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ٔالرحمیالرمحناهللبسم

ءٔابیٔالقاسمٔمٔالجزایٔیوفاعوذٔباللهٔمنٔالشیطانٔالرجیم.ٔالحمدٔللهٔربٔالعالمینٔؤالصالةٔؤالسالمٔعلیٔسیدنأؤنبینأؤشفیعنأ
هٔتعهالیٔفرجهٔعجهلٔاللههٔؤعلیٔاهلٔبیتهٔالطیبینٔالطاهرینٔسیمأبقیهٔاللهٔفیٔاالرضهینٔارواحنهأامالههٔالفهداءٔؤمحمد

ٔالیٔقیامٔیومٔالدین.ٔاالناللعنٔالدائمٔعلیٔاعدائهٔاعداءٔاللهٔمنٔٔالشریفٔو

ها باا اتتااا  نظام مقایسۀ جدول نظام شاخص حاکم بر مشاغل، هایراج جدول نظام شاخصاستخ :المکاسباب اول فقه. تکمیل ب1

 مشاغل نظام بندیو طبقه گذاریارزشچهار کار برای ؛ های جدید بازار کار و طراحی نظام حمایتی جدیدتولید سنجه  اری،سرمایه

.ٔعهر ٔمیدهیمهلٔرأانجهامٔمشاغٔبندیطبقهیٔبودٔکهٔبرٔاساسٔآنٔایفقهگذشته،ٔبحثٔراجعٔبهٔتحلیلٔمعیارهایٔٔجلسهٔ درٔ
ٔهااخصشهؤبهرٔاسهاسٔآنٔمعیارههأؤٔمیکنیمهدستٔپیهدأٔهاشاخصکردیمٔکهٔازٔچهارٔدستهٔروایاتٔبهٔنظامیٔازٔمعیارهأؤ

أدرٔایهنٔ.ٔچونٔبنایٔمهمیکنیمرأبحثٔٔالمکاسبفقهیٔحاکمٔبرٔهاارزشؤدرٔواقعٔنظامٔٔمیدهیمبندیٔمشاغلٔرأانجامٔطبقه
یٔامٔبرسهانمٔولهرأبههٔسهرانجٔبندیطبقهٔحوزهٔ رٔاستٔمنٔنتوانستمٔؤدرٔواقعٔنخواستمٔبهٔنحؤتفصیلیٔمباحثاتٔدورهٔبرٔاختصا

ٔواهیمٔداد؛خانجامٔٔالمکاسبفقهمباحثاتٔبابٔاولٔٔادامهٔ یٔبعدٔخدأتوفیقٔدادٔچهارٔکارٔرأدرٔهادورهاگرٔدرٔٔشاءاللهان

 مشاغل بندی نظامو طبقه گذاریارزش؛ اولین کار برای لهای حاکم بر مشاغراج جدول نظام شاخصاستخ. 1/1
هٔهمههٔازٔکهبیستٔشاخصٔرأٔمثالٔاخواهدٔبودٔؤٔهاشاخصجدولیٔرأاستخراجٔخواهیمٔکردٔکهٔآنٔجدولٔحاویٔنظامیٔازٔٔاوالٔا

کههٔٔشهودیمرٔنجمکاسبٔاستٔرأبحثٔخواهیمٔکرد.ٔبنابراینٔتکمیلٔبحثٔبابٔاولٔدرٔگامٔاولٔبهٔاینٔمٔحوزهٔ مفاهیمٔحاکمٔبرٔ
ٔاقلٔبایدٔسهٔکارٔرأانجامٔدهیم؛الٔهاشاخصرأاستخراجٔکنیم.ٔبرٔاساسٔآنٔنظامٔٔهاشاخصجدولیٔازٔ
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 مشاغل بندی نظامو طبقه گذاریارزشکار برای   اری؛  ومینها با اتتاا  سرمایه. نظام مقایسۀ جدول نظام شاخص2/1
یٔحاکمٔبرٔاقتصادٔسهرمایهٔداریٔمقایسههٔکنهیم.ٔهمهانٔطهورٔکههٔهاشاخصؤٔؤمفاهیمٔهاارزشرأبأٔهاشاخصآنٔنظامٔٔاوالٔا

داریٔؤبرٔاساسٔاینٔمفهومٔاقتصادٔسهرمایه1ٔایجادٔارزشٔافزودهٔاستٔمسئلهٔ داریٔارزشٔمطلقٔعر ٔکردمٔدرٔاقتصادٔسرمایه

ادی و اگرر قررار باشرد ارزش اصلی سود ارتباطی است و نه سود اقتص المکاسبفقهدر .ٔمیکنیمرأطراحیٔؤبازسازیٔ
آن را بره رررر جاشعره و  حتما   ی از ساختار سود ارتباطی را نفی کند هابخشفعالیتی شنجر به ا جاد ارزش افزودهن 

آن را بره عنروان  میتروانینمی اجتماعی جاشعه در کوتاه شدت و شیان شدت خواهیم دان ت و هانه هزعاشل افزا ش 
هٔبرسدٔبهٔاینکهٔحمایتٔحکهومتیٔؤتقنینهیٔؤقیهاییٔؤمهالیٔازٔآنٔشه لٔرأدرٔچٔ ک شغل و ک ب شطلوب تجو ز کنیم

نظامٔمقایسهٔرأبینٔاینٔدؤدسهتهٔارزش؛ٔٔمیتوانیمدستورٔکارٔکشورٔقرارٔدهیم.ٔبنابراینٔخاصیتٔاولٔآنٔجدولٔاینٔاستٔکهٔمأ
یجادٔکنیم.ٔاینٔنظامٔمقایسهٔبرتریٔمفاهیمٔأالمکاسبفقهیٔحاکمٔبرٔهاارزشیٔحاکمٔبرٔاقتصادٔسرمایهٔداریٔؤهاارزشیعنیٔ
ٔیٔبهٔنحؤعمومیٔتفاهمٔخواهدٔکرد.ؤمکاتبٔاقتصادٔهایتئوررأبرٔٔالمکاسبفقه

 مشاغل بندی نظامو طبقه گذاریارزشکار برای  ؛ سومینهای جدید بازار کار. تولید سنجه3/1

یابیٔکنیمٔؤدرٔواقعٔٔهاارزشسٔآنٔکارٔدومیٔکهٔبایدٔانجامٔشودٔاینٔاستٔکهٔمشاغلٔفعلیٔرأبرٔاسا یٔجدیهدیٔرأهاسنجهارز
یٔغله ٔسهازمانٔهاشاخصههبرایٔبازارٔکارٔایرانٔپیشنهادٔکنیم.ٔاینٔکارٔنیزٔکارٔبسیارٔمهمیٔاست.ٔبهازارٔکهارٔایهرانٔرأازٔشهرٔ

زیرساختٔهدایتٔاستٔولیٔٔمکاسبٔمسئلهٔ ٔتوانٔقائلٔبودٔکهنمی3ٔشناسانٔرهأخواهدٔکرد.ؤمفاهیمٔغل ٔآمار2ٔالمللیٔکاربین
یابیٔطراحیٔنکنیم.ٔپسٔبحهثٔطراحهیٔٔهاسنجهبرایٔآنٔ یٔبهازارٔکهارٔدرٔواقهعٔازٔامهراتٔبهابٔاولٔهاسهنجهؤمعیارهایٔارز

یابیٔخواهیمٔکرد.ٔهاسنجهاست.ٔبرٔاساسٔٔالمکاسبفقه یکیٔازٔٔمثالٔایٔجدیدٔوضعیتٔاقتصادیٔکشورٔؤبازارٔکارٔایرانٔرأارز
ارٔاینٔاستٔکهٔمیزانٔتعر ٔبهٔتجارتٔؤعمومیٔبودنٔتجارتٔدرٔکشورٔچقدرٔاست.ٔمرکهزٔآمهارٔایهرانٔؤدرٔیٔبازارٔکهاسنجه
یابیٔبایدٔیکیٔازٔهادوره رأعمومیٔشدنٔتجارتٔقهرارٔدهنهد.ٔههرٔچههٔدرٔکشهوریٔٔهاشاخصیٔتکاملیٔمراکزٔغیرٔمتمرکزٔارز

اسهت؛ٔیعنهی4ٔٔمٔکهٔتجارتٔجزؤارکانٔاصلیٔالگؤتفصیلاستٔچرأکهٔعر ٔکردیٔترشرفتهیپباشدٔآنٔکشورٔٔتریعمومتجارتٔ

                                                           
کهلٔٔیاسهتداللٔبهرأنی...ٔهمهٔکهردٔدیبهٔدرآمدٔاؤتوجهٔخواهٔزیاحتماالٔقبلٔازٔهرٔچٔد،یاوتٔکنکٔشخصٔقییدرٔموردٔٔاقتصادٔٔدیاگرٔبخواه.1ٔ

دٔکهلٔهٔشمأبهٔدرآماست،ٔنگأریفقٔایکشورٔاروتمندٔٔنیکهٔأدیکنٔیکشورٔقیاوتٔمٔکیدربارهٔاقتصادٔٔیقابلٔارائهٔاست.ٔوقتٔزیکشورٔنٔکیاقتصادٔ
رأمحاسبهٔٔزیدؤچGDPٔ.ٔدیکنٔی(ٔمحاسبهٔمGDP)یناخالصٔداخلٔدیدرآمدٔرأبهٔکمکٔتولٔنیأآورند.ٔیتکٔتکٔافرادٔجامعهٔبهٔدستٔمٔهاستٔک

ٔکاالٔهأؤخدماتٔدرٔاقتصاد.ٔدیکلٔتولٔیهأنهیکند؛ٔدرآمدٔکلٔافرادٔدرٔاقتصادٔؤهزٔیم
 ۱۰و۹ٔٔ،ٔص)منکیو(ٔاقتصادٔکالنٔهینطر

2.ٔILOٔٔملل.ٔهایٔسازمانالمللیٔکارٔؤیکیٔازٔزیرمجموعهسازمانٔبین
 .1هایٔتعریفٔشدهٔازٔطرفٔوزارتٔکارٔر.کٔپیوستٔشمارهٔبرایٔمشاهدۀٔسنجهٔ.3
َؤ»فرماید:ٔاعوذٔباللهٔمنٔالشیطانٔالهرجیمٔدانیم.ٔآیۀٔقرآنٔبهٔاینٔصورتٔمیهأمیمأطبقٔآیاتٔؤروایات،ٔظرفٔتولدٔدرکٔؤشعورٔرأقلبٔانسان .4

هَٔیهِدَٔقلَبه کنهد.ٔدایتٔپیدأمیهتٔکهٔقلبٔاؤشود.ٔتعبیرٔآیۀٔشریفٔاینٔاسردیٔکهٔبهٔخدأایمانٔبیاوردٔقلبٔاؤهدایتٔمیگویدٔف؛ٔمی«َمنُٔیؤِمنِٔباللَّ
کٔخواهدٔجلویٔپیهدایشٔدرها.ٔلذأفردیٔکهٔمیهاستٔنهٔذهنٔانسانکند.ٔظرفٔپیدایشٔدرکٔؤفهم،ٔقلبٔانسانآیهٔنفرمودٔذهنٔاؤهدایتٔپیدأمی

ٔ»،ٔنهٔ«َتعِصُمُٔمراَعاُتهأالَقلَبٔ»قواعدیٔرأارائهٔدهدٔکهٔؤتفکراتٔغل ٔرأبگیرد،ٔبایدٔ وییمٔکههٔمحهلٔتولهدٔدرکٔؤاگرٔبگ«...ٔهَنَٔتعِصُمُٔمراَعاُتهأالذ 
هٔعریفیٔکهٔبندتبأاینٔٔالگوی تفصیلتوانیدٔبأقواعدٔمنطقٔصوریٔجلویٔخطایٔدرٔتفکرٔرأبگیرید؟ٔ...ٔفهم،ٔذهنٔنیست،ٔبلکهٔقلبٔاست؛ٔآیأمی

 گیرد.ها ی است که جلوی تولد درک ،لط را در قلب شیقواعد و چارچوبم،ٔعر ٔکرد
19ٔ-18پیادهٔفوریٔنشستٔچهارمٔالگویٔساخت،ٔص
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ٔجملههٔ تجهارتٔاز5ٔٔ.کنهدیمعقهلٔایجهادٔٔتوسهعهٔ چرأکهٔتجهارتٔٔکندیمشرای ٔرأبرایٔدریافتٔفهمٔعمیقٔدرٔمخاطبٔآمادهٔ
ٔتریعمهوم.ٔبنابراینٔشمأبهٔهرٔمیهزانٔکههٔتجهارتٔرأکندیمیٔعمیقٔاحیأهاتفاهمابزارهاییٔاستٔکهٔصورٔطرفٔمستمعٔرأدرٔ

رایجٔاستٔبهٔدستٔسالطینٔقیهرٔؤشهکرٔؤٔاالنخاصٔنباشدٔبهٔتعبیریٔکهٔٔعدهٔ داشتهٔباشیدٔؤتجارتٔمنحصرٔدرٔدستانٔیکٔ
جدیدیٔهایٔؤسنجهٔهاشاخصیٔاست.ٔپسٔترشرفتهیپٔجامعهٔ باشدٔآنٔجامعه،ٔٔتریعمومؤٔمتمرکزترموزٔنباشدٔؤهرٔچهٔغیرٔ
یابیٔخواهیمٔکرد. ٔرأارز

 مشاغل بندی نظامو طبقه گذاریارزشکار برای  ی نظام حمایتی جدید؛ چهارمینطراح. 4/1

اقتصهادٔٔحهوزهٔ رأتنظیمٔخواهیمٔکردٔاینٔاستٔکهٔنظامٔحمایتیٔجدیدیٔرأازٔٔهاشاخصکارٔسومیٔکهٔبرٔاساسٔآنٔجدولٔنظامٔ
ٔحوزهٔ صادراتیٔیکیٔازٔارکانٔنظامٔحمایتیٔٔزهٔ یجاؤٔکندیمصادراتیٔطراحیٔٔزهٔ یجانظامٔحمایتیٔفعلیٔٔمثالٔاطراحیٔخواهیمٔکرد.ٔ

ییٔکههٔههاتیحمایکهیٔازٔٔمهثالٔا.ٔمیکنیمهیٔخودمهانٔنظهامٔحمهایتیٔطراحهیٔهاشاخصهاقتصادٔاست.ٔحالٔمأنیزٔبرٔاساسٔ
مٔدائٔدودستهٔ طراحیٔبازارهایٔرایگانٔؤموقتٔاست.ٔحیثٔاینکهٔمأبازارهأرأبهٔٔدهندیمتجارتٔانجامٔٔتوسعهٔ برایٔٔهاحکومت

یٔآنٔبهازارٔدرٔامهرٔتجهارتٔهادکههمردمٔازٔٔاستفادهٔ علتٔآنٔمکانٔبازارٔنیستٔبلکهٔموقتٔبودنٔٔمیاکردهؤموقتٔدرٔفقهٔتقسیمٔ
یٔآنٔبهازارٔهادکههؤازٔٔسهازدیمتوضیحیٔکهٔدرٔنامٔگذاریٔبازارهایٔموقتٔدادمٔحکومتٔبازارٔموقتٔٔنکتهٔ است.ٔحالٔبأاینٔ

ٔکهٔتجارتٔیکٔامرٔعمومیٔؤآسانٔشود.ٔکندیماینٔخودٔیکٔاقدامٔحمایتیٔاستٔکهٔکمکٔٔؤگیردنمیعائدیٔؤحقوقٔتجاریٔ
یٔتفصیلیٔدرٔموردٔآنٔبحثٔخواهمٔکهرد.ٔخواسهتمٔهادورهدرٔٔشاءاللهانٔکهلذأبهٔیکٔنظامٔحمایتیٔجدیدیٔنیزٔخواهیمٔرسیدٔ

یٔبرگهزارٔشهدٔابتهدایٔایلیتفصیٔهادورهٔشاءاللهانخدمتٔشمأداشتهٔباشمٔکهٔاگرٔٔالمکاسبفقهاینٔتتمهٔرأراجعٔبهٔبابٔاولٔ
استٔختمٔشودٔؤبرٔاساسٔآنٔجدولٔهمٔفرایندٔنظامٔٔالمکاسبفقهمباحثاتٔمأبایدٔبأاستخراجٔجدولیٔکهٔحاویٔنظامٔارزشیٔ

َنٔ»مقایسهٔرأمدیریتٔکنیمٔتأ َبیَّ ْشُدٔٱَقدٔتَّ ٔٱِمَنٔٔلرُّ یابیٔنظامٔمشهاغل6ٔ«ْلَ ی  رأبههٔٔههاآنٔبنهدیطبقهفعلهیٔؤٔاتفاقٔبیفتدٔؤهمٔارز
رؤکنیمٔؤدرٔنهایتٔبهٔطراحیٔنظامٔارزشیٔجدیدیٔدسهتٔپیهدأکسبٔرأبأچالشٔنرمٔروبهٔحوزهٔ چالشٔبکشیمٔؤنظامٔارزشیٔ

صیلیٔاینٔمباحثاتٔرأتفٔدورهٔ کهٔتوفیقٔدهدٔکهٔدرٔیکٔٔکنمیمکنیم.ٔمنٔازٔاینٔبحثٔبگذرم.ٔامیدوارمٔؤازٔخدایٔمتعالٔتقاضأ
ٔامٔدهیم.انج

 چیست؟ اتیرواو  اتیاز منظر آ دیتول یالگو یهایژگیوالمکاسب: باب  وم فقه. 2

بهٔلحاظیٔٔالمکاسبفقهرأبحثٔکنیم.ٔبابٔدومٔٔالمکاسبفقهبابٔدومٔٔمیخواهیمٔشاءاللهانامروزطورٔکهٔوعدهٔدادمٔخبٔهمان
کهٔنظامٔٔکندیمموردٔتوجهٔنبودهٔاستٔؤخیلیٔکمکٔٔصالٔااکمترٔؤیأٔکنمیمکرٔاستٔؤشایدٔبهٔاینٔنحویٔکهٔمطرحٔیکٔبابٔبِٔ

یٔالگویٔتولیهدٔهایژگیوشود.ٔهمانٔطورٔکهٔعر ٔکردمٔدرٔبابٔدومٔبهٔٔترواضحداریٔبأاقتصادٔسرمایهٔالمکاسبفقهٔسهٔ یمقا

                                                           

 :َٔتْرُكٔالّتجارِةَٔیْنُقُصٔالعقَلٔقاَلٔعلئبنٔإبراهیم،ٔعنٔأبیه،ٔعنٔابنٔأبئعمیر،ٔعنٔحمادٔبنٔعثمان،ٔعنٔأبئعبدٔاللهٔٔ.5

ٔکاهد.عقلٔرأمیٔ:ٔرهأکردنٔتجارت،ٔٔامامٔصادق
 148،ٔص5ٔجٔٔ،یالکافٔ

جارُةَٔتزیُدٔفقاَلٔعبدٔاللهٔٔیمنٔأصحابنا،ٔعنٔأحمدٔبنٔمحمد،ٔعنٔابنٔفیال،ٔعنٔابنٔبکیر،ٔعمنٔحداهٔعنٔأبٔعدة  ئالعقِل.:ٔالت 
ٔافزاید.:ٔتجارت،ٔعقلٔرأمیصادقٔٔامام

 148،ٔص5ٔجٔٔ،یالکاف
یِنٔٱِإْکَراَهِٔفیٔٔاَلٔٔ.6 َبیَّٔٔۖلد  ْشُدٔٱَنَٔٔقدٔتَّ ٔٱِمَنٔٔلرُّ ُ وِتٔٱَٔفَمنَٔیْکُفْرٔبِْٔٔۚلَ ی  ُیْؤِمنۢٔبِٔٔلطََّّٰ هِٔٱَو ٔٱْٔلُعْرَوةِٔٱبِْٔٔسَتْمَسَكٔٱَفَقِدٔٔللَّ هُٔٱَلَهأَۗٔؤٔنِفَصاَمٔٱاَلْٔٔلُوْاَقیَّٰ /ٔبقره،َٔٔسِمیٌعَٔعِلیٌمٔٔللَّ

256 
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کههٔ-ٔافتد.ٔتولیهدتفاقٔمیتولیدٔبهٔچهٔشکلٔأهایامروزکهٔبهٔاصطالحٔٔمیکنیم؛ٔیعنیٔاینٔرأبحثٔمیپردازیماقتصادٔٔمسئلهٔ درٔ
رأتولیدٔکنیم؟ٔآیهأبههٔههرٔٔکاالهأمیتوانیمچطورٔاتفاقٔمیٔافتد؟ٔآیأمأبهٔهرٔشکلیٔٔ-ممکنٔاستٔمتعلقٔآنٔامورٔمختلفیٔباشد

خدماتٔرأتولیدٔکنیمٔیأنهٔتولیدٔکاالٔؤخدماتٔدرٔفقهٔشیعهٔمشروطٔبهٔیهکٔمفهاهیمٔباالدسهتیٔاسهتٔؤاگهرٔٔمیتوانیمشکلیٔ
چرأکهٔهمانٔطهورٔٔ؛شودینمجامعهٔبهٔاروتمندٔشدنٔآنٔجامعهٔختمٔٔآندرٔواقعٔتولیدٔٔ،آنٔمفاهیمٔباالدستیٔتوجهٔنکندٔکسیٔبه

ٔ.ٔکندیمارتقاءٔپیدأٔهانهیهزکهٔعر ٔکردیمٔ

باطیٔدٔارتبایدٔسونمطرحٔشدٔمعناییٔپیدأشدٔؤآنٔمعنأنیزٔاینٔاستٔکهٔارزشٔافزودهٔٔالمکاسبفقهازٔمباحثاتیٔکهٔدرٔبابٔاولٔ
احهیٔالگهویٔرأبهٔچالشٔبکشد.ٔشبیهٔاینٔبحثٔنیزٔدرٔالگویٔتولیدٔمطرحٔاست؛ٔیکٔسریٔنظامٔمفاهیمٔداریمٔکهٔبایهدٔدرٔطر

یایدٔبولیدٔبهٔدستٔسودٔارتباطیٔنیزٔیکیٔازٔآنٔمفاهیمٔاست.ٔبرایٔاینکهٔاصولٔحاکمٔبرٔالگویٔتٔمسئلهٔ تولیدٔرعایتٔشود.ٔخودٔ
صهولیٔدرٔتأقواعهدٔؤأکنمیمروایتٔرأبررسیٔٔدستهٔ بحثیٔبندهٔدؤٔدورهٔ بررسیٔکنیمٔیأالاقلٔدرٔاینٔٔمأدؤدستهٔروایتٔرأباید
ٔشٔتولیدٔکاالٔؤخدماتٔتشکیلٔشود.یٔبخهایطراحگذاریٔؤذهنٔشمأبرایٔچهارچوب

 دیتول یالگو یهایژگیوکاال و خدمات؛  ستۀ اول روایات مرتبط با  . روایات عام تولید1/2
ولٔشهاملٔسههٔأدسهتهٔ کههٔخهودٔٔکنندیماولٔروایات،ٔروایاتیٔهستندٔکهٔبهٔنحؤعامٔقواعدٔتولیدٔکاالٔؤخدماتٔرأبحثٔٔدستهٔ 

یٔخهاصٔؤدیگرٔازٔروایاتٔداریمٔکهٔاینهأدرٔموردٔتولیدٔیکٔکاالٔدستهٔ یکٔٔ.کنمیمدستهٔروایتٔاستٔکهٔخدمتٔشمأعر ٔ
ٔ.ٔازٔبررسهیٔههرشوندینمؤروایاتٔعامٔمحسوبٔٔاندیبخشروایاتٔٔاصطالحأاؤٔکندیمیکٔخدمتٔخاصٔیکٔشرطٔرأبحثٔ

بههٔٔامٔشروعٔکنمٔکههخبٔمنٔازٔروایاتٔعٔتولیدٔحاکمٔٔهستند.ٔمسئلهٔ اصولیٔاستنباطٔبکنیمٔکهٔبرٔٔمیتوانیمروایاتٔمأٔدستهٔ دؤ
ولٔکههٔاگهرٔشهمأمشه ٔنهدکیمیٔتولیدٔکاالٔؤخدماتٔدرٔیکٔامرٔخاصٔنداردٔؤحیرتٔبهٔنحؤعمومیٔبحثٔهایژگیوبیانٔ

ٔدٔبایدٔاینٔقواعدٔرأرعایتٔکنید.کسبیٔشدی

 های عام تولید کاال و خدمات؛ اولین  سته از روایات ویژگیزمان کسبروایات . 1/1/2
.ٔحهاالٔههرٔکهسٔکههٔدرٔههرٔاندشدهاولٔروایات،ٔروایاتیٔهستندٔکهٔراجعٔبهٔزمانٔکسبٔؤزمانٔامرارٔمعاشٔواردٔبحثٔٔدستهٔ 

امرارٔمعاشٔرأدرٔزمانٔخاصیٔانجامٔدهدٔؤزمانٔامهرارٔمعهاشٔٔمسئلهٔ استٔحیرتٔبهٔاؤتوصیهٔکردهٔاستٔکهٔٔش لیٔمش ول
:ٔنهدیفرمایمروایتهیٔنقهلٔشهدهٔاسهتٔکههٔحیهرتٔٔتمامٔیأاکثرٔزمانٔیکٔفردٔرأدرٔروزٔنگیرد.ٔبهٔعنوانٔمثالٔازٔامامٔرضا

پیداستٔکهٔاینٔمسئلهٔخیلیٔمانعٔداردٔکههٔحیهرتٔٔاینٔکلمهؤازٔکهٔسعیٔکنیدٔاینٔطورٔباشیدٔٔدیفرمایمحیرتٔ«ٔاْجَتِهُدوا»
ؤاینٔبهٔمعنایٔاینٔاستٔکهٔاینٔامر،ٔامریٔنیسهتٔکههٔبههٔسهادگیٔمحقهقٔٔکنندیمشروعٔ«ٔاْجَتِهُدوا»ٔکلمهٔ شروعٔروایتٔرأازٔ

ْنَٔیکُٔ»:ٔندیفرمایمتحققٔاینٔمسئلهٔمعار ٔزیادٔدارد.ٔلذأحیرتٔٔاصطالحأاشود.ٔ
َ
ٔوَنٔاْجَتِهُدوأِفئأ ْرَبهَعَٔسهاَعات 

َ
7ٔ«َٔزَمهاُنُکْمٔأ

                                                           

ْرَبَعَٔسا[:ٔ]قالٔالرضأٔ.7
َ
ْنَٔیُکوَنَٔزَماُنُکْمٔأ

َ
ذَِٔؤاْجَتِهُدوأأ َقاِتَٔؤالَّ ْخَواِنٔالث  ِٔلُمَعاَشَرِةٔاْْلِ

ْمِرٔاْلَمَعاِشَٔؤَساَعةا
َ
ِِٔل ِٔمْنُهِٔلُمَناَجاِتِهَٔؤَساَعةا َٔساَعةا یَنَٔعات 

اِتکُٔ َٔتْخُلوَنِٔفیَهأِلَلذَّ ُفوَنُکْمُٔعُیوَبُکْمَٔؤَیْخُلُصوَنَٔلُکْمِٔفئاْلَباِطِنَٔؤَساَعةا ٔبِْٔمَٔؤُیَعر  اَعاتَعِةَٔتْقِدُروَنٔعَٔاَهِذِهٔالسَّ اَلِثٔالسَّ ٔ...َلیٔالثَّ

بأٔعاشرتمبکوشیدٔکهٔوقتٔشمأچهارٔساعتٔباشد،ٔیكٔساعتٔبرایٔمناجاتٔبأخدا،ٔیكٔساعتٔبرایٔکارٔزندگانیٔؤمعاش،ٔیكٔساعتٔهمٔبرایٔ
اللٔحدركٔلذتهایٔٔیكٔساعتٔهمٔخلوتٔکنیدٔبرایفهمانندٔؤازٔدلٔبشمأاخالصٔدارندٔؤیبرادرانٔؤمردمانٔموردٔاعتمادٔکهٔعیوبٔشمأرأبشمأم

ٔ.شویدیفٔآنٔسهٔساعتٔدیگرٔتوانأمیوسیلهٔاینٔساعتٔبرٔانجامٔوظاهٔؤب
 346،ٔص75بحارٔاِلنوار،ٔجٔ/337،ٔصالفقهٔالمنسوبٔإلیٔاْلمامٔالرضأ
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ههِٔ»ٔدیهکنسعیٔکنیدٔزمانیٔکهٔدرٔاختیارٔداریدٔرأتقسیمٔبرٔچهارٔبخشٔ ِٔلُمَناَجهاِةٔاللَّ یهکٔبخهشٔازٔوقتتهانٔرأبههٔایهنٔ«َٔسهاَعةا
میهانٔاختصاصٔدهیدٔکهٔبأخدایٔمتعالٔنجوأکنید.ٔمناجاتٔیعنیٔبدونٔاینکهٔکسیٔمتوجهٔشودٔشهمأحرفتهانٔرأبهأخهدأدرٔ

ْمِرٔاْلَمَعاِشٔ»:ٔندیفرمایمبگذاریدٔکهٔاینٔیکٔبخشٔاست.ٔبعدٔ
َ
ِِٔل بخشیٔرأبرایٔامرٔمعشاتانٔدرٔنظرٔبگیریدٔکهٔایهنٔ«َٔؤَساَعةا

کهٔراجهعٔٔدیفرمایممعاشٔداشتهٔباشدٔؤروایتٔٔنیتأمجأشاهدٔعر ٔبندهٔاست.ٔالبتهٔممکنٔاستٔهرٔکسیٔبهٔشکلٔخاصیٔ
ْخَواِنَٔؤَسا»وقتیٔرأاختصاصٔدهید.ٔٔبهٔامرٔمعاشتانٔبهٔاینٔشکل ِٔلُمَعاَشَرِةٔاْْلِ

وقتیٔرأبهرایٔمعاشهرتٔبهأبهرادارنٔمهوردٔ«َٔعةا
ٔحهوزهٔ کههٔمراقهبٔزمهانٔٔدیهفرمایم.ٔبنابراینٔحیرتٔبهٔنحؤمطلهقٔپردازمینمٔهاآناعتمادتانٔقرارٔدهیدٔؤالیٔآخرٔکهٔمنٔبهٔ

وقهتٔکهارگرٔرأدرٔاختیهارٔبگیهریم.ٔٔهمههٔ بهٔشکلیٔباشدٔکهٔٔتواندینمأش لتانٔباشید.ٔپسٔچهارٔچوبٔگذاریٔالگویٔتولیدٔم
،ٔالگویٔتولیدٔغلطیٔاست.ٔچرأاینگونهٔاسهت؟ٔچهونٔباعهثٔکندیمالگویٔتولیدیٔکهٔوقتٔکارگرٔرأبهٔنحؤحداکثریٔاش الٔ

ٔ(سود )ٔربحٔحوزهٔ هیمیٔکهٔدرٔکهٔاوقاتٔدیگرٔکارگرٔرأاش الٔکندٔؤاگرٔآنٔاوقاتٔاش الٔشدٔسودٔارتباطیٔؤسایرٔمفأشودیم
اگهرٔشهمأسهودٔارتبهاطیٔنداشهتهٔباشهیدٔٔاتفاقهأاسودهأسهودٔاقتصهادیٔنیسهتند.ٔٔهمهٔ .ٔشودیممتصورٔاستٔبهٔچالشٔکشیدهٔ

بسیارٔمهمیٔاست.ٔپسٔاینٔیکٔنهوعٔازٔروایهاتٔٔمسئلهٔ یٔکاریٔهایطراحزمانٔدرٔٔمسئلهٔ .ٔپسٔکندیمارتقاءٔپیدأٔتانیهانهیهز
ٔ.کندیمزمانٔرأبحثٔٔمسئلهٔ استٔکهٔ

 های عام تولید کاال و خدمات؛  ومین  سته از روایات ویژگیمکان کسبروایات . 2/1/2

،ٔروایاتیٔاستٔکهٔراجهعٔبههٔمکهانٔشه لٔیٔمختلفٔدرٔاصولٔرواییٔمأواردٔشدهٔاستهاانیبدیگرٔازٔروایاتٔکهٔبهٔٔدستهٔ یکیٔ
لٔدرٔکجأقرارٔبگیرد؟ٔچونٔمأمیٔخواهیمٔکارگاه،ٔکارخانههٔؤمؤسسههٔبحثٔمیٔکندٔؤبهٔاینٔسؤالٔپاسخٔمیٔدهدٔکهٔبایدٔش 

طراحیٔکنیم،ٔجانماییٔاینٔمؤسساتٔکجأبایدٔباشد؟ٔآیأشرکتٔایرانٔخودرؤمیٔتواندٔبگویدٔمنٔدرٔفالنٔمنطقۀٔکشورٔبهٔدلیلٔ
روایهاتیٔکههٔٔجانمهاییٔکهنم؟ٔمحلٔکارخانههٔخهودمٔرادسترسیٔبیشترٔبهٔآبٔؤیأبأمالحظاتٔفنیٔمیٔخواهمٔکارگاهٔؤکمپٔؤ

ٔخواندمٔبهٔمأکمکٔمیٔکندٔکهٔجانماییٔکارخانهٔهأؤمؤسساتٔبایدٔبأقیدٔسهودٔارتبهاطیٔباشهد.ٔالبتههٔدرٔواقهعٔایهنٔروایهاِتٔ
بههٔچهالشٔکشهیدهٔ«ٔزمهان»یٔکنهیم،ٔاست؛ٔچونٔاگرٔمکانٔرأدرٔجهایٔغله ٔجانمهای«ٔزمان»ٔبرایٔروایاِتٔٔیشرح«ٔمکان»
لسانٔروایات،ٔروایاتیٔکهٔمکانٔاشت الٔؤکسبٔرأبحثٔمیٔکند،ٔبهٔصورتٔمجزأبحثٔشدهٔاست؛ٔلذأشود.ٔبهٔهرٔحالٔدرٔمی

رأبحثٔمهیٔکنهد،ٔارتبهاطٔمفههومیٔمأاگرچهٔبینٔروایاتیٔکهٔمکانٔتجارتٔؤکسبٔرأبحثٔمیٔکندٔبأروایاتیٔکهٔزمانٔکسبٔ
ٔبهٔنظرٔمأاهلٔبیتبینمی کردندٔولیٔبهٔهرٔحالٔچونٔبههٔصهورتٔمجهزأدرٔروایهاتٔٔمکانٔرأبهٔدلیلٔزمانٔبحثٔیمٔؤاتفاقاا

ٔیکیٔازٔآنٔروایاتٔاینٔاس ازٔامهامٔ«ٔابنُٔمسکان»تٔکهٔواردٔشده،ٔمأهمٔبهٔصورتٔمجزأؤدرٔمرتبۀٔدومٔآنٔرأبحثٔکردیم.ٔمثالا
ْنَٔیُکوَنَٔمْتَجُرُهِٔفئبَٔ»نقلٔکردهٔاست:ٔٔ-بأواسطه–ٔسجاد

َ
ِٔمْنَٔسَعاَدِةٔاْلَمْرِءٔأ ؤالیٔآخهرٔ-8ٔ«َنَٔلِدِهَٔؤَیُکوَنُٔخَلَطاُؤُهَٔصاِلِحیِإنَّ

                                                                                                                                                                                     

َٔساعَٔ:ٔٔ]الکاظم[َؤَقاَلٔ ْرَبَعَٔساَعات 
َ
ْنَٔیُکوَنَٔزَماُنُکْمٔأ

َ
ِهَٔؤاْجَتِهُدوأِفئأ ِٔلُمَناَجاِةٔاللَّ ْمِرٔأةا

َ
ِِٔل ٔلَِٔساَعةا هذِْٔلَمَعاِشَٔؤَساَعةا َقاِتٔالَّ ْخَواِنَٔؤالث  یَنُٔمَعاَشَرِةٔاْْلِ

اِتُکْمٔفِٔ َٔتْخُلوَنِٔفیَهأِلَلذَّ ُفوَنُکْمُٔعُیوَبُکْمَٔؤُیْخِلُصوَنَٔلُکْمِٔفئاْلَباِطِنَٔؤَساَعةا َٔؤِبَهذِٔئَغْیِرُٔمَحُٔیَعر  م  ٔرَّ اَلِثَٔساَعاتٔاَعةِهٔالسَّ ٔ...َتْقِدُروَنَٔعَلیٔالثَّ
بأٔعاشرتمبکوشیدٔکهٔوقتٔشمأچهارٔساعتٔباشد،ٔیكٔساعتٔبرایٔمناجاتٔبأخدا،ٔیكٔساعتٔبرایٔکارٔزندگانیٔؤمعاش،ٔیكٔساعتٔهمٔبرایٔ

اللٔحدركٔلذتهایٔٔارندٔؤیكٔساعتٔهمٔخلوتٔکنیدٔبرایفهمانندٔؤازٔدلٔبشمأاخالصٔدیبرادرانٔؤمردمانٔموردٔاعتمادٔکهٔعیوبٔشمأرأبشمأم
ٔ.شویدیفٔآنٔسهٔساعتٔدیگرٔتوانأمیوسیلهٔاینٔساعتٔبرٔانجامٔوظاهٔؤب

 410تحفٔالعقول،ٔصٔ

ْصَحٔٔ.8
َ
َٔعْنُٔعْثَماَنْٔبِنِٔعیَسیَٔعِنٔاْبِنُٔمْسَکاَنَٔعْنَٔبْعِضٔأ د  ْحَمَدْٔبِنُٔمَحمَّ

َ
َعْنٔأ ْصَحاِبَنٔا

َ
ٌةِٔمْنٔأ ِٔمْنَٔسَعاَدِةٔاْلَمْرِءٔ:ٔاِبِهَٔقاَلَٔقاَلَٔعِلئُّْبُنٔاْلُحَسْیِنِٔعدَّ ِإنَّ

ْنَٔیُکوَنَٔمْتَجُرُهِٔفئَبَلِدِهَٔؤَیُکوَنُٔخَلَطاُؤُهَٔصاِلِحیَنَٔؤَیُکوَنَٔلُهُٔوْلٌدَٔیْسَتِعیُنِٔبِهْمٔ
َ
ٔ.أ
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شخصٔباشهد.ٔممکهنٔاسهتٔبتهوانٔدرٔایهنٔ«ٔبلدٔزندگی»درٔاینٔحدیثٔمیٔفرماید:ٔمحلٔتجارتٔفردٔنبایدٔخارجٔازٔٔ-الروایة
.ٔبایدٔتوجهٔشاملٔتهرانٔهمٔمیٔشود.ٔطولٔؤعر ٔتهرانٔخیلیٔزیادٔاست«ٔبلد» ٔفعلیٔمناقشهٔکردٔؤبگوییمٔروایتٔدرٔشرای

ٔشههرهایٔبهزردٔحهداکثرٔرف،ٔبِٔکردٔروایتٔدرٔشرایطیٔصدورٔپیدأکردهٔکهٔدرٔآنٔعُٔ هزارٔنفهرٔصهدالدهأکوچکٔبودندٔؤمهثالا
ْنٔ »کنند:ٔعیتٔداشتندٔؤوقتیٔحیرتٔتأکیدٔمیجم

َ
درٔواقعٔتأکیدٔمیٔکنندٔمحلٔش ل،ٔنزدیکٔمحلٔ«َٔٔبَلِدهِِٔٔفئَمْتَجُرهَُٔٔیُکوَنٔٔأ

بألسانٔؤکلماتٔمتفاوتٔاینٔرأبحهثٔکهردهٔانهدٔکههٔدرٔواقهعٔبههٔٔینٔهمٔیکٔدستهٔروایتٔاستٔؤامامأزندگیٔفردٔباشد.
بأتوجهٔبهٔاینٔقید،ٔاجازهٔندارنهدٔمکهانٔطراحهیٔمؤسسهاتٔٔتاکسانیٔکهٔتقسیماتٔشهریٔرأطراحیٔمیٔکنند،ٔکمکٔمیٔکندٔ

ٔتهایانٔبینٔخانهٔشخصٔبأمحلٔکارش[ٔفاصهلهٔبیافتهدٔهایٔتولیدیٔرأطوریٔطراحیٔکنندٔکهٔ]باعثٔشودٔمکارگاهخدماتیٔؤ
ٔ.ٔاینهأخیلیٔروایاتٔکاربردیٔهستند.ٔاینٔهمٔیکٔدستهٔازٔروایاتٔاست.کشیدهٔشودزمانٔزندگیٔکارگرٔؤکارفرمأبهٔچالشٔ

 های عام تولید کاال و خدمات؛ سومین  سته از روایات ویژگیاستخدام روایات نهی از اجیرشدن و. 3/1/2

مٔروایاتٔعامیٔکهٔویژگیٔهایٔالگویٔتولیدٔرأبحثٔمیٔکند،ٔروایاتیٔهستندٔکهٔبهٔمهؤمنینٔتوصهیهٔکردنهدٔکههٔاجیهرٔدستهٔسو
ٔ هَِٔٔعْبُدٔ »نشوندٔؤاجیرشدنٔرأنهیٔکردند.ٔمثالا دٔ ْٔبُنٔٔاللَّ ٔآَجَرَٔنْفَسههَُٔٔمْنٔ»فرمودند:ٔٔنقلٔمیٔکندٔکهٔامامٔباقر«ٔٔاْلُجْعِفئُُّمَحمَّ

ْزقَفَقْدَٔحَظَرٔعَٔ بههٔاصهطالحٔمهیٔفرمایهدٔٔرأبرٔخودٔتنگٔکهردهٔاسهتٔؤامهامٔاگرٔکسیٔخودٔرأاجیرٔکرد،ٔروزی 9«َلْیَهأالر 
هلٔروایهتٔایهنٔاسهتٔکههٔازٔامهاماستخدامٔشدنٔؤدرٔاستخدامٔدیگرانٔبودن،ٔباعثٔمیٔشودٔروزیٔانسهانٔکهمٔشهود.ُٔمعَٔ ٔلَّ

ْزَٔٔعَلْیَهأَیْحُظُرٔٔاَلَٔٔکْیَفَٔٔؤ»:ٔپرسندمی َصاَبَٔٔمأَؤَٔقٔالر 
َ
َٔٔفُهَؤٔأ میٔفرمایند:ٔچهٔطورٔرزقشٔکمٔنشودٔدرٔحهالیٔٔامام«ٔآَجَرهُِٔٔلَرب 

ٔدؤمیل میٔفرمایدٔمواظهبٔٔیونٔبهٔشمأپرداختٔمیٔکند.ٔحیرتکهٔاصلٔدرآمدٔبرایٔکارفرماستٔؤتنهأطبقٔقراردادٔمثالا
یدٔسعیٔکنیدٔخودتانٔصاحبٔکسبٔؤکهارٔشهوید.ٔباشیدٔاجیرٔنشویدٔچونٔاجیرشدنٔباعثٔتنگٔشدنٔرزقٔمیٔشود.ٔشمأبا

اینٔروایتٔبأاینٔدقتٔهأمنجرٔبهٔت ییرٔالگویٔتولیدٔمیٔشود.ٔاگرٔهمهٔسعیٔکنندٔکهٔخودشانٔصهاحبٔکسهبٔؤکهارٔشهوند،ٔ
ٔ ممکنٔاستٔبعییٔموفقٔنشوندٔولیٔآنٔدستهٔازٔافرادٔکهٔموفقٔمیٔشوند،ٔباعثٔمیٔشودٔالگویٔتولیدٔغیرٔمتمرکزٔشودٔؤمهثالا
                                                                                                                                                                                     

هٔباشهدٔکههٔازٔآنهانٔهرشٔباشدٔؤرفیقانشٔصالحٔباشندٔؤفرزندانیٔداشت:ٔازٔنیكٔبختیٔمرد،ٔاینٔاستٔکهٔمحّلٔتجارتشٔدرٔشامامٔزینٔالعابدینٔ
ٔیاریٔبگیردٔ.

 257،ٔص5،ٔجیالکاف

9.ٔٔ ِبئَجْعَفر 
َ
ٔاْلُجْعِفئَُّعْنٔأ د  ِهْٔبُنُٔمَحمَّ

ْزَقَٔؤَکْیَفٔاَلَٔیْحُظُرَٔعَلیْٔ َرَویَٔعْبُدٔاللَّ َٔقاَلَٔمْنٔآَجَرَٔنْفَسُهَٔفَقْدَٔحَظَرَٔعَلْیَهأالر  َصاَبَٔفُهَؤِلهَرب 
َ
ْزَقَٔؤَمأأ َهأالر 

 .آَجَرهُٔ

هٔبنٔمحّمدٔجعفیٔگوید:ٔامامٔمحّمدٔباقرٔ دهٔست،ٔچگونهٔبرٔخودٔتنگٔنکرفرمود:ٔهرٔکسٔخودٔرأاجیرٔسازدٔروزیٔرأبرٔخودٔتنگٔکردهٔأعبدٔاللَّ
ٔکردهٔاست.ٔ]ترجمهٔغفاری[ٔآوردٔازٔآنٔدیگریٔاستٔهمانٔکهٔاؤرأاجارهباشدٔدرٔحالیٔکهٔآنچهٔبهٔچنگٔمی

174ٔص3ٔٔمنٔالیحیرهٔالفقیهٔجٔ

َٔعْنَٔمْنُصورِٔ یع  ِدْٔبِنِٔإْسَماِعیَلْٔبِنَٔبِز
َٔعْنُٔمَحمَّ د  ْحَمَدْٔبِنُٔمَحمَّ

َ
ُدْٔبُنَٔیْحَییَٔعْنٔأ ِلٔبْْٔٔبِنُٔیونُُٔمَحمَّ َبأَعْبِدٔاللََّٔسَٔعِنٔاْلُمَفیَّ

َ
َیُقهوُلِٔٔهِٔنُٔعَمَرَٔقاَلَٔسِمْعُتٔأ

ْخَریَٔؤَکْیَفٔاَلَٔیْحُظُرُهَٔؤمَٔ
ُ
ٔأ ْزَقَٔؤِفئِرَواَیة  َصاَبْٔٔنٔآَجَرَٔنْفَسُهَٔفَقْدَٔحَظَرَٔعَلیَٔنْفِسِهٔالر 

َ
هَِٔٔمأأ ِذئآَجَرُه.ِفیِهَٔفُهَؤِلَرب  ٔٔالَّ

ودٔنشده،ٔحهالٔچگونهٔمانعٔروزیٔخکند،ٔمانعٔروزیٔخودٔشدهٔاست.ٔدرٔروایتیٔدیگرٔآمدهٔاست:ٔٔرأاجیرٔ]دیگری[ٔ:ٔکسیٔکهٔخودٔامامٔصادق
ٔآنٔکهٔدسترنجشٔازٔآِنٔکارٔفرماییٔاستٔکهٔاؤرأاجیرٔخودٔکردهٔاست؟!

 90،ٔص5ٔالکافي،ٔج
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اللهٔخواهمٔگفتٔوقتیٔشاءشود.ٔانکنند.ٔفوائدٔزیادیٔبرٔاینٔبارٔمیچندینٔهزارٔنفرٔدرٔیکٔبخشٔتولیدیٔبهٔطورٔمستقلٔتولیدٔ
الگویٔتولیدٔغیرٔمتمرکزٔباشد،ٔچهٔفوائدیٔخواهدٔداشتٔولیٔبهٔهرٔحالٔفر ٔکنیدٔاگرٔاینٔروایاتٔؤنظهامٔارزشهیٔگسهترشٔ

نظهامٔٔبههٔدلیهلٔاینکههشدٔکهٔهمهٔفکرٔمیٔکنندٔش لٔاستخدامی،ٔش لٔمطلهوبیٔاسهت.ٔنبأاالنپیدأکند،ٔباعثٔمیٔشودٔمثلٔ
ارزشیٔبهٔاینٔشکلٔاست،ٔهمهٔبهٔتقویتٔنظامٔسرمایهٔداریٔکمکٔمیٔکنند.ٔچونٔاصلٔرأبرٔاستخدامٔقرارٔمیٔدهنهد،ٔکمهکٔ

همهانٔٔ-حومٔسهیدٔمنیهربهٔتعبیرٔمر-«ٔبخشٔخصوصی»ترٔبرایٔاصطالحٔ.ٔتعریفٔدقیقمیٔکنندٔبخشٔخصوصیٔ]فربهٔشود[
خانٔهمٔبهٔصورتٔسادهٔاینٔبودٔکهٔابتدأسهودٔخهودٔرأٔهایٔسابقٔهستند.ٔخانٔهایٔسابقٔدرٔهرٔمنطقهٔیکٔنفرٔبودٔؤکارِٔخان

سهیدٔمنیهرٔحهرفٔحسابٔمیٔکردٔؤبعدٔهمٔبهٔنوکرهأؤمردمٔؤرعیت،ٔسودیٔمیٔرساندٔولیٔاصلٔسودٔخودشٔبهود.ٔمرحهومٔ
اند!ٔبهٔاینٔصورتٔکهٔهرٔبخشهیٔخهانیٔلفٔدارایٔخانٔشدهدرٔبخشٔخصوصی،ٔبخشٔهایٔمختٔگفتند:خوبیٔزده،ٔایشانٔمی

ٔفهر ٔبفرماییهدٔسهازمکندٔؤبعدٔسهودٔدیگهرانٔرأمیکهٔابتدأسودٔخودشٔرأمحاسبهٔمیٔدارد انٔآبٔرأبههٔبخهشٔدههد.ٔمهثالا
دأسودٔخودشانٔرأمحاسبهٔمیٔکنندٔؤبعهدٔ،ٔعدهٔایٔهمٔمیٔآیندٔاینٔتشکیالتٔرأمیٔخرند.ٔآنهأابت10کنندخصوصیٔواگذارٔمی

همٔفیشٔهایٔآبٔرأطوریٔصادرٔمیٔکنندٔکهٔسودٔخودشانٔتأمینٔشود!ٔواقعیتٔبخشٔخصوصهیٔکههٔخیلهیٔههمٔدرٔاقتصهادٔ
هٔمفاسدیٔداردٔؤحیثٔآنٔههمٔازیٔمذمومیٔاستٔکهٔهمهٔمیٔدانیمٔچسرمایهٔداریٔازٔآنٔتعریفٔمیٔشود،ٔهمانٔخانٔؤخانٔب

دأبایدٔسودٔسرمایهٔدارٔلحاظٔشودٔؤبعدٔهمٔسودٔعمومٔمردمٔدادهٔشود؛ٔدرٔحالیٔکههٔمسهئلهٔدرٔفقههٔاسهالمی،ٔاینٔاستٔکهٔابت
بههٔوالیانشهانٔؤدرٔٔهایٔامیرالمهومنیننید.ٔدرٔتوصیهبرعکسٔاستٔؤشمأبایدٔسودٔعامهٔرأبرٔسودٔجریانٔخاصٔحاکمٔک

اقداماتٔمأباعثٔمیٔشودٔبخشٔخصوصیٔتوسعهٔپیدأکند؟ٔٔاالنبعییٔدیگرٔازٔروایات،ٔاینٔمسئلهٔزیادٔبحثٔشدهٔاست.ٔچرأ
د،ٔراحهتٔتهرٔزنهدگیٔمهیٔکننهد!ٔارزشیٔحاکمٔبرٔافرادٔجامعهٔاستٔکهٔگمانٔمیٔکنندٔاگرٔاسهتخدامٔشهونٔهمینٔنظاِمٔآنٔپاسخٔ

یٔکنهدٔؤدرٔگهامٔاینٔرأبهٔچالشٔمیٔکشندٔؤبیانٔمیٔکنندٔاگرٔبنایٔشمأبرٔاستخدامٔبود،ٔربحٔؤاجرتانٔکاهشٔپیدأمٔحیرت
ٔ!ٔاینهأهمٔدستهٔسومٔروایاتٔبود.دومٔباعثٔمیٔشویدٔالگوهایٔتولیدٔمتمرکزٔیأهمانٔبخشٔخصوصیٔحاکمٔشود

منٔاینٔدستهٔرأبهٔعنوانٔقسمتٔسومٔروایاتٔعامٔدرٔالگویٔتولیدٔآوردهٔام،ٔبرایٔاینکهٔفکرٔمیٔکنمٔتوصیهٔاصلیٔمسهئلۀٔزمهانٔ
زمانشٔرأبهٔمسائلٔاقتصادیٔاختصاصٔدهدٔؤاینٔدرٔروایاتٔخیلهیٔمهذمومٔشهمردهٔشهدهٔاستٔؤبهٔلحاظٔاینکهٔانسانٔنبایدٔ

است،ٔمسئلۀٔمکانٔهمٔازٔبابٔزمانٔموضوعیتٔپیدأمیٔکندٔؤمطلوبیتٔاجیرٔنشدنٔدرٔمسئلۀٔکسبٔهمٔدرٔواقعٔاختیاراتٔالزمٔ
ِربح(ٔقرارٔدادند،ٔولیٔدرٔاینٔصورتٔیعنیٔیٔ)پایۀٔتفاهمٔرأچیزٔدیگرٔاگرچهٔامامٔبرایٔرعایتٔزمانٔرأبهٔانسانٔهأمیٔدهد.

هایٔاینٔمسئلهٔمیٔشودٔلذأاگرٔشمأاستقاللٔدرٔحوزۀٔاقتصادیٔداشتید،ٔراحتٔترٔمهیٔتوانیهدٔزمهانٔرأمیهانٔهمهۀٔجزءٔالزمه
ندٔؤبایدٔکترٔمیٔتواندٔاینٔکارٔرأکهٔدرٔوضعیتٔاستخدامٔاست،ٔاؤسختاموراتیٔکهٔبایدٔبهٔآنٔبپردازید،ٔتخصیصٔدهید.ٔکسیٔ

ٔدرٔعصرٔمأکسیٔکهٔدرٔعسلویهٔاست،ٔنمیٔتواندٔاینٔکارٔرأبکند!ٔیأکسیٔکهٔمحلٔکارشٔدرٔتهرانٔ بأاجازۀٔکارفرمأباشد.ٔمثالا
استٔؤخانهٔاشٔدرٔکرج،ٔورامینٔیأاسالمٔشهرٔاست،ٔنمیٔتواندٔبهٔاینٔروایتٔحیاتیٔتوزیعٔزمانٔعملٔکند.ٔدرٔمجموعٔمأسههٔ

اینٔسهٔدستهٔبهٔنحؤعام،ٔیکٔقواعدیٔرأبرایٔطراحیٔالگویٔتولیدٔؤمؤسساتٔخدماتیٔبهٔمأارائهٔمهیٔٔدستهٔروایتٔداریمٔکه
الگویٔتولیدٔخدماتمانٔبایهدٔحهائزٔ است(ٔالمکاسبفقهدهد.ٔاگرٔخواستیمٔالگویٔتولیدٔخوبیٔداشتهٔباشیمٔ)منظورمٔبأمالکٔ

                                                           
ازٔسهامٔمتعلقٔبهٔدولهتٔدرٔدؤٔیدرصدٔرویوزارتٔنٔ،یسازٔیخصوصٔیشورأماتیداوودٔمنظورٔدرٔگفتگؤبأخبرنگارٔمهرٔگفت:ٔبراساسٔتصمٔ.10

ٔکند.یواگذارٔمٔیبهٔبخشٔخصوصٔیسازٔیسازمانٔخصوصٔدی(ٔرأپسٔازٔتائاندهی)کمترٔزسوددهٔیشهرٔیشرکتٔآبفا

 yon.ir/uRkbG:ٔیسازٔیسازمانٔخصوصٔتیمطلبٔازٔسأدرسآ
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ٔبرٔاساسٔاینٔسهٔدستهٔروایتٔسهٔشرطٔرا الگویٔتولیدٔمأنبایهدٔتمهامٔزمهانٔکهارگرٔؤٔ-1مطرحٔکردیم(:ٔٔسهٔشرطٔباشدٔ)فعالا
تولیدٔؤخدماتٔتأحدیٔکههٔٔ-3مکانٔش لٔنبایدٔدورٔازٔخانۀٔکارگرٔؤصاحبٔکسبٔباشد.ٔٔ-2صاحبٔکسبٔرأاش الٔکند.ٔ

ٔمیٔتوانیم،ٔبایدٔبهٔنحؤغیرٔمتمرکزٔسازماندهیٔشودٔتأرزقٔافرادٔجریانٔبیشتریٔپیدأکند.

ٔبیشترٔتوضیحٔخواهمٔداد:ٔدرٔبعییٔازٔکشورهایٔتوسهعهمنٔبازٔبهٔمنا رفتههٔؤکههٔمعهادلٔپس–یافتهٔسبتٔعر ٔمیٔکنمٔؤبعداا
میٔبینیمٔکهٔتولیدٔگوشهتٔٔ-افتادهٔاستٔؤمأعقبٔافتادگیٔؤپسٔرفتگیٔرأبرٔاساسٔشاخصٔسودٔارتباطیٔمعنأمیٔکنیمعقب

اهایٔاصلیٔبشرٔاستٔؤگردشٔاعتبارٔآنٔباعثٔمیٔشودٔچهارٔگوشتٔیکیٔازٔغذ11ٔیکٔکشورٔتنهأبهٔدستٔچهارٔکارتلٔاست!
ٔفربهٔشوندٔؤهمهٔسرمایهٔرأدرٔاختیارٔخودشانٔقرارٔدهند.ٔاینٔخیلیٔمهمٔاستٔکهٔمأبهٔعهدمٔتمرکهزٔ مجموعۀٔاقتصادیٔکامالا

لتٔخواههدٔشهد.ٔدرٔعهدا«ٔالگویٔتولیدٔغیرٔمتمرکهز»فاصلۀٔطبقاتیٔمیٔشود.ٔنتیجۀٔ«ٔالگویٔتولیدٔمتمرکز»فکرٔکنیم.ٔنتیجۀٔ
ٔیٔمیٔکنمٔاینٔرأبیشترٔشرحٔبدهم.ادامۀٔبحثٔسع

 دیتول یالگو یهایژگیو؛  ستۀ  وم روایات مرتبط با . روایات بخشی الگوی تولید2/2

ینهدهٔآمهاریٔاقتصهادٔمبنایٔمع»اللهٔآنٔرأشاءبرٔتولیدٔرأاستنباطٔمیٔکنیمٔؤانٔدستۀٔدومٔروایاتیٔکهٔبرٔاساسٔآن،ٔاصولٔحاکم
رتٔؤشه لٔورودٔکردندٔؤراجهعٔبههٔیهکٔتجهأِتٔبخشیٔالگویٔتولیدٔؤخدماتٔاست.ٔامامقرارٔخواهیمٔداد،ٔروایا«ٔانایر

کنهیمٔؤٔیهتخاص،ٔقاعدهٔایٔرأاصلٔقرارٔدادند.ٔوقتیٔمأمیٔخواهیمٔبخشٔتولیهدٔرأطراحهیٔکنهیم،ٔبایهدٔایهنٔقاعهدهٔرأرعا
ٔفوایدشٔرأازٔدستٔندهیم.

 و نهی از خرید آر ؛ اولین نمونه از روایات بخشیِ الگوی تولید ر خانه تولید نان  تاروای .1/2/2

برایٔنمونهٔازٔمعروفٔترینٔروایاتیٔکهٔشمأمیٔتوانیدٔدرٔاینٔحوزهٔبهٔدستٔبیاورید،ٔروایاتٔمربوطٔبهٔمسئلۀٔپختٔنانٔدرٔخانهٔ
ٔدقتیٔدرٔآنٔکنم.ٔروایتیٔازٔامامٔصادقسعیٔمیٔکنمٔبأدرایهٔاست.ٔخیلیٔروایاتٔقابلٔتوجهیٔدرٔاینٔبخشٔوجودٔدارد،ٔمنٔ

ِقیِقٔ»نقلٔشده؛ٔحیرتٔمیٔفرمایند:ٔ ٔاْلَمْحَقِٔفئالدَّ اینٔروایتٔدرٔداللهتٔخیلهی12ٔٔ«ِإَذأَکاَنِٔعْنَدَكِٔدْرَهٌمَٔفاْشَتِرِٔبِهٔاْلِحْنَطَةَٔفِإنَّ
ٔدقیقٔاست.ٔبعییٔازٔداللتٔهایٔروایتٔرأبحثٔمیٔکنم:ٔحیرتٔبهٔنحؤتیمنٔدرٔاینٔروا یتٔمعهودٔگرفتهٔاندٔکهٔنانٔاساساا

اینجهأمهیٔگندمٔیهأازٔآردٔتهیههٔشهود؟ٔحیهرتٔقرارٔاستٔدرٔخانهٔپختهٔشود،ٔحالٔبحثٔاینٔاستٔکهٔمادۀٔاولیهٔنانٔازٔطریقٔ
ٔگندمٔبخر.ٔنگؤراحتٔترٔهستمٔکهٔآردٔبخرم.ٔاگرٔشمأگفتیدٔمنٔمهیٔخهو«َٔفاْشَتِرِٔبِهٔاْلِحْنَطةَٔ»فرمایند:ٔ اهمٔآردٔیعنیٔشمأحتماا

پیداستٔٔ«شوید!میٔرفتنٔحداکثریٔؤنابودیٔؤازٔبیندچارَٔمحقٔیعنیٔفقرِٔ»بخرمٔؤبأآنٔنانٔدرستٔکنم،ٔحیرتٔمیٔفرماید:ٔ
ههأکههٔخیلهیٔمههمٔتعمقٔدرٔروایاتٔداشتهٔباشهیم،ٔیکهیٔازٔآنٔچالشاینٔکارٔچالشٔهایٔفراوانیٔایجادٔمیٔکند.ٔخوبٔاستٔ

                                                           
11 .ٔ Four firms control over 80 percent of all the beef slaughtered. 

ٔ.کنندٔیترلٔم[ٔرأکنکایدرصدٔکلٔگوشتٔگاؤکشتارٔشدهٔ]درٔآمر80ٔازٔٔشیچهارٔشرکتٔب

 yon.ir/WLSVpان:ٔٔیاچٔسٔیخبرگزارٔتیمطلبٔدرٔسأآدرس

ِدْٔبِنٔاْلُفَییْٔٔ.12 اِلَٔعْنُٔمَحمَّ بَّ اِبَٔعْنَٔعِلي ْٔبِنٔاْلُمْنِذِرٔالزَّ ُدْٔبُنَٔیْحَییَٔعْنَٔسَلَمَةْٔبِنٔاْلَخطَّ ِهُٔمَحمَّ ِبئَعْبِدٔاللَّ
َ
َٔفاْشَتِرِٔبِهَٔقاَل:ِٔإَذأَکاَنِٔعْنَدَكِٔدْرَهٌمِٔلَٔعْنٔأ

ِقیِق. ٔاْلَمْحَقِٔفئالدَّ  اْلِحْنَطَةَٔفِإنَّ

 .«تهرگاهٔیكٔدرهمٔداشتی،ٔبأآنٔگندمٔبخر؛ٔچرأکهٔنابودیٔدرٔآردٔاس»کندٔکهٔفرمود:ٔروایتٔمیمحمدٔبنٔفییلٔازٔامامٔصادقٔ
 167،ٔص5الکافي،ٔج
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ؤچهٔدرٔدورهٔٔاالنتریٔدارد!ٔشمأدرٔهرٔدورهٔایٔازٔحیاتٔبشرٔکهٔقرارٔداشتهٔباشیدٔ)چهٔاست،ٔاینٔاستٔکهٔآردٔماندگاریٔکم
بهروزٔپیهدأمهیٔعوار ٔناشیٔازٔماندگاریٔکمٔآردٔدرٔحوزۀٔسالمت،ٔظههورٔو13ٔٔهایٔگذشته(ٔآردٔدارایٔماندگاریٔکمیٔاست.

بدهدٔؤبدنٔبهٔفقرٔغذاییٔٔشٔرأازٔدستبهٔیکٔشکلٔبودهٔاستٔؤباعثٔمیٔشدهٔآردٔخاصیتٔهایٔخودٔکند.ٔدرٔدورۀٔامام
ٔکهٔاست.ٔدرٔدورۀٔمأموادٔنگهٔدارندهٔمیٔزنندٔتأدچارٔآفتٔکلیٔنشودٔؤاینٔباعثٔمیٔشودٔ«َمحق»شود.ٔاینٔبخشیٔازٔآنٔمبتالٔ

بشرٔبهٔشکلٔدیگریٔدچارٔعدمٔسالمتٔشود.ٔاینٔنکتهٔخیلیٔمسئلۀٔمهمیٔاست.ٔحیرتٔمیٔفرمایندٔخریدٔآردٔکمکٔمیٔکندٔ
ِقیِقٔ»سانٔبهٔسمتٔنابودیٔبرودٔؤدچارٔمشکلٔشود.ٔمأبایدٔدقتٔکنیمٔکهٔچرأحیرتٔمیٔفرمایندٔان ٔاْلَمْحَقِٔفئالدَّ یکیٔ«َٔفِإنَّ

آردٔبهٔلحاظٔارزشٔغذایی،ٔپایداریٔخیلیٔکمیٔدارد.ٔوقتیٔشمأمیلٔبهٔخریدٔآردٔ«ٔآردٔناماناست»ازٔآنٔحیثٔهأاینٔاستٔکهٔ
هٔتقاضایشٔباالٔبرود،ٔبازارٔآنٔافزایشٔپیدأمیٔکند.ٔکسانیٔکهٔدرٔکهارٔتولیهدٔآردٔهسهتند،ٔبیشهترٔپیدأمیٔکنید،ٔوقتیٔدرٔجامع

ترٔمهیٔشهود!ٔتولیدٔمیٔکنند.ٔهرٔچهٔقدرٔهمٔحجمٔتولیدٔآردٔباالترٔمیٔرود،ٔمسئلۀٔناماناییٔؤناماندگاریٔآنٔبزردٔترٔؤمشکل
نمیٔپزندٔفلذأنیازٔبهٔتولیدٔآردٔفراوانٔشدهؤازٔاینٔپایگاه،ٔسهالمتٔٔدرٔعصرٔمأهمینٔطورٔاست.ٔاکثرٔمردمٔنانٔرأدرٔخانهٔاالن

گاهیٔاوقاتٔمیٔبینیدٔآردٔرأبرایٔیکٔماهٔازٔقبلٔآمادهٔمیٔکننهد.ٔمهنٔایهنٔرأدرٔوضهعیت14ٔٔبشرٔبهٔچالشٔکشیدهٔشدهٔاست.

                                                           

ِهٔٔ.13 ُبؤَعْبِدٔاللَّ
َ
ٔأ
َ
َٔقاَلٔ َسْبَعَٔسَناِبَلُٔخْیرٔ َٔؤَقَرأ ْفُتوِنئِفئُرْءیاَئُٔامَّ

َ
ٔأ
ُ
َهأاْلَمََل یُّ

َ
ْءیأَتْعُبُروَنٔٔ-یأأ هِذئَکهاَنِٔٔإْنُٔکْنُتْمِٔللرُّ ِویَلَٔذِلَك،َٔفهَذَکَرٔالَّ

ْ
َفَلْمَٔیْعِرُفوأَتأ

ِسٔاْلَمِلِكٔ
ْ
ِتئَرآَهأَؤَذَکَرُٔیوُسَفَٔبْعَدَٔسْبِعِٔسِنیَنَٔؤُهَؤقَٔٔ-َعَلیَٔرأ َیاُهٔالَّ ِذئْٔوُلهُُٔرْؤ َکَرٔٔ-جأِمْنُهمانََٔؤقاَلٔالَّ ْئَبْعهَدِٔحهین َٔؤادَّ

َ
ٔأ ة  مَّ

ُ
ِویِلهِهَٔٔٔبْعَدٔأ

ْ
هُئُکْمِٔبَتأ َنب 

ُ
َنهأأ

َ
أ

ْرِسُلوِنٔ
َ
ِٔسمان َٔٔفَجاَءِٔإَلیُٔیوُسَفَٔفَقاَلَٔٔفأ ْفِتنأِفئَسْبِعَٔبَقرات 

َ
یُقٔأ د  َهأالص  یُّ

َ
ُکُلُهٔٔ-أ

ْ
َٔسْبٌعَٔیأ ْٔبِعُٔسهْنبُٔجاٌفَٔؤَسهعِٔنَّ َخهَرٔیاِبسهات 

ُ
َٔؤأ ُٔخْیهر  َٔقهاَلُٔیوُسهُفٔٔالت 

َٔفمأَحَصْدُتْمَٔفَذُروُهِٔفي ْئِواَلءا
َ
ٔأ باا
َ
ِٔممَّٔٔ-ُسْنُبِلهَِٔٔتْزَرُعوَنَٔسْبَعِٔسِنیَنَٔدأ َٔقِلیالا ُکُلوَنِٔإالَّ

ْ
ْئاَلَٔتُدوُسوهُٔٔأَتأ

َ
ُهَٔیْنَفِسُدِٔفئُطوِلَٔسْبِعِٔسِنیَنٔفَٔٔ-أ ِٔٔإَذأَکاَنِٔفهيَؤٔ-ِإنَّ

ِتئِمْنَٔبْعِدٔذِلَكَٔسْبٌعِٔشدادٌُٔٔسْنُبِلهِٔ
ْ
َٔیأ ْمُتْمَٔلُهَنٔٔ-اَلَٔیْنَفِسُدُٔامَّ ُکْلَنٔمأَقدَّ

ْ
ْئَسْبُعِٔسنَِٔٔیأ

َ
ٔٔ-یَنَٔمَجاَعٌةَٔشِدیَدةٌٔأ ِٔفئالسَّ ْمُتْمَٔلُهنَّ ُکْلَنَٔمأَقدَّ

ْ
ٔ-ْبِعِٔسِنیَنٔاْلَماِضَیةَِٔیأ

اِدُقٔ ْبُتْمَٔلُهَنَٔقاَلٔالصَّ َمأَنَزَلَٔمأَقرَّ ِتئِمْنَٔبْعِدٔذِلَكٔعاٌمِٔٔإنَّ
ْ
َٔیأ اُسَٔؤِفیِهَٔیعِْٔفیِهُٔی اُثٔالٔ-ُامَّ ْئُیْمَطُرو ِصُروَنٔنَّ

َ
ٔن.أ

اشٔحیورٔیٔکهٔوظیفهدانستند.ٔکسامأآنهأتعبیرٔآنٔرویأرأنمیٔ-اگرٔمعبرٔرویأهستیدٔ–:ٔایٔبزرگانٔدرٔرویایٔمنٔنظرتانٔرأبگوییمٔامامٔصادقٔ
فتهادٔ...ٔأرتٔیوسفٔدرٔباالدستٔپادشاهٔٔ]برایٔنگهبانیٔیأخادمی[ٔبود،ٔبهٔیادٔرویاییٔکهٔخودشٔدیدهٔبودٔافتادٔؤبعدٔازٔهفتٔسالٔبهٔیادٔحی

تٔیوسهفٔبهٔنزدٔحیرٔویٔرأمقداریٔمکثٔکردٔؤگفت:ٔمنٔبرایتانٔتعبیرٔاینٔرویأرأخواهمٔآورد؛ٔمرأبهٔسویٔیوسفٔبفرستید؛ٔ]پادشاهٔقبولٔکردٔو
ٔٔتٔیٔخورنهدٔؤهفهمهفرستادٔؤوقتیٔبهٔنزدٔاؤآمدٔگفت:[ٔایٔیوسفٔصدیق،ٔتعبیرٔاینٔرؤیأرأبهٔمنٔبگؤکهٔهفتٔگاؤفربهٔهفهتٔگهاؤالغهرٔرا

ر د ردن و هرچره درو کردسهالٔمتهوالیٔبکاریهد7ٔٔگفهت:ٔبایهدٔٔخوشهٔسبزٔگندمٔؤهفتٔخوشهٔخشکیدهٔگندمٔ]درٔخوابٔدیهدهٔبهود[ٔیوسهفٔ
ٔ-اگر ا   چنی  کنیدن گندم در طی هفت سال خراب نخواهد شد –اش نگه داشته و ذخیره کنید شگر شقدار اندکی را که شی خور د خوشه

ٔؤوقتیٔدرٔخوشهٔسالمٔماند،ٔپسٔازٔآنٔهفتٔسالٔفراوانی،ٔبهٔهفتٔسالٔقحطیٔبرخواهیدٔخوردٔ...ٔ]ترجمهٔمیمونی[

 346ص1ٔٔتفسیرٔالقمئجٔ

ٔاست:ٔلیشودٔبهٔشرحٔذٔیکهٔدرٔآردٔاستفادهٔمٔیرٔگزارشٔسازمانٔغذأؤدارؤموادٔافزودنبناب.14ٔ
ٔدیپراکسه-۷کیسهوربٔدیاسه-۶میفسهفاتٔسهدٔرویهپٔدیاسه-۵کیالٔهٔآسهکوربٔدیاس-۴میآسکورباتٔپتاس-۳میاستاتٔکلس-۲کربناتٔیآزؤد-۱

-۱۴میزینمٔیفسفاتٔد-۱۳ومینیآلومٔمیسولفاتٔسد-۱۲گوگردٔدیساکٔید-۱۱میکلسٔوناتیپروپ-۱۰لیسوربؤتاتیپالم-۹میکلسٔدیپراکس-۸لیبنزوئ
ٔ.کلر-۱۸میکربناتٔکلس-۱۷نیفسف-۱۶میزیمنؤمنٔاتفسف-۱۵ومینیآلومٔمیفسفاتٔسد

ٔسازمانٔبٔنیأنیبنابرا سهتند،ٔهٔیابلٔاغماضهقٔریغٔیضررٔهأیدارأیموادٔافزودنٔنکهیبرٔأیمبنٔیبهداشتٔجهانٔیالمللٔنیگزارشٔؤگزارشٔساالنه 
ٔ.ٔشودیسالمتٔبشرٔمیرٔاست،ٔااباتٔمٔیرفٔآردٔؤنانٔبهٔشکلٔموجودٔبرامص

 yon.ir/pwYuCٔآدرسٔمطلبٔدرٔ/۱۳۸۶ٔیدٔ،یمجازخوراکٔیهأیفهرستٔافزودنٔ،یبهداشتٔدرمانٔؤآموزشٔپزشکٔوزارت
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یهدٔازٔیهکٔمهاهٔقبهلٔآردٔیهکٔخوشٔبینانهٔمیٔگویم!ٔاینگونهٔمسئلۀٔماندگاریٔموضوعیتٔپیدأمیٔکند.ٔدرٔاینٔصورتٔشهمأبا
اینٔگندمٔازٔحیهثٔسهالمتٔارزشٔشهریٔرأآمادهٔکنید؛ٔچونٔنمیٔتوانٔهمانٔلحظهٔگندمٔرأآردٔکردٔؤدرٔاختیارٔنانوأقرارٔداد.ٔ

یٔباشهیدٔدچهارٔمحهقٔؤنهابودیٔؤمشهکلٔادورهغذاییٔخودٔرأازٔدستٔخواهدٔداد.ٔپسٔببینیدٔازٔحیثٔسالمتٔشهمأدرٔههرٔ
ٔنوعدارندهٔوجودٔداشتهٔاستٔؤفق ٔیٔگذشتهٔهمٔموادٔنگههادورهبایدٔبررسیٔتاریخیٔکنم؛ٔبهٔنظرمٔدرٔٔاالنمنٔ.ٔالبتهٔدیشویم
ایهنٔٔدرٔمسهئلۀٔمهثالٔأدیهدمٔ،کهردمیمیٔگذشتهٔکهٔتحقیقٔؤبررسیٔهادورهٔآباست.ٔحداقلٔمنٔدرٔمدیریتٔٔکردهیمفرقٔٔنآ

ٔدیهوارۀٔنآٔنیبٔدادندیمزٔتدبیرهأاینٔبودٔکهٔیکٔالیهٔنمکٔرأواسطهٔقرارٔیکیٔأ،کردندیمطراحیٔٔقبالٔأآبییٔکهٔبرایٔهامخزن
ٔ-اندگفتهبرخیٔمحققینٔبهٔبندهٔ–ٔشودیمگفتهٔٔمثالٔایٔانتقالٔپیدأنکند.ٔیأآلودگتأٔشدیمییٔکهٔریختهٔهاخاکؤسایرٔٔآبمخزنٔ

یٔباالتر.ٔمفهومٔهازماندرٔٔآبداشتنٔبودهٔدرٔنگهٔمؤاراینٔکارٔٔدادندیمیٔگذشتهٔهادورهدرٔٔآبیٔهامخزنشکلٔکرویٔکهٔبهٔ
یٔگذشتهٔوجودٔداشتهٔاست.ٔدرٔموردٔآبٔرأکههٔعهر ٔکهردمٔدرٔمهواردٔهادورهدارندهٔبهٔیکٔشکلٔدیگریٔدرٔمسئلهٔموادٔنگه

ٔدیگرٔهمٔنیازٔبررسیٔدارد.

یٔغذاییٔهاارزشاستٔؤسالمتٔؤٔ( ارای ماندگای کم)ٔنامانأآرددرٔواقعٔیکٔحیثٔآنٔاینٔاستٔکهٔٔ«حقمَٔ»هرحالٔحیثٔبه
ٔانجامٔداد.ٔتوانیمیٔدیگریٔدرٔاینٔروایتٔهمٔهادقت.ٔرودیمبأسرعتٔبیشتریٔازٔبینٔٔآرد

َٔؤِشهَراُءٔ»:ٔدیفرمایمروایتیٔدیگریٔهمٔدرٔاینٔحوزهٔوجودٔدارد؛ٔحیرتٔ َٔؤِشهَراُءٔاْلِحْنَطهِةِٔعهز  ِقیِقُٔذل  اِحِٔشَراُءٔالهدَّ بَّ َبأالصَّ
َ
یأأ

ٔ
َ
ِهِٔمَنٔاْلَفْقرِٔاْلُخْبِزَٔفْقٌرَٔؤأ رأبهٔکارٔنبردٔبلکهٔکلمهٔعزتٔؤذلتٔؤکلمهٔفقرٔرأبهٔ«ٔحقمَٔ»درٔاینٔروایت،ٔحیرتٔکلمه15ٔٔ«ُعوُذِٔباللَّ

ٔآردآید؟ٔچطورٔاگهرٔمهأدانیدٔکهٔکلمهٔعزتٔؤذلتٔظهورٔدرٔرواب ٔانسانیٔدارد.ٔچطورٔاینٔظهورٔبهٔوجودٔمیکارٔبرد.ٔشمأمی
ٔ»بلکهٔفرمهودٔٔ«حقمَٔ»مٔدچارٔذلتٔخواهیمٔشد؟ٔاینٔکارٔیکٔتأملیٔنیازٔدارد؛ٔبهٔدلیلٔاینکهٔدرٔاینجأدیگرٔنفرمودٔخریدی .ٔ«ُذل 

یادٔٔآردپیداستٔکهٔوقتیٔطلبٔ ٔرودیمه،ٔآنگاهٔبهٔدلیلٔاینکهٔتقاضأبهاالٔرودیمیعنیٔبهٔاصطالحٔاقتصادیٔتقاضأباالٔٔشودیمز
.ٔتوجهٔکنید؛ٔممکنٔاستٔکسیٔبگویهدٔکههٔکنندیمٔهایمشترشروعٔبهٔچالشٔایجادٔکردنٔبرایٔٔازٔاینٔتقاضأآردتولیدکنندگانٔ

امأتوجههٔٔرودمیٔکنندهٔبهٔسمتٔاحتکارٔؤسختگیریؤوقتیٔتقاضأباالٔرفتٔطرفٔعرضهٔشودیمدرٔهمهٔمسائلٔبهٔاینٔشکلٔ
؛ٔبهٔدلیلٔاینکهٔخیلیٔتقاضأکندیمسائلٔخیلیٔفرقٔ؛ٔمسئلهٔنانٔبأسایرٔم16استٔونانآبکنیدٔکهٔاساسٔت ذیهٔدرٔاسالمٔمسئلهٔ

                                                           

ِدْٔبِنٔعَٔٔ.15 َٔعْنُٔمَحمَّ ِدْٔبِنَٔخاِلد  ْحَمَدْٔبِنُٔمَحمَّ
َ
ْصَحاِبَنأَعْنٔأ

َ
ٌةِٔمْنٔأ هِهِٔعدَّ ُبؤَعْبِدٔاللَّ

َ
اِحٔاْلِکَناِني َٔقاَلَٔقاَلِٔلئأ بَّ ِبئالصَّ

َ
ِهْٔبِنَٔجَبَلَةَٔعْنٔأ ٔ ِلي َٔعْنَٔعْبِدٔاللَّ

ِقیِقٔ اِحِٔشَراُءٔالدَّ بَّ َبأالصَّ
َ
َٔؤِشَراُءٔاْلُخْبِزَٔفْقٌرَٔفَنُعوذُُٔٔذٌلَٔٔیأأ ِهَٔؤِشَراُءٔاْلِحْنَطِةِٔعز  ِٔر.َنٔاْلَفْقٔمِِٔٔباللَّ

 زٔفقر.آورٔاستٔؤخریدٔنان،ٔفقرآورٔاست؛ٔپناهٔبرٔخدأاآورٔؤخریدٔگندمٔعزتفرمودند:ٔایٔابأصباح،ٔخریدٔآردٔذلتٔامامٔصادقٔ

 167ص5ٔٔکافیٔجٔ
َٔعْنَٔعبْٔٔ.16 ْسَباط 

َ
ٔاْلُکوِفئَُّعْنَٔعِلي ْٔبِنٔاْلَحَسِنٔاْلِمیَثِمي َٔعْنَٔعِلي ْٔبِنٔأ د  ْحَمُدْٔبُنُٔمَحمَّ

َ
َبهأأ

َ
َلَٔرُجهٌلٔأ

َ
َمِدْٔبِنُٔبْنَداَرَٔعِنٔاْلُحَسْیِنْٔبِنُٔعْلَواَنَٔقاَل:َٔسهأ ِدٔالصَّ

ِهٔ َٔطْعُمٔاْلَماِءَٔطْعُمٔ َعْبِدٔاللَّ تاا ْلَٔتَعنُّ
َ
َٔؤاَلَٔتْسأ هاا  .ٔاْلَحَیاةَعْنَٔطْعِمٔاْلَماِءَٔفَقاَلَٔسْلَٔتَفقُّ

 زندگیٔاستٔ.ٔ.ٔحیرتٔفرمود:ٔبرایٔفهمیدنٔؤنهٔدرماندهٔکردنٔبپرس.ٔمزهٔآبٔمزهرسیدپٔحسینٔبنٔعلوان:ٔمردیٔمزهٔآبٔرأازٔامامٔصادقٔ
381ٔ،ٔص6ٔالکافي،ٔج

ُتهُٔٔٔ]الصادق[َٔؤَقاَلٔ ُةَٔؤَضْعُفٔاْلَبَدِنَٔؤُقوَّ هَٔعْقهِلٔاْلُکْلَیَتْیِنَٔؤَمْوِضهُعٔالِْٔٔمْنَٔشْحمَٔطْعُمٔاْلَماِءٔاْلَحَیاُةَٔؤَطْعُمٔاْلُخْبِزٔاْلُقوَّ قَّ َٔؤاْلَقْسهَوُةَٔؤالر  ُُ َما ُةِٔفهئالهد 
ٔاْلَقْلِب.
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 4المکاسب / جل ه دورۀ شقدشاتی فقه

آنٔٔیٔکهاطبقهٔتأشودیمباعثٔٔاینؤفقیرٔؤغنیٔهمٔنداردٔلذأٔکنندیماستفادهٔٔآنجریانٔداردٔؤهمهٔطبقاتٔهمٔازٔٔنآٔمورددرٔ
ابٔشودٔکهٔچهرأکلمههٔیکٔمقداریٔفتحٔبٔخواهمیمییٔرأازٔاینٔپایگاهٔمدیریتٔکند.ٔحاالٔمنٔفق ٔهالیتحمٔکندیمعرضهٔٔرا

امأدرٔحالٔحاضرٔازٔبابٔاستلزامٔٔکنمیمیٔدیگرٔبهٔصورتٔاستظهاریٔتفسیرٔدورهاشاءاللهٔدرٔ.ٔانکردبارهٔت ییرٔیکٔبهٔروایت
.ٔفر ٔکنیدٔتقاضأنسبتٔبهٔیکٔامریٔبهٔاینٔشکلٔباالٔبرودٔؤدرٔواقعٔاینٔشدتٔکنمیمؤموضوعٔشناسیٔاینٔبحثٔرٔأمطرحٔ

ٔاینٔمطلبٔرأبیشترٔبحثٔکنیم.ٔمیکنیمسعیٔٔندهیآشاءاللهٔدرٔکهٔطرفٔعرضهٔبهٔسمتٔظلمٔبرود.ٔحاالٔانٔشودیمتقاضأباعثٔ

ازٔآغهازٔفراینهدٔٔنآٔقسهمت؛ٔیهکٔکننهدیمگندمٔبخرید؛ٔیعنهیٔچرخههٔتولیهدٔنهانٔرأدؤقسهمتٔٔدیفرمایمٔپسٔببینیدٔامام
ازٔمسئلهٔتولیدٔٔدیفرمایم.ٔحیرتٔمیکنیمرٔجایٔدیگریٔبحثٔیکٔبحثٔدیگریٔبودهٔؤدٔنآٔکهکشاورزیٔتأتولیدٔگندمٔاستٔ

ٔد.دههیمیعنیٔیکٔقاعدهٔبرایٔالگویٔتولیدٔنانٔارائهٔٔعمومیٔجلؤببریدٔنهٔبهٔشکلٔصنعتی؛گندمٔتأپختٔنانٔرأغیرمتمرکزٔؤ
درٔحالٔحاضرٔمأفق ٔپنجٔنوعٔٔمثالٔا؛ٔشودیمایجادٔٔنآٔبریکٔعوارضیٔٔمیکنیممأبهٔدلیلٔاینکهٔبهٔشکلٔصنعتیٔتولیدٔنانٔٔاالن

کهٔاگرٔالگویٔتولیدٔنانٔرأغیرمتمرکزٔکنیمٔشایدٔ؛ٔنانٔبربری،ٔسنگک،ٔساندویچی،ٔتافتونٔؤلواش.ٔدرحالیمیکنیمنانٔرأتولیدٔ
دهٔکشهورهأبهؤنیترشرفتهیپتأچندٔصدٔنانٔهمٔتولیدٔشود.ٔمأدرٔیکٔتحقیقیٔبررسیٔکردیمٔکهٔازٔلحاظٔتنوعٔنانٔایرانٔیکیٔازٔ

کارٔخواهدٔهمٔپایٔهاانسانیٔهاتیخالقؤٔهاقهیسلؤٔشودیماستٔبهٔدلیلٔاینکهٔوقتیٔغیرمتمرکزٔتولیدٔشودٔکیفیتٔهمٔاصلٔ
درٔواقهعٔٔشهودیمنانٔؤترهٔگفتههٔٔآندارٔؤترهٔرأکهٔدرٔبرخیٔمحاوراتٔبهٔ.ٔبرایٔمثالٔشمأهمینٔترکیبٔپیچیدهٔنانٔسبوسآمد

رأٔآنممکنٔاستٔوقتیٔشهما17ٔٔیٔاست.سازخونؤٔهاعفونتکاهشٔٔجملهمنٔهایماریبرخیٔازٔبرایٔبٔمؤاریکٔدارویٔبسیارٔ

                                                                                                                                                                                     

رٔم هزٔاسهتٔؤهأاستٔؤجایگاهٔخردٔدمزهٔآب،ٔزندگیٔاستٔؤمزهٔنان،ٔقّوتٔاستٔؤسستٔحالیٔؤنیرومندیٔبدن،ٔازٔچربیٔکلیهٔامامٔصادقٔ
 جایگاهٔسنگدلیٔؤدلسوزیٔدرٔدلٔاست.

370ٔتحفٔالعقول،صٔ

ْحَمَدَٔقاَلٔعَٔ
َ
ْدَناُهْمَٔمْنِزلَٔٔ:ِلي َٔفَیاِئِلٔأ

َ
ٔأ ِٔإنَّ َٔناِعماا َحٌدِٔإالَّ

َ
ْصَبَحِٔباْلُکوَفِةٔأ

َ
َٔؤَیْجَٔمأأ ُکُلٔاْلُبرَّ

ْ
َٔلَیأ َٔؤةا ل  ْٔشَرُبِٔمْنَٔماِءٔاْلُفَراِت.یَِٔلُسِٔفئالظ 

ٔنهانٔاسهتٔکهه[ٔنهانچنظرٔجایگاهٔ]اقتصادیٔ،ٔ:ٔدرٔکوفهٔکسیٔنیست،ٔجزٔآنٔکهٔازٔرفاهٔبرخوردارٔاست.ٔپایینٔتریِنٔمردمانٔکوفهٔازٔامامٔعلیٔ
ٔنوشد.نشیندٔؤازٔآبٔفراتٔمیخوَردٔؤدرٔسایهٔمییگندمٔم

 99،ٔص2ٔج،ٔمناقبٔآلٔأبئطالبٔ

ُلٔ ْنَ اِن َو َحَیاِتِه اْلُخْبُز َو اْلَماُء َؤاْعَلْمَٔیأُمَفیَّ َس َشَعاِش اْْلِ
ْ
نَّ َرأ

َ
ْمُرَٔفاْنُظْرَٔکْیَفُٔدبٔ ٔأ

َ
َٔحأفَِٔرٔاِْل ِٔمهْنٔیِهَمأَفِإنَّ َشهدُّ

َ
ْنَساِنِٔإَلیٔاْلَمهاِءٔأ َحاَجِتهِهِٔإَلهیَٔٔجَةٔاْْلِ

ْکَثُرِٔمْنَٔصْبِرِهَٔعَلیٔاْلَعَطش
َ
َٔصْبَرُهَٔعَلیٔاْلُجوِعٔأ نَّ

َ
ٔ...اْلُخْبِزَٔؤَذِلَكٔأ

هٔآبٔههأبنگهر.ٔنیهازٔآدمهیٔبهتهدابیرٔنهفتههٔدرٔآنٔروند.ٔبهٔحکمتههأوایٔمفّیل!ٔبدانٔکهٔنانٔؤآبٔاصلٔؤرأسٔمعاشٔؤزندگیٔانسانٔبهٔشمارٔمی
شهترٔازٔسانٔبههٔآبٔبیتشدیدترٔازٔنیازشٔبهٔنانٔاست؛ٔزیرأشکیباییٔاؤبرٔگرسنگیٔبیشٔازٔصبرٔاؤدرٔتشنگیٔاست.ٔاینٔبهٔخاطرٔآنٔاستٔکهٔبدنٔان

ٔ.نانٔمحتاجٔاست
 87توحیدٔالمفیل،ٔصٔ

َٔقاَلٔٔ.17 ِبئَاْلَحَسِنَٔاْلَمَکاِرُم،َٔعْنُٔموَسیْٔبِنَٔبْکر 
َ
َتْیُتِٔإَلیٔأ

َ
ُتٔٔ:ٔأ

ْ
َکْلُتُهَٔفَبَرأ

َ
اَثَٔفأ ُٔکِلَٔاْلُکرَّ َراَكُٔمْصَفاّراا

َ
ٔ.َفَقاَلِٔلئَمأِلئأ

یٔازٔپی مبرٔصلّٔٔوبٔشدم،بسیارٔزردٔاستٔترهٔبخورٔؤخوردمٔؤخٔآمدمٔؤبمنٔفرمودٔچرأرنگت،ٔازٔموسیٔبنٔبکرٔکهٔنزدٔابیٔالحسنٔدرٔمکارم:
ٔ.هٔؤآلهٔکهٔفیلٔترهٔبرٔدیگرٔسبزیهأچونٔفیلٔنانستٔبرٔدیگرٔچیزهااهّٰللٔعلی

205ٔ،ٔص63بحاراالنوار،ٔج
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ٔاصهالحطبٔهمٔداردٔبهٔسمتٔاینٔبرودٔکهٔازٔپایگاهٔنانٔبرخیٔازٔمسهائلٔرأٔسررشتهبهٔصورتٔغیرمتمرکزٔبحثٔکنیدٔکسیٔکهٔ
بحهثٔٔبعهدأاوجودٔندارد.ٔاینٔموضوعٔرأبایدٔٔهابیکتراینٔٔاصالٔاییٔرأبرایٔنانٔدرستٔکندٔکهٔدرٔفیایٔمتمرکزٔهابیترکٔکندٔو

رأداریهمٔٔهاناندرٔخودٔمنطقهٔبروجردٔبرخیٔٔمثالٔاکنیم.ٔالبتهٔدرٔایرانٔمسئلهٔنانٔبهٔمسئلهٔرواب ٔانسانیٔخیلیٔگرهٔخردهٔاست؛ٔ
موضهوعٔٔبحهثٔآنحهاالٔ.ٔکنندیمٔاستفادهنانٔرأٔنیٔآمذهبمراسماتٔٔنیٔآبرأاصالٔایٔمذهبیٔاستٔؤهاتمناسبکهٔمربوطٔبهٔ

ٔنشوم.ٔنآٔوارداشارهٔکردهٔؤٔخواستمیمبندهٔفق ٔٔشناسیٔؤااراتٔتمرکزٔاستٔکه

یٔصهحبتٔ،ٔداشتٔراجعٔبهٔیکٔاصهولکردیماینٔیکٔدستهٔازٔروایاتٔبودٔمنتهأروایتٔبخشیٔبودٔؤفق ٔراجعٔبهٔنانٔصحبتٔ
ٔیٔمحلهیٔؤغیرمتمرکهزهاهسامانبلکهٔتولیدٔنانٔرأبهٔصورتٔمأتولیدٔنانٔرأبهٔصورتٔصنعتیٔنپذیریمٔٔشودیمکهٔمنجرٔٔکردیم

ٔ.ٔالبتهٔتصریحٔروایتٔهمٔاینٔاستٔکهٔاصلٔتولیدٔخانگیٔنانٔاست.میریبپذ

 ؛  ومین نمونه از روایات بخشیِ الگوی تولید ام  ر خانهنگهداری روایات . 2/2/2

یٔدرٔموردٔهاهیتوصاستفادهٔکنیمٔٔنیٔآبرارأفهمٔکردهٔؤمسئلهٔالگویٔتولیدٔؤخدماتٔٔکندیمکهٔکمکٔٔاتیروادستهٔدیگریٔازٔ
مسئلهٔتولیدٔدامٔبهٔنحؤخانگیٔاتفاقٔبیفتد.ٔاینٔمسئلهٔخیلیٔمهمیٔاست.ٔبهرایٔمثهالٔحیهرتٔٔدیفرمایمدامٔاست.ٔحیرتٔ

خداوندٔمتعالٔبودهٔٔمتعلقٔبهٔنآٔرزقداریدٔؤدرٔمسئلهٔگوسفندٔازٔپیامبرٔنقلٔشدهٔاستٔکهٔشمأدرٔخانهٔگوسفندٔنگهٔدیفرمایم
زمانیٔبودهٔاستٔکههٔٔنیٔآبرامتعلقٔبهٔشماست.ٔممکنٔاستٔیکٔکسیٔدرٔاینٔقسمتٔاشکالٔکندٔؤبگویدٔاینٔکارٔٔنأسودؤ

کهٔروایهتٔمتعلهقٔبههٔهمههٔٔدهدیمکهٔبهٔمأنشانٔٔشودیمکهٔروایتٔازٔیکٔعبارتیٔشروعٔدرحالیٔاندبودهمشاغلٔبهٔاینٔشکلٔ
ِبئُّ»:ٔدیمافریم.ٔروایتٔهاستزمان ٔاْلَماِلَٔخْیٌرُٔٔسِئَلٔالنَّ يُّ

َ
مالٔخیرٔؤمالیٔکهٔشرٔٔکنندیمٔسؤالبهٔنحؤمطلقٔازٔحیرت18ٔٔ«أ

                                                                                                                                                                                     

ْصَحاِبَنا
َ
ٌةِٔمْنٔأ َیادٔ  َعْنٔ ِعدَّ اَنٔ َعْنٔ َسْهِلْٔبِنِٔز ِبئَاْلَحَسٔ ٌمْٔشَتَکیُٔغالَٔأِ :َقاَلٔ ُموَسیْٔبِنَٔبْکرٔ  َعْنٔ َعِلي ْٔبِنَٔحسَّ

َ
َلَٔعْنهُهَٔفِقیهَلِٔٔنِِٔل

َ
َقهاَلِٔبهِهُٔطَحهاٌلٔفََٔٔفَسأ

ٔ
َ
َٔبَرأ ُمُٔامَّ ْطَعْمَناُهَٔفَقَعَدَٔالدَّ

َ
َٔفأ ام 

یَّ
َ
اَثَٔااَلَاَةٔأ ْطِعُموُهَٔاْلُکرَّ

َ
ٔ .أ

رمود:ٔسهٔروزٔفٔازٔحالٔاؤپرسیدند،ٔعر ٔشد:ٔبیماریٔطحالٔدارد.ٔبیمارٔشد،ٔحیرتٔموسیٔبنٔبکرٔگوید:ٔیکیٔازٔخدمتکارانٔامامٔکاظمٔ
ٔگاهٔخونٔقطعٔشدٔؤبهبودٔیافت.مأبهٔاؤترهٔخوراندیمٔآنٔبهٔاؤترهٔبخورانید.

 365،ٔص6الکافی،ٔج

ِهٔٔ.18 ِبئَعْبِدٔاللَّ
َ
ُکوِني َٔعْنٔأ ْوَفِلي َٔعِنٔالسَّ ِبیِهَٔعِنٔالنَّ

َ
ِبئَُّعِلئُّْبُنِٔإْبَراِهیَمَٔعْنٔأ ْرُعَٔزَرَعُهَٔصَٔٔقاَل:ُٔسِئَلٔالنَّ ٔاْلَماِلَٔخْیٌرَٔقاَلٔالزَّ يُّ

َ
ْصَلَحُهٔأ

َ
اِحُبُهَٔؤأ

َٔلُهٔ ْرِعَٔخْیٌرَٔقاَلَٔرُجٌلِٔفئَغَنم 
ٔاْلَماِلَٔبْعَدٔالزَّ يُّ

َ
ُهَٔیْوَمَٔحَصاِدِهَٔقاَلَٔفأ یَٔحقَّ دَّ

َ
َکاَةَٔقهِٔرُٔیِقیمَهأَمَواِضَعٔاْلَقْطْٔدَٔتِبَعٔبِٔقََٔؤأ اَلَةَٔؤُیْؤِتئالزَّ ٔاْلَمهاِلَٔبْعهَدٔالصَّ يُّ

َ
اَلَٔفهأ

ٔاْلَماِلَٔبْعَدٔاْلَبَقِرَٔخٔاْلَ َنِمَٔخیْٔ يُّ
َ
َٔقاَلَٔفأ َٔؤَتُروُحِٔبَخْیر  اِسَیاُتِٔفئاْلَؤاْیٌرَٔقاَلٌٔرَٔقاَلٔاْلَبَقُرَٔتْ ُدؤِبَخْیر  هيْاَحِلَٔؤاْلُمْطِعَماُتِٔفئاْلَمْحِلِٔنْعَمٔلرَّ ْخهُلَٔمهْنٔلشَّ ُءٔالنَّ

َٔعَلی َمأَاَمُنُهِٔبَمْنِزَلِةَٔرَماد 
َٔعاِصَٔٔباَعُهَٔفِإنَّ یُحِٔفئَیْوم  ْتِٔبِهٔالر 

ٔاْشَتدَّ ِسَٔشاِهق 
ْ
َٔرأ

َ
ٔأ ِٔإالَّ ٔاْلَماِلْٔٔنُٔیْخِلَفَٔمَکاَنَهاف  يُّ

َ
ِهَٔفأ ْخِلَٔخْیهٌرَٔقهاَلٔبَِٔقیَلَٔیأَرُسوَلٔاللَّ ْعَدٔالنَّ

ِبُلٔ ْیَنٔاْْلِ
َ
ِهَٔفأ َقاَفَسَکَتَٔقاَلَٔفَقاَمِٔإَلْیِهَٔرُجٌلَٔفَقاَلَٔلُهَٔیأَرُسوَلٔاللَّ َٔؤَتُروُحٔاُءَٔؤاْلَعَناُءَٔؤبُُٔءَٔؤاْلَجَفَٔقاَلِٔفیِهٔالشَّ اِرَٔتْ ُدؤُمْدِبَرةا ْٔٔعُدٔالدَّ ِتئَخْیُرَهأِإالَّ

ْ
ٔاَلَٔیأ ُمْدِبَرةا

ْشِقَیاَءٔاْلَفَجَرَة.
َ
َهأاَلَٔتْعَدُمٔاِْل َمأِإنَّ

َ
ِمٔأ
َ
ْشأ
َ
ِٔمْنَٔجاِنِبَهأاِْل

پاسخٔداد:ٔزراعتیٔکهٔصهاحبشٔٔسؤالٔشد:ٔچهٔمالیٔبهترٔاست؟ٔپیامبرٔٔٔازٔپیامبر»دٔکهٔفرمود:ٔکنروایتٔمیٔسکونیٔازٔامامٔصادقٔ
فرمهود:ٔٔپیهامبرٔٔ[:ٔپسٔازٔزراعتٔچهٔمالیٔبهترٔاسهت؟آنٔرأکشتٔؤبهٔآنٔرسیدگیٔکندٔؤدرٔروزٔبرداشت،ٔحّقشٔرأبپردازد.گفتهٔشدٔ]گفت

هأبهٔجاهایٔبأآبٔؤعلفٔبرودٔؤنمازشٔرأبرٔپاداردٔؤزکاتشٔرأبپردازد.گفت:ٔپهسٔازٔگوسهفندٔدامداریٔکهٔدرٔمیانٔگوسفندانشٔباشدٔؤهمراهٔآن
پیامبرٔاکرمٔٔگفت:ٔپسٔازٔگاؤداریٔچهٔمالیٔبهترٔاست؟ٔدهد.رساندٔؤبهرهٔمیفرمود:ٔگاؤکهٔصبحٔؤشامٔسودٔمیٔپیامبرٔٔچهٔمالیٔبهترٔاست؟

ٔکنند.ٔچهٔخوبٔچیهزیٔاسهتٔدرخهتٔشوندٔؤدرٔزمانٔقحطیٔؤخشکسالیٔمردمٔرأسیرٔمیارٔمیهاییٔکهٔدرِٔگل،ٔاابتٔؤاستوفرمود:ٔنخل
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ٔؤبعدٔازٔمسئلهٔزراعتٔمسهئلهٔغهنمٔکندیم؛ٔمسئلهٔزراعتٔرأبحثٔکندیمنیستٔچیست؟ٔحیرتٔهمٔمواردیٔرأبحثٔٔنآٔدر
مسهئلهٔدامٔرأبههٔشهکلٔخهانگیٔٔدیهفرمایمدرٔاینجأههمٔحیهرتٔٔ.دهدیمداریٔحیواناتٔرأموردٔاشارهٔقرارٔؤنگهٔ(گدسفند)

گاؤبحثٔشده،ٔدرٔموردٔبزٔدرٔیکٔروایاتٔدیگریٔبحثٔشهدهٔاسهتٔروایهتٔشهریفٔکههٔدرٔگوسفندٔؤپیگیریٔکنید.ٔدرٔموردٔ
نقلٔکهردهٔٔبدللهیکٔروایتٔرأکهٔعبداللهٔبنٔسنانٔازٔابیٔعٔداریٔبزٔبحثٔشدهٔاست.استٔدرٔموردٔفوایدٔنگهٔآمدهمحاسنٔ

ْرَزاِقِهْمَٔؤاْرَتَحهَلَٔعهْنُهُمٔ»:ٔدیفرمایمحیرتٔٔ؛خوانمیمرأمحیرٔشمأٔنکهٔآ
َ
ُهِٔبِرْزِقَهأَؤَزاَدِٔفیٔأ َتاُهُمٔاللَّ

َ
ٔأ َٔشاةا ْهُلَٔبیت 

َ
َخَذٔأ ِإَذأاتَّ

گوسفندٔرأمتکفلٔشدهٔؤااریٔٔنآٔرزقمتعالٔداریٔکندٔخداوندٔاگرٔکسیٔدرٔخانهٔیکٔگوسفندٔرأنگهٔدیفرمایم19ٔ«اْلَفْقُرَٔمْرَحَلةٔا
کهٔازٔفقرٔعبورٔپیهدأکننهد.ٔٔکندیمؤکمکٔٔشوندیمیکٔمرحلهٔؤیکٔگامٔازٔفقرٔدورٔٔهاآنخانهٔداردٔاینٔاستٔکهٔٔنیٔآبراکهٔ
ْرَزاِقِهٔ»:ٔدیفرمایمبعدٔ

َ
ْرَزاِقِهَمأَؤَزاَدِٔفیٔأ

َ
ُهِٔبأ َتاُهُمٔاللَّ

َ
َخُذوأَشاَتیِنٔأ اگرٔشمأدؤٔدیفرمایم«ٔنیْمَٔؤاْرَتَحَلٔاْلَفْقُرَٔعْنُهْمَٔمْرَحَلتََٔفِإِنٔاتَّ
َخهُذوأ»:ٔدیهفرمایمکهٔیکٔگوسفندٔداریدٔازٔفقرٔعبورٔخواهیدٔکرد.ٔبعهدٔوقتیٔنآٔبرابرگوسفندٔدرٔخانهٔداشتهٔباشیدٔدؤ َؤِإِنٔاتَّ

ْرَزاِقَهأَؤاْرتَٔ
َ
ُهِٔبأ َتاُهُمٔاللَّ

َ
ٔأ سأأَحَلَٔعْنُهُمَٔااَلَاةا

ْ
ٔدینیبب.ٔشودیمیٔکهٔسهٔگوسفندٔداردٔبرچیدهٔاخانهفقرٔبالکلٔازٔٔدیفرمایم«ٔاْلَفْقُرَٔرأ

بههٔزمهانٔرأٔآنٔدیهتوانینمدرٔهمهٔتاریخٔبحثٔشدهٔاستٔؤشمأٔآنٔموضوعکهٔٔستدیایمیٔاکلمهاینٔروایتٔدوبارهٔبرٔرویٔیکٔ
داریٔگوسفندٔاسهت.ٔگوسهفندٔنگهٔهاراهبورٔپیدأکنیدٔیکیٔازٔازٔفقرٔعٔدیخواهیماگرٔٔدیفرمایمحیرتٔٔ؛نسبتٔدهیدحیرتٔ

یٔاستٔکهٔدرٔروایاتٔبحثٔشدهٔاست.ٔحاالٔاگرٔمأیکٔقدمٔنرمشٔقهرمانانهٔکنیمٔاینٔاستٔکهٔبگوییمٔدرٔبابرکتبسیارٔموجودٔ
ٔباشد.ٔرمتمرکزیغداریٔدامٔبهٔصورتٔمناطقٔمحرومٔؤروستاییٔبایدٔاینٔاتفاقٔبیفتدٔیعنیٔنگه

مرکزٔهٔنحؤغیرمتنٔروایتٔهمٔدقتٔبفرمایید؛ٔحیرتٔدرٔحالٔبحثٔدرٔموردٔالگویٔتولیدٔدامٔهستند،ٔالگویٔتولیدٔدامٔرأبدرٔای
تٔأکنیدٔاینٔاسهؤخانگیٔاحیٔیٔتولیدٔدامٔرأبهٔنحؤمحلیهاسامانهاینٔاستٔکهٔوقتیٔشمأٔآنکهٔیکیٔازٔااراتٔٔکنندیمتوصیهٔ

ٔ.شودینمرایٔکشورٔایجادٔیٔبهٔنهادهایٔدامیٔبوابستگٔگریدکهٔ

                                                                                                                                                                                     
کهٔ]درختانٔدیگریٔرا[ٔوزد،ٔمگرٔآنخرما!ٔهرکسٔآنٔرأبفروشد،ٔبهایشٔهمانندٔخاکسترٔاستٔبرٔقلهٔکوهیٔبلندٔکهٔدرٔیكٔروزٔطوفانیٔبادٔبهٔآنٔمی

ساکتٔشد.ٔدرٔاینٔهنگامٔیکیٔگفت:ٔایٔرسولٔخدا!ٔپسٔٔپیامبرٔاکرمٔٔلیٔبهترٔاست؟جایگزینٔآنٔسازد.گفتهٔشد:ٔپسٔازٔدرختٔخرمأچهٔما
سازد.ٔبهٔفرمود:ٔدرٔآنٔبدبختیٔؤظلمٔؤرنجٔؤزحمتٔؤدوریٔازٔخانهٔاست.ٔصبحٔؤشامٔبهٔانسانٔزیانٔواردٔمیٔپیامبرٔٔجایگاهٔشترٔکجاست؟
ترٔاستٔزیرأشترٔبههٔشوندٔؤآنٔسمتٔبهٔزمینٔنزدیكازٔسمتٔچپٔبرٔاؤسوارٔمیٔتوانٔدستٔیافتٔمگرٔازٔجانبٔچپ.ٔ]چرأکهخیرٔؤنیکیٔآنٔنمی

گاهٔباشیدٔکهٔازٔدستٔتیرهسمتٔچپٔمی ٔ«رود!بختانٔتبهکارٔبیرونٔنمیخوابد[ٔآ
 260،ٔص5ٔالکافي،ٔج

ِهْٔبِنِٔسنَٔٔ.19 َٔعْنَٔعْبِدٔاللَّ ِدْٔبِنَٔعِلي َٔعْنُٔعَبْیِسْٔبِنِٔهَشام  هَِٔعْنُهَٔعْنُٔمَحمَّ ِبئَعْبِدٔاللَّ
َ
َٔعْنٔأ هُهِٔبِرْزِقَههأَؤَزاَدٔٔٔان  َتاُهُمٔاللَّ

َ
ٔأ ْهُلٔاْلَبْیِتَٔشاةا

َ
َخَذٔأ َقاَل:ِٔإَذأاتَّ

ْرَزاِقِهْمَٔؤاْرَتَحَلٔاْلَفْقر
َ
ْرِٔٔفئأ

َ
ُهِٔبأ َتاُهُمٔاللَّ

َ
َخُذوأَشاَتْیِنٔأ َٔفِإِنٔاتَّ ْرَٔؤَزاِقِهَمأَعْنُهْمَٔمْرَحَلةا

َ
َتاُهُمَٔٔؤاْرَتَحَلَٔعْنُهُمٔاْلَفْقُرَٔمْرَحَلتََٔزاِقِهْمَٔٔزاَدِٔفئأ

َ
ٔأ َخُذوأَااَلااا ْیِنَٔفِإِنٔاتَّ

سأا
ْ
ْرَزاِقِهْمَٔؤاْرَتَحَلَٔعْنُهُمٔاْلَفْقُرَٔرأ

َ
ْرَزاِقَهأَؤَزاَدِٔفئأ

َ
ُهِٔبأ ٔ.اللَّ

سهتیٔازٔدافزایدٔؤتههیٔیدهدٔؤبرٔروزِیٔخودٔآنانٔنیزٔمأبهٔآنانٔمیایٔیكٔگوسفندٔداشتهٔباشد،ٔخداوندٔروزِیٔآنٔر:ٔهرٔگاهٔخانوادهامامٔصادقٔ
افزایدٔؤتهیٔدسهتی،ٔازٔیمدهدٔؤبرٔروزِیٔخودٔآنانٔنیزٔکوچد؛ٔؤاگرٔدؤگوسفندٔداشتهٔباشند،ٔخداوندٔروزِیٔآنٔدؤرأبهٔآنانٔمیآنانٔیكٔمرحلهٔمی
ٔکوچد.نانٔمیدهدٔؤتهیٔدستی،ٔبهٔکّلیٔازٔآخداوندٔروزِیٔآنهأرأبهٔآنانٔمیکوچد.ٔپسٔاگرٔسهٔگوسفندٔداشتهٔباشند،ٔآنانٔدؤمرحلهٔمی

 544،ٔص6ٔالکافي،ٔج
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بهرایٔایهنٔٔازیهموردننهادههایٔدامهیٔٔنیتأممسئلهٔٔدیکنیمیٔصنعتیٔایجادٔهایدامدارؤٔدرٔحالٔحاضرٔبهٔدلیلٔاینکهٔدامشهر
20ٔوابسهتهٔشهدهٔاسهتٔکهامالٔارأدیدهٔؤبررسیٔکنید؛ٔبحثٔنهادههایٔدامهیٔکشهور98ٔٔیٔاست.ٔبودجهٔسالٔامسئلهخودٔٔهادام

یٔغذایٔدامٔرأتهیهٔاسادهبهٔیکٔمدلٔبسیارٔٔدیتوانیمشمأٔدیکنیمیٔتولیدٔدامٔرأبهٔنحؤمحلیٔاحیأهاسامانهکهٔوقتیٔدرحالی
یعنهیٔخهودٔگوسهفندٔحرکهتٔکنهد.ٔوقتهیٔدرٔٔ؛درٔمراتهعٔباشهدٔآنِٔیٔچهرادرٔموردٔگوسفندٔبهٔاینٔشکلٔاستٔکهٔٔمثالٔاکنید.ٔیأ

ٔههایماریبگوسهفندٔدچهارٔبرخهیٔابتالئهاتٔؤٔدیهکنیمداریٔندٔرأنگههیٔمشابهٔگوسفهاطرحو21ٔٔگذاریییٔمانندٔسیدرهاطرح
همٔدچارٔمشهکلٔٔهاآنِٔیٔچرابهٔلحاظٔٔ،دیکنیمداریٔنگهٔرأسصدهأازٔٔمثالٔا.ٔوقتیٔشمأسامانهٔتولیدٔصنعتیٔداریدٔؤشودیم
خواههدٔٔههاچالشپیدایشٔبرخیٔازٔٔأمنشؤٔکندیمیٔبسیارٔبزردٔداردٔکهٔکمٔپیدأشدهٔؤکارٔرأسختٔهامرتع.ٔنیازٔبهٔدیشویم

کهٔمأسامانهٔتولیهدٔدامٔرأبههٔٔرساندیمهرحالٔتوصیهٔحیرتٔمأرأبهٔاینٔبیشترٔبحثٔخواهیمٔکرد.ٔبهٔندهیآشد.ٔاینٔموضوعٔرأ
کالٔکنهدٔؤبگویهدٔدرٔحهالٔحاضهرٔکهٔممکنٔاستٔکسیٔاشٔکنمیمعر ٔٔبازهمنحؤغیرمتمرکزٔؤبهٔنحؤخانگیٔاحیأکنیم.ٔ

امکانٔعملٔبهٔاینٔٔ،کهٔالاقلٔدرٔمناطقٔمحرومٔؤروستاییٔمییگویمبرایٔهمهٔمقدورٔنیست؛ٔامأمأٔ(خانۀ بزرگ)«ٔسعهوادار»
یٔدرٔهمینٔسخنرانیٔاولٔسالٔخهودٔاخامنهٔاللهتیآفقرٔرأمدیریتٔکنیم.ٔمبتنیٔبرٔهمینٔروایاتٔٔمیتوانیمروایاتٔوجودٔداردٔؤ

یٔهامهدلش لٔتولیدٔکنیدٔبههٔٔدیخواهیمقرارٔدهیدٔؤنیازٔنیستٔوقتیٔٔهاخانوادهرٔاختیارٔدرٔحوزهٔاقتصادٔفرمودندٔکهٔدامٔرأد
22ٔفکرٔکنید.ٔنیٔآصنعت

یٔتولیدٔدامٔرأهاسامانهکهٔٔمیرویماینٔهمٔیکٔدستهٔازٔروایاتٔاستٔکهٔتکلیفٔامرٔمهمٔتولیدٔدامٔمعلومٔشد؛ٔیعنیٔبهٔاینٔسمتٔ
اتٔبحهثٔشهدهٔهمهٔقواعدٔالگویٔتولیدٔاستٔکهٔدرٔروایٔهانیابهٔشکلیٔکهٔصنعتی.ٔٔبهٔنحؤمحلیٔؤخانگیٔداشتهٔباشیمٔؤنه

ٔمیکنینمگفتگؤٔوبحثٔنکردهٔٔهاآنیٔمأخاکٔخوردهٔؤمأهاکتابؤمأاینٔروایاتٔدرٔٔمیکنینمتوجهٔٔهاآنبهٔٔاصالٔااستٔامأمأ
ٔ.کندیمکهٔالگویٔتولیدٔرأوزارتٔصنعتٔطراحیٔٔشودیمٔآنؤنتیجهٔ

ٔ(بحثٔتعرفٔاسهتٔآخرؤتصمیماتٔٔهاطرحیعنیٔجزٔ)49ٔدرٔواقعٔطرح24ٔٔذیلٔنظریهٔتعرف23ٔ،«ریقُٔ»تهٔمأدرٔقالبٔطرحٔالب
بایهدٔدرٔٔحتمهأااحیایٔمراتعٔاست.ٔیعنهیٔٔنآٔیاصلیٔمحلیٔؤخانگیٔدامٔرأبحثٔکردیمٔکهٔبحثٔهاسامانهٔبحثٔهمینٔاحیای

                                                           
هائبزرد،ٔافزود:ٔکهلٔهائدامامروزٔ)چهارشنبه(ٔدرٔپنجمینٔکنگرهٔبینٔالمللئکلینیسین«ٔیوسفٔداودي»بهٔگزارشٔخبرنگارٔاقتصادئایرنا،ٔٔ.20

بهٔطهورٔتقریبهئٔهزارٔمیلیاردٔتومانٔبستهٔشدهٔکه407ٔدالرٔحدود54ٔٔلیونٔبشکهٔصادراتٔنفتٔبهٔقیمتٔمی1.5ٔبأاحتساب98ٔٔالیحهٔبودجهٔسالٔ
ٔهائدامئؤمحصوالتٔکشاورزئمئشود.درصدٔاینٔرقمٔصرفٔوارداتٔنهاده25ٔ

 yon.ir/Gdfjdٔ:رنایأیخبرگزارٔتیآدرسٔمطلبٔدرٔسا
21 .ٔ Controlled Intravaginal Drug Release (CIDR) devices are  progesterone delivering, intravaginal vehicle... 

ٔاست...ٔنالینترواژیپروژسترونٔألیتحؤلیازٔوسأٔیکی(ٔدری)سٔنالینترواژیکنترلٔشوندهٔأیپخشٔدارؤیدستگاهها
 yon.ir/kcmDVبزٔدانشگاهٔالنگستون:ٔٔیالمللٔنیبٔیقاتیمرکزتحقٔتیمطلبٔازٔسأادرس

ٔعیمتوّسه ،ٔصهنأعیبهزرد،ٔصهنأعیصهنأ،یدامهدارٔ،یکشاورزٔدیتولٔ،یصنعتٔدیتولٔم؛ییگویرأنمٔیصنعتٔدیفق ٔتولٔم،ییگویهمٔکهٔمأمٔدیتولٔ.22
اههدٔکهردٔبههٔمراتهبٔکمهکٔخوهٔبٔنیکهٔخودٔأ-ییروستأیهاچندٔدامٔدرٔخانه-دامٔٔتیتربٔیحتّٔٔ،یخانگٔعیصنأیحتّٔٔ،یدستٔعیصنأیکوچک،ٔحتّٔ

 توّجهٔبشود.ٔدیاست،ٔبأادیزٔیلیخٔانیبندانشٔعیکنند؛ٔالبّتهٔسهمٔصنأیزیربرنامهٔنندیبنشٔدیرأبأهانی.ٔادرٔجوامعٔیمومگسترشٔرفاهٔع

 yon.ir/damkhnehای:ٔالّلهٔالعظمیٔخامنهآدرسٔمطلبٔدرٔسایتٔدفترٔحفظٔؤنشرٔآاارٔحیرتٔآیت
زداییٔنقشۀٔالگویٔپیشرفتٔاسالمی(ٔاست؛ٔاینٔطرحٔمربوطٔبهٔٔگانۀٔنظریهٔتعرفٔ)نظریهٔحوزهٔمحرومیتهایٔعملیاتیٔپنجاهیکیٔازٔطرحٔ.23

 بهینۀٔتولیداتٔروستاییٔبرٔاساسٔالگوهایٔاسالمیٔاست.
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ت ییرٔپیهدأکنهد.ٔدرٔواقهعٔترتیبهاتٔاجرایهیٔاحیهایٔٔکنندیمصادرٔٔهانهخامسئلهٔمراتعٔشکلٔمجوزهاییٔرأکهٔبرخیٔازٔوزارتٔ
ٔ.میکنیمبحثٔٔآنجایٔغیرمتمرکزٔتولیدٔدامٔرأدرٔهاسامانه

 ؛ سومین نمونه از روایات بخشیِ الگوی تولیدتازه خوری توصیه به ت. روایا3/2/2

ٔمهثالٔااصهولٔتولیهدٔرأاسهتنباطٔکنیهد.ٔٔدیتوانیمهمٔٔهاآندستهٔسومیٔازٔروایاتٔوجودٔداردٔکهٔجزٔروایاتٔبخشیٔهستندٔکهٔازٔ
درٔاینجأبهٔشهکلٔٔامکردهرأبحثٔٔگرانیدهایٔکهٔبهٔدلیلٔاینکهٔدرٔدورهٔمیکنیمرأبحثٔٔنآٔمکررروایاتٔبابٔتازهٔخوریٔکهٔمأ

برخیٔازٔمهواردٔمهأتوصهیهٔٔبهٔاینکهٔشیرٔتازهٔبخوریم،ٔگوشتٔتازهٔمصرفٔکنیمٔدرٔمیاشده؛ٔمأتوصیهٔکنمیمرأبحثٔٔنآٔمختصر
سوءٔاحتمالیٔغلبهٔصفراییٔکهٔدرٔمسئلهٔحجامهتٔبهرایٔکسهیٔٔآااربرایٔمثالٔماهیٔتازه25ٔٔکهٔماهیٔتازهٔمصرفٔکنیم.ٔمیاشده

خواهمٔبگویمٔاگرٔکسیٔبهٔاینٔقائلٔبحثٔکنم،ٔبلکهٔمیرأخواهمٔمواردٔآنٔاالنٔنمیبهٔهرٔحال26ٔٔ.کندیمرأمرتفعٔٔشودیمایجادٔ

                                                                                                                                                                                     
 زداییٔاولینٔنقشۀٔالگویٔپیشرفتٔاسالمی.نظریۀٔمحرومیتٔ.24

نِبیاِءٔإَلیٔالّلِهٔعزٔؤجلٔالعنٔعبدٔالّلهٔبنٔسنانٔعنٔاْلمامٔالصادقٔٔ.25
َ
ُهمهأَیُشهّداِنٔ:َٔشکأَنِبي ِٔمَنٔاِل َبِن؛َٔفِإنَّ حهَمِٔبهاللَّ عَف،َٔفقیَلَٔلُه:ٔاطَبِخٔاللَّ یَّ

َبِنٔالَحلیِب. حُمِٔباللَّ ٔالِجسَم.ٔقاَل:َٔفُقلُت:ِٔهئَالَمییَرُة.قاَل:ٔال،ٔؤلِکِنٔاللَّ

سٔبهٔاؤگفتههٔپشکایتٔبرد.ٔٔهٔخداوندٔعزٔؤجلپیامبریٔازٔپیامبران،ٔازٔضعف،ٔبهٔدرگا»بهٔنقلٔازٔعبدٔالّلهٔبنٔسنان:ٔامامٔصادقٔعلیهٔالسالمٔفرمود:ٔ
لکههٔنهه؛ٔب»؟ٔفرمهود:ٔنهامٔدارد«َٔٔمییَرة»گفتم:ٔاین،ٔهمانٔغذاییٔاستٔکهٔ«.ٔشد:ٔگوشتٔرأدرٔشیرٔبپز؛ٔچرأکهٔاینٔدو،ٔجسمٔرأاستحکامٔمیدهند

ٔ«.گوشِتٔهمراهٔبأشیرٔتازهٔاست
316ٔ،ٔص6ٔالکافي،ٔجٔ

ٔشدهٔدرستٔمیشود.یرٔماندهٔؤترشغذاییٔاستٔپختنیٔکهٔازٔشٔرةینکته:ٔمی
1702ٔ،ٔص3جٔن،یمجمعٔالبحرٔ

َبُنٔالَحلیُبِٔبالَعَسِل.:ٔ»اْلمامٔالکاظمٔٔقال َرَٔعَلیِهٔماُءَٔظهِرِه،َٔینَفُعَٔلُهٔاللَّ ٔ«َمنَٔتَ یَّ
ٔفرمود:ٔهرٔکسٔآِبٔکمرشٔبرٔویٔدیرگونٔشود،ٔشیرٔتازهٔبأعسلٔبرایشٔسودمندٔاست.کاظمٔٔامام

337ٔصٔٔ،6جٔٔالکافي،

ِمیِرٔاْلُمْؤِمِنیَنَٔٔعْنٔ
َ
َبِن.ٔؤِفئِرَوایَٔٔ:أ ْحَمِٔباللَّ ُکِلٔاللَّ

ْ
اِدِقٔعِٔإَذأَضُعَفٔاْلُمْسِلُمَٔفْلَیأ َٔعِنٔالصَّ ٔة 

َ
ُهٔاللَّٔأ َٔبُنٔاْلَحِلیُب.نَّ

ٔریود:ٔمنظهورٔشهنقلٔشدهٔکهٔفرمهٔازٔامامٔصادقٔیتیبخورد.ٔؤدرٔروأریشدٔپسٔگوشتٔرأبأشٔفیضعٔیفرمود:ٔهرگاهٔمسلمانٔنیرالمومنیام
ٔشدهٔاست.ٔدهیتازهٔدوش

281ٔ،ٔص59ٔاِلنوارٔ،ٔجٔبحار
ِٔمْنُهَمأدُٔ»:دیگؤیمٔبیحلٔیق(ٔدرٔمعنا۷۷۰معروفٔ)ٔیل ؤفّیومی ِری  ِٔللطَّ ِذیَٔبعُُٔیَقاُلَٔلَبٌنَٔحِلیٌبٔؤُرَطٌبَٔجِنیُّ َراَوةوَنٔالَّ ٔیگفتههٔمهٔیقتو«َٔدَٔعِنٔالطَّ

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

26.ٔٔ د  ِبئُمَحمَّ
َ
ْصَحاِبَنأِإَلیٔأ

َ
ُدْٔبُنَٔیْحَییَٔقاَل:َٔکَتَبَٔبْعُضٔأ َٔؤَصْفَراَءَٔفَقاَلِٔإَذأاْحُٔٔمَحمَّ ْرُتٔاْلِحَجاَمهَةَٔیْشُکؤِإَلْیِهَٔدماا خَّ

َ
ْفَراُءَٔؤِإَذأأ َتَجْمُتَٔهاَجِتٔالصَّ

یّٔ َٔطِر َاِرٔاْلِحَجاَمِةَٔسَمکاا
َ
ُمَٔفَمأَتَریِٔفئَذِلَكَٔفَکَتَبٔعٔاْحَتِجْمَٔؤُکْلَٔعَلیٔأ ِنئالدَّ َضرَّ

َ
ٔأ َٔکَباباا َعْدُتَٔعَلیْٔقَٔاا

َ
َلَةِٔبَعْیِنَهأَفَکَتهَبٔاَلَٔفأ

َ
َٔؤُکهْلَٔتِجْمٔاْحهِٔهٔاْلَمْسأ

َٔقاَلَٔفاْسَتْعَمْلُتَٔذِلَكَٔفُکْنُتِٔفي َٔؤِمْلح  ِٔبَماء 
َٔکَباباا ّیاا َٔطِر َاِرٔاْلِحَجاَمِةَٔسَمکاا

َ
َٔؤَٔعَلیٔأ  َٔصاَرِٔغَذاَي.َعاِفَیة 

صفرأبهٔجوشٔمیٔآیدٔکنم،ٔنامهٔنوشتٔؤازٔخونٔؤصفرأبهٔویٔاظهارٔناراحتیٔکردٔؤنوشت:ٔچونٔحجامتٔمیٔیکیٔازٔشیعیانٔبهٔامامٔعسکریٔ
ازهٔامت،ٔماهِیٔتهحجامتٔکنٔؤدرٔپِیٔحج»بینی؟ٔامامٔنوشت:ٔافکنم،ٔخون،ٔمرأزیانٔمیٔرساند.ٔچارهٔرأدرٔچهٔمیؤچونٔحجامتٔرأبهٔتأخیرٔمی

«.ٔورآبٔؤنمكٔبخٔهٔباحجامتٔکنٔؤدرِٔپیٔحجامت،ٔماهِیٔتازهٔکبابٔشدهٔهمرا»اینٔپرسشٔرأدیگرٔبارٔتکرارٔکردم.ٔاؤنوشت:ٔ«.ٔکبابٔشدهٔبخور
ٔانجامٔدادمٔؤازٔآنٔپس،ٔهمارهٔدرٔعافیتٔبودمٔؤآن،ٔخوراكٔمنٔشدهٔبود. ٔاینٔکارٔرأعیناا

 324،ٔص6ٔالکافي،ٔج
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خوریٔدرٔقالبٔالگوهایٔتولیدٔصنعتیٔامکانٔنداردٔؤشمأحتمأبایدٔالگوهایٔتولیدٔخوریٔامریٔمطلوبٔاستٔتازهتازهشدٔکهٔ
خوریٔداشتهٔباشدٔبایدٔازٔپدیدهٔخواهدٔتازههایٔمحلیٔرأاحیأکنید.ٔاساسأاگرٔکسیٔمیغیرٔمتمرکزٔرأمبنأقرارٔدهیدٔؤسامانه
ٔکنم.ٔشاءاللهٔبعدأبهٔصورتٔتفصیلیٔراجعٔبهٔاینٔصحبتٔمیٔانتولیدٔصنعتیٔعبورٔپیدأکندٔکهٔحاال

 و تفاوت بنیا ین با الگوی تولید صنعتی های الگوی تولید سته آیات و روایات عام و بخشی  ر ویژگییجۀ  و نتاصل بو ن تولید غیر متمرکز؛ . 3/2

هایٔچندگانهٔکهٔلگویٔتولیدٔبحثٔکردمٔؤنتیجهٔاینٔویژگیبنابراینٔبندهٔبهٔاستظهارٔدؤدستهٔازٔروایاتٔچندینٔویژگیٔرأبرایٔا
توانیمٔتولیهدٔؤرساندٔکهٔالگویٔتولیدٔمدنظرٔاسالمٔیکٔالگویٔغیرمتمرکزٔاستٔؤمأنمیدرٔروایاتٔهستٔمأرأبهٔاینٔنتیجهٔمی

داریٔبهرٔمبنهایٔتوسهعهٔیهدانیدٔکهٔالگویٔاقتصهادٔسهرماخدماتٔرأبهٔنحؤمتمرکزٔؤصنعتیٔدرٔجامعهٔداشتهٔباشیم.ٔحتمأمی
داریٔبرابرٔاستٔؤهیچٔتفاوتیٔبهأمواردٔبأاقتصادٔسرمایهٔگویندٔاقتصادٔاسالمٔدرٔنودٔدرصدِٔصنعتیٔشکلٔگرفته؛ٔاینهاییٔکهٔمی

اندٔکهٔمثالٔکتابٔشریفٔمحاسنٔیأکتابٔشریفٔکافیٔیأوقتٔنگذاشتهٔؤخوانندروایتٔنمیٔمعلومٔاست27ٔکنداینٔاقتصادٔنمی
حالٔچگونهٔبأاینٔٔ–کنیمٔهایٔمختلفیٔرأکهٔمأبهٔروایاتٔآنٔاستظهارٔمیهمینٔکتابٔ–ریفٔتهذیبٔاالحکامٔرأبخوانندٔکتابٔش

کنمٔاینٔآقایانٔحتیٔنامٔبرخیٔازٔاصولٔرواییٔمأرأهمٔبلدٔنیستندٔؤبهأفکرٔمیٔ،امٔتلخٔاستمنٔذائقهٔدهند؟!بهٔاسالمٔنسبتٔمی
گویندٔالگویٔتولیدٔاسالمیٔاینگونهٔاست.ٔآقا!ٔبرایٔاینٔمباحثٔقواعدٔوجودٔدارد.ٔبنایٔدٔؤمیدهناینٔحالٔبهٔاسالمٔنسبتٔمی

شاءاللهٔخدأبهٔمأتوفیقٔبدهدٔایهنٔکردمٔؤانترٔبررسیٔمیمنٔبرٔاختصارٔاستٔوگرنهٔروایاتٔبابٔالگویٔتولیدٔرأبسیارٔتفصیلی
.ٔزمانٔش لٔدرٔقراردادههأبایهدٔوجودٔداردمطرحٔکردیمٔیکسریٔقواعدٔکارٔرأدرٔآیندهٔانجامٔدهیمٔولیٔبهٔهمینٔاجمالیٔهمٔکهٔ

هأبایدٔت ییرٔپیدأکند،ٔبایدٔدرٔنظامٔارزشیٔمأجأبیافتدٔکهٔکسیٔکههٔاسهتخدامٔت ییرٔکند،ٔجانماییٔمؤسساتٔخدماتیٔؤکارگاه
رأبهٔیکٔالگهویٔتولیهدٔجدیهدٔٔشود.ٔدرٔبخشٔالگوهایٔبخشیٔهمٔکهٔمثالٔزدم.ٔحاالٔهمهٔاینهأماشودٔرزقشٔمحدودٔمیمی
تولیدٔبأروشٔغیرمتمرکزٔٔ؛رسیمرساندٔیعنیٔبافتٔتولیدٔکشورٔت ییرٔپیدأخواهدٔکرد.ٔپسٔمأبهٔتولیدٔبأروشٔغیرمتمرکزٔمیمی

الاقلٔدرٔبخشٔغذأؤلباسٔاینگونهٔاست.ٔدرٔبخشٔلباسٔٔیأهستندٔاصلهایٔتولیدٔخانگیٔؤمحلیٔهمٔیعنیٔدرٔتولید،ٔسامانه
رأیکٔالگویٔکنیمٔؤآنٔپسٔمأبحثٔرأازٔالگویٔتولیدٔشروعٔمی28ٔشودٔاینٔرأااباتٔکرد.بأمفادٔبرخیٔازٔروایاتٔدیگر،ٔمیهمٔ

ٔدانیم.غیرمتمرکزٔمی
رفتیدٔمرکزٔرأپذیداریٔداشتهٔباشم:ٔاگرٔشمأالگویٔتولیدٔغیرمتایٔبأنظامٔسرمایهخواهمٔیکٔبحثٔنظامٔمقایسهمنٔازٔاینجأمی

ٔرد.،ٔاینٔسهٔدستهٔخاصیتٔوجودٔنداایدٔکهٔدرٔالگویٔتولیدٔصنعتیتانٔکردهسهٔدستهٔخاصیتٔرأتقدیمٔجامعهالاقلٔ

                                                           
ٔانیمٔقاتیمرکزٔتحقٔسیدانشکدهٔاقتصادٔدانشگاهٔامامٔصادقٔؤرئٔیعلمٔئتیعیؤهٔی امیدانشجو،ٔعادلٔپٔیبهٔگزارشٔگروهٔدانشگاهٔخبرگزارٔ.27

۱۳۹۷ٔٔآذر۹ٔٔخیتارٔدانشگاهٔتهران،ٔدرٔیدرٔدانشکدهٔروانشناسٔیاقتصادٔتیتحتٔعنوانٔتربٔیدانشگاهٔدرٔنشستٔنیأیؤاسالمٔیعلومٔانسانٔیارشته
ٔ.«داردنٔیبأاقتصادٔاسالمٔینداردٔؤتفاوتٔیدرصدٔمشکل۹۵ٔازٔٔشیدرٔبٔمیاگرٔعلمٔاقتصادٔرأبهٔکودکانمانٔآموزشٔبده»داشت:ٔهاراظ

 yon.ir/IWpEIدانشجو:ٔٔیخبرگزارمطلبٔازٔٔآدرس

ِبيُّ َؤَقاَلٔٔ.28 اِلَحةِٔ :َالنَّ ِةَٔالصَّ
َ
ْهُؤَاْلِمْ َزُلِٔلْلَمْرأ ٔ.ِنْعَمَٔاللَّ

ٔایٔاستٔچرخٔریسندگیٔبرایٔزنٔصالح.فرمود:خوبٔوسیلهپی مبر

 239،ٔص1ٔمکارمٔاالخالق،ٔجلدٔ



17 

 

 

 4المکاسب / جل ه دورۀ شقدشاتی فقه

 تولید صنعتیمتمرکز نسبت به الگوی تولید غیر ر الگوی تولید؛ اولین فایدۀ  عدالتریزی پایه. 1/3/2

هاییٔکهٔراجعٔبهٔدانیدٔتئوریلهٔعدالتٔاست.ٔشمأمیایٔکهٔدرٔالگویٔتولیدٔغیرمتمرکزٔاستٔمسئترینٔفایدهاولینٔؤشایدٔمهم
گویندٔمأمسهئلهٔفاصهلهٔهایٔدیگرٔبحثٔشدهٔاینهأمیداریٔؤدرٔنظریهٔدولتٔرفاهٔؤبرخیٔازٔتئوریعدالتٔدرٔاقتصادٔسرمایه

کنیمٔنهیٔکمهکٔمهیتوجهٔکنید!ٔدرٔاینجأیکٔافسانهٔمطرحٔاست:ٔیع29ٔکنیم.طبقاتیٔرأدرٔمرحلهٔبازتوزیعٔدرآمدهأمدیریتٔمی
کنیمٔیکٔقدریٔدرٔمرحلهٔتوزیع،ٔعدالتٔرأهایٔمختلفٔسعیٔمیدار،ٔیکٔسودٔحداکثریٔببرد،ٔبعدٔبأوضعٔمالیاتیکٔسرمایه
هایٔدولتٔرفاهٔگویمٔحتیٔایدهخواهمٔیکٔحرفٔسادهٔبزنم:ٔمیخواهمٔمناقشهٔنظریٔکنمٔبلکهٔمیمنٔخیلیٔنمی30ٔمحققٔکنیم.

قرارٔبودٔدرٔمرحلهٔبازتوزیعٔدرآمدها،ٔعدالتٔمحققٔشهودٔمهثالٔدولهتٔرفهاهٔدرٔانگلسهتانٔنبایهدٔهمٔشکستٔخوردهٔاست.ٔاگرٔ
دهیٔمقاومهتٔدارهأدرٔمسهئلهٔمالیهاتسهرمایهٔ کهرد.هایٔدولتٔبهٔبخشٔبهداشتٔؤسالمتٔؤآمهوزشٔرأمحهدودٔمیکمک
یدٔبهٔشهادتٔاینکهٔاالنٔدرٔدنیا،ٔفاصهلهٔطبقهاتیٔگیرانهٔبگذارافتد؛ٔهرچهٔهمٔشمأقوانینٔسختکنندٔفرارٔمالیاتیٔاتفاقٔمیمی

شودٔامأحهلٔنشهدهٔپردازیٔکردیدٔکهٔعدالتٔازٔطریقٔبازتوزیعٔدرآمدهأحلٔمییکٔامرٔمحققٔالوقوعیٔاست.ٔاینٔهمهٔنظریه
دٔدرٔگهوییمٔعهدالتٔرأبایهمیٔالمکاسهبفقهایٔاست.ٔحاالٔمأمقابلٔاینٔایهدهٔدرٔاست.ٔپسٔاینٔایدهٔیکٔایدۀٔشکستٔخورده

کنیهدٔاساسهأگذاریٔکردٔؤنهٔدرٔمرحلهٔبازتوزیعٔدرآمدها.ٔوقتیٔشمأالگویٔتولیهدٔغیرمتمرکهزٔرأطراحهیٔمیالگویٔتولیدٔپایه
کندٔؤنهٔفق ٔحولٔبخشٔخصوصی؛ٔکهٔبهتهرٔاسهتٔبههٔآنههأگردشٔاعتباراتٔحولٔبخشٔقابلٔتوجهیٔازٔمردمٔتحققٔپیدأمی

ست.ٔفر ٔبفرماییدٔشمأدرٔشهری،ٔیکٔمجموعهٔصنعتیٔبهٔنهامٔدامشههرٔداریهدٔکههٔهایٔمدرنٔبگوییم.ٔاینٔفایدهٔاولٔاخان
دهیمٔهفتادٔروستایٔاطرافشٔتأمینٔگوییدٔگوشتٔیکٔشهرٔدؤمیلیونیٔرأمیکند.ٔامأزمانیٔهمٔمیگوشتٔآنٔشهرٔرأتأمینٔمی

ؤالبتهٔبهٔنظرٔمن،ٔگوشتٔآنٔٔشودزیعٔمیترٔتواراتٔآنٔعادالنهچونٔگردشٔاعتبٔترٔاست؛أاینٔمدلٔبهٔعدالتٔنزدیککنند؛ٔقطع
هایٔصنعتیٔرأبرٔاساسٔترٔخواهدٔبود.ٔگاهیٔاوقاتٔوقتیٔانسان،ٔخوراکٔدامٔدرٔاینٔمجتمعترٔؤباکیفیتتر،ٔبهداشتیهمٔسالم

مهوادٔکههٔدهنهدٔ]بلههأغهذأنمیشودٔکهٔاینهأبههٔدامکندٔمتوجهٔمیایٔکهٔدرٔطبٔاسالمیٔداریمٔبررسیٔمینظامٔمعناییٔمترقی
ٔرأدرٔیکٔسرفصلٔدیگریٔبحثٔکنیم.ٔشاءاللهٔبایدٔاینحاالٔانٔ.[دهندارزشٔمیبی

 ؛  ومین فایدۀ الگوی تولید غیرمتمرکز نسبت به تولید صنعتیمحیط زیست ایریشه . حفظ2/3/2

تٔؤتقریبهأیهکٔبندیٔصهنعتیٔاسهفایدهٔدومٔتولیدٔبأروشٔغیرٔمتمرکزٔحفظٔمحی ٔزیستٔاست.ٔالزمهٔتولیدٔصهنعتی،ٔبسهته
حهاالٔٔ هایٔصنعتیٔهسهتند.بندیوجدانٔعمومیٔبرٔاینٔمسئلهٔمعترفٔاستٔکهٔاصلٔدرٔتخریبٔمحی ٔزیستٔهمٔهمینٔبسته

                                                           
ٔکاالٔهأؤبرأدیدرٔتولٔیاقتصادٔییکارأیالزمٔبرأ ی(:ٔشراWELFARE ECONOMICSاقتصادٔرفاهٔ)ٔ.29 ٔعیهعهدالتٔدرٔتوزٔیکاالٔهأؤدرٔمبادله 

ٔدهد.ٔیقرارٔمٔیدرآمدٔرأموردٔبررس
 ۲۲۱خرد،ٔصٔاقتصاد

30. Thus, with an equal performance of labor, and hence an equal in the social consumption fund, one will in fact 
receive more than another, one will be richer than another, and so on. To avoid all these defects, right, instead of 
being equal, would have to be unequal. 

یأدیگریٔازٔبیشٔحقیقتٔدرٔفردیٔ،ٔاجتماعیٔهایٔسرمایهٔمصرفٔٔدرٔبرابریٔٔؤگرانٔکارٔبرابرٔعملکردٔبأ،ٔبنابراین ٔاروتمندترٔیکیٔ،ٔکندٔمیٔفتدر
ٔ.استٔدرستٔ،ٔبودنٔبرابرٔجایٔبهٔنابرابریٔجایٔبهٔ،ٔنقصانٔهمهٔاینٔازٔجلوگیریٔبرای.ٔغیرهٔؤدیگریٔاز

531ٔٔصٔ،emphases in the originalٔکتابٔازٔمطلبٔادرس
ٔمارکسٔکارلٔنوشته

ٔ.آیدیمٔشمارٔبهٔاجتماعیٔعدالتٔبهٔرسیدنٔبرایٔضروریٔراهکارهایٔازٔمالیاتیٔقوانینٔوضعٔحقیقتٔدر
 yon.ir/BZM5x:ٔمالیاتیٔامورٔسازمانٔسایتٔدرٔمطلبٔادرس
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خواهندٔحفظٔمحی ٔزیستٔرأدرٔبازیافهتٔخواستندٔعدالتٔرأدرٔبازتوزیعٔدرآمدٔحلٔکنندٔمیآقایانٔمثلٔآنٔبحثٔقبلیٔکهٔمی
هایٔطرفدارٔمحی ٔزیستٔرأمطرحٔهایٔؤکمپینکنند،ٔجنبشیکٔزبالهٔازٔمبدأٔرأمطرحٔمیهاییٔمثلٔتفکمدیریتٔکنند.ٔایده

ههایٔرونهدٔؤبطریهاییٔبهٔنحؤنمادینٔبهٔطبیعتٔمیبیندٔیکٔجمعیتشودٔازٔاینکهٔمیکنند!ٔانسانٔیکٔمقدارٔمتعجبٔمیمی
کننهدٔکههٔدارنهدٔکنندٔؤادعأههمٔمیآوریٔمیجمعٔهأرأازٔمحی ٔزیستبندیهایٔصنعتیٔؤکنسروهأؤاینٔقبیلٔبستهنوشابه

کنند.ٔدرٔحالیٔکهٔراهٔاصلیٔآنٔاینٔاستٔکهٔشمأازٔالگویٔتولیدٔصنعتیٔالاقلٔدرٔبخشٔغذأعبورٔبرایٔمحی ٔزیستٔتالشٔمی
هایٔبندیتههایٔمأدرٔالگویٔتولیدٔخانگیٔؤالگویٔتولیدٔغیرمتمرکز،ٔمیرٔبهٔطبیعتٔنیستند؛ٔچونٔبسهبندیپیدأکنید.ٔبسته
ٔنیستند.ٔپسٔاینٔهمٔفایدهٔدومٔبود.یکبارٔمصرفٔ

 ؛ سومین فایدۀ الگوی تولید غیرمتمرکز نسبت به تولید صنعتیتیمت تمام شدهکاهش . 3/3/2

لگویٔتولیهدٔاکندٔچرا؟ٔچونٔدرٔشدۀٔکاالٔؤخدماتٔکاهشٔپیدأمیفایدهٔسومٔالگویٔتولیدٔغیرمتمرکزٔاینٔاستٔکهٔقیمتٔتمام
ریتٔآنٔشودٔؤقیمهتٔمهدیهایٔهایتکیٔکهٔدرٔتولیدٔاستفادهٔمییمتٔتبلی ات،ٔقیمتٔحملٔؤنقل،ٔقیمتٔتکنولوژیصنعتی،ٔق

هایٔمانهشود.ٔدرٔحالیٔکهٔدرٔالگویٔتولیدٔخهانگیٔیهأالگهویٔتولیهدٔبهأسهاهایٔصنعتیٔبهٔقیمتٔنهاییٔکاالٔاضافهٔمیبخش
سهتهٔسهومٔدذیهلٔهمهینٔ-کندٔؤبهٔنظرٔمأکاهشٔپیدأمیٔشدۀٔکاالممحلی،ٔالاقلٔاینٔچهارٔهزینهٔوجودٔندارد؛ٔپسٔقیمتٔتما

شوند؛ٔپسٔکیفیتٔغذأکند.ٔچونٔدرٔالگویٔتولیدٔخانگی،ٔموادٔنگهدارندهٔحذفٔمیکیفیتٔکاالٔهمٔارتقأپیدأمیٔ-هاخاصیت
شنهادهایٔایٔاستٔبینٔپیهأباشد.ٔپسٔاینٔهمٔیکٔمقایسهکند.ٔشایدٔخودٔهمینٔمطلبٔدستهٔچهارمٔخاصیتهمٔارتقأپیدأمی

کننهد.ٔایهنٔبحهثٔایٔکهٔدارندٔراجهعٔبههٔالگهویٔتولیهدٔبحهثٔمیبرایٔالگویٔتولیدٔؤمکاتبٔمختلفٔاقتصادیٔالمکاسبفقه
ٔکنم.شاءاللهٔدرٔروزهایٔآیندهٔمحیرٔشمأطرحٔمیهایٔالگویٔتولیدٔرأانویژگی

َٔرٔٔهِٔلّٔلِٔمُدٔلَحٔأََٔؤ ٔیَنٔمِٔالَٔلعَٔأَٔب 



19 

 

 

 4المکاسب / جل ه دورۀ شقدشاتی فقه

 هاپیوست

 کار وزارت طرف از شده تعریف هایسنجه: 1پیوست 

ٔهٔاست.بهٔهفدهٔشاخصٔکلیدیٔبازارٔکارٔاشارهٔشدٔمرکزٔآمارٔؤاطالعاتٔراهبردیٔوزارتٔتعاونفٔکارٔؤرفاهٔاجتماعیٔدرٔنشریه
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