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ٔالرحمیالرمحناهللبسم

ءٔابیٔالقاسمٔیٔیومٔالجزااعوذٔباللهٔمنٔالشیطانٔالرجیمٔالحمدٔللهٔربٔالعالمینٔؤالصالةٔؤالسالمٔعلیٔسیدنأؤنبینأؤشفیعنأف
الشریفٔؤٔتعالیٔفرجهٔعلیٔاهلٔبیتهٔالطیبینٔؤالطاهرینٔسیمأبقیهٔاللهٔفیٔاالرضینٔارواحنأآلمالهٔالفداءٔؤعجلٔاللهٔمحمدٔو

ٔاللعنٔالدائمٔعلیٔاعدائهٔاعداءٔاللهٔمنٔاآلنٔالیٔقیامٔیومٔالدین.
 البیان(باب چهارم فقهمبتنی بر مُکث )قاعدۀ بیان خالصۀ ؛ «پردازش»و « تحلیل»، «ثبت»حلۀ بیان احکام در سه مرلزوم . 1

بیانٔمبتنیٔبرٔ»یٔبحثٔابتناءٔبحثٔبرٔهایژگیوعرضٔکردیمٔکهٔیکیٔازٔٔالمکاسبفقهمباحثاتیٔمقدماتیٔبأموضوعٔٔدورهٔ درٔاینٔ
کهٔدرٔواقعٔحاویٔبیانٔقواعدیٔاسرتٔٔشودیممحسوب1ٔٔالبیانفقهاست.ٔبیانٔمبتنیٔبرٔمکث،ٔبابٔسومٔقواعدٔاصولیٔٔ«کثمٔ 

ٔ .ٔبهٔصورتٔاجمالٔبیانٔمبتنیٔبرٔمکرثٔشراملٔشودیمٔ(مردم)ٔالریٔبأمکلفینٔؤناسٔکهٔبهٔافزایشٔسطحٔتفاهمٔاوامرٔؤنواهی 
ٔت ٔانٔبهٔنحؤترتبٔدرٔسهٔمرحلهٔاست:بیٔقسیم 

ٔ»ٔمرحلهٔ دومٔبیان،ٔٔمرحلهٔ ٔاست،ٔ«ثبت»،ٔبیانٔمبتنیٔبرٔبیانٔاولٔمرحلهٔ  ومٔدرٔیکٔبیرانٔابعادٔدرٔیکٔمسئلهٔؤمرحلهٔسٔ«تحلیل 
ئلهٔاسرت.ٔسرٔراهٔتحققٔیکٔمسبیینٔچگونگیٔبرخوردٔبأموانعٔبرٔدرٔپردازشٔتٔعمدهٔ استٔکهٔٔ«پردازش»ٔمبتنیٔبرٔفکرٔمرحلۀ

تفاهمٔبیشترٔؤقابلیرتٔٔاگرٔدرٔبیانمانٔمکثٔرأبهٔنحویٔکهٔدرٔاینٔمراحلٔگفتیمٔرعایتٔکنیم،ٔتشریحٔؤبیانٔیکٔمسئلهٔقابلیت
تأٔمیکنیمصالةٔتطبیقٔٔمسئلهٔ آنٔرأبرٔٔمعموالٔأمیکنیم.ٔوقتیٔمأبیانٔمبتنیٔبرٔمکثٔرأتشریحٔکندیمباالتریٔپیدأٔتحریکٔفکر

                                                           
(ٔدرٔمدرسۀٔعلمیۀٔچراربرا ٔشرررٔاصرفران۱۳۹۶ٔ)اولٔتأنرمٔمررماه۱۴۳۹ٔٔالبیانٔ)دهٔجلسه(ٔکهٔدرٔدهۀٔاولٔمحرمٔاشارهٔبهٔدورۀٔمباحثاتیٔفقهٔ.1

،ٔاسرالمیٔبرودهٔالبیانٔدرٔمیانٔمجموعۀٔمباحثٔاولینٔنقشۀٔالگرویٔپیشررفتبرگزارٔشد.ٔجلسۀٔاولٔؤنرمٔاینٔجلساتٔدرٔمقامٔجانماییٔمبحثٔفقه
زٔامٔاولرینٔبرابٔهایٔعلمیهٔپرداخته،ٔجلسۀٔسرومٔؤچررارورٔدرٔحوزهجلسۀٔدومٔبهٔشرحٔاجمالیٔنسبتٔمیانٔاینٔدیدگاهٔاصولیٔبأنگاهٔاصولیٔمشر

ه ؤجلساتٔپنجمٔتأٔسیٔقرارٔدادهباشدٔرأموردٔبررالبیانٔمیترینٔدستهٔازٔقواعدٔفقهالبیانٔ)بیانٔمبتنیٔبرٔظرفیت(ٔکهٔمتکفلٔارائۀٔمرمگانۀٔفقهابوابٔن 
کرثابیٔچونٔبیانٔمبتنیٔبرٔتأمل،ٔبیانٔدرٔفضایٔنظامٔمقایسه،ٔبیانٔمهشتمٔنیزٔبهٔچرارٔبابٔدیگرٔاختصاصٔپیدأکردهٔاست؛ٔابو ؤبیرانٔٔبتنریٔبررٔم 

 مبتنیٔبرٔرفق.
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یراتٔؤالٔاقلٔبأسهٔدسرتهٔٔازٔآٔ،دیکنیمنٔمسئلهٔجأبیفتد.ٔوقتیٔشمأآیاتٔؤروایاتٔمربوطٔبهٔصالةٔرأبحثٔبرایٔمخاطبٔای
ٔروایاتٔرؤبهٔرؤخواهیدٔشد:

صالةٔٔاقامهٔ صالةٔرأبأفطرتٔکسانیٔکهٔقرارٔاستٔٔمسئلهٔ صالةٔقرارٔدارند؛ٔیعنیٔنسبتٔٔمسئلهٔ درٔمقامٔثبتٔٔاصطالحأااولٔٔدستهٔ 
اٰلَةَٔتْنرٰیٔ»:ٔدیفرمایمقرآنٔاینگونهٔٔهٔ یآٔمثالٔا.ٔگذارندیمصالةٔرأاقامهٔکنندگانٔصالةٔبهٔاشتراکٔٔفائدهٔ ؛ٔکندیمکنندٔبحثٔ َٔالصَّ نَّ إ 

ْنَکرٔ 
َٔؤَاْلم  َٔاْلَفْحٰشاء  زشتیٔفحشأؤمنکرٔمعرودٔدرٔاینٔکالمٔاست؛ٔیعنیٔقبلٔازٔآنٔفرضٔبررٔایرنٔاسرتٔکرهٔمخاطربٔدر2ٔٔ«َعن 

صالةٔؤقرابلیتیٔٔفائدهٔ .ٔبنابراینٔکندیمشریفهٔاینٔصالةٔرأبأاینٔمسئلهٔثبتٔٔهٔ یآوءٔفحشاءٔؤمنکرٔتنبهٔداردٔؤعوارضٔسٔمسئلهٔ 
آنٔدرٔٔاقامرهٔ ؤمخاطبٔرغبتٔبیشتریٔبرایٔتحقرقٔصرالةٔؤتصرمیمٔبرهٔٔشودیمکهٔدرٔآنٔاستٔبرایٔمخاطبٔؤمکلفٔروشنٔ

دٔمبتنیٔبرٔتفقهٔاتفاقٔمیٔافتدٔکرهٔاگررٔشرمأبرهٔدنبرالٔبتٔداشتهٔباشیمٔتعبٔ اگرٔبیانٔمبتنیٔبرٔثٔاصطالحأا.ٔشودیموجودشٔپیدأ
ٔ»:ٔدیفرمایم.ٔروایتٔدیانکردهتعبدٔمبتنیٔبرٔتفقهٔنباشیدٔدرٔواقعٔبهٔرشدٔمخاطبٔٔخودٔکمکٔٔمسئلهٔ  َمرار  ْلٍمَٔکح  ٔع  َغْیر  ٔب 

د  َتَعبِّ َاْلم 

وَنةٔ  اح 
منجرٔبهٔرشدٔمکلفٔؤمخاطبٔنخواهدٔشد.ٔبنابراینٔبیرانٔمبتنریٔبررٔثبرتٔاینٔنوعٔعبادتیٔکهٔمبتنیٔبرٔفقهٔنیست3ٔٔ«َالطَّ

ٔ.دهدیمالاقلٔبخشیٔازٔتفقهٔموردٔنیازٔبرایٔتحققٔعبادتٔرأدرٔاختیارٔمأقرارٔ
.ٔدرٔبخشٔثبرتٔدهندیمبخشٔثبتٔاحکامٔرأتوجهٔٔکهٔبعدٔازٔثقیفهٔایرادٔشدهٔاستٔحضرتٔزهرأفدکیهٔخطبهٔ ابتدایٔٔمثالٔا

ْبرٔ »عٔبهٔخاصیتٔصالةٔنیزٔبحثٔشدهٔاست؛ٔاحکامٔراج ٔاْلک  َٔعن 
یراا اَلَةَٔتْنز 

ٔالصَّ ه  ٔمسئلهٔ کهٔٔشودیمیعنیٔصالةٔباعث4ٔٔ«َفَرَضٔاللَّ
ازٔجملرهٔٔمرثالٔا.ٔشرودیمبرٔصالةٔنیزٔبرارٔٔشودیمکبرٔازٔنفسٔانسانٔزدودهٔشود.بنابراینٔهرٔآنچهٔکهٔازٔخاصیتٔبرٔرفعٔکبرٔبارٔ

کهٔٔشودیم.ٔعبورٔازٔکبرٔباعثٔکندیمرفعٔکبرٔاستٔاینٔاستٔکهٔعبورٔازٔکبرٔروابطٔانسانیٔرأبرینهٔٔلهٔ مسئییٔکهٔدرٔهاتیخاص
.ٔپسٔهرٔشودیمعبورٔازٔکبرٔبارٔٔایبرٔهاتیخاصیٔازٔامجموعهٔپذیردٔؤدرٔپذیرشٔحقٔمخالفتٔنکند،بٔترراحتانسانٔحقٔرأ

                                                           
2ٔ ْتل  يَ ٰما .ٔا  وح 

 
َلْیَكٔ أ َنٔ إ  ٔ م  ٰتاب  ٔ َؤ َاْلک  م  ق 

َ
اٰلةَٔ أ نَّٔ َالصَّ اٰلةَٔ إ  ٔ َعن ٔ َتْنرٰیٔ َالصَّ ْنَکرٔ  َؤ َاْلَفْحٰشاء 

ٔ َؤ َاْلم  ْکر  ٔ َاهّٰلل  َلذ  ْکَبر 
َ
وَنٔ ٰما َیْعَلم ٔ َاهّٰلل ٔ َؤ أ  45 ،عنکبوت / َتْصَنع 

ٔنمازٔازٔکارهایٔزشت،ٔؤکارهایٔناپسن مانأذکرٔخدأهیٔٔدارد؛ٔؤمدٔبازٔآنچهٔرأازٔاینٔکتابٔبهٔتؤوحیٔشدهٔاست،ٔبخوانٔؤنمازٔرأبرپأدار،ٔیقیناا
 []ترجمهٔانصاریانٔبزرگٔترٔاست،ٔؤخدأآنچهٔرأانجامٔمیٔٔدهید،ٔمیٔٔداند.

.نیرالمؤمنی]امٔ.3 ه  ْنَٔمَکان  ٔم 
َٔؤاَلَٔیْبَرح  ور  َٔید  وَنة  اح 

َٔالطَّ َمار  ْلٍمَٔکح  ٔع  َغْیر  ٔب 
د  َتَعبِّ  [:َٔاْلم 

 شود.چرخدٔؤازٔجایشٔدورٔنمی.ٔپیوستهٔگردٔخودٔمیدانشٔ،ٔمانندٔاال ٔآسیابٔاست:ٔعبادتٔکنندهٔبیعلیٔامام
116ٔالحکم،ٔصٔغرر

َٔالْٔ یر  م 
َ
یَنَٔؤَقاَلٔأ ن  ْؤم  َٔؤالَٔم  ور  َٔید  وَنة  اح 

َٔالطَّ َمار  ْقٍهَٔکح  ٔف  َٔعَلیَٔغْیر 
د  َتَعبِّ ْنٔعَٔٔ:َٔاْلم  ٔم  َٔؤَرْکَعَتان 

ْنَٔسبَْٔیْبَرح  ٍمَٔخْیٌرٔم  َٔاْلَعرالٔ ال  نَّ
َ
ٍلِٔل  ْنَٔجاه  ٔم 

یَنَٔرْکَعةا ٔع  یره  ت 
ْ
َمَٔتأ

ت ئ
ْ
َٔؤَتأ ه  ْلم  ع  ْنَرأب  ٔم 

ج  َٔفَیْخر  ْتَنة  ٔمََٔاْلف  َٔاْلَعَمل 
یل  َٔؤَقل 

َٔنْسفاا ه  ف  َلَٔفَیْنس  ٔأََاْلَجاه  یر  ْنٔکََٔعَٔکث  َٔخْیٌرٔم  ْلم  َٔؤْلع  ْلم  َٔاْلع  یل  َٔمَعَٔقل  َٔاْلَعَمل  یر  .ٔث  ْبَرة 
َٔؤَالشُّ كِّ َٔالشَّ

ادٔبرتررٔازٔهفترٔؤدؤرکعتٔنمرازٔعرالم،شودٔچرخدٔؤدورٔنمی:ٔعبادتٔکنندهٔبدونٔفقه،ٔمانندٔاال ٔآسیابٔاست.ٔپیوستهٔگردٔخودٔمیامامٔعلی
ٔیادیربأزٔیکارَکَندٔؤکمآیدٔؤبهٔنادانٔکهٔبرسد،ٔویٔرأازٔجأبرمیرکعتٔنادانٔاست؛ٔزیرأفتنهٔچونٔبهٔعالمٔبرسد،ٔبأدانشٔخویشٔازٔآنٔبیرونٔمی

ٔبأعلمٔاندکٔؤشکٔشبرهٔبرترٔاست.ٔیعلمٔازٔپرکار
 245،ٔص1جٔاإلختصاص،

َئَعْنٔٔ.4 و  َمٔر  ئٍّعَٔقاَلْتَٔقاَلْتَٔفاط  َٔعل  ْنت  ْیَنَبٔب  ٍرَٔعْنَٔز ٍدَٔعْنَٔجاب 
َحمَّ ٔم  ْحَمَدْٔبن 

َ
ْرَراَنَٔعْنٔأ ٔم  یَلْٔبن  ْسَماع  ٔٔإ  رئَمْعَنریَٔفرَد ٔ:ة  َررأف  ْطَبت 

ئخ  ٔ:ٔ...ف 

َٔؤ ْر  
َنٔالشِّ ٔم 

یراا یَماَنَٔتْطر  ٔاإْل 
ه  ن  َفَفَرَضٔاللَّ یاًا عا ْنز  ةا تا الا ْبر   الصَّ  ...اْلک 

رٔفرمود،ٔؤنمرازٔرأبررایٔدوریٔازٔکبررٔکنندگیٔازٔشر ٔؤبت:ٔپسٔخداوندٔایمانٔرأبرایٔپا حضرتٔزهرأفرمود نخوت.]ترجمرۀٔٔوپرستیٔمقر 
ٔغفاری[

 568،ٔص3ٔمنٔالٔیحضرهٔالفقیه،ٔج
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ٔمیکنیمر.ٔبنابراینٔدرٔبیانٔمبتنیٔبرٔثبتٔسعیٔشودیمیٔصالةٔنیزٔتصورٔبرأشودیمآنچهٔکهٔازٔخاصیتٔبرایٔعبورٔازٔکبرٔتصورٔ
بیشرتریٔدرٔاؤبرهٔوجرودٔٔزهٔ یانگشرعیٔؤیکٔامرٔؤنریٔالریٔرأبرایٔمکلفٔتبیینٔکنیمٔتأگرایشٔؤٔمسئلهٔ وجهٔاستداللیٔیکٔ

،ٔمیکنیمرراجعٔبهٔوجهٔثبتیٔیکٔحکمٔبحرثٔ.ٔالبتهٔپرٔواضحٔاستٔکهٔوقتیٔداریمٔدهدیمبیایدٔؤبداندٔکهٔچرأاینٔکارٔرأانجامٔ
استحسانیٔؤنهٔفلسفیٔؤمنطقیٔبهٔمعناییٔکهٔاآلنٔرایجٔاست.ٔهمانٔٔؤؤنهٔذوقیٔمیکنیماینٔمعنأرأفقریٔؤاستظراریٔدنبالٔ

ؤدرایهٔؤبحثٔٔ،ٔمأنیزٔبرٔرویٔآنٔتکیهاندفرمودهیٔمثلٔصالةٔبرٔرویٔآنٔتکیهٔامسئلهؤیأقرآنٔبرایٔتبیینٔٔوجریٔرأکهٔامام
ٔ.میکنیم

صرالةٔرأدرٔٔمسئلهٔ صالةٔنگاهٔکنیم،ٔابعادٔٔمسئلهٔ تحلیلٔآنٔحکمٔاست.ٔاگرٔدوبارهٔبأاینٔنگاهٔبهٔٔ،بخشٔدومٔبیانٔمبتنیٔبرٔمکث
ایرتٔکهٔاقلٔنمازٔپنجاهٔؤیکٔرکعتٔاست.ٔدرٔواقعٔدرٔاینٔرؤاندفرمودهاینکهٔٔمثالٔا.ٔمیکنیمایٔازٔآیاتٔؤروایاتٔپیدأمجموعه

پس5ٔٔکهٔاینٔپنجاهٔؤیکٔرکعتٔدرٔپنجٔرکعتٔواجبٔشدهٔاست.ٔاندفرموده.ٔیأاینکهٔکندیمنمازٔرأتحلیلٔٔمسئلهٔ بهٔلحاظٔکمیٔ
ٔاینٔروایتٔنیزٔدرٔمقامٔتحلیلٔحکمٔنمازٔاست.

ورٍٔ»یأوقتیٔدرٔروایتٔفرمودٔکهٔ َطر  ٔب 
الَّ .ٔیرأکنردیمارتٔاسرتٔبحرثٔدرٔواقعٔبخشیٔازٔصالةٔرأکهٔمربوطٔبهٔطرر6ٔ«اَلَٔصاَلَةٔإ 

َحةٔ ٔیرٔ غَٔبٔ اَلَٔصاَلَةٔ»:ٔاندفرموده .ٔبنرابراینٔمجموعرهٔازٔکننردیمدرٔاینجأنیزٔبهٔجزئیٔازٔنمازٔکهٔتکبیرةٔاالحرامٔاست،ٔتاکید7ٔٔ«َفات 

                                                           

5.ٔٔ َسَٔقاَلَٔحدَّ ون  یَسیَٔعْنٔی  ٔع  ْٔبن  د 
َحمَّ یَمَٔعْنٔم  ْبَراه  ٔإ 

ئُّْبن  َٔقاَلَٔعل  ْحَوص 
َ
َٔسْعٍدَٔاِْل ْٔبن  یل  ْسَماع  ئإ  َضا :َثن  لرِّ ٔل 

ْلت  ْحَدیَٔؤٔق  ْنَٔرْکَعٍةَٔفَقاَلٔإ  ٔم 
اَلة  َٔالصَّ َکم  وَنَٔرْکَعةٔا یَسیٔ.َٔخْمس  ٔع  ْٔبن  د 

َحمَّ َٔیْحَییَٔعْنٔم  ْحَمَدْٔبن 
َ
ٔأ ْٔبن  د  َحمَّ ْثَلهٔ  :م  ٔ.م 

ٔفرمود:ٔپنجاهٔؤیكٔرکعت.ٔ؟رضٔکردم:ٔنمازٔچندٔرکعتٔاستعٔسماعیلٔبنٔسعدٔاحوصٔگوید:ٔبهٔامامٔرضاا
 218،ٔص1،ٔجاإلستبصار/3ٔٔ،ٔص2،ٔجترذیبٔاِلحکام/446ٔٔ،ٔص3الکافی،ٔج

ئَالْٔ ب 
َ
ِٔل  ْلت  ئَنْصٍرَٔقاَل:ٔق  ب 

َ
ٔأ ْٔبن  د 

َحمَّ ٔم  ْحَمَدْٔبن 
َ
َٔعْنَٔسْرٍلَٔعْنٔأ َٔاْلَحَسن 

ْٔبن  د  َحمَّ نََّٔٔحَسن ٔم  ْصَحاَبَنأیَٔإ 
َ
َٔؤٔأ ْرَبعاا

َ
ئأ َصلِّ ْمٔی  ر  َٔبْعض  ع 

َطوُّ َٔالتَّ ئَصاَلة  وَنٔف 
ف  ْٔخَتل 

ٔ
َ
یٔأ َؤَحتَّ ْنَتَٔکْیَفٔه 

َ
ٔأ ه  ٔب 

ئَتْعَمل  ذ 
الَّ ْرن ئب  ْخب 

َ
یَنَٔفأ ئَخْمس 

َصلِّ ْمٔی  ر  یَنَٔؤَبْعض  ْرَبع 
َ
ثْٔأ م  يْعَمَلٔب  َصلِّ

 
َٔفَقاَلٔأ ه  مْٔٔل 

َ
َٔقراَلٔأ یَنٔث رمَّ َٔؤَخْمس 

َدةا رْكَٔواح  َٔؤس  ه  َیرد  َٔعَقرَدٔب 
َٔبْعَدٔأَ َٔؤَرْکَعَتْین  َٔقْبَلَٔاْلَعْصر 

ْرَبعاا
َ
َٔؤأ ْرر 

َٔبْعَدَٔالظُّ ْرَبعاا
َ
َٔؤأ َیةا َواَلَٔثَمان  َٔؤَالزَّ ب  َٔقْبَلْٔلَمْغر  َٔبْعَدٔأَعٔ َٔرْکَعَتْین  َٔؤَرْکَعَتْین  َرة  َٔاآلْخ  َرْکعََٔشاء  ٔب  ان 

َعدَّ وٍدٔت  ع  ْنٔق  ٔم  َشاء  رْنْٔلع  ٍةٔم 
َضَٔسْبَعٔ َٔؤَاْلَفَرائ  َٔؤَرْکَعَتي َٔاْلَفْجر 

َٔؤَاْلَوْتَرَٔثاَلثاا ْیل 
ئََصاَلَةَٔاللَّ َیاٍمَٔؤَثَمان  َٔعْشَرَةٔفَٔٔق  َحٌدَٔؤَخْمس 

َ
َكٔأ ٔ.وَنَٔذل 

دٔبنٔابیٔنصرٔگوید:ٔبهٔامامٔرضا ؤچررارٔرکعرتٔؤٔکنند.ٔبعضیٔچرلگفتم:ٔدوستانٔما،ٔدرٔنمازٔنافلهٔبرٔخالفٔیکدیگرٔعملٔمیٔاحمدٔبنٔمحم 
گاهٔسازیدٔتأمنٔنیزٔهمانچهٔکهٔخودٔبهٔآنٔعملٔمیخواند.ٔمرأازٔآنبرخیٔدیگرٔپنجاهٔرکعتٔنمازٔمی اهٔؤیكٔرمود:ٔمنٔپنجفٔگونهٔعملٔکنم.کنید،ٔآ

عرتٔپریشٔازٔکعتٔبعدٔازٔظرر،ٔچرارٔرکظررٔهشتٔرکعتٔؤچرارٔرٔۀنافلٔ-ؤبأدستٔمبار ٔشمردٔٔ-کنٔٔسپسٔفرمود:ٔحفظٔخوانم.رکعتٔنمازٔمی
هشرتٔٔ-شرودٔکهٔیكٔرکعتٔایستادهٔمحسوبٔمیٔ-عصر،ٔدؤرکعتٔبعدٔازٔمغرب،ٔدؤرکعتٔپیشٔازٔعشا،ٔدؤرکعتٔپسٔازٔعشأبهٔصورتٔنشستهٔ

ٔهأپنجاهٔؤیكٔرکعتٔاست.صبحٔؤهفدهٔرکعتٔفریضهٔکهٔتمامٔآنٔۀنافلٔتشب،ٔسهٔرکعتٔوتر،ٔدؤرکعٔۀرکعتٔنافل
 444،ٔص3،ٔجالکافي

6.ٔٔ ر  ؤَجْعَفٍرَٔاْلَباق  ب 
َ
ورٍَٔقاَلٔأ َطر  ٔب 

الَّ َٔؤاَلَٔصاَلَةٔإ 
اَلة  َٔؤَالصَّ ور  ر  َٔوَجَبَٔالطَّ َذأَدَخَلَٔاْلَوْقت  ٔ.:ٔإ 

م(ٔواجبٔمیٔامامٔباقر ٔارت.أطربشود،ٔؤهیچٔنمازیٔصحیحٔنیستٔمگرٔفرمود:ٔهنگامیٔکهٔوقتٔنمازٔداخلٔشودٔطرارتٔ)وضؤؤغسلٔؤتیم 
ٔ]ترجمهٔبالغیٔؤغفاری[

 33،ٔص1،ٔجمنٔالٔیحضرهٔالفقیه

َٔؤَقاَلٔٔ.7 َتاب  َٔاْلک  َحة  َفات  ٔب 
الَّ ٔ.:ٔاَلَٔصاَلَةٔإ 

ٔفرمود:ٔنیستٔنمازیٔمگرٔهمراهٔبأسورۀٔفاتحةالکتاب.ٔپیامبر
 196،ٔص1،ٔجعوالئاللئالي
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دٔیرکٔحکرمٔابعرأکننردیمآیاتٔؤروایتٔداریمٔکهٔمأبهٔآنرأروایاتٔؤآیاتٔتحلیلٔحکمٔمیٔگوییم.ٔروایاتٔؤآیاتیٔکهٔکمرکٔ
ٔ؛شوندیمعمدهٔتقسیمٔٔدستهٔ فرمیدهٔشود.ٔالبتهٔخودٔروایاتٔؤآیاتٔبابٔتحلیلٔبهٔدؤ

درٔمقرامٔٔکرهٔدیگرریٔازٔآیراتٔؤروایراتٔدسرتهٔ امرأیرکٔٔ.کنندیمبحثٔٔمسئلهٔیکٔدستهٔاینٔاستٔکهٔظاهرٔحکمٔؤدرٔظاهرٔ 
ایرنٔروایرتٔدرٔمقرامٔظراهرٔنمرازٔبحرث8ٔٔ«ضرورٔالقلربالٔصالةٔاالٔبح»فرمود:ٔٔمثالٔا.ٔکنندیمباطنٔحکمٔرأبحثٔٔ،اندلیتحل
ٔ.کندیمبلکهٔدرٔمقامٔباطنٔنمازٔبحثٔٔکندینم

تحققٔآنٔحکمٔؤٔاصطالحأاؤنهٔدرٔمقامٔتحلیلٔبلکهٔٔاندگرفتهسومیٔازٔآیاتٔؤروایاتٔوجودٔدارندٔکهٔنهٔدرٔمقامٔثبتٔقرارٔٔدستهٔ 
صرالةٔحکرمٔبرهٔٔمسئلهٔ درٔموردٔٔمثالٔاتٔؤروایاتٔمقامٔپردازشٔمیٔگوییم.ٔآیأاصطالحأأهاآنکهٔمأبهٔٔکنندیممسئلهٔرأتسریلٔ
کهٔمرادٔمنٔازٔآنٔعبورٔازٔنجاستٔنیست.ٔوقتیٔعبورٔازٔ-10ٔ،ٔحکمٔپوشیدنٔلباسٔپاکیزدهٔدرٔنماز9،ٔعطرٔدرٔنمازنظافتٔمسجد

ؤیرأدر11ٔٔؤاینٔکرهٔمسرجدٔبسرازیمٔ–ٔجزءٔتحلیلٔاستٔامأاینکهٔلباسٔسفیدٔبپوشیمٔمرادٔمنٔاست.ٔمیکنیمنجاستٔرأبحثٔ

                                                           

ٔبحضورٔالقلب:ٔقالٔ.8 ٔ.الٔصالةٔاال 

ٔمامٔنیستٔمگرٔبأحضورٔقلب.:ٔنمازٔتامٔؤتپیامبرٔاسالم
176ٔاحادیثٔمنظوم،ٔص

ٍمَٔعْنٔمٔ  َٔسال  ْٔبن  َشام  َمْیٍرَٔعْنٔه 
ئع  ب 

َ
ٔأ ْبن  ٔا  ٍدَٔعن 

َحمَّ ٔم  ْحَمَدْٔبن 
َ
َٔیْحَییَٔعْنٔأ ْٔبن  د  َحمَّ ْٔبن ٔم  د 

ئَحمَّ ب 
َ
ٍمَٔعْنٔأ ْسل  ْٔٔعَفرٍَٔجٔٔم  ْرَفع  َٔاْلَعْبَدَٔلی  نَّ َٔقاَل:ٔإ  ه  ْنَٔصراَلت  ٔم 

َٔله 

َقْلبٔ نٔ  ٔب  ْقَبَلَٔعَلْیه 
َ
َٔمأأ الَّ ٔإ 

َٔله  ْرَفع  َرأَفَمأی  س  م  ْؤخ 
َ
َرأأ ع  ب  ْؤر 

َ
َرأأ ث  ل  ْؤث 

َ
َرأأ نَّْٔصف  َٔؤإ  اه  النَّ َمْرَنأب 

َ
وأمٔ َمأأ

َرأَمأَنَقص  ْمٔب 
َٔلر  مَّ َیت  ٔل  َلة  یَضةٔ ف  ٔ.َنَٔاْلَفر 

دٔبنٔمسلمٔگوید:ٔامامٔباقر شود.ٔپرسٔچیرزیٔازٔآنٔقبرولٔپنجمٔآن،ٔقبولٔمیچرارمٔؤیأیكسوم،ٔیأیكه،ٔنصفٔآن،ٔیأیكازٔنمازٔبندٔفرمود:ٔمحم 
ٔگردد.ٔآن،ٔکاملٔۀایمٔتأنواقصٔنمازٔبهٔواسطایٔکهٔدلٔاؤبهٔآنٔرویٔآورده،ٔؤمأبهٔنمازٔنافلهٔمأمورٔشدهشودٔمگرٔبهٔاندازهنمی

 363،ٔص3،ٔجالکافي

ْحٔٔ.9
َ
ٔأ ئُّْبن  ئَعل  َثن 

ٔالَحدَّ َمَرَٔعرن 
ٔع  ْٔبن  ل 

َفضَّ ٔاْلم  ٍدَٔعن  َٔخال  ْٔبن  د 
َحمَّ َٔعْنٔم  یه  ب 

َ
َٔعْنٔأ ه 

ٔاللَّ َٔعْبد  ْحَمَدْٔبن 
َ
ٔأ ه  َٔمَدَٔعْنَٔجدِّ ق  راد  َمأٔصَّ یر 

َصرلِّ ٔی  َقراَل:َٔرْکَعَتران 
ٍر. َتَعطِّ ٔم  َمأَغْیر  یر 

َصلِّ ٔی  یَنَٔرْکَعةا ْنَٔسْبع  ٔم 
ْفَضل 

َ
ٌرٔأ َتَعطِّ  م 

لٔبن تٔنمرازیٔکرهٔخواندٔبرترٔاستٔازٔهفتادٔرکعرنقلٔکردهٔاستٔکهٔفرمود:ٔدؤرکعتٔنمازیٔکهٔشخصٔعطرٔزدهٔمیٔعمرٔازٔامامٔصادقٔٔمفض 
ٔخواند.شخصٔعطرٔنزدهٔمی

 40صٔثوابٔاِلعمالٔؤعقابٔاِلعمال،

َٔیْحَیریَٔعرْنٔٔ.10 ْٔبن  م  ٔاْلَقاس  ٍدَٔعن 
َحمَّ ٔم  ْحَمَدْٔبن 

َ
َٔیْحَییَٔعْنٔأ ْٔبن  د  َحمَّ ٔم  ره 

ٔاللَّ رئَعْبرد  ب 
َ
ریٍرَٔعرْنٔأ رئَبص  ب 

َ
رٍدَٔعرْنٔأ َٔراش  ْٔبرن  ٔاْلَحَسرن  ه 

َقراَلَٔقراَلَٔٔٔجردِّ

یَنٔ ن  ْؤم  اْلم  یر  م 
َ
اَلةٔ ٔ:أ لصَّ وٌرٔل  َؤَطر 

َٔؤاْلَحَزَنَٔؤه  ٔاْلَرمَّ ب  ْذه  ٔی  َیاب  َنٔالثِّ ٔم 
یف  ظ 

ٔ.النَّ

ٔ.طرارتٔبرایٔنمازٔاستَٔبَردٔؤمایه:ٔجامهٔتمیزٔ،ٔاندوهٔؤغمٔرأمیامامٔعلیٔ
 444،ٔص6الکافي،ٔج

11.ٔٔ اء 
َبْیَدَةٔاْلَحذَّ ئع  ب 

َ
َٔعْنٔأ ٔاْلَحَکم  ْٔبن  َشام  َمْیٍرَٔعْنٔه 

ئع  ب 
َ
ٔأ ٔاْبن  َٔعن  یه  ب 

َ
یَمَٔعْنٔأ ْبَراه  ٔإ 

ئُّْبن  َٔعل  ه 
ٔاللَّ َبأَعْبد 

َ
ٔأ ْعت  َٔبَنریٔٔ:َٔقاَلَٔسم  داا َٔمْنَٔبَنریَٔمْسرج 

ول  َیق 

ٔلَٔ ه  ٔاللَّ ه 
ٔاللَّ ؤَعْبد  ب 

َ
ئأ ٔب  َبْیَدَةَٔفَمرَّ

ؤع  ب 
َ
َٔقاَلٔأ ة  ئاْلَجنَّ ٔف 

َٔبْیتاا َٔمکَّٔٔه  یق  ئَطر  َدٔف  ٔف 
ْلت  ع  ٔج  َٔله 

ْلت  َٔفق  داا ْحَجاٍرَٔمْسج 
َ
أ ٔب 

ْیت  ْنَٔیکٔ َةَٔؤَقْدَٔسوَّ
َ
ؤأ ْنٔاَ َٔنْرج  وَنَٔهَذأم 

َكَٔفَقاَلَٔنَعْم. َٔذل 

هٔصادق کنرد.ٔمرنٔدرٔراهٔمکرهٔبرأچیردنٔایٔبنأمیگوید:ٔهرٔکهٔدرٔدنیأمسجدیٔبنأکند،ٔخداوندٔدرٔبرشتٔبرایشٔخانهمیٔٔشنیدمٔابؤعبدٔاللَّ

هٔصادقٔسنگرأمسجدیٔمی همرانٔمسراجدٔٔبرٔمنٔگذشت،ٔبهٔآنٔحضرتٔگفتم:ٔقربانتٔشوم.ٔامیدوارمٔکهٔاینٔمسجدٔازٔساختمٔکهٔابؤعبدٔاللَّ
هٔگفت:ٔبلیٔباشد. ٔ.ابؤعبدٔاللَّ
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نمازٔدرٔعملٔهستند.ٔالبتهٔخدمتتانٔعرضٔکرنمٔکرهٔپرردازشٔیرکٔٔمسئلهٔ ٔکنندهٔ تسریلٔٔهمهٔ ٔهانیا12ٔمسجدٔحضورٔپیدأکنیم.

عردمٔتحقرقٔکفررٔدرٔموردٔ،ٔآیاتٔؤروایاتیٔرأکهٔمیکنیمهٔاست؛ٔیعنیٔوقتیٔمأآیاتٔؤروایتٔپردازشٔکفرٔرأبحثٔبٔ َسَٔحٔحکمٔبٔ 
کهٔتحققٔایثرارٔرأٔمیکنیم،ٔآیاتٔؤروایاتیٔرأبحثٔمیکنیمولیٔوقتیٔآیاتٔؤروایاتٔپردازشٔایثارٔرأبحثٔٔ،یمکنیمبحثٔٔاست

ؤٔکهٔبیانٔبایدٔدرٔچندٔمرحلهٔاتفاقٔبیفتدٔدیگویمبیانٔمبتنیٔبرٔمکثٔلهٔنیزٔبایدٔتوجهٔکرد.ٔبنابراینٔ.ٔبهٔاینٔمسئکندیمتسریلٔ
ٔ.کندیمنیزٔبهٔمراحلٔثبتٔؤتحلیلٔؤپردازشٔتقسیمٔٔمراحلٔنهٔدرٔیکٔمرحلهٔؤماهیت

یادٔٔمسئلهٔ اصولیٔخدمتتانٔمطرحٔکنم.ٔٔقاعدهٔ تکیملیٔدرٔبابٔاینٔٔنکتهٔ منٔدؤ تٔکرهٔچررأازٔکلمرأپرسرندیماولٔاینکهٔازٔمأز
ٔمأدرٔمقرامٔمیدهیمتوجهٔٔشناسیٔؤترمینولوژیمأهمیشهٔبهٔاینٔنکتهٔدرٔاصطالحٔثبت،ٔتحلیلٔؤپردازشٔاستفادهٔشدهٔاستٔو

ٔ ٔارٔدارد:تیٔدرٔسهٔوضعیتٔقریحاظٔظرفسهٔوضعیتٔرؤبهٔرؤهستیم؛ٔیعنیٔمخاطبٔمأازٔلٔاقلٔباالٔ،جدیدٔتفاهمٔیکٔبحث 
گوینردهٔؤٔؤقصدٔبأمأهمراهٔاستٔؤبهٔمأنزدیکٔاسرت؛ٔیعنریٔ«وٰیٔنَٔ»وضعیتٔاولٔاینٔاستٔکهٔمخاطبٔازٔلحاظٔنیتٔؤمأ

تٔبلکرهٔدرٔقصدٔؤهمٔنیتٔبأمخاطبٔنیسرٔکالمٔهمٔشنوندهٔ گوییدٔکهٔدٔهستند.ٔدرٔوضعیتٔدیگرٔشمأمیقصکالمٔهمٔٔشنوندهٔ 
ند.ٔقصدٔمخاطبینٔدرٔچنینٔشرایطیٔهستٔهاوقتمعناییٔایجادٔکند.ٔگاهیٔٔتوسعهٔ برایٔقصدٔخودٔٔخواهدیموضعیتیٔاستٔکهٔ

راهٔحرلٔٔودٔخودٔاستٔبهٔدنبرالٔیرکٔمعنرایٔجدیردٔؤدرکٔآنرأبأقصدٔتؤیکیٔنیستٔولیٔبهٔلحاظٔاینکهٔبهٔدنبالٔتحققٔقص
یستٔؤ.ٔاینٔنیزٔیکٔفرضٔدرٔبحثٔاست.ٔیکٔفرضٔدیگریٔنیزٔوجودٔداردٔکهٔمخاطبٔدرٔآنٔبأشمأهمٔقصدٔنگرددیمجدیدٔ

رضٔدومٔهٔدرٔفاستٔکٔداشتهٔباشید.ٔفرقٔآنٔبأفرضٔدومٔاینٔراهٔحلٔبرایٔقصدٔاؤارائهٔ قدرتٔٔبیندٔکهیٔنمیشمأرأنیزٔدرٔمنزلت
ولریٔدرٔفررضٔٔمعناییٔبرایٔآنٔبدهیردٔتوسعهٔ کهٔشمأبتوانیدٔراهٔحلیٔبرایٔقصدٔاؤایجادٔکردهٔؤیکٔٔدهدیممخاطبٔاحتمالٔ

ٔدیاگرفتهقرارٔٔولیٔبهٔهرٔحالٔدرٔمقامٔگفتگویٔبأیکدیگرٔندیبیمعرضٔخودٔاست؛ٔیعنیٔشمأرأهمسومٔاینٔاحتمالٔنیزٔمنتفیٔ
ٔ.ٔپسٔاینٔنیزٔیکٔفرضٔاست.دیکنیمبأهمٔبرقرارٔٔیامفاهمهؤادبیاتٔ
.ٔکنردیمدرٔمقامٔتبیینٔمسئلهٔبأمخاطبٔخودٔقرارٔبگیریدٔتبیینٔشمأتابعٔاینٔشروطٔظرفیتیٔتغییرٔپیردأٔدیخواهیموقتیٔشمأ

،ٔشمأبرأبیندیمحلٔٔکهٔنهٔبأشمأهمٔقصدٔاستٔؤنهٔشمأرأبهٔعنوانٔیکٔمنبعٔراهٔدیشویماگرٔشمأبأمخاطبیٔهمٔکالمٔٔمثالٔا
خودٔرأازٔتغییرٔلفظٔآغازٔنکنیدٔچررأٔمباحثهٔ لفظیٔنکنیدٔچرأکهٔکمترینٔارتباطٔبینٔشمأؤاؤبرٔقرارٔاست.ٔبنابراینٔٔمناقشهٔ اؤ

ٔمیلریٔدرٔاؤاتفراقٔ،دیرکنیمکهٔاؤکمترینٔارتباطٔؤانگیزهٔرأبرایٔارتباطٔکالمیٔبأشمأداردٔؤوقتیٔشمأازٔلفظٔجدیدٔشروعٔ
ٔٔافتدینم معنراییٔٔتوسعهٔ اؤرأبپذیریدٔؤدرٔدرونٔلفظٔاؤٔکهٔبهٔاصطالحٔجدیدٔشمأتوجهٔکند.ٔشمأبایدٔچهٔکارٔکنید؟ٔبایدٔلفظ 

ترٔاست.ٔقیردیٔبرهٔآنٔدهیدٔبهٔنظامٔمعناییٔاؤنزدیکهمانٔلفظیٔکهٔتشخیصٔمیٔایجادٔکنید.ٔکدامٔلفظٔرأبایدٔانتخابٔکنید؟
امأیافتهٔاست.ٔاین،ٔیکٔقاعدهٔاست.ٔوجهٔشودٔمعناییٔکهٔبرایٔقصدٔخودشٔدرنظرٔگرفتهٔمعناییٔتنزلبزنیدٔتأبأآنٔقید،ٔاؤمت

                                                                                                                                                                                     
 368،ٔص3ٔالکافي،ٔج

َٔعْنٔعَٔٔ.12 یه  ب 
َ
ئَِّعْنَٔجْعَفٍرَٔعْنٔأ ون 

ک  ٔالسَّ ئَِّعن  ْوَفل 
ٍدٔالنَّ َحمَّ ئم  ب 

َ
اَنَٔعْنٔأ َٔحسَّ ْٔبن  د 

َحمَّ َٔعْنٔم  ئٍَّعْنه  َٔصاَلٍةَٔؤَصراَلٌةٔٔل  ْلف 
َ
ٔأ س  ٔاْلَمْقد  ئَبْیت  َقاَل:َٔصاَلٌةٔف 

اَئةٔ  ٔم  ْعَظم 
َ
ٔاِْل د  ئاْلَمْسج  َٔؤٔف  وَنَٔصاَلةا ْشر  َٔخْمٌسَٔؤع  یَلة  ٔاْلَقب  د  ئَمْسج  ئَصاَلٍةَٔؤَصاَلٌةٔف  ٔاثَْٔٔصاَلٌةٔف  وق 

ٔالسُّ د  َٔمْسج  ل 
ج  ٔالرَّ َٔؤَصاَلة  ٔفٔ َنَتأَعْشَرَةَٔصاَلةا ره  ئَبْیت 

َدٌة. َٔصاَلٌةَٔواح   َوْحَده 

مرازٔدرٔمسرجدٔب[ٔنمازٔدرٔمسجدٔبزرگ)جامع(ٔصدٔنمازٔاسرتٔؤ]ثرواب[ٔنالمقدسٔهزارٔنمازٔاستٔؤ]ثوا]ثواب[ٔنمازٔدرٔبیت:ٔامیرالمؤمنین
ٔاشٔیکٔثوابٔدارد.قبیلهٔپنجاهٔنمازٔاستٔؤ]ثواب[ٔنمازٔدرٔمسجدٔبازارٔدوازدهٔنمازٔاستٔؤنمازٔشخصٔبهٔتنراییٔدرٔخانه

 253،ٔص3اِلحکام،ٔجترذیب
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ٔمتفاوتٔ اگرٔشمأکارٔرأجلؤبردیدٔؤبهٔاؤفرماندیدٔکهٔمعناییٔکهٔدرٔذهنٔشماستٔبأمعناییٔکهٔدرٔذهنٔاوستٔدؤنظامٔمعنایی 
ٔیدٔرأوضعٔؤحولٔآن،ٔگفتگؤکنید.توانیدٔلفظٔجدبنابراینٔشمأمیٔ،تریٔدرٔذهنتانٔوجودٔداردقایافتهاستٔؤشمأمعنایٔارت

گیرردٔازٔانجامٔمیٔالبیانفقهایٔکهٔبأشود،ٔمباحثاتٔعلمیایٔکهٔبأروشٔتحقیقٔدانشگاهیٔانجامٔمیبهٔخالفٔمباحثاتٔعلمی
کثٔعرضٔکردمترمینولوژیٔیکٔعلمٔآغازٔنمی .ٔمباحثاتٔمأیرأازٔمناقشرهٔدرٔنظرامٔگردد؛ٔبهٔاینٔدلیلیٔکهٔذیلٔبیانٔمبتنیٔبرٔم 

کاریٔممکنٔؤدرٔعینٔحرالٔسرختٔٔشود؛ٔکهٔالبتهٔاین،شودٔیأباالتر،ٔبحثٔدرٔتکمیلٔنیتٔمخاطبٔآغازٔمیمعناییٔشروعٔمی
ایمٔکهٔموضوعٔبرینهٔنیتٔمأدرٔاینجأبحثٔکردهٔدٔؤازٔآنجا،ٔبحثٔرأآغازٔکند.اینکهٔکسیٔنیتٔمخاطبٔخودٔرأارتقأدهٔاست؛

،14ٔکارگیریٔالگویٔتفصیلٔرأنداشرتیدٔبرأقواعردٔالگرویٔسراختهشود.ٔامأاگرٔنه!ٔشمأقدرتٔببحثٔمی13ٔرٔالگویٔتفصیلد
ایٔکرهٔشرمأغلرطٔمناقشهٔدرٔنظامٔمعناییٔطرفٔمقابلٔرأشروعٔکنید.ٔاستفادهٔازٔالگویٔساختٔبرایٔمناقشهٔدرٔنظامٔمعنرایی

هأرأدرٔجاهایٔدیگررٔمطررحٔتٔازٔالگویٔتفصیلٔاستفادهٔشود.ٔحاالٔمأاینٔبحثابینٔاست؛ٔالبتهٔبرترٔاسندانیدٔیکٔراهٔبیمی
ٔکردیم.

ل برر اسرتنبا  استدالدر متن روایات؛  اصطالحات این و وجود« و پردازش« تحلیل»، «ثبت»ذیل سه مرحلۀ بندی آیات و روایات طبقهقابلیت . 1/1

 قاعدۀ بیان مبتنی بر مُکث

کثٔباشدمبتنیٔپسٔبیانٔشمأبایدٔ گوییدٔبیانٔبایدٔیأدرٔمرحلهٔثبتٔباشدٔیأدرٔمرحلهٔتحلیلٔؤیأاگرٔپرسیدندٔچرأشمأمیٔ.برٔم 
ایٔازٔروایاتٔداریدٔکهٔازٔکلمرهٔایمٔشمأمجموعهدٔروایاتٔاستفادهٔکردهگوییمٔبیانٔمبتنیٔبرٔثبتٔرأازٔخومرحلهٔپردازش؛ٔمأمی

تٔقلبی»مانندٔچه؟ٔٔماننداندٔثبتٔاستفادهٔکرده تٔقلبی»همینٔتعبیرٔٔ.15«ثبِّ کهٔدرٔروایاتٔآمدهٔاستفادهٔکرردیمٔکرهٔبیرانٔدرٔ«ٔثبِّ
ٔٔ،ثبتٔمرحلۀ ٔادهٔاست.ٔطرفٔمقابلٔرأهدفٔقرارٔدیعنیٔهمانٔبیانیٔاستٔکهٔتصرفٔدرٔقلب 

                                                           
َؤ»ماید:ٔاعوذٔباللهٔمنٔالشیطانٔالرجیمٔفردانیم.ٔآیۀٔقرآنٔبهٔاینٔصورتٔمیمیٔهامأطبقٔآیاتٔؤروایات،ٔظرفٔتولدٔدرکٔؤشعورٔرأقلبٔانسانٔ.13

َٔقلَبه هَٔیرد 
اللَّ نٔب  ؤم 

کنرد.ٔدایتٔپیدأمیهتٔکهٔقلبٔاؤشود.ٔتعبیرٔآیۀٔشریفٔاینٔاسگویدٔفردیٔکهٔبهٔخدأایمانٔبیاوردٔقلبٔاؤهدایتٔمی؛ٔمی«َمنٔی 
کٔخواهدٔجلویٔپیردایشٔدرها.ٔلذأفردیٔکهٔمیهاستٔنهٔذهنٔانسانظرفٔپیدایشٔدرکٔؤفرم،ٔقلبٔانسانٔکند.آیهٔنفرمودٔذهنٔاؤهدایتٔپیدأمی

رأالَقلَبٔ»ؤتفکراتٔغلطٔرأبگیرد،ٔبایدٔقواعدیٔرأارائهٔدهدٔکهٔ راَعات  ٔم  م  ٔ»،ٔنهٔ«َتعص  رأالذِّ راَعات  ٔم  م  گوییمٔکرهٔمحرلٔتولردٔدرکٔؤاگرٔب«...ٔهَنَٔتعص 

هٔعریفیٔکهٔبندتبأاینٔٔالگوی تفصیلتوانیدٔبأقواعدٔمنطقٔصوریٔجلویٔخطایٔدرٔتفکرٔرأبگیرید؟ٔ...ٔلکهٔقلبٔاست؛ٔآیأمیفرم،ٔذهنٔنیست،ٔب

 گیرد.هایی است که جلوی تولد درک غلط را در قلب میقواعد و هارهو عرضٔکردم،ٔ

 19-18پیادهٔفوریٔنشستٔچرارمٔالگویٔساخت،ٔص
ٔد؛مطرحٔدرٔالگویٔتفصیلٔبهٔپیادهٔفوریٔنشستٔتخصصیٔتبیینٔاجمالیٔالگویٔتفصیلٔرجوعٔکنیبرایٔآشناییٔتفصیلیٔبأمباحثٔ

yon.ir/oUl5X آدرسٔمطلبٔدرٔکانالٔالگویٔپیشرفتٔاسالمیٔدرٔایتا:ٔ  
 ؤمنظمٔکردنٔذهنٔمبتنیٔبرٔتعاریف،ٔتصاویرٔ)آثارٔتعریفٔدرٔزندگی(ٔؤتصمیماتٔحولٔیکٔنظریه.ساختٔقواعدٔٔ.14

15.ٔٔ ْحَمَدَٔحدَّ
َ
ٔأ یَلْٔبن  َٔجْبَرئ 

َخطِّ ٔب 
وٍدَٔقاَلَٔوَجْدت  َٔمْسع  ْٔبن  د 

َحمَّ َٔعْنٔم  ْسَناد  َرَذأَاإْل  َٔؤب  َٔعْنَٔعْبرد  ْحَمن 
َٔالرَّ َٔعْبد  َسْٔبن 

ون  یَسیَٔعْنٔی  ٔع  ْٔبن 
د  َحمَّ ٔم  يُّ َبْید  ئَاْلع  َثن 

ٔ ه 
َٔاللَّ ؤَعْبد  ب 

َ
َناٍنَٔقاَلَٔقاَلٔأ ٔس  ْٔبن  ه 

َاللَّ
اَلَٔعَلٍمٔیٔ  ْبَرٌةَٔفَتْبَقْوَنٔب 

ْمٔش  ک  یب  ص 
ْنَرٔ:َٔست  ؤم  یَٔؤاَلَٔیْنج 

دا َماٍمٔه  ٔأإٔ َریَٔؤاَلٔإ  رد  َٔمْنَٔدَعأب 
َٔکْیرَفٔالَّ ْلرت  ٔق  یرق  َٔاْلَغر  َعاء 

ٔ یم  َٔیأَرح  َٔیأَرْحَمان  ه 
َٔیأَاللَّ ول  َٔقاَلَٔیق  یق  َٔاْلَغر 

َعاء  ْلب  د  ْت قا بِّ ْلُقُلو   ثا با اا لِّ ا ُمقا ین  یا ی د  لا هٔ ٔكا ي عا َٔیأَاللَّ ْلت  َبٔأََفق  َقلِّ َٔیأم  یم  َٔیأَرح  َٔؤَٔیأَرْحَمان  روب 
ل  ْٔلق  ْبَصرار 

َ
َٔاِْل

َٔؤَلک ٔ ْبَصار 
َ
َٔؤَاِْل وب 

ل  َٔاْلق  ب  َقلِّ ٔم  َٔؤَجلَّ َهَٔعزَّ َٔاللَّ نَّ َكَٔقاَلٔإ  ین  ئَعَلیٔد  ْتَٔقْلب 
ْلَٔکَمَٔثبِّ َٔلَكَٔیأمٔ ْنٔق  ول  ق 

َ
ئَعَلیٔدٔ أأ ْتَٔقْلب 

َٔثبِّ وب 
ل  َبَٔاْلق  َكَٔقلِّ ٔ.ین 

هٔبنٔسنانٔازٔامامٔصادقٔ نشانهٔهویدأؤامامٔهدایتٔبمانیدٔؤکسریٔازٔرسدٔؤدرٔآنٔبیایٔبهٔشمأمیهٔفرمود:ٔبهٔزودیٔشبرهروایتٔکندٔکعبدٔاللَّ
ربٔ» گویی:یابدٔمگرٔآنکهٔدعایٔغریقٔرأبخواند،ٔگفتم:ٔدعایٔغریقٔچگونهٔاست؟ٔفرمود:ٔمیآنٔشبرهٔنجاتٔنمی هٔیأرحمانٔیرأرحریمٔیرأمقل  یأاللَّ
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ٔم.ٔحراالٔشرماامأدرٔمسئلهٔبیانٔدرٔمرحلهٔتحلیل،ٔیکٔاصطالحٔعرفیٔرأاستفادهٔکرردهٔؤنخواسرتیمٔلفرظٔرأفعرالٔتغییررٔدهری
ٔآنٔرأپیدأکنیمٔچهٔبگوییم؟جأفکرٔکنیدٔکهٔاگرٔبخواهیمٔمعادلٔرهمین درٔوقتیٔٔچهٔبگوییم؟ٔیٔبیانٔمبتنیٔبرٔتحلیلبهٔجأوایی 

لهٔتوجرهٔمرادتانٔاینٔاسرتٔکرهٔمرنٔدارمٔبرهٔابعرادٔیرکٔمسرئٔ،کنمیدٔمنٔدارمٔیکٔمسئلهٔرأتحلیلٔمیگویمحاوراتٔفارسیٔمی
الٔبررٔحردهدٔکهٔشمأتأبهٔکندٔیعنیٔداردٔبهٔزوایاییٔتوجهٔمیگوییدٔفالنیٔداردٔفالنٔمسئلهٔرأتحلیلٔمیکنم.ٔوقتیٔمثالٔمیمی

ٔاید.رویٔآنٔتوجریٔنداشته
دبیٔیعنیٔرٔاصطالحٔادآنٔٔازٔازٔیکٔاصطالحٔرایجٔاستفادهٔکردیم:ٔپرداختنٔبهٔیکٔمسئلهٔبهٔنحؤاتم  ٔدرٔبیانٔدرٔمرحلهٔپردازش،ٔب

داریدٔٔضمیمهٔشود.ٔوقتیٔشمأ«اطالعات»ٔٔفرضٔکنیدٔاصطالحٔپردازشٔبهٔکلمۀعمیقٔبحثٔکردنٔنسبتٔبهٔیکٔمسئله.ٔمثال
ٔپرردازش»ٔحلرۀعاتٔرأبهٔمرحلهٔعمرلٔببررم.ٔمرشومٔآنٔاطالکنمٔیعنیٔدارمٔآمادهٔمیگوییدٔمنٔدارمٔاطالعاتٔرأپردازشٔمیمی

ٔازٔ.ٔبنابراینتغییرٔدهیدکنیدٔکهٔعملٔرأیعنیٔداریدٔتجزیهٔؤتحلیلٔمیٔاست؛«ٔآوریٔاطالعاتجمع»ٔ،ٔغیرٔازٔمرحلۀ«اطالعات
ٔنظرامٔمعنرٔقصدبودنٔبرأمرأؤدرٔظرفیرتاصطالحاتٔموجودٔاستفادهٔکردیمٔبرایٔاینکهٔمخاطبٔمأفعالٔدرٔظرفیتٔهم مرأٔایی 

خواهیردٔواردٔعمرلٔایٔکرهٔشرمأمیلذأازٔهمانٔاصطالحاتٔموجودٔاستفادهٔکردیمٔؤبهٔاؤتوجهٔدادیمٔکهٔدرٔهرٔصحنهٔ،نیست
ٔ رد.ٔکندٔتجزیهٔؤتحلیلٔمباحثاتٔشمأدرسرتٔصرورتٔگیرکهٔکمکٔمیٔٔآیاتٔؤروایاتیٔوجودٔداردشویدٔیکسریٔاصطالحات 

کث.سئلهٔدرٔبحثٔبیانٔمباین،ٔیکٔم ٔتنیٔبرٔم 
 ای در قاعدۀ بیان مبتنی بر مُکث چیست؟بندی سه مرحلهتقسیماستظهار  .2/1

ٔ-ورتٔسرادهصربرهٔ-پرسندٔچرأشمأمراحلٔبیانٔرأبرٔسهٔتقسیمٔکردید.ٔچرأچرارٔمرحلهٔنیسرت؟ٔنکتهٔدومٔهمٔاینکهٔازٔمأمی
ٔاینٔسؤالٔدؤبحثٔرأمطرحٔکردیم:ٔپرسندٔاستظرارٔاینٔبحثٔازٔکجاست؟ٔمأدرٔپاسخٔبهمی
 حجیت قاعدۀ بیان مبتنی بر مُکثبر  پاسخ ؛ اولینسه مرحلۀ بیان مبتنی بر مُکث بر تمام آیات و روایاتتطبیق . 1/2/1

مرهٔیمٔحتمرأبررٔهایٔکهٔمأگفتؤدرٔمرحلهٔدقتٔدرٔآیاتٔؤروایات،ٔاینٔسهٔمرحلهپاسخٔاولٔاینٔاستٔکهٔاوالٔدرٔمرحلهٔدرایهٔ
رسریٔآیاتٔؤروایاتٔقابلٔتطبیقٔاستٔمگرٔاینکهٔکسیٔموردٔنقضشٔرأبیراورد.ٔایرن،ٔیرکٔبحرثٔاسرت.ٔپرسٔدرٔواقرعٔازٔبر

لیرلٔؤأدرٔمقامٔتحیمقامٔثبتٔهستندٔتقریبأقطعیٔرسیدیمٔکهٔهمهٔروایاتٔیأدرٔٔریٔازٔآیاتٔؤروایاتٔبهٔاینٔنتیجۀمجموعهٔکثی
ٔیأدرٔمقامٔپردازش.

 دومین پاسخ بر حجیت قاعدۀ بیان مبتنی بر مُکثانحالل قواعد بیانِ مطروح در روایات در سه مرحلۀ قاعدۀ بیان مبتنی بر مُکث؛ قابلیت  .2/2/1

بحثٔشدهٔکهٔهمٔظاهرٔکالمٔامرامٔؤٔ–ایدٔکهٔشمأحتمأآنرأرأدیدهٔ–فنیٔدرٔاینجأوجودٔدارد:ٔدرٔبعضیٔازٔروایاتٔٔامأیکٔنکتۀ
ممکن16ٔٔوحیٔهفتٔوجهٔاست.ٔهاییٔاست.ٔمثالٔدرٔبرخیٔازٔروایاتٔاینگونهٔآمدهٔاستٔکهٔکالمهمٔباطنٔکالمٔامامٔدارایٔوجه

استٔکسیٔبگویدٔبرترٔنیستٔاینٔهفتٔوجهٔدرٔروایاتٔرأبحثٔکنیمٔمثالٔبگوییمٔاینٔکالم،ٔوجهٔاولٔاستٔیرأآنٔکرالمٔدیگرر،ٔ
گویدٔکالمٔگاهیٔاوقاتٔبهٔدنبالٔترهیبٔؤوجهٔدومٔاست.ٔمثالٔدؤحیثٔازٔآنٔهفتٔوجریٔکهٔدرٔروایاتٔآمدهٔاینٔاستٔکهٔمی

                                                                                                                                                                                     
تٔقلبئعلیٔدینك تٔقلبئعلیٔدینك»مٔگفتم:ٔؤمنٔه«ٔالقلوبٔثب  بٔالقلوبٔؤاِلبصارٔثب  هٔیأرحمانٔیأرحیمٔیأمقل  امامٔفرمود:ٔخدایٔتعرالیٔ«ٔیأاللَّ

بٔالقلوبٔؤاِلبصارٔاستٔؤلیکنٔهمچنانٔکهٔمنٔگفتمٔبگو:ٔ تٔقلبئعلیٔدینك»مقل  بٔالقلوبٔثب   «یأمقل 
 351،ٔص2ٔکمالٔالدینٔؤتمامٔالنعمة،ٔجٔٔٔٔ

ه[ٔ]رسولَٔؤَقالٔ.16 ن:ٔٔالل  ْبط 
َ
ٔأ َلیَٔسْبَعة  َٔبْطٌنٔإ  ه  َبْطن  َٔؤل 

َٔؤَبْطناا َٔظْرراا ْرآن 
ْلق  ٔل  نَّ ٔ.إ 

ٔ.:ٔقرآنٔ،ٔظاهریٔداردٔؤباطنی،ٔؤباطنٔآنٔهمٔباطنیٔداردٔتأهفتٔبطنٔ)الیهٔدرونی(پیامبرٔخدأ
 107،ٔص4عوالئاللئالي،ٔج
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خبٔپسٔشمأهمٔاینگونهٔتقسیمٔکنیدٔؤبگوییدٔبیرانٔمبتنریٔبررٔانرذارٔیرأبیرانٔمبتنریٔبرر17ٔٔدنبالٔتبشیرٔاست.ٔگاهیٔاوقاتٔبه
گویردٔبرخریٔازٔآنجأهمٔاگرٔدقتٔکنیدٔمثالٔدرٔهمانٔروایتٔمعروفٔمیٔید؟دهترهیب؛ٔچرأتقسیماتٔروایاتٔرأاصلٔقرارٔنمی

شودٔرویٔاینٔبحثٔمثال؛ٔیعنیٔهمینٔاصطالحاتٔرواییٔرأبکارٔببریم.ٔمیٔبیاناتٔقرآنَٔمَثلٔهستند.ٔپسٔبگوییمٔبیانٔمبتنیٔبر
عنروانٔنمونرهٔٔیعنریٔبرهٔانحاللٔاست؛ٔدقتٔکرد؛ٔمأهمٔاندکیٔدقتٔکردیمٔؤدیدیمٔماهیتٔآنٔهفتٔوجهٔبهٔاینٔسهٔمسئلهٔقابل

درٔٔتروانال،ٔبیانٔهمراهٔبرأمثرالٔرأمیثمبتنیٔبرٔمٔاینٔبیان ٔٔ«زنمایٔمثالٔمیهمٔدرٔموردٔمسئلهخوامنٔمی»گوییدٔوقتیٔشمأمی
ٔٔتوانرأمیمرحلهٔپردازشٔمنحلٔکردٔیأمثالٔترهیبٔؤانذارٔٔانبی ٔدرٔبیانٔمبتنیٔبرٔثبتٔمنحرلٔکررد.ٔبنرابراینٔکرالمٔمرأتأسریس 

ٔتقسیم ٔدرٔمقابلٔتقسیمٔیجدیدٔبندی  ٔارائه،ٔبلکهٔتحلیلٔتقسیمروایتٔنیستٔبندی  دأبهٔٔاینٔرأبعٔدرٔروایاتٔاست.ٔحاالٔشدهبندی 
ٔکنیم.صورتٔتفصیلیٔبحثٔمی

 المکاسبالبیانِ به کارگرفته شده در روش ارائۀ فقهبیان مبتنی بر مُکث؛ یکی از قواعدِ فقهۀ قاعد. 3/1

کثٔسعیٔکرردرأعرضٔکنمٔکهٔمأدورهٔجدیدٔفقهٔبندهٔدرٔجلسهٔامروزٔخواستمٔاینٔمعنا مٔیالمکاسبٔرأبأحیثٔبیانٔمبتنیٔبرٔم 
کرثٔرأپیگیریٔکنیم.ٔآنٔوقتٔیکیٔازٔفوائدش،ٔارائهٔیکٔتحلیلٔجدیدٔازٔتسعیرٔاختیاریٔشد.ٔچونٔمأقواعدٔبیانٔمبتنیٔبر رٔم 

شغلٔرأبرهٔعامرلٔایجرادٔٔ،اختیاریٔتوجهٔنکندٔفقطٔبهٔتسعیرٔ وتهٔمأمعلومٔشدٔکهٔاگرٔکسیٔفقطهایٔگذشبکارٔگرفتیم،ٔدرٔبیان
ارزشٔافزودهٔتنزلٔدادهٔاست.ٔولیٔاگرٔبهٔوجهٔثبتٔتسعیرٔاختیاریٔتوجهٔکند،ٔشرغلٔدرٔذهرنشٔبرهٔزیرسراختٔهردایتٔتغییررٔ

کثٔرأؤافتتاحٔبیانٔمبتنیٔبرٔستٔکهٔوقتیٔشمأواردٔبحثٔمیکند.ٔلذأمرمٔامنزلتٔپیدأمی شویدٔقاعدهٔاصولیٔبیانٔمبتنیٔبرٔم 
کثٔ کنیردٔبعدٔتصرورٔمیٔ،رعایتٔنکردیدٔ]اینٔقاعدهٔرا[ٔاگرٔدرٔمقامٔفقاهتٔکنید.رأرعایتٔٔ–کهٔبیانٔدرٔمرحلهٔثبتٔاستٔٔ-م 

کرثٔبرهٔهمرهٔٔموضوعیٔوجودٔداردٔدرٔحالیٔکهٔهمۀٔمثالٔیکٔیأدؤروایتٔدر روایاتٔبابٔمکاسبٔازٔطریقٔبیرانٔمبتنریٔبررٔم 
توانیمٔادعأکنریمٔکرهٔشود.ٔپسٔمأنمیبهٔهمهٔروایاتٔبابٔامامتٔؤبهٔهمهٔروایاتٔبابٔنفیٔسبیلٔوصلٔمیٔ،روایاتٔبابٔتزکیه

دلیرلٔایرنٔاسرتٔکرهٔکنیدٔمأدرٔمکاسب،ٔچندٔروایتٔداریمٔبرهٔمثالٔدرٔمسئلهٔمکاسب،ٔچندٔروایتٔداریم.ٔشماییٔکهٔفکرٔمی
هرأدرٔیکننرد.ٔپرسٔبرهٔتعبیررٔامروزتوجهٔنکردیدٔازٔحیثٔبیانٔمبتنیٔبرٔثبت،ٔروایاتٔبابٔمکاسبٔبهٔسایرٔابوابٔربطٔپیدأمی

اختیاریٔانجامٔدادیم.ٔمأبحثٔکردیمٔٔروایاتٔبابٔمکاسبٔرأتحلیلٔکردٔمانندٔآنچهٔکهٔمأدرٔتسعیرٔ ٔتوانایٔازٔروایاتٔمیشبکه
لهٔمکاسبٔبأمسئلهٔصداقتٔربطٔپیدأکرد.ٔپسٔروایاتٔبابٔصداقت،ٔروایاتٔبابٔمکاسبٔهستند.ٔاساسأجرزؤؤدیدیمٔمسئ

ٔخبٔگوییدٔتجارتٔپنجٔشرطٔدارد؛ثالٔمیمٔ،کنیدٔکهٔتجارتٔچیستتحلیلٔمسئلهٔمکاسبٔهستند.ٔوقتیٔشمأداریدٔتحلیلٔمی
نیست.ٔتجارتیٔکهٔدرٔاسالمٔبحثٔشدهٔهمراهٔبأصداقتٔٔازٔصداقتٔجدایکنید.ٔتجارتٔامریٔداریدٔتجارتٔرأتحلیلٔمیٔپس

شرودٔکرهٔشرمأارتبراطٔابروابٔاستٔؤدیگرٔشرایطیٔکهٔدرٔبابٔتسعیرٔاختیاریٔمطرحٔکردیم.ٔپسٔمثالٔیکیٔازٔفوائدشٔاینٔمی
هرأدائمرأدهد.ٔاینکرهٔبرخیبینیدٔؤاحساسٔغربتٔبهٔشمأدستٔنمیفقریٔمکاسبٔرأبأبقیهٔابواب،ٔیکٔارتباطٔمعناداریٔمی

ٔپرسندٔمأمگرٔچندٔروایتٔدرٔاینٔحوزهٔداریم؛ٔبهٔخاطرٔآنٔاستٔکهٔنگاهٔاصولیٔشرما،ٔروایراتٔؤآیراتٔرأبرهٔنحرؤعضرینمی

                                                           
ٔاْلق ٔٔ.17 يُّ ْشَعر 

َ
ئَسْعٌدٔاِْل َثن 

َٔقاَلَٔحدَّ ه  ٔاللَّ َمه  ئَُّرح  مِّ ٔاْلق  ْیه  وَلَو
ٔق  ْٔبن  د 

َحمَّ ٔم  ْٔبن  َثَنأَجْعَفر  َٔحدَّ
َ
ئُّأ َٔؤمِّ ْعَماء  ئالنَّ ٔذ  ه 

لَّ ٔل 
ٔاْلَحْمد  ه  ف  َصنِّ َؤم  َٔؤه  ه  ٔاللَّ َمه  َٔرح  م  ؤاْلَقاس 

ب 
َٔؤ َیاء  ْنب 

َ
ٔاِْل د  ٍدَٔسیِّ َحمَّ َٔعَلیٔم  ه  یٔاللَّ َٔؤَصلَّ َیاء  ْبر  َٔؤاْلک 

زِّ َٔؤاْلع  َٔؤاْلَمْجد  هٔ اآلاَْلء  ْتقٔ َٔعَلیٔآل 
َ
ٔاِْل ٔٔاْلَبَرَرة  َٔرَویَٔمَشای خ  َنأَیاء  ْصَحاب 

َ
هٔ عََٔنأَعْنٔأ

ٔاللَّ ئَعْبد  ب 
َ
َقاَلْٔٔنٔأ

یَنٔ ن  ْؤم  ٔاْلم  یر  م 
َ
ْمٍرَٔؤَزْجرٍَٔٔقاَلٔأ

َ
َرأَشاٍفَٔکاٍفٔأ لُّ ٍفٔک  ْحر 

َ
ٔأ َٔعَلیَٔسْبَعة  ْرآن 

َلٔاْلق  ْنز 
 
یٍبَٔؤأ یٍبَٔؤَتْره  َصٍصَٔؤمََٔٔٔؤَتْرغ  َٔثٍل.َجَدٍلَٔؤق 

ؤٔبیرؤترغٔکنندهٔاست.ٔ]آنٔهفتٔحرف[ٔامررٔؤبازداشرتنٔتیشفأؤکفأیۀ]آنٔحروف[ٔمأۀحرفٔنازلٔشد؛ٔهمفرمود:ٔقرآنٔبرٔهفتٔیامامٔعل
ٔهاست.هأؤمثلترساندنٔؤجدلٔؤقصه
 49(،ٔصٔیضمرتٔدی)منسوبٔبهٔسٔمضمون:ٔاآلیاتٔالناسخةٔؤالمنسوخةٔمنٔروایةٔأبیٔعبدٔاللهٔمحمدٔبنٔابراهیمٔالنعمانیٔنیهمٔ/97،ٔص90اِلنوار،ٔجٔبحار
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بیندٔؤنهٔبهٔنحؤارتباطٔبأسایرٔروایاتٔؤآیات.ٔبهٔعالوهٔاینکرهٔخرودٔروایراتٔبرابٔمکاسرب،ٔاصرالٔهمرهٔآنررأدرٔمیٔ(بریده)
شیخٔدرٔمکاسبٔمحرمهٔؤبیعٔؤخیاراتٔتمرکزٔکردهٔاست؛ٔآیأدرٔروایراتٔبرازارٔهرمٔایشرانٔدیدهٔنشدهٔاست.18ٔٔمکاسبٔشیخ
اند؟ٔپسٔاگرٔبریدهٔهمٔببینیمٔبأچندٔروایتٔمحدودٔروبرؤنیستیم.ٔاینٔدرسٔؤبحثٔجنابعالیٔاسرتٔکرهٔرویٔچنردٔتمرکزٔکرده

ٔروایتٔتمرکزٔپیدأکردهٔؤبرٔرویٔبقیهٔروایاتٔدقتٔنکردهٔاست.ٔ
 (یان مبتنی بر مُکث )ثبتل قاعدۀ ب؛ به دلیل مرحلۀ اوت روابط انسانیو گسس قاعدۀ نفی سبیل الملل بارت بینبحث تجا شروعِ. 2

کثٔاینٔبودٔکهٔمأبهٔتحلیلٔمسئلهٔتجارتٔبینٔالمللٔورودٔپیردأکرردیمٔؤیکیٔدیگرٔازٔخاصیتخبٔحاالٔ هایٔبیانٔمبتنیٔبرٔم 
فقراست.ٔیکیٔازٔآنٔاصولٔاینٔاستٔٔوردٔوفاقٔهمۀعرضٔکردیمٔکهٔدرٔمسئلهٔتجارت،ٔچندٔاصلٔاصلیٔوجودٔداردٔکهٔتقریبأم

قررآن،ٔٔذٔاتفاقٔنیافتد؛ٔیأبهٔاصرطالحٔآیرۀازٔپایگاهٔتجارتٔنفؤهٔقبولٔدارندٔکه؛ٔاینٔرأهم19کهٔازٔبابٔتجارت،ٔکفرٔتقویتٔنشود
21ٔاستٔؤبسیارٔمتفاوتٔبأقواعدٔکفایرهٔؤرسرائلٔالبیانفقه،ٔالمکاسبفقه.ٔچونٔقواعدٔفقریٔمأدر20ٔنفیٔسبیلٔشکستهٔنشود

بحثٔکنریمٔؤخصوصرأذیرلٔبیرانٔمبتنریٔبررٔٔلبیانافقهایمٔکهٔمسئلهٔکفرٔرأذیلٔقواعدٔاست؛ٔاولٔبحثٔرأبرٔرویٔآنٔقرارٔداده
کث،ٔآنٔرأتحلیلٔکنیم.ٔنتیجه نشدنٔدانیم،ٔمأشکستهایٔکهٔبهٔدستٔآمدٔاینٔبودٔکهٔمأعدمٔتقویتٔکفرٔدرٔتجارتٔرأشرطٔمیم 

کفرٔتقویتٔیأبرٔٔدانیمٔبهٔدلیلٔاینکهٔاگرهایٔحوزهٔصادراتٔؤوارداتٔشرطٔمیریزیقاعدهٔنفیٔسبیلٔدرٔفرایندٔتجارتٔؤبرنامه
کفرٔؤکلمهٔضررٔوجودٔداردٔکهٔٔ.ٔاساسأیکٔتالزمٔمعناییٔبینٔکلمۀکشدروابطٔانسانیٔجامعهٔمأرأبهٔچالشٔمیٔ،مأمسلطٔشد

کندٔاینٔاستٔکهٔخودشٔضررٔروایاتشٔرأدرٔجلسهٔقبلٔمحضرتانٔخواندم.ٔاگرٔکسیٔکفرٔرأبپذیردٔیکٔسطحٔازٔضرریٔکهٔمی

رئ»چهٔفرمود؟ٔفرمودٔٔالثٔازٔکفر،ٔامامکند.ٔمثالٔدرٔوجهٔثمی َٔتَعراَلیَٔیْحک  ره 
َكَٔقْول  َٔؤَذل  َعم 

ٔالنِّ ْفر  ٔک  ْفر 
َنٔاْلک  ٔم 

ال ث 
ٔالثَّ َؤاْلَوْجه 

َلْیَماَنٔ هٔ ٔ-َقْوَلٔس  َنْفس  ٔل  ر 
مأَیْشک  نَّ َٔؤَمْنَٔشَکَرَٔفإ  ر 

ْکف 
َ
ْمٔأ
َ
ٔأ ر  ْشک 

َ
ٔأ
َ
ئأ َون 

َیْبل  ئل  َٔربِّ ْنَٔفْضل  داستانٔاینٔاسرتٔکرهٔمرأضررر22ٔ23ٔٔ«هذأم 

                                                           
ؤدرٔعلرمٔٔدندیرسرٔعهیعامٔشٔتیپسٔازٔوفاتٔمرحومٔصاحبٔجواهر،ٔبهٔمرجعٔشانیق(ٔا۱۲۸۱ٔٔ-۱۲۱۴)ٔنیبنٔمحمدٔامٔیمرتضٔ،یانصارٔخیشٔ.18

السننٔؤٔسامحٔفیٔادلةبهٔکتب:ٔالمکاسب،ٔفرائداالصولٔ)معروفٔبهٔرسائل(،ٔاثباتٔالتٔتوانیمٔشانیأفاتیداشتند.ٔازٔجملهٔتألٔیساتیاصولٔفقهٔتأس
ٔکرد.ٔارهاشٔرهیغ

 193-189،ٔصص1،ٔج«انصاریٔشیخٔمرتضیٔبنٔمحمدٔامین»ٔلیاالدب،ٔذٔحانةیاز:ٔرٔبرگرفته
آنٔٔایؤآٔشود؟یمثلٔفرانسهٔوانگلستانٔهمٔمٔیغربٔیحکمٔشاملٔهمهٔکشورهأنیأایداردٔؤآٔیچهٔحکمٔییکایامرٔیؤفروشٔکاالهأدیس:خرٔ.19

ٔاست؟ٔیدرٔهمهٔکشورهأجارٔایاستٔؤٔرانیحکمٔمخصوصٔا
نٔسرالمٔؤمسرلمیاکافرٔؤاسرتعمارگرٔکرهٔدشرمنٔٔیؤاستفادهٔازٔآنرأباعثٔتقویتٔدولترأیغیراسالمٔیازٔکشورهأیوارداتٔی:ٔاگرٔخریدٔکاالهاج

ازٔٔکرهٔمسرلمانانٔیأمسلمینٔدرٔسرتاسرٔعالم،ٔتقویتٔنماید،ٔواجبٔاسرتٔیاسالمٔیهاهجومٔبهٔسرزمینٔیآنرأرأبرأیهستند،ٔشودٔؤیأقدرتٔمال
کرهٔدشرمنٔٔیرکافٔیدولترأبأدولتٔدیگرٔازٔیدیگرٔؤدولتٔیبأکاالٔیبینٔکاالیٔیؤاستفادهٔازٔآنرأاجتنابٔکنند،ٔبدونٔاینکهٔفرقٔیؤبکارگیرٔیدخر

ٔبهٔمسلمانانٔایرانٔندارد.ٔیباشدٔؤاینٔحکمٔهمٔاختصاصاسالمٔؤمسلمینٔهستند،ٔوجودٔداشتهٔ
 yon.ir/kofry:ٔیاخامنهٔیاللهٔالعظمٔتیحفظٔؤنشرٔآثارٔآٔتیمطلبٔدرٔسأآدرس

ْلَکافٔ ٔ.20 ْنَٔکاَنٔل  إ  ْمَٔو
ْنَٔمَعک  َلْمَٔنک 

َ
وأأ َٔقال  ه 

َنٔالَل  ْمَٔفْتٌحٔم 
ْنَٔکاَنَٔلک  ْمَٔفإ 

ک  وَنٔب 
ص  یَنَٔیَتَرَب  ذ 

یَنٔ ٔاَل  ن  رْؤم  رَنٔاْلم  ْمٔم 
ْمَٔوَنْمرَنْعک  ْذَٔعَلرْیک  َلْمَٔنْسَتْحو 

َ
وأأ یٌبَٔقال  یَنَٔنص  ر 

ْمٔ َٔبْیَنک  م  َٔیْحک  ه  یَنَٔفالَل  ن  ْؤم  یَنَٔعَلیٔاْلم  ر  ْلَکاف  ٔل 
ه  َٔۗٔوَلْنَٔیْجَعَلٔالَل  َیاَمة  َٔٔٔیْوَمٔاْلق  یالا 141ٔساء،ٔن/َٔٔسب 

ٔنصریبٔاگرٔؤنبودیمٔماشٔبأمأمگر:ٔگویندمیٔدانسته،ٔشمأازٔرأخودٔشودٔشمأنصیبٔخدأناحیهٔازٔفتحیٔاگرٔتأفرصتندٔانتظارٔدرٔکهٔمنافقانٔهمان
ٔبرینٔقیامتٔدرٔخدألیؤبگروید،ٔمؤمنینٔدینٔبهٔگذاشتیمنمیٔؤقبوالندیمٔشمأبهٔرأخودٔرهنمودهایٔمأکهٔنبودٔمگر:ٔگویندمیٔآنانٔبهٔشودٔکافران
 .باشندٔداشتهٔمومنانٔبرٔتسلطیٔکمترینٔکافرانٔکهٔندادهٔاجازهٔابدٔتأخدأؤکردٔخواهدٔحکمٔشما
 دؤکتابٔاصولیٔبهٔترتیبٔنوشتۀٔمرحومٔآخوندٔخراسانیٔؤشیخٔانصاریٔاست.ٔ.21
 .1برایٔمشاهدۀٔروایتٔوجوهٔکفرٔر.کٔپیوستٔشمارهٔٔ.22
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رهٔ »شودٔرمایدٔپذیرشٔؤتقویتٔنوعٔسومٔکفرٔباعثٔمیفمیٔکنیم.ٔامامٔصادقکنیمٔیأضررٔنمیمی َنْفس  ٔل  ر 
مرأَیْشرک  نَّ رأازٔ«َٔفإ 

ْنَٔکَفَٔؤَقا»دستٔبدهیم.ٔیأدرٔآنٔآیهٔبعدٔچهٔفرمود؟ٔ ْمَٔؤَلئ 
ک  یَدنَّ ز 

َ
ْمَِٔل ْنَٔشَکْرت  یٌدَٔلَٔلئ  ئَلَشد  َٔعذاب 

نَّ ْمٔإ 
اگرٔمأشکرٔرأنپذیریم24ٔٔ«ْرت 

ْمٔ»رمایردٔففرمایدٔمثالِٔلزیردٔمرالکمٔبلکرهٔمیشویمٔچونٔآیهٔنمیازٔحیثٔظرفیتیٔبزرگٔنمی ک  یرَدنَّ ز 
َ
یعنریٔخودترانٔبرزرگٔ«َِٔل

افتدٔپسٔببینیدٔپذیرشٔکفرٔبأضررٔانسرانٔهمرراهٔشوید.ٔاگرٔکسیٔشکرٔرأبپذیردٔدرٔوجودٔخودشٔارتقایٔظرفیتٔاتفاقٔمیمی
ظرفیرتٔباشرد؟!ٔضررٔکمیٔاستٔاگرٔانسانٔآدمٔبزرگریٔنباشردٔؤبیٔشود.شانٔکمٔمیکنندٔربحهأخودشانٔضررٔمیشد.ٔانسان

دهرد.ٔایرنٔهرمٔاین،ٔیکٔنوعٔضررٔاستٔدیگر.ٔیکٔضررٔدیگرٔدرٔروزٔقیامتٔاست؛ٔؤانسانٔدرٔآن،ٔسودٔآخرتیٔرأازٔدستٔمی
َمرأ»فرمایردٔدهد.ٔامامٔدرٔوجهٔپنجمٔازٔمعنایٔکفررٔمییکٔضرریٔاستٔکهٔبأعبورٔازٔمسئلهٔکفرٔبهٔانسانٔدستٔمی نَّ َؤَقراَلٔإ 

َٔبعْٔ ر  َٔیْکف  یاَمة  َٔیْوَمٔاْلق  مَّ
ْنیأث  ٔالدُّ ئاْلَحیاة  ْمٔف 

ک  َةَٔبْین  َٔمَودَّ
ْوثاناا

َ
ٔأ ه 
ٔاللَّ ون 

ْنٔد  ْمٔم 
َخْذت  ٔبَٔاتَّ َبْعٍضَٔؤَیْلَعن  ْمٔب 

ک  ْمَٔبْعضرأاض  ک  فرمایردٔدرٔمی«ْٔعض 
کندٔکهٔچرأمرأبهٔایرنٔوضرعیتٔمبرتالٔهایٔخودشٔرألعنٔمیجرنمیروزٔقیامتٔچنانٔبغضیٔدرٔانسانٔکافرٔوجودٔداردٔکهٔهم

گیرد.ٔیأدرٔمسرئلهٔدرٔمقامٔضررٔمحضٔقرارٔمیکندٔکندٔؤکفرٔرأیکٔامرٔعادیٔتلقیٔمیکردید.ٔیعنیٔکسیٔکهٔازٔکفرٔعبورٔمی
َٔؤإٔ »رمود:ٔفوجهٔچرارمٔازٔکفر،ٔحضرتٔ

َٔؤَجرلَّ َٔعزَّ ه 
ٔاللَّ َؤَقْول  ،َٔؤه  ه  ٔب 

َٔؤَجلَّ َٔعزَّ ه  َمَرٔاللَّ
َ
َٔمأأ َٔتْر   ْفر 

َنٔاْلک  ٔم  ع  اب  ٔالرَّ
َخرْذنأاْلَوْجه 

َ
ْذٔأ

َسٔ ْنف 
َ
وَنٔأ ج  ْخر 

ْمَٔؤالٔت  ماَءک  وَنٔد 
ک  ْمٔالَٔتْسف 

یثاَقک  ْمَٔؤم  َسرک  ْنف 
َ
روَنٔأ ل  َٔتْقت  الء  ْمٔهرؤ  ْنرت 

َ
ٔأ وَنٔث رمَّ ْمَٔتْشرَرد  ْنرت 

َ
ْمَٔؤأ ْقرَرْرت 

َ
ٔأ ْمٔث مَّ ک  یار  ْنٔد  ْمٔم 

ک 
ساری

 
ْمٔأ وک  ت 

ْ
ْنَٔیأ َٔؤإ  ْدوان 

َٔؤاْلع  ْثم  اإْل  ْمٔب  وَنَٔعَلْیر  ْمَٔتظاَهر  ه  یار  ْنٔد  ْمٔم 
ْنک  ٔم 

یقاا وَنَٔفر 
ج  ْخر 

رٔت  ْمَٔؤه  وه  فاد  ٔت 
َ
ْمٔأ ر  ْخرراج  ْمٔإ 

ٌمَٔعَلرْیک  َحررَّ َؤم 
م ْنک  َكٔم  ٔذل 

َٔمْنَٔیْفَعل  َبْعٍضَٔفمأَجزاء  وَنٔب  ر 
َٔؤَتْکف  تاب  ٔاْلک  َبْعض  وَنٔب 

ن  ْؤم 
درٔحقیقتٔموضوعٔامرٔالریٔرأحفرظٔؤبرینرهٔشردنٔ«َٔفت 

سکونتٔداریدٔاخرراجٔنکنیرد،ٔٔنآٔدرزلیٔکهٔهمدیگرٔرأازٔمنٔدیفرمایمچیست؟ٔٔ«مأامرٔاللهٔبه»روابطٔانسانیٔقرارٔدادهٔاست.ٔ
همدیگرٔرأتبعیدٔنکنید،ٔجانٔهمدیگرٔرأبهٔخطرٔنیندازید.ٔپسٔاگرٔمأکفرٔرأبپذیریمٔسودٔارتباطیٔهمٔنقضٔخواهدٔشرد.ٔالبترهٔ

جامعرهٔبحرثٔبهٔدلیلٔاینکهٔراجعٔبهٔالگرویٔادارهٔٔشودیمسودٔارتباطیٔنفیٔٔمأدرٔاینٔدورهٔبرٔرویٔاینٔموضوعٔتأکیدٔداریمٔکه
.ٔبنابراینٔمأدعروتٔبرهٔعردمٔدهدیماینٔاستٔکهٔانسانٔسهٔدستهٔسودٔرأازٔدستٔٔواقعأا.ٔامأمیکنیمکردهٔؤبرٔرویٔاینٔتأکیدٔ

تقویتٔکفرٔدرٔتجارتٔؤدعوتٔبهٔشکستنٔنشدنٔنفیٔسبیلٔدرٔتجارتٔؤسیاستٔؤدرٔهمهٔابعادٔؤدعوتٔبهٔسودٔارتباطیٔؤبهٔ
گسسرتٔروابرطٔانسرانی،26ٔٔؤمکتبٔنئروکینزی25ٔگرانٔنرادگراییایم.ٔحالٔاگرٔبرایٔتحلیلنیٔشدهعبورٔازٔگسستٔروابطٔانسا

                                                                                                                                                                                     
ي ٰقاَلٔٔ.23 ذ 

ْنَدهٔ  َالَّ ْلٌمٔ ع  َنٔ ع  ٔ م  ٰتاب  َنا َاْلک 
َ
یَكٔ أ هٔ  آت  ْنٔ َقْبَلٔ ب 

َ
ٔ أ َلْیَكٔ َیْرَتدَّ َكٔ إ  ا َطْرف  ا َرآهٔ  َفَلمّٰ رًّ ْسَتق  ْنَدهٔ  م  ْنٔ ٰهٰذا ٰقاَلٔ ع  ٔ م  َون ي َربِّي َفْضل 

َیْبل  ٔ ل 
َ
ٔ أ ر  ْشک 
َ
ْمٔ أ

َ
ٔ أ رر  ْکف 

َ
 َمرْنٔ َؤ أ

ٰما َشَکَرٔ نَّ ٔ َفإ  ر  هٔ  َیْشک  َنْفس  نَّٔ َکَفَرٔ َمْنٔ َؤ ل  يٌّ َربِّي َفإ  یٌمٔ َغن   40ٔ،نملٔ/َکر 

مرانٔهٔ]ؤآنٔرأدرٔکسیٔکهٔدانشیٔازٔکتابٔ]لوحٔمحفوظ[ٔنزدٔاؤبودٔگفت:ٔمنٔآنٔرأپیشٔازٔآنکهٔپلکٔدیدهٔاتٔبهٔهمٔبخرورد،ٔنرزدٔترؤمریٔٔآورم.
ٔپاسسرمایردٔکرهٔآیرألحظهٔآورد[.ٔپسٔهنگامیٔکهٔسلیمانٔتختٔرأنزدٔخودٔپابرجأدید،ٔگفت:ٔاینٔازٔفضلٔؤاحسانٔپروردگارٔمنٔاست،ٔتأمرأبیاز

ٔبرهٔخردأنمریٔٔگزارمٔیأبندهٔایٔناسپاسم؟ٔؤهرٔکسٔکهٔسپاسٔگزاریٔکند،ٔبهٔسودٔخودٔسپاسٔگزاریٔمیٔٔکندٔؤهرٔکسٔناسپاسریٔورزد،ٔ]زیرانی
 .]ترجمۀٔانصاریان[تسارساند[؛ٔزیرأپروردگارمٔبیٔنیازٔؤکریمٔ

ْمٔٔ.24 ْنَٔشَکْرت  ْمَٔلئ 
ک  َنَٔربُّ ذَّ

َ
ْذَٔتأ َٔعذابيَؤإ  نَّ ْمٔإ 

ْنَٔکَفْرت  ْمَٔؤَلئ 
ک  زیَدنَّ

َ
7ٔابراهیم،ٔٔ/َشدیٌدٔلََِٔٔل

ٔ[ٔخودٔرأبرٔشمأمٔدیکنٔیرأکهٔپروردگارتانٔاعالمٔکردٔکه:ٔاگرٔسپاسٔگزارٔی[ٔهنگامٔدیکنٔادیٔزیؤ]ٔن ٔ]ٔنعمت  ٔدیکنٔیگرٔناسپاسا،ٔؤٔمیافزأی،ٔقطعاا
 انصاریان[]ترجمۀٔعذابمٔسختٔاست.ٔدیتردٔی،ٔب
ٔ:باشدٔیمٔیمتکٔریبهٔشرحٔزٔیمرمٔؤاساسٔمکتبٔارائهٔکردهٔاندٔبرٔششٔاصلٔنیبهٔآنٔصورتٔکهٔاقتصادانانٔأیمکتبٔنرادٔیفکرٔیمبانٔ.25
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ؤهررٔموضروعیٔرأموضروعٔتجرارتٔقررار27ٔٔکننردالمللٔرأبرٔمبنایٔهمکاریٔکشورهأتحلیلٔتجارتٔبینٔ،ٔپسپرهزینهٔنیست
پرسٔدرٔایرنٔصرورتٔبافرتٔٔ،ایٔاهمیتٔاستعدمٔتوجهٔبهٔکفرٔاستٔدارٔکهٔنتیجۀٔدهند.ٔامأاگرٔمسئلهٔگسستٔروابطٔانسانی

ٔکفرٔدرٔجامعهٔهستندٔانجامٔدهیم.ٔآن28ٔتجارتٔمأتغییرٔخواهدٔیافت.ٔمعنأنداردٔکهٔترازٔتجاری هأخودٔرأبأکشورهاییٔکهٔامام 
اشدٔ.ٔحالٔطرفٔصادراتٔؤطرفٔوارداتٔممکنٔاستٔکشورٔکفرٔبدانندیمترازنامهٔتجاریٔؤتعادلٔصادراتٔؤوارداتٔرأاصلٔ

.ٔممکنٔاستٔبرهٔشرکلیٔگرأصرادراتٔؤدیارساندهؤمأآنٔرأتقویتٔکنیمٔؤدرٔنرایتٔبهٔجامعهٔخودٔسودٔنرساندهٔبلکهٔضررٔ
پایگاهٔٔ.ٔپسٔهرٔآنچهٔکهٔازدیاکردهرأمدیریتٔکنیدٔکهٔنفیٔسبیلٔشکستهٔشود؛ٔبنابراینٔبهٔگسستٔروابطٔانسانیٔکمکٔٔواردات

                                                                                                                                                                                     
ٔنیرٔاد.ٔردیقرارٔگٔیررسارتباطٔدارند،ٔموردٔبٔگریکدیاجزاءٔآنٔبأٔیکهٔتمامٔالتیمجموعهٔکاملٔؤواحدٔتشکٔایسازمانٔٔکیبهٔعنوانٔٔدیاقتصادٔبا.۱

ٔیسرمروردٔبررٔرگیکدیمجزأؤمنفصلٔازٔٔیمتٔهااجزاءٔآنٔبهٔصورتٔقسٔیتوانٔصرفأبأبررسٔیسازمانٔرأنمٔکیدورهٔکاملٔازٔٔکیمورد،ٔمطالعهٔ
تهٔاستٔاترٔازآنٔرفبلکهٔفرٔستینٔیبهٔدستٔآورنٔحداکثرٔمنافعٔپولٔیبرأیفردٔاتیجامعهٔمجموعٔتمصمٔیاقتصادٔتیفعالٔب،یترتٔنیقرارٔداد.ٔبهٔهم

ٔ .باشدٔیمٔگریکدیشودٔکهٔبرزگٔترٔازٔمجموعٔاجزاءٔمنفصلٔازٔٔیمٔیجمعٔیهأتیازٔفعالٔیؤناش
ٔریرنظٔیاصرانجرامٔهردفٔخٔیمؤسسرهٔبررأکی.ٔنرادٔتنرأدهدیقرارٔمٔدیموردٔتأکٔیاقتصادٔینقشٔمؤسساتٔؤنرادٔهأرأدرٔزندگٔیمکتبٔنراد.۲
انٔجرزءٔبخرشٔاستٔکرهٔبرهٔعنرؤیگروهٔایٔیمتشکلٔازٔرفتارٔجمعٔییبلکهٔالگؤست،ینٔیبانکٔایؤٔهیاتحادٔ،یخدماتٔاقتصادٔ،یهماهنگٔٔم،یتعل

ٔ ... شودیمٔرفتهیپذٔفرهنگٔکیاساسٔ
نٔآٔینستهٔؤبهٔجامردودٔدأ،یدرٔجامعهٔاقتصادٔیبرٔوجودٔتعادلٔساکنٔؤعادٔیهأرا،ٔمبنٔکیهأٔؤنئؤکالسٔکیکالسٔهینظرٔیمکتبٔنراد ... .۳

گرردد،ٔٔیمنفٔایتٔؤمثبٔجیممکنٔاستٔمنجرٔبهٔنتأیؤاقتصادٔیاجتماعٔیحصولٔبهٔهدفٔهأانیکهٔدرٔجرٔیتراکمٔراتییتغٔایبرٔاصلٔسلسلهٔعللٔ
ٔیمارٔنمربهٔشرٔیادلٔعادانحرافٔازٔتعٔیاقتصادٔیحصولٔبهٔتعادلٔدرٔزندگٔیازٔمقدارٔالزمٔبرأشتریبٔایکمترٔؤٔلیتعدٔگریکند.ٔبهٔعبارتٔدٔیمٔهیتک
ٔ.باشندٔیمٔینوعٔانحرافاتٔخودٔعادٔنیبلکهٔأد،یآ
دٔابلٔؤمشترکٔخوحفظٔمنافعٔمتقٔیداندٔکهٔبرأیمٔیؤتعاونٔیاجتماعٔیجودمعتقدٔبهٔوجودٔتضادٔمنافعٔاستٔؤانسانٔرأمؤیمکتبٔنراد ... .۴

ٔ... .کندٔیمٔیگروهٔالتیاقدامٔبهٔتشکٔگرانیبأد
رأٔیردأهیزادٔسرماآمکتبٔاقتصادٔٔنیکندٔ...ٔأیمٔتیعادالنهٔترٔثروتٔؤدرآمدٔحمأعیبهٔمنظورٔتوزٔیازٔبرنامهٔاصالحاتٔاجتماعٔیمکتبٔنراد.۵

ٔ.مردمٔاعتقادٔداردٔیؤاجتماعٔیمرمٔدولتٔدرٔامورٔاقتصادٔاریؤبهٔنقشٔبسکندٔٔیمحکومٔم
ٔیادردٔنظامٔاقتصردرکٔبرترٔعملکٔیاستٔکهٔبرأدهیعقٔنیدادهٔؤبرٔأحیترجٔاسیروشٔاستقراءٔرأبرٔقٔیمکتبٔنرادٔ،یازٔتقطهٔنظرٔروشٔشناس .۶
ٔ.ازٔطرزٔکارٔآنٔبهٔعملٔآوردٔیترٔقیمطالعاتٔدقٔدیبا

 ۳۴۲ٔیال۳۴۰ٔ(،ٔصٔیتفضلٔدونی)فریاقتصادٔدیعقأخیتار

26 .ٔ 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 . 

راقتصادٔٔوبیازٔعٔیبرخٔینقشٔبرأرشیفقطٔبأپذٔیاستٔکهٔبراساسٔآنٔ،ٔنوساناتٔاقتصادٔیاقتصادٔیمکتبٔفکر:ٔینزیاقتصادٔنئوک ردٔٔماننردٔخ 
ٔاست.ٔحیچسبندهٔقابلٔتوضٔٔیهأمتیقٔایدستمزدهأ

 581هفتم،ٔصٔشیرای،ٔو)منکیو(ٔکتابٔاقتصادٔکالن

ٔیکشرورهأریازٔسرأیؤفنراورٔهیؤجذبٔسرمأیمرزنتوانستهٔاستٔبدونٔتجارتٔبرونٔیکشورٔچیهٔریگفتٔدرٔچندٔدههٔاخٔتوانیبهٔجرأتٔمٔ.27
ٔشرروندانشٔفراهمٔسازد.ٔیبرأیبرترٔیزندگٔیکسبٔکندٔؤاستانداردهأیوجرتقابلٔیجران،ٔدستاوردٔاقتصاد

 yon.ir/cK2El:ٔٔرانیأیمعادنٔؤکشاورزٔع،یصنأ،یاتاقٔبازرگانٔیخبرگزارٔگاهیمطلبٔازٔپأآدرس

تملکٔشدهٔتوسطٔیکٔواحدٔیأیکٔبخشٔٔیهایشخص،ٔارزشٔدارایاستٔکهٔدرٔیکٔزمانٔمٔی،ٔیکٔصورتٔمال(Balance sheet)ترازنامهٔ.28
تٔاسرٔیثروتٔملرٔکلٔاقتصادٔترازنامهٔنمایشٔدهندهٔیدهد.ٔبرایها(ٔتقبلٔشدهٔتوسطٔاینٔواحدٔیأبخشٔرأنشانٔمی)بدهٔیؤمطالباتٔمالٔینراد

ٔباشد.یخارجٔمٔیؤخالصٔمطالباتٔبأدنیأیغیرمالٔیهایکهٔمجموعٔدارای

 yon.ir/aMSrnپایگاهٔبانکٔمرکزیٔجمروریٔاسالمیٔایران:ٔٔآدرسٔمطلٔدر
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بحرثٔشردٔالاقرلٔچررارٔدسرتهٔهزینرهٔٔقربالٔاطورٔکرهٔکهٔهمان-ٔکندیمیٔتحمیلٔاجامعهٔگسستٔروابطٔانسانیٔهزینهٔبهٔیک
ٔصادراتٔؤوارداتٔغلطٔاست.ٔهاآنٔهمۀٔمنشأٔ-شودیماقتصادیٔتحمیلٔ

 در حال حاضر المللیبینتجارت های الگوغلط بودن علت اصلی  حوزۀ علمیه در ثبت احکام تجارت )مانند عدم تقویت کفر(؛توانایی  عدم .1/2

ٔمعیارٔامأهمٔدرٔحوزهٔعلمیهٔمقصرٔبودهٔؤدرٔاینٔقضیهٔشریکٔهستیم؛ٔازٔاینٔحیثٔکهٔنیامده هٔصرلیٔتجرارتٔکرایمٔوجهٔثبتی 
رٔهٔتقویرتٔکفراکفارٔؤعدمٔپذیرشٔنفیٔسبیلٔباشدٔرأتشریحٔکنیمٔؤتنرأیکٔجملهٔگفتیمٔکهٔتجارتٔنبایدٔمنجرٔبرٔعدمٔتقویت

صٔشدٔکرهٔکهٔمأبحثٔکردیمٔمشخنحویکهٔبه.ٔدرحالیآمدنخواهدٔٔوجودانگیزهٔهمٔبهٔٔمیکنینمرأبحثٔٔنآٔثیحوقتیٔٔباشد.
یٔسرودٔاقتصرادیٔاجامعرهکهٔحتریٔیرکٔٔکندیمفرٔدرٔحوزهٔتجارتٔکمکٔتوجهٔبهٔمسئلهٔنفیٔسبیلٔؤتوجهٔبهٔمسئلهٔعدمٔک

ٔاد.ٔهایٔآنٔجامعهٔازٔپایگاهٔگسستٔروابطٔانسانیٔرأکاهشٔخواهدٔدبیشتریٔبهٔدستٔبیاورد؛ٔبهٔدلیلٔاینکهٔهزینه

 الگوی اقتصاد غربیتحلیل غلط محوری ؛ به جای سود ارتباطی )ولو به تقویت کفر( المللارت بینجدر اصول ت افزایش ارزش افزوده محوریتِ .2/2

یرابیٔکننردٔکرهٔخواهنردیمیٔاقتصادیٔکرنم؛ٔوقتریٔهاشاخصهجأمنٔاشارهٔبهٔمسئلهٔزٔهمینا ازٔحیرثٔٔیرکٔکشروریٔرأارز
ٔ.ٔکنندیمییٔرأطراحیٔهاشاخصهاستٔیأخیرٔیکٔٔترشرفتهیپاقتصادیٔ اینٔاستٔٔکنندیمیٔرأکهٔبحثٔاشاخصهترینٔمرممثالا

ازٔپایگاهٔصادراتٔافزایشٔپیدأکندٔولؤاینکهٔمأبأکشرورGDPٔٔخب29ٔٔیکٔکشورٔافزایشٔپیدأکردهٔباشد.GDPٔگویندٔکهٔمی
گسستٔروابطٔانسانیٔرأبرٔجامعهٔخرودGDPٔٔافزودهٔؤیم؟!ٔپسٔدرٔنرایتٔشمأبهٔبرانهٔارزشتٔقرارٔبگیردٔ کفرٔدرٔحالتٔمو

رأمدیریتٔکنیم؛ٔگرأاول30ٔٔگویندٔتریٔگپساینٔاستٔکهٔمیٔکنندیمیٔدیگریٔکهٔبحثٔهاشاخصه.ٔیأیکیٔازٔدیاکردهحاکمٔ
گویندٔکشوریٔکهٔنسبتٔصادراتٔؤوارداتٔاست.ٔمیٔؤگأسومٔدرٔداری،ٔگأدومٔدرٔبودجهٔؤراندماناندازهٔؤسرمایهدرٔپس
گذاریٔمردمشٔبأهمٔفاصلهٔداشتهٔباشندٔپیشرفتٔنخواهدٔکرد.ٔنبایدٔدرٔنسبتٔبودجهٔدولتٔبهٔرانردمانٔآنٔاندازٔبهٔسرمایهپس

مرانٔخیلیٔگأباشد.ٔیأنسبتٔبینٔصرادراتٔؤواردات؛ٔیعنریٔبایردٔبرهٔهGDPٔبأٔنآٔنسبتدولتٔیأدرٔیکٔشاخصهٔدیگریٔ
خیلریٔفاصرلهٔباشرد.ٔیعنریٔدرٔیرکٔٔهراآنوارداتٔداشتهٔباشیدٔیأصادراتٔشمأبچربدٔؤنبایدٔبینٔٔدیکنیمصادراتٔٔاندازهٔکه

توجهٔندارندٔکهٔممکنٔاستٔبافتٔصادراتٔؤوارداتٔمنجررٔبرهٔگسسرتٔروابرطٔانسرانیٔٔاصالٔاؤٔکنندیمفضایٔدیگریٔبحثٔ
                                                           

 چنینٔآمدهٔاست:GDPٔ(Gross Domestic Productٔ)درٔسایتٔبانکٔمرکزیٔجمروریٔاسالمیٔایرانٔدرٔتعریفٔٔ.29

یال یردٔناخرالصٔلئ(ٔرأتولمقیمٔکشورٔدرٔدورهٔزمانئمعرینٔ)ٔسراالنهٔیرأفصرٔیاقتصادٔیتولیدشدهٔتوسطٔواحدهأییمحصوالتٔنرأیکلٔارزشٔر
ٔنامند.یمٔیداخل

 yon.ir/HRXCNآدرسٔمطلبٔدرٔسایتٔرسمیٔبانکٔمرکزیٔجمروریٔاسالمیٔایران:ٔ
صادٔکلٔاقتٔیلٔبرااستدالٔنی...ٔهمٔکردٔدیبهٔدرآمدٔاؤتوجهٔخواهٔزیاحتماالٔقبلٔازٔهرٔچٔد،یکٔشخصٔقضاوتٔکنیدرٔموردٔٔاقتصادٔٔدیاگرٔبخواه

ٔهتٔکهٔدرآمدٔکلٔاسباست،ٔنگاهٔشمأٔریفقٔایکشورٔثروتمندٔٔنیکهٔأدیکنٔیکشورٔقضاوتٔمٔکیدربارهٔاقتصادٔٔیاست.ٔوقتٔقابلٔارائهٔزیکشورٔنٔکی
ٔیسربهٔمررأمحأزیردؤچGDPٔ.ٔدیرکنٔی(ٔمحاسبهٔمGDP)یناخالصٔداخلٔدیدرآمدٔرأبهٔکمکٔتولٔنیآورند.ٔأیتکٔتکٔافرادٔجامعهٔبهٔدستٔم
ٔکاالٔهأؤخدماتٔدرٔاقتصاد.ٔدیکلٔتولٔیهأنهیؤهزٔکند؛ٔدرآمدٔکلٔافرادٔدرٔاقتصاد

 ۱۰و۹ٔٔ،ٔص)منکیو(ٔاقتصادٔکالنٔهینطر

(MEMٔ)ٔٔیمردلٔاقتصرادٔسرنجٔکیردارد.ٔٔیعیدرٔحالٔتوسعهٔکراربردٔوسرٔیکشورهأیزیبرنامهٔرٔاتیکالنٔدرٔعملٔیاقتصادٔسنجٔیمدلرأ.30
مدلٔانٔمئدهد...مجموعهٔائازٔمعادالتٔرفتاري،ٔروابطٔنرادئؤروابطٔتعریفئاستٔکهٔرفتارهائاصلئعواملٔؤفعالیتٔهائیكٔاقتصادٔرأنش

ٔسهٔشکافهٔبودٔکهٔدرٔآنٔسهٔتعرادلٔاصرلئیعنرئتعرادلٔسررٔاستفادهاقتصادٔسنجئموردٔ ٔپرسٔمایهٔگرذاريدرٔبرنامهٔاول،ازٔنوعٔمدلرائاصطالحاا
ٔقرارٔگرفتهٔاست.ٔی(،ٔتعادلٔترازٔپرداخترأؤتعادلٔبودجهٔدولتٔموردٔبررسS=Iانداز)

 فصلٔنرمٔ،یاقتصادٔیریزٔبرنامه
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ؤیرأبرأٔهاتعرفرهبرأابرزارٔٔمرثالٔااینکهٔگأبرینٔصرادراتٔؤوارداتٔرأبحرثٔکنریمٔالمللٔبهٔجایٔشود.ٔلذأدرٔحوزهٔروابطٔبین
کهٔبافتٔصادراتٔیکٔکشرورٔٔمیکنیمکمکٔٔ-کنمیمیٔتفصیلیٔبحثٔهادورهدرٔٔبعدأاکهٔحاالٔ-ٔمیدهیمییٔکهٔانجامٔهامشوق

.ٔازٔکشرورهاییٔکرهٔاعتقراداتٔؤرٔکنردتغییرٔعوضٔشودٔؤازٔکشورهاییٔکهٔمقومٔکفرٔبودهٔبهٔکشورهاییٔکهٔمقومٔایمانٔهستند
تغییررٔٔابزارٔگسستٔروابطٔانسانیٔاستٔبهٔکشورهاییٔکهٔزمینهٔکمکٔکردنٔبرهٔکشرورهایٔاسرالمیٔرأدارنردٔهاآنیٔهاشهیاند
کشورهایٔمستضعفٔؤمظلومٔعالمٔعوضٔکنیم؛ٔآنگاهٔتجارتٔبرأقیردٔتغییرٔبهٔ.ٔبرایٔمثالٔمأبافتٔصادراتٔخودٔرأبایدٔبأکند
؛ٔیعنیٔازٔتجارتٔاستفادهٔکردهٔؤروابطٔانسانیٔرأبرینرهٔشودیمدٔمستضعفینٔؤمظلومینٔتبدیلٔبهٔپیوستگیٔروابطٔانسانیٔامدا
ٔاصرالٔایٔطررفٔتجرارتٔهاشرهیاندؤتنزلٔٔهاشهیاندگوییدٔکهٔمسئلهٔتجارتٔاصلٔاستٔؤمسئلهٔاینکهٔمیٔبرفرض.ٔامأمیکنیم

ؤاؤٔدیکنیماؤرأتقویتٔٔاندیشۀٔتجارتٔکردهٔؤدرآمدیٔکسبٔکنیم.ٔامأشمأدرٔعملٔهاآنبأٔمیخواهیمموضوعیتٔنداردٔؤمأ
ٔ.دهدبسطٔٔکندیمزمینهٔپیدأکردهٔکهٔاندیشهٔناقصٔخودٔرأکهٔدرٔواقعٔبهٔگسستٔروابطٔانسانیٔکمکٔ

یٔهاکرهٔترازنامرهٔمیکنیمرادهٔیٔصرادراتیٔاسرتفهامشوقؤٔهاتعرفهمأازٔابزارٔٔمثالٔاپسٔاینٔمبنأهمٔمبنایٔقابلٔدقتیٔاستٔکهٔ
اتفراقٔبیافترد.ٔحراالٔٔنآٔدر.ٔیعنیٔطرفٔتجاریٔمأبهٔشکلیٔنباشدٔکهٔتقویتٔکفرٔکندتجاریٔمأبأمستضعفینٔعالمٔتغییرٔپیدأ

شیخٔمقایسهٔکنیدٔکهٔتنرأیکٔاصلیٔگفتهٔشدهٔکهٔمأنبایدٔکفارٔٔؤبیانٔمرحوم31ٔشمأاینٔبحثٔرأبأبیانٔمرحومٔصاحبٔجواهر
کهٔساختاریٔرأطراحیٔکنیردٔٔشودیماینٔٔنآٔمصداقکهٔدرٔحالٔحاضرٔقویتٔکنیم؛ٔیعنیٔبرایٔیکٔفردٔگفتهٔاست.ٔدرحالیرأت

یابیٔپیشرفتٔرأبافتٔصادراتٔقرارٔٔاساسأاتأبافتٔتجاریٔؤصادراتیٔایرانٔتغییرٔپیدأکند.ٔلذأ .ٔبافتٔهرمٔمیدهیمشاخصٔارز
یابیٔقرارٔنهٔبهٔعنوانٔتنوعٔکاالٔکهٔدرٔاصطالحٔاق .ٔالبتهٔدرٔاینجأمیدهیمتصادیٔوجودٔداردٔبلکهٔبافتٔطرفٔکسبٔرأمبنایٔارز

ییٔهراالتیابأچینٔارتباطٔداشتهٔباشیمٔامأبأٔمیتوانیمهمٔخواهدٔخورد.ٔبرایٔمثالٔمأدیگرٔتقسیماتٔمأروابطٔدولتٔؤملتٔبه
تجاریٔخودٔرأٔترازدرٔاروپأٔمثالٔا.ٔممکنٔاستٔمیکنیمخریدٔٔهاآنکردهٔؤیأازٔٔنیتأمرأٔهاآنکهٔمسلمانٔهستند؛ٔیعنیٔکاالهایٔ

درٔموضعٔضعفٔقرارٔگرفتهٔیأمسلمانٔهستندٔتجارتٔکنیم.ٔیعنیٔنتیجهٔبحثٔمأٔآنجابأاروپأتنظیمٔکنیمٔامأبأکشورهاییٔکهٔدرٔ
ٔآنبایردٔراجرعٔبرهٔٔبعردأاخواهدٔشدٔکهٔٔبندیٔدیگریٔپیداعملٔکنیمٔبلکهٔیکٔتقسیمٔکهٔبرٔمبنایٔدولتٔؤملتٔشودینمهمٔاینٔ

ٔبحثٔکنیم.

 المللالمکاسب در تجارت بینبه جای جبهۀ کفر؛ راهکار اصلی فقه جبهۀ ایمانتقویت . 3/2

دیمٔکهٔنٔمبنأایستادرٔاینٔدورهٔمباحثاتیٔبرٔرویٔایٔفعالٔابرٔرویٔاینٔنکتهٔعرضٔکردمٔکهٔمأٔالمکاسبفقهپسٔدرٔاینٔبابٔپنجمٔ
افرزودهٔقطٔارزشفکهٔٔشود.ٔحتیٔکسانینبایدٔقاعدهٔنفیٔسبیلٔشکستهٔفتد،ٔچرأاچرأبایدٔتقویتٔکفارٔبأابزارٔتجارتٔاتفاقٔنی

زٔانکرهٔدرٔنرایرتٔازٔاینٔاحکامٔاسالمٔعبورٔکننردٔبرهٔدلیرلٔایٔتوانندینمموضوعیتٔداردٔٔهاآنؤسودٔاقتصادیٔبرایٔٔنندیبیمرأ
ٔ.کنندیمتٔروابطٔانسانی،ٔجامعهٔرأدچارٔضررٔاقتصادیٔؤمادیٔسیٔناشیٔازٔگسانهیهزپایگاهٔ
رأاجرایریٔکنریم.ٔدرٔٔهاحرفاینٔموضوعٔدرٔحالٔحاضرٔدرٔدنیأنمونهٔهمٔداردٔؤیأاینکهٔبایدٔبرویمٔؤازٔاینٔبهٔبعدٔاینٔٔآیاحالٔ

؛ٔبرایٔمثالٔمأیکٔحجمیٔازٔمبادالتٔمیاکردهچرلٔسالٔگذشتهٔمأدرٔجمروریٔاسالمیٔبهٔنحؤاجمالیٔاینٔمسئلهٔرأعملیاتیٔ
بأکشرورٔیمرنٔخرواهیمٔداشرت.ٔٔندهیآشاءاللهٔیکٔحجمیٔازٔمبادالتٔرأدرٔؤان32ٔرأداریماقتصادیٔبأکشورٔعراقٔؤیأسوریهٔ

                                                           
محققٔحلی(ٔبسیارٔ«ٔاالسالمشرائع»)شرحٔکتابٔ«ٔجواهرالکالم»مرحومٔمحمدحسنٔنجفی،ٔازٔعلمأؤفقرایٔبزرگٔشیعهٔکهٔبهٔواسطۀٔکتابٔٔ.31

 مشرورٔشد.

میلیاردٔبودهٔاسرت.ٔایرران0.058ٔٔمیلیادٔدالرٔؤوارداتٔازٔاینٔکشورٔبهٔایران8.960ٔٔقٔمیزانٔصادراتٔایرانٔبهٔکشورٔعرأ.32
ٔبیشترینٔصادراتٔرأدرٔمجموعۀٔکشورهایٔهمسایهٔبهٔعراقٔداشتهٔاست.
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ٔنآٔدر.ٔمیاداشرتهعقیردهٔهسرتیمٔباالخرهٔیکٔمبادالتٔاقتصادیٔبأکشورهایٔمستضعفٔعالمٔؤکشورهاییٔکهٔبرأیکردیگرٔهم
یٔهاشررکتؤٔمؤسسراتصرادیٔمرندسرانٔؤایمانٔتقویتٔشود.ٔالبتهٔسودٔاقتٔزمینهٔایجادٔشدهٔاستٔکهٔجبرۀٔعمالٔاکشورهأ

یعنیٔاینٔمدلیٔکهٔبهٔنحؤاجمالٔدرٔچرلٔسالٔگذشتهٔدرٔجمروریٔاسالمیٔبودهٔاست.ٔبرهٔٔ؛اقتصادیٔمأهمٔپابرجأبودهٔاست
نظرمٔاینٔنظریهٔبرٔکشورٔعراقٔبیشترینٔتطبیقٔرأداردٔیعنیٔحجمٔمبادالتٔمأبأکشرورٔعرراقٔبریشٔازٔحجرمٔمبرادالتٔمرأبرأ

بلکهٔٔکندیمتنرأسودٔاقتصادیٔکاهشٔپیدأست.ٔببینیدٔدرٔمدلٔمأنها،ٔحتیٔاگرٔبیشترٔنباشدٔقابلٔمقایسه33ٔاروپاستٔاتحادیه
ٔتبدیلٔبهٔابزارٔسودٔارتباطیٔخواهدٔشد.ٔٔسودٔاقتصادی

اگررٔقررارٔٔبرایٔمثرالٔ.هأبایدٔبازتعریفٔشودافزارهایٔحوزهٔتجارتٔداردٔؤتعرفهالبتهٔاینٔموضوعٔنیازٔبهٔبازتعریفٔقوانینٔؤنرم
سازیمٔیأنحؤمعکوسٔبٔتکنولوژیٔرأبهٔنآٔکهیکٔتکنولوژیٔپیشرفتهٔرأازٔکشورٔامریکأواردٔکنیمٔامأدؤبارٔهزینهٔکنیمٔٔکهاستٔ

یٔاقتصادیٔهاوژهپردرٔتعریفٔٔمثالٔامأبهٔلحاظٔاقتصادیٔهمٔسودٔخواهیمٔکرد.ٔپسٔٔقطعأارأبسازیم،ٔدرٔاینٔصورتٔٔآنبرترٔازٔ
درٔٔشراءاللهکرهٔانٔکنردیمیٔاقتصادیٔفعلریٔکشرورٔتغییررٔپیردأهااستیس.ٔالبتهٔدرٔهشتٔبخشٔکندیممبنأجریانٔپیدأاینٔ
ٔکردهٔؤبحرثٔالمللٔمبتنیٔبرٔاینٔاصلٔتطبیقیٔتفصیلیٔبعدیٔخواهمٔگفت؛ٔیعنیٔمأهشتٔتغییرٔعمدهٔرأدرٔروابطٔبینهادوره

،ٔدٔقرارٔدهیمهرکجایٔدنیأرأبازارٔکاالهایٔخؤمیتوانیمکمٔخواهدٔشد.ٔمأن.ٔپسٔیکٔنظمٔجدیدیٔبرٔحوزهٔتجارتٔحامیکنیم
رمٔاستٔمیم.ٔبعدٔهمٔاصلٔاینٔاستٔکهٔنقطهٔبازارهایٔرقابتیٔایرانٔتغییرٔپیدأکند،ٔیعنیٔمأکجاهأبایدٔخریدوفروشٔراهٔبینداز

کلیٔجارتٔمأبهٔشخواهیمٔزدٔیأمدلٔتٔمگامالٔمثالٔاکشورهأٔنآٔدرکهٔنحوهٔورودٔمأدرٔحوزهٔتجارتٔبهٔچهٔشکلیٔاست؛ٔآیأمأ
ٔحثٔدرٔذهرنٔشرمامثالٔبزنمٔتأبٔخواهمیمدرٔحالٔحاضرٔفقطٔٔبحثٔخواهیمٔکردٔؤبعدأادیگریٔخواهدٔبود.ٔالبتهٔاینٔمواردٔرأ
اییٔکرهٔدرٔالهربازارٔقمٔرأنگاهٔکنید؛ٔحدودٔبیستٔالیٔسریٔدرصردٔکابازارٔؤجمعهشنبهشکلٔبگیرد.ٔبرایٔمثالٔشمأهمینٔسه
ٔبازارٔموقتٔاستٔکاالهایٔچینیٔؤبٔ  موقرتٔرأٔترکٔاست.ٔدرٔکشورٔیرکٔدروازهٔوارداتریٔوجرودٔداردٔکرهٔایرنٔبازارهرایٔلنج 

ٔهادروازه.ٔبنابراینٔمأکندیملجستیکٔ انردازیٔاهرٔآنجرایٔوارداتیٔخودٔدرٔکشورهایٔمستضعفٔرأبرایٔحمایتٔازٔمحررومین 
ٔبیانٔخواهمٔکرد.ٔٔالٔایتفصرأٔآنٔشاءاللهکهٔانٔودشیم.ٔاینٔروشٔدیگریٔمیکنیم

.ٔدرٔمدلٔصادراتٔشودیمؤجغرافیایٔتجارتٔمأتغییرٔایجادٔٔندهیآنقشهٔبازارهایٔمکانٔهأتغییرٔایجادٔکرد،ٔدرٔلذأبایدٔدرٔتعرفه
ثالٔدرٔکشورٔعراقٔدرٔبغدادٔشرکتٔبرایٔمٔشود.باشدٔیأخیر،ٔتغییرٔایجادٔمیٔیارهیزنجیٔهاشرکتاندازیٔمأکهٔآیأبرٔمبنایٔراه

                                                                                                                                                                                     
 yon.ir/QEJ1Pآدرسٔمطلبٔدرٔخبرگزاریٔتسنیم:ٔ

ٔبرهٔیرورؤمیلیون۴۸۰ٔٔنیزٔایرانٔمقابلٔدرٔؤداشتهٔایرانٔبهٔصادراتٔیورؤمیلیون۱۴۰ٔٔؤمیلیاردٔدؤحدودأاروپأاتحادیهٔسالٔاینٔنخستٔنیمهٔدرٔ.33
ٔ.استٔکردهٔصادرٔاروپأاتحادیه

ٔبرهٔایرانٔدراتصأؤداشتٔباالتریٔبسیارٔرقمٔطرفٔدؤمشترکٔتجارتٔمیزان۲۰۱۸ٔٔسالٔمشابهٔمدتٔدرٔکهٔرسیدهٔثبتٔبهٔحالیٔدرٔجاریٔسالٔآمار
ٔ.استٔداشتهٔدرصدی۹۳ٔٔکاهشیٔمدتٔاینٔدرٔاروپأاتحادیه

ٔنشرانٔرأدرصدی۷۶ٔٔتافٔترتیبٔاینٔبهٔؤیافتهٔکاهشٔیورؤمیلیارد۲.۶ٔٔبهٔیورؤمیلیارد۱۰.۵ٔٔحدودٔازٔطرفٔدؤمیانٔتجارتٔمیزانٔنیزٔکلٔعددٔدر
ٔ.دهدمیٔنشانٔرأخودٔاتحادیهٔاینٔازٔوارداتٔدرٔچهٔؤاروپأاتحادیهٔبهٔصادراتٔحوزهٔدرٔچهٔکاهشٔاین.ٔدهدمی

ٔترراز۲۰۱۸ٔٔسرالٔخسرتنٔنیمرهٔدرٔکرهٔترتیبٔاینٔبهٔاروپاست،ٔبأتعاملٔدرٔایرانٔتجاریٔترازٔشدنٔمنفیٔداردٔوجودٔآمارٔاینٔدرٔکهٔمرمیٔنکتهٔدیگر
ٔکنرارٔدرٔترتیربٔایرنٔهبرٔاسرتٔرسیدهٔمنفیٔیورؤمیلیارد۱.۷ٔٔبهٔجاریٔسالٔدرٔامأاستٔبودهٔمثبتٔیورؤمیلیارد۱.۵ٔٔاروپأاتحادیهٔبأایرانٔتجاری
ٔ.استٔداشتهٔدرصدی۵۳ٔٔکاهشیٔنیزٔاتحادیهٔاینٔازٔایرانٔوارداتٔاروپا،ٔبهٔایرانٔصادراتٔدرصدی۹۳ٔٔکاهش

 1398ٔشرریور5ٔ:ٔتاریخ/98060502669ٔٔ:ٔخبرٔکد/ٔٔایسنأخبرگزاری
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کشرورٔرأٔنآٔموقرتیٔوارداتیٔبرایٔلجسرتیکٔبازارهرایٔهادروازه،ٔحالٔآیأبهٔاینٔشکلٔاستٔیا34ٔمیاکردهاندازیٔمگامالٔراه
ٔرأبحثٔخواهمٔکرد.ٔآنٔشاءاللهکهٔانٔشودیم.ٔدرٔمجموعٔدرٔهشتٔحوزهٔتغییرٔایجادٔمیاندازیم

لمیهٔبهٔعیدٔدرٔحوزهٔویٔاینٔبودٔکهٔوجهٔربحیٔؤفوایدیٔرعایتٔعدمٔتقویتٔکفرٔدرٔاقتصادٔرأمأباتمرکزٔبندهٔدرٔاینٔجلسهٔبرٔر
داردٔبرأازٔٔاینٔاستٔکهٔکفرٔمالزمرهٔمفررومیٔمیاکردهمناطٔٔحیتنقهمٔکهٔمأدرٔحالٔحاضرٔٔآنچهصورتٔتفصیلیٔتشریحٔکنیم.ٔ

کهٔسرودٔآخرتریٔٔمیارفتهیپذهمهٔهمٔٔانسانیٔخواهدٔشدٔؤکفرٔگسستٔروابطٔدستٔرفتنٔسودٔارتباطیٔؤسودٔاقتصادی.ٔنتیجه
ٔهمٔازٔدستٔخواهدٔرفت.

 الحمدللهٔربٔالعالمینو

                                                           
ٔیتعراونٔهیرهرأبرأاتحادٔیتعاونٔیانعقادٔقراردادٔهمکارٔنهیفراهمٔشدنٔزمٔدرٔگفتگؤبأمررٔازٔی(کلٔاتاقٔتعاونٔمرکزٔریمعاونٔدبی)تررانٔمیابراهٔ.34
ٔرهیزنجٔیراعامٔکشورٔعراقٔدرٔحالٔحاضرٔفروشگاهٔیهأیتعاونٔهیبزرگٔمصرفٔخبرٔدادٔؤگفت:ٔاتحادٔیفروشگاهرأسیتاسٔیعامٔعراقٔبرأیها
ٔکنند.ٔیمٔتیریمدکشورٔرأٔنیمصرفٔأیهأیؤتعاونٔیا

 yon.ir/MEGAMALزاریٔمرر:ٔآدرسٔمطلبٔدرٔخبرگ
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 هاپیوست

 : روایت وجوه کفر1پیوست شماره 

ئَعْمٍرو ب 
َ
یَدَٔعْنٔأ َٔیز  ْٔبن  م  ٔاْلَقاس  ٍحَٔعن  َٔصال  ْٔبن  َٔعْنَٔبْکر  یه  ب 

َ
یَمَٔعْنٔأ ْبَراه  ٔإ 

ئُّْبن  َبْیرٔ َٔعل 
ٔالزُّ ئَعْبد  ب 

َ
َٔعْنٔأ هٔ ايِّ

ْرن ئَعْنٔٔللَّ ْخب 
َ
ٔأ َٔله  ْلت  رئَقاَل:ٔق  ٔف  ْفر 

ٔاْلک  وه  ج  ٔو 
ٔالْٔ ْفر  ْنَرأک  ٍهَٔفم  ْوج 

َ
ٔأ َٔعَلیَٔخْمَسة  ه 

ٔاللَّ َتاب  ئک  ٔف  ْفر 
َٔقاَلٔاْلک  َٔؤَجلَّ َٔعزَّ ه 

ٔاللَّ َتاب  َٔؤاک  ود  ح  َٔعَلیَٔوْجَرٔج  ود  ح  تَْٔلج  ٔب  ْفر 
َٔؤاْلک  ْین 

هٔ  َمَرٔاللَّ
َ
َٔمأأ َٔؤْر   ٔاْلَبرَراَءة  ْفرر 

َٔؤک 
ٔاَلٔ ول  َٔمْنَٔیق  َؤَقْول  َٔؤه  ة  یَّ وب 

ب  الرُّ ٔب 
ود  ح  َؤاْلج  َٔفر  ود  ح  ٔاْلج  ْفر  أک  مَّ

َ
َٔفأ َعم 

ٔالنِّ ْفر  َٔؤاَلٔٔک  َةَٔؤاَلَٔناَرَٔربَّ قََٔٔٔجنَّ َناد  َنٔالزَّ ٔم  ْنَفْین  ٔص 
َؤَقْول  م َٔؤه  َٔلر  َقال  ٔی  ٔة  رم  َٔؤه  ة  یَّ ْهر 

ٔالدَّ
وَنٔ ول  یَنَٔیق  ذ 

ْحَسان ٔٔ-الَّ االْست  ْمٔب  ر  س 
ْنف 
َ
ِٔل  وه  یٌنَٔوَضع  َؤد 

َٔؤه  ْهر  ٔالدَّ الَّ نأإ 
ک  ْرل  ْمَٔؤَعَلیَٔغْیرٔ َٔؤمأی  ْنر  ٍتٔم  َشئَْتَثبُّ یٍقٔل  وَنٔقَٔٔاَلَٔتْحق  ول  أَیق  مَّ ٍٔءٔم  َٔؤَجلَّ َٔعزَّ ه  ٔ-اَلٔاللَّ

ْمٔإٔ 
ْنٔه  وَنَٔؤَقاَلٔإ  ول  َكَٔکَمأَیق  َٔذل  نَّ

َ
وَنٔأ نُّ َٔیظ  ْمٔٔ-الَّ وأَسواٌءَٔعَلْیر  یَنَٔکَفر  ذ 

ٔالَّ نَّ ٔإ 
َ
ْنَذْرتَٔأ
َ
ْرٔٔأ ْنذ 

ْمَٔلْمٔت 
َ
ْمٔأ ٔاللَّٔر  ید  َتْوح  ئب  وَنَٔیْعن 

ن  ْؤم  ْمٔالٔی 
ٔه  روه  ج  ٔو  َحرد 

َ
َٔتَعاَلیَٔفَرَذأأ ه 

ٔمٔ  ٔاآلَْخر 
أاْلَوْجه  مَّ

َ
َٔؤأ ْفر 

َؤاْلک  َٔؤه  د  ْنَٔیْجَحَدٔاْلَجاح 
َ
َؤأ َفٍةَٔؤه  َٔعَلیَٔمْعر  ود 

ح  َٔنٔاْلج 
َ
ٔأ ٔاْستََٔٔیْعَلم  َٔقد  َٔحقٌّ ه 
ٔنَّ َٔعزَّ ه  َٔؤَقْدَٔقاَلٔاللَّ ْنَده  ٔع  َٔؤَقرَّ رأَؤٔ-َٔجلَّ وأب 

َؤَجَحد 
م ر  س  ْنف 

َ
ٔٔاْسَتْیَقَنْترأأ َٔؤَجلَّ َٔعزَّ ه  أَؤَقاَلٔاللَّ وًّ ل  َٔؤع  ْلماا َٔیْسَتْفٔٔ-ظ  ْنَٔقْبل  وأم 

وَنَٔعلََٔؤکان  ح  وأفَٔت  یَنَٔکَفر  ذ 
ٔفَٔیٔالَّ ره  وأب  وأَکَفرر 

ْمٔمأَعَرف  أجاَءه  َٔعَلریَٔلمَّ ره 
ٔاللَّ َلْعَنرة 

ٔ ود  ح  َٔوْجَري ٔاْلج  یر  یَنَٔفَرَذأَتْفس  ر  ل  اْلکاف  م  وا ذا عا نا اْلُکْفر  ُکْفُر النِّ ُث م  ال  ْجُه الثَّ ْو وا اْلوا ْولا ُس ُلُه تا كا قا ي قا ْحک  ی یا الا انا عا ْیما اي  -لا بِّ ال  را ْْ اْن فا هذا م 
ي غا  بِّ نَّ را إ 

را فا فا ْن کا ه  وا ما ْفس  نا ْشُکُر ل  ما یا نَّ إ 
را فا کا ْن شا ْکُفُر وا ما

ا
ْم أ

ا
ْشُکُر أ

ا
 أ

ا
ي أ ن  ْبُلوا یا یم  ل  ر 

يٌّ کا ْر ن  کا ْن شا ئ 
الا لا ا وا قا فا ْن کا ئ 

ُکْم وا لا نَّ یدا ز 
ا نَّ ُتْم َلا ي ْرُتْم إ  اذاب   عا

نا اْلُکْف  ُع م  اب  ْجُه الرَّ ْکُفُرون   وا اْلوا ي وا ال تا ْذُکْرُکْم وا اْشُکُروا ل 
ا
ي أ اْذُکُرون  الا فا ید  وا قا د  شا ْرُك ما لا زَّ ر  تا ُه عا را اللَّ ما

ا
زَّ وا جا وا ا أ ه  عا ْوُل اللَّ ه  وا ُهوا قا  ب 

لَّ وا  -لَّ  جا
ُکْم  یثاقا ْذنا م  خا

ا
ْذ أ ْرُتْم  إ  ْقارا

ا
ُکْم ُثامَّ أ یار  ْن د  ُکْم م  ْنُفسا

ا
ُجونا أ ُکْم وا ال ُتْخر  ماءا ُکونا د  ْسف  ْناُتْم  ال تا

ا
ْناُت  وا أ

ا
ُدونا ُثامَّ أ ْشااا اُکْم وا تا ْنُفسا

ا
ْقُتُلاونا أ الء  تا ُُ ْم ها

ْثم  وا اْلُع  اْْل  ْم ب  ْیا  لا ُرونا عا ظاها ْم تا ه  یار  ْن د  ْنُکْم م  یقًا م  ر 
ُجونا فا  ُتْخر 

ُ
ُتوُکْم أ

ْ
أ ْن یا م   ساریْدوان  وا إ  ارَّ ُناونا عا ُتفاُدوُهْم وا ُهاوا ُمحا م  ُْ ُت  فا

ا
ْخاراُجُاْم أ اْیُکْم إ  لا

را  ما
ا
ا أ ْرك  ما تا ُهْم ب  را فَّ کا ْنُکْم فا كا م  ُل ذل  ْفعا ْن یا زاُء ما ما جا ْعٍض فا با  ب 

ْکُفُرونا تا   وا تا ْعض  اْلک  با زَّ  ب  ُه عا ه  وا اللَّ  ب 
لَّ با  وا جا سا ْن نا ْلُه م  ْقبا ْم یا ان  وا لا یما ی اْْل  لا ُاْم ُاْم إ 

ْنیا  یاة  الدُّ ي اْلحا ْزي  ف  الَّ خ  ْنُکْم إ  كا م  ُل ذل  ْفعا ْن یا زاُء ما ما جا الا فا قا ُه فا ْندا ْعُاْم ع  ْنفا ْم یا ْوما الْ وا وا لا لی یا  إ 
ونا دُّ ة  ُیرا یاما ٍل عا  ق  غاف  ُه ب 

ا اللَّ ذا   وا ما دِّ اْلعا شا
ا
اأ ا مَّ

ُلونا  ْعما ئتا َٔیْحک 
َٔؤَجلَّ َٔعزَّ ه  َكَٔقْول  َٔؤَذل  ٔاْلَبَراَءة  ْفر 

ٔک  ْفر 
َنٔاْلک  ٔم  س  ٔاْلَخام 

بَْٔٔؤاْلَوْجه  یَمَٔقْوَلٔإ  ٔبٔ َکَفْرنأٔ-َراه  َبرداا
َ
ٔأ َٔؤاْلَبْغضاء  ٔاْلَعداَوة  م  ْمَٔؤَبدأَبْیَننأَؤَبْیَنک  ک 

َٔوْحٔ ه 
اللَّ وأب 

ن  ْؤم 
یٔت  َٔحتَّ َئَته  یَسَٔؤَتْبر  ْبل  ٔإ  ر 

ْمَٔؤَقاَلَٔیْذک  ْنک  َنأم 
ْ
أ ئَتَبرَّ َٔیْعن  یَٔمٔ َده  ْول 

َ
ٔیَْٔنٔأ ْنس  َنٔاإْل  ٔم  ه  َیاَمةٔ ائ  ْشٔٔ-ْوَمٔاْلق 

َ
مأأ ٔب 

ئَکَفْرت  نِّ َمرأإ  نَّ َٔؤَقراَلٔإ 
ْنَٔقْبل  ٔم  ون 

م  َرْکت 
َةَٔبیْٔ َٔمَودَّ ْوثاناا

َ
ٔأ ه 
ٔاللَّ ون 

ْنٔد  ْمٔم 
َخْذت  یاَمةٔ اتَّ َٔیْوَمٔاْلق  مَّ

ْنیأث  ٔالدُّ ئاْلَحیاة  ْمٔف 
ک  ٔبَٔٔن  ر  َبْعٍضَٔؤیََٔیْکف  ْمٔب 

ک  ْٔعض  ئَیَتَبرَّ َٔیْعن 
ْمَٔبْعضاا ک  َٔبْعض  ْنَٔبْعٍض.ْلَعن  ْمٔم 

ک  َٔبْعض 
 
ٔأ

گاهٔفرمأبهٔاینکهٔکفرٔدرٔکتابٔخدایٔعزٔؤجلٔ عرضٔابؤعمرٔؤزبیریٔگوید:ٔبهٔحضرتٔصادقٔ )قرآن(ٔبهٔچندٔوجهٔاست؟ٔفرمود:ٔکردم:ٔمرأآ
کفررٔٔکفرٔدرٔکتابٔخدأبرٔپنجٔوجهٔاست:ٔکفرٔجحودٔ)ؤانکارٔربوبیت(ٔؤآنٔبرٔدؤقسمٔاستٔؤکفرٔبهٔتر ٔکردنٔآنچهٔخداوندٔبرهٔآنٔفرمرانٔدادهٔو

گوید:ٔنهٔپروردگراریٔاسرتٔؤنرهٔمیبرائتٔ)ؤبیزاریٔجستن(ٔؤکفرٔنعمترا.ٔ]وجهٔاول[ٔپسٔهمانٔانکارٔبهٔربوبیتٔاستٔؤآنٔگفتارٔکسیٔاستٔکهٔ
هٔگویندٔؤآنبرشتیٔؤنهٔدوزخیٔؤاین )ؤ«ٔؤهرال ٔنکنردٔمرأرأجرزٔدهرر»هایندٔکسانیٔکهٔگویند:ٔهأدؤدستهٔازٔزندیقانٔهستندٔکهٔبهٔایشانٔدهری 

انرد،ٔبردونٔهٔسلیقهٔؤنظرٔخودشانٔساختهحکایتٔکند(ٔؤآنٔدینیٔاستٔکهٔبرایٔخدایٔب24ٔخداوندٔگفتارشانٔرأدرٔقرآنٔمجیدٔدرٔسورهٔجاثیهٔآیهٔ
)یعنریٔپندارنرد(ٔ«ٔنیستندٔجزٔاینکهٔپندارٔکنند»گویندٔبکنند،ٔخدایٔعزٔؤجلٔدنبالٔآنٔفرماید:ٔاینکهٔبررسیٔؤتحقیقٔؤکاوشیٔدرٔاطرافٔآنچهٔمی

)سورهٔ«ٔنٔبترسانیشانٔیأنترسانیشانٔایمانٔنیاورندهمانأآنانٔکهٔکافرندٔیکسانٔاستٔبرٔایشا»هأگویند،ٔؤنیزٔفرماید:ٔمطلبٔهمانٔطورٔاستٔکهٔآن
(ٔیعنیٔبهٔتوحیدٔخداوندٔ)کافرٔشدند(ٔپسٔاینٔیکیٔازٔوجوهٔکفر.]وجهٔدوم[ٔآنٔانکارٔبأمعرفتٔاسرت،ٔؤآنٔاینسرتٔکرهٔمنکررٔبرأاینکره6ٔبقرهٔآیهٔ

هأرأدرٔحرالیٔؤانکارٔکردندٔآن»اینٔبارهٔفرمودهٔاست:ٔٔداندٔمطلبٔحقٔاستٔانکارٔکندٔؤبأاینکهٔمطلبٔنزدٔاؤثابتٔشدهٔؤخدایٔعزٔؤجلٔدرمی
ؤبودنردٔ)یررودٔ»(ٔؤنیزٔخدایٔعرزٔؤجرلٔفرمرودهٔاسرت:14ٔ)سورهٔنملٔآیهٔ«ٔهایٔایشان،ٔازٔرویٔستمگریٔؤسرکشیهأداشتٔدلکهٔیقینٔبهٔآن

چونٔآمدٔایشانٔرأآنچهٔشناختهٔبودند،ٔبدانٔکافرٔشدند،ٔپسٔجستندٔبرٔآنانٔکهٔکفرٔورزیدند،ٔؤمدینه(ٔکهٔازٔپیشٔ)ازٔآمدنٔپیغمبرٔ)ص(ٔپیروزیٔمی
]وجه سوم[ کفر به نعمت )یعنی کفران نعمت( است (ٔاینٔبودٔتفسیرٔدؤوجهٔ)کفر(ٔجحودٔؤانکار.89ٔ)سورهٔبقرهٔآیهٔ«ٔلعنتٔخدأبرٔکافرینٔباد

کنم یاا روردگارم باشد تا مرا بیازماید که آیا شکر مایاین از فْل پ»و اینست گفتار خدای تعالی که از سلیمان حکایت کند که )فرمود(: 
« نیاز و گرامی اساتکفران ورزم، و آنکه شکر کند جز این نیست که برای خویشتن سپاسگزارد، و آنکه کفران کند همانا پروردگار من بی

ید همانا »( و نیز فرماید: 40)سوره نمل آیه  ید بیفزایم شما را و اگر کفر ورز ( و 7)سوره اباراهیم آیاه « عذا  من سخت استاگر شکرگزار
ید»نیز فرماید:  (. ]وجه هاارم[ ترك آن هیز اسات کاه 152)سوره بقره آیه « پس یاد کنید مرا تا یاد کنم شما را و مرا شکر کنید و کفر نورز

های خود را و بیرون که نریزید خونو هنگامی که گرفتیم پیمان شما را »خدای عز و جل بدان فرمان داده و اینست گفتار خدای عز و جل 
کنیاد کشید همدیگر را و بیارون مینکنید همدیگر را از دیار خویش پس اقرار کردید و شما بر آن گواه بودید، سپس اینکه شمائید که می
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ه از ایشان دهیاد در حاالی کاه ها را نزد شما آورند فدیهاشان پشتیبانی جوئید بر ایشان به گناه و ستم و اگر با سیری آنگروهی را از خانه
حرام است بر شما بیرون راندن ایشان آیا ایمان آورید به بعْی از کتا  )تورات( و کافر شوید به بعْی از آن؟ هیست کیفر آنکه از شاما 

هاا و نسابت ایماان باه آن( پس خداوند ایناا را به سبب ترك آنچه به او فرمان داده کافر دانسته 85 -84 )سوره بقره آیه« این کار را بکند؟
پس هیست کیفر آنکه از شما این کار را بکند جز »داده ولی از آناا نپذیرفته و آن ایمان نزد خداوند برای ایشان سودی ندهد، پس فرموده: 

]وجهٔپنجم[ٔٔ«.کنیدخواری در زندگانی دنیا و روز رستاخیز برگردانده شود به سوی سخت ترین عذا  و خدا غافل نیست از آنچه شما می
حکایتٔکندٔ)بهٔقومٔخودٔفرمود(:ٔٔ(ٔازٔحضرتٔابراهیم4ٔکفرٔ)بمعنای(ٔبیزاریٔاست،ٔؤاینستٔگفتارٔخدایٔعزٔؤجلٔکهٔ)درٔسورهٔممتحنهٔآیهٔ

نیٔمأازٔشمأبیزاریمٔیع«ٔمأکفرٔورزیدیمٔبهٔشمأؤپدیدارٔشدٔمیانٔمأؤشمأدشمنیٔؤکینهٔبرایٔهمیشهٔتأآنگاهٔکهٔشمأایمانٔبهٔخدایٔیگانهٔآورید»
منٔهمانأکفرٔورزیدمٔبدانٔچرهٔ»کندٔفرماید:ٔؤخداوندٔدرٔآنجأکهٔ)داستان(ٔشیطانٔؤبیزاریٔجستنٔاؤرأازٔدوستانشٔازٔآدمیزادهٔدرٔقیامتٔیادٔمی

خدأبدوستیٔمیانٔخویشٔدرٔزنردگانیٔٔجزٔاینٔنیستٔکهٔشمأبرگرفتیدٔبتانیٔرأبجز»(ٔؤفرماید:22ٔ)سورهٔابراهیمٔآیهٔ«ٔمرأشریكٔگردانیدیدٔازٔپیش
(ٔیعنیٔبیزاریٔجویدٔبرخیٔازٔشمأاز25ٔ)سورهٔعنکبوتٔآیهٔ«ٔدنیأپسٔروزٔقیامتٔکفرٔورزدٔبرخیٔازٔشمأبهٔبرخیٔؤلعنٔکندٔبرخیٔازٔشمأبرخیٔرا

ٔبرخی.
 389،ٔص2ٔالکافي،ٔج
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