




           

               

                     

                  

                
     :          

       

         :
      
         

         

           
            

            
    

              
         
       

      

             

        

            

                      
   

                    
    

                 
                    
                        

                         
        

           
          
       

           
            

     
          

        

       
         

    

             
   

             
          

              
             

       

                   
               

                                       
                                                

                             

          
          

             
    

            
    

             
    

         
        

                                    
              

                       
                      

                                                        
    

         
              

                       (      /  )

       

        
                
                

                     
               

               
             
            

      

     

         (          )

                      
            

                  

                        
           

                                           
    

            
 
                            

            
         

    
    

        
 
    

                                   
                                   

             
   

       
                            

          
                                    

                :                
            

                :                
           

         

            
            

             
                
                 

    

        
               

            
         

     

         
     

         
       

       
            

     

     

              
           

     

       

       

                  
                         
                  

               

                 

                        (        )

                                /          1398 /nro-di.blog.ir

             
     

                          
                       

       

                     

                      

            

            

     



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شناسنامه:
سالمی(ٔا)دبیرٔشورایٔراهبردیٔالگویٔپیشرفتٔٔکشوریعلیٔٔوالمسلمیناالسالمحجتٔسخنرانیٔشدهٔ یادهپمتنٔرؤپیشٔجزوهٔ 
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ٔالرحمیالرمحناهللبسم

ءٔابیٔالقاسمٔیٔخومٔالجزاالرجیمٔالحمدٔللهٔربٔالعالمینٔؤالصالةٔؤالسالمٔعلیٔسیدنأؤنبینأؤشفیعنأفٔاعوذٔباللهٔمنٔالشیطان
الشرخفٔؤٔتعالیٔفرجهٔمحمدٔؤعلیٔاهلٔبیتهٔالطیبینٔؤالطاهرخنٔسیمأبقیهٔاللهٔفیٔاالرضینٔارواحنأآلمالهٔالفداءٔؤعجلٔالله

ٔاآلنٔالیٔقیامٔخومٔالدخن.اللعنٔالدائمٔعلیٔاعدائهٔاعداءٔاللهٔمنٔ

 المکاسب؛ مقدمه ای برای ورود به باب پنجم. بیان سرفصل های چهار باب اول فقه1

ٔمحضرٔدوستانٔمطرحٔکردخم.ٔالمکاسبفقهٔهٔچهارٔسرفصلٔرأدرتدرٔجلساتٔگذش

 المکاسب. روایات عام، روایات بخشی و ارایه جدول ارزش گذاری مشاغل به عنوان تصویر از باب اول فقه1/1

ٔبندیٔفقهیٔمشاغلٔطرحٔکردخم؛طبقهدرٔسرفصلٔاولٔبأکمکٔچهاردستهٔازٔرواخاتٔمعیارهاخیٔرأبرایٔ

واخااتٔر،ٔبخاشٔاولٔاخانٔکاردیمرواخاتیٔکهٔبهٔنحؤعامٔؤبدونٔاشارهٔبهٔشغلیٔخاصٔدعوتٔبهٔداشتنٔخکٔحرفهٔؤکسبٔ.1ٔ
ٔبود.ٔ

رٔبحاثٔداخنٔبخشٔدومٔرواخاتٔموردٔاستظهارٔٔأبحثٔکردهٔبودٔکهمٔبعضیٔازٔمکاسبٔررواخاتٔمکاسبٔمحرمهٔحیثٔتحرخ.2ٔ
ٔبندیٔمشاغلٔبود.طبقه

کٔحیثٔؤخکٔخکردٔکهٔآنٔمشاغلٔانتخابٔشوندٔنیزٔبأتکیهٔبهٔرواخاتیٔکهٔمشاغلٔدارایٔفضیلتٔرأبحثٔکردهٔؤتوصیهٔمی.3ٔ
ٔ.کردیمسوالیٔاخنٔتوصیهٔرأمطرحٔٔهٔ خپا

کیاهٔبارٔباأتٔ،ٔدوباارهکاردیمتٔکهٔمشاغلٔمکروهٔرأبهٔاصطالحٔفقهٔموجاودٔطارحٔؤبحاثٔؤدرٔنهاختٔدرٔبخشیٔازٔرواخا.4ٔ
ٔمعیارهاخیٔبود.
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خنٔاجٔکنیمٔکهٔامشاغلٔاستخرٔبندیطبقهرواخاتٔقادرٔهستیمٔکهٔجدولیٔرأبرایٔٔدستهٔ درٔمجموعٔدرٔبابٔاولٔمأمبتنیٔبرٔچهارٔ
ٔکسبٔقرارٔبگیرد.ٔحوزهٔ ٔنظامٔسازیٔدرٔهٔ خپأتواندیمجدولٔؤمعیارهایٔفقهیٔآنٔ

 المکاسب. ویژگی های الگوی تولید؛ دومین باب فقه2/1

یٔالگویٔتولیدٔرأازٔمنظرٔآخاتٔؤرواخاتٔاجمااًلٔبحثٔکردخم.ٔعرضٔکردخمٔهایژگخوازٔرواخاتٔٔدستهدرٔبابٔدومٔبأاتکاءٔبهٔدؤ
رأرعاختٔکندٔبهٔتادرخ ٔٔهایژگخومکلفٔبخواهدٔآنٔٔکهٔاگرٔکنندیمهایٔعامیٔرأبرٔشغلٔتوصیهٔکهٔبخشیٔازٔرواخاتٔمأوخژگی

.ٔمانندٔآنٔدستهٔازٔرواخاتیٔکهٔمأرأازٔاخنکهٔاجیرٔشوخمٔشودیمیٔغیرصنعتیٔؤالگویٔتولیدٔغیرٔمتمرکزٔدرٔجامعهٔاصلٔهاشغل
1ٔ.کردندیمبرایٔرفعٔٔؤمدخرختٔمعاشٔخودمانٔنفیٔ

اخمٔکهٔنانٔمأتوصیهٔشدهٔمسئلهٔ .ٔمثاًلٔدرٔکردیمدٔخکٔشغلٔخاصٔبحثٔالگویٔتولیدٔدرٔمورٔدرٔموردبخشٔدخگریٔازٔرواخاتٔٔ
تولیدٔالگویٔنانٔرأازٔالگویٔتولیدٔصنعتیٔبهٔالگویٔتولیادٔخاانگیٔتغییارٔٔشاکلهٔ پسٔعملٔبهٔاخنٔرواخت2ٔٔنانٔرأدرٔخانهٔبپزخم.

نگهداریٔدامٔدرٔخانهٔبارایٔرفاعٔفقارٔتوصایهٔٔخواهدٔدادٔؤاصلٔدرٔتولیدٔنانٔالگویٔتولیدٔخانگیٔخواهدٔبود.ٔخأرواخاتیٔکهٔبه
رٔیٔغیاهادهخاپدؤبأعملٔبهٔاخانٔرواخااتٔؤنشارٔآنهاأماأٔکندیمدرٔواقعٔدرٔموردٔالگویٔتولیدٔدامٔدرٔجامعهٔبحث3ٔٔ،کردیم

ٔدامٔرؤبهٔرؤنخواهیمٔبود.ٔحوزهٔ یٔصنعتیٔدرٔهاشهرکشهرٔؤبهداشتیٔؤضدٔعدالتیٔمانندٔدام

                                                           

َٔٔرَویٔ.1 هٔ َٔعْبد 
ٔٔاللَّ دٔ ْٔبن  َحمَّ ئُّم  ْعف  ئَعْنٔٔاْلج  ب 

َ
ْزَقَٔٔعَلْیَهأَحَظَرَٔٔفَقْدَٔٔنْفَسهٔ ٔآَجَرَٔٔمْنَٔٔقاَلَٔٔٔجْعَفرٔ ٔأ ٔٔاَلَٔٔکْیَفَٔٔؤٔالرِّ ر  ْزَقَٔٔعَلْیَهأَخْحظ  َصاَبَٔٔمأَؤٔالرِّ

َ
َؤٔأ َٔٔفه  اَرب  ٔل 

ٔ.آَجَرهٔ 
هٔعبد ٔنکردهٔتنگٔخودٔبرٔهچگونٔاست،ٔکردهٔتنگٔخودٔبرٔرأروزیٔسازدٔاجیرٔرأخودٔکسٔهر:ٔرمودفٔباقرٔمحّمدٔامام:ٔگوخدٔجعفیٔمحّمدٔبنٔاللَّ
ٔ[غفاریٔترجمه.ٔ]استٔکردهٔاجارهٔرأاؤکهٔهمانٔاستٔدخگریٔآنٔازٔآوردمیٔچنگٔبهٔآنچهٔکهٔحالیٔدرٔباشد

174ٔٔص3ٔٔجٔالفقیهٔالخحضرهٔمن
ٔ د  َحمَّ ٔٔم  ْحَمَدَٔٔعْنَٔٔخْحَییْٔبن 

َ
دٔ ْٔبن ٔٔأ َحمَّ دٔ َٔعْنٔٔم  َحمَّ یَلْٔٔبن ٔٔم  ْسَماع  خع ْٔٔبن ٔٔإ  ورٔ َٔعْنَٔٔبز 

َسْٔٔبن َٔٔمْنص  ون  َفَٔٔعن ٔٔخ  ٔاْلم  ل 
َمَرْٔٔبن ٔٔضَّ َٔسَٔٔقاَلٔٔع  ْعت  َبأم 

َ
هٔ َٔعْبدٔ ٔأ

ٔٔٔاللَّ ول  َٔماْنَٔٔخق 
هٔ َٔعَلیَٔحَظَرَٔٔفَقْدَٔٔنْفَسهٔ ٔآَجَرٔ ْزَقَٔٔنْفس  ئَؤٔالرِّ َواَخةٔ ٔف  ْخَریٔر 

 
ٔٔاَلَٔٔکْیَفَٔٔؤٔأ ر  َٔٔمأَؤٔهٔ َخْحظ 

َ
یهٔ َٔصاَبٔأ َؤٔف  هٔ َٔفه  َربِّ ئل  ذ 

ٔ.آَجَرهٔ ٔالَّ
ٔآنٔحاالٔنشده،ٔخودٔروزیٔمانعٔچگونه:ٔاستٔآمدهٔدخگرٔرواختیٔدر.ٔاستٔشدهٔخودٔروزیٔمانعٔکند،[ٔدخگری]ٔاجیرٔرأخودٔکهٔکسی:ٔٔصادقٔامام
ٔ!است؟ٔکردهٔخودٔاجیرٔرأاؤکهٔاستٔفرماخیٔکارٔآن ٔٔازٔدسترنجشٔکه

 90ٔصٔ،5جٔالکافي،

ةٔ ٔ.2 دَّ ْنٔ ع  َنا م  ْصَحاب 
َ
ْحَمَدٔ َعْنٔ أ

َ
دٔ  ْبن ٔ أ َحمَّ ٔ اْبن ٔ َعن ٔ م  وب 

ْسَحاَقٔ ْبن ٔ َنْصرٔ  َعْنٔ َمْحب  يِّ إ  وف 
ادٔ  َعْنٔ اْلک  ٔ ْبن ٔ َعبَّ یب  ٔ َقاَلٔ َحب  ْعت  َبا َسم 

َ
هٔ  َعْبدٔ  أ

ٔٔ اللَّ ول  َراء ٔ :َخق   ش 

ْنَطةٔ  ي اْلح  َراء ٔ اْلَفْقَرٔ َخْنف  قٔ  ؤش 
ٔالدَّ ٔ یق  ئ  ْنش  َراء ٔ َؤ اْلَفْقَرٔ خ  ْبزٔ  ش 

ٔ اْلخ  ٔ َقاَلٔ َمْحق  ْلت  ْبَقاَكٔ َلهٔ  ق 
َ
هٔ  أ ْرٔ َلْمٔ َفَمْنٔ اللَّ ٔ َعَلی َخْقد  َراء  ْنَطاةٔ  ش  َماْنٔ َذاَكٔ َقااَلٔ اْلح  ر ٔ ل   اَلٔ َؤ َخْقاد 

ٔ.َخْفَعل
آوردٔؤخرخادٔناان،ٔناابودٔبردٔؤخرخدٔآرد،ٔتنگدساتیٔمایمیٔخرخدٔگندم،ٔفقرٔرأازٔبین»کندٔکهٔفرمود:ٔرواختٔمیٔعّبادٔبنٔحبیبٔازٔامامٔصادق

کسیٔاستٔکاهٔقادرتٔٔفرمود:ٔآنٔدربارهٔعّبادٔگفت:ٔخداوندٔتؤرأپاخدارٔگرداند!ٔهرکسٔقدرتٔبرٔخرخدٔگندمٔندارد،ٔچهٔکند؟ٔامامٔکنندهٔاست.
ٔ.دهدداردٔؤانجامٔنمی

167-166ص5ٔٔکافیٔجٔ  

َٔعلٔ ٔ.3 ْٔبن  د 
َحمَّ َٔعْنٔم  هٔ َعْنه 

ٔاللَّ ئَعْبد  ب 
َ
َٔعْنٔأ َنان  ٔس  ْٔبن  ه 

ٔاللَّ َٔعْنَٔعْبد  َشام  ٔه  ْٔبن  َبْیس  ئٔٔي َٔعْنٔع  َهأَؤَزاَدٔف  ْزق  ر  ٔب 
ه  ٔاللَّ م  َتاه 

َ
َٔشاًةٔأ ٔاْلَبْیت  ْهل 

َ
َخَذٔأ َذأاتَّ َقاَل:ٔإ 

ْمَٔؤاْرَتَحَلٔاْلَفْقر ه  ْرَزاق 
َ
وأَشٔٔأ َخذ  ٔاتَّ ن  ْمَٔمْرَحَلًةَٔفإ 

ْرَزاَعْنه 
َ
أ ٔب 
ه  ٔاللَّ م  َتاه 

َ
ٔأ َمأَؤَزٔاَتْین  ه  ْمٔق  ه  ْرَزاق 

َ
ئأ َٔمْرَحَلَتْین َٔؤاَدٔف 

ٔاْلَفْقر  م  ٔٔاْرَتَحَلَٔعْنه  ه  ٔاللَّ م  َتاه 
َ
وأَثاَلثًأأ َخذ  ٔاتَّ ن  َٔفإ 

سأً
ْ
َٔرأ ٔاْلَفْقر  م  ْمَٔؤاْرَتَحَلَٔعْنه  ه  ْرَزاق 

َ
ئأ َهأَؤَزاَدٔف  ْرَزاق 

َ
أ ٔ.ب 
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 9المکاسب / ولسه دورۀ مقدما ی فقه

 المکاسبتجارت؛ باب سوم فقه. اصول حاکم بر 3/1

بااحثیٔرأماصولٔحاکمٔبرٔتجارتٔرأبحثٔکاردخمٔؤٔ،ازٔرواخاتٔدستهبأاتکایٔبهٔچندٔٔالمکاسبفقههمچنینٔدرٔسرفصلٔسومٔ
یٔغیارٔهااتجارتؤ،ٔمأبهٔسامتٔاخجاادٔبازارهاایٔموقاتٔبرنامهٔرخزیٔمدٔنظرٔباشدٔحوزهٔ مطرحٔکردخمٔکهٔاگرٔآنٔمباحثٔدرٔ

ٔهٔحرکتٔخواهیمٔکرد.تمرکزٔدرٔجامعم

کرد.ٔتشبیهٔکالبدٔیٔثالثٔٔرأدرٔموردٔبازارهایٔموقتٔؤتجارتٔبحثٔمیهارساختخزخکٔبخشٔازٔآنٔرواخات،ٔرواخاتیٔبودٔکهٔ
ٔزخرسااختٔمسائلهٔ کهٔمحلٔتوجهٔقرارٔدادهٔؤدرٔماوردٔآنٔبحاثٔکاردخم.4ٔٔؤاحکامٔمسجدٔبأبازارٔخکٔدستهٔازٔآنٔرواخاتٔبود

قضائیهٔدرٔبازارهایٔموقاتٔرأنیازٔجزئایٔازٔاخانٔٔقوهٔ ایٔازٔانضمامٔشعبهٔمسئلهٔ و5ٔٔزارٔنیزٔازٔاخنٔحیثٔبودآموزشٔؤوعظٔدرٔبا
استٔؤاصلٔبازارهایٔموقتٔٔ،درٔبازاردرٔاسالمٔبحثٔکردخمٔکهٔٔالمکاسبفقهبنابراخنٔدرٔبابٔسوم6ٔٔرواخاتٔدستهٔبندیٔکردخم.

ٔرد.بازارهایٔموقتٔباخدٔموردٔتوجهٔحاکمیتٔقرارٔبگی

                                                                                                                                                                                     

ٔآنٔرأبهٔآنانٔمی:ٔهرٔگاهٔخانوادهامامٔصادقٔ ٔخودٔآنانٔنیزٔمایٔخكٔگوسفندٔداشتهٔباشد،ٔخداوندٔروزی  ساتیٔازٔدافزاخدٔؤتهایٔیدهدٔؤبرٔروزی 
ٔآنٔدؤرأبهٔآنانٔمیآنانٔخكٔمرحلهٔمی ٔخودٔآنانٔنیزٔکوچد؛ٔؤاگرٔدؤگوسفندٔداشتهٔباشند،ٔخداوندٔروزی  ی،ٔازٔافزاخدٔؤتهیٔدساتیمدهدٔؤبرٔروزی 
ٔآنهأرأبهٔآنانٔمیآنانٔدؤمرحلهٔمی ٔکوچد.نانٔمیدهدٔؤتهیٔدستی،ٔبهٔکّلیٔازٔآکوچد.ٔپسٔاگرٔسهٔگوسفندٔداشتهٔباشند،ٔخداوندٔروزی 

 544،ٔص6ٔالکافي،ٔج

َٔاللَّٔٔ.4 ئَعْبد  ب 
َ
َٔعْنٔأ ْخد  َٔز َٔخْحَییَٔعْنَٔطْلَحَةْٔبن  ْٔبن  د 

َحمَّ َٔعْنٔم  د  َحمَّ ٔم  ْٔبن  ْحَمد 
َ
یَنٔٔهٔ أ ن  ْؤم  َٔاْلم  یر  م 

َ
ْمَٔفَمْنَٔساَبَقَٔقاَلَٔقاَلٔأ ه  د  یَنَٔکَمْسج  م  ْسل 

َٔاْلم  وق  :ٔس 
َراًءٔ ٔک  وق 

َٔالسُّ وت  ی  َٔعَلیٔب 
ذ  خ 
ْ
َٔؤَکاَنٔاَلَٔخأ ْیل 

َلیَٔاللَّ ٔإ  ه  ٔب 
َحقُّ
َ
َؤأ َٔفه  َلیَٔمَکان   .إ 
بٔباهٔساکنایٔآنٔخودٔرأپهنٔکند،ٔتأشٔهایٔبازارٔدرآخدٔؤبساطدترٔبهٔدکهگفت:ٔبازارٔمسلمینٔدرٔحکمٔمسجدٔاست:ٔهرکسیٔزؤامیرالمؤمنین

 کرد.هایٔبازارٔکوفهٔکراخهٔدرخافتٔنمیدکهٔاولوختٔدارد.ٔامیرٔالمؤمنینٔازٔدکه
 155،ٔص5ٔالکافی،ٔجٔ

5.ٔٔ
َ
یَسیَٔعْنٔأ ٔع  ْثَماَنْٔبن 

َٔعْنٔع  د  َحمَّ ٔم  ْحَمَدْٔبن 
َ
َعْنٔأ َنٔا ْصَحاب 

َ
ْنٔأ ٔم 

ة  دَّ یَنٔع  ن  ْؤم  یَرَٔاْلم  م 
َ
ٔأ ْعت  َباَتَةَٔقاَلَٔسم 

ٔن  ْٔبن  ْصَبغ 
َ
َٔاْْل َٔعن  ود 

ئَاْلَجار  :ٔٔب  ْنَبر  َٔعَلیَٔاْلم 
ول  َخق 

َٔاْلَمتْٔ مَّ ْقَهٔث  َٔاْلَمْتَجَرَٔاْلف  مَّ
ْقَهٔث  َٔاْلَمْتَجَرَٔاْلف  مَّ

ْقَهٔث  َٔاْلف  ار 
جَّ َبأَجَرَٔؤَاللََّٔخأَمْعَشَرَٔالتُّ َٔللرِّ ئَهذٔ ه  ْمٔف  َٔالنَّ یب  ْنَٔدب  ْخَفیٔم 

َ
ٔأ ة  مَّ

 
َٔاْْل ٔه  اْدق 

الصِّ ْمٔب 
ْخَمااَنک 

َ
وأأ وب  َفأش  َٔعَلیَٔالصَّ ل 

. ْعَطیَٔاْلَحقَّ
َ
َٔؤأ َخَذَٔاْلَحقَّ

َ
َٔمْنٔأ الَّ ٔإ  ار 

ئَالنَّ ٔف  ر  َٔؤَاْلَفاج  ر  َٔفاج  ر  اج 
َٔالتَّ

ساپسٔتجاارت،ٔٔایٔتاجران!ٔنخستٔفقهٔسپسٔتجارت،ٔنخستٔفقاهٔ:فرمودفرازٔمنبرٔمیٔشنیدمٔکهٔبرٔاصبغٔبنٔنباتهٔگوخد:ٔازٔامیرٔمؤمنانٔعلی
ترٔترٔؤنامرئیقٔپنهاننخستٔفقهٔسپسٔتجارت.ٔبهٔخدأسوگند!ٔخقینٔداشتهٔباشیدٔکهٔربأدرٔاخنٔاّمتٔازٔراهٔرفتنٔمورچهٔبرٔرویٔسنگٔصیقلیٔؤبّرا

ٔرأبگیردٔؤحّقٔٔهٔحّقٔغٔخادٔمکنید.ٔتاجر،ٔفاجرٔاستٔؤفاجرٔدرٔآتشٔاست،ٔمگرٔآنٔتاجریٔکاست؛ٔسوگندهاختانٔرأبأراستگوخیٔبیامیزخدٔؤقسمٔدرو
ٔرأبپردازد.

 150،ٔص5ٔالکافی،ٔجلدٔ

ي ٔ.6 ئَؤَعْنَٔعل  ٔف 
ْؤَغاش 

َ
ٔأ ف 

َطفِّ ْنٔم  َهأَمْنَٔوَجَدٔم  ٔب 
ب  َٔخْضر 

ة  رَّ ٔد  ه  َید  َٔؤب  ْسَواق 
َ
ئَاْْل ئف  َٔکاَنَٔخْمش 

ه  نَّ
َ
َناأ:ٔأ

َ
َٔخْوماًأأ َٔله  ْلت  ٔق  ْصَبغ 

َ
یَنَٔقاَلَٔاْْل م  ْسل  َٔاْلم  َجاَرة  ت 

َٔؤَکاَنٔ ْصَبغ 
َ
ئَخأأ َكَٔقاَلَٔمأَنَصْحَتن  ئَبْیت  ْسٔف  ْجل  یَنَٔؤا  ن  ْؤم  یَرَٔاْلم  م 

َ
یَكَٔهَذأَخأأ ْکف 

َ
ٔبَٔأ َٔاللََّٔٔخْرَکب  ول 

ْسأهٔ ْغَلَةَٔرس 
َ
ئَاْْل ٔف 

وف  ْهَباَءَٔؤَخط  اوقًأَؤَالشَّ اوقًأس  ٔس  اق 
ٔ
َ
َسَٔقْبَلٔأ ْنف 

َ
وأَاْْل یَنٔاَلَٔتْعَجل  اب 

یَنَٔفَقاَلَٔخأَمْعَشَرَٔاْلَقصَّ ام  حَّ
َتیَٔخْومًأَطاَقَٔاللَّ

َ
ْمَٔؤَالنَّْٔٔنَٔتْزَهَقَٔفأ اک  خَّ َؤإ 

َلایَٔالتَّٔ َتیٔإ 
َ
ٔأ مَّ ٔث  ْحم 

ئَاللَّ اْنْٔفَ ٔف  وأم  ار  ْهه 
َ
خَنَٔفَقااَلٔأ اار 

مَّ
ٔبَٔ يء  َٔطیَِّٔرد  الَّ وأإ 

یع  یَنَٔفَقاَلٔاَلَٔتب  اک 
مَّ َتیَٔالسَّ

َ
ٔأ مَّ ٔث  ه  د  ْنَٔجیِّ وَنٔم  ر  ْظه 

ْمَٔمأت  ک  خَّْٔیع  بًأَؤإ 
ْمَٔؤَمأَطَفأثٔ  ْناَؤاک 

َ
ْنٔأ یَهأم  َناَسَةَٔؤف 

َتیَٔاْلک 
َ
ٔأ َٔؤمَّ ااس  اْنَٔنخَّ ٔم  َجااَرة 

َٔالتِّ اع 
ٔ ل  ب  ٔإ  ع  َٔؤَبائ  اط 

ي ٔ-َقمَّ َؤَصْیَرف 
َٔخأَمْعَشَرَٔالتُّٔ ْعَلیَٔصْوت 

َ
أ َٔفَناَدیٔب  اط 

َٔؤَخیَّ از 
نََّٔٔؤَبزَّ ٔإ  ار 

هٔ جَّ ْمَٔهذ 
ْسَواَقک 

َ
ْخَمأٔأ

َ
وأأ وب  َٔفش  ْخَمان 

َ
َهأَاْْل ر  اوأَتْحض  فُّ َٔؤک  اَدَقة  الصَّ ْمٔب 

َنک 
َٔمْنَٔحٔ س  َقدِّ َهَٔتَباَرَكَٔؤَتَعاَلیٔاَلٔخ  َٔاللَّ نَّ َٔفإ  َٔاْلَحْلف  بًا.َعن  َٔکاذ  ه  اْسم  َٔلَفٔب 

گوخد:ٔخاكٔروزٔزد.ٔاصبغٔبنٔنباتهٔمیفروشانٔؤخیانتکارانٔدرٔمعاملهٔبأمسلمانانٔرأبأآنٔمیکردٔؤکمتازخانهٔبهٔدستٔدرٔبازارهأگردشٔمیٔعلی
فرمود:ٔتؤبرایٔمنٔخیرخواهیٔنکردی؛ٔایٔٔامامٔ!دهم.ٔتؤدرٔخانهٔبنشینگفتم:ٔایٔامیرٔمؤمنان!ٔمنٔاخنٔکارٔرأبهٔجایٔشمأانجامٔمیبهٔامامٔ
فروشاانٔرفاتٔؤخكٔروزٔباهٔباازارٔگوشاتٔ.کردتكٔبازارهأگردشٔمیشدٔؤدرٔتكسوارٔمیٔ-قاطرٔپیامبرٔاکرمٔ-برٔشهبأامیرٔمؤمنانٔ!اصبغ

 



4 

                        

 قم مقدسه /1441الحرا  محر    /21مسجد اما  حسن عسکریذهنی/ مرحلۀ پرداذا -پرورامباحث دوران 

 المکاسب.استخراج نظام مبادالت اسالم؛ موضوع چهارمین باب فقه4/1

قبالٔٔنٔشود.ٔالبتهوعدهٔدادخمٔکهٔسهٔمطلبٔرأبحثٔکنیمٔتأنظامٔمبادلهٔدرٔاسالمٔاستخراجٔؤتبییٔالمکاسبفقهدرٔبابٔچهارمٔٔ
ٔٔحاکمٔبودن ٔازٔاخنکهٔبهٔتعرخفٔپولٔبهٔعنوانٔمحورٔاولٔمبادلهٔؤ ٔٔاصل  درٔنهاخاتٔٔواخندٔمبادلهٔاختیاریٔدرٔفرٔتسعیرٔ ٔپرٔازٔحکمت 

یلٔشناسیٔؤتحلٔموضوعٔالمکاسبفقهمبادلهٔدرٔفضایٔسهٔفصلٔاولٔٔمسئلهٔ تاکیدٔکردخمٔکهٔٔ،عقودٔمبادلهٔاشارهٔکنیمٔمسئلهٔ بهٔ
ٔکاهٔدرٔفقاهٔماأنحاویازٔالگویٔتولیدٔباأٔدهٔ خبرمشاغلٔبأمعیارهایٔفقهیٔؤٔبندیطبقهازٔٔدهٔ خبرتواندٔ؛ٔخعنیٔکسیٔنمیشودیم

ٔمبادلهٔرأتحلیلٔکند.ٔمسئلهٔ بازارهایٔموقتٔؤتجارتٔهمگانیٔؤعمومیٔٔمسئلهٔ ازٔٔدهٔ خبربحثٔشدهٔاستٔؤ

اشکالیٔکهٔبأبهٔفهرستٔمکاسبٔدرٔشراخطٔفعلیٔدارخمٔاخنٔاستٔکهٔٔعمدهٔ درٔحالیٔکهٔدرٔفقهٔمأاخنٔاشکالٔبرقرارٔاست؛ٔخعنیٔ
بیعٔشدهٔؤآنٔرأبحثٔکردهٔؤسپسٔمفهومٔخیااراتٔرأبحاثٔکاردهٔاساتٔؤتنهاأٔمسئلهٔ ینٔفهرستٔمکاسبٔبالفاصلهٔواردٔتبی

شادهٔوقتایٔمکاسابٔبحاثٔمیٔ7ٔمکاسبٔمحرمهٔرأبحثٔکردهٔاست.ٔاخنٔبهٔتحقیقٔنزدخکٔاستٔکهٔدرٔدورانٔشی ٔاعظم
الگاویٔٔاساساأًٔاسات.ٔکمٔنباودهدورانٔشی ٔحأجامعهٔ ؤالگویٔتولیدٔصنعتیٔبرٔٔوجودٔداشتهاستٔاخنٔسهٔاصلٔبهٔنحؤمعهودٔ

ٔٔ،هایٔزماانٔشای بادعتٔبهٔاخنٔدلیلٔکهمتمرکزٔمطرحٔبودهٔاست.ٔبنابراخنٔتولیدٔغیر زماانٔاخشاانٔؤٔالگاویٔتولیادٔؤتجاارت 
ٔطبقه فقهیٔمشاغلٔدرٔعصرٔاخشانٔرأکمترٔبهٔچالشٔکشیدهٔبود،ٔشی ٔنیزٔخیلیٔمتعرضٔاخنٔمباحثٔنشدهٔاست.ٔمنتهیٔٔبندی 

ٔعامهٔ کنندٔؤاآلنٔدرٔفرهنگٔکنیم،ٔمشاغلٔبرترٔرأمشاغلٔاداریٔمعرفیٔمیمکاسبٔبحثٔمیٔدرٔموردنیٔکهٔمأدرٔٔزمانٔؤمکا
شودٔؤفرهنگٔعمومیٔذخلٔخکٔتعرخفٔغلطٔؤخکٔنگاهٔپرٔازٔبدعتٔمردمٔنیزٔشغلٔمطلوبٔخکٔشغلٔاستخدامیٔمحسوبٔمی

بهٔخاکٔٔ،تبدخلٔخکٔکشورٔاساسأًیٔصنعتیٔرأدارخم.ٔهایاتژاستریٔضالٔهادگاهخدشکلٔگرفتهٔاست.ٔدرٔموردٔالگویٔتولیدٔنیزٔ

غربیٔدرٔمزاخایٔدساتیابیٔباهٔکشاورهایٔصانعتیٔافساانهٔساراخیٔٔتوسعهٔ ؤکارشناسان8ٔٔشودیمپیشرفتٔتلقیٔٔ،صنعتیٔکشورٔ 
جارتٔنیزٔباهٔدلیالٔتٔمسئلهٔ .ٔدرٔگذارندیمیٔغلطٔرأهرٔروزٔبأنخبگانٔؤعمومٔمردمٔؤمسئولینٔبهٔاشتراکٔهالیتحلؤٔکنندیم

                                                                                                                                                                                     
سپسٔباهٔباازارٔٔ!زخدٔازٔدمیدنٔدرٔگوشتهأجانٔدهند،ٔشتابٔنکنیدٔؤبپرهیکهٔخودٔآنفرمود:ٔایٔگروهٔقصابان!ٔدرٔگرفتنٔجانٔحیواناتٔپیشٔازٔآن

فروشانٔرفتٔؤفرمود:ٔگاهٔبهٔبازارٔماهیآنٔ.کنیدگونهٔکهٔجنسٔمرغوبٔرأآشکارٔمیخرمافروشانٔرفتٔؤفرمود:ٔجنسٔنامرغوبٔرأآشکارٔکنید،ٔآن
کناساهٔرفات.ٔدرٔآنجاأاناواعٔتجاارتٔازٔٔساپسٔباهٔ!آخاد،ٔبپرهیزخادمیردٔؤبارٔرویٔآبٔمایجزٔماهیٔپاكٔؤحاللٔرأنفروشیدٔؤازٔآنچهٔدرٔآبٔمی

بأصدایٔبلندٔنادأداد:ٔایٔگاروهٔتااجران!ٔدرٔاخانٔٔفروشیٔؤدوزندگیٔوجودٔداشت.ٔامامسازی،ٔشترفروشی،ٔصرافی،ٔپارچهفروشی،ٔگهوارهبرده
زخرأخداوندٔکسیٔرأکهٔبهٔناامشٔساوگندٔتانٔرأبأصدقهٔدرٔهمٔآمیزخدٔؤازٔسوگندٔدستٔبردارخد،ٔشود،ٔپسٔسوگندهایتانٔسوگندٔخادٔمیبازارهای

 «گرداند.دروغٔخادٔکند،ٔپاكٔنمی
 538،ٔص2دعائمٔاالسالم،ٔج

ؤدرٔعلامٔٔدندیرسأعهیعامٔشأتیپسٔازٔوفاتٔمرحومٔصاحبٔجواهر،ٔبهٔمرجعٔشانخق(ٔا۱۲۸۱ٔٔ-۱۲۱۴)ٔنیبنٔمحمدٔامٔیمرتضٔ،یانصارٔ یشٔ.7
السننٔؤٔسامحٔفیٔادلةبهٔکتب:ٔالمکاسب،ٔفرائداالصولٔ)معروفٔبهٔرسائل(،ٔاثباتٔالتٔتوانیمٔنشاخأفاتیداشتند.ٔازٔجملهٔتألٔیساتیاصولٔفقهٔتأس

ٔکرد.ٔارهاشٔرهیغ
 193-189،ٔصص1،ٔج«انصاریٔشی ٔمرتضیٔبنٔمحمدٔامین»ٔلخاالدب،ٔذٔحانةخاز:ٔرٔبرگرفته

8  . Inclusive and sustainable industrialization  is  essential to achieve sustainable development.  It  unleashes 
dynamic  and  competitive economic forces that generate  employment  and income,  facilitate  international  
trade  and  enable efficient  use  of  resources. As such, it is a  major driver  of poverty  alleviation  and shared 
prosperity . 

کاهٔٔکنادٔیمأجاادخرأأیؤرقاابتٔاخپؤیاقتصادٔیروهاینٔیسازٔیاست.ٔصنعتٔیضرورٔدارخبهٔتوسعهٔپأیابیدستٔیبرأدارخؤپأریفراگٔیسازٔیصنعت
ٔکخأنخ،ٔأبیرتتٔنی.ٔبهٔهمنندکٔیمٔرخکنندٔؤاستفادهٔکارآمدٔازٔمنابعٔرأامکانٔپذٔیمٔلیرأتسهٔیالمللٔنیکنندٔ،ٔتجارتٔبٔیمٔجادخاشتغالٔؤدرآمدٔا

ٔکاهشٔفقرٔؤرونقٔمشترکٔاست.ٔیعاملٔاصل
yon.ir/hqH5Z ٔ:دارختوسعهٔپأتخدرٔسا۲۰۱۸ٔیمطلبٔازٔمقدمهٔگزارشٔتوسعهٔصنعتٔآدرسٔ  
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 9المکاسب / ولسه دورۀ مقدما ی فقه

ٔ تجارتٔدرٔنظامٔقوانینٔکشورٔوضعٔشدهٔاست،ٔمیلٔبهٔعماومیٔشادنٔتجاارتٔکامٔٔمسئلهٔ چندٔبخشیٔدرٔٔاخنکهٔحقوقٔمالیاتی 
ازٔطرفٔسازمانٔبرناماهٔؤٔگیردٔوازٔطرفٔحاکمیتٔموردٔحماختٔقرارٔنمیٔ،عمومیٔکردنٔتجارتٔفاخدۀفراخندٔپرٔٔاساسأًاستٔؤ
ٔ.کندینممیٔقوانینٔمصوبٔپیدأؤمجلسٔشورایٔاسال9ٔبودجه

تٔماختٔازٔتجاارحاخیرٔوقتیٔقانونٔتجارتٔرأبرایٔچندمینٔبارٔبازنگریٔکردندٔشمأبازنگریٔرأبرٔاساسٔٔهفتهٔ درٔهمینٔچندٔٔ
ٔینٔالملالباتجاارتٔٔ،.ٔاصلٔدرٔتجارتٔدرٔنگاهٔتوساعهدینیبیمبلکهٔبازنگریٔرأبرٔاساسٔتجارتٔبینٔالمللٔٔنندیبینمعمومیٔ
ٔموجودٔاست.ٔکهٔاشتباهاتٔتحلیلیٔدرٔآنٔمیکنیمبهٔنحویٔکهٔامروزٔبحثٔٔاست،

نٔمأنحویٔکهٔاآلٔمشاغلٔاسالمٔبهٔاخنٔبندیطبقهبهٔهرٔحالٔدرٔعصرٔشی ٔنهٔالگویٔتجارتٔاسالمٔؤنهٔالگویٔتولیدٔاسالمٔؤنهٔ
نٔنیسات.ٔبناابراخٔهابادعتباأاخانٔٔمقابلاهٔ بهٔچالشٔکشیدهٔنشدهٔبود.ٔبنابراخنٔفهرستٔشی ٔنیزٔناهرٔبرٔٔمیکنیمبأآنٔبرخوردٔ

خانٔاداختهٔاسات.ٔبهٔشی ٔخیلیٔاشکالٔکنیمٔکهٔچرأبابٔاولٔخودٔرأمکاسبٔمحرمهٔقرارٔدادهٔؤبهٔبیعٔؤخیاراتٔپرٔمیتوانینم
دٔماأافتاقٔمیتجاارتٔؤاقتصاادٔتحاولٔاساسایٔاتفاأدهٔ خپدفهرستٔبنابرٔشراخطٔآنٔروزٔقابلٔدفاعٔاستٔامأدرٔزمانٔمأکهٔدرٔ

ٔمسائلهٔ ٔمیتاوانیمادعاأکنایمٔکاهٔٔمیتوانینمنیازمندٔخکٔفهرستٔجدخدٔدرٔمباحثاتٔهستیم.ٔبنابراخنٔدرٔزمانٔؤمکانٔخودمانٔ
یٔرأفضایٔسهٔبخشأباخدٔآنٔحتمأًتحلیلٔدرستٔکردهٔؤبرایٔآنٔراهٔحلٔارائهٔدهیم.ٔٔ،ازٔفضایٔسهٔبخشیٔدهٔ خبرمبادلهٔؤبیعٔرأ

ٔمبادلهٔشوخم.ٔمسئلهٔ دٔتحلیلٔحاکمٔبرٔبحثٔدانستهٔؤوار

عقودٔاستٔٔمسئلهٔ ٔدرٔموردعقودٔشومٔولیٔبهٔدلیلٔکثرتٔمباحثاتیٔکهٔدرٔفقهٔٔمسئلهٔ منٔاخنٔبودٔکهٔواردٔتحلیلٔٔهٔ یاولالبتهٔقصدٔ
ٔدخگاریٔمنتقالٔکانم؛ٔدورهٔ ازٔاخنٔبحثٔرأبهٔٔمباحثهتصمیمٔگرفتمٔٔ،ؤهمچنینٔکثرتٔمعارضاتیٔکهٔعقودٔدرٔدورانٔمعاصرٔدارد

مفیدٔنخواهدٔبودٔٔؤخأباخدٔباهٔنحاؤتفصایلیٔٔقطعأًکثٔمطرحٔشودٔکهٔازٔبابٔبیانٔمبتنیٔبرٔمٔ ٔدهٔ خبربحثٔاجمالیٔؤباخدٔٔزخرأخا
ٔهٔ یاولبهٔآنٔبپردازخمٔؤخارجٔازٔتعرخفٔٔتأهٔباشدعقودٔبهٔتنهاخیٔحدودٔدهٔجلسهٔوقتٔنیازٔداشتٔمسئلهٔ مطرحٔکنیمٔکهٔشاخدٔفقطٔ

ولیٔدرٔمجموعٔحرفٔمنٔاخانٔاساتٔکاهٔٔمیکنیمعقودٔرأمطرحٔٔمسئلهٔ درٔفرصتٔدخگریٔٔشاءاللهان.ٔفتگریماخنٔجلسهٔقرارٔ
شرحٔٔقبالًٔیٔکهٔاآلنٔؤایبخشازٔفضایٔسهٔٔمتأثرتعرخفٔپولٔهرٔسهٔٔمسئلهٔ تسعیرٔاختیاریٔؤچهٔٔمسئلهٔ عقودٔؤچهٔٔمسئلهٔ چهٔ
آنٔٔدرٔموردآنٔفضایٔسهٔبخشیٔرأندخدهٔؤٔدیتوانینمرأمطرحٔکنید،ٔمبادلهٔٔمسئلهٔ ٔدیخواهیموقتیٔشمأٔاساسأًهستندٔؤٔ،دادم

َرَٔٔما»بحثٔؤگفتگؤنکنید؛ٔخعنیٔاخنگونهٔنیستٔکهٔاگرٔمأرواخاتٔتسعیرٔاختیاریٔرأخواندخمٔؤگفتیمٔکهٔ َٔٔسعَّ یر  م 
َ
یَنٔٔأ ن  ْؤم  ئٌّاْلم  َٔٔعل 

َحدٔ َٔعَلیٔ
َ
کاهٔاگارٔرواخااتٔباابٔٔکنندیمفکرٔٔ؛کنندیمحؤاخباریٔفکرٔبهٔنٔنیمؤمنشود.ٔبعضیٔازٔمیمشکلٔتسعیرٔحل10ٔٔ«أ

                                                           
ساازماندهئقانونٔاساسي،ٔبهٔمنظور۱۲۶ٔٔبأتوجهٔبهٔاختیاراتٔاصل۱۳۹۵ٔٔ/۵ٔ/۲عالئادارئدرٔخکصدٔؤهفتادٔؤششمینٔجلسهٔمورخٔشورائ.9

یسٔجمهاورٔدرٔهائامورٔادارئؤاستخدامئؤبرنامهٔؤبودجهٔتصوخبٔنمود:ٔوهاخفٔرخاهأؤوهاخفٔمربوطٔبهٔحوزهؤانسجامٔبخشئبهٔمأمورخت
ٔ.رددادارهٔگ«ٔرمعاونٔرخیسٔجمهورٔؤرخیسٔسازمانٔبرنامهٔؤبودجهٔکشو»امورٔبرنامهٔؤبودجه،ٔدرٔقالبٔسازمانٔبرنامهٔؤبودجهٔکشورٔتوسطٔ

ٔباشد.اکنونٔرخاستٔسازمانٔبرعهدهٔدکترٔمحمدباقرٔنوبختٔميبرٔهمینٔاساس،ٔسازمانٔبرنامهٔؤبودجهٔکشورٔتشکیلٔشدٔؤهم
ٔکند.اخنٔسازمانٔمستقیمأزخرٔنظرٔرخاستٔجمهورٔانجامٔوهیفهٔمي

 mporg.ir/aboutآدرسٔمطلبٔدرٔپاخگاهٔرسمیٔسازمانٔبرنامهٔؤبودجه:ٔ

َٔٔؤَعْنَٔجْعَفرٔ .10ٔ د  َحمَّ ٔم  ئٌّْٔٔبن  یَنَٔعل  ن  ْؤم  ٔاْلم  یر  م 
َ
َرٔأ َٔفَقاَلَٔمأَسعَّ یر  ْسع 

ٔالتَّ َلَٔعن  ئ 
ٔس  ه  نَّ

َ
ْنَٔمْنَٔنَقَصَٔعْنٔٔأ َٔؤَلک  َحد 

َ
ْعَٔکَماأَٔعَلیٔأ ٔب 

یَلَٔله  ٔق  اس  ٔالنَّ َبْیع 
وَنَٔطٔ ْنَٔخک 

َ
ٔأ الَّ ٔإ  وق 

َنٔالسُّ َٔفاْرَفْعٔم 
الَّ َٔؤإ 

اس  ٔالنَّ یع  َٔخب  اس  ٔالنَّ ْنَٔطَعام  ْطَیَبٔم 
َ
ٔأ ه   .َعام 
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خاا11ٔٔتسعیرٔرأطرحٔؤبحثٔکردند،ٔتسعیرٔاختیاریٔبهٔنحؤعمومیٔگسترشٔخواهدٔخافت.ٔخیار!ٔنهاادیٔمثالٔشاورایٔرقابات
الٔحاضرٔهلمٔتٔکهٔدرٔحؤاستداللٔآنهأنیزٔاخنٔاسٔندنکیمامثالهمٔازٔاخنٔشوراهایٔحاکمیتیٔورودٔپیدأکردهٔؤقیمتٔگذاریٔ

مگرٔاخنکهٔشمأاصالحاتٔساختاریٔرأانجامٔٔدهدینمشکلٔگیریٔتسعیرٔاختیاریٔرأٔاجازهٔ ٔاساسا12ًٔٔدهد.بهٔطرفٔتقاضأرخٔمی
ٔدهید.

ٔفعاالًٔگاوخیمٔبفراموشیٔخارجٔشوند.ٔاخنٔقابلٔدفاعٔاساتٔکاهٔٔطهٔ یحاخنٔرواخاتٔازٔٔخواهمیمیٔبگوخدٔکهٔمنٔمؤمنمگرٔاخنکهٔٔ
راخنادٔفماأٔاساساأًریٔتسعیرٔاختیاریٔچهٔفوائدیٔدارد.ٔبدونٔرعاختٔتسعیرٔاختیأمسئلهٔ بدانندٔکهٔٔنیمؤمنیمٔتأرواخاتٔرأبخوان

تساعیرٔٔسائلهٔ م.ٔپسٔازٔاخنٔحیثٔکهٔمیکنیمیٔرؤبهٔرؤکردهٔؤدرٔتقدخرٔچالشٔجدیٔاخجادٔایجدکثٔتزکیهٔدرٔجامعهٔرأبأمٔ 
تیااریٔامٔتساعیرٔاخودٔپیدأکنیمٔامأاگرٔخواستیمٔنظامٔسازیٔکنیمٔتاأدرٔآنٔنظااختیاریٔبهٔفراموشیٔسپردهٔنشود،ٔبهٔمسئلهٔور

شامأٔالمکاسابفقهالحاتٔرأازٔفضایٔثالثٔآغازٔکنیم.ٔلذأمهمٔاستٔکهٔدرٔنظامٔگفتگوهأؤتبوخابٔباخدٔاصٔحتمأًمحورٔشودٔ
ٔآنٔبحثٔکنید.ٔدرٔموردظرٔگرفتهٔؤشراخطٔزمانٔؤمکانٔخودٔرأدرٔن

 شرایط حاکم بر تسعیر اختیاریز ربا، کتمان عیب، حمد کاالی خود برای فروش و ذم کاالی مشتری برای خرید و قسم خوردن؛ . دوری ا1/4/1

ٔٔتتمهٔ حاالٔمنٔدرٔ لٔازٔامروزٔاصأشاءاللهانؤٔکنمیممبادلهٔؤدرٔتکمیلٔبحثٔتسعیرٔاختیاریٔرواختیٔرأمحضرتانٔتالوتٔٔبحث 
رٔرأبتاوانیمٔدٔؤامیدوارمٔکهٔبحثٔتجارتٔبینٔالملالٔکنمیمتجارتٔبینٔالمللٔاستٔرأآغازٔرأکهٔٔالمکاسبفقهبحثٔبابٔپنجمٔ

ٔیٔدارد.ٔایطوالنچندٔجلسهٔجمعٔکنیم.ٔگرچهٔآنٔنیزٔخکٔبحثٔبسیارٔ

ٔ»:ٔنقلٔکردهٔاستٔاخنٔرواختٔرأمحضرٔشرخفٔشمأقرائتٔکنیمٔکهٔجنابٔسکونیٔازٔامامٔصادق ه 
ٔاللَّ ول  امامٔٔ«َقاَلَٔرس 

تجاارتٔؤخرخادٔؤٔحاوزهٔ واردٔٔخواهادیمهرٔکاس13ٔٔ«اْشَتَریَٔؤَٔباعََٔٔمْنٔ»اخنگونهٔفرمودهٔاست:ٔٔادقٔفرمودندٔکهٔپیامبرص
َصال َٔٔخْمَسَٔٔفْلَیْحَفْظٔ»فروشٔشود.ٔ بهٔهرٔقیمتیٔٔردهخعنیٔسعیٔکرٔدهد؛ٔدرٔموردٔپن ٔخصلتٔخودشٔرأدرٔمقامٔحفظٔقرا«ٔخ 

ٔ»کهٔهستٔپن ٔخصلتٔحفظٔکند؛ٔ الَّ َخَنَٔؤإ  َٔؤاَلَٔخْشَتر 
یَعنَّ اگرٔاخنٔکارٔرأانجامٔندادٔبهترٔاستٔکهٔازٔخرخدوفروشٔدوریٔ«َٔٔفاَلَٔخب 

َذأاْشاَتَری»:ٔندخفرمایمکند.ٔبعدٔحضرتٔاخنٔپن ٔخصلتٔرأ ٔإ 
مَّ َذأَباَعَٔؤالاذَّ َٔؤاْلَحْمَدٔإ  ْتَماَنٔاْلَعْیب  َبأَؤاْلَحْلَفَٔؤک  ازٔرباأؤ«ٔالرِّ

                                                                                                                                                                                     

]درٔبرابارٔپاولٔٔبرایٔاحدیٔنرخٔگذاریٔنکارد،ٔبلکاهٔهارکسٔامیرٔمؤمنانٔٔ»فرمود:ٔٔدربارهٔنرخٔگذاریٔسوالٔشد.ٔامامٔٔازٔامامٔصادقٔ
کهٔموادٔخاوراکیٔنازارٔبیرونٔبرؤمگرٔآشد:ٔهمانندٔدخگرانٔبفروشٔؤدرٔغیرٔاخنٔصورتٔازٔبداد،ٔبهٔویٔگفتهٔمی[ٔجنسٔکمتریٔبهٔمردمٔمیمساوی

ٔ«ترٔازٔدخگرانٔباشد.اؤمرغوب
348ٔصٔٔ،23جٔ،/ٔجامعٔاحادخثٔالشیعةٔ 36،ٔص2دعائمٔاالسالم،ٔج

ٔیکاهٔانحصاارٔخیهابازارٔیرقابتٔموهفٔاستٔکهٔبرأیشورأ،یقانونٔاساس۴۴ٔاصلٔٔیکلٔیهااستیسٔیقانونٔاجرا۵۸ٔماده۵ٔٔمطابقٔبأبندٔٔ.11
ٔطخارٔؤشارامقادٔمت،یقٔمیدستورالعملٔتنظٔبختصو»شرحٔاست:ٔنخبهٔا44ٔاصل58ٔٔماده5ٔٔرأصادرٔکند.ٔبندٔٔمتیقٔمیستورالعملٔتنظدٔباشندیم

ٔ«مقرراتٔمربوط.ٔتخدرٔهرٔموردٔبأرعأیکاالهأؤخدماتٔانحصارٔزاربهٔبأیدسترس
yon.ir /7kPMw اجتماعٔدرسآ ٔ ه ا رف ؤ ٔ کار ٔ عاون، ت ارتٔ ٔوز ز ا :یمطلبٔ  

 ٔ.1گیریٔشورایٔرقابتٔر.کٔپیوستٔشمارهٔاهدۀٔفراخندٔؤدالخلٔشکلبرایٔمشٔ.12
13.ٔٔ ه 

ٔاللَّ ئَعْبد  ب 
َ
ئَِّعْنٔأ ون 

ک  ٔالسَّ ئَِّعن  ْوَفل 
ٔالنَّ َٔعن  یه  ب 

َ
یَمَٔعْنٔأ ْبَراه  ٔإ 

ئُّْبن  َٔٔعل  ه 
ٔاللَّ ول  َٔؤَقاَلَٔقاَلَٔرس  َصاال  َمْنَٔباَعَٔؤاْشَتَریَٔفْلَیْحَفْظَٔخْماَسٔخ 

ٔ الَّ َٔؤالإ  َخنَّ َذأَبأَٔفاَلَٔخْشَتر  َٔؤاْلَحْمَدٔإ  ْتَماَنٔاْلَعْیب  َبأَؤاْلَحْلَفَٔؤک  ٔالرِّ یَعنَّ مََّٔخب  َذأاْشَتَری.َعَٔؤالذَّ ٔٔإ 
رٔاخانٔدرٔغیأوکند،ٔپن ٔکارٔرأباخدٔرعاخاتٔکنادٔهرکسٔخرخدٔؤفروشٔمی»فرمود:ٔٔکندٔکهٔپیامبرٔاکرمٔرواختٔمیٔسکونیٔازٔامامٔصادقٔ

ٔ«د.صورتٔحتمًأحتمًأدستٔازٔخرخدٔؤفروشٔبردارد؛ٔربا،ٔسوگند،ٔپوشاندنٔعیب،ٔستودنٔکاالٔهنگامٔفروشٔؤنکوهشٔآنٔهنگامٔخرخ
 285ص1ٔٔ/ٔالخصالٔج6ٔٔص7ٔٔ/ٔتهذخبٔاالحکامٔج194ٔٔص3ٔٔ/ٔمنٔالٔخحضرهٔالفقیهٔج150ٔٔص5ٔٔکافیٔجٔ
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خکٔکاالخیٔرأبفروشدٔخیلیٔازٔکاالٔتعرخفٔنکند،ٔازٔکاالٔحمدٔنکندٔٔخواهدیمکند،ٔعیبٔکاالٔرأمخفیٔنکند،ٔوقتیٔقسمٔعبورٔ
ٔخکٔکاالخیٔرأبخرد،ٔذمٔنکندٔؤدرٔمقامٔخرخدنٔبرٔرویٔکاالیٔمردمٔعیبٔنگذارد.ٔخواهدیموقتیٔهمٔ

گذاریٔتوساطٔحااکم[ٔحارامٔاسات.ٔ]قیمتٔدخگویمؤٔببینیدٔشارعٔمقدسٔاختیارٔتسعیرٔرأازٔخرخدارٔؤفروشندهٔسلبٔنکرده
چیزیٔرأبرٔمنٔناازلٔٔگذاریبدعتٔاستٔؤخداوندٔمتعالٔدرٔموردٔقیمتٔاصالًٔتعبیرٔپیامبرٔخیلیٔروشنٔبود،ٔحضرتٔفرمودندٔ

ولٔبخواهادٔدانیدٔاگرٔهرکدامٔازٔاخنٔاص.ٔشمأهمٔمیکندیممنتهأخکٔاصولیٔرأبرٔفراخندٔتجارتٔؤتسعیرٔحاکم14ٔٔنکردهٔاست،
ازٔاخانٔٔخواهادیمستٔعبورٔکند.ٔوقتایٔٔارٔؤغّشَٔرٔرعاختٔشودٔانسانٔباخدٔازٔمنافعٔزودگذرٔؤمنافعیٔکهٔبرٔمبنایٔحرصٔؤَغٔ

درٔدرونٔاؤجهادٔاتفاقٔخواهدٔافتاد.ٔهاهرٔاخنٔاستٔکهٔکسبٔؤتجارتٔٔعمالًٔمواردٔعبورٔکندٔبأنفسٔخودٔدرگیرٔخواهدٔشدٔؤ
درٔموقعٔخرخدٔذمٔکندٔسودٔبیشتریٔخواهدٔبارد،ٔخابٔحااالٔٔمثالًٔ؛ٔبهٔدلیلٔاخنکهٔاگرٔکندیمبأنفسٔٔامأدرٔباطنٔجهادٔکندیم

ٔکنادیمبأنفسٔخودٔدرگیرٔشود.ٔلذأباطنٔخرخدوفروشیٔکاهٔاساالمٔبحاثٔٔشودیمازٔاخنٔسودٔبگذردٔمجبورٔٔخواهدیموقتیٔ
ؤساخر16ٔٔؤمکتبٔنئوکینزی15ٔمکتبٔنهادگراخیٔآنچهدهٔؤنهٔپیامبرٔفرمؤکهچنانآنجهادٔبأنفسٔؤخکٔجهادٔواقعیٔاستٔؤاگرٔ

                                                           

یَلَٔٔؤٔ.14 ئِّق  ب 
لنَّ ْرَتَٔٔلْؤٔٔل  ْعرأًَٔلَنأَسعَّ نَّٔٔس  ْسَعاَرَٔٔفإ 

َ
ٔٔاْْل خد  َٔٔؤَٔتز  ص  َٔٔمأَفَقاَلَٔٔتْنق  ْنت  ْلَقیٔک 

َ
هَْٔٔل  ْدَعةٔ َٔتَعاَلیٔاللَّ ب  ْثَٔٔلْمٔٔب  َحدِّ َلئَّخ  یَهأإ  وأَشْیئأًٔف  َبادََٔٔفَدع  هٔ ٔع 

ٔاللَّ
ٔ ل  ک 

ْ
ْمَٔٔخأ ه  ْنَٔٔبْعض  ٔٔم  َذأَؤَٔبْعض  ْمٔٔإ  ْحت  ْنص 

ؤاْست  ٔا.َفاْنَصح 
ٔرأخادأحاالیٔدرٔخاواهمنمایٔمن:ٔفرمودٔشود،میٔکمٔؤزخادٔنرخهأمرّتبٔزخرأگذاردیمیٔقیمتٔاجناسٔبرایٔکاشٔای:ٔفتندگٔخدأرسولٔبهٔ

ٔشامأازٔگااهٔهارٔؤبرند،ٔدهاستفأدخگرٔخكٔازٔکنیدٔرهأرأمردمٔباشد،ٔنرسیدهٔبمنٔآنٔبرٔدستوریٔؤباشمٔگذاردهٔبدعتیٔکه(ٔبرومٔدنیأاز)ٔکنمٔمالقات
ٔ(.کنیدٔرهأرأآنهأشمأنپرسیدندٔاگرٔو)ٔبگوئیدٔراستٔؤورزخدٔاخالصٔخواستندٔرأوقت(ٔنرخ)ٔسعر

 268صٔ،3جٔالفقیه،ٔخحضرهٔالٔمن
ٔ:باشدٔیمٔیمتکٔرخبهٔشرحٔزٔیمکتبٔارائهٔکردهٔاندٔبرٔششٔاصلٔمهمٔؤاساسٔنخبهٔآنٔصورتٔکهٔاقتصادانانٔأیمکتبٔنهادٔیفکرٔیمبانٔ.15
ٔنخرٔاد.ٔردیقرارٔگٔیررسارتباطٔدارند،ٔموردٔبٔگرخکدخاجزاءٔآنٔبأٔیکهٔتمامٔالتیمجموعهٔکاملٔؤواحدٔتشکٔاخسازمانٔٔکخبهٔعنوانٔٔدخاقتصادٔبا.۱

ٔیساماوردٔبررٔرگخکدخمجزأؤمنفصلٔازٔٔیاجزاءٔآنٔبهٔصورتٔقسمتٔهأیتوانٔصرفأبأبررسٔیسازمانٔرأنمٔکخدورهٔکاملٔازٔٔکخمورد،ٔمطالعهٔ
تهٔاستٔاترٔازآنٔرفبلکهٔفرٔستینٔیبهٔدستٔآورنٔحداکثرٔمنافعٔپولٔیبرأیفردٔاتیجامعهٔمجموعٔتمصمٔیاقتصادٔتیفعالٔب،یترتٔنیقرارٔداد.ٔبهٔهم

ٔ .باشدٔیمٔگرخکدخشودٔکهٔبرزگٔترٔازٔمجموعٔاجزاءٔمنفصلٔازٔٔیمٔیجمعٔیهأتیازٔفعالٔیؤناش
ٔریانظٔیاصاانجاامٔهادفٔخٔیمؤسساهٔبارأکخ.ٔنهادٔتنهأدهدیقرارٔمٔدیموردٔتأکٔیاقتصادٔینقشٔمؤسساتٔؤنهادٔهأرأدرٔزندگٔیمکتبٔنهاد.۲
انٔجازءٔبخاشٔاستٔکاهٔباهٔعناؤیگروهٔاخٔیمتشکلٔازٔرفتارٔجمعٔخیبلکهٔالگؤست،ینٔیبانکٔاخؤٔهخاتحادٔ،یخدماتٔاقتصادٔ،یهماهنگٔٔم،یتعل

ٔ ... شودیمٔرفتهخفرهنگٔپذٔکخاساسٔ
نٔآٔینستهٔؤبهٔجامردودٔدأ،یدرٔجامعهٔاقتصادٔیبرٔوجودٔتعادلٔساکنٔؤعادٔیهأرا،ٔمبنٔکیسهأٔؤنئؤکالٔکیکالسٔهخنظرٔیمکتبٔنهاد ... .۳

گاردد،ٔٔیمنفٔاخمثبتٔؤٔ خممکنٔاستٔمنجرٔبهٔنتأیؤاقتصادٔیاجتماعٔیحصولٔبهٔهدفٔهأانخکهٔدرٔجرٔیتراکمٔراتییتغٔاخبرٔاصلٔسلسلهٔعللٔ
ٔیمارٔنمابهٔشأیادلٔعادانحرافٔازٔتعٔیاقتصادٔیحصولٔبهٔتعادلٔدرٔزندگٔیازٔمقدارٔالزمٔبرأشتریبٔاخکمترٔؤٔلختعدٔگرخکند.ٔبهٔعبارتٔدٔیمٔهیتک
ٔ.باشندٔیمٔینوعٔانحرافاتٔخودٔعادٔنخبلکهٔأد،خآ
ٔخودابلٔؤمشترکٔحفظٔمنافعٔمتقٔیداندٔکهٔبرأیمٔیؤتعاونٔیاجتماعٔیمعتقدٔبهٔوجودٔتضادٔمنافعٔاستٔؤانسانٔرأموجودٔیمکتبٔنهاد ... .۴

ٔ... .کندٔیمٔیگروهٔالتیاقدامٔبهٔتشکٔگرانخبأد
رأٔیردأهخزادٔسرماآمکتبٔاقتصادٔٔنخکندٔ...ٔأیمٔتخعادالنهٔترٔثروتٔؤدرآمدٔحمأعخبهٔمنظورٔتوزٔیازٔبرنامهٔاصالحاتٔاجتماعٔیمکتبٔنهاد.۵

ٔ.اردمردمٔاعتقادٔدٔیؤاجتماعٔیمهمٔدولتٔدرٔامورٔاقتصادٔاریکندٔؤبهٔنقشٔبسٔیمحکومٔم
ٔیادردٔنظامٔاقتصادرکٔبهترٔعملکٔیاستٔکهٔبرأدهیعقٔنخدادهٔؤبرٔأحیترجٔاسیروشٔاستقراءٔرأبرٔقٔیمکتبٔنهادٔ،یازٔتقطهٔنظرٔروشٔشناس .۶
ٔ.ازٔطرزٔکارٔآنٔبهٔعملٔآوردٔیترٔقیمطالعاتٔدقٔدخبا

 ۳۴۲ٔیال۳۴۰ٔ(،ٔصٔیتفضلٔدونخ)فریاقتصادٔدخعقأ ختار
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استٔکهٔاخانٔدؤمکتابٔدرٔاخارانٔبیشاترٔٔنآٔلیدلبهٔٔکنمیماخنکهٔبندهٔاخنٔدؤمکتبٔرأمطرحٔٔ.مکاتبیٔکهٔدرٔدنیأمطرحٔهست
یٔمجتماعٔنفرکخاشمأاخنٔمفاهیمٔرأطرحٔؤبحثٔکنیدٔشغلٔدرٔاذهانٔمنزلتٔپیدأخواهادٔکارد.ٔلاذأوقتای17ٔٔدارند.طرفدارٔ
دٔکهٔاختیارٔتجارتٔصبحٔباخدٔبأتجارٔبحثٔکندٔؤبگوخٔهرروزمجتمعٔرأببیند،ٔآنٔعالمٔٔنآٔعلمباخدٔبخشٔٔحتمأًٔسازدیمتجاریٔ

ٔاخنٔاصولٔهمٔحاکمٔبرٔتجارتٔاست.ٔؤتسعیرٔدرٔدستٔشماستٔاما

خیٔهاامامزادهعلمایٔمأدرٔمساجدٔبازارٔؤٔبودٔکهٔگرفتهشکلعرضٔکردخمٔکهٔخکٔالگویٔناقصیٔازٔاخنٔمسئلهٔدرٔدورهٔصفوخهٔ
اخانٔرواخاتٔٔهااآنٔ .کردندیمیٔمکاسبٔرأهرروزٔبأاهلٔکسبٔمحاسبهٔهاشاخصهؤٔداکردهیپکهٔدرٔمراکزٔتجاریٔبودٔحضورٔ

ْقهَٔ» .ٔامأدرٔحاالٔافتادیمصورتٔمدخرختٔحوزهٔمشاغلٔبهٔدستٔعلمٔٔنآٔدر.ٔلذأکردندیمرأهرروزٔعملیاتی18ٔٔ«َاْلَمْتَجَرٔٔث مََّٔٔاْلف 
یٔجباریٔافتاادهٔاسات.ٔلاذأماأدرٔفراخنادٔهااقانونحاضرٔبهٔدلیلٔاخنکهٔعلمٔبرداشتهٔشدهٔؤمدخرختٔحوزهٔمشاغلٔبهٔدساتٔ

ؤباهٔمحورخاتٔمادخرختٔجباریٔعمال19ٔٔهایٔادارهٔاماکننامهکسبٔؤاقتصادٔکشورٔبهٔمحورختٔقانونٔتجارتٔؤآخینٔ،هداخت
باشاد؛ٔٔنآٔدرکهٔکالبدٔبازارٔرأبهٔشکلیٔقرارٔدهیمٔکهٔهمٔساختارٔعلمٔؤهمٔساختارٔپیشاگیریٔٔدشویم.ٔامأوقتیٔبیانٔمیکنیم

ازٔقاضایٔسااختارٔعلامٔدرٔٔترمهمتخلفٔکنندٔرأمدخرختٔکندٔؤهمٔٔآنجادرٔٔخواهندیمباشدٔتأکسانیٔکهٔٔآنجاخعنیٔهمٔقاضیٔ
رأٔهااحرفخواهدٔشد.ٔامأاآلنٔهرچهٔاخانٔٔآمادهبأهمدخگرٔببیندٔٔباشدٔآنگاهٔزمینهٔاخنکهٔازٔکسبهٔبخواهیمٔتزکیهٔؤشغلٔرأآنجا

باخادٔدرٔٔهااحرفخواهندٔگفتٔکهٔاخنٔحرفٔعملیاتیٔنیستٔؤاخنٔفقطٔخکٔتوصیهٔاست.ٔخیر؛ٔاخانٔٔ،درٔخارجٔازٔجلسهٔبزنیم
ٔحاکمیتٔدخدهٔشود.

[ٔسالطٔنیساتند.نٔم]امأبرٔمباحاثٔآٔاندکردهالبتهٔازٔاخنٔبدترٔکسانیٔهستندٔکهٔمدعیٔفهمٔدخنٔبودهٔؤورودٔبهٔحوزهٔمکاسبٔ
خواهنادٔمکاسابٔکاهٔمیٔکنندیمرواختٔرأازٔعربیٔبهٔفارسیٔبخوانندٔامأادعأٔتوانندینمکهٔٔشناسمیمخیٔرأهاانسانخعنیٔمنٔ

ٔاسالمیٔراهٔبیاندازند.ٔاخنٔهمٔخکٔمسئلهٔاستٔؤخودٔداستانیٔدارد.

ٔایٔموقتٔشاروعازٔاصالحٔؤساختٔبازارهٔمثالًٔرٔحوزهٔمکاسبٔرأشروعٔکنیدٔباخدٔسازیٔدوقتیٔخواستیدٔنظامٔحتمأًبنابراخنٔ
ٔ،یمرأتروخ ٔدهٔنظرخهٔخودٔمیخواهیمصوتٔجلساتٔرأانتشارٔدهیمٔاگرٔبهٔعنوانٔاخنٔاستٔکهٔٔمثالًٔکنید.ٔاخنکهٔجزوهٔنوشتهٔؤ

هٔاخانٔعرصاهٔبااستٔکهٔباخادٔهمٔکارٔفقهأؤطلبهیٔهسازنمونهیٔکنیم.ٔسازنمونهدرستٔاستٔامأدرٔنهاختٔباخدٔنظرخهٔخودٔرأ
ٔورودٔپیدأکنند.ٔ

                                                                                                                                                                                     
16 .ٔ 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 . 

ااقتصادٔٔوبیازٔعٔیبرخٔینقشٔبرأرشخفقطٔبأپذٔیاستٔکهٔبراساسٔآنٔ،ٔنوساناتٔاقتصادٔیاقتصادٔی:ٔمکتبٔفکرینزیاقتصادٔنئوک ردٔٔماننادٔخ 
ٔاست.ٔحیچسبندهٔقابلٔتوضٔٔیهأمتیقٔاخدستمزدهأ

 581هفتم،ٔصٔشخراخ،ٔو)منکیو(ٔکتابٔاقتصادٔکالن

 ٔ.4برایٔمشاهدۀٔمطلبیٔدرٔبارۀٔطرفدارانٔمکاتبٔاقتصادیٔغربیٔر.کٔپیوستٔشمارۀٔٔ.17
 .5ر.کٔپاورقیٔٔ.18
221ٔماده16ٔٔوزارتٔکشورٔؤبهٔاستنادٔبند1363.1.29ٔٔٔمورخ107.6.24ٔشمارهٔٔشنهادیبنأبهٔپ1363.3.23ٔدرٔجلسهٔمورخٔٔرانخوزٔأتیهٔ.19

ٔالبانقایٔشاورا59.4.13ٔمصاوبٔٔیقاانونٔنظاامٔصانف23ٔؤتبصرهٔمااده1325ٔٔمصوبٔسومٔشعبانٔٔاتخوالٔؤاالتخألیتشکقانون325ٔؤمادهٔ
ٔنمودند.ٔبخرأتصؤیاماکنٔعمومٔنامهنخیآ

yon.ir/Mi7Ue مجلس:ٔیمطلبٔدرٔمرکزٔپژوهشٔهأآدرسٔ  
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أتحلیلٔکننادٔروضعیتٔخودٔٔخواهندیمٔهاطلبهمبتالٔهستیم؛ٔوقتیٔٔآنحاضرٔبهٔٔحالاخنٔنگاهٔرأمقاخسهٔکنیدٔبهٔنگاهیٔکهٔدرٔ
ٔاندٔؤتنهأدرٔحدیکردهنفکرٔهمٔٔنآبهٔٔاصالًٔ،ٔکنندینمکردهٔؤحوزهٔمکاسبٔرأمدخرختٔندخالتیٔدرٔحوزهٔکسبٔرأتصورٔٔاصالًٔ

زهٔدهنادٔباهٔاخانٔحاوبتوانندٔپاس ٔاستفتاءٔرأبٔرندیگیمحرامٔنشوندٔخأاگرٔموردٔپرسشٔقرارٔٔبهٔمبتالیٔامعاملهکهٔخودٔدرٔخکٔ
ایٔعنیٔفضاسازانهٔهمٔخسازانهٔبهٔمسئلهٔداشتهٔباشیم.ٔعرضٔشدٔکهٔورودٔنظامکهٔمأباخدٔورودٔنظام.ٔدرحالیکنندیمورودٔپیدأ

باهٔٔعلمیاهٔماأزۀ.ٔبرایٔمثالٔچقدرٔخوبٔبودٔکهٔحاوثالثٔحاکمٔبرٔمبادلهٔرأاحیأکنیم.ٔهمٔدرٔمباحثاتٔؤهمٔدرٔخبرٔؤتحلیل
ٔمناسبتٔتصوخبٔقانونٔتجارتٔالاقلٔخکٔنشستٔتخصصیٔبرگزارٔکردهٔؤتعارضٔاخنٔقانونٔرأبأاصولٔحاکمٔبرٔالگ ٔویٔتجارت 

ساالمیٔرأ.ٔلذأعقابٔبالٔبیانٔهمٔهستٔکاهٔمجلاسٔشاورایٔامیکنینمیٔرأبرگزارٔاجلسهنینٔچٔاصالًٔکردٔامأاسالمٔبحثٔمی
الگاویٔٔدانندینمٔاصالًٔٔهاآنقانونٔخوبیٔنیست؛ٔبهٔدلیلٔاخنکهٔٔدخاکردهچوبٔزدهٔؤبهٔاؤبگوخیمٔاخنٔقانونٔتجارتیٔکهٔتصوخبٔ

هٔرأتوانیمٔمسائلبباخدٔازاخنجأاصالحٔؤگفتگؤشروعٔشدهٔتأٔگرددٔومطلوبٔچیست.ٔلذأهمهٔمسئلهٔبهٔعالمٔؤحوزهٔعلمیهٔبرمی
ٔنییتبعیٔدرٔالمللٔاستٔشومٔؤسپنجمٔکهٔبحثٔتجارتٔبینٔسرفصلؤواردٔٔدهمیممدخرختٔکنیم.ٔبندهٔبحثٔرأدرٔاخنجأخاتمهٔ

ٔبحثٔکنم.ٔنآ

 المکاسب؛ موضوع باب پنجم فقهالملل نیتجارت در حوزه ب یاصل اریمع. 2

ٔالمللٔاست.لمکاسبٔبحثٔتجارتٔبینأطورٔکهٔمکررٔعرضٔکردمٔبابٔپنجمٔفقههمان

 المکاسب.مقابله با بدعت ها و مفاهیم ضد دینی ذیل عبارت تجارت بین الملل؛ علت فقه البیانی اتخاذ این عبارت برای باب پنجم فقه1/2

یٔداراخاتٔؤرواخاتٔماأقوارهٔدرٔآٔحدٔوالمللٔبأاخنٔوگرنهٔاصالحٔتجارتٔبینٔمخاکردهانتخاب20ٔٔاخنٔعبارتٔرأازٔبابٔفقهٔالبیان
المللٔکهٔدرٔاقتصادٔموجودٔالمللٔمطرحٔاستٔکهٔدرٔذخلٔفصلٔتجارتٔبیناخنٔلفظٔنیست.ٔمنتهأخکٔمعیارهاخیٔدرٔتجارتٔبین

ذخلٔٔکنمیم.ٔمأبرایٔاخنکهٔتوجهٔدهیمٔکهٔمحلٔاصلیٔنقضٔاخنٔمعیارهاخیٔکهٔاآلنٔبحثٔشودیمنقضٔٔدائمأًخکٔسرفصلٔاستٔ
کهٔاخنٔتوجهٔعمومیٔاخجادٔشودٔکهٔدرٔکجأاخنٔٔمخاگذاشتهالمللٔالمللٔاستٔعنوانٔبابٔپنجمٔرأتجارتٔبینسرفصلٔتجارتٔبین

ٔ.ٔشودیمبحثٔکنمٔنقضٔٔخواهمیماصولٔمترقیٔکهٔ

باطٔانساانیٔبهباودٔروأمسائل برٔٔهاآنٔریتأثخکیٔٔ-اخنٔاصولٔمترقیٔاستٔمیکنیماخنکهٔبیانٔ–همٔدؤحیثٔاستٔٔنیٔآترقحیثٔ
أسساتهٔشادنٔپیادگاخنٔاستٔکهٔروابطٔانسانیٔرأبهینهٔکردهٔؤاگرٔرعاختٔهمٔنشودٔرعاختٔانسانیٔمیلٔبهٔٔهاآنخعنیٔاثرٔٔاست؛

ٔ.کندیمروبرؤٔبأچالشهمٔسودٔدرٔآخرتٔاستٔؤنقضٔاخنٔاصولٔربحٔآخرتیٔرأٔنآٔثیح.ٔخکٔکندیم

 سیم بندی اصلی ) اصل موضوعه( در تحلیل مباحث اسالم.تقسیم بندی تجارت بین الملل بر اساس ایمان، کفر و نفاق؛ تق2/2

بندیٔاصلیٔاستٔؤالبتهٔاخنٔبندیٔبهٔاخمان،ٔکفرٔؤنفاقٔتقسیمبهٔنحؤعامٔاعتقادٔمأبرٔاخنٔاستٔکهٔدرٔهمهٔاحکامٔاسالم،ٔتقسیم
وقتایٔورودٔباهٔٔماثالًٔردٔتجارتٔهمٔحاکمٔاست.ٔخعنیٔخکٔکسیٔکهٔفهمٔبهٔفقهٔشیعهٔؤآخاتٔؤرواخااتٔدأبرٔمسئل ٔبندیتقسیم

                                                           
درٔمدرس ٔعلمی ٔچهارباغٔشاهرٔاصافهانٔ(۱۳۹۶ٔاولٔتأنهمٔمهرماهٔ)۱۴۳۹ٔالبیانٔ)دهٔجلسه(ٔکهٔدرٔده ٔاولٔمحرمٔاشارهٔبهٔدورۀٔمباحثاتیٔفقهٔ.20

،ٔاساالمیٔباودهٔحثٔاولینٔنقش ٔالگاویٔپیشارفتالبیانٔدرٔمیانٔمجموع ٔمبابرگزارٔشد.ٔجلس ٔاولٔؤنهمٔاخنٔجلساتٔدرٔمقامٔجانماخیٔمبحثٔفقه
زٔامٔاولاینٔباابٔهایٔعلمیهٔپرداخته،ٔجلس ٔساومٔؤچهاارجلس ٔدومٔبهٔشرحٔاجمالیٔنسبتٔمیانٔاخنٔدخدگاهٔاصولیٔبأنگاهٔاصولیٔمشهورٔدرٔحوزه

ه ؤجلساتٔپنجمٔتأٔسیٔقرارٔدادهباشدٔرأموردٔبررالبیانٔمیترخنٔدستهٔازٔقواعدٔفقهالبیانٔ)بیانٔمبتنیٔبرٔهرفیت(ٔکهٔمتکفلٔارائ ٔمهمگان ٔفقهابوابٔن 
کاثهشتمٔنیزٔبهٔچهارٔبابٔدخگرٔاختصاصٔپیدأکردهٔاست؛ٔابوابیٔچونٔبیانٔمبتنیٔبرٔتأمل،ٔبیانٔدرٔفضایٔنظامٔمقاخسه،ٔبیانٔم ؤبیاانٔٔبتنایٔبارٔم 

 مبتنیٔبرٔرفق.
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دهد.ٔوقتیٔورودٔبهٔمسئلهٔتجاراتٔؤمعامالتٔیمبندیٔاخمان،ٔکفرٔؤنفاقٔقرارٔازدواجٔرأتحتٔتقسیمٔ،کندیمبابٔازدواجٔپیدأ
ؤتربیتٔبهٔهمینٔشکلٔاست؛ٔخعنیٔرواخااتٔفراوانایٔوجاودٔآموزشٔ،ٔتجاراتٔؤمعامالتٔهمٔبهٔهمینٔشکلٔاست.ٔدکنیمهمٔ

جامعهٔبهٔهمٔخواهدٔخورد.ٔدرٔمسئلهٔنفایٔسابیل،ٔخاأمسائلهٔٔآموزشتربیتٔؤٔ،یٔرأرعاختٔنکنیدمرزبندأاخنٔداردٔکهٔاگرٔشم
بهٔعنوانٔاصلٔموضوعهٔنزدٔفقهایٔمأٔاصالًٔقضأؤقضاوتٔهمٔبهٔهمینٔشکلٔاست.ٔآخاتٔؤرواخاتٔاخنٔموضوعٔفراوانٔاستٔؤ

بأشرحیٔکاهٔخادمتٔٔکنمیمست.ٔلذأبندهٔدرٔاخنٔقسمتٔسعیٔدرٔابوابٔمختلفٔمتفاوتٔأنآٔقیتطبمطرحٔبودهٔؤفقطٔحیثٔ
ٔکاهٔدرٔبخاشٔتجاارتٔبینٔدهدیمنشانٔٔسرفصلچهارٔسرفصلٔرأمطرحٔکردهٔکهٔدرٔواقعٔاخنٔچهارٔٔکنمیمشمأمطرحٔ ٔالملال 

ٔخکٔعالجیٔکرد.ٔنیٔآبرابندیٔمفیدٔبرایٔبهبودٔروابطٔانسانیٔلحاظٔنشدهٔاستٔؤباخدٔاخنٔتقسیمٔفعلی

و  گیرند چگونهه اسهت بندی کفار قرار می تقسیمبرخورد با اشخاصی که ذیل ، بحث ار منع تجارت با کفار، بررسی و تعریف دقیق از کفر .1/2/2

 بیانی اجمالی از سرفصل های باب پنجم فقه المکاسب؛ ساختار برخورد با کفار ذمی چگونه است  بر چه اساس و قواعدی است

کهٔٔکنمیمپیشاپیشٔعرضٔٔسعیٔکنیمٔکهٔبهٔلحاظٔمعناخی،ٔمفهومٔکفرٔرأبأهمٔبحثٔکنیم.ٔالبتهاولٔاخنٔاستٔکهٔابتدأٔسرفصل
رأبررسایٔکنایم.ٔالزمٔٔبرجستهاخنٔمعنایٔٔقأًیدقٔؤرأخواندهٔؤبحثٔکرده21ٔیمٔبابٔاخمانٔؤکفرٔکتابٔکافیکنینمفرصتٔٔواقعأً

توانندٔاهمیتٔمسئلهٔکفرٔؤکهٔبرخیٔنخبگانٔمأدرٔکشورٔنمیٔامکردههمٔهستٔکهٔاخنٔبحثٔؤبررسیٔاتفاقٔبیفتد؛ٔبندهٔمشاهدهٔ
کاهٔاخانٔٔدخاگویمدرٔخکٔجملاهٔٔآنعلمیهٔؤمباحثاتٔٔاخنٔاستٔکهٔحوزۀنهٔاخنکهٔعنادٔدارند،ٔعلتٔٔفهمٔکنند.نفاقٔؤاخمانٔرأ

برایٔمخاطبینٔاخنٔمسئلهٔجایٔٔتأکندینمتبیینٔتفصیلیٔٔاصطالحأًمصداقٔکفرٔبودهٔؤاخنٔعبورٔازٔاخمانٔاستٔؤازٔاخنٔموضوعٔ
ٔبهٔاخنٔموضوعٔبپردازم.ٔکنمیمبیفتد.ٔپسٔدرٔسرفصلٔاولٔسعیٔ

کهٔمنعٔمسئلهٔتجارتٔبأکافرٔاختصااصٔباهٔٔمیکنیمدرٔسرفصلٔدومٔبهٔاخنٔمسئلهٔخواهیمٔپرداختٔکهٔدرٔمسئلهٔتجارتٔبحثٔ
؛ٔآخأهمهٔوجوهٔکفرٔمنجرٔباهٔمناعٔمیکنیمجوهٔمختلفٔبحثٔکدامٔدستهٔازٔتعارخفٔمأدارد؛ٔبهٔدلیلٔاخنکهٔمأکفرٔرأبهٔمعانیٔؤو

اخنٔموضاوعٔرأنیازٔٔاند؟اخنگونهٔآنؤخأبرخیٔازٔوجوهٔٔدهندیمؤخأشراخطٔتجارتٔرأتغییرٔٔشوندیمالمللٔتجارتٔدرٔفضایٔبین
تٔعالجٔاؤچیسات؟ٔبحثٔخواهیمٔکرد.ٔاگرٔتشخیصٔدادخمٔکهٔخکٔجمعیتٔؤخأفردیٔذخلٔتعرخفٔفقهیٔکافرٔحربیٔقرارٔگرف

رأدرٔاخنٔبخشٔبحثٔخاواهیمٔکارد.ٔبعادٔدرٔٔهاسرفصلؤاخن22ٔٔ«امان»ؤٔ«مهادنه»ؤٔ«ذمه»باخدٔچگونهٔبحثٔکرد؟ٔبحثٔازٔ
ٔباقاعادهخعنیٔکافریٔکهٔازٔفضایٔکافرٔحربیٔعبورٔپیدأکرده،ٔحاالٔخاأ–نهاختٔهمٔقواعدٔؤساختارٔروابطٔتجاریٔبأکافرٔذمیٔ

ٔرأبحثٔخواهیمٔکرد.ٔ-اعدهٔامانٔبودهٔاستذمه،ٔخأمهادنهٔخأبأق

                                                           
 کتابٔاخمانٔؤکفر،ٔکتابٔپنجمٔازٔکتابٔاصولٔکافیٔاست..21ٔ
ٔؤ«المواعدة»ٔالمنتهیٔفئکمأمنهأخرادٔالتئالمهادنةٔفئالخامسٔاْلمر:ٔجواهرٔصاحبٔبهٔمشهورٔنجفیٔحسنٔمحمدٔالعظمیاللهآختٔمرحومٔ.22
ٔ.عوضٔغیرٔؤبعوضٔمعینةٔمدةٔالحربٔتركٔعلیٔالمعاقدةٔهئؤ«المعاهدة»

ٔ.آنٔبدونٔخأعوضٔازایٔدرٔاستٔمانیزٔبازهٔدرٔکافرانٔؤاسالمیٔدولتٔمیانٔجنگٔمتارکهٔقراردادٔمهادنه،
292ٔٔصٔ،21جٔاالسالم،ٔشراخعٔشرحٔفئالکالمٔجواهر

ٔاأنهٔفئالمؤمنینٔعنٔفضالٔنالمسلمیٔبینٔخالفٔالٔؤعنهمٔالقتالٔکفٔؤاإلسالمٔبدارٔإلقامتهمٔالکتابٔأهلٔمنٔالمأخوذةٔالوهیفةٔهئؤالجزخة...ٔ
ٔ.الدخنٔأؤالمذهبٔضرورخاتٔمنٔلعلهٔبلٔکذلك،ٔالنصاریٔؤهمبأقسامٔالیهودٔهمٔؤدخنه،ٔعلیٔخقرٔممنٔتؤخذ
ٔلزومٔدرٔشیعیانٔخاصتأًٔؤمسلمینٔبینٔاختالفی.ٔآنٔدرٔجانشانٔشدنشمردهمحترمٔؤاسالمیٔمملکتٔدرٔآنهأاقامتٔازایٔدرٔکتابٔاهلٔازٔمأخورٔمال
ٔازٔرأقضیهٔاخنٔتوانبٔبسأچهٔؤنداردٔوجودٔ-آنهأفکریٔمختلفٔطواخفٔشامل-ٔدارندٔاقرارٔخودٔدخنٔبرٔکهٔمسیحیانیٔؤخهودخانٔازٔجزخهٔاخذ

ٔ.شمردٔبرٔدخنٔحتیٔخأمذهبٔضرورخات
 227ٔص21ٔٔجٔهمان
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 9المکاسب / ولسه دورۀ مقدما ی فقه

کفر . کفر به ربوبیت، کفر همراه با معرفت به دستگاه ربوبی و عاقبت امور، کفر به نعمت های الهی، کفر به معنای عبور و نقض اوامر الهی و 1/1/2/2

 بنابر آیات قرآن کریم کفردسته از معانی  به معنای براعت؛ پنج 

رأبارٔرویٔٔنآٔمیخاواهیماخمانٔؤنفاقٔحساسٔهستیمٔؤحااالٔٔ،کفر؛ٔبهٔچهٔدلیلٔمأبرٔرویٔمسئلهٔبحثٔرأشروعٔخواهمٔکرد
ٔ،ودشادرکٔٔنیمکلفااخنٔحساسیتٔشرخعتٔمقدسٔبرایٔٔتأکندیممسئلهٔتجارتٔحاکمٔکنیم؟ٔخکیٔازٔکارهاخیٔکهٔبهٔمأکمکٔ

ٔٔآمدهبازخوانیٔرواخاتیٔاستٔکهٔدرٔبابٔمعانیٔکفرٔ تاأمحضارٔٔامردهکاطوالنیٔرأدرٔاخنٔجلسهٔانتخابٔٔتأًنسبٔاست.ٔخکٔرواخت 
ماانٔرأباهٔر،ٔنفاقٔؤاخکفٔبندیتوصیهٔکردهٔاستٔکهٔتقسیمٔهاثیحٔنآٔلیدلخیٔکهٔشرخعتٔمقدسٔبهٔهاثیحشمأترجمهٔکنمٔتأ

یالٔاولیاهٔازٔحلاخنٔرواختٔرأبحثٔؤگفتگؤکردٔامأاخانٔرواخاتٔخاکٔتازٔبیشترٔرسمیتٔبشناسیدٔقدریٔواضحٔشود.ٔالبتهٔباخدٔ
ٔ.کندیممسئلهٔکفر،ٔنفاقٔؤاخمانٔمطرحٔ

ْرن یَٔعْنٔ»علیهٔالسالمٔنقلٔشدهٔاست:ٔٔصادقرواختٔازٔامامٔ ْخب 
َ
،ٔأ ْلت  َٔقاَل:ٔق  اَلم  ٔالسَّ َٔعَلْیه  ه 

ٔاللَّ ئَعْبد  ب 
َ
َٔعْنٔأ يِّ َبْیر 

ؤالزُّ ئَعْمر  ب 
َ
َعْنٔأ

َٔؤَجٔ َٔعزَّ ه 
ٔاللَّ َتاب  ئک  ٔف  ْفر 

ٔاْلک  وه  ج  عارضٔٔباهٔاماامٔدخاگویمیٔمحترمٔازٔحضرتٔتقاضایٔتفسیرٔکردهٔاست؛ٔوااخنٔر23ٔ«لو 
درٔحدودٔپانصدٔبارٔبأوجوهٔمختلفٔدرٔٔ«کفر»ٔکلم دهید.ٔدرٔکتابٔخدأرأتوضیحٔ«ٔکفر»ٔعمالٔکلم کردمٔبرایٔمنٔمواردٔاست

ٔقاأًیدقیٔکردهٔؤبحثٔکنیمٔتأبندجمعمواردٔرأاست.ٔباخدٔاخنٔٔکاررفتهبهؤهرکدامٔدرٔخکٔمعناخی24ٔٔکرخمٔتکرارٔشدهٔاستٔآنقر
نیسات؛ٔٔهخاآؤدؤٔهخاآیٔهامٔهساتٔؤخاکٔادهیاچیپاسات.ٔبااالخرهٔکاارٔٔکاررفتهبهبدانیمٔاخنٔمواردٔاستعمالٔدرٔچهٔمواردیٔ

ٔلاذأچاارۀؤکالنٔپیدأکنایم.ٔٔیاماهوارهاستٔخکٔنگاهٔٔآمدهٔ«کفر»ٔردٔاستعمالٔکثیریٔکهٔدرٔموردٔکلم بهٔاخنٔموأدیخواهیم
ٔٔرجوعٔبهٔامامٔ،اخنٔکار کاهٔشامأاخانٔٔدخاگویمؤٔپرسادیمرأٔسؤالفهمیدهٔهمٔبهٔامامٔرجوعٔکردهٔؤهمینٔٔاست.ٔاخنٔراوی 

قرآنٔخواندهٔؤبناایٔاؤٔهاشبفنیٔاست؛ٔپیداستٔاخشانٔٔسؤال؟ٔاخنٔدیکنیمیٔؤبحثٔبندطبقهمواردٔاستعمالٔکثیرٔرأچگونهٔ
بهٔکسانیٔرجوعٔکردهٔکهٔبهٔهمهٔٔآمدهیٔدچارٔمشکلٔشدهٔاست.ٔحالٔبندجمعاستٔامأدرٔٔکردهیمؤدقتٔهمٔٔهمٔبرٔتدبرٔبوده

ه»فرمود:ٔٔابعادٔقرآنٔازٔهاهرٔتأباطنٔاشرافٔدارند.ٔامامٔصادق ْوج 
َ
ٔأ َٔعَلیَٔخْمَسة  ه 

ٔاللَّ َتاب  ئک  ٔف  ْفر 
کفرٔدرٔکتاابٔخادأ«ٔاْلک 

ٔالْٔ»دارایٔپن ٔمعنأدارد؛ٔ ْفر  ْنَهأک  َٔعَلیَٔوْجَهْیَنَٔفم  ود  ح  َٔؤاْلج  ود  ح  انکاارٔٔنآٔمنشأپسٔدؤدستهٔازٔمعانیٔکفر،ٔکفریٔاستٔکهٔ«ٔج 
ه»خعنیٔکفریٔکهٔهمراهٔبأجهدٔؤانکارٔاست.ٔبعدٔفرمودند:ٔٔاست َمَرٔاللَّ

َ
َٔمأأ َتْرك  ٔب  ْفر 

خکٔکفریٔدرٔمرحلاهٔعمالٔاسات؛ٔ«َٔفاْلک 
هأرأترکٔکندٔبازٔمصداقٔکفارٔاسات؛ٔپاسٔاخانٔهامٔفارقٔیٔآنکسکهٔاگرٔٔداردخداوندٔمتعالٔخکٔتصمیماتٔؤاوامرٔؤنواهیٔ

ٔاْلَبَراَءة»ؤوجهٔسومٔاست.ٔٔکندیم ْفر  حسابٔخودٔرأازٔخکٔنفارٔٔبهٔمعنایٔآنٔاستٔکهٔ؛کفرٔبهٔمعنایٔبرائتٔجستنٔاست«َٔؤک 
ستٔکهٔهمهٔمأباخادٔدرٔقرآنٔأ«کفر»مثبتٔعنایٔماخنٔتنهأٔبازٔبهٔاخنٔمعنأهمٔدرٔقرآنٔاستعمالٔشدهٔاست.ٔاستثنائأًجدأکنید،ٔ

َٔٔؤ»کنم.ٔجستنٔباشیمٔکهٔمواردشٔرأعرضٔمیکافرٔباشیم،ٔخعنیٔباخدٔاهلٔبرائتٔ-بهٔاخنٔمعنا- ْفر  ٔٔک  َعم 
کفرٔنسبتٔباهٔاسامٔ«ٔالنِّ

ٔفر.سٔدرٔمجموعٔچهٔشد؟ٔپن ٔدستهٔکهایٔالهیٔرأنادخدهٔگرفتن؛ٔاخنٔهمٔخکٔنوعٔازٔکفرٔاست.ٔپمنعمٔؤنعمت

هأنباشادٔجامعاهٔهاخیٔدرٔکالمٔاخشانٔوجودٔداردٔکهٔاگرٔاخنٔحیثکنندٔخکٔحیثوقتیٔامامٔدارندٔاخنٔپن ٔدستهٔکفرٔرأمعنأمی
خاوانیمٔهاأرأحتایٔنمیکنند.ٔ]متأسفانه[ٔمأاخانٔحیثهأضررٔمیشودٔؤانساندچارٔاختاللٔشدهٔؤروابطٔانسانیٔگسستهٔمی

گوخیمٔکهٔفالنیٔکافرٔاساتٔخاأفاالنٔخیمٔکهٔکفرٔدرٔکتابٔخدأپن ٔدستهٔاست.ٔفقطٔاجمالیٔمیگوخعنیٔحتیٔبرایٔجامعهٔنمی

                                                           
 .2برایٔمشاهدۀٔرواختٔوجوهٔکفرٔدرٔقرآنٔر.کٔپیوستٔشمارهٔٔ.23
 بارٔدرٔقرآنٔکرخمٔاستعمالٔشدهٔاست.524ٔ«ٔکٔفٔر»ای،ٔمادۀٔهایٔراخانهبنابرٔشمارشٔ.24
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ٔ»شودٔمجموعهٔکافرٔهستندٔلذأمی د  َتَعبِّ ْقهٔ َٔغْیرٔ َٔعَلیَٔاْلم  َمارٔ ٔف  وَنةٔ َٔکح  اح 
ٔباخنٔنوعٔبحث25ٔٔ«َالطَّ دبر،ٔکمکیٔبهٔنٔدراخهٔؤتودکردن 

ٔکند.رشدٔجامعهٔنمی

ا»کهٔحضرتٔفرمودندٔرأبگوخیمٔفرمودندٔٔحاالٔمعانیٔدخگری مَّ
َ
َٔٔفأ ْفر  ودٔ ٔک  ح  َؤٔاْلج  ودٔ َٔفه  ح  ةٔ بٔ ٔاْلج  یَّ وب 

ب  َؤَٔؤٔالرُّ ٔٔه  َٔٔمْنَٔٔقْول  ول  ٔٔاَلَٔٔخق  َٔربَّ
ةَٔٔاَلَٔٔؤ َؤَٔؤَٔناَرٔٔاَلَٔٔؤَٔجنَّ ٔٔه  ْنَفْین َٔٔقْول  َنٔٔص  َقةٔ ٔم  َناد  ٔٔالزَّ َقال  م ٔٔخ  ْهرٔ َٔله 

ةٔ الدَّ هٔمفهومٔربوبیتٔبدٔاولینٔمفهومٔکفر،ٔکفرٔفرماخنحضرتٔمی«ٔخَّ
؛ٔعباارتٔ«ةفهؤالجحودٔباللهٔخأبالخالقی»است.ٔدرٔمعنایٔربوبیت،ٔکمیٔدقتٔکنیدٔتأمشخصٔشودٔبهٔچهٔمعناست.ٔنفرمودٔ

َؤ»دقیقٔاستٔفرمودٔ ودٔ َٔفه  ح  ةٔ ٔاْلج  یَّ وب 
ب  الرُّ ضااخیٔکاهٔبنادگانٔتقاهأبهٔتبعٔزهمفهومٔربوبیتٔخعنیٔاعطایٔدائمیٔاللهٔدرٔهمهٔحو«ٔب 

ٔکنند.خدأمطرحٔمی

رٔایٔدائمایٔدیٔاعطابودنٔاعطأدقتٔشودٔخعناباخدٔدرٔقیدٔدائمیٔخعنیٔدقتٔکنیدٔوقتیٔقرارٔاستٔمفهومٔربوبیتٔفهمٔشودٔاوالًٔ
ٔاخنجأمطرحٔاست.

اسات،ٔدرٔٔمرعٔمورددرٔعلمٔاست،ٔٔدرٔموردٔیٔربوبیتٔدرٔموردٔهم ٔنیازهأاست:خعنٔ؛ابعادٔمطرحٔاستٔهمٔربوبیتٔدرٔهم بعدٔ
ومٔخانٔهامٔقیادٔدومٔمفهاموضوعٔربوبیاتٔهامٔهسات.ٔأ،هرٔبعدیٔرأکهٔفرضٔکنیدٔموضوعٔاعطأاستٔموردٔرفقٔاستٔؤ...

ٔربوبیتٔاست.

قادخرٔهامٔربوبیاتٔدرٔفضاایٔتقادخرٔاساتٔؤدرٔخاکٔطارفٔتٔباشدٔاخنٔاستٔکهٔعمدۀمٔربوبیتٔمیقیدٔسومیٔهمٔکهٔدرٔمفهو
کند.ٔقبالٔبعضیٔازٔرواخاتٔعنیٔاگرٔشمأتقاضاهاختانٔرأتغییرٔدادخدٔکیفٔربوبیتٔتغییرٔپیدأمیخٔتقاضایٔمخلوقینٔمطرحٔاست؛

ٔ»فرماخدٔشرخفٔاخنٔحوزهٔرأمحضرتانٔقرائتٔکردمٔمثلٔآنٔرواخاتیٔکهٔمی ْزق  ٔٔر  ال 
ج  اهٔ َٔقاْدرٔ َٔعَلایٔالرَّ ت  یَّ خابٔرزقٔموضاوع26ٔٔ«ن 

ٔ»فرماخدٔربوبیت،ٔشبٔقدرٔؤتقدخرٔاستٔحاالٔحضرتٔمی ْزق  ٔٔر  ل 
ج  ٔ»خأ«ٔالرَّ زق  ٔٔر  هٔ َٔقدرٔ َٔعَلیٔالَمرء  ت  یَّ بستگیٔداردٔکهٔنیتٔو27ٔٔ«ن 

ٔشود.همٔدرٔمسئلهٔربوبیتٔبحثٔمیٔتقاضایٔطرفٔچگونهٔباشد.ٔپسٔاخنٔقیدٔسوم

                                                           

هٔ [:ٔؤمنین]امیرالمٔ.25 ْنَٔمَکان  ٔم 
َٔؤاَلَٔخْبَرح  ور  َٔخد  وَنة  اح 

َٔالطَّ َمار  َٔکح  ْلم  ٔع  َغْیر  ٔب 
د  َتَعبِّ ٔ.َاْلم 

ٔ.:ٔعبادتٔکنندهٔبیٔدانشٔ،ٔمانندٔاالغٔآسیابٔاستٔ.ٔپیوستهٔگردٔخودٔمیٔچرخدٔؤازٔجاخشٔدورٔنمیٔشودامامٔعلی
116ٔ،ٔصغررٔالحکم

یَنٔ ن  ْؤم  َٔاْلم  یر  م 
َ
َٔؤالََٔؤَقاَلٔأ ور  َٔخد  وَنة  اح 

َٔالطَّ َمار  َٔکح  ْقه  ٔف  َٔعَلیَٔغْیر 
د  َتَعبِّ ْنٔعَٔٔ:َٔاْلم  ٔم  َٔؤَرْکَعَتان 

ْنَٔسبَْٔخْبَرح  ٔم  َٔخْیر  م  َٔاْلَعاالٔ ال  نَّ
َ
ْٔل  ل  ْنَٔجاه  یَنَٔرْکَعًةٔم  ٔع  یاه  ت 

ْ
َمَٔتأ

َلٔ ت ئَاْلَجاه 
ْ
َٔؤَتأ ه  ْلم  ع  ْنَهأب  ٔم 

ج  َٔفَیْخر  ْتَنة  ٔمََٔاْلف  َٔاْلَعَمل 
یل  َٔنْسفًأَؤَقل  ه 

ف  ٔأََفَیْنس  یر  ْنٔکََٔعَٔکث  ٔم  َٔخْیر  ْلم  َٔؤْلع  ْلم  َٔاْلع  یل  َٔمَعَٔقل  َٔاْلَعَمل  یر  ْبَهةٔ ٔث 
َٔؤَالشُّ كِّ ٔ.َالشَّ

هتارٔازٔهفتاادٔب،ٔعاالمازٔدؤرکعتٔنماؤٔشودچرخدٔؤدورٔنمی،ٔمانندٔاالغٔآسیابٔاست.ٔپیوستهٔگردٔخودٔمیدونٔفقه:ٔعبادتٔکنندهٔبامامٔعلی
کاریٔبأزخاادیٔؤکمَٔکَندآخدٔؤبهٔنادانٔکهٔبرسد،ٔویٔرأازٔجأبرمیبرسد،ٔبأدانشٔخوخشٔازٔآنٔبیرونٔمیٔعالمرکعتٔنادانٔاست؛ٔزخرأفتنهٔچونٔبهٔ

ٔعلمٔازٔپرکاریٔبأعلمٔاندکٔؤشکٔشبههٔبهترٔاست.
 245صٔ،1ج،ٔاإلختصاص

نیَنٔٔ.26 المؤم  .:َٔقاَلَٔامیر  ه  ت  یَّ ٔن  َٔعَلیَٔقْدر  ل 
ج  ٔالرَّ ْزق   ر 

ٔفرمود:ٔروزیٔشخصٔبهٔمقدارٔنیتشٔاست.ٔامامٔعلیٔ
 269عیونٔالحکمٔؤالمواعظٔ)للیثي(،ٔصٔ

نیَنَٔٔقاَلٔٔ.27 المؤم  ٔ:َٔامیر  زق  ٔٔر  هٔ َٔقدرٔ َٔعَلیٔالَمرء  ت  یَّ ٔ.ن 
ٔ.استٔنیتشٔمقدارٔبهٔشخصٔروزی:ٔفرمودٔعلیٔامام

 388ٔصٔالکلم،ٔدررٔؤالحکمٔغرر
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دٔدرٔهماهٔالبتهٔمسئلهٔربوبیتٔابعادٔبسیارٔبیشتریٔداردٔولیٔاخنٔسهٔرکنٔحتمأهست:ٔخکایٔمسائلهٔاعطاایٔدائمای،ٔخکایٔقیا
دهند.ٔمثالٔیمفرادٔانجامٔهأؤدرٔهمهٔابعادٔؤخکیٔهمٔتحتٔتأثیرٔبودنٔاخنٔربوبیتٔازٔپاخگاهٔنیتٔؤازٔپاخگاهٔرفتارهاخیٔکهٔاحوزه

ٔم،ٔدنیااطلبیکنیدٔرزقٔاخنٔجلسهٔبهٔنیتٔشمأبستگیٔدارد.ٔاگرٔنیتٔافرادٔازٔکسبٔعلاوقتیٔبهٔخکٔجلسهٔعلمیٔورودٔپیدأمی
اخانٔٔخنٔدؤفردٔبااادارد.ٔگرچهٔرأشودٔولیٔاگرٔنیت،ٔکمکٔبهٔامامٔؤدستیابیٔبهٔرشدٔباشدٔاخنٔدؤاثرٔباشد؛ٔعلمٔواردٔقلبٔنمی

یٔمهامٔشود.ٔپسٔاخن،ٔخیلاشانٔمتفاوتٔاستٔبرداشتشانٔمتفاوتٔمیاندٔامأچونٔنیتدؤنیتٔدرٔخکٔجلسهٔحضورٔپیدأکرده
.ٔاگارٔاخانٔکنادمیانکارٔخعنیٔمسئلهٔربوبیتٔالهیٔرأٔ،دارندفرماخدٔخکٔدستهٔازٔکفار،ٔجحدٔبهٔربوبیتٔاست.ٔحاالٔحضرتٔمی

ٔد.،ٔباخدٔعواقبٔآنٔبررسیٔشوربوبیتٔالهیٔانکارٔشدٔؤاگرٔمأانکارکنندۀٔاخنٔمسئلهٔرأتأخیدٔؤامدادٔکردخم

بهٔاخنٔمسائلهٔارجااعٔدهیدٔخأاگرٔآنانٔرأهأدچارٔفقرند؛ٔحاالٔشمأخأدرٔرفعٔفقرشان،ٔآنانٔرأبهٔمسئلهٔربوبیتٔارجاعٔمیانسان
شوند.ٔمسئلهٔربوبیتٔخکٔطرفٔداردٔؤآنٔکسیٔاستٔهایٔدخگرانٔمیندادخدٔآنانٔبرایٔرفعٔفقرشان،ٔمتوجهٔمالٔؤجانٔؤداراخی

ٔکند،ٔفقرٔهمٔبرایٔهمهٔابنایٔبشرٔقابلٔدرکٔاستٔحاالٔاگرٔکسیٔبرایٔرفعٔفقرٔخودشٔرّبٔهأرأمدخرختٔمیکهٔداردٔفقرٔانسان
آنٔراهٔچیست؟ٔآنٔراهٔحلٔاخنٔاستٔٔ؛کندرأانتخابٔمیٔشٔکهٔباقیٔاستٔبنابراخنٔبرایٔرفعٔفقر،ٔراهٔحلیٔغیرٔازٔرّبٔفقرٔ،رأندخد

بناابراخنٔشاودٔشاودٔبناابراخنٔاصاطکاکٔدرٔجامعاه،ٔاصالٔمیرودٔؤتجاوزٔدرٔجامعهٔاصلٔمیهایٔدخگرانٔمیکهٔسراغٔداراخی
ٔانسانٔاست» تارخنٔمفهاومٔکفارٔدرٔفرماخدٔاولاینٔؤمهممیٔ.ٔبرایٔچهٔامامٔصادقشوددرٔجامعهٔاصلٔمی28ٔ«انسان،ٔگرگ 

ودٔ »قرآنٔ ح  ةٔ ٔاْلج  یَّ وب 
ب  الرُّ است؟ٔبرایٔاخنکهٔمسئلهٔربوبیتٔدرٔرفعٔفقر،ٔاصلٔاستٔؤارائهٔراهٔحلٔبرایٔمسئلهٔرفعٔفقرٔدرٔرفاعٔ«ٔب 

کنند،ٔازٔپاخگاهٔرفعٔبرایٔرفعٔفقرشانٔانتخابٔمیرأٔاختالفاتٔحوزۀٔروابطٔانسانی،ٔاصلٔاست.ٔافرادیٔکهٔراهٔحلیٔغیرٔازٔرّبٔ
ٔکنند.کشیدهٔؤاستثمارٔاخجادٔمیٔفقرشان،ٔمنافعٔدخگرانٔرأبهٔچالش

کنندٔرأدرٔمناسکٔؤسبکٔزندگیٔتقوختٔفرماخدٔکسانیٔکهٔانکارٔربوبیتٔمیشودٔکهٔچرأخدایٔمتعالٔمیپسٔحاالٔواضحٔمی
شاانٔرأبساطٔتجارتٔاست.ٔچونٔشمأاگرٔآنهأرأتقوختٔکردخدٔآناانٔنیازٔاندخشهنکنید.ٔخکٔبخشٔتقوختٔهمٔتقوختٔازٔپاخگاهٔ

شود.ٔمأهموارهٔدرٔمباحثاتمانٔاخنٔروابطٔانسانیٔجامعهٔگسستهٔمیآنٔوقتٔشانٔبسطٔپیدأکند،ٔدهندٔؤکافیٔاستٔاندخشهمی
أمطرحٔکردم(:ٔوقتیٔشمأازٔارتباطٔدوستانهٔهمٔهمینٔمعنأر29ٔرخزیٔدانشگاهٔصنعتیٔشرخفرأمطرحٔکردخمٔ)بندهٔدرٔدورهٔبرنامه

بناابرٔٔهٔدرٔماوردٔخاکٔبحاثٔجزئای.شوخدٔآنهمٔنبأکفارٔمنعٔشدخد،ٔحیثٔمنعٔاخنٔاستٔکهٔدچارٔنقصانٔدرٔاندخشهٔؤتفکرٔمی
ودٔ »استظهارٔاخنٔرواختٔ ح  ةٔ ٔاْلج  یَّ وب 

ب  الرُّ نیدٔآنٔوقتٔجحادٔباهٔکافیٔاستٔشمأجحدٔبهٔربوبیتٔرأبپذخرخدٔتأخیدٔکنیدٔخأنقدٔنک«ٔب 
کند.ٔخعنیٔتاالیٔفاسادٔ،ٔاصطکاکٔدرٔروابطٔانسانیٔهمٔگسترشٔپیدأمی(نتیجه)ٔکندٔؤبهٔعنوانٔتالیربوبیتٔگسترشٔپیدأمی

                                                           

ٔبارایٔفاردٔهارٔکاهٔنامنادمایٔانسانٔگرگٔرأانسانٔآنٔدرٔکهٔاستٔتارٔؤتیرهٔقدریٔبهٔغربیٔشناسانٔجامعهٔؤفیلسوفانٔبرخیٔدخدگاهٔدرٔجهانٔ.28
ٔ.زندمیٔکاریٔهرٔبهٔدستٔخودٔاهدافٔبهٔرسیدن

ٔدؤدرٔهاابزٔومااستٔآنٔازٔپسٔؤشدهٔگفتهٔپلوتسٔوشتهنٔآسینارخأنامهٔنماخشٔدرٔبارٔاولینٔبرایٔکهٔاستٔمعروفیٔجمله«ٔ.استٔانسانٔگرگٔانسان»
ٔکاردهٔتاخیادٔرأآنٔؤنقالٔرأجملهٔاخنٔنیزٔ«آنٔهایمالمتٔؤتمدن»ٔدرٔفروخدٔزخگموند.ٔاستٔکردهٔاستفادهٔآنٔاز(15ٔٔفصل)لوختانٔؤشهروندٔکتاب
ٔ.است
ٔ.استٔگرگٔهمچونٔدخگرٔهایانسانٔبرایٔخوخش،ٔطبیعتٔدرٔانسانٔکهٔبودٔعقیدهٔاخنٔبرٔهابز

Carl Schmitt, The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes: Meaning and Failure of a Political Symbol, 
page 92 

وچهارمینٔدورهٔازٔدانشنام ٔالگویٔپیشارفتٔاساالمیٔاساتٔکاهٔدرٔچهالٔجلساهٔدرٔدورۀٔبرنامهٔرخزیٔبأنگاهٔالگویٔپیشرفتٔاسالمی،ٔبیستٔ.29
 صنعتیٔشرخفٔبرگزارٔشد.دانشگاهٔ
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گردد.ٔچونٔطرفینٔروابطٔانسانیٔبهٔاصلٔقرارٔدادنٔتجاوزٔدرٔروابطٔانسانیٔمنجرٔمیٔ،جحدٔبهٔربوبیتٔدرٔحوزهٔروابطٔانسانی
َهأاخ»فرماخدٔقرآنٔمیٔ.ایٔرفعٔفقرشانٔعالجیٔپیشنهادٔشودفقیرندٔؤباخدٔبر خُّ

َ
ٔٔأ اس  م َٔٔالنّٰ ْنت 

َ
اء ٔٔأ َقارا َلایَٔاْلف  َلای»فقرتاانٔرا30ٔٔ«َاهّٰلل ٔإ  ٔإ 

َؤَٔاهّٰلل َٔؤ»مدخرختٔکنیدٔٔ«َاهّٰلل  ئُّه  َٔٔاْلَغن  ید  ٔخأاخانٔکند.ٔحاالخدأغنأداردٔؤدرٔفراخندٔغناخشٔهمٔشاخستهٔؤحمیدٔعملٔمی«َٔاْلَحم 
ٔکشید[.کهٔربوبیتٔرأ]بهٔچالشٔمیٔروخدکنیدٔخأبهٔسمتیٔمیراهٔرأانتخابٔمی

ٔانسانیٔاستٔؤمأباخدٔبأعالمٔانسانیٔصحبتٔکنیم.ٔنخیرٔآقا!ٔاخنٔتعبیر،ٔتعبیرٔغلطیٔاست.ٔعالمٔمنٔدخدمٔبرخیٔمی گوخندٔعاَلم 
شاود؟ٔاشٔچاهٔمینتیجاهٔپاسٔ،شاودباهٔربوبیاتٔموصاوفٔمیخأبهٔجحادٔشودٔو[ٔ]خأبهٔاخمانٔبهٔربوبیتٔموصوفٔمیانسانیٔ
دٔباهٔ.ٔاگارٔکسایٔجحاشاودمیٔگسستٔدرٔروابطٔانساانیاشٔنتیجهشود؟ٔاشٔچهٔمینتیجه31ٔشود!نشدنٔمیاشٔبهارینتیجه

ٔ ٔ»ربوبیتٔرأتحتٔعنوانٔکّلی  ولاؤٔدرٔنهاختٔخودشٔاصطکاکٔرأپذخرفتاهٔ،انکارٔکردٔ«هاحرفٔزدنٔبأانسان»ؤ«ٔٔانسانیعالم 
کنیم.ٔپسٔاخنٔخیلایٔمهامٔنمیٔهأهستیمٔکهٔدرٔرواخاتٔدراخهکنیمٔمنشأٔاخنٔعدمٔتوجهٔمأطلبهاخنکهٔمتوجهٔنباشد؛ٔؤمأفکرٔمی

ٔاست.

گوخنادٔدهنادٔؤمیاند.ٔبعدٔتوضیحٔمیمنٔخواستمٔرویٔکلمهٔربوبیتٔباخستمٔکهٔچرأحضرت،ٔاخنٔکلمهٔرأبأدقتٔانتخابٔکرده
َؤَٔؤ» ٔٔه  َٔٔمْنَٔٔقْول  ول  ٔٔاَلَٔٔخق  ةَٔٔاَلَٔٔؤَٔربَّ اصالٔربیٔوجودٔندارد،ٔفقاطٔ»گوخندٔهاخیٔکهٔجحدٔبهٔربوبیتٔمیفرماخندٔاخنمی«َٔناَرٔٔاَلَٔٔؤَٔجنَّ

ؤبهٔنحؤمطلقٔهمهٔچیازٔٔ«.دفیٔوجودٔنداردٔشانسیٔوجودٔنداردرخزیٔخودمانٔموضوعیتٔدارد؛ٔتصاخودمانٔهستیمٔؤبرنامه
رخزیٔخودمانٔاصلٔاسات.ٔالبتاهٔماأهامٔقباولٔدارخامٔشاانسٔؤچهٔچیزیٔوجودٔدارد؟ٔبرنامهٔگوخندکنندٔؤبعدٔمیرأنفیٔمی

کردخمٔدرٔکهٔعرضٔ–تصادفیٔوجودٔندارد؛ٔدرٔاخنٔجملهٔبأاخنٔدوستانٔهمراهیمٔولیٔاخنکهٔبگوخیدٔربوبیتٔبرٔعاَلم،ٔحاکمٔنیستٔ
تر،ٔحرفٔدخگرٔشود.ٔازٔاخنٔخطرناکابطٔانسانیٔختمٔمیاگرٔاخنهأرأنبینیدٔبعدأبهٔاصطکاکٔدرٔرؤ–ربوبیت،ٔتقدخر،ٔاصلٔاست

ةَٔٔاَلٔ»گوخندٔفرماخدٔمیطاخفهٔکافرٔبأتعرخفٔاولٔاستٔمی کننادٔؤاخان،ٔدارٔباودنٔاعماالٔرأانکاارٔمیمسئلهٔدنباله«َٔناَرٔٔاَلَٔٔؤَٔجنَّ
ٔبسیاریٔدرٔروابطٔانسانیٔاخجادٔمی ایٔمعتقدنادٔاعمالشاانٔخاکٔنتیجاهٔهاخیٔطرفٔهستیدٔکهشمأبأآدمٔاگرٔکند.ٔخعنیچالش 

هأخودشان،ٔخودشانٔرأمحاسبهٔاخنکهٔانسانٔتیجهٔاخنٔاعتقادٔچیست؟ٔخودکنترلی،ٔخعنیایٔدرٔپیٔآنٔهست؛ٔنداشتهٔؤمحاسبه
شود؟ٔفرحٔؤگسترشٔسکینهٔؤآرامشٔدرٔجامعه.ٔحتیٔبهٔاندازهٔخکٔاشٔچهٔمیکنندٔؤهرٔکاریٔرأانجامٔندهند.ٔبنابراخنٔنتیجه

گوخادٔاخانٔحرفایٔکاهٔمانٔبهٔخودٔمیٔ،فٔزدنٔؤسخنٔگفتنٔهمٔاگرٔفردٔقبولٔداشتهٔباشدٔکهٔبهشتٔؤجهنمیٔوجودٔداردحر
زنمٔآخأتقوختٔحقٔاستٔخأتقوختٔباطل؟ٔآخأآزارٔمسلمانٔاستٔخأعدمٔآزارٔمسلمان؟ٔولیٔبعضایٔافارادٔهساتندٔکاهٔهمیشاهٔمی

یٔوجودٔداردٔ«نار»ؤٔ«جّنة»استٔکهٔاخنٔمعنأدرٔوجودشانٔجأنیافتادهٔکهٔکنند.ٔاخنٔبرایٔآنٔزنندٔؤهموارهٔبحثٔمیحرفٔمی

                                                           
أ.30 َها خا خُّ

َ
ٔ أ اس  م ٔ َالنّٰ ْنت 

َ
اء ٔ أ َقرا َلی َاْلف  َؤ َاهّٰلل  َؤ َاهّٰلل  إ  يُّ ه  ٔ َاْلَغن  ید  15ٔٔفاطر،ٔ/َاْلَحم 

 ]ترجم ٔانصارخان[ایٔمردم!ٔشماخیدٔنیازمندانٔبهٔخدا،ٔؤفقطٔخدأبیٔنیازٔؤستودهٔاست.
 احمدیٔنژاد،ٔبقاخیٔؤمشاخی.ٔاشارهٔبهٔبیانی ٔبهارٔؤجرخانٔآقاخانٔ.31
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رس»ولیٔوقتیٔآدمٔقائلٔبهٔمحاسبهٔشدٔ کندٔتاأبیشاترٔحارفٔبزناد.ٔاساساأعالماتٔؤبیشترٔسکوتٔمی32ٔشودمیٔ(الل)«ٔخ 
ٔزند.کندٔؤحرفٔمیخکٔجاخیٔکهٔالزمٔاستٔورودٔپیدأمیتنهأ؛33ٔترٔاوستعاقل،ٔسکوتٔطوالنی

ٔٔاَلٔ»اولٔٔ،انکارٔبهٔربوبیتشرحٔنابراخنٔب ٔٔاَلٔ»کهٔٔاستٔ«َربَّ ةَٔٔاَلٔ»رأتوضیحٔدادمٔبعدشٔهمٔ«َٔربَّ هٔمعناخشٔکٔاستٔ«َناَرٔٔاَلَٔٔؤَٔجنَّ
لٔؤبهٔخاکٔهٔدنیأرأبهٔجنگایٔدرٔکارٔنیست.ٔببینیدٔچگونخواهدٔانجامٔدهدٔؤمحاسبهاخنٔاستٔکهٔهرکسٔهرٔعملیٔدلشٔمی

رٔازٔاصطکاکٔت رٔاخانٔصاورتٔدمحاسبهٔوجودٔدارد؟ٔشودٔکهٔٔمعتقدٔبهٔاخنکند؟ٔاخنٔکجأؤآنٔکجأکهٔانسانیٔبدخلٔمیفضایٔپ 
اةَٔٔاَلٔ»نتیجا ٔایٔنیسات؟ٔافتد.ٔآنٔکجأکهٔانسانیٔمعتقدٔشودٔهیچٔمحاسبهخودٔکنترلیٔاتفاقٔمی شاود؟ٔچاهٔمی«ٔاَرَٔنأاَلَٔٔؤَٔجنَّ

ت.ٔحااالٔایٔدرٔکاارٔنیسامحاسبهدخگرٔدهدٔچونٔایٔرأانجامٔمیحوزهشودٔکهٔهرٔفعلیٔؤهرٔتصمیمیٔدرٔهرٔاشٔاخنٔمینتیجه
ةَٔٔاَلٔ»ٔ،ٔچوناتٔرأازٔطرخقٔسرقتٔدرٔاختیارٔقرارٔبگیرشمأمالٔهمساخه االٔحاقدرٔخطرناکٔاست؟ٔچببینیدٔکفرٔٔ.«َناَرٔٔاَلَٔٔؤَٔجنَّ

ةَٔٔاَلٔ»ٔ،ٔچونشمأتوجهٔبهٔناموسٔدخگرانٔداشتهٔباش ایٔعقیبٔدارٔدٔاساسأکارها.ٔکفارٔمعتقدنکارٔنیستٔعقابیٔدر«َٔناَرٔٔاَلَٔٔؤَٔجنَّ
اةَٔٔاَلٔ»کندٔازٔپاخگااهٔد.ٔبنابراخنٔکسیٔکهٔکفرٔرأامضأمینندارٔاینبودهٔؤدنباله أباهٔچاالشٔرواباطٔانساانیٔرٔهام«َٔنااَرٔٔاَلَٔٔؤَٔجنَّ

ٔکشد.می
ٔمیٔ؛سٔبودندایٔهستندٔلذأپیامبرانٔبرٔرویٔاخنٔمطلبٔبسیارٔحسااخنٔاحکام،ٔاحکامٔبسیارٔمترقی کاافرٔرأتاروخ ٔؤٔگفتندٔآدم 

ٔٔ؛ٔخعنیٔحتیٔبهٔاندازۀٔخکٔمعامل 34تقوختٔنکنیدٔولؤبهٔفروشٔخکٔجلدٔقرآن اگرٔاؤرأتقوخاتٔٔردٔکهٔهاهرٔمقدسیٔهمٔدارد،خ 
ارٔازٔ،ایٔبهٔدنبالٔاعمالٔنخواهدٔبودکهٔمحاسبهٔتفکراخنٔٔکنی.هأرأتقوختٔمییٔاخنٔاندخشهدارٔ،کردی اصاطکاکٔٔجامعاهٔرأپ 

کنیمٔبازٔمردمٔمتوجهٔنشدهٔؤعماالٔباهٔکشد.ٔالبتهٔوقتیٔمأبهٔنحؤکلیٔهمٔکفرٔرأمعنأمیکردهٔؤروابطٔانسانیٔرأبهٔچالشٔمی
چارأاخنقادرٔرویٔکفارٔحسااسٔٔاخنٔهمٔتوجهٔکنیدٔکهٔباخدٔبرایٔمردمٔتوضیحٔدهیمٔکهٔپیاامبرانبهٔکنند.ٔسمتٔکفرٔحرکتٔمی

ٔبودند.

                                                           

32.ٔٔ َبأَجْعَفر 
َ
ٔأ ْعت  ئَحْمَزَةَٔقاَلَٔسم  ب 

َ
َٔعْنٔأ َنان  ٔس 

ْٔبن  ه 
ٔاللَّ ْرسٔ:َعْبد  َنأاْلخ  یَعت  َمأش 

نَّ ٔإ 
ول  ٔ.َخق 

ٔ]ترجم ٔمصطفوی[زبانندٔ)کمٔکویٔؤگزخدهٔگوخند(.فرمود:ٔشیعیانٔمأبیٔامامٔباقرٔ
 113،ٔص2ٔالکافي،ٔج

ؤٔ.33 ب 
َ
ٔمٔ أ ؤاْلَحَسن 

ب 
َ
َٔقاَلَٔقاَلٔل ئأ ٔاْلَحَکم  ْٔبن  َشام  َٔعْنٔه 

َنأَرَفَعه  ْصَحاب 
َ
ٔأ َٔعْنَٔبْعض  يُّ ْشَعر 

َ
ٔاْْل ه 

ٔاللَّ َٔعْبد  َٔجْعَفر 
َٔشائَْ:ٔ...وَسیْٔبن  الِّ ک  ٔل  نَّ ٔإ 

َشام  َٔٔخأه  ء 
ٔ ر 
َفکُّ ٔالتَّ یل  َٔؤَدل  ر 

َفکُّ ٔالتَّ ٔاْلَعْقل 
یل  یاًلَٔؤَدل  ْمتَدل  ٔ.الصَّ
ٔ.]ترجم ٔمصطفوی[خاموشیٔاستٔنبرایٔهرٔچیزٔرهبریٔاستٔؤرهبریٔعقلٔاندخشیدنٔؤرهبرٔاندخشیدٔ-ایٔهشام

 16،ٔص1ٔالکافي،ٔج
ٔ.القرآنٔکتابةٔعلیٔاْلجرةٔأخذٔوخجوز.ٔالبطالنٔفاْلقربٔالکافرٔاشتراهٔولؤوالورق،ٔالجلدٔخباعٔبلٔالمصحف،ٔبیعٔوخحرم:ٔٔحلیٔعالمهٔ.34

ٔباهٔترنزدخکٔ،بخردٔکافریٔرأکرخمٔقرآنٔاگرٔکرد؛ٔفروشٔؤخرخدٔرأقرآنٔکاغذٔؤجلد[ٔتوانمیٔآنٔجایٔبه]ٔاستٔحرامٔمصحفٔخرخد:ٔلیحٔعالمه
ٔ.استٔجاخزٔکرخم،ٔقرآنٔنوشتنٔبرایٔاجرتٔگرفتنٔؤاستٔمعاملهٔاخنٔبطالنٔواقع،

9ٔصٔ،2جٔ،االحکامٔقواعد
ٔ.المسلمٔمنٔبیعهٔخجوزٔذيالٔالوجهٔعلیٔالکافرٔمنٔالمصحفٔبیعٔجوازٔعدمٔعنهٔتأّخرٔمنٔو(ٔالّلهٔرحمه)ٔالعاّلمةٔبینٔالمشهورٔإّنٔ:ٔانصاریٔشی 

ٔ.استٔکافرٔبهٔقرآنٔکتابٔفروشٔحرمتٔبهٔقائلٔاخشانٔازٔمتأخرخنٔؤحلیٔعالمهٔازٔپسٔفقهایٔمشهور
 162صٔ،2جٔ،المکاسبٔکتاب
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َؤَٔؤ»خدٔفرماعبارتٔبعدٔمی ٔٔه  ْنَفْین َٔٔقْول  َنٔٔص  َقةٔ ٔم  َناد  ٔ»انادٔهأرأزدهگوخدٔدؤگروهٔازٔکفارٔاخنٔحرفمی«ٔالزَّ َقاال  ام ٔٔخ  اةٔ َٔله  خَّ ْهر 
«ٔالدَّ

م َٔٔؤ»فرماخدٔگوخند.ٔبعدٔمیمی35ٔهأمثالٔبهٔآنهأآتئیستاسمشانٔهمٔدهرخونٔاست.ٔحاالٔامروزی خَنٔٔه  ذ 
وَنٔٔالَّ ول  کٔ ٔمأَؤٔ-َخق  ْهل  ٔناخ 

ٔ الَّ ٔٔإ  ْهر  شاد،یماأرأمروزگاارٔمیارخم،ٔگوخنادٔماأوقتایٔمیاخنهاأمیٔ،کننددارندٔآخاتٔقرآنشٔرأنقلٔمیٔامام36ٔ«الدَّ نظاامٔٔک 
ٔماأَؤ»روخمٔمانٔازٔکارٔافتاادهٔؤازٔدنیاأمایکردهٔبعدٔحاالٔنظامٔسلولیهاخمانٔتأدخروزٔکارٔمیافتد؛ٔسلولمانٔازٔکارٔمیسلولی
نا ک  ْهل  ٔإٔ ٔخ 

ٔٔالَّ ْهر  ْمٔ«ٔ»الدَّ ه  س 
ْنف 
َ
ْٔل  وه  َٔوَضع  خن  َؤد 

ْحَسان ٔ»اخنٔدخنٔرأخودشانٔبرایٔخودشانٔقرارٔدادندٔ«َٔؤه  االْست  خعنایٔواقعاأازٔ«ٔب 
پسندند؛ٔچونٔآزادنادٔؤکردنٔبهٔاخنٔشکلٔرأمیشناسانهٔدرٔآنٔاصلٔاست.ٔزندگیرویٔعلمٔنیستٔؤخکٔنوعٔذوقٔؤپسندٔروان

ٔ»فرماخدٔنٔفضأغلبهٔپیدأکنندٔمیتوانندٔدرٔاخمی ت  َٔتَثبُّ فرماخندٔهیچٔتثبتٔؤامریٔکاهٔعبارتٔامامٔبسیارٔفنیٔاستٔمی«َٔعَلیَٔغْیر 
َشيْ»بتواندٔاخنٔدخدگاهٔرأثابتٔکندٔوجودٔندارد.ٔاصالٔدلیلیٔهمٔندارندٔ ٔل  یق  ْمَٔؤاَلَٔتْحق 

ْنه  ٔم  ت  َٔتَثبُّ َٔعَلیَٔغْیر  فرماخدٔهیچٔکارٔمی«ٔء 
اشٔاستحساانٔاساتٔایٔباشدٔناه!ٔرخشاهاندٔکهٔشمأفکرٔکنیدٔعقبهٔاخنٔدخدگاهٔخکٔپژوهشٔجدیایٔهمٔانجامٔندادههشیپژو
ٔ»کنندٔکهٔاخنگونهٔزندگیٔکنند.ٔدوبارهٔنقلٔمیپسندندٔمی َٔؤَجالَّ َٔعزَّ ه  وَنَٔقاَلٔاللَّ ول  أَخق  مَّ اوَنٔٔ-م  نُّ َٔخظ  الَّ اْمٔإ 

ْنٔه  فرماخادٔازٔآنٔمی«ٔإ 
وَنٔ»ٔفرمودهخدأدرٔموردشانٔاخنٔاستٔکهٔزنندٔیٔکهٔمیهاخحرف نُّ َٔخظ  الَّ ْمٔإ 

ْنٔه  اَكَٔکَماأ»اخنهأاهلٔهنٔؤگمانٔهستند.ٔ«ٔإ  َٔذل  نَّ
َ
أ

وَنٔ ول  گوخندٔمأبرٔمبنایٔهنٔهستیم.ٔگوخند.ٔخودشانٔهمٔمیفرماخدٔاخنٔفرماخشٔخدأهمانٔچیزیٔاستٔکهٔخودشانٔمیمی«َٔخق 
وَنٔٔ-َؤَقاَلٔ»دهدٔکهٔبعدٔتوضیحٔمی ن  ْؤم  ْمٔالٔخ 

ْره  ْنذ 
ْمَٔلْمٔت 

َ
ْمٔأ ْنَذْرَته 

َ
ٔأ
َ
ْمٔأ َٔعَلْیه 

وأَسواء  خَنَٔکَفر  ذ 
ٔالَّ نَّ فرماخدٔاخنٔآخهٔهامٔباازٔدرٔمی37ٔ«إ 

وا»موردٔاخنٔجماعتٔاست.ٔ خَنَٔکَفر  ذ 
ٔالَّ نَّ وا»مرادٔازٔاخنٔ«ٔإ  خَنَٔکَفر  ذ 

ٔالَّ نَّ ودٔ »ٔ،«إ  ح  ةٔ ٔاْلج  یَّ وب 
ب  الرُّ ٔ»گوخدٔاست.ٔمیٔ«ب 

َ
ْمٔأ َٔعَلْیه 

َسواء 
وَنٔ ن  ْؤم  ْمٔالٔخ 

ْره  ْنذ 
ْمَٔلْمٔت 

َ
ْمٔأ ْنَذْرَته 

َ
هایٔغیرٔقابلٔانعطافیٔهستندٔشمأبهٔاخنهأانذارٔبدهیدٔ]خأندهیدٔبراخشاانٔفرماخدٔاخنهأآدممی«ٔأ

اَةَٔؤاَلَٔنااَرٔ»رٔشامأگفتیادٔگاوخیمٔاگاکنیمٔمیاخنٔانذاریٔکهٔاالنٔمأدارخمٔمطرحٔمایٔمانندٔ ٔ؛کند[تفاوتیٔنمی َٔؤاَلَٔجنَّ «ٔاَلَٔربَّ
رٔازٔتجاوزٔمیاصطکاکٔدرٔروابطٔانسانیٔاصلٔمی .ٔتوانیدٔمسئلهٔرأمدخرختٔکنیدشودٔآنٔوقتٔشمأبأقانونٔنمیشود،ٔجامعهٔپ 

َٔعَلْیه ٔ»فرماخدٔحتیٔاگرٔانذارهأرأهمٔبراخشانٔبگوخی،ٔبازٔتأثیریٔنخواهدٔکردٔاخنجأمی
وَنَٔسواء  ن  ْؤم  ْمٔالٔخ 

ْره  ْنذ 
ْمَٔلْمٔت 

َ
ْمٔأ ْنَذْرَته 

َ
ٔأ
َ
«ْٔمٔأ

َٔتَعاَلیٔفَٔ»دهد:ٔتوضیحٔمیٔامام ه 
ٔاللَّ ید  َتْوح  ئب  ْفرٔ َخْعن 

ٔاْلک  وه  ج  ٔو  َحد 
َ
ترخنٔوجهٔهمٔهست؛ٔاخنٔخکٔوجهٔکفرٔاستٔکهٔمهم«َٔهَذأأ

ٔ.هٔاستوجهٔاولٔرأتوضیحٔؤشرحٔداددرٔبیشٔازٔنیمیٔازٔرواختٔاخنٔٔامام
َفةٔ » َٔعَلیَٔمْعر  ود 

ح  َنٔاْلج  ٔم  ٔاآلَْخر 
أاْلَوْجه  مَّ

َ
ٔ«َٔؤأ خکٔدستهٔدخگرٔازٔکافرانٔوجودٔدارندٔکهٔانکارشانٔبرٔمبنایٔمعرفتٔاست؛ٔدساته 

ٔدومٔٔودٔؤبارٔمبناایٔتحقیاقٔنباود.ٔامااماولٔجحودٔبهٔربوبیتٔداشتندٔولیٔبرٔمبنایٔهّنٔؤاستحسانٔبا درباارهٔاخانٔدساته 
هأکاماًلٔفهمٔدارنادٔکاهٔدساتگاهٔرباوبیٔطورٔنیستٔکهٔفقطٔاستحسانٔباشد؛ٔآنکنندٔؤاخناخدٔفهمٔهمٔدارندٔؤانکارٔمیفرممی

                                                           
35 .ٔ Atheism, in general, the critique and denial of metaphysical beliefs in God or spiritual beings. As such, it is 

usually distinguished from theism, which affirms the reality of the divine and often seeks to demonstrate its 
existenceٔ. 

ٔالهیٔواقعیتٔکهٔباوریخدأازٔمعموالٔترتیب،ٔاخنٔبه.ٔاستٔعنویمٔموجوداتٔخأؤخدأموردٔدرٔمتافیزخکیٔباورهایٔانکارٔؤنقدٔکلی،ٔطورٔبهٔآتئیسم
ٔٔمتماخزاست؛ٔاست،ٔآنٔوجودٔاثباتٔدنبالٔبهٔاغلبٔؤکندمیٔتاخیدٔرا

 yon.ir/Atheist:ٔبرختانیکأجهانیٔآدرسٔمطلبٔدرٔدانشنام 
أخٔ ٔ.36 أَؤما َٔؤَنْحیا وت  أَنم  ْنیا َنأَالدُّ ات  َٔحیا الّٰ ئَإ  أه 

وأما ال  َٔؤقا ْلم  ْنٔع  َكٔم  ل 
ذا ْمٔب 

أَله  َٔؤما ْهر  َٔالدَّ الَّ أإ 
نا ک  وَنْٔهل  نُّ َٔخظ  الّٰ ْمٔإ 

ْنٔه  24ٔجاثیة،ٔٔ/ٔٔإ 
ٔؤماأرأفقاطٔم،یکنیمأی[ٔزنادگیؤ]گروهأمخریامیازٔما[ٔمٔیکهٔ]هموارهٔگروهٔستیمأنٔیایدنٔاتیؤحٔیزندگٔنیجزٔهمٔیاتیؤحٔیگفتند:ٔزندگ

 زنند.یآنانٔفقطٔحدسٔؤگمانٔمٔست،یدرٔکارٔنٔینیقخٔندخگوینسبتٔبهٔآنچهٔمٔکند.ٔآنانٔرایروزگارٔهالکٔم
ْرٔٔ.37 ْنذ 

ْمَٔلْمٔت 
َ
ْمٔأ ْنَذْرَته 

َ
ٔأ
َ
ْمٔأ َٔعَلْیه 

اء  وَنَٔؤَسوا ن  ْؤم  ٔخ 
ْمٔالا 10ٔ،ٔخسٔ/ه 

 .آورندمینٔمانخأ،یندهٔمشانیبٔاخٔیدهٔمشانیاستٔچهٔبٔکسانخآنانٔٔیؤبرا
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ٔ»کنندٔهستٔؤآتشٔؤجهنمیٔهستٔولیٔبأاخنٔحالٔانکارٔمی َٔحقٌّ ه  نَّ
َ
ٔأ َؤَخْعَلم  َٔؤه  د  ْنَٔخْجَحَدٔاْلَجاح 

َ
َؤأ فرماخد:ٔمیٔامام«َٔؤه 

ٔعَٔ» ود  ح  َفةٔ اْلج  دهناد:ٔتوضایحٔمایٔندٔآنٔموضوعٔانکارٔحقٔاست؛ٔاماامداکندٔؤمیخعنیٔاخنکهٔانکارکنندهٔانکارٔمی«َٔلیَٔمْعر 
ْنَدهٔ » ٔع  ٔاْسَتَقرَّ ٔدومٔٔاو،ٔمشخصٔؤثابتٔشدهٔاست!ٔامامٔاخنٔتعبیرٔخیلیٔگوخاست.ٔحقٔبودنٔمطلبٔدرٔنزد«َٔقد  اخانٔدساته 

َٔٔؤَقْدَٔقاَلٔ»دهد:ٔکفارٔرأتوضیحٔمی َٔؤَجلَّ َٔعزَّ ه  مٔ-اللَّ ه  س  ْنف 
َ
هأَؤاْسَتْیَقَنْتهأأ وأب 

أَؤَجَحد  وًّ ل  ْلمًأَؤع  دانندٔخاکٔهأمیخعنیٔآن38ٔ«ه 
جوخیٔهستند.ٔخواهندٔهلمٔکنندٔؤبهٔدنبالٔعلّؤؤبرتریکنند؛ٔدلیلشانٔچیست؟ٔمیایٔحقٔاستٔؤبأاخنٔحالٔانکارٔمیمسئله
هستند،ٔاخنٔ«ٔانکارٔبرٔمبنایٔمعرفت»هأاهلٔآوردٔکهٔخیلیٔروشنٔاست:ٔعالمتٔاخنکهٔاخنخمٔمیخکٔدلیلٔازٔقرآنٔکرٔامام

ٔ»استٔکهٔ َٔؤَجلَّ َٔعزَّ ه  وأ-َؤَقاَلٔاللَّ خَنَٔکَفر  ذ 
وَنَٔعَلیٔالَّ ح  َٔخْسَتْفت 

ْنَٔقْبل  وأم 
قبلٔازٔاخنکهٔتؤمبعوثٔشاوی،ٔٔایٔپیامبر39ٔ«َؤکان 

حدٔبهٔربوبیتٔداردٔؤباخدٔبأآنرفتندٔؤمیند!ٔخودشانٔمیکردهأبأکفارٔنبردٔمیاخن هأبرخوردٔکنیم!ٔاخنٔآخهٔگفتندٔفالنٔطاخفهٔج 
أ»فرماخد:ٔدرٔادامهٔمی40ٔشدهٔاستٔکهٔقباًلٔاهلٔاخنٔبودندٔکهٔطلبٔپیروزیٔؤفتحٔبرٔکفارٔداشتنددربارهٔخهودٔنازل ْمٔما اَءه  أجا َفَلمّٰ

َٔفَلعْٔ ه  وأب  وأَکَفر 
خَنَٔعَرف  ر  اف 

َٔاهّٰلل َٔعَلیَٔاْلکا ؤٔکهٔمرادٔشناختٔپیامبر–هأآمدٔشناختند،ٔبهٔسویٔآنامأوقتیٔکهٔآنچهٔرأکهٔمی«َٔنة 
ودٔ »بهٔآنٔکفرٔورزخدند.ٔٔ-دخنٔخاتمٔاست ح  َٔوْجَهي ٔاْلج  یر  پسٔدرٔاخنجأدؤمعنایٔکفارٔؤانکاارٔرأبحاثٔکاردخمٔکاهٔ«َٔفَهَذأَتْفس 
ٔاخنٔدؤدرٔگسستٔروابطٔانسانیٔؤاصل«.ٔکفرٔبرٔمبنایٔمعرفت»ؤ«ٔرویٔاستحسانکفرٔازٔ»عبارتٔبودٔازٔ ٔتجاوز،ٔنتیجه  شدن 

ٔروند!روند،ٔبأدؤانگیزهٔؤروشٔمیروشنٔاست؛ٔمنتهأافرادیٔکهٔبهٔسمتٔاخنَٔجحدٔمی
«ٔ َعم 

ٔالنِّ ْفر  ٔک  ْفر 
َنٔاْلک  ٔم 

ال ث 
ٔالثَّ َلْیَماَنَٔٔؤ»ها،ٔوجهٔسومٔاست.ٔکفرٔنعمت«َٔؤاْلَوْجه  ئَقْوَلٔس  َٔتَعاَلیَٔخْحک  ه 

َكَٔقْول  ٔٔ-َذل  ْنَٔفْضل  هذأم 
ي جزؤچندٔپادشاهیٔٔلٔپروردگارٔمنٔاست.ٔحضرتٔسلیمانخدایٔمتعالٔازٔحضرتٔسلیمانٔنقلٔکردندٔکهٔاخنٔفض«َٔربِّ

مثلٔنمرودٔاخنٔاستٔکهٔٔهانسبتٔبهٔبعضیٔدخگرٔازٔپادشاهٔجهانٔداشتند.ٔتفاوتٔحضرتٔسلیماناستٔکهٔحکومتٔتامهٔبرٔ

                                                           
أَؤٔ.38 ها وأب 

اَنَٔؤَجَحد  ْرَٔکْیَفٔکا أَفاْنظ  وًّ ل  ْلمًأَؤع  ْمٔه  ه  س  ْنف 
َ
أأ ْسَتْیَقَنْتها خَنٔا  د  ْفس  َٔاْلم 

َبة  اق  14ٔ،ٔلنمٔ/ٔعا
امٔمفسدانٔنگرٔکهٔسرانجبانکارٔکردند.ٔپسٔبأتأملٔٔانهخجؤیداشت،ٔستمکارانهٔوبرترٔنیقخبودنٔآنٔمعجزاتٔٔیکهٔباطنشانٔبهٔالهٔیؤآنهأرأدرٔحال
 چگونهٔبود؟!

ذٔ ٔ.39
وَنَٔعَلیَٔالَّ ح  َٔخْسَتْفت 

ْنَٔقْبل  وأم 
ان  ْمَٔؤکا أَمَعه  ما ٔل 

ق  َصدِّ َٔاهّٰلل ٔم  ْند  ْنٔع  ٔم  اب  تا ْمٔک 
اَءه  أجا َٔاهّٰلل ٔعََٔؤَلمّٰ َٔفَلْعَناة  اه  وأب  وأَکَفر 

أَعَرف  ْمٔما اَءه  أجا وأَفَلمّٰ َلایٔخَنَٔکَفر 
خَنٔ ر  اف 

89ٔبقرة،ٔٔ/َاْلکا
شاانٔزولشٔباهٔخودناازٔٔشیاستٔکهٔبأآنانٔاست،ٔؤهموارهٔپٔیکنندهٔتوراتٔقخ]چونٔقرآن[ٔآمدٔکهٔتصدٔیخدأکتابٔیآنانٔازٔسؤیکهٔبرأیؤهنگام
شناختند[ٔیمتوراتٔٔخیگوشیازٔنزولشٔآنٔرأبأپٔشیکهٔقرآنٔ]کهٔپٔیوصف[ٔزمانٔنخدادند،ٔپسٔ]بأامیبرٔکافرانٔٔیروزیبهٔآن[ٔمژدهٔپٔمانخأهخ]درٔسا
 نٔآمد،ٔبهٔآنٔکافرٔشدند؛ٔپسٔلعنتٔخدأبرٔکافرانٔباد.نزدٔآنا
َٔقاَل:ٔ.40 ار 

َٔعمَّ ْسَحاَقْٔبن  َٔخْحَییَٔعْنٔإ  َٔعْنَٔصْفَواَنْٔبن  یه  ب 
َ
یَمَٔعْنٔأ ْبَراه  ٔإ 

ئُّْبن  هٔ َٔعل 
ٔاللَّ َبأَعْبد 

َ
ٔأ ْلت 

َ
َٔتَباَرَكَٔؤَتَعااَلیَٔسأ ه 

ٔاللَّ ٔٔ-َعْنَٔقْول  اْنَٔقْبال  وأم 
َؤکاان 

یَمأَخْسٔ ٔف  َٔقاَلَٔکاَنَٔقْوم  ه  وأب  وأَکَفر 
ْمٔمأَعَرف  أجاَءه  وأَفَلمَّ خَنَٔکَفر  ذ 

وَنَٔعَلیٔالَّ ح  َحمَّٔبََٔتْفت  یٔاْیَنٔم  یَسیَٔصلَّ َٔؤع  وَنٔد  اد  وأَخَتَوعَّ َمأَؤَکان  َٔعَلْیه 
ه  ٔٔللَّ

َ
ٔأ ْصاَنام 

َ
ْهاَلٔاْْل

يِّ ب 
النَّ ئٌّٔب  َٔنب 

َجنَّ وَنَٔلَیْخر  ول  ْمٔ]َؤَؤَخق  ک  ٔب 
ْمَٔؤَلَیْفَعَلنَّ ْصَناَمک 

َ
ٔأ َرنَّ َکسِّ ٔاللَّٔ[ٔفََٔیْفَعَلَنٔلََٔٔفَلی  ول  أَخَرَجَٔرس  .ٔهٔ َلمَّ ه  وأب  َٔکَفر 

ٔجساتندٔورانٔفیروزیٔمیؤازٔپیشٔبدانٔبرٔکاف»تفسیرٔاخنٔآخهٔرأپرسیدمٔکهٔخدایٔتباركٔؤتعالیٔفرماخد:ٔٔاسحاقٔبنٔعمارٔگوخد:ٔازٔامامٔصادقٔ
کاهٔباتٔلّسالمٔبودندٔا(ٔفرمود:ٔمردمیٔمیانٔمحمدٔؤعیسیٔعلیهما89ٔ)سورهٔبقرهٔآخهٔ«ٔشناختندٔبدؤکافرٔشدندچونٔبنزدشانٔآمدٔآنانٔکهٔاؤرأمی

نٔد،ٔؤچاونٔؤچنانٔکننیتهدخدٔمیکردندٔؤبدانهأمیگفتند:ٔبطورٔحتمٔپیغمبریٔبیاخدٔؤبتهایٔشمأرأبشکندٔؤبأشمأچٔپرستانٔرأبآمدنٔپیغمبر
ٔ[یمحالتٔ بیامدٔبدانٔحضرتٔکافرٔشدند.ٔ]ترجمٔرسولٔخدا

 310صٔ،8جٔ،یکاف
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انٔتمامٔبود؛ٔخیلیٔحکومتٔبزرگیٔداشتند،ٔلذأنعمتٔبرٔاخشٔحضرتٔسلیمان41ٔٔبرٔعالمٔاجنهٔؤعالمٔبادٔهمٔتصرفٔداشتند.
ا»فرمودٔکه:ٔطورٔمیاخنٔمنتهأحضرتٔسلیمان ذا ْنٔٔها ٔٔم  ئَفْضل  ٔدنیأمسلطٔبود،ٔبازٔمی«َٔربِّ ٔاخنکهٔبرٔهمه  دانستٔاخشانٔبا

ٔاخن ٔدخدخدٔکهٔبعضیٔپراخدفضلٔپرٔ،نعمتٔمنشأ ٔخرندٔؤرویٔآنٔمیمیٔوردگارٔاست. ا»نوخسند: ذا ْنٔٔها ٔٔم  ئَفْضل  ؤدخگرٔ«َٔربِّ
ا»اخنٔٔ)خندهٔحضار(ٔگیرند!کسیٔرأتحوخلٔنمی ذا ْنٔٔها ٔٔم  ئَفْضل  لکٔگفتهٔاستٔولیٔبأاخنٔٔرأحضرتٔسلیمان«َٔربِّ بأآنٔم 
َون ي»حالٔمتواضعٔبودند.ٔ

َیْبل  ٔٔل 
َ
ٔٔأ ر  ْشک 
َ
ْمٔٔأ

َ
ٔٔأ ر  ْکف 

َ
ٔبهٔمنٔدادهٔکهٔببیندٔمنٔاهلٔشکرٔفرماخد:ٔخدایٔمتعالٔاخنٔنعمتمی42ٔ«أ هأرا

َعمٔدرٔمقابلٔمفهومٔشکرٔاستٔ فرٔن 
ٔاهلٔکفرٔهستم.ٔپسٔک  أَشَکَرَٔٔمْنَٔٔؤ»هستمٔخا ما نَّ َٔٔفإ  ر  هٔ َٔخْشک  َنْفس  نََّٔٔکَفَرَٔٔمْنَٔٔؤٔل  ئَفإ  ئٌَّٔربِّ َٔغن 

خم ٔ ٔروابطٔانسانیٔدارد.ٔاگرٔشمأشکرٔنعمتٔرأبپذخرخد،ٔ]باخدٔبهٔحلٔمشکالتٔبازٔاخن43ٔٔ«َکر  معنایٔازٔکفرٔهمٔآثاریٔدرٔحوزه 
ٔدرٔحلٔمشکالتٔمردمٔاستفادهٔکنید.هأمردمٔبپردازخد[ٔچونٔخکیٔازٔمواردٔشکرٔنعمتٔاخنٔاستٔکهٔازٔنعمت

ٔمی ٔدانشگاه ٔاساتید ٔاز ٔبعضی ٔاز ٔمعانحالٔمن ٔاخنٔمطالب، ٔآخا ٔکه ٔاخنپرسم ٔاز ٔکه ٔکنیم؟یٔکوچکیٔهستند ٔعبور ٔباخدٔٔ!ها آخا
کندٔکفرٔرأبهٔرسمیتٔنشناسید،ٔعلتٔآنٔاخنٔاستٔاخنکهٔخدایٔمتعالٔدعوتٔمیٔ!هأرأهرٔروزٔتقوختٔکنیم؟صاحبانٔاخنٔدخدگاه

هندٔکردٔؤاخنٔرأکهٔاگرٔکفرٔرأبهٔرسمیتٔشناختید،ٔروابطٔانسانیٔبهٔنحؤگسستهٔدرٔجامعهٔتعرخفٔخواهدٔشدٔؤهمهٔضررٔخوا
ازٔمفهومٔشکرٔاستنباطٔکردخم.ٔمصادخقٔشکرٔرأبیاورخدٔؤبحثٔکنید.ٔخکیٔازٔمصادخقٔشکرٔاخنٔاستٔکهٔوقتیٔشخصیٔداراخیٔ
دارد،ٔدرٔحلٔمشکالتٔمردمٔؤمؤمنینٔازٔآنٔداراخیٔاستفادهٔکند.ٔآخأمفهومٔکفرٔؤشکر،ٔخکٔمفهومٔغیرٔمفیدٔؤغیرٔکاربردیٔ

ورزیٔخودشانٔقرارٔخواهندٔاخنٔمبانیٔرأمبنایٔسیاستچرأنمیٔ!کنندٔعاَلم،ٔعاَلمٔانسانیٔاست؟تکرارٔمیاستٔکهٔبعضیٔدائمًأ
ٔ»دهند؟ٔ خد  ئَلَشد  َٔعذاب 

نَّ ْمٔإ 
ْنَٔکَفْرت  ْمَٔؤَلئ 

ک  خَدنَّ ز 
َ
ْمَْٔل ْنَٔشَکْرت  وأل ئَؤال»و44ٔٔ«َؤَقاَلَٔلئ  ر 

ْمَٔؤاْشک  ْرک  ْذک 
َ
ون ئأ ر 

ون َٔٔؤَقاَلَٔفاْذک  ر 
45ٔ«َتْکف 

ٔکهٔدربارهٔوجهٔسومٔکفرٔآمدهٔاست.هأهمهٔآخاتیٔاستٔاخن

                                                           

 .3ر.کٔپیوستٔشمارهٔٔبرایٔمشاهدۀٔرواختٔشرحٔحکومتٔحضرتٔسلیمانٔ.41
اَلٔٔ.42 ئقا ذ 

ْنَدهٔ َٔالَّ ْلم ٔٔع  َنٔٔع  ٔٔم  اب  تا َنأَاْلک 
َ
یَكٔٔأ هٔ ٔآت  ْنَٔٔقْبَلٔٔب 

َ
ٔٔأ َلْیَكَٔٔخْرَتدَّ َكٔٔإ  أَطْرف  أَرآهٔ َٔفَلمّٰ رًّ ْسَتق  ْنَدهٔ ٔم  اَلٔٔع  أقا ذا ْنٔٔها ٔٔم  ئَفْضل  َون ئَربِّ

َیْبل  ٔٔل 
َ
ٔٔأ ر  ْشک 
َ
ْمٔٔأ

َ
ٔٔأ ار  ْکف 

َ
َٔماْنَٔٔؤٔأ

أَشَکَرٔ ما نَّ َٔٔفإ  ر  هٔ َٔخْشک  َنْفس  نََّٔٔکَفَرَٔٔمْنَٔٔؤٔل  ئَفإ  ئٌَّربِّ خم َٔٔغن   40ٔ،نملٔ/َکر 
ٔلحظهٔهمانٔدرٔرأآنٔو.ٔ]آورممیٔتؤنزدٔبخورد،ٔهمٔبهٔاتٔدخدهٔپلکٔآنکهٔازٔپیشٔرأآنٔمن:ٔگفتٔبودٔاؤنزد[ٔمحفوظٔلوح]ٔکتابٔازٔدانشیٔکهٔکسی
ٔخاأگازارمٔسپاسٔآخأهکٔبیازماخدٔمرأتأاست،ٔمنٔپروردگارٔاحسانٔؤفضلٔازٔاخن:ٔگفتٔدخد،ٔپابرجأخودٔنزدٔرأتختٔسلیمانٔکهٔهنگامیٔپس[.ٔآورد
ٔزخارأ؛[رسااندمینٔخدأبهٔزخانی]ٔورزد،ٔناسپاسیٔکسٔهرٔؤکندمیٔگزاریٔسپاسٔخودٔسودٔهبٔکند،ٔگزاریٔسپاسٔکهٔکسٔهرٔؤناسپاسم؟ٔایٔبنده

 [انصارخانٔترجم .]استٔکرخمٔؤنیازٔبیٔپروردگارم
ْسٔٔ.43 ٔم  أَرآه  َكَٔفَلمّٰ َلْیَكَٔطْرف  ٔإ 

ْنَٔخْرَتدَّ
َ
َٔقْبَلٔأ ه  یَكٔب  َنأآت 

َ
ٔأ اب  تا َنَٔاْلک  ٔم  ْلم  ٔع  ْنَده  ئع  ذ 

اَلَٔالَّ َٔؤَماْنٔتَٔقا ار  ْکف 
َ
ْمٔأ
َ
ٔأ ر  ْشک 

َ
ٔأ
َ
َون ئأ

َیْبل  ئل  َٔربِّ ْنَٔفْضل  أم 
ذا اَلٔها ٔقا ْنَده  أع  رًّ ق 

َٔربِّٔ نَّ َٔؤَمْنَٔکَفَرَٔفإ  ه  َنْفس  ٔل  ر 
أَخْشک  ما نَّ َٔشَکَرَٔفإ  خم  ئٌَّکر  40ٔ،ٔنملٔ/ئَغن 

انٔلحظهٔآورم.ٔ]ؤآنٔرأدرٔهممیاتٔبهٔهمٔبخورد،ٔنزدٔتؤٔدهخآنکهٔپلکٔدازٔٔشیازٔکتابٔ]لوحٔمحفوظ[ٔنزدٔاؤبودٔگفت:ٔمنٔآنٔرأپٔیکهٔدانشٔیکس
ٔاخازارمٔگاسپاسٔٔاخهٔآکٔدخازمایازٔفضلٔؤاحسانٔپروردگارٔمنٔاست،ٔتأمرأبٔنخگفت:ٔأد،ختختٔرأنزدٔخودٔپابرجأدٔمانیکهٔسلٔیآورد[.ٔپسٔهنگام

ٔراخارسااند[؛ٔزمیبهٔخدأنٔیانخورزد،ٔ]زٔیکندٔؤهرٔکسٔناسپاسمیٔیپاسٔگزارکند،ٔبهٔسودٔخودٔسٔیناسپاسم؟ٔؤهرٔکسٔکهٔسپاسٔگزارٔیبندهٔا
 است.ٔمخؤکرٔازینٔیپروردگارمٔب

ٔعَٔ.44ٔ نَّ ْمٔإ 
ْنَٔکَفْرت  ْمَٔؤَلئ 

ک  خَدنَّ ز 
َ
ْمَْٔل ْنَٔشَکْرت  ْمَٔلئ 

ک  َنَٔربُّ ذَّ
َ
ْذَٔتأ َٔؤإ  خد  ئَلَشد  اب 

7ٔ،ٔبراهیمأ/ذا
[ٔخودٔرأبرٔشمأٔد،یکنٔیپروردگارتانٔاعالمٔکردٔکهٔاگرٔسپاسٔگزاررأکهٔٔی[ٔهنگامدیکنٔادخٔزیؤ]ن ٔیبأد،یکنٔیسؤاگرٔناسپأم،خافزامیقطعًأ]نعمت 
 عذابمٔسختٔاست.ٔدخترد
وأل ئَؤٔ.45 ر 

ْشک  ْمَٔؤا  ْرک  ْذک 
َ
ون ئأ ر 

َٔفاْذک  ون  ر 
َٔتْکف  152ٔ،ٔهبقرٔ/ٔالا

 .دیؤکفرانٔنعمتٔنکنٔدخرکنمٔؤمرأسپاسٔگزأادختأشمأرأٔدیکنٔادخپسٔمرأ
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«ٔ َٔؤَجلَّ َٔعزَّ ه 
ٔاللَّ َؤَقْول  َٔؤه  ه  ٔب 

َٔؤَجلَّ َٔعزَّ ه  َمَرٔاللَّ
َ
َٔمأأ َٔتْرك  ْفر 

َنٔاْلک  ٔم  ع  اب  ٔالرَّ
ْمَٔؤالٔٔ-َؤاْلَوْجه  ماَءک  وَنٔد 

ک  ْمٔالَٔتْسف 
یثاَقک  َخْذنأم 

َ
ْذٔأ َؤإ 

َسٔتٔ  ْنف 
َ
ٔأ وَن ل  َٔتْقت  الء  ْمٔهؤ  ْنت 

َ
ٔأ ٔث مَّ وَن َٔتْشَهد  ْم ْنت 

َ
ٔأ َٔو ْم ْقَرْرت 

َ
ٔأ ٔث مَّ ْم ک  خار  ْنٔد  ْمٔم 

َسک  ْنف 
َ
ٔأ وَن ج  ْمْٔخر  ه  خار  ْنٔد  ْمٔم 

ْنک  ٔم  خقًا وَنَٔفر 
ج  ْخر 

ٔت  َٔو ْم «ٔ...ک 
هبودٔروابطٔانسانیٔواضحٔاست.ٔحضرتٔمیاخنٔآخهٔرأدربارهٔآنٔخواندند،ٔدرٔبٔاخنٔوجهٔچهارمٔازٔکفرٔهمٔکهٔامامههورٔ

هٔ »فرماخند:ٔوجهٔچهارمٔازٔکفرٔاخنٔاستٔکهٔ ٔب 
ه  َمَرٔاللَّ

َ
رأترکٔکنید؛ٔحالٔباخدٔببینیدٔخدأبهٔچهٔچیزٔامرٔکردهٔاست؟ٔخدأامرٔ«َٔمأأ

ْمٔ»کردهٔاستٔکهٔخونٔخکدخگرٔرأنرخزخد!ٔ ماَءک  وَنٔد 
ک  تانٔبیرونٔنکنید!ٔخانهٔؤکاشانههمچنینٔامرٔکردهٔهمدخگرٔرأاز46ٔٔ«الَٔتْسف 

می-وجهٔچهارمٔکفرٔدرٔمسئلهٔبهبودٔؤگسستهٔشدنٔروابطٔانسانیٔخیلیٔصرخحٔاست.ٔاگرٔکسیٔاهلٔرعاختٔاخنٔآخهٔنبود،ٔ
ٔدانی خودٔنتواندٔٔ شود.ٔاگرٔکسیٔدرٔخاندرٔآنٔصورتٔروابطٔانسانیٔبهٔچالشٔکشیدهٔمیٔ-47استٔخهوددٔکهٔاخنٔآخهٔدرباره

«ٔامر»گوخیمٔخدایٔمتعالٔجانشٔمحترمٔنباشد،ٔ]روابطٔانسانیٔبهٔطورٔحداکثریٔازٔبینٔرفتهٔاست![ٔوقتیٔمیزندگیٔکندٔؤ
ٔ«ٔبهبودٔروابطٔانسانی»کردهٔاست،ٔباخدٔتوضیحٔدهیمٔکهٔبهٔ ٔس  نشو،ٔاخنٔٔواردلمٔامرٔکردهٔاست.ٔوقتیٔشمأمیگوخیدٔبأکافرٔازٔدر 

ٔاخنٔنحؤروابطٔ ٔبه ٔکفار ٔاز ٔنوعٔچهارم ٔبهٔچالشٔمیاستٔکه ٔبهٔنحؤتجربیٔتوضیحٔمیانسانیٔرا ٔشرخفه دهدٔؤمیکشدٔآخه 
هأدرستٔاستٔؤباخدٔرعاختٔشودٔولیٔبعدًأآنٔرأتقضٔکردخد!ٔکارٔبهٔجاخیٔرسیدهٔکهٔافرادٔشمأاقرارٔکردخدٔاخنٔحرف»فرماخد:ٔ

وَنَٔعَلْیه ٔ»کنیدٔؤشانٔآوارهٔمیرأازٔخانهٔؤزندگی اَهر 
ثَْٔتظا اإْل  ان ْٔمٔب  ْدوا

َٔؤَاْلع  کنید؛ٔهأامضأمیایٔعلیهٔآنهایٔمنطقهخعنیٔتوافق«ٔم 
ْمٔ»کنیدٔهأاجماعٔمیکنیدٔؤهمٔدرٔشورایٔامنیتٔعلیهٔآنهأهلمٔمیخعنیٔهمٔبرٔآن وک  ت 

ْ
ْنَٔخأ َٔؤإ  ان  ْدوا

َٔؤَاْلع  ْثم  اإْل  ْمٔب  وَنَٔعَلْیه  اَهر 
َتظا

ْمٔ وه  اد  فا ٔت  اریا سا
 
ٔهاگرٔاخن«ٔأ ٔرا ٔازٔآنها ٔفدخهٔمیمٔاسیرٔبگیرخد، ٔتبدخلٔبهٔبردهٔمیگیرخد؛ٔخعنیٔکاماًلٔآنها ٔرا قدرٔکنیدٔؤاخنها

َحٔ»کنیدٔهالمانهٔبرخورٔمی َؤم  ْمَٔؤه  ه  اج  ْخرا ْمٔإ 
َٔعَلْیک  م  هأرأاخراجٔکنید،ٔبرٔشمأحرامٔبودهٔدرٔحالیٔکهٔاخنکهٔاصلٔاخنکهٔاخن«ٔرَّ

ْؤمٔ »فرماخد:ٔاست؛ٔبعدٔمی
َٔفت 
َ
َبعْٔأ ٔب  وَن ر 

َٔتْکف  َٔو اب 
تا َٔاْلک  َبْعض  ٔب  وَن

ٔن  ٔنادخدهٔمی«ٔض  ٔرا ٔبعضیٔازٔآخاتٔکتابٔخدا گیرخدٔؤخعنیٔآخا
ٔرٔبهبودٔروابطٔانسانیٔههورٔدارد.هأهمٔمعنایٔچهارمٔکفرٔاست.ٔاخنٔوجهٔهمٔدکنید؟ٔاخنبعضیٔرأرعاختٔمی

ٔشرحٔحدخثٔکهٔارائهٔمی ٔبحثٔنکردمٔؤآنٔهمٔخکٔحیثٔازٔسودیٔاستٔکهٔکنم،ٔمسئلهٔ البتهٔمنٔدرٔاخنٔدوره  ٔسودٔآخرتیٔرا
کنمٔرأخواستمٔبرجستهٔ«ٔحیثٔسودٔارتباطی»برندٔؤدرٔاخنٔدورهٔبندیٔجرخانٔاخمانٔبأنفاقٔؤکفرٔمیهأدرٔرعاختٔصفانسان

ٔبرنامه ٔؤسازمان ٔدانشگاهیٔما ٔبرایٔدوستان ٔمیتا ٔما ٔچرا ٔواضحٔشود ٔوبودجه ٔکفر»گوخیم: ٔاخمانمسئله  ٔنفاقٔو ،ٔ اصلٔدرٔ«

                                                           
ْمٔٔ.46 ْقَرْرت 

َ
ٔأ مَّ ْمٔث  ک  ار 

خا ْنٔد  ْمٔم 
َسک  ْنف 

َ
وَنٔأ ج  ْخر 

ٔت  ْمَٔؤالا اَءک  ما وَنٔد 
ک  َٔتْسف 

ْمٔالا اَقک  یثا أم 
َخْذنا

َ
ْذٔأ َٔؤإ 

َ
وَنَٔٔؤأ ْمَٔتْشَهد  وَنٔ*ْٔٔنت  ج  ْخر 

ْمَٔؤت  َسک  ْنف 
َ
وَنٔأ ل  َٔتْقت  ء 

الا ؤ  ْمٔها ْنت 
َ
ٔأ مَّ ث 

خقًأمٔ  َٔفر  سا
 
ْمٔأ وک  ت 

ْ
ْنَٔخأ َٔؤإ  ان  ْدوا

َٔؤَاْلع  ْثم  اإْل  ْمٔب  وَنَٔعَلْیه  اَهر 
ْمَٔتظا ه  ار 

خا ْنٔد  ْمٔم 
ادٔ ْنک  فا ٔت  ٔاریا َحرَّ َؤم  ْمَٔؤه  وَنٔوه  ن  ْؤم 

َٔفت 
َ
ْمٔأ ه  اج  ْخرا ْمٔإ 

َٔعَلْیک  وَنٔٔم  ر  َٔؤَتْکف  اب  تا َٔاْلک  َبْعض  ب 
لٔ 
ٔذا َٔمْنَٔخْفَعل  اء  أَجزا َٔفما َبْعض  أَؤَخْوَمَٔاْلقٔ ب  ْنیا

َٔالدُّ اة  ئَاْلَحیا ٔف  ْزي  ٔخ 
الّٰ ْمٔإ 

ْنک  َرَٔكٔم  ٔخ  اَمة  ٔأَیا َشدِّ
َ
ٔأ لیا وَنٔإ 

ٔدُّ ل  اف 
غا َٔؤَمأَاهّٰلل ٔب  اب  أتَْٔلَعذا وَنَٔعمّٰ 85ٔ-84،ٔهبقرٔ/ْعَمل 

[ٔاقارارٔنمانتاای]باهٔپٔساپسٔد،یاخودٔآوارهٔنکنٔیخانهٔهأرأازٔگرخکدخؤٔد،خزخرأنرٔگرخکهٔخونٔهمدٔمیگرفتٔمانیکهٔازٔشمأپٔی[ٔهنگامدیکنٔادخؤ]
ٔیؤازٔرؤد،یاکنمیهٔآوارٔشاانخازٔخودتانٔرأازٔخاناهٔهأیؤگروهٔد،یکشمیرأٔگرخکدخکهٔٔدیشمأهستٔنخبازٔا*ٔٔ.دیدهمیٔیؤبرٔآنٔهمٔگواهٔدخکرد

ٔهخانٔفدآزادٔشدنشاأیرابأناد،خؤاگرٔآنانٔدرٔحالٔاسارتٔنزدٔشمأآٔد،یدهمیؤکمکٔٔیارخ[ٔدخرأبرٔضدٔآنانٔ]کهٔآوارهٔکردهٔأگرخکدخگناهٔؤتجاوزٔ
رامٔ]حأد؟خاورزٔیمأکفرٔگرخدٔیؤبهٔبخشٔدخآورمیٔمانخ[ٔایازٔکتابٔ]آسمانٔیبهٔبخشٔاخآوارهٔکردنشانٔبرٔشمأحرامٔبود.ٔآٔکهٔیدرٔصورتٔد،یدهمی

ٔیضیتبعٔنیأکهٔچنازٔشمٔیکسانٔفری![ٔپسٔکدیکنمیرأازٔاسارتٔقبولٔٔشانیکؤوجوبٔآزادٔکردنٔهمٔٔد،خشمارمیبودنٔجنگٔؤآوارهٔکردنٔرأمردودٔ
شوند،ٔؤخدأازٔیمٔدهیعذابٔبازگردانٔنخسختٔترٔیبهٔسؤامتیؤروزٔقٔست،ینٔایدنٔیدرٔزندگٔخیؤرسوأیدارند،ٔجزٔخوارمیاتٔخدا[ٔروأخرأ]درٔآ

 .ستیخبرٔنٔیبٔد،یدهیآنچهٔانجامٔم
ٔاللَّٔٔ.47 ول  خَنَٔفَقاَلَٔرس  ذ 

ٔ]الَّ ود  ٔاْلَیه  اَلء 
،َٔهؤ  ود  ئاْلَیه  ٔف 

ٔاآلَْخة  ه  أَنَزَلْتَٔهذ  ٔصَٔلمَّ هه  َیاَءٔاللَّ ْول 
َ
وأأ ،َٔؤَقَتل  ه 

َلٔاللَّ س  وأر  ب  ،َٔؤَکذَّ ه 
وأَعْهَدٔاللَّ ٔ...ٔ[َٔنَقض 

أکشتندٔرٔائشیؤاولٔکردهٔبخقضٔنمودهٔؤفرستادگانشٔرأتکذکهٔعهدٔخدأرأنٔخینازلٔشد،ٔهمانٔهأهودخدربارهٔٔهخآٔنخأیرسولٔخدأصٔفرمود:ٔوقت
...ٔ

 368صٔ،السالمٔهیعلٔیالعسکرٔیالمنسوبٔالٔریتفس
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ٔدرٔبرنامهتجارت،ٔبرنامه ٔبهبودٔروابطٔانسانیٔاصل 
رخزیٔاست؛ٔاخنٔهمٔخکٔمسئلهٔاستٔکهٔباخدٔرخزیٔؤ...ٔاست؛ٔچونٔمسئله 

ٔبدونٔترجمهٔبخوانمٔ ٔبدهیدٔازٔاخنٔبهٔبعدٔرواختٔرا ٔآنٔوجهٔچهارمٔمیٔتابهٔآنٔتوجهٔکرد.ٔاجازه گوخد:ٔناقصٔنشود،ٔدرٔادامه 
َٔلْمَٔفکَٔ» َٔو ْم ْنه  ٔم 

َٔلْمَٔخْقَبْله  َٔو خَمان  َلیٔاإْل  ٔإ  ْم
َٔنَسَبه  َٔو ه  ٔب 

َٔؤَجلَّ َٔعزَّ ه  ٔاللَّ َمَر
َ
َٔمأأ َتْرك  ٔب  ْم

َره  ٔذل َكٔٔفَّ
َٔمْنَٔخْفَعل  َٔفَقاَلَٔفمأَجزاء  ْنَده  ْمٔع  َخْنَفْعه 

یاَمةٔ  ْنیأَؤَخْوَمٔاْلق 
ٔالدُّ ئاْلَحیاة  ٔف  ْزي  ٔخ 

الَّ ْمٔإ 
ْنک  لیٔم  وَنٔإ 

َردُّ َٔؤَمأاللَّٔٔخ  ٔاْلَعذاب 
َشدِّ
َ
وَنٔأ أَتْعَمل  َٔعمَّ ل  غاف  ٔب 

فرماخد:ٔالبتهٔاخنٔجمعیتیٔمی«ٔه 
شوند،ٔبهٔمؤمنٔبودنٔموسومٔهستندٔولیٔاخنٔنسبتٔاخمانٔقبولٔنیست،ٔچونٔروابطٔانسانیٔرأکهٔوجهٔچهارمٔکفرٔرأمرتکبٔمی

کافرٔکسیٔاستٔکهٔروابطٔانسانیٔرأبهٔچالشٔبکشد.ٔچرأبعضیٔٔ-وجهٔچهارمٔؤحداقل–کشند.ٔدرٔلسانٔقرآنٔبهٔچالشٔمی
ٔبأآمرخکأداشتهٔباشیم؟ٔخعنیٔامرٔمیتوصیهٔمی ٔکنندٔرابطه  درٔروابطٔانسانیٔرأکنندٔمأچالشٔدرٔروابطٔانسانیٔؤچالشٔکننده 

هایٔاقتصادیٔمطرحٔشده،ٔاخنٔازٔتئوریؤدرٔبعضی48ٔٔگراتوسعهٔههاخیٔکهٔدرٔنظرخهٔسیاستٔخارجتوصیهٔ؟!محترمٔبشمرخم
ٔعدمٔتقوختٔکفر،ٔاصلٔباشد؛ٔاخنٔتوصیهٔقدرٔازٔلحاظٔمعناخیٔتنزلٔخافتهٔاست!ٔاخنکهٔمأگفتیمٔدرٔتجارتٔبین المللیٔباخدٔمسئله 

وختٔکفرٔدرٔخافتهٔاست،ٔتوصیهٔبهٔعدمٔتقایٔکهٔبهبودٔروابطٔانسانیٔتکاملخافتهٔاست؛ٔخعنیٔبهٔهمانٔاندازهتأاخنٔحدٔتکامل
ٔتجارت،ٔتکامل ٔتوانیمٔازٔآنٔعبورٔکنیم؟ٔخیلیٔسختٔاست.خافتهٔاست.ٔبحثٔاخنٔقدرٔتفاوتٔمعناخیٔدارد.ٔآخأمأمیحوزه 

یَمٔ» ْبَراه  ئَقْوَلٔإ  َٔخْحک 
َٔؤَجلَّ َٔعزَّ ه  َكَٔقْول  َٔؤَذل  ٔاْلَبَراَءة  ْفر 

ٔک  ْفر 
َنٔاْلک  ٔم  س  ٔاْلَخام 

َٔؤَکَفْرنأبٔ ٔ-َؤاْلَوْجه  ٔاْلَعداَوة  م  َٔبْیَننأَؤَبْیَنک  ْمَٔؤَبدا ک 
َٔوْحَدهٔ  ه 

اللَّ ٔب  وا
ن  ْؤم 
ٔت  ی َٔحتَّ َبدًا

َ
ٔأ ٔاْلَبْغضاء  ٔمی« ٔاست. ٔبرائت ٔهمان ٔهم ٔکفر ٔپنجم ٔمعنای ٔحضرتٔفرماخد ٔقول ٔاز ٔمتعال خدای
خنقلٔمیٔابراهیم شوخمٔؤم.ٔمأدخگرٔبأشمأرفیقٔنمیکند:ٔمأهمٔنسبتٔبهٔشمأکافرٔهستیم،ٔخعنیٔدرٔوضعیتٔبرائتٔقرارٔدار

ٔسودٔارتباطیٔرأنفهمید،ٔبأشمأدشمنٔهستیم؛ٔچرا؟ٔچونٔشمأروابطٔانسانیٔبراختانٔاهمیتیٔندارد.ٔمی گوخدٔاگرٔکسیٔمسئله 
ٔکمیٔاست؟ٔحفظٔروابطٔانسانی ٔشمأبأاؤقطعٔرابطهٔکنید!ٔآخهٔاخنٔرأمی رخفٔبرایٔخافتهٔدرٔقرآنٔشتکاملٔگوخد.ٔآخأاخنٔمسئله 

ْمٔ»کند،ٔبرائتٔبجوخید!ٔگوخدٔازٔکسیٔکهٔاخنٔمعانیٔرأرعاختٔنمیخدایٔمتعالٔاهمیتٔداردٔکهٔمی ْنک  َنأم 
ْ
أ ئَتَبرَّ اخنٔٔامام«َٔخْعن 

ْمٔ»معنایٔازٔ ک  ْمٔ»رأمعنأکردهٔؤآنٔرأبه49ٔٔ«َکَفْرنأب  ْنک  َنأم 
ْ
أ یَسٔ»ترجمهٔکردهٔاست.ٔ«َٔتَبرَّ ْبل  ٔإ  ر 

َنَٔٔؤَقاَلَٔخْذک  ٔم  ه  َیائ  ْول 
َ
ْنٔأ ٔم 

َئَته  َؤَتْبر 

َیاَمةٔ  ٔاْلق  َٔخْوَم ْنس  نِّٔ»گوخد:ٔکندٔؤمیؤخکٔمصداقٔدخگرٔرأبحثٔمی«ٔاإْل  ون ٔإ 
م  ْشَرْکت 

َ
مأأ ٔب 

شیطانٔهمٔدرٔروزٔقیامتٔازٔ«ٔئَکَفْرت 
ٔاولیائشٔدرٔروزٔقیامتٔبرائتٔمی ٔبأکلمه  ٔ»جوخدٔؤخدایٔمتعالٔاخنٔمعنأرا ٔ»بحثٔکردهٔاست؛ٔپسٔٔ«َکَفْرت  درٔاخنٔ«َٔکَفْرت 

ٔ»آخاتٔبهٔمعنایٔ ئت  ٔ»ؤ«َٔبر  أت  یا»استٔؤ«َٔتَبرَّ ٔاْلق  َٔخْوَم مَّ
ْنیأث  ٔالدُّ ئاْلَحیاة  ْمٔف 

ک  َٔبْین  َة َٔمَودَّ ْوثانًا
َ
ٔأ ه 
ٔاللَّ ون 

ْنٔد  ْمٔم 
َخْذت  َمأاتَّ نَّ ٔإ  َٔؤَقاَل َمة 

                                                           
 آوری:ٔمحمودٔواعظی.جمعٔ/نظامٔمرکزٔاستراتژخکٔمجمعٔتشخیصٔمصلحتٔ/1386ٔدرانتشارٔٔ«گراتوسعه»نظرخهٔسیاستٔخارجهٔٔ.48
ٔفٔ ٔ.49

َٔحَسَنة  ْسَوة 
 
ْمٔأ اَنْتَٔلک  َٔاهّٰلل َقْدٔکا ون 

ْنٔد  وَنٔم 
د  أَتْعب  مّٰ ْمَٔؤم 

ْنک  أم 
َرآؤ  أب  نّٰ ْمٔإ  ه  َقْوم  وأل 

ال  ْذٔقا ٔإ 
خَنَٔمَعه  ذ 

یَمَٔؤَالَّ اه  ْبرا ٔئإ  اَوة  َٔاْلَعدا م  أَؤَبْیَنک  أَبْیَننا ْمَٔؤَبدا ک  أب 
َٔکَفْرنا

ٔ اهّٰلل َٔوْحَده  وأب 
ن  ْؤم 
یٔت  َبدًأَحتّٰ

َ
ٔأ اء  ْستََٔؤَاْلَبْغضا

َ
َْٔل یه  ب 

َ
یَمْٔل  اه  ْبرا َٔقْوَلٔإ 

الّٰ َرٔإ  َٔلَكَٔؤْغف  َنٔٔنَّ َٔلَكٔم 
ك  ْمل 

َ
أأ أَعَلْیَكَٔتَؤما نا َٔربَّ ْنَٔشيْء  لََٔٔاهّٰلل ٔم  أَؤإ 

َنْبنا
َ
َلْیَكٔأ أَؤإ 

ْلنا ٔکَّ یر  ْیَكَٔاْلَمص 
4ٔ،ٔهممتحنٔ/

ٔدیرساتپٔٔیخادأمأیاآنٔگاهٔکهٔبهٔقومٔخودٔگفتند:ٔمأازٔشامأؤآنچاهٔباهٔجأ،کوستینٔیسرمشقٔندخکهٔبأاؤیؤکسانٔمیشمأدرٔابراهٔیمسلمًأبرا
ؤٔمیراهباأ،ی.ٔ]آردخاورآٔمانخأگانهخٔیشدهٔاست،ٔتأآنٔزمانٔکهٔبهٔخدأدارخپدٔیشگیهمٔنهیؤکٔیمأؤشمأدشمنٔانیؤمٔمخمأبهٔشمأکافرٔم،خزاریب

بأٔنهیؤکٔیدشمنٔکهٔدستٔازٔیتؤ]درٔصورتٔیبهٔپدرشٔکهٔگفت:ٔمنٔبرأمیرٔسخنٔابراهبأبتٔپرستانٔنداشتند[ٔمگٔیسخنٔیزاریمؤمنانٔجزٔاعالمٔب
ؤٔم،یزگشاتتاؤبأیؤباهٔساؤم،خرأندارم.ٔپروردگارا!ٔبرٔتؤتوکالٔکاردٔیزیچٔاری[ٔآمرزشٔخواهمٔخواستٔؤدرٔبرابرٔخدأبهٔسودٔتؤاختیحقٔبردار

 توست.ٔیبازگشتٔبهٔسو
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َٔبعْٔ َٔؤَخْلَعن  َبْعض  ْمٔب 
ک  َٔبْعض  ر  ْمَٔبْعضأًَخْکف  ک  ٔ»50ٔ«ض  ْنَٔبْعض  ْمٔم 

ک  َٔبْعض 
 
أ ئَخَتَبرَّ حالٔاگرٔکسیٔاخنٔمفاهیمٔکفرٔؤاخمانٔؤنفاقٔرأ«َٔخْعن 

لرعاختٔنکرد،ٔاخن ٔمٔنبودهٔؤدرٔوضعیتٔدشمنیٔهستند.هأدرٔروزٔقیامتٔهمٔبأخکدخگرٔدرٔوضعیتٔس 

 کفر توابط انسانی؛ نتیجۀ گشترش و تقویگسست رایجاد . 2/2/2

ٔصورتٔاجمالیٔب ٔوقتٔبه ٔدلیلٔکمبود ٔاخنٔرواختٔبه ٔبه ٔانتخابمنٔسعیٔکردم ٔهم ٔرواخاتٔدخگریٔرا ٔٔپردازم؛ ٔولیٔبکرده ودم
ٔحالٔشمأرأمی کردٔمأردٔؤخیلیٔکمکٔمیکخوانمٔولیٔمعانیٔکفرٔؤنفاقٔؤاخمانٔرأخیلیٔدقیقٔمیهأرأنمیکنمٔؤآنمالحظه 

هٔالیٔفسادٔبتر،ٔبهٔعنوانٔکفترٔازٔاخنٔبفهمیمٔولیٔبهٔهرٔحالٔآنچهٔمأگفتیمٔاخنٔاستٔکهٔمأدرٔچهارٔمعنایٔازٔمعنأرأتکاملی
ٔتقسیمٔبهٔکفرٔؤنفاقٔؤاخمانٔاخنٔاستٔکهٔمأبهٔبهبودٔگسستگیٔروابطٔانسانیٔمبتالٔمی تٔپیدأوابطٔانسانیٔدسرشوخم.ٔثمره 

ؤخنٔبهبودٔروابطٔانسانیٔکند.ٔالبتهٔابخشیٔازٔاخنٔبهبودٔروابطٔانسانیٔرأبحثٔمیکفر،ٔخکٔ گانکنیمٔؤهرٔحیثیٔازٔوجوهٔپن 
ٔ.شودنرأبحثٔنکردمٔتأبحثٔطوالنیٔکنمٔکهٔاخنجأعبورٔازٔکفر،ٔسودٔآخرتیٔهمٔداردٔؤمنٔبأتأکیدٔعرضٔمی

کنیم،ٔاصلٔبرٔاخنٔاستٔکهٔکافرٔتقوختٔنشود.ٔدلیلٔاصلیٔاخنٔمسئلهٔهمٔعبارتٔازٔالمللٔبحثٔمیبنابراخنٔوقتیٔدرٔتجارتٔبین
اریٔدرٔگسستگیٔروابطٔانسانی.ٔاخنٔباخدٔمعلومٔشود.ٔتجارتیٔکهٔقرارٔاستٔرخزیٔساختاخنٔاستٔکهٔتقوختٔکفارٔخعنیٔبرنامه

ٔبرعکسٔ امورٔمعیشتٔمردمٔرأحلٔکندٔؤاتفاقًأمشکالتٔزندگیٔمردمٔرأحلٔکند،ٔاگرٔدرٔاختیارٔتقوختٔکفرٔقرارٔگیرد،ٔنتیجه 
ٔاولیهٔدارد.ٔوقتیٔشمأمیٔشود.ٔآقاجان!ٔاخنٔبحثٔخیلیٔقابلیتٔتفاهمدهدٔؤمنجرٔبهٔگسستٔروابطٔانسانیٔمیمی گوخیدٔاصل 

ٔتجارت،ٔکفارٔتقوختٔنشوند، ٔفقهأاخنٔاستٔکهٔبهٔبهانه  شود.ٔخکٔاگرٔحیثٔاخنٔرأبحثٔکنید،ٔعلتٔاخنٔحکمٔمعلومٔمی51ٔهمه 
ٔ:کنمٔفردأآنٔرأشرحٔدهممیسؤالٔمطرحٔکنمٔؤسعیٔ

انٔخکٔواقعیتٔهٔعنوکندٔؤبوابطٔانسانیٔرأگسستهٔمیسؤالمٔاخنٔاستٔکهٔاگرٔگفتیمٔمفهومٔکفرٔکهٔبهٔاخنٔخطرناکیٔاستٔؤر
رحٔمیرٔاخنجأمطؤالٔدحالٔدؤسٔ؛کنیمازٔطرفیٔاصلٔاولیهٔمأاخنٔاستٔکهٔاخنٔکفرٔرأبأتجارتٔتقوختٔنٔ،درٔبیرونٔوجودٔدارد

ٔشود:

گراخی،ٔمکتبٔنئوکینزی،ٔکند؟ٔخعنیٔدرٔمکتبٔنهادالمللٔکفرٔرأتقوختٔمیهاخیٔازٔتجارتٔموجودٔؤتجارتٔبینچهٔسرفصلٔ-1
ٔشود؟شودٔکهٔمنجرٔبهٔتقوختٔکفرٔمیهاخیٔمیچهٔتوصیهٔؤغیرهٔبرنامهٔهایٔتوسعه

                                                           
َخْذٔ.50ٔ تَّ َمأا  نَّ اَلٔإ 

َٔبعَْٔؤقا ر  َٔخْکف  اَمة  یا َٔخْوَمَٔاْلق  مَّ
أث  ْنیا َٔالدُّ اة  ئَاْلَحیا ْمٔف 

ک  َةَٔبْین  انًأَمَودَّ
ْوثا
َ
أ َٔاهّٰللٔ  ون 

ْنٔد  ْمٔم 
ْمٔت  أَلک  َٔؤما ار  َٔالنّٰ م  اک  وا

ْ
ْمَٔبْعضًأَؤَمأ ک  َٔبْعض  َٔؤَخْلَعن  َبْعض  ْمٔب 

ک  ض 
خَنٔ ر  اص 

ْنٔنا 25ٔ،ٔعنکبوتٔ/م 
ٔیدگودتاانٔدرٔزناخٔانیامٔی]کهٔعلاتٔآن[ٔدوساتٔدخخودٔبهٔعنوانٔمعبود[ٔگرفتهٔأیرأ]برأخیخدأبتهأیکهٔبهٔجأستینٔنخ:ٔجزٔا[ٔگفتمیؤ]ابراه

است،ٔٔشمأآتشٔگاهخؤجأند،خنمأٔیرألعنتٔمٔگرخدٔیازٔشمأبعضٔیکنند،ٔؤبعضٔٔیرأانکارٔمٔگرخدٔیازٔشمأبرخٔیبرخٔامتیسپسٔروزٔقٔاست،یدن
 نخواهدٔبود.ٔیاورخٔچیشمأهٔیؤبرا
ٔبرایٔنمونه:ٔ.51
ٔحکمٔآنٔآخأؤشود؟میٔهمٔوانگلستانٔفرانسهٔمثلٔغربیٔکشورهایٔهمهٔشاملٔحکمٔاخنٔآخأؤداردٔحکمیٔچهٔامرخکاخیٔکاالهایٔفروشٔؤخرخد:س

ٔاست؟ٔجاریٔکشورهأهمهٔدرٔخأؤاستٔاخرانٔمخصوص
ٔمسالمینٔؤساالمأدشامنٔکاهٔاساتعمارگرٔؤکافرٔدولتهایٔتقوختٔباعثٔآنهأازٔستفادهأؤغیراسالمیٔکشورهایٔازٔوارداتیٔکاالهایٔخرخدٔاگر:ٔج

ٔازٔمسالمانانٔهکأاساتٔواجبٔنماخد،ٔتقوختٔعالم،ٔسرتاسرٔدرٔمسلمینٔخأاسالمیٔهایسرزمینٔبهٔهجومٔبرایٔرأآنهأمالیٔقدرتٔخأؤشودٔهستند،
ٔدشامنٔکاهٔکافریٔولتهایدٔازٔدخگرٔدولتٔبأدولتیٔؤدخگرٔکاالیٔبأکاالخیٔبینٔفرقیٔنکهاخٔبدونٔکنند،ٔاجتنابٔآنهأازٔاستفادهٔؤبکارگیریٔؤخرخد
ٔ.نداردٔاخرانٔمسلمانانٔبهٔاختصاصیٔهمٔحکمٔاخنٔؤباشدٔداشتهٔوجودٔهستند،ٔمسلمینٔؤاسالم

 yon.ir/kofry:ٔایخامنهٔالعظمیٔاللهٔآختٔآثارٔنشرٔؤحفظٔساختٔدرٔمطلبٔآدرس
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بدخلٔتفعٔمؤمنینٔنیهٔبهٔاگرٔبخواهیدٔبأکفارٔارتباطٔداشتهٔباشید،ٔباخدٔارتباطٔخودٔرأذخلٔچهٔقواعدیٔمدخرختٔکنیدٔتاقضٔ-2
ذألبدخلٔشود؛ٔذمیٔتٔکافرٔباخدٔازٔحالتٔکافرٔحربیٔخارجٔشودٔؤبهٔکافرٔشود؟ٔاخنٔرأهمٔباخدٔبحثٔکنیم.ٔعرضٔکردخمٔحتمأً

ستندٔبطٔانسانیٔهکندٔؤاخنٔسهٔحکمٔدرٔواقعٔاصلٔدرٔبهبودٔرواموضوعیتٔپیدأمیٔ«ذمه»ؤٔ«امان»،ٔ«مهادنه»سهٔحکمٔمهمٔ
ٔبهٔنحؤاجتهادیٔرعاختٔکردٔتأبتوانٔتجارتٔرا نفیٔ»قوختٔتعاملٔٔبهٔعنوانٔخکٔؤبعدٔازٔاخنٔهمٔباخدٔخکٔاصولٔدخگریٔرا

ٔاستفادهٔکرد؛ٔپسٔاگرٔخدایٔمتعالٔتوفیقٔداد،ٔاخنٔدؤسرفصلٔرأهمٔدرٔآخندهٔبحثٔخواهمٔکرد.ٔ«سبیل

َٔحٔلَٔأََٔؤ َٔرٔٔهٔ لّٔلٔ مد  ٔ.یَنٔمٔ الَٔلعَٔأَٔبِّ
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 9المکاسب / ولسه دورۀ مقدما ی فقه

 هاپیوست

 گیری شورای رقابت: فرایند و دالیل شکل1پیوست شماره 

ٔبهٔرأگذارییمتقٔؤکردهٔاشارهٔبود،ٔگرفتهٔصورتٔهاخیهلمٔکهٔمواردیٔبهٔ«رقابتٔشورای»ٔعملکردٔگزارشٔتوضیحٔدرٔخودٔساختٔدرٔنهادٔاخن
ٔ:استٔکردهٔمعرفیٔحلٔراهٔعنوان

ٔخودرؤکارگروه -۱

ٔبهٔتوجهٔبأراستأهمینٔرد.ٔشدٔمواجهٔشدخدٔافزاخشٔبأداخلٔتولیدٔسواریٔخودرویٔانواعٔقیمتٔارزٔنرخٔسابقهٔبیٔافزاخشٔدنبالٔبهٔو۱۳۹۱ٔٔسالٔدر
ٔمسئولٔنهادٔعنوانٔهبٔرقابتٔشورای۱۳۹۱ٔٔسالٔماهٔبهمنٔدرٔوقتٔجمهورٔرئیسٔتلوخزخونیٔمصاحبهٔدنبالٔبهٔؤخودرؤبازارٔدرٔشدخدٔتمرکزٔوجود
ٔسالٔدرٔهکارگرؤخنا.ٔگردخدٔتشکیلٔرقابتٔملیٔمرکزٔدرٔخودرؤکارگروهٔعنوانٔبأکارگروهیٔراستأهمینٔدر.ٔگردخدٔمعرفیٔخودرؤگذاریٔقیمت
ٔداشتهٔعهدهٔبرٔرأداخلیٔخودرویٔبازارٔبأمرتبطٔموضوعاتٔخصوصٔدرٔکارشناسیٔنظراتٔارائهٔؤمطالعاتٔانجامٔمسئولیت۱۳۹۳ٔٔو۱۳۹۲ٔٔهای
ٔ.است

ٔمخابراتٔکارگروه -۲

ٔدرٔگیریتصمیمٔؤتسرعٔپرٔاخنترنتٔبازارٔدرٔمخابراتٔحضورٔانحصارٔپیگیریٔؤبررسیٔبأو۱۳۸۸ٔٔسالٔدرٔمخابراتٔبحثٔبهٔرقابتٔشورایٔورود
ٔکلیٔهایسیاستٔرایاجٔقانون۵۸ٔٔمادة۵ٔٔبندٔبهٔاستنادٔبا۱۳۸۹ٔٔسالٔدرٔخودٔجلسهٔچهارمینٔؤسیٔدرٔشورا.ٔٔدادٔرویٔمخابراتٔمعاملهٔمورد
ٔازٔنحصاریأخدماتٔؤکاالهأبازارٔبهٔدسترسیٔشراخطٔؤمقدارٔقیمت،ٔتنظیمٔدستورالعملٔتصوخبٔآنٔموجبٔبهٔکهٔاساسیٔقانون۴۴ٔٔاصل

ٔمصوبهٔؤنمودٔاعالمٔونیقانٔاعتبارٔفاقدٔرأاخنترنتٔؤمخابراتٔحوزهٔدرٔرأجدخدٔشدهٔاعالمٔهاینرخٔؤهاقیمتٔباشد،میٔرقابتٔشورایٔاختیارات
ٔ.باشدٔمیٔرابطهٔهمینٔدرٔشورأپنجمٔؤچهل

ٔ:(برق)ٔنیرؤکارگروه -۳

ٔؤرراتمقأتنظایمٔازٔاطمیناانٔحصاولٔمنظورٔبهٔوزخران،ٔهیات۲۸/۱۲/۱۳۹۲ٔٔمورخٔها۵۰۳۹۳ٔت/۱۹۲۴۳۷ٔشمارهٔنامهتصوخب(۶ٔ)ٔبندٔبأمطابق
ٔاصالٔلیکٔسیاستهایٔاجرایٔقانون۵۹ٔٔمادهٔبأمطابقٔؤرقابتیٔهایبخشٔدرٔرقابتٔتقوختٔؤحفظٔهمچنینٔؤانحصاریٔهایبخشٔدرٔالزمٔپاخش
ٔؤوهااخفٔازٔمتیقسأؤارائاهٔوزخارانٔهیاتٔبهٔتصوخبٔبرایٔرأبخشیٔندهکنٔتنظیمٔنهادٔتشکیلٔپیشنهادٔتواندٔمیٔرقابتٔشورایٔاساسی،ٔقانون۴۴ٔ

ٔمنظاورٔباه۱۳۹۳ٔٔتیرماهٔردٔرقابتٔملیٔمرکزٔدرٔنیرؤکارگروهٔلذا.ٔنماخدٔواگذارٔبخشیٔکنندهٔتنظیمٔنهادٔبهٔبأمزبورٔحوزهٔدرٔخودٔتنظیمیٔاختیارات
ٔاخانٔدرٔذاریگأمقرراتٔنهادهایٔبررسیٔؤبرقٔبازارٔبررسیٔمنظورٔبه.ٔشدٔلتشکیٔبرقٔبخشٔکنندهٔتنظیمٔنهادٔتشکیلٔجهتٔخپیشنهادیٔمتنٔتهیه
ٔآنٔنماخنادگانٔرحضاؤباأرقاباتٔملیٔرکزٔرقابٔشورایٔجلساتٔدرٔآنٔنتاخ ٔؤپذخرفتهٔصورتٔکشورهأازٔبرخیٔدرٔمطالعاتیٔکشورهأساخرٔدرٔبازار
ٔؤبارقٔبخاشٔنندهکٔتنظیمٔنهادٔوهاخفٔؤبرگزارٔبودند،ٔشدهٔمعرفیٔنیرؤوزخرٔطرفٔازٔکهٔبرقٔصنعتٔمتخصصانٔؤرقابتٔشورایٔنماخندگانٔ،ٔمرکز

ٔ.شدٔتهیهٔوزخرانٔهیاتٔبهٔارائهٔجهتٔپیشنهادیٔمتنٔهمچنینٔنهادٔآنٔپیشنهادیٔاعضای

درٔعصارٔخکیٔازٔمهمترخنٔالزاماتٔتوسعهٔپاخدارٔؤپیشٔشرطٔاساسیٔحصولٔرشدٔبأثبااتٔاقتصاادیٔ : یری شورای رقابتفرآیند و دالیل شکل
هایٔکالنٔاقتصاادیٔاسات.ٔهأؤجهانیٔشدنٔفرآخندها،ٔوجودٔساختارٔسالمٔؤکارآمدٔاقتصادیٔؤهمچنینٔثباتٔشاخصدانشٔبنیانٔشدنٔفعالیت

ٔارتشکیلٔؤتاسیسٔنهادهأؤمراجعٔتنظیمٔکنندهٔبازارٔؤوجودٔفضایٔرقابتیٔدرٔاکثرٔکشورهایٔتوسعهٔخافتهٔصنعتیٔؤتازهٔصنعتیٔشده،ٔکمکٔبسای
گیریٔصاحیحٔهأدرٔساختارٔاقتصاادٔخاردٔؤجهاتگیریٔبنگاههایٔاساسیٔاقتصادٔنمودهٔاست.ٔشکلموثریٔبهٔتداومٔسالمتٔساختارٔبازارٔؤبنیان

ئمٔهایٔبازار،ٔمستلزمٔوجودٔبازاریٔرقابتیٔؤکارآمدٔاستٔؤچنانچهٔعملکردٔبازارٔازٔعالکارگزارانٔاقتصادیٔؤفرآخندهایٔعرضهٔؤتقاضأازٔسیگنال
ٔصحیحٔاقتصادیٔؤ...ٔمنشاءٔنگرفتهٔباشدٔؤبدالخلٔمختلف،ٔاخنٔارتباطٔدؤسوخهٔمختلٔؤغیرٔمنطقیٔشدهٔباشدٔامکانٔعملیااتیٔشادنٔابزارهاأو

ورٔهاخیٔکهٔماهیتٔاقصادٔکالنیٔدارندٔنظیرٔاشتغال،ٔتورمٔؤرشدٔنیزٔبعضأدهایٔاقتصادیٔفراهمٔنخواهدٔشدٔتأجاخیٔکهٔحتیٔتحققٔسیاستسیاست
ازٔدسترسٔخواهندٔماند.ٔرقابتٔپذخری،ٔتواناخیٔخکٔبنگاهٔ،ٔصنعتٔؤخأکشورٔدرٔزمینهٔعرضهٔکاالٔخأخدماتٔبهٔخکٔباازارٔمشاخصٔرأنشاانٔمایٔ
نٔدهد.ٔهمچنینٔرقابتٔپذخریٔاقتصادٔدرٔسطحٔملیٔبهٔمعنایٔتواناخیٔخکٔملتٔدرٔحفظٔخأافزاخشٔسهمٔصادراتٔدرٔبازارهایٔجهانیٔؤبهٔموازاتٔآ
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فظٔخأارتقایٔسطحٔزندگیٔشهروندانٔدرٔدرازمدتٔاست.ازٔطرفیٔمجموعهٔنهادها،ٔسیاستهأؤعواملٔتعیینٔکنندهٔسطحٔبهرهٔوریٔخکٔکشورٔدرٔح
کٔپارامترهایٔرقابتٔپذخریٔآنٔنیزٔمترتبٔاستٔبهٔنحویٔکهٔسطحٔبهرهٔوریٔنیزٔسطحٔرفاهٔقابلٔحصولٔوهمچنینٔنرخٔبازدهٔسرماخهٔگذاریٔرأدرٔخ

.ٔتصادیٔتعیینٔمیٔکندٔؤدرٔواقعٔنظامهایٔاقتصادیٔرقابتیٔترٔمعموالٔازٔتواناخیٔتولیدٔدرآمدٔباالتریٔبرایٔشهروندانٔخودٔبرخوردارٔهستندنظامٔاق
فٔؤشفأدرٔنقطهٔمقابلٔرقابتٔپذخریٔ،ٔپدخدهٔتمرکزٔوانحصارٔقرارٔداردٔکهٔماهیتأمانعٔبهرهٔوریٔؤکارآمدیٔؤبعضأمروجٔفسادٔدرٔاقتصادهایٔغیر

ترخنٔراهکارٔمبارزهٔبأانحصارٔوتبعاتٔمنفیٔناشیٔازٔآنٔرأصارفأدرٔاساتقرارٔنهادهاأؤغیرٔرقابتیٔاستٔبهٔهمینٔدلیلٔدرٔبسیاریٔازٔکشورها،ٔاصلی
رشادٔٔقوانینٔساختاریٔمرتبطٔبأتوسعهٔرقابتٔپذخریٔمیٔدانند.ٔچرأکهٔتجربهٔاخنٔگروهٔازٔکشورهأحاکیٔازٔآنٔاستٔکاهٔمهمتارخنٔشارطٔحصاول
صاالحٔاقتصادیٔبأثباتٔؤپاخدارٔ،ٔوجودٔساختاریٔسالم،ٔکارآمدٔؤرقابتیٔدرٔاقتصادٔاست.ٔبنابرٔهمینٔباور،ٔاخنٔکشورهأازٔساالهأقبالٔ،ٔضامنٔا

لٔدرٔبازارٔؤساختارٔؤشراخطٔبازارٔؤتبیینٔمکانیزمٔرقابتیٔآنٔ،ٔنسبتٔبهٔوضعٔقوانینٔضدٔانحصارٔؤتاسیسٔنهادهایٔقدرتمندیٔکهٔمانعٔاخجادٔاختال
نٔ،ٔشکلٔگیریٔانحصاراتٔمضرٔگرددٔاقدامٔنمودند.ٔکشورهایٔمختلفٔازٔسالهأقبلٔ،ٔضمنٔاصالحٔساختارٔؤشراخطٔبازارٔؤتبیینٔمکانیزمٔرقابتیٔآ

اقدامٔنمودند.ٔنسبتٔبهٔوضعٔقوانینٔضدٔانحصارٔؤتاسیسٔنهادهایٔقدرتمندیٔکهٔمانعٔاخجادٔاختاللٔدرٔبازارٔؤشکلٔگیریٔانحصاراتٔمضرٔگرددٔ
گیریٔبأاخنٔمفهوم،ٔرونادٔدرٔکشورٔمأنیزٔبأتالشٔؤپیگیریٔخبرگانٔؤاقتصاددانان،ٔؤعلیرغمٔوجودٔموانعٔناشیٔازٔناآشناخیٔسطوحٔمختلفٔتصمیم

برایٔورودٔباهٔمرحلاهٔدولتٔتأتبدخلٔشدنٔآنٔدرٔقالبٔالخحهٔٔهایٔدولتٔؤطرحٔآنٔدرٔهیاتنوخسٔاولیهٔدرٔمراحلٔمختلفٔؤکمیسیونعبورٔازٔپیش
پذخریٔبهٔجاخگاهٔالزمهٔخودٔدستٔخافتٔؤدرٔنهاختٔالخحهٔتسهیلٔرقابتٔگیریٔؤتصوخبٔدرٔمجلسٔشورایٔاسالمی،ٔتدرخجأموضوعٔرقابتتصمیم

ٔدرٔمجلاسٔشاورایٔاساالمی۰۸/۱۱/۱۳۸۶ٔقاانونٔاساسایٔپیشانهادٔؤدرٔتاارخ ۴۴ٔٔؤمنعٔانحصارٔدرٔچارچوبٔفصلٔنهمٔسیاستهایٔکلیٔاصلٔ
جهتٔاجرأبهٔدولتٔاباالغ۳۱/۰۴/۱۳۸۷ٔٔدرٔمجمعٔتشخیصٔمصلحتٔنظامٔبهٔتصوخبٔنهاخیٔرسیدٔؤدرٔتارخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ٔٔتصوخبٔؤدرٔتارخ ٔ

هاایٔعلمای،ٔتخصصای،ٔحقاوقیٔؤایٔؤجامعٔالشمولٔباأوخژگیگردخد.ٔبأفراهمٔآمدنٔبسترٔحقوقیٔتشکیلٔشورایٔرقابتٔبعنوانٔتشکلیٔفراقوه
تشکیلٔگردخدٔاخنٔشورأدرٔجهتٔانجامٔوهاخفٔقانونیٔخودٔدر۷/۵/۱۳۸۸ٔٔیٔرقابتٔمنصوبٔؤاولینٔجلسهٔشورأدرٔتارخ ٔااجراخی،ٔاعضایٔشور

پیشگیرانهٔزمینهٔمبارزهٔعلمیٔ،ٔرخشهٔایٔؤهمهٔجانبهٔبأانحصارٔؤاعمالٔناسالمٔوتبعیضٔآمیزٔخأمخلٔرقابتٔ،ٔازٔطرخقٔسازوکارهایٔقانونیٔؤبعضأ
عضؤمیٔباشدٔکهٔازٔساویٔمراجعایٔهمچاونٔمجلاس۱۳ٔٔدٔوتأکنونٔبیشٔازٔسیصدٔؤچهلٔجلسهٔبرگزارٔنمودهٔاست.ٔشورأدارایٔآغازٔبهٔکارٔنمو

درٔراساتایٔ .شورایٔراسالمی،ٔقوههٔقضائیه،ٔاتاقٔبازرگانی،ٔوزارتٔداراخی،ٔؤوزارتٔصنعت،ٔمعدنؤتجاارتٔؤ...ٔمعرفایٔؤمنصاوبٔمایٔشاوند
قابتٔازٔجملهٔانجامٔمطالعاتٔکارشناسیٔؤفراهمٔساختنٔامکانٔدسترسیٔعمومٔبهٔضوابطٔ،ٔآخینٔنامهٔهأوعملکردٔوهاخفٔتعیینٔشدهٔبرایٔشورایٔر

زٔشورا،ٔمرکزٔملیٔرقابتٔنیزٔبهٔعنوانٔبازویٔکارشناسیٔؤاجراخیٔشورا،ٔتاسیسٔؤاقدامٔبهٔمطالعاتٔگستردهٔکارشناسایٔدرٔزمیناهٔهاایٔمختلافٔا
آمیزٔنمودهٔاستٔ.اخانٔمرکازٔدرٔگذاریٔتبعیضؤانجامٔامورٔکارشناسیٔدرٔخصوصٔاقداماتٔمخلٔرقابتٔؤقیمتٔجملهٔپاخشٔبازارهایٔغیرٔرقابتی

راستایٔانجامٔرسالتٔؤمامورختٔخودٔتهیهٔؤتنظیمٔؤانتشارٔسلسلهٔگزارشاتٔکارشناسیٔؤمطالعاتٔمرتبطٔباأجنباهٔهاایٔمختلافٔانحصاارٔرأدرٔ
هاایٔهایٔمساتخرجٔازٔپژوهشهایٔعلمیٔؤبأاستفادهٔازٔتجاربٔوتوصیهاللهٔبهٔپشتوانهٔمبانیٔنظریٔؤنظرخهدستورٔکارٔخودٔقرارٔدادهٔاستٔتأانشا

پذخریٔاقتصادٔؤسازٔوکارهایٔعلمیٔمبارزهٔبأانحصارٔمخربٔدرٔشدهٔدرٔمرکز،ٔنسبتٔبهٔشناختٔؤرصدٔتحوالتٔرقابتکاربردیٔؤمطالعاتٔانجام
 .کشورٔاقدامٔنماخد

 ۱۳۹۵آبانٔ/ٔٔسٔشورأؤمرکزٔملیٔرقابترئی/  رضأشیوا
yon.ir/1AGko :ساختٔرسمیٔمرکزٔملیٔرقابتٔزخرٔنظرٔرخاستٔجمهوریٔاسالمیٔاخران  
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 9المکاسب / ولسه دورۀ مقدما ی فقه

 قرآن در کفر وجوه روایت: 2پیوست شماره 

ئعَٔ ب 
َ
خَدَٔعْنٔأ َٔخز  ْٔبن  م  ٔاْلَقاس  َٔعن  ح  َٔصال  ْٔبن  َٔعْنَٔبْکر  یه  ب 

َ
یَمَٔعْنٔأ ْبَراه  ٔإ 

ئُّْبن  ؤَعل  ٔاْمر  يِّ َبْیر 
ٔالزُّ ئَعْبد  ب 

َ
هٔ َٔعْنٔأ

ْرن ئَعْنٔٔللَّ ْخب 
َ
ٔأ َٔله  ْلت  ائَقاَل:ٔق  ٔف  ْفر 

ٔاْلک  وه  ج  ٔو 
ٔالْٔ ْفر  ْنَهأک  َٔفم  ه  ْوج 

َ
ٔأ َٔعَلیَٔخْمَسة  ه 

ٔاللَّ َتاب  ئک  ٔف  ْفر 
َٔقاَلٔاْلک  َٔؤَجلَّ َٔعزَّ ه 

ٔاللَّ َتاب  َٔؤاک  ود  ح  َٔعَلیَٔوْجَهٔج  ود  ح  هٔ ْٔین ْٔلج  َمَرٔاللَّ
َ
َٔمأأ َتْرك  ٔب  ْفر 

َٔؤَؤاْلک  ٔاْلَباَراَءة  ْفار 
َٔؤک 

ٔاَلٔ ول  َٔمْنَٔخق  َؤَقْول  َٔؤه  ة  یَّ وب 
ب  الرُّ ٔب 

ود  ح  َؤاْلج  َٔفه  ود  ح  ٔاْلج  ْفر  أک  مَّ
َ
َٔفأ َعم 

ٔالنِّ ْفر  َٔؤاَلٔٔک  َةَٔؤاَلَٔناَرَٔربَّ قََٔٔٔجنَّ َناد  َنٔالزَّ ٔم  ْنَفْین  ٔص 
َؤَقْول  ٔةٔ َؤه  ام  َٔؤه  ة  خَّ ْهر 

ٔالدَّ م  َٔله  َقال  ٔخ 
وَنٔ ول  خَنَٔخق  ذ 

ْحَسان ٔٔ-الَّ االْست  ْمٔب  ه  س 
ْنف 
َ
ْٔل  وه  َٔوَضع  خن  َؤد 

َٔؤه  ْهر  ٔالدَّ الَّ نأإ 
ک  ْهل  ْمَٔؤَعَلیَٔغْیرٔ َٔؤمأخ  ْنه  ٔم  ت  َشئَْتَثبُّ ٔل  یق  وَنٔقَٔٔاَلَٔتْحق  ول  أَخق  مَّ ٔم  َٔؤَجٔء  َٔعزَّ ه  ٔاَلٔاللَّ ٔ-لَّ

وَنَٔؤَقاَلٔ ول  َكَٔکَمأَخق  َٔذل  نَّ
َ
وَنٔأ نُّ َٔخظ  الَّ ْمٔإ 

ْنٔه  ْمٔٔ-إ  َٔعَلْیه 
وأَسواء  خَنَٔکَفر  ذ 

ٔالَّ نَّ ٔإ 
َ
ْنَذْرتَٔأ
َ
ْرٔٔأ ْنذ 

ْمَٔلْمٔت 
َ
ْمٔأ ٔاللَّٔه  ید  َتْوح  ئب  وَنَٔخْعن 

ن  ْؤم  ْمٔالٔخ 
ٔه  اوه  ج  ٔو  َحاد 

َ
َٔتَعاَلیَٔفَهَذأأ ه 

أاْلَؤ مَّ
َ
َٔؤأ ْفر 

َؤاْلک  َٔؤه  د  ْنَٔخْجَحَدٔاْلَجاح 
َ
َؤأ َٔؤه  َفة  َٔعَلیَٔمْعر  ود 

ح  َنٔاْلج  ٔم  ٔاآلَْخر 
ْٔجه 

َ
ٔأ ٔاْستََٔٔخْعَلم  َٔقد  َٔحقٌّ ه 
ٔنَّ َٔعزَّ ه  َٔؤَقْدَٔقاَلٔاللَّ ْنَده  ٔع  َٔؤَقرَّ هأَؤٔ-َٔجلَّ وأب 

َؤَجَحد 
م ه  س  ْنف 

َ
أَؤَقاَلٔاللَّٔٔاْسَتْیَقَنْتهأأ وًّ ل  ْلمًأَؤع  ٔه  َٔؤَجلَّ َٔعزَّ َٔخْسَتْفٔٔ-ه  ْنَٔقْبل  وأم 

وَنَٔعلََٔؤکان  ح  وأفَٔت  خَنَٔکَفر  ذ 
ٔفَٔیٔالَّ اه  وأب  وأَکَفار 

ْمٔمأَعَرف  أجاَءه  َٔعَلایَٔلمَّ اه 
ٔاللَّ َلْعَناة 

عَٔ ٔالنِّ ْفر  ٔک  ْفر 
َنٔاْلک  ٔم 

ال ث 
ٔالثَّ َٔؤاْلَوْجه  ود  ح  َٔوْجَهي ٔاْلج  یر  خَنَٔفَهَذأَتْفس  ر  َٔؤذَٔاْلکاف  م 

َكَٔقْولٔ  ئقَٔل  َٔتَعاَلیَٔخْحک  َلْیَماَنٔه  ائ-ْوَلٔس  َٔربِّ ْنَٔفْضال  ٔٔهذأم 
َ
اَون ئأ

َیْبل  ل 
خ ئٌَّکر  ئَغن 

َٔربِّ نَّ َٔؤَمْنَٔکَفَرَٔفإ  ه  َنْفس  ٔل  ر 
مأَخْشک  نَّ َٔؤَمْنَٔشَکَرَٔفإ  ر 

ْکف 
َ
ْمٔأ
َ
ٔأ ر  ْشک 

َ
َٔؤَقاَلٔأ زٔ لَٔم 

َ
ْمَْٔل ْنَٔشَکْرت  ئ 

کٔ  َٔعذابٔ خَدنَّ
نَّ ْمٔإ 

ْنَٔکَفْرت  ون ئْمَٔؤَلئ  ر 
َٔؤَقاَلَٔفاْذک  خد  ئَلَشد  َمَرٔاللَّٔ

َ
َٔمأأ َٔتْرك  ْفر 

َنٔاْلک  ٔم  ع  اب  ٔالرَّ
َٔٔؤاْلَوْجه  ون  ر 

وأل ئَؤالَٔتْکف  ر 
ْمَٔؤاْشک  ْرک  ْذک 

َ
َٔؤأ َٔعزَّ َؤَقْؤَجٔه  َٔؤه  ه  ٔب 

ٔلَّ َٔؤَجلَّ َٔعزَّ ه 
ٔاللَّ َخأ-ل 

َ
ْذٔأ وَنْٔذنأمٔ َؤإ  ک  ْمٔالَٔتْساف 

یثااَقک 
نْٔ
َ
ٔأ مَّ وَنٔث  ْمَٔتْشَهد  ْنت 

َ
ْمَٔؤأ ْقَرْرت 

َ
ٔأ مَّ ْمٔث  ک  خار  ْنٔد  ْمٔم 

َسک  ْنف 
َ
وَنٔأ ج  ْخر 

ْمَٔؤالٔت  ماَءک  ٔد  الء  ْمٔهؤ  َسکٔ ٔت  ْنف 
َ
وَنٔأ ل  ْنٔدٔ َتْقت  ْمٔم 

ْنک  خقًأم  وَنَٔفر 
ج  ْخر 

ْمْٔمَٔؤت  وَنَٔعَلْیه  ْمَٔتظاَهر  ه  خار 

ساریبٔ 
 
ْمٔأ وک  ت 

ْ
ْنَٔخأ َٔؤإ  ْدوان 

َٔؤاْلع  ْثم  ٔٔاإْل 
َ
ْمٔأ ه  ْخراج  ْمٔإ 

َٔعَلْیک  م  َحرَّ َؤم  ْمَٔؤه  وه  فاد  وَنٔفَٔت  ن  ْؤم 
َٔؤٔت  تاب  ٔاْلک  َبْعض  َٔمْنَٔخْفعَٔٔب  َٔفمأَجزاء  َبْعض  وَنٔب  ر 

ْمَٔتْکف  اْنک  َكٔم  ٔذل 
ل 

ٔ َٔعزَّ ه  َمَرٔاللَّ
َ
َٔمأأ َتْرك  ْمٔب 

َره  َٔؤَلْمَٔخْقَبْلهٔ َفَکفَّ خَمان  َلیٔاإْل  ْمٔإ 
َٔؤَنَسَبه  ه  ٔب 

ْمَٔؤَؤَجلَّ ْنه  نْٔٔم  ْمٔع  َكَٔٔلْمَٔخْنَفْعه  ٔذل 
َٔمْنَٔخْفَعل  َٔفَقاَلَٔفمأَجزاء  َٔده  ئاْلَحیاة  ٔف  ْزي  ٔخ 

الَّ ْمٔإ 
ْنک  ٔم 

لی وَنٔإ 
َردُّ ٔخ  یاَمة  ْنیأَؤَخْوَمٔاْلق 

َٔؤَمأأالدُّ ٔاْلَعذاب  َشدِّ
َ
وَنَٔؤأ أَتْعَمل  َٔعمَّ ل  غاف  ٔب 

ه  ٔأللَّ ْفٔاْلَوْجه  َنٔاْلک  ٔم  س  َٔعاْلَخام  اه  َكَٔقْول  َٔؤَذل  ٔاْلَبَراَءة  ْفر 
ٔک  ائَقاْوَلٔر  َٔخْحک 

َٔؤَجالَّ زَّ
یَمٔ ْبَراه  ْؤمٔ ٔ-إ 

یٔت  َبدًأَحتَّ
َ
ٔأ َٔؤاْلَبْغضاء  ٔاْلَعداَوة  م  ْمَٔؤَبدأَبْیَننأَؤَبْیَنک  ک  َکَفْرنأب 

َٔوْحٔنٔ  ه 
اللَّ ٔوأب 

ْ
أ ئَتَبرَّ َٔخْعن  یَسَٔؤَده  ْبل  ٔإ  ر 

ْمَٔؤَقاَلَٔخْذک  ْنک  اَنٔتََٔنأم  ٔم  ه  َیائ  ْول 
َ
ْنٔأ ٔم 

َئَته  ْبر 
َیاَمةٔ  َٔخْوَمٔاْلق  ْنس  ْمٔٔ-اإْل  َخْذت  َمأاتَّ نَّ َٔؤَقاَلٔإ 

ْنَٔقْبل  ٔم  ون 
م  ْشَرْکت 

َ
مأأ ٔب 

ئَکَفْرت  نِّ ٔالمٔ إ  ون 
ْوثاْنٔد 

َ
ٔأ ه 
مَّٔنًأَمَودَّٔلَّ ْنیأث  ٔالدُّ ئاْلَحیاة  ْمٔف 

ک  ْمَٔٔةَٔبْین  اک  َٔبْعض  ار  َٔخْکف  یاَمة  َخْوَمٔاْلق 
. ْنَٔبْعض  ْمٔم 

ک  َٔبْعض 
 
أ ئَخَتَبرَّ ْمَٔبْعضًأَخْعن 

ک  َٔبْعض  َٔؤَخْلَعن  َبْعض  ٔب 
گاهٔفرمأبهٔاخنکهٔکفرٔدرٔک عرضٔابؤعمرٔؤزبیریٔگوخد:ٔبهٔحضرتٔصادقٔ تابٔخدایٔعزٔؤجلٔ)قرآن(ٔبهٔچندٔوجهٔاست؟ٔفرمود:ٔکردم:ٔمرأآ

کفارٔٔکفرٔدرٔکتابٔخدأبرٔپن ٔوجهٔاست:ٔکفرٔجحودٔ)ؤانکارٔربوبیت(ٔؤآنٔبرٔدؤقسمٔاستٔؤکفرٔبهٔتركٔکردنٔآنچهٔخداوندٔباهٔآنٔفرماانٔدادهٔو
گوخد:ٔنهٔپروردگااریٔاساتٔؤناهٔگفتارٔکسیٔاستٔکهٔمیبرائتٔ)ؤبیزاریٔجستن(ٔؤکفرٔنعمتها.ٔ]وجهٔاول[ٔپسٔهمانٔانکارٔبهٔربوبیتٔاستٔؤآنٔ

)ؤ«ٔؤهاالكٔنکنادٔماأرأجازٔدهار»هاخندٔکسانیٔکهٔگوخند:ٔهأدؤدستهٔازٔزندخقانٔهستندٔکهٔبهٔاخشانٔدهرّخهٔگوخندٔؤآنبهشتیٔؤنهٔدوزخیٔؤاخن
اناد،ٔبادونٔستٔکهٔبرایٔخدایٔبهٔسلیقهٔؤنظرٔخودشانٔساختهحکاختٔکند(ٔؤآنٔدخنیٔا24ٔخداوندٔگفتارشانٔرأدرٔقرآنٔمجیدٔدرٔسورهٔجاثیهٔآخهٔ
)خعنایٔپندارناد(ٔ«ٔنیستندٔجزٔاخنکهٔپندارٔکنند»گوخندٔبکنند،ٔخدایٔعزٔؤجلٔدنبالٔآنٔفرماخد:ٔاخنکهٔبررسیٔؤتحقیقٔؤکاوشیٔدرٔاطرافٔآنچهٔمی

)سورهٔ«ٔخکسانٔاستٔبرٔاخشانٔبترسانیشانٔخأنترسانیشانٔاخمانٔنیاورندهمانأآنانٔکهٔکافرندٔ»هأگوخند،ٔؤنیزٔفرماخد:ٔمطلبٔهمانٔطورٔاستٔکهٔآن
(ٔخعنیٔبهٔتوحیدٔخداوندٔ)کافرٔشدند(ٔپسٔاخنٔخکیٔازٔوجوهٔکفر.]وجهٔدوم[ٔآنٔانکارٔبأمعرفتٔاسات،ٔؤآنٔاخنساتٔکاهٔمنکارٔباأاخنکاه6ٔبقرهٔآخهٔ

هأرأدرٔحاالیٔؤانکارٔکردندٔآن»ؤخدایٔعزٔؤجلٔدرٔاخنٔبارهٔفرمودهٔاست:ٔداندٔمطلبٔحقٔاستٔانکارٔکندٔؤبأاخنکهٔمطلبٔنزدٔاؤثابتٔشدهٔمی
ؤبودنادٔ)خهاودٔ»(ٔؤنیزٔخدایٔعازٔؤجالٔفرماودهٔاسات:14ٔ)سورهٔنملٔآخهٔ«ٔهایٔاخشان،ٔازٔرویٔستمگریٔؤسرکشیهأداشتٔدلکهٔخقینٔبهٔآن

هٔکفرٔورزخدند،ٔؤچونٔآمدٔاخشانٔرأآنچهٔشناختهٔبودند،ٔبدانٔکافرٔشدند،ٔپسٔجستندٔبرٔآنانٔکمدخنه(ٔکهٔازٔپیشٔ)ازٔآمدنٔپیغمبرٔ)ص(ٔپیروزیٔمی
(ٔاخنٔبودٔتفسیرٔدؤوجهٔ)کفر(ٔجحودٔؤانکار.ٔ]وجهٔسوم[ٔکفرٔبهٔنعمتٔ)خعنیٔکفرانٔنعمت(ٔاساتٔو89ٔ)سورهٔبقرهٔآخهٔ«ٔلعنتٔخدأبرٔکافرخنٔباد

کنمٔخأکفارانٔورزم،ٔؤاخنٔازٔفضلٔپروردگارمٔباشدٔتأمرأبیازماخدٔکهٔآخأشکرٔمی»د(:ٔاخنستٔگفتارٔخدایٔتعالیٔکهٔازٔسلیمانٔحکاختٔکندٔکهٔ)فرمو
(ٔؤنیاز40ٔ)سورهٔنملٔآخاهٔ«ٔنیازٔؤگرامیٔاستآنکهٔشکرٔکندٔجزٔاخنٔنیستٔکهٔبرایٔخوخشتنٔسپاسگزارد،ٔؤآنکهٔکفرانٔکندٔهمانأپروردگارٔمنٔبی

پسٔخادٔکنیدٔمرأتأخادٔ»(ٔؤنیزٔفرماخد:7ٔ)سورهٔابراهیمٔآخهٔ«ٔکفرٔورزخدٔهمانأعذابٔمنٔسختٔاستٔاگرٔشکرگزارخدٔبیفزاخمٔشمأرأؤاگر»فرماخد:ٔ
(.ٔ]وجهٔچهارم[ٔتركٔآنٔچیزٔاستٔکهٔخدایٔعزٔؤجلٔبادانٔفرماانٔدادهٔؤاخنسات152ٔ)سورهٔبقرهٔآخهٔ«ٔکنمٔشمأرأؤمرأشکرٔکنیدٔؤکفرٔنورزخد

هایٔخودٔرأؤبیرونٔنکنیدٔهمدخگرٔرأازٔدخارٔخوخشٔپسٔاقرارٔکردخادٔؤتیمٔپیمانٔشمأرأکهٔنرخزخدٔخونؤهنگامیٔکهٔگرف»گفتارٔخدایٔعزٔؤجلٔ
هاشانٔپشتیبانیٔجوئیدٔبرٔاخشانٔبهٔگناهٔؤستمٔکنیدٔگروهیٔرأازٔخانهکشیدٔهمدخگرٔرأؤبیرونٔمیشمأبرٔآنٔگواهٔبودخد،ٔسپسٔاخنکهٔشمائیدٔکهٔمی

نزدٔشمأآورندٔفدخهٔازٔاخشانٔدهیدٔدرٔحالیٔکهٔحرامٔاستٔبرٔشمأبیرونٔرانادنٔاخشاانٔآخاأاخماانٔآورخادٔباهٔبعضایٔازٔکتاابٔهأرأؤاگرٔبأسیریٔآن
(ٔپسٔخداوندٔاخنهأرأبهٔسببٔتركٔآنچه85ٔٔ-84ٔ)سورهٔبقرهٔآخه«ٔ)تورات(ٔؤکافرٔشوخدٔبهٔبعضیٔازٔآن؟ٔچیستٔکیفرٔآنکهٔازٔشمأاخنٔکارٔرأبکند؟

پاسٔ»هأدادهٔولیٔازٔآنهأنپذخرفتهٔؤآنٔاخمانٔنزدٔخداوندٔبرایٔاخشانٔسودیٔندهاد،ٔپاسٔفرماوده:ٔدادهٔکافرٔدانستهٔؤنسبتٔاخمانٔبهٔآنبهٔاؤفرمانٔ
ساتٔچیستٔکیفرٔآنکهٔازٔشمأاخنٔکارٔرأبکندٔجزٔخواریٔدرٔزندگانیٔدنیأؤروزٔرستاخیزٔبرگرداندهٔشودٔبهٔسویٔسختٔترخنٔعذابٔؤخدأغافلٔنی

(ٔازٔحضارتٔاباراهیم4ٔ]وجهٔپنجم[ٔکفرٔ)بمعنای(ٔبیزاریٔاست،ٔؤاخنستٔگفتارٔخدایٔعزٔؤجلٔکهٔ)درٔسورهٔممتحنهٔآخهٔ«.ٔکنیدنچهٔشمأمیازٔآ
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ٔٔ:)مأکفرٔورزخدخمٔبهٔشمأؤپدخدارٔشدٔمیانٔمأؤشمأدشمنیٔؤکینهٔبرایٔهمیشهٔتأآنگاهٔکهٔشامأاخماانٔباهٔ»حکاختٔکندٔ)بهٔقومٔخودٔفرمود
خعنیٔمأازٔشمأبیزارخمٔؤخداوندٔدرٔآنجأکهٔ)داستان(ٔشیطانٔؤبیازاریٔجساتنٔاؤرأازٔدوساتانشٔازٔآدمیازادهٔدرٔقیاماتٔخاادٔ«ٔیٔخگانهٔآورخدخدا
فتیادٔجزٔاخنٔنیساتٔکاهٔشامأبرگر»(ٔؤفرماخد:22ٔ)سورهٔابراهیمٔآخهٔ«ٔمنٔهمانأکفرٔورزخدمٔبدانٔچهٔمرأشرخكٔگردانیدخدٔازٔپیش»کندٔفرماخد:ٔمی

)ساورهٔ«ٔبتانیٔرأبجزٔخدأبدوستیٔمیانٔخوخشٔدرٔزندگانیٔدنیأپسٔروزٔقیامتٔکفرٔورزدٔبرخیٔازٔشمأبهٔبرخیٔؤلعنٔکندٔبرخیٔازٔشمأبرخایٔرا
ٔ(ٔخعنیٔبیزاریٔجوخدٔبرخیٔازٔشمأازٔبرخی.25عنکبوتٔآخهٔ

389ٔ،ٔص2ٔالکافي،ٔج

 روایت شرح حکومت حضرت سلیمان: 3پیوست شماره 

ثَٔ َٔٔناَحدَّ ْحَمد 
َ
ٔٔأ َٔٔخْحَییْٔبن  ب  َکتِّ َثَنأَقاَلٔٔاْلم  َٔٔحدَّ ْحَمد 

َ
ٔٔأ دٔ ْٔبن  َحمَّ ٔٔم  اق  ؤاْلَورَّ ب 

َ
یِّٔٔأ ٔالطَّ َثَنأَقاَلٔٔب  يُّعََٔٔحدَّ ٔٔل  وَنْٔٔبن  ْمَٔٔهار  ٔاْلح  يُّ َثَنأَقااَلَٔٔیر  ائَُّحادَّ َٔٔعل  ادٔ ْٔبان  َحمَّ ْٔبان ٔٔم 

َلْیَماَنٔ ئُّس  ْوَفل  ئَقاَلٔٔالنَّ َثن 
بٔ َٔحدَّ

َ
ئَِّعْنٔٔيأ ین ْٔٔبن َٔٔعل  ٔ:َٔقاَلَٔٔخْقط  ْلت  ئق  ب 

َ
َٔٔجْعَفرٔ ْٔبن ٔٔوَسیمٔ ٔاْلَحَسن ْٔٔل 

َ
وز ٔخَٔٔأ ْنٔٔج 

َ
وَنٔٔأ ئَُّخک  هٔ َٔنب 

َٔٔؤَٔعزَّٔٔاللَّ ایاًلَٔٔجالَّ ٔاَلَٔٔفَقااَلَٔٔبخ 
ٔ ْلت  َٔٔلهٔ َٔفق  َلْیَماَنَٔٔفَقْول  ٔس  ْرَٔٔربِّ ْلکأًٔل ئَهْبَٔٔؤٔل ئاْغف  ئالٔم  َحدٔ َٔخْنَبغ 

َ
ْنْٔٔل  ئم  هٔ َٔمأَبْعد  َٔٔفَقاَلَٔٔمْعَناهٔ َٔمأَؤَٔوْجه  ْلك  ْلَکان ٔٔاْلم 

ٔٔم  ْلك  وذٔ ٔم  خ 
ْ
َٔؤٔاْلَجْورٔ َٔؤٔاْلَغَلَبةٔ بٔ َٔمأ

ْجَبارٔ  ٔٔإ  اس  َٔٔؤٔالنَّ ْلك  وذٔ ٔم  خ 
ْ
ْنَٔٔمأ ٔٔم  َبل  هٔ ٔق 

هٔ َٔتَعاَلیٔاللَّ ْکر  ٔٔذ  ْلك  یَمٔٔآل َٔٔکم  ْبَراه  َٔٔؤٔإ  ْلك  وَتٔٔم  َٔٔؤَٔطال  ْلك  ئم  َلْیَمَٔٔفَقاَلَٔٔقْرَنْین ٔلْٔأذ  ْلکأًٔل ئَهْبٔٔان ٔس  ئالٔم  َحدٔ َٔخْنَبغ 
َ
ْٔل 

ْنٔ ئم  ْنَٔٔبْعد 
َ
وَلٔٔأ هٔ َٔخق  نَّ وذٔ ٔإ  خ 

ْ
اْلَغَلَبةٔ َٔمأ ْجَبارٔ َٔؤٔاْلَجْورٔ َٔؤٔب  ٔٔإ  اس  َرٔٔالنَّ هٔ َٔفَسخَّ َٔٔؤٔزَّٔعَٔٔاللَّ خَٔلهٔ َٔجلَّ ئَحٔالرِّ هٔ َٔتْجر  ْمر 

َ
أ خاًءٔٔب  ٔٔر  صااَبَٔٔحْیث 

َ
َهأَعاَلَٔجَٔٔؤٔأ وُّ اد  َٔؤَٔشاْهرأًٔغ 

َها َرَٔٔؤَٔشْهرأًَٔرَواح  هٔ َٔسخَّ َٔٔؤَٔعزَّٔٔاللَّ یَنَٔٔلهٔ َٔجلَّ یاط 
ٔٔالشَّ لَّ ٔٔک  اء  َٔٔؤَٔبنَّ اص  َمَٔٔؤَٔغوَّ لِّ َقَٔمنْٔٔع  ْیرٔ ٔط 

َنَٔٔؤٔالطَّ کِّ ٔٔيفٔ ٔم  ْرض 
َ
َمٔٔاْْل ٔالنََّٔٔفَعل  ائاس  اهٔ ٔف  نََّٔٔبْعاَدهٔ َٔؤَٔوْقت 

َ
ْلَکاهٔ ٔأ ٔاَلٔٔم 

هٔ  ْشب 
لْٔٔخ  َٔٔكٔم  وك 

ل  خَنٔٔاْلم  ْخَتار 
ْنٔٔاْلم  ٔٔم  َبل  ٔٔق  اس  یَنَٔٔؤٔالنَّ ک  اْلَغَلَبةٔ ٔاْلَمال  َٔٔقاَلٔٔاْلَجْورٔ َٔؤٔب  ْلت  َٔٔلهٔ َٔفق  ول َٔٔفَقْول 

هٔ َٔرس 
َمٔٔاللَّ هٔ َٔرح  ئاللَّ خ 

َ
اَلْیَماَنٔٔأ دَْٔٔباَنٔٔس  َٔکااَنَٔٔماأَداو 

ْبَخَلهٔ 
َ
هٔ َٔفَقاَلٔٔأ َقْول  ْبَخَلهٔ َٔمال 

َ
َحَٔٔوْجَهان ٔٔأ

َ
َماأ ه  ْبَخَلهٔ َٔکاَنَٔٔمأد 

َ
هٔ ٔأ ْرض  ع  َٔٔؤٔب  وء  یهٔ َٔقْول ٔالْٔٔس  ٔٔاْلَوْجهٔ َٔؤٔف  ؤاآلَْخر  َٔخق  ْبَخَلاهٔ َٔکاَنَٔٔمأل 

َ
ْنٔٔأ َرادََٔٔکااَنٔٔإ 

َ
َٔٔماأأ َلْیاهٔ َٔخاْذَهب  ٔإ 

ٔ ال  هَّ مَّٔٔاْلج  هٔ َٔؤَٔقْدَٔقاَلٔٔث 
یَنأاللَّ وت 

 
وت ئََمأأ

 
َلْیَمان ٔٔأ ْؤَتَٔٔلْمَٔٔمأَؤٔس  َلیْٔٔخ  ْؤَتَٔٔلْمَٔٔمأَؤَٔمان ٔس  ٔٔخ  َحد 

َ
َنٔٔأ َیأم  ْنب 

َ
ٔاْْل َنٔٔء  یَنٔٔم  اهٔ أَقااَلٔٔاْلَعااَلم  َٔٔؤَٔعازَّٔٔللَّ ائَجالَّ اةٔ ٔف  صَّ ٔق 

َلْیَماَنٔ نأهذأس  ْنَٔٔعطاؤ  ْؤَٔفاْمن 
َ
ْكٔٔأ ْمس 

َ
َغْیرٔ ٔأ ٔٔب  ساب  َٔٔؤَٔعزََّٔٔقاَلَٔٔؤٔح  ئَجلَّ ةٔ ٔف  صَّ دٔ ٔق  َحمَّ م ٔٔامم  ٔٔآتاک  ول  س  وهٔ ٔالرَّ ذ  ْمٔٔمأَؤَٔفخ  وأَعْنهٔ َٔنهاک  ٔ.َفاْنَته 

ٔکردمعرضأنیسات،ٔممکانٔفرمودٔباشد،ٔبخیلٔخدأپیغمبرٔممکنستٔالّسالمٔعلیهمأجعفرٔبنٔموسیٔبحضرتٔکردمٔعرضٔگفتٔکهٔخقطینٔبنٔعلی
ٔ(ٔمضمونٔباخنٔکلماتی)ٔاستٔگفتهٔکهٔسلیمانٔقولٔمرادٔؤمعنیٔچیستٔپس ْرَٔٔربِّ ْلکأًٔل ئَهْبَٔٔؤٔل ئاْغف  َحدٔ ٔيْنَبغٔ خَٔٔالٔم 

َ
ْنْٔٔل  ئم  ٔ.َبْعد 

ٔکهٔخدائیستٔسلطنتٔخکیٔؤآخدمیٔبدستٔبمردمٔإجبارٔؤغلبهٔؤجور(ٔؤکودتا)ٔبسببٔکهٔاستٔپادشاهیٔآنٔخکیٔاستٔقسمٔدؤبرٔپادشاهیٔفرمود
ٔخداخأگفتٔسلیمانٔپسٔالقرنین،ٔذؤؤطالوتٔؤإبراهیمٔآلٔسلطنتٔمانندٔمیفرماخدٔعناختٔخداوند

ٔباشد،(ٔکودتأؤجورٔؤبغلبهٔچهٔاگر(ٔآوردٔبدستٔنتواندٔکسیٔو)ٔباشدٔنداشتهٔرأآنٔلیاقتٔؤسزاوارٔکسیٔمنٔازٔبعدٔکهٔرأسلطنتیٔکنٔمرحمتٔبمن
ٔهارٔدرٔکاهٔنماودٔناانچٔؤراحتایٔکمالٔبأببردٔرأاؤبخواهدٔجأهرٔبامرشٔکهٔرأبادٔگردانیدٔاؤمسخرٔخداوند(ٔؤرسیدٔاجابتٔبهدفٔاؤخواسته)ٔو

ٔ.پیمودمیٔراهٔماهٔدؤبمسافتٔروزٔشبانه
ٔچیزهاایٔؤصادفٔو)ٔمینمودنادٔغواصیٔؤمیرفتندٔبدرخأؤساختندٔاؤبرای(ٔکاخهأؤقصرهأو)ٔعالیٔبناهایٔتأگردانیدٔاؤمسخرٔرأشیاطینٔنیزٔو

خأازٔقیمتی ٔاؤازٔبعادٔؤاؤزماانٔماردمٔؤسااخت،ٔمتمکنٔبودٔزمینٔرویٔکهٔچهٔهرٔبرٔؤنمود،ٔاؤتعلیمٔرأمرغانٔزبانٔو(ٔآوردندمیٔبیرونٔبراخشٔدر
ٔغالابٔماردمٔبرٔتیالیاسٔو(ٔکودتأو)ٔبجورٔخأؤمیکنندٔتعیینٔخودٔبرایٔمردمٔکهٔدخگرٔپادشاهانٔبسلطنتٔنداردٔشباهتیٔهیچٔاؤسلطنتٔکهٔدانستند
ٔ.مینماخندٔپادشاهیٔبزورٔؤمیشوند
هٔصلیٔخدأرسولٔبیانٔمعنیٔچیستٔپس:ٔعرضکردمٔگوخدٔخقطینٔبنٔعلی ٔباود،ٔبخیلٔکهٔرأسلیمانٔبرادرمٔکندٔرحمتٔخدأفرمودهٔکهٔآلهٔؤعلیهٔاللَّ
ٔ:فرمودهٔحضرتٔآنٔاخنکه:ٔفرمود
ٔسخنٔگاهٔهیچٔهمٔرتحضٔآنٔنمیکنندٔهاهرٔرأخودٔثروتٔبخیلٔمردمانٔکهٔآنچنانٔخعنی)ٔبدٔگفتارٔازٔبودٔبخیلٔآنکهٔخکیٔدارد،ٔمعنیٔدؤبود،ٔبخیل
ٔ(.نمیشدٔخارجٔگفتارٔدرٔادبٔازٔؤنمیفرمودٔإههارٔرأبدی
ٔخارجٔؤصرفٔتشانثرؤکهٔندارندٔخوشٔبخیلٔمردمانٔکهٔآنچنانٔخعنی)ٔمیرفتندٔنادانانٔؤجهالٔراهیکهٔؤطرخقٔازٔبودٔبخیلٔحضرتٔآنٔآنکهٔ-دوم
ٔ(.بگرددٔمشغولندٔبآنٔنادانانٔکهٔکارهائیٔصرفٔوقتشٔکهٔنداشتٔخوشٔهمٔحضرتٔآنٔشود

ٔرأآنچهٔردخدهگٔمرحمتٔبمأؤبود،ٔشدهٔدادهٔبسلیمانٔکهٔرأآنچهٔهمانندٔشدهٔعناختٔمحّمدٔآلٔبمأقسمٔبخدا:ٔفرمودٔکاهمٔحضرتٔسپسٔو
ناَعطٔهذا:ٔمیفرماخدٔسلیمانٔقصهٔدرٔتعالیٔخدای(ٔکهٔآنستٔمطلبٔاخنٔبرٔدلیل)ٔنشدهٔعناختٔپیغمبرانٔازٔاؤغیرٔؤبسلیمانٔکه ْنٔٔاؤ  ْؤَٔفااْمن 

َ
اْكٔٔأ ْمس 

َ
ٔأ

َغْیرٔ  سٔب  ،ح  ٔؤگرفاتٔنخواهیمٔسابحٔتؤازٔقیامتٔدرٔکهٔکنٔمنعٔخواهیٔکهٔهرٔازٔؤکنٔعطأخواهیٔکهٔبهرٔاستٔمأعطای(ٔاموالٔؤنعمتها)ٔاخنٔاب 
ٔ.نمودیٔمنعٔخأؤکردیٔبخششٔؤعطأچرأنمیگوئیم
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هٔصلیٔمحّمدٔقصهٔدرٔلکنٔو م ٔٔما:ٔفرمودهٔآلهٔؤعلیهٔاللَّ ٔٔآتاک  ول  س  وهٔ ٔالرَّ ذ  ْمَٔنهأمأَؤَٔفخ  ٔؤبپذخرخدٔمیدهدٔوردستٔبشمأمنٔرسولٔکهٔرأآنچهٔواَفاْنَته َٔٔعْنهٔ ٔک 
ٔ[مسترحمیٔمهترج(ٔ]استٔشمأزندگیٔمنفعتٔؤدخنٔصالحٔبرٔزخرأندهیدٔانجامٔؤنشوخدٔآنٔمرتکبٔو)ٔنمائیدٔداریٔخوخشتنٔکندٔنهیٔچهٔهرٔاز

71ٔصٔ،1جٔالشرائع،ٔعلل

ٔ

 یطرفدران مکاتب اقتصادی غرب: 4پیوست شماره 

سندٔٔیصادهٔاهدافٔاقتنظامٔازٔجملٔیآنهأازٔمنظرٔاسنادٔفرادستٔیابخمطالعهٔؤارزٔنخدرٔأیانواعٔمکاتبٔاقتصادٔی:ٔٔپسٔازٔبررسیدکترٔحسنٔروحان
کاهٔٔرسادیباهٔنظارٔمٔ،یقانونٔاساس44ٔاصلٔٔیکلٔیهااستیسٔژهخچهارمٔؤپنجمٔتوسعهٔبهٔؤیهادرٔبرنامهٔیابالغٔیکلٔیهااستیاندازٔؤسچشم
ٔداشتهٔباشد.ٔیشتریقرابتٔبٔرانخأیاسالمٔیمطلوبٔتوسعهٔدرٔجمهورٔیبأالگؤدخجدٔیهاینزیؤکٔانخمکاتبٔنهادگرأیهاهخنظر

782ٔصٔ،رانخأیؤنظامٔاقتصادٔیملٔتیامنٔکتاب
خودٔؤٔدرٔانهخادگراجودٔتفکراتٔنهؤحأًختلؤشانخأشرفت،یپٔیرانخأیاسالمٔیالگؤنختدؤسسیراد،ٔرئٔیخبرنگارٔمشرقٔبأدکترٔمعصومٔ درٔمصاحب

ٔ.ردخپذیرأمٔیلیدولتٔمثلٔدکترٔمسعودٔنٔنخازٔمشاورٔیدرٔبعضٔیستیبرالیتفکراتٔنئولٔنیدولتٔمثلٔدکترٔنوبختٔؤهمچنٔ ازٔبدنٔیبخش
ٔنخاوالمٔرأباهٔاسااست؟ٔمانٔروحٔحاکمٔبرٔتفکرٔالگوئاخرانئأاسالمئپیشرفتٔنهادگراخئٔاخمشرق:ٔبأتوجهٔحضورٔپررنگٔدکترٔنوبختٔآٔخبرنگار

ٔنهادگراست.ٔکخنوبختٔٔیکهٔآقأپرسمیمٔلیدل
اقتصاادٔؤٔیهشناسئاستٔؤنهادگراخئپیونددهنادتحصیلئبندهٔجامعهٔیاخرانئپیشرفت(:ٔرشته-رادٔ)رخیسٔتدوخنٔالگوئاسالمئیمعصومٔدکتر

هاأؤنکتهٔاستٔکاهٔذهان،ٔنیاات،ٔدغدغاهٔنخجدخدٔتأکیدٔبرٔأیناسشؤجامعهٔیشناسشناسي،روانشناسي،ٔانسانشناسئاست.ٔدرٔفرهنگجامعه
هادهااخئنیم،ٔباخدٔبهٔائمداخالتٔاقتصادئانجامٔدهدرٔجامعهٔمیاگرٔبخواهٔدگاه،خدٔنخهأباخدٔموردٔمالحظهٔقرارٔبگیرد.ٔبرٔطبقٔاهائانسانارزش

باشادٔٔعلاينفانندٔکنشگرٔممگونهٔنیستٔکهٔاقتصادٔدرٔخألٔاخنٔن،خاند.ٔبنابراردههاخئرأاخجادٔکتوجهٔداشتهٔباشیمٔکهٔدرٔآنٔجامعهٔساختارهأؤزمینه
رأدرٔٔیلئخاصهائپولئؤماسیاستٔدختورم،ٔبأیبررسٔیکهٔهیچٔکنشٔؤانتخابئنداشتهٔباشدٔؤمأبتوانیمٔبرٔآنٔاثرگذارٔباشیم.ٔبهٔعنوانٔمثال،ٔبرا

جامعاهٔٔباأاسابتاوانیمٔمتنصاورت،ٔنمئنخاأریادارناد؛ٔدرٔغٔیمخصوصٔی،ٔتصمیماتٔؤارادههاکهٔمردمٔآنٔاعتقادات،ٔکنشٔمیوضعٔکنٔیاجامعه
شناساي،ٔفرهناگ،ٔهاخئمثلٔجامعهدرٔاخنٔنقطه،ٔاقتصادٔبأروخکردٔنهادگراخئؤتخصصٔقأًیهاخئرأوضعٔکنیمٔؤمداخالتٔرأانجامٔدهیم.ٔدقبرنامه
ٔخورد.شناسئپیوندٔميشناسئؤروانانسان
درٔٔمستقلٔیتفکرٔیندهخدرٔدولتٔوجودٔدارند،ٔمانندٔآقائنوبختٔبهٔعنوانٔنمأیهائاقتصادئمختلفطیفٔد،یدانیمشرق:ٔهمانٔطورٔکهٔمٔرخبرنگا

ٔدیواهمگراخئدستٔخکارشناسئتدوخنٔالگؤچگونهٔبهٔهٔیکهٔدولت،ٔشمأؤبدنهٔنجاستخنهادگراخئؤآقائدکترٔنیلئکهٔنئولیبرالٔهستند.ٔسؤالٔا
ٔت؟افخ

گراخئ.ٔماثاًلٔنهاادرندیگیازٔآنٔقرارٔمٔیادرٔنقطهٔکخؤهرٔٔدهندیمٔلیطیفئرأتشکٔیگوناگونٔاقتصادٔیکردهاخراد:ٔبهٔهرٔحال،ٔرؤیمعصومٔدکتر
.ٔساتینٔهااآنٔنیبٔیقیقهستندٔکهٔمرزبندئدٔفیازٔطٔیافرادٔمختلفٔدرٔنقاطٔن،خ.ٔبنابرارندیگیقرارٔمٔگرخدرٔخكٔسرٔطیفٔؤاقتصادٔلیبرالئدرٔسرٔد

رالیسمٔتاقٔفکرٔلیبااتفاقٔدرٔٔنیازٔآنٔوجودٔدارد.ٔهمٔیممکنٔاستٔدرونٔاتاقٔفکرٔنهادگراخانٔاختالفٔجدئدربگیرد؛ٔچونٔدرجاتٔمختلفٔن،خبنابرا
هٔهارٔبرسیم.ٔبٔاعماجوگوهأدربگیردٔتأبهٔاخنٔگفتمانٔطرحٔمسئلهٔشودٔؤبحثٔؤگفتٔیکنمٔباخدٔدرٔکشورٔدربارههمٔامکانٔوقوعٔدارد.ٔمنٔفکرٔمي

.ٔدرٔمیهٔعبورٔکنمرحلٔنخهائآنٔمشخصٔشدهٔاست؛ٔپسٔباخدٔازٔاانگارهٔبهٔاجماعٔرسیدهٔؤقابلیتٔنخبرٔسرٔأایحال،ٔخردٔجمعئؤجرخانٔعلمئدن
ٔهائمأبهٔهدرٔخواهدٔرفت.صورت،ٔانرژئنخأریغ
وردٔمالزامٔنظاامٔؤاکنیم.ٔاخنٔامرٔٔیگئؤبومئمخصوصٔبهٔخودمانٔرأطراحالگوئفرهنٔدخاخنٔنکتهٔموردٔتوافقٔهمگانٔباشدٔکهٔبأرسدینظرٔمٔبه

یشارفتٔکشاورٔپمقامٔمعظمٔرهبرئدرٔموردٔاقتصادٔمقاومتئبهٔعنوانٔالگوئبومئؤاساالمئاقتصاادئٔیتأکیدٔرهبرئاست؛ٔهمانٔطورٔکهٔنامه
ٔشود.مئرحمط

yon.ir/GFKmpٔٔٔمشرقٔیآدرسٔمطلبٔدرٔخبرگزار:ٔ
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