔعرضٔکردمٔکهٔحیثٔترمینولوژیٔبازارهایٔموقتٔاینٔنیستٔکهٔمأبگوییمٔٔجلسهٔ درٔ
حرلٔملٔدیگری.ٔنره!ٔؤسهٔشنبهٔبازارٔدرٔیکٔمحٔشودیمدوشنبهٔبازارٔدرٔیکٔمنطقهٔبرگزارٔٔمثالٔ .ٔکندیمشنبهٔبازارٔتغییرٔپیدأ

بهٔٔ.ٔازٔیکٔطرفٔامامدیفرمایمازٔآنٔبازارٔموقتٔؤبهٔنحؤروزانهٔاست.ٔروایتٔاینٔرأٔنیمؤمنٔاستفادهٔ ٔبلکهبازارٔثابتٔاستٔ
قتٔاستٔزارهایٔموطراحیٔبأ،.ٔاولینٔزیرساختکندیمطراحیٔٔ،تجارتٔدعوتٔکردٔؤازٔطرفیٔنیزٔبرایٔآنٔزیرساختٔتوسعهٔ 

ٔ.رهایٔهرٔشررٔرأراهٔاندازیٔکنیمالمکاسبٔبازاتأسوقٔمیکنیمرأپیگیریٔٔبازارهاسازیٔاینٔکهٔمأبخشٔنمونه

ضرمنٔٔست.یٔتجاریٔؤبازارهایٔسنتیٔبسیارٔمتفاوتٔاهامجتمعتعریفٔبازارهایٔمکاسبٔبأمگامالٔهأؤهایپرمارکتٔهأؤ
کرهٔبازارهرایٔٔمیرویمرؤدرٔمقامٔحاکمیتٔبهٔایرنٔسرمتٔٔمیدهینمدرٔمقامٔحاکمیتٔبهٔآنرأاولیتٔٔمیکنینماینکهٔآنرأرأنفیٔ

ٔموقتٔرأاللٔقرارٔدهیم.

ٔیٔ »:ٔدیفرمایم.ٔحضرتٔکندیمقیدٔدومٔبهٔاینکهٔعمومیٔبودنٔتجارتٔتوسعهٔپیدأکندٔخیلیٔکمکٔٔ ٔال  ان  ٔک  ریٔو  ل  ُخرُذٔع 
ْ
وِتُٔیربُٔأ

اء ٔ وِقِٔکر  لس  ؛ٔکردنردینمکرایهٔدریافتٔٔؤبیوتٔبازارٔهادکهٔمسئلهٔ ازٔٔ-بودند«ٔاعقلٔالناس»کهٔ-ٔنیرالمؤمنیامٔندیفرمایم«ٔا 
یعنریٔیرکٔمحرلٔٔ،دهنردیم.ٔوقتیٔاینٔکارٔرأانجرامٔآنٔبازارٔحقوقٔتجاریٔپرداختٔکنیدیعنیٔالزمٔنبودٔشمأبرایٔتجارتٔدرٔ

ینٔاأتأامنٔبهٔمدرٔحالٔتولیدٔزیرساختٔبرایٔتجارتٔهستند.ٔٔتوجهٔکنیدٔکه.ٔدهندیمقرارٔٔنیمؤمنتیارٔتجارتٔمجانیٔرأدرٔاخ
عررضٔٔدومٔرأکهٔستهٔ دولیٔروایاتٔٔمیاگفتهاولٔرأسرٔمنبرٔٔدستهٔ البتهٔبهٔنحؤاخباریٔؤاجمالیٔروایاتٔ،ٔمیانکردهروایاتٔتوجهٔ

ٔموضوعٔتوجهٔمأنبودهٔاست.ٔ،تجارتٔهستندٔحوزهٔ کردمٔزیرساخترایٔثالثٔ

 آموزش احکام تجارت؛ زیرساخت دوم تروی  تجارت. ۲/۲/۲
احکامٔتجارتٔٔروایاتیٔهستندٔکهٔبخشٔآموزِشٔٔ،شوندیمگذاریٔبرایٔتجارتٔمربوطٔزیرساختٔمسئلهٔ دومٔروایاتیٔکهٔبهٔٔدستهٔ 

ٔ»:ٔفرمودیماستٔکهٔٔنیرالمؤمنیام.ٔدرٔلدرٔاینٔروایاتٔآنٔروایتٔمعروفٔکنندیمرأبحثٔ ر  ْتج  ْلم  ٔا  ُٔثمَّ ْلِفْقه  اِرٔا  جَّ لت  ٔا  ر  ْعش  أم  ی 
ِبیِبٔ یِٔمْنٔد  ْخف 

 
ِةٔأ مَّ

ُ
ِْل ِذِهٔا  أِفئه  ب  لرِّ ِهٔل  للَّ ٔا  ٔو  ر  ْتج  ْلم  ٔا  ُٔثمَّ ْلِفْقه  ٔا  ر  ْتج  ْلم  ٔا  ُٔثمَّ ْلِفْقه  أا  ف  لصَّ یٔا  ل  ْمِلٔع  لنَّ ربأرأپایرهٔقررارٔٔمسئلهٔ حضرت33ٔٔ«ا 

                                                           

ِنٔ.33ٔ اُروِدٔع  ْلج  ِبئا 
 
ْنٔأ یٔع  ْٔبِنِٔعیس  ان  ْنُٔعْثم  ٔع  د  مَّ ْٔبِنُٔمح  د  ْحم 

 
ْنٔأ أع  اِبن  ْلح 

 
ِٔمْنٔأ ة  ِٔعدَّ ْلُمرْؤِمِنین  ٔا  ِمیرر 

 
رِمْعُتٔأ ٔس  ال  ٔق  ة  ات  ِ ْٔبِنُٔنب  ْلب 

 
ِْل ریٔٔٔا  ل  ُقروُلٔع  ی 

ٔ ْلِفْقه  ٔا  ر  ْتج  ْلم  ٔا  ُٔثمَّ ْلِفْقه  ٔا  ر  ْتج  ْلم  ٔا  ُٔثمَّ ْلِفْقه  اِرٔا  جَّ لت  ٔا  ر  ْعش  أم  ِر:ٔی  ْلِمْنب  تْٔثُٔا  ْلم  ٔا  ٔمَّ لرِّ ِهٔل  للَّ ٔا  ٔو  ر  مَّٔج 
ُ
ِْل ِذِهٔا  أِفئه  یِٔمْنٔدٔ ب  ْخف 

 
ُکْمِٔةٔأ ران  ْیم 

 
أُشروُبوأأ رف  لصَّ یٔا  ل  ْمِلٔع  لنَّ ِبیِبٔا 

. قَّ ْلح  یٔا  ْعط 
 
ٔأ ٔو  قَّ ْلح  ٔا  ذ  خ 

 
ْنٔأ ٔم  اِرِٔإالَّ لنَّ اِجُرِٔفئا  ْلف  ٔا  ٔو  اِجر  اِجُرٔف  لتَّ ْدِقٔا  ِٔبالصِّ

سرپسٔتجرارت،ٔٔسپسٔتجارت،ٔنخستٔفقرهٔایٔتاجران!ٔنخستٔفقهٔ:فرمودشنیدمٔکهٔبرٔفرازٔمنبرٔمیٔالب ٔبنٔنباتهٔگوید:ٔازٔامیرٔمؤمنانٔعلی
ا تٔازٔراهٔرفتنٔمورچهٔبرٔرویٔسنگٔلیقلیٔؤبرا ترٔترٔؤنامرئیقٔپنراننخستٔفقهٔسپسٔتجارت.ٔبهٔخدأسوگند!ٔیقینٔداشتهٔباشیدٔکهٔربأدرٔاینٔاما

ٔاجرٔاستٔؤفاجرٔدرٔآتشٔاست،ٔمگرٔآنٔتاجریٔکاست؛ٔسوگندهایتانٔرأبأراستگوییٔبیامیزیدٔؤقسمٔدروأیادٔمکنید.ٔتاجر،ٔف ٔٔهٔحقا ٔرأبگیردٔؤحقا
ٔرأبپردازد.

150ٔ،ٔص5ٔالکافی،ٔجلدٔ
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یٔکهٔخودتانٔمطلرعٔنشرویدٔکهٔاگرٔفقهٔنخوانیدٔبهٔلورتٔمخفیٔؤبهٔنحؤفرمودندیم.ٔکردندیمٔؤدعوتٔبهٔآموزشٔدنددایم
ٔفقطٔدعوتٔکنید.ٔدیتوانینمٔاستٔوتجارتٔیٔعمومیٔکردنٔهارساختیزآموزشٔیکیٔازٔٔمسئلهٔ .ٔلذأدیشویمبهٔربأٔمبتال

ٔعرردهٔ البتهٔبرٔفرضٔاینکهٔبگوییمٔآمروزشٔؤپررورشٔبایردٔبررٔٔالیٔاست،ابتداییٔمأخٔیهاآموزشامنٔجایٔکتابٔتجارتٔدرٔ
ولؤاینکهٔدرٔآنٔجأ-ٔمتکفلٔتربیتٔاستٔیهاخانوادهسیستمٔآموزشیٔباشدٔکهٔمأمعتقدیمٔآموزشٔؤپرورشٔآیندهٔبهٔمحوریتٔ

آموزشیٔفعلیٔکترابٔتجرارتٔٔبرٔاینٔفرضٔشمأمیٔگوییدٔدرٔاینٔسیستمٔ-آنٔنیستٔمناقشهٔ نکنیمٔچرأکهٔاینجأمحلٔٔمناقشه
یٔهرایتئورٔهراآنولریٔمرراد34ٔٔکهٔکترابٔتجرارتٔؤکترابٔاقتصرادٔرأآمروزشٔدهریمٔکنندیموجودٔندارد.ٔالبتهٔبعضیٔتولیهٔ

موجودٔاست.ٔمصداقأقائلٔنیستندٔکهٔبایدٔکتابٔمکاسبٔؤمتاجرٔرأبایردٔتردریسٔکررد.ٔایرنٔٔاقتصادیؤمکاتب35ٔٔنئوکینزی
ؤٔالمکاسبفقهکهٔآموزشٔاقتصادٔعمومیٔشودٔولیٔبهٔمحوریتٔٔمیکنیمعلمیهٔقمٔدعوتٔٔحوزهٔ مأدرٔعیبٔبسیارٔبزرگیٔاست.ٔ
ٔخواهنردیموقتریٔٔ،کننردیممأدرٔآنجرأبحرثٔٔمؤمنییٔکهٔدوستانٔهادانشگاهکهٔامنٔبعضیٔاز36ٔٔنهٔبهٔمحوریتٔکتابٔمنکیو

.ٔیکیٔازٔمعایبٔآنٔاینٔاستٔکهٔکسریٔمیاگفتهگذشتهٔٔجلسهٔ ٔکهٔمعایبٔآنٔرأدرٔکنندیمکتابٔمنکیؤرأمعرفیٔٔبگویند،اقتصادٔ
ٔٔیٔاینٔپروفسورِٔهاکتابکهٔمنکیؤؤ بنردیٔمشراغلٔرأبرهٔنحرویٔکرهٔدرٔوقتٔقدرتٔطبقه،ٔهیچخواندیمپوزیتیویستیٔرأٔضاِلا

تٔبهٔشرغلٔدیگررٔدٔکهٔچهٔشغلیٔسودٔارتباطیٔبیشتریٔنسبتشخیصٔدهٔتواندینمؤٔکندینمپیدأٔ،روایاتٔمأمطرحٔشدهٔاست
یابیٔٔالالٔ دارد.ٔ یٔبسیارٔمرمیٔهانکتهٔهانیا.ٔکنندیممبنایٔطبقهٔبندیٔآنرأاینٔاستٔکهٔمشاغلٔرأازٔحیثٔارزشٔافزودهٔارز
ٔاست.

ؤٔیٔگذشتهٔبرودههادورهمدیٔدرٔفویهٔداشتیمٔکهٔیکٔمدلٔاولیهٔکارالٔدورهٔ یأدرٔبخشٔآموزشٔمأالگویٔآموزشٔکاسبانیٔدرٔٔ
ٔ.ییٔاستٔکهٔبرایٔعمومیٔشدنٔتجارتٔالزمٔاستهارساختیزتوجهٔشود.ٔپسٔزیرساختٔآموزشٔنیزٔیکیٔازٔٔبایدٔبهٔآن

 برخورد با تخلفات بازار در خود بازار؛ زیرساخت سوم تروی  تجارت. 3/۲/۲

أبرخروردٔبرٔکرهٔکنردیمروایراتیٔاسرتٔکرهٔدعروتٔٔ،زیرساختٔسومیٔکهٔبدونٔآنٔمشکلٔاستٔکهٔمأتجارتٔرأعمومیٔکنیم
.ٔببینیدٔچونٔهمرهٔدرٔکندیمتجاراتٔدرٔمحلٔبازارٔاتفاقٔبیفتد؛ٔیعنیٔزیرساختٔقضاییٔمسئلهٔنیزٔخیلیٔکمکٔٔحوزهٔ تخلفاتٔ

یٔاختالفاتٔرأبهٔخارجٔازٔبازارٔمنتقرلٔهاشعبهٔالطالحأ ٔدیتوانینمحالٔتجارتٔهستندٔؤتجارتٔیکٔامرٔعمومیٔاست،ٔشمأ
وقتریٔبررسریٔاختالفراتٔٔ،موقتٔدرٔآنجأرفرتٔؤآمردٔدارنردٔهاانسانکیٔاینکهٔچونٔکنید.ٔاینٔکارٔازٔدؤحیثٔغلطٔاست؛ٔی

                                                           
ٔقراتیمرکرزٔتحقٔسیدانشکدهٔاقتصادٔدانشگاهٔامامٔلرادقٔؤرئرٔیعلمٔئتیعضؤهٔیغامیدانشجو،ٔعادلٔپٔیبهٔگزارشٔگروهٔدانشگاهٔخبرگزارٔ.34
آذر۹ٔٔٔخین،ٔدرٔتراردانشگاهٔترررأیدرٔدانشکدهٔروانشناسٔیاقتصادٔتیتحتٔعنوانٔتربٔیدانشگاهٔدرٔنشستٔنیأیؤاسالمٔیعلومٔانسانٔیارشتهٔانیم

ٔ.«نداردٔیالمبأاقتصادٔاسٔینداردٔؤتفاوتٔیدرلدٔمشکل۹۵ٔازٔٔشیدرٔبٔمیاگرٔعلمٔاقتصادٔرأبهٔکودکانمانٔآموزشٔبده»داشت:ٔراراظ۱۳۹۷ٔ
 yon.ir/IWpEIدانشجو:ٔٔیمطلبٔازٔخبرگزارٔآدرس

35 .ٔ New Keynesian economics: The school of thought according to which economic fluctuations can be 

explained only by admitting a role for some microeconomic imperfection, such as sticky wages or prices . 

دٔردٔٔماننرُخٔٔاقتصادٔوبیازٔعٔیبرخٔینقشٔبرأرشیفقطٔبأپذٔی،ٔنوساناتٔاقتصادٔاستٔکهٔبراساسٔآنٔیاقتصادٔی:ٔمکتبٔفکرینزیاقتصادٔنئؤک
ٔاست.ٔریچسبندهٔقابلٔتوضٔٔیهأمتیقٔایدستمزدهأ

581ٔهفتم،ٔصٔشیرای،ٔو)منکیو(ٔکتابٔاقتصادٔکالن
 ویمنکٔیگوری:ٔگرسندهینو

ٔهٔ یرنظر»،ٔ«اقتصرادٔیمبان»ٔیهاحالٔحاضرٔاستٔکهٔکتابٔیهااقتصاددانٔنیازٔمشرورترٔیکیٔیمٔتأکنون(ٔو1958)متولدٔٔویمنکٔیگوریگر.36ٔ
ٔ.ٔاستیدنٔیهادرٔدانشگاهٔسیاؤازٔکتبٔمشرورٔدرٔاقتصادٔؤموردٔتدر«ٔعلمٔاقتصادٔاتیکل»ؤ«ٔاقتصادٔخردٔهٔ ینظر»،ٔ«اقتصادٔکالن
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المجلسٔقضاوتٔگذاریٔاست.ٔوقتیٔشمأفیٔریتأثؤحیثٔدیگرٔٔشودیمقضاییٔدرٔمحلٔبازارٔنباشدٔدسترسیٔبهٔمترمٔسختٔ
برازارٔٔمحلرهٔ قضراوتٔدرٔخرارجٔازٔٔعبهٔ شروابطٔانسانیٔنسبتٔبهٔوقتیٔکهٔٔنهٔ یبربیشتریٔدرٔٔریتأثٔدیکنیمکردهٔؤحکمٔرألادرٔ

ٔمکاسربٔدرٔخرودٔمحرلٔبرازارٔباشرد.ٔبرهٔالرطالحِٔٔحروزهٔ کهٔرسیدگیٔبهٔاختالفراتٔٔکنندیماستٔدارد.ٔلذأروایاتٔمأتاکیدٔ
ٔالسالمااینٔروایتیٔکهٔدرٔدعائمٔمثالٔ مسلمینٔراهٔاندازیٔکند.ٔٔیٔدرٔخودٔمحلٔکسبٔؤبازارِٔاشعبهمأبایدٔٔهٔ یقضائٔقوهٔ ٔهایامروز
ُهٔ»نقلٔکردهٔاستٔکهٔٔنیرالمؤمنیامدعائمٔاالسالمٔازٔٔ-دیکنیمرواییٔنیزٔبأاینٔمضمونٔروایاتیٔپیدأالتبهٔدرٔالولٔٔ-است نَّ

 
أ

ٔ اش  ْؤغ 
 
ٔأ ف 

فِّ ِٔمْنُٔمط  د  ج  ْنٔو  أم  ْضِرُبِٔبر  ٔی  ة  ِدِهِٔدرَّ ِٔبی  اِقٔو  ْسو 
 
ِْل ْمِشئِفئا  ٔی  ان  ْلُمْسلِٔک  ِةٔا  ار  ِٔٔفئِتج  تعبیرٔروایرتٔخیلریٔدقیرق37ٔٔ«ِمین 

ُهٔ»:ٔدیفرمایماست.ٔ نَّ
 
اِقٔأ ْسو 

 
ِْل ْمِشئِفئا  ٔی  ان  بودٔکهٔدرٔبازارهایٔموقتٔخودٔحضورٔٔنیرالمؤمنیامٔروزانهٔ ٔبرنامهٔ اینٔجزؤ«ٔک 

ِدِهِٔدرَّٔ»:ٔدیفرمایم،ٔحضورشانٔبأآدابٔخالیٔبود.ٔروایتٔکردیمپیدأکند.ٔوقتیٔحضرتٔحضورٔپیدأ درٔدسرتٔحضررتٔٔ«ةٔ ِبی 
شالقیٔبود؛ٔیعنیٔرویٔدوشٔمبارکشانٔشالقیٔبودٔؤازٔابزارٔتعزیریٔشالقٔبرایٔدؤدستهٔازٔکسانیٔکهٔضرررهایٔفراوانریٔبرهٔ

ٔ»ؤیکیٔبرایٔکسانیٔکهٔٔ«ففینمط».ٔیکیٔبرایٔکردیماستفادهٔٔزنندیمتجارتٔمسلمینٔ حرداقلٔ.ٔکردندیمدرٔتجارتٔٔ«غشا
نیسرتٔٔهاانسران38ٔ«رِضِٔعر»یٔمبتنیٔبرٔهامجازات،ٔهامجازات.ٔچونٔمیفرمیماینٔاحکامٔرأٔاهمیت1398ٔدرٔسالٔٔماامنٔ

ٔهأزیادٔشدهٔاست.اختالص

کهٔپایگاهٔمجازاتٔدرٔاسالمٔسرهٔامررٔٔکنمیمبحثٔٔبعدأ ٔءالقضاضٔکنمٔولیٔاللٔمطلبٔآنٔرأدرٔفقهمنٔاینٔرأداخلٔپرانتزٔعرٔ
برهٔسرهٔپایگراهٔمفررومیٔٔ،دیرکنیمروایاتٔمربوطٔبهٔاینٔبابٔمراجعهٔیهٔاتٔکنیدٔؤکسیٔرأمجازٔدیخواهیماست؛ٔیعنیٔوقتیٔ

استٔؤبرخیٔدیگرٔنیزٔبرٔٔ«رضتنقیصٔعِٔ»است،ٔبرخیٔدیگرٔبرٔمبنایٔٔ«تنقیصٔمال»برٔمبنایٔٔهامجازات؛ٔبرخیٔازٔدیرسیم
مجازاتٔٔخواهندیموقتیٔٔامامٔأ الطالحبأیکدیگرٔمتفاوتٔاست؛ٔیعنیٔٔهامجازاتاینٔٔحوزهٔ است.ٔٔ«لبٔحیاتس»مبنایٔ
ٔدنشویم.ٔحاالٔوقتیٔواردٔبازارٔانددادهخاصٔقرارٔٔحوزهٔ درٔآنٔٔمؤثرپایگاهٔمجازاتٔرأیکٔامرٔٔ،خالیٔتعریفٔکنندٔحوزهٔ رأدرٔ

                                                           

ِلي .37ٔ ْنٔع  ٔع  ْضرِٔو  ٔی  ة  ِدِهِٔدرَّ ِٔبی  اِقٔو  ْسو 
 
ِْل ْمِشئِفئا  ٔی  ان  ُهٔک  نَّ

 
أ:ٔأ ن 

 
ٔأ ْوما  ُهٔی  ُ ُٔقْلُتٔل  ْلب 

 
ِْل ٔا  ال  ٔق  ْلُمْسِلِمین  ِةٔا  ار  ِٔفئِتج  اش  ْؤغ 

 
ٔأ ف 

فِّ ِٔمْنُٔمط  د  ج  ْنٔو  أم  ُبِٔبر 
ان ٔ ٔک  ُ ٔو  ْلب 

 
أأ ِنئی  ْحت  ص  أن  ٔم  ال  ٔق  ْیِتك  ِٔاْجِلْسِٔفئب  ٔو  ْلُمْؤِمِنین  ٔا  ِمیر 

 
أأ أی  ذ  ٔه  ْکِفیك 

 
ُبٔبٔ أ ْرک  ٔر ٔٔی  ة  للَّْٔغل  ٔٔهُِٔسوِلٔا  ْسرو 

 
ِْل ُطوُفِٔفئا  ٔی  ٔو  اء  ْرب  لشَّ ٔا  ُٔسروقا  اِقُٔسروقا 

ٔ
 
ٔأ ْبل  ٔق  ْنُفس 

 
ِْل ُلوأا  ْعج  ٔت  ٔال  اِبین  صَّ ْلق  ٔا  ر  ْعش  أم  ٔی  ال  ق  ٔف  اِمین  حَّ للَّ ٔا  اق  ٔط  ْوما  یٔی  ت 

 
أ ٔف  ق  ْزه  لنَّْٔٔنٔت  ٔا  اُکْمٔو  ِٔإیَّ رو  یِٔإل  ت 

 
ٔأ ْحِمُٔثمَّ للَّ ِٔفئا  لتَّْٔفخ  ْظِررُروأِمرْنٔیٔا 

 
ٔأ رال  ق  ٔف  راِرین  مَّ

یِّٔ ٔط  ِبیُعوأِإالَّ ٔت  ٔال  ال  ق  ٔف  اِکین  مَّ لسَّ یٔا  ت 
 
ٔأ ِدِهُٔثمَّ یِّ ِٔمْنٔج  أُتْظِرُرون  ْیِعُکْمٔم  ِديِءٔب  ِٔإیَّٔر  ٔو  أثُٔبا  ف  أط  ٔم  ٔاُکْمٔو  ْنرو 

 
أِمْنٔأ ِٔفیر  ٔو  ة  اس  ْلُکن  یٔا  ت 

 
ٔأ ِةِٔمرْنٔنٔ مَّ رار  ج  لتِّ ٔاِعٔا  ٔو  راس  خَّ

ٔ اِئِعِٔإِبل 
ٔب  ٔو  اط  مَّ

لتٔ ٔ-ق  ٔا  ر  ْعش  أم  ٔی  ْوت  یٔل 
ْعل 
 
یِٔبأ اد  ن  ٔف  اط  یَّ ٔخ  ٔو  از 

زَّ ٔب  ِفي ٔو  ْیر  ٔل  اِرِٔإنَّٔو  ِذهِٔجَّ ُکْمٔه  اق  ْسو 
 
أٔأ ْیم 

 
ُشوُبوأأ اُنٔف  ْیم 

 
ِْل أا  ْحُضُره  روأت  ُٔکف  ِةٔو  ق  رد  ُکْمِٔبالصَّ ن 

ٔ ِإنَّ ْلِفٔف  ْلح  ِنٔا  .ٔع  اِذبا  ِٔباْسِمِهٔک  ف  ل  ْنٔح  ُسٔم  دِّ ُٔیق  یٔال  ال  ع  ٔت  ٔو  ك  ار  ب  ٔت  ه  للَّ ٔا 
گوید:ٔیركٔروزٔزد.ٔالب ٔبنٔنباتهٔمیفروشانٔؤخیانتکارانٔدرٔمعاملهٔبأمسلمانانٔرأبأآنٔمیکردٔؤکمتازیانهٔبهٔدستٔدرٔبازارهأگردشٔمیٔعلی

نٔخیرخواهیٔنکردی؛ٔایٔمفرمود:ٔتؤبرایٔٔامامٔ!دهم.ٔتؤدرٔخانهٔبنشینرأبهٔجایٔشمأانجامٔمیگفتم:ٔایٔامیرٔمؤمنان!ٔمنٔاینٔکارٔبهٔامامٔ
فروشرانٔرفرتٔؤیكٔروزٔبرهٔبرازارٔگوشرتٔ.کردتكٔبازارهأگردشٔمیشدٔؤدرٔتكسوارٔمیٔ-قاطرٔپیامبرٔاکرمٔ-برٔشربأامیرٔمؤمنانٔ!الب 

ازارٔسپسٔبرهٔبرٔ!شتهأجانٔدهند،ٔشتابٔنکنیدٔؤبپرهیزیدٔازٔدمیدنٔدرٔگوکهٔخودٔآنپیشٔازٔآنٔفرمود:ٔایٔگروهٔقصابان!ٔدرٔگرفتنٔجانٔحیوانات
فروشانٔرفتٔؤفرمود:ٔگاهٔبهٔبازارٔماهیآنٔ.کنیدگونهٔکهٔجنسٔمرغوبٔرأآشکارٔمیخرمافروشانٔرفتٔؤفرمود:ٔجنسٔنامرغوبٔرأآشکارٔکنید،ٔآن

اعٔتجرارتٔازٔسرپسٔبرهٔکناسرهٔرفرت.ٔدرٔآنجرأانرؤ!آیرد،ٔبپرهیزیردمیردٔؤبررٔرویٔآبٔمریهٔدرٔآبٔمیجزٔماهیٔپاكٔؤحاللٔرأنفروشیدٔؤازٔآنچ
جران!ٔدرٔایرنٔبألدایٔبلندٔنردأداد:ٔایٔگرروهٔترأفروشیٔؤدوزندگیٔوجودٔداشت.ٔامامسازی،ٔشترفروشی،ٔلرافی،ٔپارچهفروشی،ٔگروارهبرده

گندٔهٔبهٔنرامشٔسروکتانٔرأبألدقهٔدرٔهمٔآمیزیدٔؤازٔسوگندٔدستٔبردارید،ٔزیرأخداوندٔکسیٔرأشود،ٔپسٔسوگندهایتانٔسوگندٔیادٔمیبازارهای
 «گرداند.دروأیادٔکند،ٔپاكٔنمی

538ٔ،ٔص2دعائمٔاالسالم،ٔج
 آبرؤ.38
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کرهٔدرٔٔچیزیٔنیترمرمؤتحقیرٔآبروییٔداردٔؤمیٔدانیدٔکهٔرضٔاستٔدرٔعِٔٔالِلٔٔ،دانیدٔکهٔشالق.ٔمیدنکنیمازٔشالقٔاستفادهٔ
ٔ»کاسبٔازٔاحترامٔخودٔسوءٔاستفادهٔکردهٔؤٔچونآبروست.ٔٔمسئلهٔ ٔ،کسبٔنیازٔاست برأٔامرامٔدرٔمعاملهٔکردهٔاست،«ٔغشا

ٔتفاقٔمی.ٔلذأچهٔاکشندیممجازاتشانٔهمانٔاحترامٔرأبهٔچالشٔ تجارتٔبهٔلورتٔیکٔفرایندٔطبیعریٔازٔفرردٔٔنهٔ یزمافتد؟ٔعمال 
مرمیٔاسرت.ٔٔمسئلهٔ بلکهٔدرٔهرٔبازارٔدیگریٔکهٔبرودٔنیزٔبهٔهمینٔلورتٔاست.ٔاینٔخیلیٔٔنهٔفقطٔدرٔآنٔلحظهٔ؛شودیمسلبٔ

االتیٔکرهٔهمیشرهٔدرٔبرینٔؤ.ٔیکریٔازٔسرمیکنینمبهٔاینٔدقتٔکنیدٔکهٔمأمثلٔحقوقٔغربیٔؤقواعدٔدادگستریٔغربیٔورودٔپیدأ
ٔکنردیمییٔکهٔکمرکٔهابحثیست؟ٔیکیٔازٔاهالیٔحقوقٔمطرحٔاستٔاینٔاستٔکهٔتشریرٔتناسبٔمجازاتٔبأجرمٔدرٔاسالمٔچ

ٔهٔ یپاهرٔاللیٔبنأشدهٔباشدٔمجازاتٔبرٔٔهٔ یپاجرمٔبرٔٔحوزهٔ شمأتشریرٔمجازاتٔؤتناسبٔآنٔبأجرمٔرأمتوجهٔشویدٔاینٔاستٔکهٔ
ٔار ٔبٔ تٔ ٔهِٔضلِٔف ٔبِٔ-ٔالعبرةءٔؤفقهالقضادرٔفقهٔالٔ یتفصکهٔٔشودیمهمانٔاللٔطراحیٔتخریبٔ ٔٔک  ٔخواهمٔکرد.ٔمطرحٔٔ-یالٔ عٔ تٔ ٔو 

سروءٔٔنیمرؤمنعرضٔکنمٔکهٔچرأدرٔدستٔحضرتٔشالقٔبود.ٔحضرتٔاعتمادٔبهٔکاسبیٔرأکهٔازٔاعتمادٔٔخواستمبأاینٔتوضیرٔ
ینٔمسرئلهٔاسرت.ٔشرنیدمٔکرهٔجنرابٔؤامنٔنیزٔراهٔحلٔبرخوردٔبرأفسرادٔدرٔکشرورٔمرأهمرٔکردندیمتخریبٔٔکندیماستفادهٔ
شمأمیٔدانیدٔکرهٔاینررأدر39ٔٔ.شودینمفسادٔدرٔکشورٔحلٔٔمسئلهٔ دٔکهٔبأبگیرٔؤببندٔاالسالمٔآقایٔروحانیٔفرمودهٔبودنحجت
توجهٔندارندٔکهٔدرٔمبنایٔفقهٔاسرالمیٔحرلٔفسرادٔبره40ٔٔگویندٔکهٔمأبایدٔفسادٔرأازٔطریقٔسیستمٔحلٔکنیم.میٔشانیهایتئور

اگرٔشمأبأفردٔمفسدٔٔدرٔآنٔمعلومٔاست؛ٔانسانیٔنیزٔحیثٔتنظیمٔروابطٔ.هاستمیستنظیمٔروابطٔانسانیٔاستٔؤنهٔبهٔبرینهٔکردنٔ
قضائیهٔدرٔفرایندٔمبارزهٔبأفسادٔاگررٔبرهٔسرمتٔٔقوهٔ .ٔدیاکردهفسادٔاؤرأدرٔجامعهٔکنترلٔٔبرخوردٔکنیدٔزمینۀٔ«رضعِٔ»ازٔپایگاهٔ

ٔ«ٔرضعِٔ»اینٔبرودٔکهٔ جامٔدادهٔاسرتٔولریٔدرٔرستیٔانلریرٔداریمٔبهٔچالشٔبکشدٔکارٔدٔمفسدٔرأدرٔمواردیٔکهٔبرایٔآنٔنصا
توضریرٔٔقرأ یدقٔتوانردینمقضائیهٔٔقوهٔ د؛ٔیعنیٔسیستمٔاطالعٔرسانیٔندرٔاینٔمفاهیمٔغنیٔدرایهٔکنٔتواندینمکهٔچرأٔتعجبٔهستم

ٔدورهٔ برخوردٔسیستمیٔبأفسادٔسببٔقانونیٔشدنٔفسادٔبهٔنحرویٔکرهٔمرأدرٔٔاتفاقأ دهدٔکهٔچرأمجازاتٔمفسدٔراهٔحلٔاستٔؤ
کهٔشمأبتوانیدٔروابطٔانسانیٔرأبرینهٔکنیدٔؤنهٔایرنٔکرهٔبرهٔنحرؤٔشودیمفسادٔزمانیٔمدیریت41ٔٔ.شودیمٔ،میاگفتهریزیٔبرنامه

                                                           
ؤببندٔؤدادگراهٔازٔٔریأبأبگکشوراست.ٔفسادٔؤرانتٔامٔنیبزرگٔمانٔمبارزهٔبأفسادٔؤرانتٔدرٔأفیازٔوظأیکیاظرارٔداشت:ٔمأامروزٔٔیوحانر.39ٔ
سادٔرأفٔیجلؤدیلتٔباافزود:ٔآغازٔمبارزهٔبأفسادٔابتدأبرٔدوشٔماستٔؤمأبهٔعنوانٔدؤیومرحلهٔاست.ٔٔنیآخرٔیرودٔبلکهٔدستگاهٔقضائٔینمٔنیب

ٔاست.ٔیشدنٔکیلتٔالکترونسالمتٔادارهٔؤتوسعهٔدؤت،یشفافٔقیکارٔازٔطرٔنیؤأرندیفسادٔرأبگٔیجلؤدیمأبأرانیمدٔیعنیٔمیریبگ

yon.ir/rohahiٔرسانیٔخبرگزاریٔفارس:ٔآدرسٔمطلبٔدرٔپایگاهٔاطالع
دهندۀٔنگاهٔسیستمیٔایشانٔبهٔحرلٔمسرئلۀٔفسرادٔدرٔکشرورٔنشانٔؤمبارزهٔبأفسادٔیارتقاءٔسالمتٔادارٔسخنانٔرئیسٔجمرورٔدرٔهمایشٔملی .40

عٔؤآغرازٔشررؤیاطالعراتٔفسادٔازٔرانرتٔنیؤدادنٔاطالعات.ٔبزرگترٔتیؤباالترٔازٔآنٔشفافٔمیرقابتٔرأدرٔهمهٔامورٔفراهمٔبکنٔطیشرأدیمأبأاست:
ٔشودیمدرستٔنٔحتیص.ٔبأنمیشانٔازٔرودرٔرؤشدنٔبأکارمندٔکاهشٔدهروزمرهٔؤمرمٔلیحلٔمسأیرابطهٔمردمٔرأبرأدیبأمیچهٔمأبتوانٔهر.شودیم

مرأٔینراظرٔؤمجررٔازٔجاهرأدسرتگاهٔی.ٔممکنٔاستٔبعضمیاؤرأمجازاتٔکنٔمیدیکردٔؤاگرٔهمٔفرمٔحتینصٔدی.ٔالبتهٔبادیریرشوهٔنگٔمییکهٔمأبگو
ٔنفرٔمواجهٔشود.ٔکیبأٔمیکنٔینفرٔناچارٔمواجهٔشود،ٔکار20ٔداردٔبأٔیکارٔیکسٔنکهیأیاستٔکهٔرابطهٔمردمٔرأبهٔجأنیمطلعٔنشود،ٔراهٔآنٔا

yon.ir/b41DO نیٔریاستٔجمروری:رساآدرسٔمطلبٔدرٔپایگاهٔاطالع  
ٔ.1.ٔبرایٔمشاهدۀٔمطلبٔدرٔموردٔجلوگیریٔسیستمیٔازٔفسادٔر.کٔپیوستٔشماره41ٔ
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ؤلرذأدیگررٔفسرادٔاتفراقٔٔمیاکرردهسیستمیٔارتباطٔاربابٔرجوعٔبأکارفرمأرأقطعٔکنیدٔؤبگوییدٔکهٔمرأایرنٔارتبراطٔرأقطرعٔ
42ٔ.شودیمنیکٔنیزٔگفتهٔ.ٔاینٔبیانٔدرٔفوائدٔدولتٔالکتروافتدینم

کهٔازٔاینٔٔدیادهیدسالٔپیشٔاست.1400ٔٔاینٔیکٔبحثیٔاستٔکهٔخواستمٔبهٔآنٔتوجهٔدهمٔتأآقایانٔنگویندٔکهٔاینٔمجازاتٔبرایٔٔ
زٔسالمٔفقرطٔنمراؤازٔأؤاهلٔدرایهٔکردنٔدرٔروایتٔنیستندٔکنندینمبازٔشدهٔؤازٔآنجاییٔکهٔدقتٔٔهادهان.ٔشودیمزدهٔٔهاحرف
کهٔٔدیگوینمروایتٔٔمینیبیمٔ،میکنیموقتیٔدرٔاینٔروایاتٔدرایهٔٔ!زنندیمؤحرفیٔٔشودیمبازٔٔشانیهادهانٔ،دانندندنٔرأمیخوا

ةٔ »:ٔندیفرمایمحضرتٔٔ-روایتٔرأبأدرایهٔنگاهٔکنیدٔکنمیمخواهشٔ-ٔزدندیمحضرتٔشالقٔ ِدِهِٔدرَّ ٔگرفتنردیمستشانٔدرٔد«ِٔبی 
ؤتخلفاتٔکمٔازٔترسٔآبرٔدندیدیمپیشگیریٔایجادٔکنند.ٔوقتیٔمدامٔحضرتٔرأشالقٔبهٔدستٔٔخواستندیمکهٔهمهٔببینند؛ٔیعنیٔ

أفرردٔبرٔحتمرأ کرهٔٔدادنردیمولیٔاینٔمرمٔاستٔکهٔحضرتٔخیلیٔجدیتٔبهٔخرجٔٔخوردندیم.ٔالبتهٔچرارٔنفرٔنیزٔشالقٔشدیم
ٔ»ؤٔ«فمطفِّٔ» ٔنیزٔحیثٔپیشگیریٔدارد.ٔورودٔحضرتٔبهٔبازارٔنحوهٔ برخوردٔکنند.ٔاینٔٔ«غاشا

ؤممکرنٔٔاندبودهمیٔگوییمٔکهٔحضرتٔچقدرٔخشنٔٔمیخوانیمرأبدونٔدقتٔٔهانیااینٔنیزٔدقتٔدومٔدرٔروایتٔاست.ٔوقتیٔمأٔ
کهٔحضرتٔدرٔحالٔپیشگیریٔازٔامریٔهستندٔکهٔاگرٔازٔٔمینیبیمٔمیکنیماستٔاینگونهٔبهٔذهنٔبیایدٔولیٔوقتیٔدرٔاینٔکالمٔدقتٔ

ؤایرنٔٔبهٔهمینٔبلیهٔمبتالٔهستیم1398ٔٔ.ٔکمأاینکهٔمأدرٔسالٔشودیممردمٔبهٔچالشٔکشیدهٔٔهمهٔ یٔنکنیمٔمعیشتٔآنٔپیشگیر
ٔ.ٔمیخوانیمؤمطالبٔآنرأرأٔمیکنیمرأبحث43ٔٔیٔکینزهایتئوربلکهٔٔمیخوانینمٔالمکاسبفقهٔاینٔاستٔکهبهٔدلیلٔ

تجارتٔبهٔمأمعرفیٔکردند؛ٔزیرسراختٔاول،ٔٔمسئلهٔ برایٔعمومیتٔیافتنٔیٔثالثیٔرأهارساختیزدومٔٔدستهٔ درٔمجموعٔروایاتٔ
منترأکالبدیٔبأقیدٔروابطٔانسانی.ٔبندهٔایرنٔمسرئلهٔرأدرٔ،ٔشدیمساختٔبازارهایٔموقتٔبودٔؤزیرساختٔکالبدیٔمحسوبٔ

ٔبیرانشرکلٔتفصریلیٔٔبرهٔآنجرارأبحثٔکنیمٔدر44ٔٔالبتهٔوقتیٔبحثٔساختٔمسکنٔؤمقرراتٔملیٔساختمان-اینجأمطرحٔکنمٔ
بردٔرأکهٔدرٔاسالمٔاللٔدرٔکالبدٔمسئلهٔروابطٔانسانیٔاست،ٔبهٔخالفٔمقرراتٔملریٔسراختمانٔکرهٔالرلٔدرٔکالٔ-خواهیمٔکرد

البتهٔمأدرٔموضوعاتٔفنیٔهمٔبأمقرراتٔملیٔساختمانٔاختالفٔداریمٔامأاختالفٔاللیٔمرأؤ–ٔموضوعاتٔفنیٔقرارٔدادهٔاست
لرذأٔ-انٔابرزارٔتنظریمٔروابرطٔانسرانیٔاسرتگرددٔکرهٔسراختمرددٔبلکهٔاختالفٔاللیٔمأبهٔاینٔبرمیگبهٔاینٔموضوعاتٔبرنمی

                                                           
دولرتٔٔجرادیبرأأیعنریبدونٔحضورٔانجرامٔشرود،ٔٔشودیمٔیاگرٔکارٔ...ٔ:ؤمبارزهٔبأفسادٔیارتقاءٔسالمتٔادارٔیملآقایٔروحانیٔدرٔهمایشٔ.42ٔ

ٔقیاداراتٔازٔطرٔباتٔمردمٔباؤمکاتٔیبهٔمراجعهٔنداشتهٔباشندٔؤتمامٔمکاتباتٔادارٔازیتأمردمٔنٔمیدهرأتوسعهٔبٔکیدولتٔالکترونٔدیمأبأک،یالکترون
ٔ.کندیمٔدایکاهشٔپٔدقابلٔنظارتٔباشدٔکهٔقابلٔنظارتٔاست.ٔآنٔوقتٔفسأکیالکترونٔستمیس

yon.ir/b41DO جمروری:ٔرسانیٔریاستآدرسٔمطلبٔدرٔپایگاهٔاطالع  
ٔیندهایفرآٔودنبٔست؛ازٔعواملٔرفعٔفسادٔشمردهٔشدهٔأزاتیشفافٔیمعاونتٔطرحٔؤبرنامهٔوزارتٔلمت،ٔوجودٔساختارهأشدهٔدرٔهیطبقٔگزارشٔتر

ٔیضورحؤمراجعهٔٔمیمستقٔوجودٔارتباطٔنینشانٔدهدٔؤهمچنٔگریکدیهأرأبأآنٔیافرادٔؤنوعٔروابطٔمالٔیاقتصادٔیهاتیکهٔفعالٔیؤشفافٔزهیمکان
 .جامعهٔاستٔکیدرٔٔیدهندگانٔآن،ٔازٔعواملٔعمدهٔگسترشٔفسادٔمالرائهخدمتٔبهٔأانیمتقاضا

www.transparency.orgٔ :ٔها،ٔوزارتٔلنعت،ٔمعدنٔؤتجارت،ٔازٔمنبعدادهٔیشدهٔدرٔمعاونتٔطرحٔؤبرنامه،ٔدفترٔآمارٔؤفرآورٔهیشاخصٔادراکٔفساد،ٔترٔگزارش
کهٔ«ٔاشتغال،ٔبررهٔؤپولٔیعمومٔهینظر»بهٔٔتوانیاؤمٔیاست.ٔازٔکتابٔهأستمیرنٔبقٔیسیم(،ٔاقتصاددانٔانگل1946-1883)نزیکٔناردیجانٔمٔ.43
 برٔاقتصاددانانٔپسٔازٔاؤگذاشتٔاشارهٔکرد.ٔیاریبسٔریتاث

ٔنامرهدفترٔامورٔمقرراتٔملئساختمانٔیکئازٔدفاترٔوزارتٔراهٔؤشررسازئاستٔکهٔدرٔاجرائقانونٔنظامٔمرندسئؤکنترلٔسراختمانٔؤآئینٔ.44
ئساختمانٔترویجٔباشد:اللئبهٔشرحٔزیرٔمئفیاجرایئآنٔدارائوظا ٔ.ساختمانٔیبرٔمقرراتٔملٔأهیعالٔنظارت،ٔمقرراتٔملا

 yon.ir/moqararatرسانیٔمقرراتٔملیٔساختمان:ٔآدرسٔمطلبٔدرٔپایگاهٔاطالع
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انسرانی؛ٔیکریٔٔدرٔروابرطٔمؤثرمنترأبهٔدؤقیدٔٔکندیم؛ٔراجعٔبهٔبازارٔلحبتٔ«سوقٔالمسلمین»ٔدیفرمایمحضرتٔدرٔروایتٔ
وابطٔانسانیٔیکٔمسئلهٔمرمیٔاستٔیعنیٔساختمانٔرأخبٔاینٔمسئلهٔدرٔرٔکردندینمالسوقٔکسبٔکرایهٔاینکهٔحضرتٔازٔبیوت

ٔدهنردینمد.ٔیکیٔهمٔاینکهٔمدیریتٔاینٔساختمانٔرأبهٔشکلٔمتمرکزٔقرارٔکنیمبهٔاثریٔکهٔدرٔتنظیمٔروابطٔانسانیٔداردٔمعرفیٔ
باشرد.ٔحضررتٔٔیٔلرورتٔگرفترهامعاملرهتأزمینهٔفسادٔبهٔوجودٔبیایدٔکهٔنفرٔبگویدٔشمأبهٔاینجأبرؤؤدرٔپشرتٔپرردهٔیرکٔ

ِٔبه»:ٔدیفرمایم ق  ح 
 
ٔأ ُرو  ٔف  ان 

ک  یٔم  ِٔإل  ق  ب  ْنٔس  م  دکهٔرأبگیردٔدرٔاختیارٔاؤٔنآٔزودترهرکسیٔکهٔٔ،یاریاختیعنیٔخودٔمردمٔبهٔنحؤ«ٔف 
ٔکالبدیٔبأقیدٔروابطٔانسرانیٔبنابراینٔزیرساختٔاولٔزیرساختٔدرٔروایتٔهستند.ٔدقیقهمهٔنکاتٔٔهانیاقرارٔخواهدٔگرفت.ٔ

ٔٔاست.

ٔ.ستأباعبورٔازٔرٔاست؛ٔیعنیٔپایۀٔبحث،ٔزیرساختٔآموزشیٔبأقیدٔحذفٔربأ-طبقٔروایتیٔکهٔخواندهٔشدٔ-زیرساختٔدومٔ

ُهٔ»:ٔدیفرمایمؤزیرساختٔسومٔهمٔمدیریتٔاختالفاتٔبازارٔدرٔمحلٔبازارٔاست.ٔاینٔمسئلهٔهمٔخیلیٔمرمٔاست؛ٔروایتٔ نَّ
 
ٔکٔ أ ان 

اق ْسو 
 
ْمِشئِفئاِْل مٔدهنردٔکرهٔیٔازٔکارهأرأانجاامجموعهمیشهٔکارٔحضرتٔاینٔبودٔکهٔدرٔبازارٔمسلمینٔعبورٔپیدأکردهٔؤه«ٔی 

ٔؤقضاوتٔدرٔاختالفاتٔبازارٔبود.ٔترینٔآنٔهمینٔمسئلهٔقضامرم

استٔآیدٔاینٔاللیٔکهٔبهٔدستٔمیٔترینمرمٔشمأبیانٔشدٔچندٔاللٔبهٔدستٔآمد:ٔازٔمجموعهٔاینٔدؤدستهٔروایاتٔکهٔخدمت
االٔاگررٔخراصٔباشرد.ٔحرٔکهٔمأدرٔاسالمٔبایدٔبهٔدنبالٔعمومیٔکردنٔتجارتٔباشیمٔؤتجارتٔنبایدٔشغلیٔمربوطٔبهٔیرکٔعرده

ٔبرٔاینرأٔیکٔحاکمیتیٔبنایٔخودٔتوجهٔکنید.ٔآمدنظامیٔازٔفوایدٔبهٔدستٔخواهدٔٔ-درٔبحثٔمطرحٔکردیم–تجارتٔعمومیٔشدٔ
کهٔتجارتٔٔگذاردیمؤیکٔحاکمیتیٔهمٔبنأرأبرٔرویٔاینٔٔ-یکٔفرضٔمسئلهٔاستٔکهٔاین-تجارتٔرأعمومیٔکندٔکهٔٔگذاردیم

شرکلٔٔهاسلطانرفیٔمطرحٔاستٔدرٔفرضٔدومٔخالیٔنگهٔدارد؛ٔبهٔالطالحیٔکهٔامروزهٔدرٔمحاوراتٔعُٔٔۀعدرأدرٔدستٔیکٔ
فرادٔاینٔأ؟!خیرٔطانٔآشنأهستیدٔیاکهٔبأاسامیٔاینٔبرادرانٔسلٔدانمینمخواهندٔگرفت؛ٔسلطانٔقیر،ٔسلطانٔشکر،ٔسلطانٔموز.ٔ

ٔایستمٔحاکمیتیسیٔادهٔکردهٔاست،ٔآنٔهمآمٔهاآنهأرأسیستمٔحاکمیتیٔبرایٔترافٔآنفٔهستندٔامأزمینهٔأِترِٔلاحبٔتخلفٔؤمُٔ
ٔ.رودینمکهٔبهٔسمتٔعمومیٔکردنٔتجارتٔ

؛ دو دسته فایردۀ عمرومی شردن و کاهش قیمت تمام شده کاال ییزداهای محرومیتسیاست ها وقوانین حوزۀ تجارت، تغییردر سیاستتغییر  .3/۲

 تجارت

یرنٔکرارٔچنردٔاچنینٔبگوییمٔکهٔاللٔدرٔمسئلهٔبازارهأبهٔاینٔشکلٔاستٔکهٔتجارتٔرأعمومیٔکنیمٔبرأٔحاالٔاگرٔدرٔاینٔفرض
ٔ؛آمددستهٔفایدهٔبهٔدستٔخواهدٔ

 یدۀ عمومی شدن تجارتها وقوانین حوزۀ تجارت؛ اولین دسته فاتغییر در سیاست .۱/3/۲

وزهایٔرجارتیٔکهٔدرٔتجارتٔتغییرٔپیدأکندٔؤاینٔقانونٔحوزۀٔتٔحوزۀٔؤقوانینٔهااستیساولینٔدستهٔفایدهٔآنٔاینٔاستٔکهٔبایدٔ
ناظرٔبهٔاینٔٔآنهایٔبخشیٔازٔسیاستٔ ناظرٔبهٔعمومیٔکردنٔتجارتٔنیست.ٔ-کنمیمبندهٔبرایٔبارٔدومٔعرضٔ–ٔافتادٔریتأخاخیرٔ

کردٔکهٔچهٔٔاینٔدورۀٔبحثیٔعرضٔخواهمٔآخردرٔبابٔپنجمٔؤٔشاءاللهانٔکهٔ–المللٔمأرأگسترشٔدهدٔیٔبینهاتجارتٔاستٔکه
؛ٔکنردیمیردأگذاریٔحاکمیتٔتغییرٔپبافتٔسیاستٔدیکنیمالمللٔاسالمٔرأنادیدهٔگرفتهٔاست.ٔپسٔبیانٔقواعدیٔازٔتجارتٔبین

ند.ٔایرنٔازٔاینٔاستٔکهٔتجارتٔرأعمومیٔکٔنیٔآاللروحٔٔدیکنیمارتٔرأاعالمٔکلیٔنظامٔدرٔحوزهٔتجٔهایسیاستیعنیٔوقتیٔ
ٔثمراتٔاولیهٔاینٔبحثٔاست.
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 زدایی؛ دومین دسته فایدۀ عمومی شدن تجارتهای محرومیتتغییر سیاست. ۲/3/۲

فقرزدایریٔؤٔهاییاسرتسٔ،شوندیماستٔکهٔبهٔدلیلٔاینکهٔمردمٔواردٔحوزهٔتجارتٔبهٔنحؤعمومیٔٔنهمٔآٔبحثثمراتٔدومٔاینٔ
ٔمستضرعفینٔؤفقررأزداییٔامرداد.ٔدرٔحالٔحاضرٔاللٔدرٔفقرزدایریٔؤمحرومیرتکندیمزداییٔکشورٔهمٔتغییرٔپیدأمحرومیت

کهٔامرٔدایرٔاسرتٔبرینٔمادامیٔیعنیٔکهٔبهٔنحؤموقتٔاشکالٔنداردٔ]بهٔاینٔشکلٔعملٔکنیم[؛ٔامکردهست.ٔبندهٔهمیشهٔعرضٔا
مأکمکٔامدادیٔبهٔفقرأبدهیم،ٔامدادٔبرهٔفقررأنسربتٔبرهٔاجررایٔشودٔؤداریٔدرٔکشورٔاجرأهٔسرمایهحوزٔهایسیاستاینکهٔ

گراهٔفقررٔبرطررفٔداریٔدرٔکشرورٔاجررأشرودٔهیچداریٔدرٔکشورٔاولویتٔدارد؛ٔبهٔدلیلٔاینکهٔاگرٔسررمایهسرمایهٔهایسیاست
گروییمٔبرهٔدلیرلٔعردمٔبرطررفٔشردنٔفقررٔدرٔ؟ٔمیدیرزنیمقردرٔمحکرمٔحررفٔگوییدٔکرهٔبرهٔکردامٔدلیرلٔایننخواهدٔشد.ٔمی

متحدهٔامریکأفقرٔبرطرفٔنشده،ٔدرٔکشورهایٔاسکاندیناویٔفقرٔبرطرفٔنشدهٔبلکهٔترینٔکشورهایٔدنیا؛ٔدرٔایاالتیافتهتوسعه
مرمریٔٔدرٔکشورهایٔاروپاییٔفاللهٔطبقاتیٔیکٔامر45ٔمعانیٔجدیدیٔازٔفقرٔمانندٔفقرٔعاطفیٔؤعقلیٔتحققٔپیدأکردهٔاست.

یافتهٔکردهٔ.ٔبنابراینٔمأبهٔاینٔدلیلٔاعتقادٔداریمٔکهٔاگرٔامرٔدایرٔاستٔبینٔاینکهٔکشورٔرأتوسعهکندیمرأتحملٔٔنآٔبشراستٔکهٔ
کمکٔمقطعیٔاولویتٔداردٔکمرأاینکرهٔدرٔٔحتمأ توسعهٔعملٔکنیمٔیأبهٔنحؤمقطعیٔفقرأرأامدادٔکنیمٔٔهایسیاستؤبرٔاساسٔ

ٔاجرأشد.ٔهااستیسدولتٔنرمٔاینٔنوعٔ

حروزهٔٔهایسیاسرتامأبایدٔتوجهٔکردٔکهٔسیاستٔاللیٔاسالمٔبرایٔفقرزداییٔعمومیٔکردنٔمسرئلهٔتجرارتٔاسرت.ٔبنرابراینٔ
یٔتفصیلیٔهادورهدرٔٔبعدأ کهٔ–اهتمامٔکردهٔؤبأقواعدٔجانماییٔٔتواندیمدولتٔٔمثالٔ ؛ٔکندیمزداییٔکشورٔهمٔتغییرٔپیدأمحرومیت

تٔفقرزدایریٔازٔطریقٔاحیایٔبازارهایٔموقتٔبهٔسمٔمثالٔ بازارهایٔموقتٔرأدرٔکشورٔاحیأکندٔؤٔ-کنمیمحثٔبٔالمکاسبفقه
ٔبحثٔکنم.ٔبعدأ رأٔنآٔدیباالبتهٔاینٔقسمتٔیکٔبحثٔتکمیلیٔداردٔکهٔٔبرود.

 شده کاال؛ سومین دسته فایدۀ عمومی شدن تجارت. گاهش قیمت تمام3/3/۲

سئلهٔبسیارٔ.ٔاینٔهمٔمکندیمشدنٔتجارتٔاینٔاستٔکهٔقیمتٔتمامٔشدهٔکاالهأهمٔکاهشٔپیدأومیمسئلهٔسومیٔکهٔازٔفوایدٔعم
مرکزٔازٔایرنٔتولیدٔلنعتیٔحذفٔشدهٔؤتجارتٔمتٔیٔچرارگانۀهانهیهزمرمیٔاست؛ٔبهٔدلیلٔاینکهٔعرضٔکردمٔکهٔ]بأاینٔکار[ٔ

ٔمأحاللٔخواهدٔشد.شود.ٔبنابراینٔاینٔسهٔدستهٔفایدهٔهمٔبرایٔمیٔحذفوکارٔنوعٔکسب

یعٔؤیٔالگویٔتوزهایژگیوبندهٔعرایضٔخودٔرأجمعٔکردهٔتأازٔمحضرٔدوستانٔاستفادهٔکنم.ٔمأبهٔاستظرارٔدؤدستهٔازٔروایات،ٔ
ؤاینٔآیراتٔٔکنندیمرتٔبررسیٔکردیم.ٔدستهٔاول،ٔآیاتٔؤروایاتیٔهستندٔکهٔبأاتکایٔبهٔچرارٔمبنأتشویقٔبهٔتجأرأاسالمٔتولیدِٔ
ٔ،ارتقرأدهریمرتٔکهٔنظامٔارزشیٔجامعهٔرأنسبتٔبهٔمسئلهٔتجرأکندیممبناهایٔچرارگانهٔبهٔمأکمکٔٔآنایاتٔبأاتکایٔبهٔؤرو

قویِتٔسرودٔوانٔابزارٔتافزودهٔبهٔیکٔتلقیٔازٔتجارتٔبهٔعنارتقأازٔنگاهٔبهٔتجارتٔبهٔعنوانٔبهٔیکٔامرٔؤعاملیٔبرایٔایجادٔارزش
ٔ.کنیموانٔزیرساختٔهدایتٔتلقیٔارتباطیٔؤاینکهٔشغلٔرأبهٔعن

ی،ٔکالبردیٔهارسراختیزشدنٔمسئلهٔتجرارتٔاسرت.ٔیٔثالثٔبرایٔعمومیهارساختیزدستهٔدومٔروایاتٔمربوطٔبهٔطراحیٔ
برهٔٔنردهیآییٔرأبررایٔطراحریٔبازارهرایٔهایژگیوکهٔیکٔٔکندیمآموزشٔؤپیشگیریٔؤعبرت.ٔاینٔسهٔدستهٔروایاتٔهمٔکمکٔ

یٔبپاخاستهٔبرایٔحلٔمشکالتٔمردم،ٔبازارهأرأسراختیم،ٔدرٔهاطلبهوقتیٔدرٔآیندهٔبهٔکمکٔشمأٔللهشاءاانٔپس.ٔمیآوردستٔ
ٔدرونچندٔخیابانٔدورترٔازٔمحلٔبازارٔموقتٔباشدٔبلکهٔبایدٔٔتواندینمشعبهٔقضاییٔبازارهایٔموقتٔمأٔمثالٔ یادٔداشتهٔباشیدٔکهٔ

                                                           
 .2شمارۀٔبرایٔمشاهدۀٔآمارٔفقرٔمالیٔؤعاطفیٔدرٔآمریکا،ٔاسکاندیناویٔؤ...ٔر.کٔپیوستٔٔ.45
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بایردٔاسرتظراریٔباشرد،ٔنبایردٔقاضریٔبرهٔلرورتٔٔکنندیمضاییٔاعمالٔیٔقهاشعبهییٔهمٔکهٔآنٔهامجازاتهمانٔبازارٔباشد.ٔ
یٔفقرریٔکرهٔبخرشٔهرامجازاتمعلومٔنیستٔعملٔکند.ٔبایدٔبرٔرویٔٔ،بأفقهٔنآٔنسبتعقالییٔؤطبقٔفالنٔقانونٔمجازاتٔکهٔ

کارٔبهٔاینکهٔبازارٔؤاینٔٔتمرکزٔکرنیمٔکندیمایجادٔٔ«تنقیصِٔعرض»یٔفقریٔدرٔحوزهٔکسبٔبرایٔفردٔمتخلف،ٔهامجازاتٔعمدۀ
زیرساختٔقضاییٔؤآموزشیٔهمٔموردٔتوجهٔقرارٔگیرد.ٔبندهٔٔبایدٔاینٔمسئلۀٔشاءاللهان.ٔبنابراینٔکندیمسالمٔباشدٔخیلیٔکمکٔ

تالشٔکنیمٔکهٔکتابٔتجارتٔهرمٔٔ،کهٔمتکلفٔتربیتٔهستندٔهاازٔخانوادهبأهمکاریٔبرخیٔازٔمدارسٔؤبرخیٔٔفعالٔ دوستٔدارمٔ
ۀٔمنظمریٔراجرعٔبرهٔیرکٔپردرٔدرٔیرکٔبرنامرٔمرثالٔ شودٔؤاالنٔکهٔدرٔحالٔبزرگٔکردنٔفرزنردانٔخرودٔهسرتیمٔٔآموزشموضوعٔ
ٔ»بأمکاتبٔاقتصادیٔموجودٔبحثٔکندٔتأزمینهٔٔالمکاسبفقهالشریعهٔؤهایٔمکاسبتفاوت رر  ْتج  ْلم  ٔا  ُٔثرمَّ ْلِفْقه  ٔبنرأبررٔتولریۀ«ا 

ٔ»ٔفرمودندینمحضرتٔدرٔبیرونٔازٔبازارٔٔ-درٔروایتٔهمٔهست–کهٔٔدیافرمیمهمٔآمادهٔشود.ٔالبتهٔدقتٔٔنیرالمؤمنیام ْلِفْقره  ا 
ٔ ر  ْتج  ْلم  ٔا  یٔهراآموزشماننردٔدورهٔلرفویهٔبایردٔسراعتٔهفرتٔلربرٔٔمرثالٔ .ٔپرسٔفرمودنردیمبلکهٔدرٔخرودٔبرازارٔچنرینٔ«ُٔثمَّ

بازارٔهمٔبایردٔدرٔخرودِٔٔیٔآموزشد.ٔساختارٔؤبعدٔبهٔسراأتجارتٔبرونٔدهیدآموزشدرٔبازارٔراهٔبیفتد؛ٔیکٔساعتٔٔالمکاسبفقه
برایٔچهٔبازارٔبهٔمسجد47ٔٔمسجدٔبازارٔاست.ٔنآٔنوعکهٔیک46ٔٔمسجدٔباشد؛ٔلذأدرٔروایاتٔداریمٔکهٔمساجدٔچرارٔنوعٔهستند

قیودٔطراحریٔشاءاللهٔاینٔبازارهأرأبأاینٔؤعبادتٔداشتهٔباشیم.ٔانٔآموزشدرٔمسجدٔبازارٔٔمیخواهیمنیازٔدارد؟ٔبهٔدلیلٔاینکهٔ
 ازٔاینٔبحث،ٔالولٔبازارٔؤتجارتٔرأبحثٔکنم.ٔتریلیتفصخواهیمٔکرد.ٔامیدوارمٔدرٔآیندهٔتوفیقٔپیدأکردهٔؤ

ٔ ٔلٔ أ ٔو  ٔر ٔٔهِٔلٔالِٔمُدٔح  ٔمِٔالٔ لعٔ أ ٔبِّ  ین 

                                                           

ْنٔعٔ ٔ.46 ِبیِهٔع 
 
ْنٔأ ٔع  ر 

ْعف  ْنٔج  ُکوِنئِّع  ِنٔالسَّ ِلئِّع  ْوف  ٔالنَّ د  مَّ ِبئُمح 
 
ْنٔأ ٔع  ان  سَّ ِدْٔبِنٔح  مَّ ْنُٔمح  ْنُهٔع  ِٔٔلي ٔع  ة  ال  ٔل  ٔو  ة 

ال  ْلُفٔل 
 
ْقِدِسٔأ ْیِتٔاْلم  ِٔفئب  ة  ال  :ٔل  ال  ق 

ٔ ٔو  ة 
ال  ُةٔل  ِمِٔمائ  ْعظ 

 
ْسِجِدٔاِْل ِٔفئاْلم  ٔو  ة  ال  ٔل  ِٔعْشُرون  ٔو  ْمس  ِةٔخ  ِبیل  ْسِجِدٔاْلق  ِٔفئم  ة  ال  ِٔفئل  ة  ال  وِقٔاْثنٔ ٔل  ْسِجِدٔالس  ُجِلٔفِٔم  ُةٔالرَّ ال  ٔل  ٔو  ة  ال  ٔل  ة  ْشر  أع  ْیِترِهٔت  ئب 

. ة  اِحد  ٔو  ة  ال  ُهٔل  ْحد   و 

استٔٔهٔپنجاهٔنمازلدٔنمازٔاستٔؤ]ثواب[ٔنمازٔدرٔمسجدٔقبیل]ثواب[ٔنمازٔدرٔبیتٔالمقدسٔهزارٔنمازٔاستٔؤ]ثواب[ٔنمازٔدرٔمسجدٔبزرگ)جامع(ٔ
ٔاشٔیکٔثوابٔدارد.ؤ]ثواب[ٔنمازٔدرٔمسجدٔبازارٔدوازدهٔنمازٔاستٔؤنمازٔشخصٔبهٔتنراییٔدرٔخانه

 253،ٔص3اِلحکام،ٔجترذیب

ِلي ٔ.47 ْنٔع  ِبیِهٔع 
 
ْنٔأ ٔع  ر 

ْعف  ْنٔج  ُکوِنئِّع  ِنٔالسَّ ِلئِّع  ْوف  ِنٔالنَّ ْنُهٔع  ةٔٔع  ال  ٔل  ة  ْشر  أع  ت  وِقٔاْثن  ْسِجِدٔالس  ُةِٔفئم  ال  :ٔالصَّ ال  ٔ.ق 

ٔ:]ثواب[ٔنمازٔدرٔمسجدٔبازارٔبهٔاندازهٔدوازدهٔنمازٔ]درٔخانه[ٔاست.ٔامامٔعلی
 57،ٔص1ٔالمحاسن،ٔج
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وزٔکشرورٔرسرهٔمسرألهٔدرٔحرالٔحاضررٔجرزءٔمسرائلٔٔنیرأرسدیترٔشود.ٔمنٔسهٔمسألهٔدرٔذهنٔدارمٔکهٔبهٔنظرمٔمتأبحثٔروشنٔزنمیبندهٔمثالٔم
ٔیهٔالگرونٔبرآکهٔازٔنظرٔدوستانٔمرأظراهر1ٔٔلورتٔگرفتٔییوگودرٔشبکهٔخبرٔگفتٔشبی.ٔدمیآنرأراهٔحلٔارائهٔکنٔیبرأدیؤبأشوندیمحسوبٔم

ٔیورٔمباحثٔالگدنداردٔؤٔیمسألهٔبهٔالگؤربطٔنیاستٔکهٔأنیوگؤبرٔسرٔمسألهٔ"ثبتٔسندٔخودرو"ٔبود.ٔظاهرٔموضوعٔانداشت.ٔگفتٔیبطرٔشرفتیپ
ٔ .میکنٔدایموضوعٔورودٔپٔنیبهٔأمیتوانینمٔشرفتیپٔیرانیأیاسالم

کهٔقرانونٔٔکردندیشدهٔبودٔؤدوستانٔدرٔشبکهٔخبرٔبحثٔمٔجادیأیاختالفٔیظامانتٔیرویکانونٔوکالٔؤنٔنیبٔست؟یداستانٔثبتٔسندٔخودرؤچٔحاال
رٔبرٔهیرکالٔبأتکوموضوِعٔکلٔجلسهٔبود.ٔکانونٔٔن،یگفتهٔاست.ٔأیچهٔمطلبٔقأ یاختالفٔدقٔنیراجعٔبهٔرفعٔأ،یاسالمٔیدرٔمجلسٔشورأشدهبیتصو
رأمطرحٔٔیگریبحثٔد89ٔبأاستنادٔبهٔقانونٔمصوبٔسالٔٔزینٔیانتظامٔیروین2ٔکرد،یرأمطرحٔمٔیازٔعباراتٔقانوِنٔمصوِبٔقبلٔازٔانقالبٔنکاتٔیبرخ
رأٔیراهٔحلرٔمسألهٔچهٔنیرفعٔأیکهٔقانونٔبرأکردندیدانٔبودندٔؤبحثٔمحقوقٔن،یمطرحٔشدهٔبودٔؤطرفٔیحقوقٔیدعوأکیٔقتیدرٔحق1ٔ.کردیم
ٔ .خودرؤبودٔمسألهٔثبِتٔسندٔیبرٔرؤزیدادهٔاست.ٔاللٔداستانٔنٔشنرادیپ

هٔدنبالٔبگونهٔکهٔکانونٔوکالٔهمانٔیعنی-مرمٔشدهٔبود؟ٔچونٔاگرٔثبتٔسندٔخودرؤبهٔلورتٔاستانداردٔٔزانیمٔنیثبتٔسندٔخودرؤبهٔأهیچرأقضٔحاال
ٔیزاعٔحقوقنٔنیارفعٔٔیبرأیپسندمحکمهٔلیدلٔیحقوقٔیهادرٔنزاعٔیعنیخواهندٔشد؛ٔٔدهیمعامالتٔبهٔچالشٔکشٔندهیمحققٔنشود،ٔدرٔآٔ-آنٔهست

داسرتانٔٔیعنریبرهٔشردتٔبراالٔگرفترهٔاسرت؛ٔٔریرکهٔبندهٔمثالٔزدمٔدرٔکشورٔمأدرٔچندٔسالٔاخٔیامسألهٔنیبرٔسرٔمعامالتٔوجودٔنخواهدٔداشت.ٔا
داستانٔٔنیمهٔعٔکنند.ٔرفٔاختالفاتٔرأنیکهٔچگونهٔأکنندیفکرٔمٔنیبهٔأییاجرأیگذارانٔؤنرادهاکردهٔؤقانونٔدایدرٔمعامالتٔارتقاءٔپٔیکالهبردار

سرامٔانواعٔؤاقٔؤیاخواریدرٔ،یخواربهٔکوهٔیخوارنیشدهٔاستٔکهٔزمٔجادیأییوجودٔدارد.ٔبهٔهرٔحالٔدرٔجامعهٔمأفضأزینٔیخوارنیزمٔدهیدرٔپد
ٔ .میریؤچالشٔبپذٔتیواقعٔکیمسائلٔرأبهٔعنوانٔٔنیأدیشدهٔاست.ٔمأبألیتبدٔالمالتیلاحبانٔقدرتٔؤثروتٔبهٔانفالٔؤبٔیهاهجوم

ؤمطلعٔٔدینکرأروشنٔٔونیزیاستٔکهٔاگرٔشمأامروزٔتلؤیادرٔجامعهٔمأاخبارٔبهٔگونهٔم؛یروبرؤهستٔزیاختالسٔنٔدهیبأپدٔیخوارنیزمٔدهیکنارٔپدٔدر
ٔ.نخواهدٔبودٔزیانگموضوعٔشگفتٔکیشمأٔیامرٔبرأنیاتفاقٔافتاده،ٔأیاردیلیاختالِسٔهزارٔمٔکیکهٔٔدیشو

برأٔموضروعٔرأنیراهسرتندٔکرهٔٔنیحلٔکنندٔبهٔدنبالٔأیمسألهٔرأبأبندٔقانونٔخواستندیمانندٔبحثٔسندٔخودرؤکهٔمٔزیدرٔبحثٔاختالسٔنٔنیمسئول
ٔتیرومٔشفافخاللهٔمفٔنینباشد؛ٔأیمخفٔیزیکهٔچٔردیدرٔدسترسٔعمومٔٔقرارٔبگٔیاطالعاتٔبهٔشکلٔیعنیچه؟ٔٔیعنیٔتیشفاف1ٔحلٔکنند.ٔتیشفاف

ٔیمیاسراِنٔقردازٔکارشنٔیکریبرأٔشیمراهٔپرٔکیرسوءٔاستفادهٔکند.ٔبندهٔحدودٔٔیبهٔطورٔجدٔتواندینمٔیکسٔگریدٔافتد،یاتفاقٔبٔتیفافاست.ٔاگرٔش
ٔبانرکٔگفتندیبهٔبندهٔمٔشانیداشتمٔؤأیامباحثهٔقیتلفٔونیسیکشورٔدرٔکمٔیزیرؤبرنامهٔتیریسازمانٔمد امٔؤبرأداشرتهٔیجررانٔدؤسرفرٔبرهٔمقررا

ؤٔیدارظامٔخزانهندرٔٔتیبرٔشفافٔیمبتنٔیهااستیهمانٔسٔیشاءالله!ٔدرٔاثرٔاجراامٔؤقرارٔاستٔانانجامٔدادهٔییهامشورتٔیبانکٔجرانٔشناسانکار
ٔ .میرأارتقاءٔدهٔتیکشور،ٔشفافٔیگذارؤقانونٔیزیربودجه

ٔدیر:ٔباگفتنردیمٔشرانیبودنرد.ٔأییهٔدنبرالٔراهٔحرلٔروبنرابٔکردند،یکهٔشبٔگذشتهٔدرٔشبکهٔخبرٔبحثٔمٔیمانندٔراهٔحِلٔهمانٔدؤکارشناسٔشانیا
ٔاول،ثالٔمدرستٔمانندٔٔزیمسألهٔنٔنیدرٔأنکهیکمترٔشود.ٔغافلٔازٔأایٔیتأامکانٔسوءٔاستفادهٔمنتفٔمیکنٔلیمردمٔرأنسبتٔبهٔاطالعاتٔتسرٔیدسترس

ٔکیرهٔاسرتٔکرهٔشدٔجادیازٔاستانداردٔزهدٔأشیتالسٔؤمصرِفٔببهٔاخٔیلیهأؤجامعهٔمدرٔانسانٔیعنیشدهٔاست؛ٔٔدهیبهٔچالشٔکشٔیروابطٔانسان
هرٔٔشهیاست.ٔاگرٔرٔالمالتیازٔبٔؤسوءٔاستفادهٔیخوارنیآن،ٔمسألهٔاختالسٔؤزمٔگریدرٔمعامالتٔاست،ٔتبلورٔدٔیتبلورٔآن،ٔمسألهٔاختالفاتٔحقوق

ٔ .دهٔاستشٔدهیبهٔچالشٔکشٔیکهٔروابطٔانسانٔدیشویمتوجهٔمٔد،یکنٔیدؤمسألهٔرأبررس

اسرتٔکرهٔالرلٔٔنیأیافتگیجلساتٔگذشتهٔازٔجملهٔالزاماتٔتوسعهٔیهاشدهٔاستٔؤبهٔتبِعٔبحثٔترافتهیاستٔکهٔجامعهٔمأتوسعهٔتیواقعٔکیٔنیا
هٔرأصٔجامعرشدهٔاستٔؤمأبأنظمٔحولٔاقتصاد،ٔسطرٔحررٔترصیپسٔجامعهٔحرٔرد؛یقرارٔگٔیبهٔعنوانٔمحورٔتعادلٔاجتماعٔیمنافعٔشخصِٔنٔیآهن
ٔ.میحلٔکنٔتیؤشفافٔیبندٔقانونٔکیمعضلٔرأبأٔنیأدیبأمییگوی.ٔسپسٔمشودیمٔجادیدرٔروبنأمعضلٔأعتأ یؤطبٔمیبریمٔترباال

اندٔؤشردهٔتررصیحرٔیهأدرٔروابرطٔانسرانکهٔانسانٔمیشویمتوجهٔمٔم،یشکافیم-کهٔبندهٔدؤمسألهٔرأبازگؤکردم-مسائلٔرأٔنیهرٔکدامٔازٔأیوقت
ارائرهٔدادمٔؤبرهٔٔیفنرٔلیرتحلٔکیربندهٔبهٔنظرٔخودمٔدرٔجلساتٔگذشته2ٔٔکفرٔخواهدٔبود.ٔهیحرصٔپأنیأد،یکنیمٔترصیهأرأحرشمأانسانٔیقتو
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سطِرٔتقاضأٔیکندٔؤوقتٔدایهأارتقاءٔپکهٔسطرٔتقاضأدرٔدرونٔانسانٔشودی.ٔحرصٔباعثٔمشودیمٔینشانٔدادمٔکهٔحرصٔبهٔکفرٔمنترٔیلورتٔفن
حقروقٔٔبرهتعررضٔٔشرهیرٔیعنریٔرونرد؛یمٔگرانیدٔاریخود،ٔبهٔسمتٔاستثمارٔمنابِعٔدرٔاختٔیافتهیارتقأیتقاضأنیتأمٔیهأبراکرد،ٔانسانٔدایتقاءٔپار
نسانٔبهٔ.ٔاگرٔامیکنیمٔریسطرٔخاِصٔتقاضأبهٔزهدٔتعبٔنیازٔأینیدٔمانهیؤحکٔیفنٔاتیازٔتقاضاستٔکهٔمأدرٔادبٔیعدمٔاکتفأبهٔسطرٔخالٔگران،ید

ٔیطراحرٔختهیاؤبهٔلورتٔافسارگسٔیازٔاستانداردٔزهدٔخارجٔشودٔؤتقاضاها-کهٔهرٔدؤعاملٔمؤثرٔاست-خودٔٔیبهٔسببٔرفتارهأایٔطیسببٔمح
ٔ.تجاوزٔخواهدٔکردٔگرانیشودٔ]بهٔحقوقٔد

ٔیکرهٔسرطرٔتقاضرأشرودیحرصٔباعثٔمٔنیؤأمیکنیمٔکیؤهرٔروزٔحرِصٔمردمٔرأتحرٔمیکنیتقاضأمٔکیهرٔروزٔتحرٔیمأبأنظمٔاجتماعُٔخب
ٔاردٔاسرتثمارِٔازٔمرؤیکیؤٔحرکتٔخواهندٔکردٔگرانیخودٔقانعٔنخواهندٔبودٔؤبهٔسمتٔاستثماِرٔدٔیهاکند.ٔدرٔگامٔبعدٔآنرأبهٔداشتهٔدایپٔشیمردمٔافزا

ٔمتعددٔداردٔقیمصادٔیاخالقٔاستٔولٔکیٔنیاؤ...ٔاست.ٔٔیخوارنیآنٔزمٔگریآنٔاختالس،ٔموردٔدٔگریدرٔمعامالت،ٔموردٔدٔیکالهبردارٔگران،ید

ٔفیدرٔدانشگاهٔشرٔیزیمفرومٔبرنامهٔرٔنییهشتمٔازٔدورهٔچرلٔروزهٔتبٔجلسه

 ... و اسکاندیناوی آمریکا، در عاطفی و مالی فقر آمار: ۲پیوست 

 آمریکا:فقر در 

ٔدرٔآلسرتونٔپفیلیر.ٔداشرتٔکشورٔاینٔازٔبازدیدیٔآمریکأدرٔمطلقٔفقرٔوضعیتٔبررسیٔمأموریتٔبا2017ٔٔدسامبرٔمللٔسازمانٔبشرٔحقوقٔگزارشگر
ٔپنجمیرکٔازٔبریشٔکرهاینٔبأآمریکأدهدمیٔنشانٔگزارشٔاین.ٔاستٔتوجریٔجالبٔنکاتٔحاویٔکهٔکردهٔتریهٔگزارشیٔخودٔایهفتهٔدؤبازدیدٔپایان

ٔازٔکمیدسرتٔرینردأؤفقررٔلحراظٔبهٔمردمشٔازٔمرمیٔخشبٔامأشود،میٔشناختهٔجرانٔاقتصادٔموتورٔعنوانٔبهٔؤداردٔاختیارٔدرٔرأجرانٔاقتصاد
ٔ:استٔکردهٔخاللهٔگونهٔاینٔرأخودٔهایارزیابیٔنتایجٔمللٔسازمانٔگزارشگر.ٔندارندٔتوسعهٔحالٔدرٔؤضعیفٔکشورهای

ٔکشرورٔاینٔفناوریٔهنٔؤقدرتٔهنٔثروت،ٔنهٔاما.ٔاستٔجرانٔکشورهایٔترینپیشرفتهٔؤقدرتمندترینٔثروتمندترین،ٔازٔیکیٔآمریکأمتحدهٔایاالت -1
ٔ.استٔنکردهٔدوأافرادٔاینٔدردهایٔازٔدردیٔآمریکأفناوریٔؤقدرتٔثروت،.ٔنیستٔنمایانٔفقیرٔآمریکاییٔمیلیون40ٔٔوضعیتٔدر

ٔدیدمٔرانسیسکوفسانٔدرٔرأپلیسیٔمن.ٔکردندمیٔزندگیٔآنجلسلسٔهایخانمانبیٔمحلهٔدرٔبسختیٔکهٔکردمٔدیدارٔمردمانیٔبأسفرٔجریانٔدرٔمن -2
ٔایراالتٔدرٔرأطقیمنرأمن.ٔنداشتٔپاسخیٔبرویم،ٔکجأگفتندٔوقتیٔامأبروندٔؤکنندٔجمعٔرأچادرهایشانٔگفتمیٔخانمانبیٔافرادٔازٔگروهیٔبهٔکه

ٔدنردانیٔکرهٔیدمدٔرأافرادیٔمن.ٔدانستندنمیٔخودٔوظایفٔجزؤرأمناطقٔاینٔبرایٔبرداشتیٔخدماتٔتأمینٔمحلیٔهایدولتٔکهٔدیدمٔآمریکأمختلف
ٔدادنردٔخبررٔمنٔبه.ٔنداردٔرقرأکشورٔاینٔدرٔفقرٔبأمبارزهٔهایبرنامهٔجزؤدندانٔؤدهانٔبرداشتٔخدماتٔارائهٔزیرأبودٔنماندهٔباقیٔبرایشانٔدهانٔدر
ٔ.استٔیافتهٔافزایشٔهاخانوادهٔفروپاشیٔؤطالقٔؤومیرمرگٔنرخٔمخدرٔموادٔمصرفٔؤاعتیادٔاثرٔبرٔکه

ٔفرانسهٔهند،ٔ،عربستانٔانگلیس،ٔروسیه،ٔچین،ٔمجموعٔازٔبیشترٔکشورٔاین.ٔاستٔجرانٔکشورهایٔثروتمندترینٔازٔیکیٔآمریکأآمارهأاسبراس -3
ٔ.استٔلنعتیٔکشورهایٔمتوسطٔازٔکمترٔآمریکأدرٔبیمارستانیٔتختٔؤپزشکٔسرانهٔاما.ٔکندمیٔهزینهٔخودٔنظامیٔبخشٔدرٔژاپنٔو

ٔ.دارد2013ٔٔسالٔآمارٔبراساسٔیافتهٔتوسعهٔکشورهایٔمیانٔرأکودکانٔومیررگمٔنرخٔباالترینٔآمریکا -4

ٔشرکاف.ٔکننردمیٔرمنٔپنجهٔؤدستٔبیماریٔبأبیشتریٔروزهایٔؤدارندٔترکوتاهٔعمریٔدیگرٔثروتمندٔکشورٔهرٔمردمانٔبأمقایسهٔدرٔآمریکأمردم -5
ٔ.رددأروزافزونٔافزایشٔقطارشهمٔکشورهایٔؤآمریکأمیانٔسالمت

ٔآلرودگیٔبرهٔاییآمریکٔمیلیون12ٔٔازٔبیشٔشودمیٔزدهٔتخمین.ٔاستٔگسترشٔبهٔرؤآمریکأدرٔایفزایندهٔطورٔبهٔزیکأمثلٔگرمسیریٔهایبیماری -6
ٔ.هستندٔمبتالٔانگلی

ٔ.داردٔاختصاصٔآمریکأبهٔیافتهٔتوسعهٔکشورهایٔمیانٔدرٔچاقیٔشیوعٔباالترین -7

ٔ.استٔنیاوردهٔدستٔبهٔجرانٔدر36ٔٔازٔبرترٔایرتبهٔبرداشتٔؤآشامیدنیٔآبٔبهٔمردمٔدسترسیٔنظرٔازٔآمریکا -8
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.ٔاستٔروسیهٔؤتایلندٔکوبا،ٔ،السالوادورٔترکمنستان،ٔازٔبیشترٔحتیٔکشورٔاینٔدرٔزندانیانٔسرانه.ٔداردٔجرانٔدرٔرأزندانیانٔسرانهٔباالترینٔآمریکا -9
ٔ.استٔیافتهٔتوسعهٔیکشورهأمتوسطٔبرابرٔپنجٔآمریکأدرٔزندانیانٔسرانه

ٔدر.ٔکنردمیٔزنردگیٔفقررٔدرٔنفررٔیرکٔآمریکراییٔجروانٔچررارٔهررٔاز.ٔاستٔلنعتیٔکشورهایٔبینٔدرٔرقمٔباالترینٔآمریکأدرٔجوانانٔفقرٔنرخ -10
ٔ.کنندمیٔزندگیٔفقرٔدرٔجوانانٔدرلد14ٔٔمتوسطٔطورٔبهٔلنعتیٔکشورهای

ٔ.داردٔقرارٔنابرابریٔؤفقرٔهایشاخصٔنظرٔازٔلنعتیٔکشورهایٔسومٔرتبهٔدرٔآمریکا -11

ٔ.دهدمیٔنشانٔرأدرآمدیٔشکافٔجینیٔضریب.ٔداردٔاختصاصٔآمریکأبهٔلنعتیٔکشورهایٔمیانٔدرٔجینیٔضریبٔباالترین -12

ٔدرٔکودکانٔدرلد18ٔ.ٔداردٔژنرؤؤسوئدٔایرلند،ٔانگلیس،ٔکانادا،ٔیعنیٔدیگرٔثروتمندٔکشورٔپنجٔبأمقایسهٔدرٔرأکودکانٔفقرٔنرخٔباالترینٔآمریکا -13
ٔ.کنندیمٔنرمٔپنجهٔؤدستٔفقرٔبأآمریکأدرٔسیاهپوستٔکودکانٔدرلد42ٔ.ٔبرندمیٔسرٔبهٔفقرٔدرٔنفرٔمیلیون3/13ٔٔبأبرابرٔکشورٔاین

ٔحرالیٔدرٔایرن.ٔآورندنمیٔحسابٔبهٔبشرٔحقوقٔجزؤرأاجتماعیٔؤاقتصادیٔحقوقٔسابقٔهایدولتٔچهٔؤفعلیٔدولتٔچهٔآمریکأهایدولت -14
ٔشرروندانٔاعیاجتمٔؤاقتصادیٔحقوقٔبهٔتأاستٔخواستهٔجرانٔکشورهایٔازٔبشرٔحقوقٔجرانیٔبیانیهٔامضاکنندهٔعنوانٔبهٔآمریکأدولتٔکهٔاست
ٔازٔناشریٔومیررمرگٔبرابررٔدرٔمرردمٔازٔمحافظتٔداردٔاعتقادٔکهٔاستٔیافتهٔتوسعهٔکشورهایٔمیانٔدرٔدولتٔتنرأآمریکأدولت.ٔبگذارندٔاحترامٔخود

ٔ.نیستٔدولتٔوظایفٔجزؤهامحرومیتٔسایرٔؤبرداشتیٔهایمراقبتٔبهٔدسترسیٔعدمٔگرسنگی،

.ٔکننردمینٔپرداخرتٔمالیراتٔدهنردمیٔمالیراتٔدیگررانٔکرهٔنرخیٔبراساسٔآمریکأشرروندانٔثروتمندترینٔازٔبسیاریٔدهدمیٔنشانٔهابررسی -15
ٔ.آورندمیٔدستٔبهٔکنندٔآمریکأجامعهٔدرٔثروتٔرشدٔبهٔکمکیٔکهآنٔونبدٔؤبازیسفتهٔراهٔازٔرأخودٔثروتٔآنرأازٔبسیاری

ٔاسرتٔجالربٔامرا.ٔستندهٔاسپانیولیٔمراجرانٔازٔیأآمریکاییٔرٔآفریقاییٔنژادٔازٔؤپوسترنگینٔفقطٔآمریکأدرٔفقیرٔافرادٔشودمیٔتصورٔطوراین -16
ٔکردمٔلحبتٔنراآٔبأمنٔکهٔسیاستمدارانیٔازٔبسیاری.ٔاستٔفقیرٔسیاهپوستانٔجمعیتٔازٔبیشترٔنفرٔمیلیونٔهشتٔسفیدپوستٔفقرایٔجمعیتٔبدانید
ٔچگونهٔاندشدهٔمخٔخودٔهوشمندٔهایگوشیٔرویٔؤکنندمیٔنگاهٔرنگیٔتلویزیونٔاند،دادهٔلمٔراحتیٔهایمبلٔدرٔکهٔآنرا.ٔداشتندٔغلطیٔدیدگاهٔچنین
گاهٔانددادهٔرأیٔآنرأبهٔکهٔیمردمٔؤخودٔانتخابیهٔهایحوزهٔاحوالٔؤاوضاعٔازٔتوانندمی ٔ.شوندٔآ

ٔنصرفٔدودحر.ٔنفررٔمیلیون40ٔٔشودمیٔکهٔهستندٔفقیرٔآمریکأجمعیتٔدرلد7/12ٔٔیعنیٔکندمیٔزندگیٔفقرٔدرٔنفرٔیکٔآمریکاییٔهشتٔهرٔاز -17
ٔآمریکرأدرٔکرهٔفقیرریٔیونمیل40ٔٔاز.ٔکنندمیٔزندگیٔروزٔدرٔدالرٔدؤدرآمدٔبأافرادٔاین.ٔبرندمیٔسرٔبهٔمطلقٔفقرٔدرٔنفرٔمیلیون5/18ٔٔیعنیٔرقمٔاین

ٔفیزیکری،ٔؤروانریٔهرایمعلولیتٔمثرلٔبودهٔکنترلشانٔازٔخارجٔکهٔاحوالیٔؤشرایطٔدلیلٔبهٔنیزٔگروهیٔؤاندشدهٔمتولدٔفقیرٔگروهیٔکنندمیٔزندگی
ٔ.اندشدهٔدچارٔفقرٔبهٔکارٔبازارٔدرٔتبعیضٔؤبیکاریٔپیری،ٔبیماری،ٔخانواده،ٔفروپاشیٔطالق،

ٔنیرازٔسیاسریٔرادهأبرهٔفقطٔؤنیستٔسختیٔکارٔمطلقٔفقرٔکنیریشهٔبویژه.ٔنداردٔمعجزهٔبهٔنیازٔآمریکأمثلٔثروتمندیٔکشورٔدرٔفقرٔکنیریشه -18
ٔ.نداردٔوجودٔآمریکأسیاستمدارانٔدرٔفعالٔکهٔدارد

ٔمریکراآٔهمچنرین.ٔهسرتندٔمصرونٔنرداریٔؤفقررٔدرهٔبرهٔسرقوطٔخطررٔازٔکهٔهستندٔاندکیٔدرلدٔتنرأآمریکأیکمیٔؤبیستٔقرنٔاقتصادٔدر -19
ٔ.داردٔثروتمندٔکشورهایٔسایرٔبأمقایسهٔدرٔرأاجتماعیٔتحرکٔدرجهٔترینپایین

ٔدرٔنفررٔیرکٔآمریکرایی500ٔٔهررٔازٔیعنری.ٔاستٔشدهٔبرآوردٔنفرٔمیلیونٔنیمٔازٔبیشٔآمریکأهایخوابکارتنٔجمعیتٔرسمیٔآمارهایٔاساسٔبرٔ-20
ٔؤآزارٔمروردٔجأهمهٔهاخوابکارتن.ٔاستٔبیشترٔآمارٔاینٔازٔواقعیٔآمارٔحتی.ٔهستندٔخوابکارتنٔنفرٔهزار76ٔٔنیویورکٔدرٔفقطٔ.خوابدمیٔخیابان
ٔ.دارندٔقرارٔهاسختیٔانواعٔؤگرمأسرما،ٔمعرضٔدرٔؤندارندٔراحتیٔخوابٔحتیٔآنرا.ٔگیرندمیٔقرارٔاذیت

yon.ir/povertyٔآدرسٔمطلبٔدرٔخبرگزاریٔتسنیم:ٔ

 

Number of children in the U.S. living under the poverty line ٔ39.7ٔ  million. 
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Poverty rate in the U.S. %12.3  

ٔمیلیونٔنفرٔاست.39.7ٔکنند،ٔتعدادٔفرزندانیٔکهٔدرٔآمریکأزیرٔخطٔفقرٔزندگیٔمی

 درلدٔاست.12.3ٔدرلدٔفقرٔدرٔآمریکأ

Statistaٔ:yon.ir/statesٔآدرسٔمطلبٔدرٔپایگاهٔرسمیٔدیتابیسٔ

ٔ

ٔاند.ترجمهٔتصویر:ٔبیشٔازٔیکٔنفرٔدرٔهرٔهشتٔنفرٔآمریکاییٔبهٔطورٔرسمی،ٔفقیرٔثبتٔشده

In 2017, nearly 40ٔ million people lived below the poverty line in the United States. Of those, 12.8ٔ million were 

children. 

ٔمیلیونٔنفرٔآنانٔکودکانٔهستند.12.8ٔمیلیونٔنفرٔزیرٔخطٔفقرٔهستند.40ٔٔنزدیکٔبهٔکأدرٔایاالتٔمتحدهٔآمری2017ٔدرٔسالٔ

 yon.ir/povertyfacمتعلقٔبهٔدانشگاهٔمیشیگان:poverty solutionsٔٔآدرسٔمطلبٔدرٔپایگاهٔ

 فقر در سوئد:

Stockholm with its strong social programs struggles with poverty. In fact, between 2001 and 2011, the 

poverty rate rose from about 8-9 percent to 15 percent. In Sweden, more than one in ten children, 

approximately 220,000, live in poverty. 

ٔ%15بهٔٔ%9-8دودٔح،ٔنرخٔفقرٔاز2011ٔتا2001ٔٔاستکرلمٔبأبرنامهٔهایٔاجتماعیٔقویٔبأفقرٔدستٔؤپنجهٔنرمٔمیٔکند.ٔدرٔحقیقت،ٔبینٔسالٔهایٔ
ٔ.کودک،ٔدرٔفقرٔزندگیٔمیٔکنند220000ٔکودکٔبیشٔازٔیکی،ٔتقریبا10ٔٔافزایشٔیافتهٔاست.ٔدرٔسوئدٔازٔهرٔ

London: … 28 percent of its population is living in poverty. … There are also about a million people 

between the ages of 16 and 24 who are unemployed. 

ٔ.دارندٔوجود24ٔٔتا16ٔٔسنٔبینٔبیکارٔمیلیونٔیکٔحدودٔلندنٔدر...0ٔٔکنندٔمیٔزندگیٔفقرٔدرٔآنٔجمعیتٔ%28لندن:ٔ

citi.ioٔ:yon.ir/citiesٔآدرسٔمطلبٔدرٔپایگاهٔرسمیٔ

 فروپاشی خانواده در کشورهای اسکاندیناوی:
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ٔسوئد: 2013آمار سال 

نفرهٔهأدرسوئدٔتغییریافترهٔؤبیشرترٔبرهٔخانوارهرایٔترکنیوزٔبهٔنقلٔازٔسایتٔرادیؤسوئد،ٔوضعیتٔؤشکلٔخانواربهٔگزارشٔسرویسٔفرهنگیٔجامٔ
درلرد۳۸ٔٔسالٔتحقیقٔپیرامونٔخانوارهایٔسوئدی،ٔبرایٔنخستینٔبار۲۰ٔٔدهدٔکهٔدرکرده،ٔنشانٔمیاست.ٔآماریٔکهٔمرکزآمارسوئدٔتریهٔتبدیلٔشده

هرایٔبرأدرلردٔؤپرسٔازٔآنٔزوج۲۵ٔهایٔبدونٔفرزندٔبهٔمیزانٔهایٔبعدیٔزوجدونٔفرزندٔتشکیلٔمیٔدهند.ٔدرٔردیفنفرهایٔباینٔخانوارهأرأتک
ٔلدٔهمهٔخانوارهایٔبچهٔدارٔمیٔشد.در18ٔ،ٔبال ٔبر1980ٔدرلدٔقراردارند.ٔاینٔآمارٔدرٔسال۲۲ٔٔفرزندٔبهٔمیزانٔ

ٔ

yon.ir/swedfamilyٔآدرسٔمطلبٔدرٔخبرگذریٔجامٔنیوز:ٔ

ٔسوئد: 2018سال آمار 
The number of households in Sweden in ٔ2018ٔ amounted to around ٔ4.7ٔ million. Among these, the most 

common type of household, around ٔ40ٔ percent, was the single-person household without children, 

which amounted to around ٔ1.8ٔ million. The second most common household type was cohabiting or 

married couples living without children, in around ٔ1.1ٔ million households. 
نوادهٔترکٔفرردٔبردونٔدرلد،ٔخا۴۰ٔترینٔنوعٔخانوار،ٔحدودٔمیلیونٔرسید.ٔدرٔبینٔاینرا،ٔرایج۴.۷ٔبهٔحدود۲۰۱۸ٔٔتعدادٔخانوارهأدرٔسوئدٔدرٔسالٔ

ٔیلیونٔخانوادهٔبود.م۱.۱ٔهایٔمتاهلٔبدونٔفرزند،ٔدرٔحدودٔمیلیونٔنفرٔبود.ٔدومینٔنوعٔرایجٔخانوادهٔهمخانهٔیأزوج۱.۸ٔکهٔبال ٔبرٔٔاستفرزندٔ
Statistaٔ:yon.ir/householdٔآدرسٔمطلبٔدرٔپایگاهٔرسمیٔدیتابیسٔ
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