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ٔالرحمیالرمحناهللبسم

ءٔابیٔالقاسمٔیٔخومٔالجزاف.ٔالحمدٔللهٔربٔالعالمینٔؤالصالةٔؤالسالمٔعلیٔسیدنأؤنبینأؤشفیعنأاعوذٔباللهٔمنٔالشیطانٔالرجیم
عدائهٔاعداءٔلدائمٔعلیٔاؤعلیٔاهلٔبیتهٔالطیبینٔالطاهرخنٔسیمأبقیهٔاللهٔفیٔاالرضینٔارواحنأآلمالهٔالفداءٔؤاللعنٔأمحمد

ٔاللهٔمنٔاآلنٔالیٔقیامٔخومٔالدخن.

 داری در رفع نیازهای اقتصادی مردم؛ علت نیاز به طرح فقه المکاسب جدیدی مفاهیم نظام سرمایه. ناکارآمد1
ٔگذشتهٔعرضٔکردخمٔمفاهیمیٔکهٔٔدرٔحوزهٔ  رٔتوانندٔمشکلٔبشداریٔمطرحٔاست،ٔکاربردیٔنبودهٔؤنمیاقتصادٔسرماخهٔدرٔجلسه 

مٔدخگهرٔدرٔکردخمٔؤقائلٔشدخمٔبهٔاخنکههٔناهامیٔازٔمفهاهیٔایٔکهٔمطرحفصلٔکنند.ٔعلتٔعمدهومعیشتٔحلٔامروزٔرأدرٔحوزهٔ 
ٔعدمٔابتناءٔمفاهیمٔناامٔسرماخهٔداریٔبرٔاصلٔاشرافٔاست.ٔب ٔاقتصادٔؤمعیشتٔموردٔنیازٔاست،ٔمسئله  تر،ٔنهٔعبارتٔروشحوزه 

ٔمعیشتٔناظرٔبرٔنیازهایٔواقعیٔانسان خشٔایٔازٔنیازهأبهٔبههأطراحیٔنشدهٔؤبهٔصورتٔبخشیٔؤبأنفیٔمجموعمفاهیمٔحوزه 
ٔکوچکیٔازٔنیازهأپرداختهٔاست.

ٔانسان ٔگذشتهٔعرضٔکردخمٔکهٔنیازٔاصلیٔهمه  هأدرٔزنهدگیٔٔرعاختٔسودٔارتباطیٔاست؛ٔخعنیٔانسانٔ،هابهٔعنوانٔمثالٔدرٔجلسه 
ٔضعفٔدرٔارتباطٔانس انی،ٔبیشترخنٔضررٔرأمتحملٔدنیأبیشٔازٔهرٔچیزٔدخگرٔنیازمندٔارتباطٔتکاملیٔبأخکدخگرٔهستندٔؤازٔناحیه 

هایٔاقتصادیٔقهرارٔنهدادهٔؤبههٔتنٔتوجههٔنکهردهٔشوند.ٔاقتصادٔسرماخهٔداریٔمعنایٔسودٔارتباطیٔرأمبنایٔطراحیٔسیستممی
است.ٔبنابراخنٔبأرعاختٔمفاهیمیٔچونٔاصلٔرقابتٔؤمانندٔتنچهٔتدامٔاسمیتٔگفتهٔاستٔکهٔرذائلٔمنشأٔپیداخشٔتحرکٔؤثروتٔ

شود،ٔزندگیٔانسانٔبرترٔنخواهدٔشدٔؤربحٔؤسودٔؤعهدالتٔتحقه ٔاختارهاخیٔکهٔبرٔمبنایٔاخنٔمفاهیمٔطراحیٔمیؤس1ٔهستند

                                                           
ٔانٔؤموجبٔرفاهٔجامعهٔخواهدٔبود.انسٔتیباشد،ٔمحرکٔفعالٔبیبدونٔتنکهٔعٔی:ٔمنافعٔشخصتیتدامٔاسم .1

176ٔصٔان،خکاتوزٔیمحمدعلٔؤثروتٔملل،ٔتیتدامٔاسم
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شودٔلکنٔمأهایٔمرمٔدنیأاقتصادٔتدامٔاسمیتیٔهرٔروزٔبحثٔؤگفتگؤمیپیدأنخواهدٔکرد.ٔلذأبأاخنکهٔسالٔهاستٔدرٔدانشگاه
ٔاختالفٔطبقاتیٔدرٔ ٔدرتمهدٔانسهانشاهدٔاخنٔهستیمٔکهٔمسئله  هأدنیأحلٔنشدهٔاستٔؤدرٔجاهاخیٔکهٔبهٔصورتٔمعدودٔمسهئله 

ٔاسهکاندخناویٔانسهان هأازٔنعمهتٔحلٔشدهٔاستٔساخرٔنیازهایٔانسانٔبهٔچالشٔکشیدهٔشدهٔاست.ٔمثاًلٔدرٔکشهورهایٔحهوزه 
ٔرف ٔمحرومٔشدند. 2ٔخانوادهٔؤنیازهایٔعاطفیٔؤمسئله 

ٔگذشتهٔعرضٔکردخٔ یٔصٔداردٔؤکسمٔکهٔمأدرٔفقهٔالمکاسبٔمبتنیٔبرٔاصلٔاشرافٔکهٔبهٔادبیاتٔوحیٔاختصابنابراخنٔدرٔجلسه 
ٔابعادٔبشهرٔسهخنٔگفتههٔاسهغیرٔازٔخدایٔمتعالٔؤرسوالنشٔنمی ٔنیازهأؤهمه  ٔت.ٔدرٔجلسههٔ تواندٔادعأکندٔکهٔبرٔاساسٔهمه 

طرحٔشدٔچونٔخنٔوقتیٔبحثیٔدرٔفقهٔالمکاسبٔمکنیم.ٔبنابراگذشتهٔعرضٔکردخمٔکهٔمبتنیٔبرٔاشرافٔفقهٔالمکاسبٔرأمطرحٔمی
ٔمبتنیٔبرٔاشرافٔاستٔکارتمدیٔبیشتریٔنیزٔخواهدٔداشت.ٔ

  نظام اقتصادی سرمایه داری مفاهیم یناکارآمدعلت حجیت نداشتن  .1/1

ٔکنهدٔؤدقهتٔبیشهتریٔدرگوخمٔکهٔاگرٔکسیٔاشرافٔداشتٔمتغیرهایٔبیشتریٔرألحها ٔمیمنٔبأزبانٔجدالٔاحسنٔسخنٔمی
هایٔفردٔدرٔجامعهٔؤدرٔسیستمٔاقتصادیٔنخواهدٔشد.ٔطراحیٔسیستمٔخواهدٔداشت.ٔبنابراخنٔبرتخندٔکارٔاؤنفیٔناامٔنیازمندی

هرٔکسٔاشرافٔبیشتریٔداشتهٔباشد،ٔشناختٔبیشتریٔازٔمتغیرهایٔمؤثرٔدرٔسیستمٔخواهدٔداشتٔؤبنابراخنٔکارتمدیٔنیزٔارتقاءٔ
عدیٔازٔمفرهومٔحجیهتٔاسهتٔؤتمدیٔنیزٔجزءٔؤبٔ ردرٔمباحثاتٔاصولیٔمطرحٔکردخمٔوصفٔکاکند.ٔبنابرتنچهٔکهٔدرٔمأپیدأمی

ؤدرٔسویٔدخگرٔکارتمدیٔرأبهٔنحؤتألیفیٔٔازٔفضالیٔمعاصرٔدرٔخکٔسؤحجیتٔخکٔوصفٔجداگانهٔنیست.ٔمانندٔاخنکهٔبرخی
شودٔؤبأدقهتٔدرٔرٔذهنٔمأتصوخرٔمیبهٔمفرومٔحجیتٔاضافهٔکردند.ٔخیر!ٔبأدقتٔدرٔمفرومٔحجیت،ٔاتکایٔبهٔاصلٔاشرافٔد

ٔاشرافٔدرٔذهنٔمأتصوخرٔپیدأخواهدٔکرد.ٔعهرضٔکهردخمٔکههٔمبتنهیٔبهرٔاخهنٔ مفرومٔاشرافٔمفرومٔکارتمدیٔنیزٔبهٔعنوانٔالزمه 
ٔنخبگانٔاخهنمفرومٔحجیتٔمأمباحثٔفقهٔالمکاسبٔرأمطرحٔکردهٔؤبهٔتنٔمی ٔپردازخمٔؤاساسًأدعوتٔمأازٔدانشمندانٔؤطبقه 

ٔعبورٔکنند.3ٔٔهایٔپوزختیوخستیاستٔکهٔبرایٔطراحیٔناامٔؤحلٔمسائلٔبشرٔازٔروش

                                                                                                                                                                                     
For at least another hundred years we must pretend to ourselves and to everyone that fair is foul and foul is fair; 
for foul is useful and fair is not. Avarice and usury and precaution must be our gods for a little longer still.ٔFor 
only they can lead us out of the tunnel of economic necessity into daylight. 

ؤٔاستٔدیمفٔیدبٔراخاست؛ٔزٔیبدٔیکیاستٔونٔیکینٔ،یکهٔبدٔمیتااهرٔکنٔگرخخودٔؤهرکسٔدٔیبرأگرخصدٔسالٔدٔیبرأدخ:ٔدستٔکمٔبانزیکٔناردیم
زٔمهأرأأتواننهدیههأمفقه ٔتنٔراخمأباشند.ٔزٔانخخدأگر؛خمدتٔکوتاهٔدٔکخٔیچنانٔبراهمٔدخبأ؛یکار.ٔحرصٔؤطمعٔؤربأؤمحافاهستینٔیکین

ٔروز؛ٔرهنمأشوند.ٔیبهٔروشنائٔیاقتصادٔکختارٔگذرگاه
1930ٔمنتشرٔشدهٔدرٔسالٔٔ«Economic Possibilities for our Grandchildren»بأنامٔٔجانٔمیناردٔکینزٔمقاله

ٔ«.1»برایٔمشاهدهٔاطالعاتٔمربوطٔبهٔفروپاشیٔنرادٔخانوادهٔدرٔسوئدٔر.کٔبهٔپیوستٔشمارهٔ .2
چیزیٔشبیهٔبههٔعلهمٔپیشینی]ؤمعرفتٔهایٔتجربیٔکندٔدادهٔهایٔبهٔٔودٔمحددٔرأسیستمیٔکهٔخوهرٔکلیٔبهٔرٔبهٔطوبٔفلسفۀٔغر،ٔدرٔختوخسمزپو.3

ٔد.ٔکندٔگفتهٔمیٔشوفٔحذٔری[ٔخأمتافیزخکیٔراوهحض
ٔPositivism, in Western philosophy, generally, any system that confines itself to the data of experience and 
excludes a priori or metaphysical speculations 
yon.ir/qzN0P ٔبرختانیکأدانشنامۀٔجرانیٔدرمطلبٔتدرس  
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 2المکاسب / جلسه دورۀ مقدماتی فقه

 تجربه گرایی و نگاه بخشی به موضوع معیشت انسان ها؛ عامل اصلی در ناکارآمدی مفاهیم اقتصادی سرمایه داری  .2/1

معنهایٔشهروعٔازٔنگهاهٔمحهدودٔؤجزئهیٔکندٔؤتجربهٔدرٔپیشٔفرضٔخودٔبهٔبشرٔبهٔدلیلٔاخنکهٔکارٔخودٔرأازٔتجربهٔشروعٔمی
لٔدائمهیٔنارخهاتٔپوزختیوسهتیٔرؤبههٔرؤاست،ٔهیچٔوقتٔنمی ٔتبهدل تواندٔازٔپاخگاهٔاشرافٔمسائلٔرأتحلیلٔکند.ٔلذأمأبأپدخده 

ٔفرمٔخطأدرٔنارخهٔپردازیٔدرٔحوزه4ٔهستیم. ٔهایٔمختلفٔمبتالٔهستیم.ٔمأدرٔدنیایٔعلمیٔمدرنٔبأپدخده 

ٔاجراخهیٔؤکهاربردٔؤتصهرفٔمیدائمًأادعأ ٔرٔجامعههٔکنهاردشودٔکهٔفالنٔتئوریٔبهٔدلیلٔعدمٔلحا ٔفالنٔمتغیرٔباخهدٔازٔصهحنه 
ٔعلهمٔاسه ت.ٔعبهورٔازٔگذاشتهٔشدهٔؤفق ٔدرٔتارخ ٔعلمٔراجعٔبهٔتنٔبحثٔشود.ٔاخنٔدرٔواقعٔپذخرفتنٔتزمهونٔؤخطهأدرٔحهوزه 

انٔیرٔقابلٔجبرارتمدیٔؤپذخرشٔخطایٔدائمیٔؤبهٔچالشٔکشیدنٔزندگیٔغاشرافٔؤعبورٔازٔنعمتٔاتکایٔبهٔپیامبرانٔعبورٔازٔک
خصوصهًأدرٔٔوایٔکهٔمأعرضٔکردخمٔکهٔدرٔناامٔسهازیٔاسهالمیٔهأکهٔدخگرٔتکرارٔنخواهدٔشد،ٔاست.ٔبنابراخنٔاخنٔنکتهانسان

ٔاجمال ٔمرمٔاست.ٔالبتهٔدرٔاخنٔدوره  ٔخهواهمٔواردٔنقهدٔمباحهثیٔنمیبخشٔاقتصادٔباخدٔبرٔمبنایٔحجیتٔعملٔکنیم،ٔخکٔنکته 
ٔاقتصادٔشدهٔؤروشٔتحقی ٔتفصیلیٔفقریٔخودمانٔرأبحثٔکنم. سهندهٔببههٔهمهینٔمختصهرٔٔلذأروشٔتحقیقیٔحاکمٔبرٔحوزه 

ٔاقتصادٔبهٔاشرافٔتکیهٔنکردهٔؤمفرومٔحجیتٔرأدرٔبینٔدانشجوخانٔحوزهٔ می افیدٔاقتصادٔنشکٔکنمٔکهٔاگرٔدرٔروشٔتحقی ٔحوزه 
ٔتک ٔاخنکهٔشمبأپدخده  تانٔرأأروشٔتحقیقرارٔخطایٔدائمیٔدرٔنارخهٔپردازیٔمواجهٔخواهیدٔبودٔؤاخنٔعالجیٔنخواهدٔداشتٔإالا

ٔشروعتنٔهمٔتجربهٔ–ازٔاتکایٔبهٔتجربهٔ ٔخارجٔکنید.ٔ-بهٔعنوانٔنقطه 

و بیاان بتتیااساتدیلیا از  با نظریات پوزیتویستی ۀاسب بر اساس دو ویژگی نظام مقایس. طراحی ساختار پانزده بخشی فقه المک2

 احکام به خالف مکاسب متتنی بر فقه معذر و منجز

ٔگذشتهٔعرضٔکردخمٔکهٔمأدرٔفقهٔالمکاسبٔقصدٔطرحٔپانزدهٔدستهٔبحثٔرأمبتنیٔبرٔمباحثٔحجیتٔخافٔ أبتهٔدارخمٔؤدرٔجلسه 
هٔکٔؤتعهالیٔبهکندٔبفضهلهٔتبهارخدٔکمکٔمیاتکأبهٔتخاتٔؤرواخاتٔپانزدهٔدستهٔمباحثهٔرأکهٔبهٔطراحیٔخکٔناامٔاقتصادیٔجد

ٔ.اتٔدؤوخژگیٔبسیارٔبرجستهٔدارندتدرخجٔمطرحٔخواهیمٔکردٔکهٔاخنٔپانزدهٔدستهٔمباحث

                                                           
4ٔ.Scientific results are inherently provisional. Scientists can never prove conclusively that they have described 
some aspect of the natural or physical world with complete accuracy. In that sense all scientific results must be 
treated as susceptible to error. 
Errors arising from human fallibility also occur in science. Scientists do not have limitless working time or 
access to unlimited resources. Even the most responsible scientist can make an honest mistake. When such 
errors are discovered, they should be acknowledged, preferably in the same journal in which the mistaken 
information was published. Scientists who make such acknowledgments promptly and openly are rarely 
condemned by colleagues. 

تٔکامهلٔرأبأدقٔیکخزیفٔاخٔیعیجرانٔطبٔیبهٔهاازٔجنٔیثابتٔکنندٔکهٔبرخٔیتوانندٔبهٔطورٔقطعٔیذاتًأموقتٔاست.ٔدانشمندانٔهرگزٔنمٔیعلمٔجخنتا
ٔمستعدٔخطأباشند.ٔدخبأیعلمٔجخنارٔ،ٔتمامٔنتأنخشرحٔدادهٔاند.ٔازٔا

دودٔهٔمنابعٔنامحهبٔیدسترسٔاخحدٔؤحصرٔٔیبٔیدهد.ٔدانشمندانٔزمانٔکارٔیدرٔعلمٔرخٔمٔزیشودٔنٔیمٔیبودنٔانسانٔناشٔزالخطاخکهٔازٔجأخیخطاها
ٔدرٔهمهانٔحهأًیتنرهأرأترجٔدخهکشهفٔشهدٔ،ٔبأخیخطاهأنیچنٔیاشتباهٔصادقانهٔمرتکبٔشود.ٔوقتٔکختواندٔٔیدانشمندٔمٔنخمسئولٔترٔیندارند.ٔحت

درتٔکننهدٔبههٔنهٔیمهؤتشهکارٔٔعخرأسرٔخیهأ ختصدٔنیکهٔچنٔیاشتباهٔاعترافٔکرد.ٔدانشمندانٔنخکهٔاطالعاتٔاشتباهٔمنتشرٔشدهٔاستٔبهٔأینالژور
ٔوند.شٔیتوس ٔهمکارانٔمحکومٔم

 15دوم،ٔصٔٔشخراخ،ٔوOn Being a Scientist: Responsible Conduct in Researchمطلبٔازٔکتابٔٔادرس
ٔ
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ٔجوخژگیٔاولٔتن ٔبأنارخاتٔپوزختیوخستیٔمطرحٔشدهٔاستٔؤمأدرٔدوره  فقهٔٔدخدٔمباحثاتهأاخنٔاستٔکهٔدرٔفضایٔناامٔمقاخسه 
ٔمبارکهٔ  أکههٔدرٔعصهرٔخودمهانٔرٔهایٔگسهترشٔخافتههٔ اخمٔکههٔبهدعتاخمٔمصلحتٔندانسهتهقمٔتغازٔکردهٔالمکاسبٔکهٔدرٔحوزه 

ثاتٔخودمانٔهأدرٔقالبٔمکاتبٔمختلفٔاقتصادیٔدرٔحالٔطرحٔاستٔنادخدهٔبگیرخم.ٔبهٔصورتٔنسبتًأتفصیلیٔدرٔمباحدانشگاه
ٔواهیمٔکرد.د،ٔمقاخسهٔخاهٔتخاتٔؤرواخاتٔارائهٔخواهیمٔداکنیمٔؤتنرأرأبأمفاهیمیٔکهٔازٔپاخگاخنٔمفاهیمٔرأطرحٔٔؤبررسیٔمی

مباحثٔفقریٔرأبرجستهٔکردخم؛5ٔٔوخژگیٔدومیٔکهٔدرٔاخنٔپانزدهٔدستهٔبحثٔمطرحٔاستٔاخنٔاستٔکهٔحیثٔعللٔالشراخعٔؤثبتی
ٔبهٔخکٔمسئلهٔؤامریٔؤخأنریٔازٔخکٔمطلبیٔوج هأؤودٔدارد،ٔاخنٔتوصیهخعنیٔهرٔتنچهٔکهٔدرٔرواخاتٔؤتخات،ٔدلیلٔبرایٔتوصیه 

رأبهٔنحهؤمحه 6ٔٔکنیمٔاخنٔطورٔنیستٔکهٔفق ٔمعذرٔؤمنجزاخم.ٔدرٔفقهٔالمکاسبیٔکهٔمطرحٔمیدالخلٔرأموردٔتوجهٔقرارٔداده
ایٔرأکهٔمولیٔبرایٔتئورخزهٔکردنٔؤتفاهمٔامهرٔطرحٔکردهٔؤبگوخیمٔکهٔاخنٔامرٔمولیٔبهٔبندگانشٔاست.ٔخیرٔدرٔمباحثاتٔمأادله

مانٔبهٔاخنٔادلهٔمتهذکرٔشهوخم.ٔهمهانٔطهورٔکههٔکنیمٔکهٔدرٔادبیاتٔفقریدٔبهٔکارٔگرفتهٔاستٔحذفٔنخواهیمٔکردٔؤسعیٔمیخو
هاخیٔکهٔپیرامونٔاوامرٔؤنواهیٔالریٔمطرحٔشدهٔاست،ٔتئورخزهٔکردنٔؤثبتٔاوامهرٔؤنهواهیٔعرضٔکردمٔکارکردٔاصلیٔاستدالل

کمهأ-تٔفقریٔراخجٔمطرحٔکردخمٔکهٔدرٔادبیاتٔفقریٔراخجٔبهٔثبهتٔاوامهرٔؤنهواهیٔاستٔؤدرٔواقعٔاشکالٔمختصریٔرأبهٔادبیا
پرداختهٔنشدهٔاست.ٔبنابراخنٔکارکردیٔکهٔازٔحیثٔوصفٔدومٔبرایٔمأپیدأخواههدٔٔ-اخنکهٔدرٔادبیاتٔوحیٔاخنٔثبتٔوجودٔدارد

رٔازٔپاخگاهٔناامٔمقاخسهٔتفاهمٔخواهیمٔکهردٔشدٔاخنٔاستٔکهٔاخنٔمباحثاتٔقابلیتٔتفاهمٔحداکثریٔپیدأخواهدٔکرد؛ٔخعنیٔخکٔبا
ٔناامٔسازیٔاقتصادٔمطرحٔش ٔدهٔاست.ؤخکٔبارٔنیزٔازٔپاخگاهٔبرجستهٔکردنٔوجهٔثبتیٔاوامرٔؤنواهیٔؤمفاهیمیٔکهٔدرٔحوزه 

 .اولین باب فقه المکاسب؛ تتیین نظام ارزش گذاری در آیات و روایات بر شغل1/2

ٔفقهٔالمکاسبٔرأطرحٔمسئلهٔمیبنابرٔتنچهٔکهٔوعدهٔدادمٔإنٔشاءٔ للهٔبأاخهنٔدؤاکنمٔؤإنٔشاءٔاللهٔامروزٔخکیٔازٔابعادٔپانزدهٔگانه 
ٔاولیٔکهٔمهأایٔکهٔدرٔادبیاتٔفقهٔالمکاسبٔفقهٔهداختٔوجودٔدارد،ٔفقهٔالمکاسبٔرأشروعٔخواهمٔکرد.ٔدرٔمجموعٔبابوخژگی

ٔ ولٔمباحثاتٔازٔنارٔتخاتٔؤرواخاتٔاست.ٔاخنٔبابٔأ«اریٔشغلطبقهٔبندیٔمشاغلٔؤارزشٔگذ»بهٔتنٔخواهیمٔپرداختٔمسئله 
ٔیشتریٔهستندبخواهیمٔبدانیمٔکهٔازٔمنارٔادبیاتٔلبیٔؤعقلیٔتخاتٔؤرواخاتٔچهٔمشاغلیٔدارایٔارزشٔفقهٔالمکاسبٔاست؛ٔمی

ٔدٔؤههمٔحیهثواهیمٔداؤچرأاخنٔمشاغلٔدارایٔارزشٔهستند.ٔخعنیٔهمٔناامیٔازٔمشاغلٔرأطبقهٔبندیٔخواهیمٔکردٔؤارائهٔخه
تغهازٔٔباالدستٔبودنٔخکٔشغلٔؤپاخینٔدستٔبودنٔشغلٔدخگرٔرأدرٔاخنٔطبقهٔبندیٔمحضرٔدوسهتانٔبحهثٔخهواهیمٔکهرد.ٔاخهن

ٔمباحثاتٔفقهٔالمکاسبٔماست.ٔ

                                                           
کثٔ)ٔیمبتنٔانیبٔۀقاعدٔۀؤپردازشٔسهٔمرحلٔلیثبت،ٔتحل .5 ٔ:(ٔاستانیالبازٔقواعدٔفقهٔیکخبرٔم 

ٔ.افرادٔازیحکم،ٔبأفطرتٔؤنٔانیارتباطٔمٔیبرقرارٔ:ثبت

ٔ.شودٔنیمخاطبٔتببٔیابعادٔتنٔمسئلهٔبرأدخبأد،یرسٔرشخافرادٔثبتٔشدٔؤبهٔپذٔیم،ٔبراپسٔازٔتنکهٔحکٔ:لیتحل

ٔ.عملٔؤتحق ٔحکمٔۀنحؤنییتبٔ:پردازش
7ٔ(،ٔجلسهیاسالمٔشرفتیپٔیالگؤۀدورهٔازٔدانشنامٔنیوسومی)سٔانیالبفقهٔۀر.کٔدورٔشتریاطالعٔبٔیبرا

أبهٔحسبٔجعلٔشرعیٔاثباتٔکند.ٔبهٔبیانٔدخگرٔهرگاهٔمکلفٔبهٔچنینٔحجتیٔعملٔکندٔحجتٔاصولیٔعبارتٔازٔهرٔچیزیٔاستٔکهٔمتعل ٔخودٔر.6ٔ
دٔؤدرٔنتیجهٔب ٔتنٔعملٔنکنتنٔبرٔمولیٔاحتجاجٔکند،ٔؤخودٔرأدرٔعملٔبهٔتنٔمعذورٔبداندٔاگرٔبرطٔوسیلهٔؤعملٔاؤبأواقعٔمطابقتٔنکند،ٔمیتواندٔبه

ت(واقعٔازٔاؤفوتٔشدهٔباشد،ٔمولیٔمیتواندٔبدانٔوس زخا تٔؤمنجا خا ٔیلهٔاحتجاجٔکرده،ٔؤاؤرأدرخورٔکیفرٔبداند.ٔ)معذر
162ٔو161ٔٔفرهنگٔتشرخحیٔاصطالحاتٔاصول،ٔصٔٔٔ



5 

 

 

 2المکاسب / جلسه دورۀ مقدماتی فقه

ٔارزشٔگذاریٔمشاغلٔشروعٔمیٔمباحثاتٔخودمأ ٔتجهٔکنیمٔؤنهٔازٔتعرخفٔبیعٔؤخأتعرخفٔعقودیٔکهٔدررأازٔمسئله  ٔارتحهوزه 
خواهیمٔیٔمیموضوعیتٔداردٔؤنهٔازٔبیانٔمکاسبٔمحرمهٔبهٔحیثٔبیانٔحرمتٔبعضیٔازٔمکاسبٔبلکهٔدقتٔبهٔاخنٔدارخمٔکهٔوقت

ٔکسبٔرأناامٔسازیٔکنیم ٔ،ٔاخنٔناامٔسازیٔرأتفاهیمٔکنیم.حوزه 

ٔتغازٔتفاه ابٔبههٔرسیدخمٔکههٔمأبهٔاخنٔنتیجهایٔحاکمٔبرٔمشاغلٔشروعٔکنید.ٔاخنٔکهٔمٔنیزٔاخنٔاستٔکهٔمباحثاتٔرأارزشنقطه 
ٔکسهبٔ سهت.ٔوقتهیٔااولٔفقهٔالمکاسبٔباخدٔطبقهٔبندیٔمشاغلٔباشد،ٔخکیٔازٔدالخلٔتنٔبیانٔوجهٔثبتیٔادبیاتٔوحیٔدرٔحوزه 

ؤکسبٔجدیٔٔکنیدٔدرٔواقعٔتحرخکٔفکرٔرأدرٔجامعهٔازٔپاخگاهٔشغلشمأمباحثاتٔرأازٔبیانٔارزشٔمشاغلٔؤمکاسبٔتغازٔمی
عیارهایٔمبحثتانٔبهٔٔکنید.ٔبنابراخنٔاگرٔشمأمباحثاتٔرأازٔطبقهٔبندیٔمشاغلٔشروعٔکنیدٔدرٔنراختبأتنرأتفاهمٔمیٔگیرخدٔومی

ٔکسبٔاست.ٔدرٔاخنٔصهورتٔمجدخدیٔمی ٔاقتصادٔؤحوزه  توانیهدٔتنٔیرسیدٔکهٔتنٔمعیارهأدرٔواقعٔناامٔارزشیٔحاکمٔبرٔحوزه 
ٔکسبٔمدرن شدهٔاسهتٔؤٔمقاخسهٔکنید.ٔمثاًلٔدرٔکسبٔؤکارهایٔنوخنٔخکٔسریٔمعیارهأمطرحٔمعیارهأرأبأمعیارهایٔحوزه 

انٔبهٔخکٔنابعٔانسانیتتوانیدٔدرٔمدخرختٔممقاخسهٔکنیدٔؤخأبعدًأمیٔهاتوانیدٔمعیارهایٔفقریٔرأبأمعیارهایٔاستارتٔتپشمأمی
ٔشغلٔؤطراحیٔسنجه روعٔازٔاخنجأشٔپیدأکنید.ٔبنابراخنٔمباحثاتمانٔرأهایٔبازارٔکارٔدستمدلٔارزشٔگذاریٔجدخدیٔدرٔحوزه 

ٔکسبٔرأبرجستهٔمی ٔهمٔقدرتٔناامٔمقاخسهٔپیدأکنیم.ٔؤکردهکنیمٔتأهمٔوجهٔثبتیٔحوزه 

 .افزایش سود اقتصادی؛ مالک انتخاب شغل در نظام اقتصادی سرمایه دارای1/1/2

کنهد،ٔخعنیٔوقتیٔکسهیٔرشهتهٔاقتصهادٔرأبحهثٔمی7ٔ؛استارزشٔمطل ٔاخجادٔارزشٔافزودهٔبهٔعنوانٔمثالٔدرٔمشاغلٔموجودٔ
اخجهادٔٔ-بهٔمعنایٔارزشٔافزوده-ارزِشٔمطل ٔدرٔهمهٔمفاهیمیٔکهٔدرٔحوزهٔاقتصادٔمطرحٔشدهٔاستٔاخنٔاستٔکهٔربحٔؤسودٔ

یدهٔکههٔاخجهادٔخافتهٔؤدرٔبازارهایٔکاِرٔفعلیٔکارٔبهٔجاخیٔرستولیدٔاست.ٔدرٔکشورهایٔتوسعهٔؤشودٔؤاخنٔاصاًلٔمبنایٔتجارت
خعنیٔمثاًلٔوقتیٔارزشٔبخشٔخهدماتٔؤٔ؛هایٔدخگرٔبشرٔدرٔدستورٔکارٔقرارٔگرفتهٔاستارزشٔافزودهٔبهٔقیمتٔنفیٔهمهٔارزش

خابیٔمیبخشٔصنعِتٔجوامعٔتوسعه کههٔبعضهیٔازٔکاالههأتولیهدٔٔخواهیدٔکردکنید،ٔمواردٔمتعددیٔرأپیدأخافتهٔرأبهٔتفکیکٔارز
انهد.ٔدرٔحهالیٔکههٔتنٔارزشٔشوند،ٔفق ٔؤفق ٔبهٔخاطرٔاخنکهٔارزشٔافهزودهٔاخجهادٔکردهارائهٔمیٔشوند،ٔبعضیٔازٔخدماتمی

یٔبهدنٔتخهد،ٔخهأازٔناحیههٔتجهارتٔاعضهابهٔدستٔمیٔ-کهٔخکٔتجارتٔمفصلٔاست-ایٔکهٔمثاًلٔازٔناحیهٔتجارتٔالکلٔافزوده
هأمفرومٔارزشیٔمرتب ٔبأتخد،ٔنافیٔدهخسمٔبهٔدستٔمیصنعتٔتورٔاحیهٔخدماتٔحوزهٔفحشأدرخأازٔنٔؤتخدهأبهٔدستٔمیانسان

بنهدیٔمشهاغلٔشهروعٔحوزهٔرواب ٔانسانیٔاست.ٔبنابراخنٔمأوقتیٔدرٔحوزهٔفقهٔالمکاسبٔمباحثاتٔخودمانٔرأازٔبحهثٔطبقه
فقههٔؤٔدهیمٔؤقصدٔدارخمٔمعیارهایٔجدخدٔحاکمٔبرٔحهوزهٔکسهبٔکههٔدرکنیم،ٔدرٔواقعٔبهٔخکٔمعیارهایٔجدخدیٔتوجهٔمیمی

هایٔحوزهٔکارٔمقاخسهٔعلیٔؤسنجههأؤبازارٔفپتٔتأمعیارهایٔموجودٔحاکمٔبرٔاستارحدخِثٔمأمطرحٔشدهٔاستٔرأدرٔنراختٔب
اخمٔتهأناهامٔبندیٔمشاغلٔاستٔؤاخهنٔرأنقطههٔتغهازخنٔبحهثٔدانسهتهکنیم.ٔپسٔاخن،ٔدلیلٔورودٔمأبهٔپرداختنٔبهٔمسئلهٔطبقه

ٔکنیم.ٔقتصادٔؤمعیشتٔرأتفاهمٔحداکثریٔؤبرٔحوزهٔأهایٔحاکمٔبرٔحوزهٔکارارزش

 مالک انتخاب شغل در مکاسب جدید افزایش سود ارتتاطی براساس چهار دسته روایات و آیات در حوزۀ مکاسب؛ .2/1/2

دسهتهٔٔرؤهستیم؛ٔخعنیٔبأبررسیٔچراربندیٔمشاغل،ٔبأچرارٔدستهٔرواخاتٔؤتخاتٔروبهدرٔفقهٔشیعهٔدرٔمجموعٔدرٔحوزهٔطبقه
بندیٔحوزهٔمشاغلٔؤمفاهیمٔحاکمٔبرٔمشهاغِلٔصهحیحٔرأدرٔناهاِمٔارزشهیٔاسهالمٔبههٔدسهتٔتوانیمٔطبقهازٔتخاتٔؤرواخاتٔمی

ٔبیاورخم.ٔ

                                                           
ٔ«.2»برایٔمشاهدۀٔجاخگاهٔارزشٔافزودهٔدرٔاقتصادٔمدرنٔر.کٔبهٔپیوستٔشمارهٔ .7
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 .اولین دسته روایات؛ روایات ترغیب کننده به فعالیت اقتصادی اپذیرش شغلا1/2/1/2

بهٔفعالیتٔاقتصادیٔؤپذخرشٔشغلٔخأبهٔتعبیرٔبعضیٔازٔرواخاتٔهأرأرواخاتٔدستهٔاول،ٔرواخاتیٔهستندٔکهٔبهٔصورتٔعامٔانسان
هأرأبهٔنحؤعامٔبهٔپذخرشٔشغلٔؤپذخرشٔخکٔحرفهٔؤدرٔمجموعهٔاخنٔرواخاتیٔکهٔانسان8ٔکنند.صاحبٔحرفهٔبودنٔترغیبٔمی

بندیٔقهرارٔبگیهرد.ٔهٔطبقهتواندٔپاخهأمیهأمطرحٔشدهٔاستٔکهٔاخنٔناامٔارزشناامیٔازٔارزش9ٔکند،پرهیزٔازٔکسلٔدعوتٔمی
ههِٔ»مثاًلٔدرٔرواختٔازٔامامٔصادقٔعلیهٔالسالمٔاخنٔچنینٔتمدهٔاستٔکهٔ َجاِههِدِٔفهسَٔسهِبیِلٔالل  َٔعَلیِٔعَیاِلِهِٔمْنَٔحاَلٍلَٔکاْلم  10ٔ؛«اْلَکادل

فهعٔنیازههایٔفرماخهدٔبهرایٔرخوبٔاخنٔرواختٔبهٔنحؤعامٔبدونٔاخنکهٔبهٔخکٔشغلٔخاصٔتوجههٔبدههدٔامهامٔعلیههٔالسهالمٔمی
جاِهِدٔ»کندٔنیازهایٔخانوادهٔخودٔرأبرٔطرفٔکند،ٔتانٔتالشٔبکنید.ٔکسیٔکهٔتالشٔمیخانواده هِٔکالم  استٔؤاخنٔ«ٔفسٔسبیِلٔاللا

دهند.ٔخوبٔازٔاخنٔرواختیٔکهٔمحضرٔشمأمطرحٔکردم،ٔخهکٔارزشٔبندیٔکردهٔؤبهٔاؤارزشٔمیفردٔرأدرٔدرجاتٔسابقونٔطبقه
گهردد.ٔدرٔاخهنٔرواخهتٔبرمی،ٔکنهدنٔنیازهایٔخانوادهٔخودٔرأتأمینٔکسبٔبهٔاخنٔکهٔانسأۀستٔکهٔارزشٔحوزدٔؤتنٔاخنٔاپیدأش

مسئلهٔخانوادهٔموضوعیتٔدارد.ٔحفظٔنرادٔخانوادهٔتنٔقدرٔمرمٔاستٔکهٔاگرٔشمأبهٔشغلیٔبپردازخدٔکهٔتنٔشغل،ٔرفعٔنیازههایٔ
ههِٔ»شمأازٔنارٔادبیاتٔفقریٔاهلٔبیتٔکند،ٔدرٔدستورٔکارٔقرارٔدادهٔؤتأمینٔخانوادهٔشمأرأ جاِهِدٔفسٔسبیِلٔاللا محسهوبٔ«ٔکالم 

دهندٔارزشٔکلِیٔشغلٔبهٔاخنٔاستٔکهٔانسانٔنفقهٔشوخد.ٔالبتهٔاخنٔدستهٔازٔرواخاتٔبسیارٔفراوانٔهستند،ٔرواخاتیٔکهٔتوجهٔمیمی
ٔازٔخانوادۀٔخودٔحماختٔمالیٔبکند.خانوادهٔخودٔرأپرداختهٔؤ

شود،ٔتنٔدستهٔازٔرواخاتیٔکهٔتاکیدٔکردندٔبهرٔاخنکههٔارزِشٔتریٔتقسیمٔمیهایٔجزئیدرٔدرونٔخودشٔبهٔدستهٔدستهٔاولٔرواخات
ٔایٔازٔرواخاتٔاست.ٔرواختٔدخگهریٔازٔامهامٔرضهاوعهبرأمتکفلٔشود،ٔخودشٔمجمٔغلٔبهٔاخنٔاستٔکهٔانسانٔعیالٔخودش

ِهٔ»فرماخدٔاستٔکهٔمی ِٔمْنَٔفْضِلٔالل  ب  ِذئَخْطل  هِٔال  َجاِهِدِٔفسَٔسِبیِلٔالل  ْجرًأِمَنٔاْلم 
َ
ٔأ ْعَام 

َ
ٔأ ِٔبِهِٔعَیاَله  فل َٔمأَخک  َٔؤَجل  درٔاخنجأدر11ٔٔ«َعز 

                                                           

ٍدَٔعِنٔاْلَقاِسِمْٔبِنٔٔ.8 َحم  ْحَمَدْٔبِنٔم 
َ
ْصَحاِبَنأَعْنٔأ

َ
ٌةِٔمْنٔأ هِهِٔعد  ِبهسَٔعْبهِدٔالل 

َ
ْسهِلٍمَٔعهْنٔأ ِدْٔبهِنٔم  َحم  ِهٔاْلَحَسِنْٔبِنَٔراِشٍدَٔعْنٔم  َقهاَلَٔقهاَلَٔٔٔخْحَییَٔعْنَٔجدِّ

ْؤِمِنیَنٔ اْلم  ِمیر 
َ
ْخَری:ٔأ

 
ِمیَنَٔؤِفسِٔرَواَخٍةٔأ

َ
ْحَتِرَفٔاْْل ٔاْلم  ِحبل ٔخ  َٔؤَجل  َهَٔعز  ٔالل  َهَٔتَعاَلیٔخٔ ِٔإن  ٔالل  ِٔإن  ٔ.ْحَتِرَف اْلُمْؤِمَن اْلُم ِٔحبل

فهٔرأدوستٔاهلٔحرٔؤدرٔرواختٔدخگر:ٔهمانأخدایٔمتعالٔمؤمنٔداردامانتدارٔرأدوستٔمیٔۀجل،ٔصاحبٔحرفوخداوندٔعزامیرالمؤمنینٔفرمود:ٔ
ٔٔدارد.

113ٔ،ٔص5ٔالکافس،ٔج
َحٔ.9ٔ َخاٍدَٔعْنَٔجْعَفِرْٔبِنٔم  ْصَحاِبَنأَعْنَٔسْرِلْٔبِنِٔز

َ
ٌةِٔمْنٔأ هِِٔعد  ِبسَٔعْبِدَٔالل 

َ
اِحَٔعْنٔأ َٔعِنِٔاْبِنَٔاْلَقد  ْشَعِريِّ

َ
ٍدَٔاْْل ٔ :َقاَلٔٔم  َٔاْلَعَمِلَٔاْلَکَسل  ول ٔ.َعد 

احٔگوخد:ٔامامٔصادق ٔفرمود:ٔدشمنٔکار،ٔتنبلیٔؤکسالتٔاست.ٔابنٔقدا
85ٔ،ٔص5الکافس،ٔج

ْنیَٔ:َٔؤَقاَلٔ خِنَٔؤَالدل ِٔبالدِّ رل َٔخض  ٔا.َاْلَکَسل 
 .تنبلیٔبدخنٔؤدنیأزخانٔرساندٔ:معصوم

300ٔ،ٔصتحفٔالعقول

[َقاَلٔٔ.10 اِدق  ِه.:ٔٔ]الص  َجاِهِدِٔفسَٔسِبیِلٔالل  َٔعَلیِٔعَیاِلِهِٔمْنَٔحاَلٍلَٔکاْلم  ٔاْلَکادل
دهدٔاجرشٔمطاب ٔکندٔؤازٔراهٔحاللٔمعیشتٔتنانٔرأترتیبٔمیفرمود:ٔکسیٔکهٔبرایٔاهلٔخانوادهٔخوخشٔکوششٔمیٔٔ]امامٔصادق[ؤنیزٔاخشان

هٔاست. ٔ]ترجمۀٔغفاری[مجاهدٔفسٔسبیلٔالل 
168ٔ،ٔص3ٔمنٔالٔخحضرهٔالفقیه،ٔج

أاْبِنٔتَدَمٔ.11ٔ خ  ِهَٔعْنِٔإْسَماِعیَلْٔبِنِٔمْرَراَنَٔعْنَٔزَکِر ِبسَٔعْبِدٔالل 
َ
ْحَمَدْٔبِنٔأ

َ
َعْنٔأ ْصَحاِبَنٔا

َ
ٌةِٔمْنٔأ َضاِعد  ِبسٔاْلَحَسِنٔالرِّ

َ
ِهَٔقاَل:ٔالٔ َٔٔعْنٔأ ِٔمْنَٔفْضِلٔالل  ب  ِذئَخْطل 

ٔ َٔؤَجل  ِهَٔعز  َجاِهِدِٔفسَٔسِبیِلٔالل  ْجرًأِمَنٔاْلم 
َ
ٔأ ْعَام 

َ
ٔأ ِٔبِهِٔعَیاَله  فل َٔمأَخک  َٔؤَجل  ٔ.َعز 
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گذاریٔفعالیتٔاقتصادیٔؤکسبٔدرتمدٔبهٔاخنٔاستٔکهٔانسانٔنیازهایٔخانوادهٔؤعیالٔخهودٔرأکفاخهتٔاخنٔرواختٔحیِثٔارزش
ؤبعضهیٔازٔالفها ٔدخگهرٔٔ«سرهأ »هایٔتفصیلیٔتنٔرأبأکلمهٔدورهٔشاءاللهٔدرهٔباخدٔانکند.ٔالبتهٔدرٔلفظٔعیالٔتأمالتیٔهستٔک

ٔکنم.ٔمقاخسهٔ

خابیٔمیارزشٔ،پسٔاخنٔخکٔدستهٔازٔرواخاتیٔاستٔکهٔبهٔنحؤعام توانیهدٔکنند.ٔخوِدٔشهمأمیهایٔحاکمٔبرٔحوزهٔمشاغلٔرأارز
مثاًلٔازٔپیامبرٔصلیٔاللهٔعلیهٔؤتلهٔؤسلمٔنقلٔشدهٔاسهتٔکههٔکهانٔرسهولٔاخنٔدستهٔازٔرواخاتٔرأدرٔاصولٔرواخیٔپیدأبکنید.ٔخأ

اخنطورٔبودهٔاست،ٔنهٔاخنکهٔدرٔطولٔدورانٔرسالتشانٔؤدرٔطولٔدورانٔحیهاِتٔٔهمیشهٔاخالقٔپیامبرٔفرماخدٔرواختٔمیالله؛ٔ
،ٔحضهرتٔهمیشههٔهٔکانٔرسولٔاللهرواخیٔاخنٔاستٔکٔمبارکشانٔچندٔبارٔاخنٔکارٔرأکردهٔباشند،ٔعبارتٔنقلٔشدهٔدرٔاصوِلٔ

ْعَجَبهٔ »دادند.ٔکدامٔامرٔرا؟ٔکائنٔبرٔاخنٔامرٔبودندٔؤاخنٔامرٔرأدائمأانجامٔمی
َ
َلَٔفأ ج  کردندٔوقتیٔبهٔخکٔمردیٔنگاهٔمی«ِٔإَذأَنَاَرٔالر 

اشتهٔاست.ٔبالفاصلهٔوقتهیٔدرأبهٔتحسینٔوأمیٔٔتخد.ٔپیداستٔاخنٔفرد،ٔفردٔمؤمنیٔبودهٔکهٔپیامبرؤازٔتنٔمردٔخوششانٔمی
ِٔحْرَفةٌٔ»پرسیدند:ٔمیٔشد،اخجادٔمیٔاخنٔحالتٔدرونیٔدرٔپیامبرٔ وأاَلٔ»؟ٔتخأاخنٔفردٔدارایٔشغلیٔاست؟ٔ«َقاَلَٔهْلَٔله  َفِإْنَٔقهال 

فتههٔاسهت،ٔاآلنٔدرٔاخنجأتعبیهرٔحرفههٔبههٔکهارٔر-ایٔنداردٔگفتندٔاخنٔشخصٔشغلٔؤحرفه؛ٔاگرٔافرادٔمی«َقاَلَٔسَقَ ِٔمْنَٔعْیِنس
شودٔبرخالِفٔعهرِفٔدانند،ٔولیٔدرٔرواخاتٔعامٔاستٔؤحوزهٔتجارتٔرأهمٔشاملٔمیمعمواًلٔحرفهٔرأمتبادرٔبهٔحوزهٔصنعتٔمی

گفهتٔازٔ؛ٔمی«َقهاَلَٔسهَقَ ِٔمهْنَٔعْیِنهی»ایٔنهداردٔشدٔاخنٔشخصٔحرفهگفتهٔمیٔٔلذأاگرٔبهٔپیامبرٔ-موجودٔادبیاتٔفارسی
بهٔچهٔدلیل؟ٔشمأابتدأازٔاخنٔمردٔخوشتانٔتمد،ٔچرأوقتیٔفرمیدخدٔ«ِٔقیَلَٔؤَکْیَفَٔذاَكٔ»شدٔگفتهٔمیٔٔمبرچشممٔافتاد.ٔبهٔپیا

ِٔبِدخِنههِٔ»فاقِدٔحرفهٔاستٔازٔچشمتانٔافتاد؟ٔ ِٔحْرَفٌةَٔخِعهیش  ْنَٔله  ْؤِمَنِٔإَذأَلْمَٔخک  ٔاْلم  ن 
َ
درٔاخنجهأخهکٔارزشٔٔٔپیهامبر12ٔ؛«َقاَلِْٔل

گذراند،ٔخعنیٔازٔدخهنشٔدرٔراسهتایٔرأمیٔشکنندٔؤتنٔاخنکهٔاگرٔکسیٔفاقدٔحرفهٔباشد،ٔبأدخنٔخودٔمعیشتیدخگریٔرأمطرحٔم
فرماخنهدٔاگهرٔکسهیٔکنندٔؤمیمطرحٔمیدرٔاخنجأدارندٔخکٔارزشٔدخگریٔرأٔٔکند.ٔپیامبرمنافعٔاقتصادیٔسوءٔاستفادهٔمی

ٔدهٔازٔدخنٔخواهدٔرسید.فاقدٔحرفهٔبودٔدرٔنراختٔدرٔمسئلهٔمعیشتٔبهٔسوءٔاستفا

؛ٔبحهثٔدرٔحهوزهٔٔ«ٔالنٔالمهومنٔ»فرماخدٔهأدارایٔحرفهٔباشندٔظروِرٔرواختٔخیلیٔروشنٔاست،ٔمیبنابراخنٔالزمٔاستٔانسان
ِٔحْرَفةٌٔ»مؤمنینٔاست،ٔاگرٔکسیٔمؤمنٔبودٔولیٔ ْنَٔله  ،ٔدرٔنراختٔمفاهیمٔدخنیٔرأابزارٔارتزاقٔقرارٔخواههدٔدادٔؤاخهنٔخطهرٔ«َلْمَٔخک 

خواهدٔمفاهیمٔدخنیٔرأگسترشٔدهدٔنباخدٔازٔمردمٔاجرٔؤمهزدٔبگیهردٔتهأنفهوذٔخیلیٔبزرگیٔاست؛ٔشمأمیٔدانیدٔوقتیٔکسیٔمی

                                                                                                                                                                                     

پاداشٔاؤازٔٔواجرٔٔجوخدٔتأمخارجٔاهلٔؤعیالٔخودٔرأکفاختٔکند،کوشدٔؤفضلٔخدأرأمیگفت:ٔکسیٔکهٔدرٔطلبٔروزیٔمیٔابؤالحسنٔالرضأ
ٔ]ترجمۀٔبربودی[مجاهدٔراهٔخدأبیشترٔاست.

88ٔ،ٔص5ٔالکافس،ٔج
هِٔٔ.12 ٔالل  ول  اٍسَٔقاَل:َٔکاَنَٔرس  َٔعب  وأاَلَٔقاَلَٔسَقَ ِٔمْنَٔعْیِنسِٔقیَلَٔؤَکْیَفَٔذأَٔرَویٔاْبن  ِٔحْرَفٌةَٔفِإْنَٔقال  َٔقاَلَٔهْلَٔله  ْعَجَبه 

َ
َلَٔفأ ج  هوَلِٔإَذأَنَاَرٔالر  َكَٔخأَرس 

ِٔبِدخِنِه. ِٔحْرَفٌةَٔخِعیش  ْنَٔله  ْؤِمَنِٔإَذأَلْمَٔخک  ٔاْلم  ن 
َ
ِهَٔقاَلِْٔل ٔالل 

ایٔدارد؟ٔگفت:ٔتخهأاؤحرفههداشت،ٔمیکرد،ٔپسٔاگرٔاؤرأ]ازٔشدتٔتقوا[ٔبهٔتعجبٔوامیکند:ٔرسولٔخدأهرگاهٔبهٔمردیٔنگاهٔمیابنٔعباسٔنقلٔمی
ٔگذراند.ایٔنداشتهٔباشدٔبأدخنشٔمعیشتٔخودٔرأمیازٔچشممٔافتاد!ٔچراکهٔمؤمنٔزمانیٔکهٔحرفهٔگفت:گفتند:ٔنهٔمیاگرٔمی

9ٔ،ٔص100ٔبحارٔاْلنوار،ٔجٔ/139جامعٔاْلخبار)للشعیري(،ٔصٔ
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ٔاخنکهٔپیامبرانٔتقاضایٔاجرٔنمی ْجًرا»کردندٔمفاهیمٔدخنیٔدرٔجامعهٔزخادٔشود.ٔسرا
َ
ْمَٔعَلْیِهٔأ ک  ل 

َ
ْسأ
َ
ْلٔاَلٔأ ]همینٔبود.[ٔاجرٔبه13ٔٔ«ق 

ْرَبی»کردند،ٔالبتهٔاخنٔاستثناخیٔکهٔدرٔتخهٔهستٔتقاضأنمیٔمعنایٔسودٔمادی َةِٔفسٔاْلق  ٔاْلَمَوَدا حوزهٔسودٔمادیٔخارجٔاستٔازٔ«ِٔإاَلا
رأتکرخمٔؤتعایمٔاهلٔبیتٔپیامبرٔقرارٔدههدٔبهازٔههمٔٔکند،ٔخعنیٔاگرٔکسیٔاجرٔرسالتٔپیامبرٔؤبازٔبهٔتوسعهٔدخنٔکمکٔمی

حاالٔبهٔهرٔحالٔحوزهٔدخنٔحوزهٔمرمیٔاستٔؤکسهیٔکههٔطلبههٔؤواردٔٔ-سترشٔپیدأکندکمکٔکردهٔاستٔبهٔاخنکهٔدخنٔخدأگ
مٔخکهنٔتلقهیٔشهودٔؤنٔلَٔأشودٔطلبگِیٔاؤدرٔاذهانٔعمومیٔکَٔشودٔاگرٔمنافعیٔدرٔاخنٔحوزهٔداشتهٔباشد،ٔباعثٔمیحوزهٔدخنٔمی
تنرأگوخهدٔنههالیٔکهٔمفادٔبعضیٔازٔرواخهاتٔمیهایٔاؤضررٔندارد،ٔدرٔحهایٔاؤرأخیلیٔنپذخرند،ٔاگرٔبگوخیمٔحرفمردمٔحرف

ایٔازٔسودٔنداردٔبلکهٔچنینٔکسیٔبهٔضررٔتوسعۀٔدخنٔهمٔعملٔخواهدٔکرد.ٔپسٔاخنٔههمٔخهکٔمعیهارٔاسهتٔؤبهازٔاخنجهأدسهته
ٔکنندٔنباخدٔمعیشتٔؤارتزاقٔانسانٔبرٔپاخهٔدخنٔباشد.ٔایٔازٔرواخاتٔکهٔتکیهٔمیرواخاتٔمطرحٔاست،ٔمجموعه

ٔالَعقَلٔ»خاتٔدخگریٔازٔامامٔصادقٔعلیهٔالسالمٔاخنطورٔمطرحٔشدهٔاستٔکهٔخأدرٔروا ص  جاَرِةَٔخنق  ٔالتِّ اگرٔشمأتجهارتٔرا14ٔٔ؛«َترك 
طورٔترکٔبکنیدٔعقلٔشمأکاهشٔخواهدٔخافتٔؤبهٔنقصانٔعقلٔمبتالٔخواهیدٔشد.ٔپسٔاخنٔهمٔخکٔمعیارٔجدخدٔاستٔؤهمهان

خاصٔدرٔمیانٔنیست،ٔبلکهٔحضرتٔبهٔنحؤعامٔراجعٔبهٔمفرومٔتجارتٔبحهثٔٔکهٔعرضٔکردخمٔاصاًلٔمسئلهٔبحثٔازٔخکٔشغل
کنند.ٔحاالٔدرٔاخنجأبحثٔاستٔکهٔمثاًلٔبهٔنحؤاعتقادٔبعضیٔازٔعلمایٔمأتجارتٔخعنیٔمطل ٔتبهادلٔخهأتجهارتٔدرٔمقابهلٔمی

کنمٔبهٔتنٔتارٔمباحثاتٔرأمطرحٔمیکهٔدارمٔساخٔاآلنگذارمٔؤهایٔتفصیلیٔمیهأرأبرایٔدورهصنعتٔمطرحٔاست؟ٔبازٔاخنٔبحث
خرٔانواعٔشغلٔؤحرفهٔهمٔخواههدٔپردازم.ٔبهٔهرٔحالٔاگرٔگفتیدٔتجارتٔبهٔمعنایٔمطل ٔتبادلٔکاالٔاستٔشاملٔصنعتٔؤسانمی
حتیٔمشاغلٔحکومتیٔؤمشاغلٔدفتریٔرأهمٔشاملٔخواهدٔشد؛ٔچونٔدرٔتنٔجأهمٔخکٔنوعٔتبادلٔخدماتٔوجهودٔداردٔٔؤشد

ههایٔتخنهدهٔیدٔتجارتٔبهٔمعنایٔخاصٔاست،ٔپسٔمعنایٔرواختٔضی ٔخواهدٔشد.ٔبهٔهرٔحالٔاخنٔرأباخهدٔدرٔبحثولیٔاگرٔگفت
ٔالَعقهَلٔ»کنمٔکهٔبحثٔبکنیم.ٔبأعبورٔازٔاخنٔمباحثات،ٔفعاًلٔدرٔاخنٔدورهٔبحثیٔاخنٔرأمطرحٔمی ص  جاَرِةَٔخهنق  ٔالتِّ ؛ٔحضهرتٔ«َترك 

ٔدخگریٔرأدرٔحوزهٔممی شاغلٔدرٔنارٔداشتهٔباشیدٔؤتنٔاخنکهٔاگرٔکسیٔاهلٔپذخرشٔتجارتٔنبودٔازٔحیثٔفرماخد:ٔشاخصٔعاما
گذاریٔدخگریٔدرٔحوزهٔفقریٔمأمطرحٔاسهتٔکههٔباخهدٔبههٔتنٔبینیدٔخکٔارزشدچارٔنقصانٔخواهدٔشد.ٔهمانطورٔکهٔمیٔعقلی

ٔتوجهٔکنیم.

                                                           
ِذي ٰذِلَكٔٔ.13 ٔ َال  ر  َبشِّ ِذخَنٔ ِعٰباَدهٔ  َاهّٰلل  خ  وا َال  وا َؤ تَمن  اِلٰحاِتٔ َعِمل  ْلٔ َالصّٰ کٔ  الٰٔ ق  ْسَئل 

َ
ْجرأً َعَلْیهِٔ ْمٔأ

َ
ةَٔ ِإالٔ  أ ْربٰیٔ ِفس َاْلَمَود  ْسنأً ِفیٰرا َلهٔ  َنِزدْٔ َحَسَنةًٔ َخْقَتِرْفٔ َمْنٔ َؤ َاْلق   ِإن ٔ ح 

وٌرٔ َاهّٰللَ وٌر/ٔسورۀٔمبارکۀٔ َغف   23 ،ٔتخۀٔشوریَشک 
ٔههیچ[ٔرسهالتمٔابالغٔرابربٔدر]ٔشمأاز:ٔبگو.ٔدهدمیٔژدهمٔاند،دادهٔانجامٔشاخستهٔکارهایٔؤتوردهٔاخمانٔکهٔبندگانشٔبهٔرأتنٔخدأکهٔچیزیٔاستٔاخن

تٔجزٔپاداشی ٔخقینهأًٔافهزاخیم؛میٔاشنیکیٔبرٔکند،ٔنیکیٔکارٔکسٔهرٔو.ٔخواهمنمیٔرا[ٔهستندٔٔبیتٔاهلٔبسیارٔرواخاتٔبنابرٔکه]ٔرأنزدخکانٔمودا
ٔانصارخان[]ترجمۀٔ.استٔاندکٔعملٔبرابرٔدرٔفراوانٔپاداشٔعطاکنندهٔؤتمرزندهٔبسیارٔخدا

ٔالعقَلٔقاَلٔعلسٔبنٔإبراهیم،ٔعنٔأبیه،ٔعنٔابنٔأبسٔعمیر،ٔعنٔحمادٔبنٔعثمان،ٔعنٔأبسٔعبدٔاللهٔٔ.14 ص  جارِةَٔخْنق  ٔالتا  :َٔتْرك 
ٔکاهد.:ٔرهأکردنٔتجارت،ٔعقلٔرأمیامامٔصادقٔ

 148،ٔص5ٔجٔٔ،یالکافٔ

ٔفقاَلٔعبدٔاللهٔٔیحدثهٔعنٔأبٔمنٔأصحابنا،ٔعنٔأحمدٔبنٔمحمد،ٔعنٔابنٔفضال،ٔعنٔابنٔبکیر،ٔعمنٔعدة َٔتزخد  جارة   سٔالعقِل.:ٔالتِّ
ٔافزاخد.:ٔتجارت،ٔعقلٔرأمیصادقٔٔامام

148ٔ،ٔص5ٔجٔٔ،یالکاف
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اخنٔرواختٔرأمطرحٔکنیمٔکهٔحضهرتٔٔحٔکردهٔؤمثالًٔهایٔتکمیلیٔرأازٔبابٔجمعِٔداللیٔرواخاتٔمطرتوانیمٔبحثبازٔدرٔاخنجأمی
درٔنراختٔاگرٔکسیٔبهٔنقصانٔعقلٔمبتالٔشدٔبهٔنقصانٔدرٔمسئلهٔمدارأمبتالٔخواهدٔشدٔؤشما15ٔٔفرمود:ٔمدارأنصفٔعقلٔاست.

شهود،ٔبهرٔلٔبارٔمیکشید.ٔلذأفواخدیٔکهٔبرٔعقاگرٔبهٔنقصاِنٔدرٔمسئلهٔمدارأمبتالٔشوخد،ٔرواب ٔانسانیٔجامعهٔرأبهٔچالشٔمی
ٔ.ٔخکیٔازٔاخنٔفواخدٔمرمٔتوسعهٔعقلٔؤرشدٔعقلیٔمسئلهٔتوسعهٔمدارأبأجرالٔدرٔرواب ٔانسانیٔاست.ٔخواهدٔشدتجارتٔهمٔبارٔ

اِسٔ»درٔاخنٔحوزهٔوجودٔداردٔکهٔٔبازٔرواختٔدخگریٔازٔامامٔصادق َجاَرَةِٔاْسَتْغَنیَٔعِنَٔالن  الٔاگرٔکسیٔبههٔدنبه16ٔ؛«َمْنَٔطَلَبَٔالتِّ
ٔبرٔدخگرانٔنخواهدٔشدٔؤبارٔزندگیٔاؤبهٔدوشٔدخگرانٔنخواههدٔافتهاد ؤٔتجارتٔرفتٔوابستهٔاقتصادیٔبهٔمردمٔنخواهدٔشد.َٔکلا

ههأؤروابه ٔدرٔحهوزهٔروابه ٔاخنٔانسانٔدرٔزندگیٔخودشٔازٔدخگرانٔطلبٔاستغنیٔبکند،ٔمنشاءٔپیهداخشٔسهاختاریٔازٔارزش
ایٔداشتهٔباشیدٔکهٔاخنٔطلبهٔوابستهٔمالیٔبهٔدخگرانٔباشدٔدٔاخنٔاستٔکهٔاگرٔشمأخکٔطلبهانسانیٔخواهدٔبود.ٔمثاًلٔخکیٔازٔفواخ

هأدرٔبیهانٔحه ٔشودٔزبانٔانسهانتواندٔخیلیٔصرخحٔاوامرٔؤنواهیٔالریٔرأمطرحٔکند،ٔاصاًلٔوابستگیٔمالیٔباعثٔمینمیٔبعدأَ
ههایٔدخگهرٔخوِدٔاخنٔارزشٔمنشهاءٔپیهداخشٔبسهیاریٔازٔارزشهأؤامامانٔجامعه.ٔبنابراخنٔالکنٔبشود،ٔخصوصًأدرٔموردٔطلبه

هایٔمبتنیٔبرٔاستغناءٔازٔمردمٔدرٔحوزهٔمالیٔرأمطرحٔکنمٔولیٔمجبورمٔاشارهٔبکنمٔتأخواهمٔساختارٔارزشنٔنمیاستٔؤمنٔاآل
ٔگریٔؤعدمٔدراخهٔاندکیٔعبورٔکردهٔباشم.ٔپسٔاخنٔهمٔخکٔارزشٔدخگرٔاست.ازٔفضایٔاخباری

هٔازٔرواخاتٔزخادٔهستندٔؤشمأدرٔاصولٔرواخیٔاخنٔمجموعهٔرواخاتٔرأپیدأکنیهد.ٔدرٔمجمهوعٔازٔاخهنٔدسهتهٔاولٔازٔاخنٔمجموع
ٔدعوتٔمی-رواخاتٔ غیهرٔازٔمسهئلهٔکههٔهأناامیٔازٔارزشٔ-کنندٔشمأصاحبٔشغلٔؤحرفهٔباشیدخعنیٔرواخاتیٔکهٔبهٔنحؤعاما

                                                           

ٔ:ٔقالٔالحسنٔ.15 ٔح  ٔنِٔٔالسؤاِلٔٔسن  ٔنِٔٔاِسٔالنٔ ٔداراةٔ مٔ َٔؤٔلِمٔالعِٔٔصف  ٔالَقَٔٔؤٔقِلٔالعَٔٔصف  ٔنِٔٔةِٔعیَشٔسٔالَمٔفِٔٔصد  ٔ.ةِٔئونَٔالَمٔٔصف 
ٔسوالٔخوبٔنصفٔعلمٔاستٔؤمدارأبأمردمٔنصفٔعقلٔاستٔدخفرمایمٔ:امامٔحسن

108ٔ،ٔص18نرجٔالبالغةٔالبنٔأبسٔالحدخد،ٔجٔشرح

ْؤِمِنیَنٔٔ یِبِإْسَناِدِهٔ]شَٔؤ ِمیِرَٔاْلم 
َ
ِةٔقَٔٔصدوق[َٔعْنٔأ ِدْٔبِنَٔاْلَحَنِفی  َحم  ِتِهِٔلم  اِسٔکَِٔفسَٔوِصی  ْحِسْنِٔإَلیَٔجِمیِعَٔالن 

َ
ِحٔاَل:َٔؤأ ْحَسَٔمأت  ْنٔخ 

َ
ٔأ ْمٔبل َنِٔإَلْیَكَٔؤِاْرَضَٔلر 

ِٔلَنْفِسَكَٔؤِاْسٔ َقَٔٔتْقِبْحَٔمأَتْرَضاه  ل  اِسٔخ  ْنَٔمَعَٔالن  ِٔمْنَٔغْیِرَكَٔؤَحسِّ ه  ْمَٔمأَتْسَتْقِبح  یٔإَِٔلر  ْمَٔكَٔحت  َٔبَکْوأَعَلیَْٔحَٔذأِغْبَتَٔعْنر  وأِإَلْیَكَٔؤِإَذأِمت  انل وأِإن  أَٔكَٔؤَقال  ِهَٔؤِإن  ِلل 
ٔ َقال  ِذخَنٔخ  ْنِٔمَنَٔال  وَنَٔؤاَلَٔتک  َٔاْلَعاَلِمیَنِٔٔعْنَدِٔإَلْیِهَٔراِجع  ِهَٔربِّ ِٔلل  َس َاْلَعْقِل  َو ِاْعَلْم َٔمْوِتِهَٔاْلَحْمد 

ْ
نَّ َرأ

َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ أ یَماِن ِباللَّ اِس ُم  َبْعَد َاْْلِ َؤاَلَٔخْیهَرَٔٔداَراُة َالنَّ

یَٔخْجعَِٔٔفیَمْنٔ َعاَشَرِتِهَٔحت  ِٔمْنٔم  د  وِفَٔمْنٔاَلٔب  ِٔباْلَمْعر  َعاِشر  ِٔإَلیَٔاْلَخاَلِصَٔٔلٔاَلٔخ  ه  َٔسبَِٔالل  سَٔوَجْدِٔٔمْنه  َٔؤیاًلَٔفِإنِّ اس  ِٔبِهَٔالن  َٔجِمیَعَٔمأَخَتَعاَخش  وَنِٔمهْلَءٔٔت  ِبِهَٔخَتَعاَشر 
ٔ ه  ث  ل  ِٔاْسِتْحَساٌنَٔؤث  َثاه  ل  ٌل.ِمْکَیاٍلٔث  َٔتَغاف 

هٔفرمود:بهٔهمٔٔعلی هٔبهرایٔخهودتٔخواهیٔبهٔتؤنیکهیٔکنند،تنچههٔرأکهمردمٔنیکیٔکنٔتنٔچنانٔکهٔمیٔۀدرٔوصیتٔخودٔبهٔفرزندشٔمحمدٔحنفیا
هتٔٔهٔتهوغیابتٔبٔپسندیٔبرایٔدخگرانٔنیزٔمپسند،اخالقتٔرأبأمردمٔنیکؤکنٔتأدرپسندیٔبرایٔتنانٔنیزٔبپسند،ؤتنچهٔکهٔبرایٔخوخشتنٔنمیمی محبا
هِٔ»ؤٔردیٔبراختٔاشكٔرخزندؤاگرٔمٔ ٔزندور أِللّٰ أِإَلْیهِِٔٔإنّٰ وَنَٔٔؤِإنّٰ ان کاه باددٔهّٰللٔربٔالعهالمین،گشٔبگوخند:الحمؤازٔکسانیٔمباشٔکهٔدرٔمرٔگوخند«ٰراِجع 

تنهانٔٔدرٔاؤنیسهت.ؤیاشرتٔنکند،خیر،کسیٔکهٔبأهمنشینانشٔخوبٔمعمدارا کردن با مردم پس از ایمان به خدای عّز و جل سرآمد عقل است
ٔاؤراهٔنجاتیٔقرارٔمی أخكٔدخگرٔرأعاشرتٔمردمٔبمنٔتمامٔزندگیٔؤم-تنگاهٔفرمود:-دهد.کهٔناچارندٔبأویٔمعاشرتٔنماخند،ٔخداوندٔبرایٔرهاخیٔازٔشرا

تٔؤنیکیٔکردن،ؤخکٔجزءٔدخگرشٔدرٔغفلپرٔمیٔۀپیمانٔۀبهٔمنزل ٔ[یاب.ٔ]ترجمهٔفاراستتٔبهٔسرٔبردنٔپندارمٔکهٔدؤجزءٔتنٔجلبٔمحبا
42ٔؤمشابه:ٔتحفٔالعقول،ٔص202ٔ،ٔص12جٔعه،یالشٔوسائل

ِهٔ.16ٔ ِبسَٔعْبِدٔالل 
َ
ْعَفَراِنسَِّٔعْنٔأ ٍدٔالز  َحم  َمْیٍرَٔعْنٔم  ِبسٔع 

َ
ِبیِهَٔعِنٔاْبِنٔأ

َ
ِٔإْبَراِهیَمَٔعْنٔأ َجاَرَةٔاْسَتْغَنیٔعََٔٔعِلسلْٔبن  َٔؤِإْنَٔکهاَنَٔقاَل:َٔمْنَٔطَلَبٔالتِّ ْلت  اِسٔق  ِنٔالن 

َجاَرِة. ْزِقِٔفسٔالتِّ ْعَشاِرٔالرِّ
َ
ِٔتْسَعَةٔأ ِعیاًلِٔإن  ِعیاًلَٔقاَلَٔؤِإْنَٔکاَنٔم  ٔم 

رٔخانوارٔباشد؟»گفتم:ٔ«.ٔشودهرٔکسٔدرٔپیٔبازرگانیٔرود،ٔازٔمردمٔبیٔنیازٔمی رٔخانٔتری؛[»]فرمودٔ:ٔ«ٔهرٔچندٔپ  درههمٔٔهنٔ وارٔباشد.ٔهمانأهرٔچندٔپ 
ٔ«.روزیٔدرٔبازرگانیٔاست

148ٔ،ٔص5ٔالکافس،ٔج
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دقتٔکنیم.ٔلذأنگاهٔبههٔٔهابندیٔمشاغلٔمبنأقرارٔدادهٔؤبهٔتنرأباخدٔدرٔطبقهشودٔکهٔهمهٔاخنرأمطرحٔمیهستند،ٔارزشٔافزودهٔ
ٔکند.ٔشغلٔارتقأپیدأمی

ْجهَزاٍءِٔفهسَٔطَلهِبٔ»رسیدٔکهٔکنیدٔبهٔاخنٔنتیجهٔمیهأرأمطرحٔمیمثاًلٔوقتیٔاخنٔشمأاخنٔناامٔارزش
َ
ٔأ ْجَزاٍءِٔتْسَعة 

َ
ٔأ َٔعَشَرة  اْلِعَباَدة 

هٔجزءٔازٔدهٔجزٔعبادتٔمیگوخیدٔشغل،ٔزخرساختٔهداختٔمیٔمیاساسا17ًٔٔ«اْلَحاَلِلٔ شودٔؤمعنایٔتنٔخیلهیٔارتقهأشود،ٔشغلٔن 
هایٔکند.ٔلذأاهتمامٔخکٔفقیهٔبهٔتبعٔانبیاءٔبهٔمسئلهٔمکاسبٔؤانذارٔبهٔوزارتٔاقتصهادٔؤبههٔمهؤمنینیٔکههٔدرٔدانشهگاهپیدأمی

خکٔمقهدارٔمعنهأپیهدأٔ،هایٔموجودٔاقتصادیٔهستندقتصادٔؤمکتبهایٔناقصٔحوزهٔاکشورٔمشغولٔتدرخسٔؤتدارسٔتئوری
تریٔکههٔنرادگراههایٔاولیههٔمطهرحٔههایٔقهدخمیتئوری20ٔهایٔفرخهدمنی،اخده19ٔنرادگراخی،18ٔکند.ٔتنرأبأمکتبٔنئوکینزی،می
خزهٔکردهٔؤبهرٔاسهاسٔتنٔتوانندٔمسئلهٔشغلٔرأبهٔعنوانٔزخرساختٔعبادتٔؤهداختٔدرٔجامعهٔتئورکردند،ٔبهٔهیچٔعنوانٔنمیمی

ٔطراحیٔکنند.

افهزودهٔدرٔناهرٔبگیرنهد.ٔمهنٔاخنجهأبههٔتوانندٔانجامٔدهندٔاخنٔاستٔکهٔشغلٔرأبهٔعنوانٔابزارٔاخجادٔارزشحداکثرٔکاریٔکهٔمی
یمٔمفهاهٔ%90دهدٔکهٔاخنٔتنزلٔمعناخیٔرأنپذخرند.ٔمنٔازٔبعضیٔازٔدوستانٔشهنیدمٔکههٔگفتنهد:ٔدوستانٔمؤمنٔخوبمانٔانذارٔمی

کنندٔخأخوانندٔؤدرٔتنٔدقتٔنمیهأخأبهٔدلیلٔاخنکهٔاخنٔرواخاتٔرأنمیتن21ٔاقتصادیٔغربیٔبأمفاهیمٔاقتصادیٔاسالمٔبرابرٔاست!
                                                           

ه[َؤَقاَلٔٔ.17 ْجَزاٍءِٔفسَٔطَلِبٔاْلَحاَلِل.:ٔٔ]رسولٔاللا
َ
ٔأ ْجَزاٍءِٔتْسَعة 

َ
ٔأ َٔعَشَرة  ٔاْلِعَباَدة 

ٔعبادتٔدهٔبخشٔاستٔکهٔنهٔبخشٔتنٔطلبٔروزِیٔحاللٔمیٔباشد.فرمود:ٔٔرسولٔخدأ
9ٔ،ٔص100ٔجٔ،اْلنواربحارٔٔ/139جامعٔاْلخبار)للشعیري(،ٔصٔ

ٔ«.3».ٔبرایٔتشناخیٔبأاصولٔاخنٔمکتبٔر.کٔبهٔپیوستٔشماره18ٔ
درٔٔهخهنارٔنخ.ٔاشماردیمٔتیرأپرٔاهمٔیاقتصادٔعخدرٔوقأیاسیؤسٔیاجتماعٔ،یاقتصادٔینرادهأریاستٔکهٔتأثٔیاقتصادٔخۀنارٔکخٔخینرادگرأ.19
ٔچهلیمٔیامونز،ٔوزلوبلن،ٔجانٔراجرٔکٔنیبهٔتورستٔتوانیمکتبٔمٔنخدانانٔاازٔاقتصادٔبهٔطورٔمنسجمٔشکلٔگرفت.ٔکاخدرٔتمرٔیالدیم19ٔقرنٔٔانخپا

تنٔبأٔیهافرضشیبٔپعدمٔتناسٔلیبهٔدلٔرانخکشورهأبهٔکارٔگرفتهٔشدهٔکهٔمخصوصًأدرٔأگرخؤدٔرانخمردانٔاهمٔتوس ٔدولتٔهخنارٔنخ.ٔااشارهٔکرد
أاجهرٔیرانهخمردانٔاتوس ٔدولتٔینزینئوکٔخۀؤنارٔهخنارٔنخازٔأیرؤشدهٔاست.ٔهنوزٔمخلوطروبٔیبأشکستٔجدٔران،خأیؤاجتماعٔیبافتٔفرهنگ

ٔ.شودیم
American economist and social scientist Thorstein Veblen laid the foundation for institutional economics with 
his criticism of traditional static economic theory. He tried to replace the concept of people as the makers of 

economic decisions with the idea that people are continually affected by changing customs and institutions.ٔ
کرد.ٔاؤٔیزخریپٔیسنتٔکیاستاتٔیاقتصادٔهخنارٔرأبأانتقادٔازٔنرادیاقتصادٔٔانیبنٔ،یؤدانشمندٔعلومٔاجتماعٔخیکاخوبلن،ٔاقتصاددانٔتمرٔنختورشتا

سومٔؤموسساتٔتدابٔؤرٔرییتغٔریتاثکهٔمردمٔبهٔطورٔمداومٔتحتٔدهخأنخبأأیاقتصادٔماتیتصمٔرندگاِنٔیگٔمیتالشٔکردٔتأمفرومٔمردمٔرأبهٔعنوانٔتصم
ٔکند.ٔنخگزخجأرند،یگیقرارٔم

yon.ir/institutioٔتدرسٔمطلبٔدرٔدانشنامۀٔبرختانیکا:ٔ
بهٔکمٔشدنٔنقشٔدولتٔدرٔبازارٔتزادٔٔیاست.ٔؤکاگویمکتبٔشٔانگذاریؤبنٔکاخاقتصاددانانٔتمرٔنخم(:ٔازٔمشرورتر2006ٔ-1912)ٔدمنخفرٔلتونیم .20

.ٔردخپهذٔیولٔرأمدخالتٔدولتٔدرٔکنترلٔعرضهٔپٔیدانست.ٔالبتهٔؤیمٔیبشرٔستخمختلفٔزٔیدرٔعرصهٔهأیمعتقدٔبود،ٔچرأکهٔتنٔرأمنجرٔبهٔتزاد
ٔیاریبسٔیبرٔرؤخیبهٔسزأراتیتورمٔؤ...ٔتأثٔلیمصرفٔؤدرتمدٔ،ٔتحلٔۀرابطٔلیؤتحلٔیسازیخصوصٔ،یپولٔیهااستیدرٔسٔیخاصٔؤیهأشنگر

ٔمردانٔؤاقتصاددانانٔپسٔازٔخودٔگذاشت.ازٔدولت
ٔانیمٔقاتیمرکزٔتحقٔسیانشگاهٔامامٔصادقٔؤرئدانشکدهٔاقتصادٔدٔیعلمٔئتیعضؤهٔیغامیدانشجو،ٔعادلٔپٔیبهٔگزارشٔگروهٔدانشگاهٔخبرگزار .21

۱۳۹۷ٔٔتذر۹ٔٔ ختارٔدانشگاهٔترران،ٔدرٔیدرٔدانشکدهٔروانشناسٔیاقتصادٔتیتحتٔعنوانٔتربٔیدانشگاهٔدرٔنشستٔنخأیؤاسالمٔیعلومٔانسانٔیارشته
ٔ.«داردنٔیبأاقتصادٔاسالمٔیؤتفاوتٔنداردٔیدرصدٔمشکل۹۵ٔازٔٔشیدرٔبٔمیاگرٔعلمٔاقتصادٔرأبهٔکودکانمانٔتموزشٔبده»داشت:ٔراراظ

yon.ir/IWpEIٔدانشجو:ٔٔیمطلبٔازٔخبرگزارٔتدرس
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گوخند.[ٔوقتیٔمأدرٔاخهنٔدسهتهٔازٔرواخهاتٔدهندٔ]اخنگونهٔسخنٔمیحداکثرٔاخنٔرواخاتٔرأتابلؤکردهٔؤدرٔدفترٔکارشانٔقرارٔمی
کنهد!ٔدرٔتنٔبینیمٔتعرخفٔشغلٔبهٔعنوانٔزخرساختٔهداختٔؤبهٔعنوانٔبخشٔمرمیٔازٔعبهادتٔارتقهأپیهدأمیکنیم،ٔمیدقتٔمی

ٔعبادتٔمبتنهیٔبهرٔتفقههٔؤفرهم22ٔٔ«المتعبدٔعلیٔغیرٔفقهٔکحمارٔالطاحونةٔاؤکحماٍرٔفیٔالطاحون»رواختٔفرمود: اساسًأمسئله 
جارةِٔ»فرماخد:ٔگیرد!ٔاخنجأمیعمی ٔشکلٔمی ٔالتا ٔالعقَلَٔٔتْرك  ص  اگرٔشمأتجارتٔرأترکٔکنید،ٔدرٔعقهلٔشهمأنقصهانٔپیهدأ «َخْنق 

ٔنقصانٔدرٔعقلٔهمٔاخنٔمیمی ٔشغلٔرأبهٔعنوانٔزخرساختٔشودٔؤنتیجه  شودٔکهٔشمأتفقهٔدرٔدخنٔنخواهیدٔداشت!ٔببینیدٔمسئله 
أبخواننهد،ٔنارخهاتٔاقتصهادیٔر23ٔههایٔمنکیهوکنیم.ٔتقاخانٔخوبٔاستٔبههٔجهایٔاخنکههٔفقه ٔکتابعبادتٔؤتفقهٔبحثٔمی

المکاسبٔرأهمٔبررسیٔکردهٔؤدرٔتنٔدقتیٔکنندٔتأمعنایٔشغلٔدرٔذهنشانٔارتقأپیدأکند.ٔمنٔازٔاخنٔدستهٔازٔرواخهاتٔعبهورٔفقه
ٔکنم.می

 .دومین دستۀ روایات؛ مکاسب محرمه2/2/1/2

ٔدخگریٔازٔرواخاتٔوجودٔداردٔکهٔدرٔتنٔ کنمٔؤسهعیٔمنٔاخنجأرأبهٔاجمالٔبحثٔمهیٔهأمکاسبٔمحرمهٔبحثٔشدهٔاست.دسته 
المکاسهبٔؤسهاخرٔعنهاوخنٔالمتاجر،کتابکنمٔساختارٔمکاسبٔمحرمهٔرأهمٔدرٔروزهایٔتخندهٔتشهرخحٔکهنم.ٔاآلنٔدرٔکتابمی

ابوابٔفقریٔکهٔفقرایٔشیعهٔمطرحٔؤبحثٔکردند؛ٔبهٔعنوانٔمکاسبٔمحرمهٔپرداختهٔشدهٔاستٔؤراجعٔبهٔتنٔگفتگهؤؤبحهثٔ
مٔبهودنٔمکاسهبٔاند؛ٔمنترأمأخکٔاضافهکرده ایٔبهٔمباحثاتٔبزرگانٔخودمانٔداشتیمٔؤتنٔعبارتٔازٔاخنٔاستٔکهٔمأحیثٔمحر 

مهٔؤحیثٔ َحر  هأرأبحثٔکردخم.ٔازٔبررسیٔاخنٔرواخاتٔبهٔخکٔناامٔارزشیٔدستٔپیدأکردخمٔتن«ٔوجهٔثبتی»ؤ«ٔعللٔالشرائع»م 
تٔتحرخمٔشدند!ٔخودٔبررسیٔرواخاتٔؤتخاتٔمربوطٔبهٔمکاسبٔمحرمه،ٔبازٔمهأرأبههٔخهکٔهاخیٔرأخافتیمٔکهٔعلؤبهٔخکٔمالک

بندیٔکنیمٔؤبهٔخکٔناامٔارزشهیٔجدخهدیٔدسهتٔپیهدأکنهیم.ٔمهثاًلٔتخههٔشهرخفهٔرساندٔتأبتوانیمٔمشاغلٔرأطبقهبندیٔمیطبقه
وا الٰٔ»فرماخد:ٔمی ل  ک 

ْ
ْمٔ َتأ ْمٰواَلک 

َ
ْمٔ أ اخنجهأٔٔمها«ٔأکلٔمالٔبالباطلٔحرامٔاست»فرماخد:ٔیٔمتعالٔدرٔاخنٔتخهٔمیخدا24ٔ«ِباْلٰباِطِلٔ َبْیَنک 

                                                           

ِٔمْنَٔمَکاِنهِٔ[:ٔ]امیرالمؤمنین.22 َٔؤاَلَٔخْبَرح  ور  وَنِةَٔخد  اح  ِٔبَغْیِرِٔعْلٍمَٔکِحَماِرَٔالط  د  َتَعبِّ ٔ.َاْلم 
ٔ.گردٔخودٔمیٔچرخدٔؤازٔجاخشٔدورٔنمیٔشودٔ:ٔعبادتٔکنندهٔبیٔدانشٔ،ٔمانندٔاالغٔتسیابٔاستٔ.ٔپیوستهامامٔعلی

116ٔ،ٔصغررٔالحکم

ْؤِمِنیَنٔ َٔاْلم  ِمیر 
َ
َٔؤالََٔؤَقاَلٔأ ور  وَنِةَٔخد  اح  َٔعَلیَٔغْیِرِٔفْقٍهَٔکِحَماِرَٔالط  د  َتَعبِّ َٔؤَرْکَعَتاِنِٔمْنٔعَٔٔ:َٔاْلم  ٔاِلٍمَٔخْیٌرِٔمْنَٔسبَْٔخْبَرح  ن 

َ
ِتیهِهَٔاْلَعهالِِٔعیَنَٔرْکَعًةِٔمْنَٔجاِهٍلِْٔل

ْ
َمَٔتأ

َٔاْلَعَمِلٔمَٔ َٔنْسفًأَؤَقِلیل  ه  ِتسَٔاْلَجاِهَلَٔفَیْنِسف 
ْ
ِٔمْنَرأِبِعْلِمِهَٔؤَتأ ج  َٔفَیْخر  ْبَرةِِٔٔثیِرَٔاْلَعَمِلَٔمَعَٔقِلیِلَٔاْلِعْلِمَٔؤکَْٔلِعْلِمَٔخْیٌرِٔمْنَٔعَٔکِثیِرٔأََاْلِفْتَنة  َٔؤَالشل كِّ ٔ.َالش 

رتهرٔازٔهفتهادٔب،ٔعهالمدؤرکعتٔنمهازٔؤٔشودچرخدٔؤدورٔنمی،ٔمانندٔاالغٔتسیابٔاست.ٔپیوستهٔگردٔخودٔمیدونٔفقهکنندهٔبٔ:ٔعبادتامامٔعلی
کاریٔبأزخهادیٔؤکمَٔکَندتخدٔؤبهٔنادانٔکهٔبرسد،ٔویٔرأازٔجأبرمیبرسد،ٔبأدانشٔخوخشٔازٔتنٔبیرونٔمیٔعالمرکعتٔنادانٔاست؛ٔزخرأفتنهٔچونٔبهٔ

ٔپرکاریٔبأعلمٔاندکٔؤشکٔشبرهٔبرترٔاست.ٔعلمٔاز
245ٔصٔ،1ج،ٔاإلختصاص

ٔهٔ خهنار»،ٔ«اقتصهادٔیمبهان»هایٔهایٔحالٔحاضرٔاستٔکهٔکتابمٔتأکنون(ٔویٔخکیٔازٔمشرورترخنٔاقتصاددان1958)متولدٔٔویمنکٔیگورخگرٔ.23
ٔهایٔدنیاست.قتصادٔؤموردٔتدرخسٔدرٔدانشگاهاؤازٔکتبٔمشرورٔدرٔأ«علمٔاقتصادٔاتیکل»ؤ«ٔاقتصادٔخردٔهٔ خنار»،ٔ«اقتصادٔکالن

َرا ٰخأ.24 خل
َ
ِذخَنٔ أ وا َال  وا الٰٔ تَمن  ل  ک 

ْ
ْمٔ َتأ ْمٰواَلک 

َ
ْمٔ أ ْنٔ ِإالّٰٔ ِباْلٰباِطِلٔ َبْیَنک 

َ
وَنٔ أ ْمٔ َتٰراٍضٔ َعْنٔ ِتٰجاَرةًٔ َتک  وا الٰٔ َؤ ِمْنک  ل  ْمٔ َتْقت  َسک  ْنف 

َ
ْمٔ ٰکاَنٔ َاهّٰللَ ِإن ٔ أ مبارکۀَٔرِحیمًا/ٔسورۀٔ ِبک 

29ٔ تخۀٔنساء،
ٔمیهانٔرضهاختٔؤیخشهنودٔرویٔازٔتجهارتیٔتنکههٔمگهرٔمخورخد،[ٔنامشروعٔؤحرامٔراهٔازٔو]ٔباطلٔبهٔخودٔمیانٔدرٔرأخکدخگرٔاموال!ٔاخمانٔاهلٔای

ٔ]ترجمۀٔانصارخان[.استٔمرربانٔشمأبهٔهموارهٔخدأزخرأنکنید؛ٔخودکشیٔو.ٔباشدٔگرفتهٔانجامٔخودتان
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باشهد؛ٔخعنهیٔتجهارتیٔکههٔ«َٔتهٰراٍضٔ َعهْنٔ ِتٰجاَرةًٔ»فرماخدٔباخدٔداشتهٔباشیم.ٔخأتخهٔمی«ٔلالباطِٔمالٔبِٔٔکِلٔأ»معیاریٔدارخمٔکهٔنباخدٔ
ٔرسیم.ٔمی«ٔرضاختٔازٔافراد»است؛ٔبازٔبهٔمفرومٔ«ٔٔعنهٔ منری»مبناخشٔبرٔعدمٔتراضیٔطرفینٔباشد،ٔ

خواهیمٔبأاخنٔتفاوتٔبحثیٔمطهرحٔکهنم.ٔکهدامٔتفهاوتٔایٔدرٔحوزهٔهست،ٔمیالمباحثهچونٔمکاسبٔمحرمهٔخکٔموضوعٔدائم
هأزائیدهٔشود.ٔالشرائعیٔمکاسبٔمحرمهٔرأبحثٔکنیمٔتأازٔتنٔحیثٔعللٔالشرائع،ٔخکٔناامیٔازٔارزشبحثی؟ٔاخنکهٔحیثٔعلل

ٔتکیهٔؤاکهلٔمهالٔختهیم،ٔشاءاللهٔبهٔاإن خنٔمسئلهٔبفضلهٔتبارکٔؤتعالیٔتفصیاًلٔخواهمٔپرداخت.ٔتنجأبهٔهرٔحالٔدرٔبابٔمسئله 
وب»تعابیریٔبهٔکارٔبردهٔشده،ٔمثاًلٔتخهٔشرخفهٔتعبیرٔ 25ٔبرد،ٔبهٔکارٔبردهٔاست.رأدربارهٔکسیٔکهٔازٔمالٔختیمٔاستفادهٔسوءٔمی«ٔح 

حت»خأمثاًلٔتعبیرٔ ٔکسبٔازٔحجامتٔهستاستٔهاخیٔازٔنریدربارهٔبعضیٔ«ٔس  هأؤاموالیٔؤهمچنینٔدرٔتجارت26ٔکهٔدرٔحوزه 
شدهٔکهٔتنٔتعابیرٔؤپسٔتعابیریٔبهٔکارٔگرفته27ٔتخد،ٔبهٔکارٔبردهٔشدهٔاست؛الطاعةٔبهٔدستٔمیکهٔازٔپاخگاهٔاضرارٔبهٔامامٔمفترض

ٔموضوع،ٔبحثٔمرمیٔاستٔکهٔباخدٔبهٔتنٔبپردازخم.ٔتواندٔمأرأبهٔخکٔناامٔارزشیٔجدخدیٔبرساند!ٔخودٔاخنٔالفا ٔمی
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ٔبحثیٔکمکٔمی ٔسومٔرواخاتٔکهٔدرٔاخنٔحوزه  نههٔ-کند،ٔرواخاتیٔهستندٔکهٔبهٔاخنٔکمکٔکردهٔکهٔمهأخهودٔمشهاغلٔمبهاحٔدسته 
أرأبررسیٔکنیم.ٔبرایٔنمونهٔرواختٔمعروفیٔاستٔکهٔاسحاقٔبنٔعمارٔهشاءٔاللهٔباخدٔاخنبندیٔکنیم.ٔإنرأطبقهٔ-مشاغلٔمحرمه
هِهٔ»فرماخد:ٔشدهٔاست.ٔاخشانٔمیکندٔؤدرٔاصولٔمتعددٔرواخیٔمأنقلنقلٔمیٔازٔامامٔصادقٔ ِبهسَٔعْبهِدٔالل 

َ
َٔعَلیٔأ َٔدَخْلت 

اَلٌمٔ ِلَدِٔلسٔغ  ٔو  ه  ن 
َ
ٔأ ه  ْرت  دمٔؤبهٔاخشانٔخبرٔدادمٔکهٔبرایٔمنٔپسریٔمتولدٔشدهٔاستٔرسیٔگوخدٔبهٔمحضرٔامامٔصادقٔمی28ٔ«َفَخب 

                                                           
وا َؤٔ. 25 ْمٔ َیٰتامٰیَٔالْٔ تت  ْمٰواَلر 

َ
وا الٰٔ َؤ أ ل  ِبٔ َاْلَخِبیَثٔ َتَتَبد  یِّ وا الٰٔ َؤ ِبالط  ل  ک 

ْ
ْمٔ َتأ ْمٰواَلر 

َ
ْمٔ ِإلٰیٔ أ ْمٰواِلک 

َ
هٔ  أ وبأً ٰکاَنٔ ِإن   2 تخۀٔنساء،َکِبیرًا/ٔسورۀٔمبارکۀٔ ح 

ٔؤنکنیهد؛ٔعهوض[ٔتنهان]ٔارزشٔبهأؤمرغهوب[ٔامهواِلٔ]ٔابهٔرا[ٔخود]ٔارزشٔبیٔؤپست[ٔاموال]ٔؤبدهید،ٔتنانٔبه[ٔرشدشانٔازٔپس]ٔرأختیمانٔاموال
ٔ]ترجمۀٔانصارخان[.استٔبزرگٔگناهیٔتنٔزخرأنخورخد؛ٔخودٔاموالٔبهٔکردنٔضمیمهٔبأرأاموالشان

وَراِنسَِّٔعِنٔاْلَحَسِنْٔبِنَٔعِلسِّٔبْٔٔ.26 ِهَٔعِنٔاْلَجام  ِبسَٔعْبِدٔالل 
َ
ْحَمَدْٔبِنٔأ

َ
ْصَحاِبَنأَعْنٔأ

َ
ٌةِٔمْنٔأ ههِِٔعد  ؤَعْبِدٔالل  ب 

َ
ْرَعَةَٔعْنَٔسَماَعَةَٔقاَلَٔقاَلٔأ ِبسَٔحْمَزَةَٔعْنٔز 

َ
:ِٔنٔأ

اِم  ْنَواٌع َکِثیَرٌة ِمْنَها َکْسُب اْلَحجَّ
َ
ْحُت أ ٔاْلَخْمِرٔٔالسُّ اِنَیِةَٔؤَثَمن  ٔالز  ْجر 

َ
ٔفَِٔإَذأَشاَرَطَٔؤأ أالرِّ م 

َ
ْکِمَٔفر ٔأ ِهٔاَشأِفسٔاْلح  ِٔبالل  ْفر  ْٔلَعِایِم.َؤاْلک 

جهرٔاکننهدهٔبگیهرد[ٔؤکنندهٔ]ازٔحجامت[ٔاستٔزمانیٔکهٔشرطٔکندٔ]کههٔمهالٔازٔشهخصٔحجامتهأکسبٔحجامتسحتٔانواعٔبسیارٔدارد؛ٔازٔتن
ٔکنندهٔؤمبلغٔشراب.ٔامأرشوهٔدرٔحکمٔکردن؛ٔپسٔتنٔهمانٔکفرٔبهٔخدأبزرگٔاست.زنا

127ٔ،ٔص5ٔالکافس،ٔج
وٍبٔعَٔٔ.27 َٔمْحب  ْٔبن  َبأَجْعَفٍرٔاْلَحَسن 

َ
ٔأ ْلت 

َ
اِرْٔبِنَٔمْرَواَنَٔقاَل:َٔسأ وِلَٔفَقاَلْٔٔنَٔعِلسِّْٔبِنِٔرَئاٍبَٔعْنَٔعم  ل  َٔشسْٔ:َعِنٔاْلغ  لل هْحٌتَٔؤک  هَؤس  َمهاِمَٔفر  ِٔمَنٔاإْلِ

ل  ٍءٔغ 
ٔ ور  ج 

 
ْنَواٌعَٔکِثیَرٌةِٔمْنَرأأ

َ
ٔأ ْحت  ْحٌتَٔؤالسل ٔس  ه  َٔماِلٔاْلَیِتیِمَٔؤِشْبر  ْکل 

َ
ٔاْلَخْمرِٔاْلَفَواِجِرَٔؤَثَمٔأ ِبیِذَٔؤاْلم ٔن  َٔٔؤالن 

َ
َنِةَٔفأ َبأَبْعَدٔاْلَبیِّ ْٔسِکِرَٔؤالرِّ ْکهِمَٔفهِإن  َشأِفسٔاْلح  أالرِّ م 

وِلِه. ِهٔاْلَعِایِمَٔؤِبَرس  ِٔبالل  ْفر  َٔذِلَكٔاْلک 
؛ٔازٔعٔبسیاریٔداردانوا«ٔسحت»نٔمالٔختیمٔؤمانندٔتنٔحرامٔاستٔؤؤتنٔحرامٔاستٔؤخوردٔغلولٔعبارتٔاستٔازٔهرٔچیزیٔکهٔازٔامامٔدزدخدهٔشود

ٔرشهوهٔدرٔحکهمٔکنندهٔؤربأبعدٔازٔروشنٔشدنٔ]اخنکهٔحرامٔاست[ٔؤاماهایٔبدکارانٔؤمبلغٔ]حاصلٔاز[ٔشرابٔؤشرابٔخرمأؤمستهأپاداشتن
 کردنٔپسٔهمانأتنٔکفرٔبهٔخدایٔبزرگٔؤرسولشٔاست.

368ٔصٔٔ،6جٔٔ،بخترذال
ِبسٔٔ.28

َ
ِبیِهَٔخْحَییْٔبِنٔأ

َ
َزاِعسَِّٔعْنٔأ ٍدَٔعْنَٔجْعَفِرْٔبِنَٔخْحَییٔاْلخ  َحم  ْحَمَدْٔبِنٔم 

َ
َٔخْحَییَٔعْنٔأ ْٔبن  د  َحم  ِبسَٔعْبهِدٔم 

َ
َٔعَلیٔأ اٍرَٔقاَل:َٔدَخْلت  اْلَعاَلِءَٔعْنِٔإْسَحاَقْٔبِنَٔعم 

ِهٔ اَلٌمٔفَٔٔالل  ِلَدِٔلسٔغ  ٔو  ه  ن 
َ
ٔأ ه  ْرت  َٔقْدَٔفعََٔفَخب  ْلت  دًأَقاَلٔق  َحم  ٔم  ْیَته  ٔاَلَٔسم 

َ
َٔقاَلَٔفاَلَٔقاَلٔأ دًأَؤْٔلت  َحم  َةَٔعیَْٔٔتْضِرْبٔم  ر  ٔق  ه  ٔالل  َٔجَعَله  ه  ب  ٍنَٔلهَكِٔفهسَٔحَیاِتهَكَٔؤاَلَٔتس 

َٔقاَلٔ ه  َضع 
َ
ْعَماِلٔأ

َ
ٔاْْل يِّ

َ
ِٔفَداَكِٔفسٔأ ِعْلت  ٔج  ْلت  ٔعََٔخَلَفِٔصْدٍقِٔمْنَٔبْعِدَكَٔفق  ْٔنَٔخْمَسِةِٔٔإَذأَعَدْلَته 

َ
َٔحیْٔأ ًأَٔفِإن ْٔشَیاَءَٔفَضْعه  َٔصْیَرِفیا ْسِلْمه  ِٔشْئَتٔاَلٔت  ْیَرِفس ٔاَلٔث  ٔالص 

ٔاْلَوَباء ٔ ه  رل ْکَفاِنَٔخس 
َ
َٔصاِحَبٔاْْل ْکَفاِنَٔفِإن 

َ
اَعٔاْْل َٔبی  ْسِلْمه  َبأَؤاَلٔت  ِٔمَنٔالرِّ َٔبیٔ َٔؤاَلٔتٔ ِٔإَذأَکاَنَٔخْسَلم  ِٔمَنْٔسِلْمه  ٔاَلَٔخْسَلم  ه  َعاِمَٔفِإن  ارًأاَعٔالط  َٔجز  ْسِلْمه  ٔااِلْحِتَکاِرَٔؤاَلٔت 

ِهٔ وَلٔالل  َٔرس  اسًأَفِإن  َٔنخ  ْسِلْمه  َٔؤاَلٔت  ْحَمة  ٔالر  ِٔمْنه  ْسَلب  اَرٔت  ٔاْلَجز  َٔٔفِإن  اسَقاَلَٔشرل اِسَٔمْنَٔباَعٔالن  ٔ.ٔالن 
 



13 

 

 

 2المکاسب / جلسه دورۀ مقدماتی فقه

همانٔروزهایٔاولیٔکهٔپسرشٔبهٔدنیأتمده،ٔپهدرٔبههٔدنبهالٔاخهنٔبهودهٔکههٔٔ؛شدم.ٔدقتیٔدرٔاخنٔرواختٔهستؤمنٔصاحبٔپسرٔ
ٔشغلٔفرزندشٔرأتغازٔکند.ٔازٔدقتٔبرٔاخنٔرواختٔؤتأخیدیٔکهٔامامٔ توانٔاستفادهٔکردٔیکند،ٔمبرٔاخنٔسؤالٔمیٔمدخرختٔحوزه 

ٔشغلٔهمٔبرٔعردهٔپدرٔاستٔؤاخنٔبرداشتٔرأهمٔمی ٔدخگریٔازٔرواخاتٔتأخیدٔمعناخیٔکرد.ٔکهٔوالختٔحوزه  البتههٔتوانٔازٔمجموعه 
ٔکنم.خنٔنیستٔؤفق ٔخواستمٔاشارهمحلٔبحثٔمنٔا

دأً» َحم  ٔم  ْیَته  ٔاَلَٔسم 
َ
ٔاولیهقبلٔازٔاخنکهٔسؤالٔفردٔرأجوابٔٔامامٔ«َٔفَقاَلٔأ فرماخند:ٔدهندٔؤمیایٔتوجهٔمیدهند،ٔٔبهٔخکٔوظیفه 

ٔشغلٔنیستٔبلکهٔتکلیفٔهوختیٔاسهت؛ٔچهونٔاسهمٔافهراد،ٔای؟ٔخعنیٔمیتخأاسمشٔرأمحمدٔگذاشته فرماخندٔتکلیفٔاول،ٔحوزه 
خهکٔمعنهاخیٔرأدرٔشودٔؤچونٔدائمًأبهٔتنٔاسمٔموردٔندأواقعٔمی29ٔگیریٔهوختٔخکٔفردٔاست؛عاملٔاصلیٔدرٔپیگیریٔؤشکل

ٔ»کند.ٔاخجادٔمیٔ-هابهٔتعبیرٔامروزی-روحٔؤروانٔفرزندٔ َٔقْدَٔفَعْلت  ْلت  شودٔکهٔجنابٔاسحاقٔبنٔعمهارٔاخنجأمعلومٔمی«َٔقاَلٔق 
ٔٔگوخد:ٔبلهٔمنٔقباًلٔاخنٔکهارٔرأانجهامٔدادم.ٔامهامٔدرٔدستشٔبودهٔاست؛ٔمیٔرواختٔبلدٔبودندٔؤمبنایٔامامٔ خهکٔتوصهیه 

دأً»فرماخند:ٔکنندٔؤمیمیتکمیلیٔ َحم  خعنیٔحاالٔکهٔاسمشٔرأمحمدٔگذاشتی،ٔاؤرأتنبیهٔبدنیٔنکنٔؤاؤرأهمٔبأ«َٔفاَلَٔتْضِرْبٔم 
َةَٔعْیٍنَٔلَكِٔفسَٔحَیاِتَكَٔؤَخَلَفِٔصْدٍقِٔمْنَٔبعْٔ»فرماخند:ٔدعأمیٔالفا ٔاذختٔنکنٔؤبهٔاؤفحشٔنده!ٔبعدٔامامٔ ر  ٔق  ه  ٔالل  «ِٔدَكَٔجَعَله 

ٔچشم شهاءٔبینی،ٔخوشحالٔشوی!ٔبعدٔازٔاخنکهٔازٔدنیأرفتی،ٔإناتٔقرارٔدهدٔؤوقتیٔاؤرأمیروشنیٔتؤدرٔزندگیخدأاؤرأماخه 
ٔاللهٔاؤجانشینٔخوبیٔبرایٔتؤباشد.ٔ

                                                                                                                                                                                     

مهدٔسٔفرمود:ٔتخهأنهامٔاؤمحواردٔشدمٔؤاؤرأبرٔپسریٔکهٔبهٔدنیأبراخمٔبهٔدنیأتمدهٔبودٔبأخبرٔساختمٔپٔگوخد:ٔبرٔامامٔصادقٔمیٔاسحاقٔبنٔعمار
ینیٔاتٔؤجانشهدرٔزنهدگیٔام.ٔفرمود:ٔپسٔاؤرأنزنٔؤبهٔاؤالفا ٔبدٔنگو!ٔتأخدأاؤرأبرایٔتهؤروشهنیٔچشهمای؟ٔگفتم:ٔبله،ٔاخنٔکارٔرأکردهگذاشته

رٔجهاخیٔکههٔ،ٔاؤرأدرٔههدرستٔبعدٔازٔتؤقرارٔدهد.ٔپسٔبهٔاؤگفتم:ٔفداختٔشوم،ٔاؤرأدرٔچهٔکاریٔقرارٔدهم؟ٔزمانیٔکهٔاؤرأازٔپهنجٔچیهزٔبازداشهتی
کندٔؤاؤالٔمیأخوشحرأوبٔخواستیٔقرارٔده؛ٔاؤرأدرٔزرگریٔقرارٔندهٔزخرأزرگرٔازٔربأدرٔامانٔنیستٔؤاؤرأفروشندهٔکفنٔقرارٔندهٔزخرأصاحبٔکفن
دهٔبردهٔقهرارٔشودٔؤاؤرأفروشنرأفروشندهٔغذأقرارٔندهٔزخرأتنٔازٔاحتکارٔدرامانٔنیستٔؤاؤرأقصابٔقرارٔندهٔزخرأهمانأرحمتٔازٔقصابٔسلبٔمی

 فروشد.ٔهأرأمیفرمود:ٔبدترخنٔمردمٔکسیٔاستٔکهٔانسانٔندهٔزخرأرسولٔخدأ
114ٔ،ٔص5ٔ،ٔجیالکاف

ٔگذاریٔاسمٔبرٔشخصیتٔفردٔدرٔرواخاتٔمتعددیٔموجودٔاست،ٔازٔجملهٔاخنٔرواخت؛.ٔاثر29
وَدِٔفس ِٔبَمْرَور  ٔاْلَمْرَوِزيل اِهٔاْلَفِقیه  َٔعِلسِّْٔبِنٔالش  ْٔبن  د  َحم  ؤاْلَحَسِنٔم  ب 

َ
َثَنأأ ؤَبْکِرَٔداِرِهَٔقاَلَٔحَٔٔحد  ب 

َ
َثَنأأ هِهٔالنٔ بْٔد  ِدْٔبِنَٔعْبهِدٔالل  َحم  ٔم  هؤْیَسهابٔ ن  ب 

َ
َثَنأأ َٔقهاَلَٔحهد  وِريل

اِئسلٔ َلْیَماَنٔالط  ْحَمَدْٔبِنَٔعاِمِرْٔبِنٔس 
َ
ٔأ ِهْٔبن  ٔالل  َثنَٔٔاْلَقاِسِمَٔعْبد  ِبسِٔفسَٔسِٔباْلَبْصَرِةَٔقاَلَٔحد 

َ
یَنَٔؤِمائَٔأأ وَسیَنِةِٔستِّ ٔم  َثِنسَٔعِلسلْٔبن  ْرَبهٍعَٔٔتْیِنَٔقاَلَٔحد 

َ
َضأعَٔسَنَةٔأ َؤٔالرِّ

ِٔبَنْیَسابٔ  وِريل ِٔإْبَراِهیَمْٔبِنَٔبْکٍرٔاْلخ  ْٔبن  ْحَمد 
َ
وٍرٔأ ؤَمْنص  ب 

َ
َثَنأأ ؤِإْسَحٔوَرَٔقاَلَٔحِٔتْسِعیَنَٔؤِماَئٍةَٔؤَحد  ب 

َ
َثَنأأ َحم ٔد  وَنْٔبِنٔم  َٔهار  ْٔبن  َثَنأاَقِٔإْبَراِهیم  َٔقهاَلَٔحهد  وِريل ٍدٔاْلخ 

ِدْٔبِنٔزِٔ َحم  ٔم  ْٔبن  َٔعْبدَِٔجْعَفر  ْٔبن  ْحَمد 
َ
َثَنأأ وَرَٔقاَلَٔحد  ِٔبَنْیَساب  وِريل ٔاْلخ  ِهٔالَْٔٔخاٍدٔاْلَفِقیه  ْیَبانِٔالل  ٔالش  وَسیَٔرَرِويل َضأَعِلسِّْٔبِنٔم  ِهَٔٔؤٔسلَٔعِنٔالرِّ ؤَعْبِدٔالل  ب 

َ
َثِنسٔأ َحد 

ٔبِٔ ٔاْلَعْدل  اِزيل ْشَناِنسلٔالر 
 
ٍدٔاْْل َحم  ٔم  ْٔبن  َسْین  دِٔاْلح  َحم  ٔم  َثَنأَعِلسلْٔبن  خِنسلْٔبِنَٔمْرَرَٔبْلٍ َٔقاَلَٔحد  ْخِهٔاْلَقْزِو اِءَٔو َلْیَماَنٔاْلَفر  َدْٔبِنٔس  َضهأَٔٔعْنَٔداو  وَسهیٔالرِّ َعْنَٔعِلسِّْٔبِنٔم 

ٍٔٔدَٔقاَل َحم  ٔم  ْٔبن  ِبسَٔجْعَفر 
َ
َثِنسٔأ َٔجْعَفٍرَٔقاَلَٔحد  وَسیْٔبن  ِبسٔم 

َ
َثِنسٔأ َثِنسَٔقاَلَٔحد  َٔٔحد 

َ
َحم ٔأ َٔعِلسٍَّٔقاَلِٔبسٔم  ْٔبن  َسْیِنَٔقاَحٔد  ٔاْلح  ِبسَٔعِلسلْٔبن 

َ
َثِنسٔأ َثِنسٔد  َلَٔحهد 

ِبسَٔطاِلٍبٔ
َ
ٔأ ِبسَٔعِلسلْٔبن 

َ
َثِنسٔأ َٔعِلسٍَّٔقاَلَٔحد  ْٔبن  َسْین  ِبسٔاْلح 

َ
ِهٔأ وِلٔالل  َفَحَضاَر َمَعُهاْم َماِن اْساُمُه َما ِمْن َقْوٍم َکاَنْت َلُهاْم َمُشاوَرٌة  :َٔعْنَٔرس 

َر َلُهْم. ْدَخُلوُه ِفي َمُشوَرِتِهْم ِإالَّ ُخیِّ
َ
ْحَمُد َفأ

َ
ٌد َو أ  ُمَحمَّ

د هیچٔگروهیٔنیستندٔکهٔدرٔحالٔمشورتٔبأهمٔباشندٔؤکسیٔکهٔنامش گهرٔرخكٔکننهدٔ،ٔمخأاحمدٔباشدٔ،ٔواردٔشودٔؤاؤرأدرٔمشورتٔخودٔش محما
ٔ.مٔشوداخنٔکهٔبهٔخیرٔتنانٔتما

29ٔ،ٔص2ٔ،ٔجعیونٔأخبارٔالرضا
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َضهعٔ »شود:ٔازٔاخنجأبهٔبعدٔشاهدٔبحثٔمنٔشروعٔمی
َ
ْعَماِلٔأ

َ
ٔاْْل يِّ

َ
ِٔفَداَكِٔفسٔأ ِعْلت  ٔج  ْلت  بهرایٔفرزنهدمٔرأمهنٔچههٔشهغلیٔ«ٔهٔ َفق 

انتخابٔکنم؟ٔاخنجأپیداستٔکهٔموضوعٔبحث،ٔمکاسبٔمحرمهٔنیستٔبلکهٔجنابٔاسحاقٔبنٔعمارٔدرٔموضوعٔمکاسبٔمباحٔازٔ
ِٔشهْئَتٔ»فرماخد:ٔکند.ٔحضرتٔمیسؤالٔمیٔحضرتٔابیٔعبداللهٔ َٔحْیث  ْشَیاَءَٔفَضْعه 

َ
َٔعْنَٔخْمَسِةٔأ فرماخنهدٔمی«َٔقاَلِٔإَذأَعَدْلَته 

ٔطبقهکارٔفرزندٔخودٔرأمشغولٔنکنٔؤبهٔهرٔکارٔدخگریٔخواستی،ٔفرزندٔرأبسپار!ٔعرضٔمیٔپنجدرٔ بنهدیٔکنم:ٔرواختٔدرٔحوزه 
ًأ»مشاغلٔمباحٔاست.ٔ َٔصْیَرِفیا ْسِلْمه  َبااَلٔت  ِٔمَنٔالرِّ ْیَرِفس ٔاَلَٔخْسَلم  ٔالص  -خهأٔفرماخد:ٔفرزنهدتٔرأدرٔشهغلٔصهرافیٔنگهذارمی«َٔفِإن 

ِٔمهَنٔ»کند:ٔخکٔمالکیٔبیانٔمیٔاؤرأبهٔشغلٔزرگریٔمشغولٔنکن.ٔامامٔٔ-هامطاب ٔبأبعضیٔازٔدقت ْیَرِفس ٔاَلَٔخْسَلم  ٔالص  َفِإن 
َبا ماند.ٔاگرٔصرافٔرأبهٔمعنایٔراخجٔدرٔنارٔبگیهرخم،ٔههرٔدؤنهوعٔربهأرأشهاملٔخعنیٔانسانٔصرافٔؤزرگرٔازٔربأسالمٔنمی«ٔالرِّ
رباخیٔکهٔخعنیٔٔ؛درٔحالٔپرهیزٔدادنٔازٔربایٔغیرٔقرضیٔاستٔشودٔکهٔامامٔطورٔمیؤاگرٔبهٔمعنایٔزرگرٔبگیرخم،ٔاخنشودٔمی

ٔزرگریٔبروزٔپیدأکند.ٔچونٔوقتیٔطالٔرأبأطالٔمعاملهٔمی کنندٔؤچونٔمقیاسشانٔبرٔاساسٔگرمٔؤمثقهالٔممکنٔاستٔدرٔحوزه 
بندیٔمشهاغل،ٔمعیهارٔجدخهدیٔبههٔدسهتٔتمهد.ٔببینیدٔدرٔحیثٔطبقه30ٔتالٔشوند.است،ٔاگرٔدقتٔنشود،ٔممکنٔاستٔبهٔربأمب

َبها»فرماخد:ٔدرٔرواختٔدخگرٔمی«ٔماندازٔربأسالمٔنمی»فرماخند:ٔحضرتٔمی ٔالرِّ ٔاْلَمَکاِسِبَٔکْسب  ْخَبث 
َ
ٔاْلَمَکاِسهِبٔ»و31ٔٔ«أ َشهرل

َبا ٔالرِّ ٔکنند.هأمعیاریٔرأبحثٔمیدرٔاخنٔمثال32ٔ«َکْسب 

املٔبههٔدرٔواقعٔخکٔعٔاست!ٔربا«ٔمنرٌیٔعنه»شمأرواخاتٔحولٔربأرأمطرحٔکنید،ٔبازٔباخدٔدرٔربأدراخهٔکنیدٔکهٔچرأربأوقتیٔٔ
ٔرواب ٔانسانیٔاست.ٔالبتهٔحیث اَلٔ»فرماخند:ٔایٔدخگریٔهمٔدرٔتنٔهست.ٔهمچنینٔحضرتٔٔمیهایٔدراخهچالشٔکشانندهٔحوزه 

ْکَفاِنٔ
َ
اَعٔاْْل َٔبی  ْسِلْمه  ٔا«ٔت  ْکَفاِنٔ»ؤرأفروشندهٔکفنٔقرارٔنده!ٔازٔظرورٔکلمه 

َ
اَعٔاْْل زٔفروشٔدارندٔأشودٔکهٔحضرتٔپیدأمی«َٔبی 

ن،ٔکفهنٔکنند.ٔبرایٔنمونهٔممکنٔاستٔشغلٔشخصیٔبزازیٔباشدٔولیٔدرٔکنارٔبزازٔبهودکفنٔبهٔعنوانٔشغلٔاختصاصیٔنفیٔمی
ْکَفاِنٔ»:ٔفرماخندهمٔبفروشد.ٔاخنٔمسئلهٔنفیٔنشدهٔاست.ٔحضرتٔمی

َ
اَعٔاْْل نٔکههٔبسهیارٔکفهٔنباشهد؛ٔخعنهیٔازٔشهغلٔکسهی«َٔبی 

لٔرواختٔچیست؟ٔمیفروشد،ٔنریٔکردهمی ٔاْلَؤٔ»فرماخند:ٔاند.ٔمعل  ه  رل ْکَفاِنَٔخس 
َ
َٔصاِحَبٔاْْل فهنٔخعنیٔکسهیٔکههٔک«ٔاَنٔکَِٔإَذأَٔباء َٔفِإن 

حث،ٔبرینههٔببیند.ٔببینیدٔدرٔاخنجأهمٔبازٔحیثٔمیٔودٔخودشودٔؤتنٔرأبهٔسوشحالٔمیجمعیٔمردمٔخفروشد،ٔازٔمرگٔدستهمی
ٔدشدنٔرواب ٔانسانیٔاست؛ٔخعنیٔشمأنباخدٔحتیٔدرٔخیالٔخودتانٔهمٔازٔضررٔبهٔمردمٔخوشحالٔبشوخدٔؤاخهنٔحیهثٔ رٔمسهئله 

ٔفروشٔکفنٔوجودٔدارد.ٔ

                                                           
 شود؟تخأدرٔخرخدٔؤفروشٔطالٔؤنقرهٔربأمحق ٔمی.۱۰۵ٔسٔ.30

خادترٔازٔد املهٔحرامٔؤباطلٔخگریٔباشدٔمعج.ٔاگرٔطالٔرأبهٔطال،ٔخأنقرهٔرأبهٔنقرهٔبفروشد،ٔ)سکهٔباشدٔخأزخورٔتالت(ٔدرٔصورتیٔکهٔوزنٔخکیٔازٔتنرأز
ٔ.نقره،ٔخأنقرهٔرأبهٔطالٔبفروشد،ٔمعاملهٔصحیحٔاست،ٔؤالزمٔنیستٔوزنٔتنرأمساویٔباشداست.ٔولیٔاگرٔطالٔرأبهٔ

yon.ir/9J9sL رسانیٔمقامٔمعامٔرهبری:ٔتدرسٔمطلبٔدرٔپاخگاهٔاطالع  

ِبسَٔجْعَفرٍٔٔ.31
َ
خٍفَٔعْنٔأ ِبسَٔجِمیَلَةَٔعْنَٔسْعِدْٔبِنَٔطِر

َ
اٍلَٔعْنٔأ ٍدَٔعِنٔاْبِنَٔفض  َحم  ٔم  ْٔبن  ْحَمد 

َ
َبا.ٔٔأ ٔالرِّ ٔاْلَمَکاِسِبَٔکْسب  ْخَبث 

َ
َٔقاَل:ٔأ

ٔ:ٔخبیثٔترخنٔدرتمدها،ٔدرتمدٔازٔربأاست.ٔامامٔباقرٔ
147ٔ،ٔص5ٔالکافس،ٔج

هٔٔ.32 َبا.:ٔٔقالٔرسولٔاللا ٔالرِّ ٔاْلَمَکاِسِبَٔکْسب  َٔشرل
ٔها،ٔکسبٔربأاست.رسولٔخدأفرمود:ٔبدترخنٔکسب

377ٔ،ٔص4ٔمنٔالٔخحضرهٔالفقیه،ٔج
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َعاِمٔ»فرماخند:ٔحضرتٔمی اَعٔالط  َٔبی  ْسِلْمه  ٔغذایٔمردمٔقرارٔنده!ٔخعنیٔکسیٔکهٔکهارشٔتنرهأفرماخد:ٔفرزندٔمی«َٔؤاَلٔت  رأفروشنده 
ِٔمَنٔااِلْحِتَکارٔ»فرماخد:ٔفروشٔموادٔغذاخیٔباشد.ٔاخنجأبازٔرواختٔمی ٔاَلَٔخْسَلم  ه  گوخهدٔچنهینٔانسهانیٔازٔاحتکهارٔسهالمٔمی«َٔفِإن 

باالٔبرودٔؤاؤسودٔکند.ٔدرٔتنٔرواختیٔکهٔدرٔٔکندٔتأقیمترخزد،ٔکاالیٔخودشٔرأمخفیٔمیماند؛ٔخعنیٔوقتیٔبازارٔبهٔهمٔمینمی
ٔتموزش کندٔبأشخصٔقاتلٔدرٔروزٔکسیٔکهٔاحتکارٔمی»بحثٔکردمٔکهٔرواختٔمرمیٔهمٔبود،ٔنقلٔکردم:33ٔٔوپرورشٔتخندهدوره 
ٔخعنیٔاخنٔخیلیٔگناهٔبزرگیٔاست؛ٔخعنیٔحیثٔتن،ٔرواب ٔانسانیٔاست.34ٔ«درجهٔهستندقیامتٔهم

َٔجٔ»ٔٔ ْسِلْمه  ْحَمةٔ َؤاَلٔت  ٔالر  ِٔمْنه  ْسَلب  اَرٔت  ٔاْلَجز  ارًأَفِإن  شود!ٔصابٔسلبٔمیونٔرحمٔؤمروتٔازٔقنده،ٔچرا؟ٔچٔاؤرأقصابٔهمٔقرار«ٔز 
ه»کنم!ٔهاخیٔاستٔکهٔازٔتنٔعبورٔمیهأهمٔدقتبازٔدرٔاخن هوَلٔالل  َٔرس  اسًأَفِإن  َٔنخ  ْسِلْمه  هاِسَٔمهْنَٔبهَقهأِهَٔؤاَلٔت  ٔالن  اَعَٔلَٔشهرل

اس استٔکههٔکهارشٔٔفرمودند:ٔبدترخنٔمردمٔکسیٔفروشٔهمٔقرارٔنده،ٔدلیلشٔهمٔاخنٔاستٔکهٔپیامبرٔخعنیٔاؤرأبرده «الن 
مهنٔاآلنٔٔههایٔفهراوانٔداللهیٔوجهودٔداردٔوخرخدٔؤفروشٔمردمٔباشد.ٔالبتهٔدرٔاخنٔرواختیٔکهٔبهٔمحضرتانٔعرضٔکهردمٔدقت

ٔطبقهیبپردازمٔؤتنرأمٔهاخواهمٔبهٔتننمی طرحٔکردهٔبندیٔمشاغلٔرأمخواستمٔبهٔاخنٔبپردازمٔکهٔتنرأدرٔهمینٔرواختٔکهٔمسئله 
ٔشغل ثهٔکردهٔهایٔمکروهٔرأبحثٔکردهٔؤحیثٔکراهتٔرأهمٔمباحشغلٔ-بهٔاصطالحٔفقریٔموجود-هایٔحاللٔاست،ٔدرٔداخره 

مشهاغلٔٔبرخیکندٔولیٔازٔشاغلٔمباحٔرأبحثٔمیاست؛ٔٔپسٔاخنٔهمٔخکٔدستهٔازٔرواخاتٔاست.ٔپسٔتنٔدستهٔازٔرواخاتٔکهٔم
ٔکند.مباحٔبرٔاساسٔخکٔناامٔارزشیٔنریٔمی

 . چهارمین دستۀ روایات؛ بیان کنندۀ فضیلت مشاغل4/2/1/2

ٔچرارمد ٔمشاغلٔازٔتنٔبندِیٔکهٔمأبرایٔطبقهٔیازٔرواخاتٔسته  کنیم،ٔتنٔدستهٔازٔرواخاتیٔهأگفتگؤمیهأاستفادهٔؤراجعٔبهٔتنحوزه 
ٔمشاغلٔمباحٔبحثٔمیهستندٔکهٔفضیلتٔشغل کنند.ٔمثلٔتنٔرواخاتیٔکهٔازٔفضیلتٔزراعتٔخأخیاطیٔخأداشتنٔدامٔهأرأدرٔداخره 

هأرأبحثٔکنیم.ٔملحه ٔشاءٔاللهٔباخدٔتندهندٔکهٔإنهأهمٔخکٔناامٔارزشیٔرأدرٔاختیارٔمأقرارٔمیتن35ٔکند.درٔخانهٔبحثٔمی
توانیمٔازٔتنٔرواخات،ٔخکٔسریٔهٔمنٔعرضٔکردم،ٔبعضیٔازٔرواخاتٔدخگرٔهمٔوجودٔداردٔکهٔبازٔمأمیدستهٔرواخاتٔکٔچراربهٔاخنٔ
ٔمشهاغلٔبههٔدسهتٔبیهاورخم.ٔإنٔرأدرٔارزشٔبندیٔمشاغلٔاستنباطٔکنیمٔؤخکٔسریٔمناطهأرأبرایٔطبقهمالک گذاریٔحوزه 

ٔؤگفتگؤکنم.ٔهأدرٔروزهایٔتخندهٔبیشترٔبحثکنمٔدربارهٔاخنشاءٔاللهٔسعیٔمی

دسهتهٔرواخهتٔکههٔبههٔمحضهرتانٔٔچرارخواهمٔامروزٔبرٔرویٔتنٔتکیهٔکنم،ٔاخنٔاستٔکهٔازٔمجموعٔاخنٔدرٔمجموعٔتنچهٔمنٔمیٔ
ٔخواندم،ٔخکٔمالکٔؤمناطیٔبهٔدستٔمی ٔمشهاغلٔؤمکاسهبٔمهأ«ٔسودٔارتباطی»تخدٔؤتنٔهمٔمسئله  استٔکهٔباخهدٔدرٔحهوزه 

ٔاولٔر ٔسهودٔارتبهاطی،ٔواخاتٔکهٔبهٔنحؤعامٔبحثٔمیحاکمٔباشد؛ٔخعنیٔهمٔدسته  کرد،ٔکاماًلٔدرٔاخنٔوضهوحٔداشهتٔکههٔمسهئله 
ٔمشاغلٔاست.ٔبرایٔنمونهٔتنجأکهٔفرمود:ٔ ههِٔ»مفرومیٔحاکمٔبرٔحوزه  َجاِهِدِٔفسَٔسِبیِلٔالل  َٔعَلیِٔعَیاِلِهِٔمْنَٔحاَلٍلَٔکاْلم  اخهنٔ«ٔاْلَکادل

ٔخانوادگیٔمحلٔبحثٔقرارٔمیرواختٔبهٔوضوح،ٔبرینهٔشدنٔرواب ٔانسانیٔر ٔ»دهد.ٔهمچنینٔتنٔرواختیٔکهٔفرمود:ٔأدرٔحوزه  َترك 

                                                           
شارهٔبهٔسلسهٔجلساتٔتبیینٔنارخۀٔتموزشٔؤپرورشٔتخندهٔکهٔدرٔشررٔاصفرانٔبرگزارٔشد.ٔمکتوبٔاخنٔدورۀٔتفصیلیٔنیزٔبهٔانتشارٔرسیدهٔ.ٔا33

ٔاست.
ه[ٔٔ.34 َمٔفسَٔدَرجةٍٔ:ٔعنهٔ]رسولٔاللا هِسٔإلیَٔجَرنا ٔاْلْنف  هاروَنٔؤَقَتَلة  ٔالَحکا ْحَشهر  ٔ.خ 

ٔ.اندجرنمٔهمٔدرجهٔمحتکرانٔؤتدمٔکشانٔدررسولٔخدأفرمود:ٔ
ال 171ٔ،ٔص3الحکمة،ٔجمیزان/9739ٔ،ٔحکنزٔالعما

ٔ«.4»داریٔدامٔر.کٔبهٔپیوستٔشمارهٔ.ٔبرایٔمشاهدهٔاحادخثٔمربوطٔبهٔکشاورزی،ٔخیاطیٔؤنگه 35
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ٔالَعقَلٔ ص  جاَرِةَٔخنق  ٔرواخاتیٔکهٔمی«ٔالتِّ ٔحکومتٔسودٔارتبهاطیٔ«ٔمدارأنصفٔعقلٔاست»فرماخد:ٔبهٔعالوه  درٔواقعٔمأرأبهٔمسئله 
ٔتجارتٔؤبیع،ٔرهنمونٔمی ِٔبِدخِنههِٔ»رمود:ٔکند!ٔهمچنینٔتنٔرواختیٔکهٔفدرٔحوزه  ِٔحْرَفهٌةَٔخِعهیش  هْنَٔلهه  ْؤِمَنِٔإَذأَلْمَٔخک  ٔاْلم  ن 

َ
بهازٔ«ِْٔل

هاست،ٔنباخدٔابزارٔکسبٔؤاکتسابٔشمأقرارٔگیرد.ٔهمچنهینٔمطرحٔکنندهٔسودٔارتباطیٔاست؛ٔخعنیٔدخنٔکهٔعاملٔفالحٔانسان
اعٔطعامٔقرارٔندهٔ]چرأکهٔالجرمٔ»تنٔرواختیٔکهٔفرمود:ٔ ِٔمهَنٔااِلْحِتَکهارِٔٔ»شود[ٔمبتالٔبهٔاحتکارٔمیفرزندتٔرأبیا ٔاَلَٔخْسهَلم  ه  «َٔفِإن 

ٔاحتکارٔظرورٔدرٔبرینهٔشدنٔرواب ٔانسانیٔدارد.ٔٔخأمهثاًلٔرواختهیٔکههٔفرمهود:ٔ ْکَفهاِنٔ»ٔمسئله 
َ
هاَعٔاْْل َٔبی  ْسهِلْمه  فرزنهدتٔرأ«ٔاَلٔت 

ٔکفنٔقرارٔندهٔدرٔمعللٔتنٔتمدهٔاستٔکهٔ َٔصاِحَبٔفروشنده  ِٔإَذأَکاَنَٔفِإن  ٔاْلَوَباء  ه  رل ْکَفاِنَٔخس 
َ
صاحبٔکفنٔازٔمرگٔدستهٔجمعهیٔ«ٔٔاْْل

ٔشود.افرادٔخوشحالٔمی

ٔسودٔارتباطیٔداللتٔمیٔ ٔرواخاتیٔکهٔخواندخمٔبهٔنحؤمستقیمٔخأغیرٔمستقیمٔمأرأبهٔمسئله  دهند.ٔاخنٔتنٔبحثهیٔدرٔمجموع،ٔهمه 
کنیمٔؤتنٔمفرومٔعبارتٔازٔاخهنٔأمفرومٔعامیٔرأازٔاخنٔرواخاتٔاستفادهٔمیاستٔکهٔاآلنٔخواستمٔمحضرٔشمأمطرحٔکنم.ٔپسٔم

ف ٔکسب،ٔارزشیٔبهٔنامٔسودٔارتباطیٔدارخم.ٔسودٔارتباطیٔرأدرٔمباحثاتٔنارخهَٔتَعرل اخمٔکههٔدرٔبحثٔکرده36ٔاستٔکهٔمأدرٔحوزه 
یٔدخگرٔنیزٔبتوانٔتنٔهااخمٔؤاحتمااًلٔدرٔحوزهادهالبتهٔبأتالشٔفقریٔمحدودیٔکهٔمأانجامٔدٔ.سیزدهٔحوزهٔدارایٔاستارارٔاست

رأاضافهٔکردٔولیٔبهٔهرٔحالٔفارغٔازٔاخنکهٔسودٔارتباطیٔممکنٔاستٔدرٔخکیٔازٔاخنٔساختارهایٔسیزدهٔگانههٔموضهوعیتٔپیهدأ
ٔمش توانیمٔازٔاغلٔمیکند،ٔاصلٔتنٔخکٔمفرومٔقابلٔتوجهٔؤقابلٔفرمٔاستٔکهٔمأدرٔطراحیٔالگویٔتولیدٔؤتوزخعٔؤتفاهمٔحوزه 

توانیدٔدرٔنقدٔناهامٔسهرماخهٔداریٔازٔتنٔاسهتفادهٔهاخیٔکهٔاخنٔبحثٔداردٔاخنٔاستٔکهٔشمأمیتنٔاستفادهٔکنیم.ٔخکیٔازٔخاصیت
ٔخکٔمکتبٔپوزختیوخسهتیٔدخگهرٔنیسهت37ٔٔمدرنؤاخنٔمسئلهٔدخگرٔنقدٔازٔنوعٔپساکنیدٔ ؤنقدٔخکٔمکتبٔپوزختیوخستیٔبهٔوسیله 

اهٔمفاهیمٔفقریٔبهٔناامٔسرماخهٔداریٔاستٔؤقابلیتٔتفاهمٔنیزٔدارد.ٔمثاًلٔاگرٔشمأبههٔچهینٔخهأتمرخکهأؤخهأبلکهٔنقدیٔازٔپاخگ
گرانٔصحبتٔکنیهدٔؤمفرهومٔسهودٔارتبهاطیٔرأمبنهایٔراایٔکهٔدرٔکشورٔخودمانٔهستندٔبروخدٔؤبأکهایٔسرماخهٔداریشرکت

خابیٔقرارٔدهید،ٔحتیٔاگرٔبأاخنٔاصطالحاتٔنیزٔصحب ٔتٔنکنیدٔحتمًأقابلیتٔتفاهمٔخواهدٔداشت.ارز

توانیدٔتفاهمٔحداکثریٔاخجادٔکنیدٔخکیٔازٔکنیمٔشمأمیلذأاخنٔکهٔبندهٔعرضٔکردمٔوقتیٔوجهٔثبتیٔرواخاتٔؤتخاتٔرأمطرحٔمیٔ
نٔرأبهأمفرهومٔتوانیهدٔتاخهد،ٔمیمناطٔبهٔمعنایٔعامٔکردهٔحقیتنمصادخ ٔتنٔاخنٔاست.ٔحاالٔشمأبأاخنٔمفرومٔسودٔاقتصادیٔکهٔ

ٔحرصٔبودهٔؤدرٔاقتصهادٔتدامٔاسهمیتیٔراجهعٔبههٔتنٔ سودٔؤربحٔدرٔاقتصادٔموجودٔمقاخسهٔکنید؛ٔمفرومٔسودٔؤربحیٔکهٔزاخیده 
ٔناامٔمقاخسهٔنیزٔبرایٔشمأتمهادهٔمی شهود.ٔهمهانٔطهورٔکههٔبحثٔشدهٔاست.ٔاگرٔوجهٔثبتیٔرواخاتٔؤتخاتٔرأبحثٔکنیدٔزمینه 

ٔدخگهرٔمشاهدهٔکردخدٔمأازٔهی چٔکدامٔازٔاوامرٔؤنواهیٔعبورٔنکردخمٔؤمکاسبٔمحرمٔرأمحرمٔمیٔدانیمٔولیٔبهٔهرٔحالٔسهٔدسته 
ٔناامٔمقاخسههٔ ازٔرواخاتٔرأبهٔرواخاتٔمکاسبٔمحرمهٔاضافهٔکردخمٔتأوجهٔثبتیٔاخنٔرواخاتٔرأبررسیٔکردهٔؤمالکیٔبرایٔحوزه 

خیراتٔخواهدٔشدٔوقتیٔشمأهمٔوجهٔثبتیٔتخاتٔؤرواخاتٔرأبحثٔکنیدٔؤهمٔفقهٔالمکاسهبٔرأدرٔٔهأمنشأپیدأکنیم.ٔخبٔاخن
ایٔعهرضٔکنمٔؤفق ٔخواستمٔنکتههأرأتکمیلٔمیفضایٔناامٔمقاخسهٔجلؤببرخد.ٔإنٔشاءٔاللهٔبفضلهٔتبارکٔؤتعالیٔاخنٔبحث

ٔمکاسبٔؤساخرٔحوزهکنمٔکهٔسودٔارتباطیٔخکٔمفروکنم؛ٔاخنکهٔبندهٔدرٔاخنجأعرضٔمی هاست،ٔحجیتٔتنٔفق ٔمٔپاخهٔدرٔحوزه 
شوخمٔبهٔاخنٔکهٔبخشیٔازٔمناطیٔکهٔمحضرٔشمأعرضٔکردمٔنیست.ٔگرچهٔازٔبررسیٔموردیٔاخنٔرواخاتٔمأهداختٔمیٔحبهٔتنقی

                                                           
فٔ)نارٔخۀنارٔ.36 لٔروابه ٔسههٔبخهشٔپهژوهشٔ)تکامهٔی(ٔدارا2/1/4ۀخانهمفهادٔ-یاسهالمٔشرفتیپٔیالگؤۀنقشٔیزدائتیبخشٔمحرومٔخۀَتَعرل
رٔبات،یطٔیها(ٔؤپردازشٔ)طرحزاتی(،ٔپرورشٔ)مقابلهٔبأعواملٔمحرومیانسان ٔرسد.هٔانتشارٔمیببهٔزودیٔدورۀٔکاملٔاخنٔنارخهٔٔو...(ٔاست.ٔیق 
37«ٔ.Postmodernism»ٔشد.ک؛ٔدورانٔپسٔازٔدورۀٔتارخخیٔمدرنیتهٔکهٔبهٔعقیدهٔاندخشمندانٔغربیٔاصولٔحاکمٔبرٔاخنٔدورهٔرأبهٔچالشٔمی
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ٔدخگریٔازٔرواخاتٔرأدارخمٔ ٔسودٔاقتصادیٔقواعدٔبرینهٔکردنٔرواب ٔانسانیٔخأسودٔارتباطیٔرأبهٔدستٔتورخم.ٔمأدسته  کهٔمسئله 
ٔاسالمٔرأبحثٔمی کندٔکهٔبهٔچهٔعلتٔبهٔاسالم،ٔاسالمٔرأبهٔنحؤعامٔبهٔاسالمٔنسبتٔدادهٔاست.ٔمانندٔتنٔرواخاتیٔکهٔوجهٔتسمیه 

ٔشهودٔکههٔسهاخرٔمسهلمانانٔازاند.ٔمثاًلٔدرٔرواختٔتمدهٔاستٔکهٔاسالمٔؤمسلمانٔبهٔاخنٔدلیلٔبأاخنٔنامٔراجعٔبهٔتنٔبحثٔمیگفته
خعنهی38ٔٔاندٔکهٔساخرٔمردمٔازٔدستٔؤزبانٔاؤاخمنٔهسهتند؛دستٔؤزبانٔاؤدرٔامانٔهستندٔؤخأمؤمنٔرأبهٔاخنٔدلیلٔمؤمنٔگفته

ٔمسلمانٔؤمؤمنٔدرٔبعضیٔازٔرواخاتٔقرارٔداده اند.ٔپسٔاخنٔوجهٔنیهزٔخهکٔوجههٔحیثٔبرینهٔشدنٔرواب ٔانسانیٔرأحیثٔتسمه 
ٔابوابٔفقریٔ شود.ٔاخنٔرأازٔاخنٔبابٔعرضٔکردمٔکهٔمأخیلیٔباخدٔدقتٔدرٔحجیتٔکنیم.ٔبلهٔبهرٔاخهنٔمیعامٔاستٔؤشاملٔهمه 

قائلیمٔکهٔباخدٔوجهٔثبتیٔؤعللٔالشراخعیٔتخاتٔؤرواخاتٔرأبحثٔکنیمٔولیٔباخدٔمتوجهٔباشیمٔکهٔاخنٔوجهٔثبتیٔؤعللٔالشهراخعیٔ
گوخیمٔکهٔسودٔارتباطیٔبرٔفقههٔالمکاسهبٔؤبهرٔبیانٔکلیٔمیٔرأباخدٔبأاستارارٔبهٔدستٔبیاورخم.ٔحتیٔمنٔمعتقدمٔوقتیٔدرٔخک

ٔابوابٔحاکمٔاست،ٔاخنٔمفرومٔرأباخدٔبأساختارٔتنٔدرٔابوابٔفقریٔمختلفٔبحثٔکردٔؤنهٔبههٔنحهؤعهامٔؤ کلٔفقهٔشیعهٔدرٔهمه 
ازٔساختارٔتنٔمطرحٔاست.ٔٔکلی.ٔحتیٔوقتیٔدرٔحالٔتفاهمٔتنٔهستیمٔباخدٔدقیقًأبگوخیمٔکهٔچهٔنوعٔازٔسودٔارتباطیٔؤچهٔبخشی

ِٔمَنٔااِلْحِتَکا»مثلٔتنٔرواختیٔکهٔحضرتٔفرمودٔ ٔاَلَٔخْسَلم  ه  َعاِمَٔفِإن  اَعٔالط  َٔبی  ْسِلْمه  ٔ«ٔراَلٔت  حیثٔتنٔکاماًلٔمعلومٔاست؛ٔحیهثٔبرینهه 

                                                           

ِبیِهٔعَٔ .38
َ
ِهَٔعْنٔأ ِبسَٔعْبِدَٔالل 

َ
ْحَمَدْٔبِنٔأ

َ
ِهَٔعْنٔأ َٔعْبِدَٔالل  ْٔبن  َثَنأَسْعد  َٔقاَلَٔحد  ه  َٔالل  ِبسَٔرِحَمه 

َ
ههِٔأ ِبسَٔعْبِدَٔالل 

َ
ْصَحاِبِهَٔعْنٔأ

َ
َمْیٍرَٔعْنَٔبْعِ ٔأ ِبسٔع 

َ
ِدْٔبِنٔأ َحم  ْٔنٔم 

َٔمْنَٔسِلَمٔ ْسِلم  َٔقاَل:َٔاْلم  ه  ن 
َ
ٔأَٔأ َٔمِنِٔاْئَتَمَنه  ْؤِمن  ِٔمْنَٔخِدِهَٔؤِلَساِنِهَٔؤَاْلم  اس  َٔعلََٔالن  اس  نْٔلن 

َ
ْمَواِلِرْمَٔؤأ

َ
ِسِرْم.یٔأ ٔف 

دٔبنٔأبیٔعمیرٔبأخكٔواسطهٔازٔامامٔصادقٔ «ٔمؤمن»هٔباشندٔوکسیٔاستٔکهٔمردمٔازٔدستٔؤزبانٔاؤتسود«مسلمان»رواختٔکردهٔکهٔفرمود:ٔمحما
ٔ]ترجمهٔشاهرودی[ٔدمٔویٔرأبرٔاموالٔؤجانرایٔخودٔامینٔبدانند.کسیٔاستٔکهٔمر

239ٔ،ٔصمعانسٔاْلخبار

ْسِلٍمٔ ٔم  ْٔبن  ون  َثَنأَهار  َٔجْعَفٍرَٔقاَلَٔحد  ِهْٔبن  َٔالل  َثَنأَعْبد  َٔقاَلَٔحد  ه  َٔالل  ِبسَٔرِحَمه 
َ
َٔجَٔةْٔبِنَٔصَدَقَةَٔعْنْٔنَٔمْسَعَدٔعَٔأ

َ
ٍدَٔعهْنٔأ َحم  هؤ:َقهاَلِٔٔبیههِْٔعَفِرْٔبِنٔم  َٔقهاَلَٔرس  ل 

هِٔ َجَٔالل  ْؤَفر 
َ
َٔحاَجًةٔأ ْؤَقَضیَٔله 

َ
ِٔبَرأأ ه  ْلِطف  ْؤِمَنِٔبَکِلَمٍةٔخ  َٔاْلم  َخاه 

َ
ْکَرَمٔأ

َ
ْرَبًةٔٔ:َٔمْنٔأ ٔک  ْحَمةٔ لََٔعْنه  ودًأَمأَکاَنِٔفسٔذَْٔمَٔتَزِلَٔالر  َٔعَلْیِهَٔمْمد  َاهِرِٔفهسِٔٔظالًّ ِلهَكِٔمهَنَٔالن 

َٔقاَلَٔحاَجتِٔ م  ْنُفِس ِهٔث 
َ
اَس َعَلی أ یَماِنِه َالنَّ يَ َاْلُمْؤِمُن ُمْؤِمنًا ِْلِ ُئُکْم ِلَم ُسمِّ َنبِّ

ُ
 اَل أ

َ
ْمَو أ

َ
َنبِّ ِهْم َو أ

ُ
 اَل أ

َ
اُس اِلِهْم أ ِمْن[ َیاِدِه َو ]ُئُکْم َمِن َاْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم َالنَّ

َراِجِرٔمَِٔٔلَساِنِه  ْمِٔباْلم  ک  ئ  َنبِّ
 
ٔاَلٔأ

َ
َٔعَلْیِهَٔؤَمْنٔأ ه  َمَٔالل  َئاِتَٔؤَمأَحر  یِّ ْؤْٔنَٔهَجَرَٔالس  ذَِٔٔدَفَعٔم  تَِٔمنًأَدْفَعًةِٔلی 

َ
ْؤأ
َ
َٔلْطَمًةٔأ ْؤَلَطَمه 

َ
ِٔبَرأأ ه  ٔل  َٔاْلَماَلِئَکهة  َٔلَعَنْته  ه  ْمرًأَخْکَره 

َ
یِٔإَلْیِهٔأ

وَبَٔؤَخْسَتْغِفَرٔ ِهَٔؤَخت  ِٔمْنَٔحقِّ ْرِضَیه  یٔخ  هٔ َحت  َحٍدَٔفَلَعل 
َ
ْمَٔؤَاْلَعَجَلَةِٔإَلیٔأ اک  ْؤِمٌنَٔؤَٔٔفِإخ  ْمٔاَلَٔتْعَلم ٔٔم  ْنت 

َ
یِنٔأ َناِةَٔؤَاللِّ

َ
ْمِٔباْْل َیاِطیِنَٔؤَؤوَنَٔؤَعَلْیک  ِعِٔمْنِٔساَلِحَٔالش  َسرل َٔالت 

یِنٔ َناٍةَٔؤَاللِّ
َ
ِهِٔمْنٔأ ِٔإَلیَٔالل  َحب 

َ
ٔ.َمأِمْنَٔشسٍْءٔأ
دٔپدرمٔرحمة م،ازٔمسعدةٔبنٔصدقه،ازٔحضرتٔجعفرٔبنٔمحما ٔد:رسهولٔخهدا،حضهرتٔفرمواهّٰللٔعلیه،ازٔعبدٔاهّٰللٔبنٔجعفر،ازٔهارونٔبنٔمسلا

ازٔاؤبهرٔٔؤانهدوهیٔرأنماخدٔاکرامٔکردهٔخأحاجتشٔرأبرٔتوردٔؤخأحزناشٔاظرارٔلطفٔمیایٔکهٔبهٔواسطهفرمودند:کسیٔکهٔبرادرٔمؤمنشٔرأبأکلمه
گهردد.ٔؤنازلٔمیادٔپیوستهٔدرٔظلٔحماختٔح ٔتعالیٔبودهٔؤتأمادامیٔکهٔبهٔاکرامٔؤبرٔتوردنٔحاجتٔاؤمشغولٔاستٔرحمتٔح ٔتعالیٔبرٔطرفٔکن

گویند،جهتش آن است که مردم او را بر نفاس و ماال خاود اماین و م مائن آیا خبر بدهم شما را که چرا به مؤمن،مؤمن میسپسٔفرمود:ٔ
گویند،سببش آن است که مسلمان کسی است که مردم از دست و زباانش بدهم شما را که چرا به مسلمان،مسلمان میدانند. آیا خبر می

ئتخأخبرٔبدهمٔشمأرأازٔمراجرٔکهٔچرأبهٔاؤمراجرٔمیٔسالم باشند. اتٔؤقبهاخحٔگوخند،جرتشٔتنٔاستٔکهٔمرهاجرٔکسهیٔاسهتٔکههٔازٔوادیٔسهیا
ماخهدٔخهألیهلٔؤخهوارٔنذفرمودهٔدوریٔگزخندٔسپسٔفرمودند:ٔکسیٔکهٔمؤمنیٔرأدفعٔکردهٔتأبدخنٔوسیلهٔاؤرأٔهجرتٔکردهٔؤازٔتنچهٔبرٔاؤخدأحرام

شهنودٔکهردهٔؤختنٔمؤمنٔرأٔدهندٔتأمادامیٔکهلطمهٔؤسیلیٔبهٔاؤزندٔخأامرٔمکروهیٔرأبهٔاؤواردٔنماخدٔفرشتگانٔویٔرأموردٔلعنٔؤنفرخنٔقرارٔمی
شٔرأترمیمٔنمودهٔو لعٔتوبهٔؤطلبٔتمرزشٔنماخد.ٔپسٔازٔتنٔفرمودند:ٔبرٔحذرٔباشٔازٔتنیٔبهٔکسی؛زخرأشاخدٔاؤمؤمنٔبودهٔحقا نباشهید.ٔؤٔؤشمأمطا

ٔیٔتررانی[]ترجمهٔذهنٔباشد.ترٔازٔترامیٔؤنرمشٔنمیبرٔشمأبادٔبهٔنرمیٔؤترامیٔؤفرارٔازٔسالحٔشیطان،چهٔتنکهٔچیزیٔنزدٔخدأمحبوب
523ٔ،ٔص2،ٔجعخعللٔالشرا
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ٔاحتکارٔمدٔنارٔاست.ٔخهأدرٔتنجهاخیٔکههٔف ٔکسبٔؤخرخدٔؤفروشٔؤوقوعٔمسئله  َٔعَلهیٔ»رمهود:ٔرواب ٔانسانیٔدرٔحوزه  اْلَکهادل
حیثٔتقوختٔنرادٔخانوادهٔمدٔنارٔاست.ٔنباخدٔبهٔبالیٔمباحثاتٔکلیٔؤفلسفیٔمبتلیٔشوخمٔولیٔبهٔهرٔحهالٔاخنکههٔمهأ«ِٔعَیاِلهِٔ

هأرأبحثٔکنیمٔبهٔتحولٔدرٔمباحثاتٔفقهٔالمکاسبٔکمکٔخواههدٔکهرد.ٔانٔشهاءٔاللههٔبحهثٔرأفهردأبتوانیمٔاستاراریٔمناط
ٔ.ٔکنمتکمیلٔمی

ٔؤالحمدٔللهٔربٔالعالمین
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ٔهاپیوست
 : فروپاشی نهاد خانواده در کشورهای اسکاندیناوی1پیوست شماره 

ٔسوئد: 2013آمار سال 

نفرهٔوارههایٔتهکهأدرسوئدٔتغییرخافتههٔؤبیشهترٔبههٔخانبهٔگزارشٔسروخسٔفرهنگیٔجامٔنیوزٔبهٔنقلٔازٔساختٔرادخؤسوئد،ٔوضعیتٔؤشکلٔخانوار
درصهد۳۸ٔٔنٔبارٔسالٔتحقی ٔپیرامونٔخانوارهایٔسوئدی،ٔبرایٔنخستی۲۰ٔدهدٔکهٔدرکرده،ٔنشانٔمیت.ٔتماریٔکهٔمرکزتمارسوئدٔتریهاسٔتبدخلٔشده

ههایٔبهأنٔزوجدرصهدٔؤپهسٔازٔت۲۵ٔهایٔبدونٔفرزندٔبهٔمیزانٔهایٔبعدیٔزوجنفرهایٔبدونٔفرزندٔتشکیلٔمیٔدهند.ٔدرٔردخفاخنٔخانوارهأرأتک
ٔدرصدٔهمهٔخانوارهایٔبچهٔدارٔمیٔشد.18ٔ،ٔبالغٔبر1980ٔدرصدٔقراردارند.ٔاخنٔتمارٔدرٔسال۲۲ٔٔٔفرزندٔبهٔمیزان

yon.ir/swedfamilyٔتدرسٔمطلبٔدرٔخبرگذریٔجامٔنیوز:ٔ

 
ٔسوئد: 2018آمار سال 

The number of households in Sweden in ٔ2018ٔ amounted to around ٔ4.7ٔ million. Among these, the most common 
type of household, around ٔ40ٔ percent, was the single-person household without children, which amounted to 
around ٔ1.8ٔ million. The second most common household type was cohabiting or married couples living without 
children, in around ٔ1.1ٔ million households. 

نوادهٔتهکٔفهردٔبهدونٔدرصد،ٔخا۴۰ٔترخنٔنوعٔخانوار،ٔحدودٔمیلیونٔرسید.ٔدرٔبینٔاخنرا،ٔراخج۴.۷ٔبهٔحدود۲۰۱۸ٔٔتعدادٔخانوارهأدرٔسوئدٔدرٔسالٔ
ٔخانوادهٔبود.یلیونٔم۱.۱ٔهایٔمتاهلٔبدونٔفرزند،ٔدرٔحدودٔمیلیونٔنفرٔبود.ٔدومینٔنوعٔراخجٔخانوادهٔهمخانهٔخأزوج۱.۸ٔکهٔبالغٔبرٔٔاستفرزندٔ
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 Statistaٔ:yon.ir/householdتدرسٔمطلبٔدرٔپاخگاهٔرسمیٔدختابیسٔ

 : ارزش افزوده2پیوست شماره 

ٔتوانی[ٔم2ستٔ]اخذٔشدهٔا«ٔارزشٔافزوده»ٔۀتن،ٔمسئلٔفخ[ٔؤدرٔتعر1]ٔشودیاقتصادٔبرشمردهٔمٔیابخشاخصٔارزٔنخترمرمGDPٔٔنکهخبأتوجهٔبهٔا
برشهمردهٔٔیسهتخویتخفهنٔپوزٔنخهأخیعلمٔاقتصادٔمدرنٔبودهٔؤرشدٔتن،ٔههدفٔغهأنخادیبنٔرساختخارزشٔافزوده،ٔزداشتٔکهٔمفرومٔٔانیبٔتیبأقطع

 .شودیم
ٔ[1ٔ] The GDP growth rate is probably the single best indicator of economic growth 

 است.ٔیشاخصٔرشدٔاقتصادٔنخاحتماالٔبرترٔیناخالصٔداخلٔدیرشدٔتولٔنرخ
Investopedia ٔیؤتموزشٔامورٔمالٔیگذارهخمنبع:ٔٔدانشنامهٔٔسرمأٔ  
yon.ir/5xsLp ٔتدرسٔمطلبٔدر:ٔٔٔ  
[2ٔ] Gross Domestic Product (GDP) is the total monetary or market value of all the finished goods and services 

produced within a country's borders in a specific time period. As a broad measure of overall domestic 
production, it functions as a comprehensive scorecard of the country’s economic health. 

ٔیازهٔزمهانبهٔکخهکشهورٔدرٔٔکخهٔیشدهٔدرٔمرزههأدیتمامٔشدهٔؤخدماتٔتولٔیکاالهأهیبازارٔکلٔاخٔی(ٔکلٔارزشٔپولGDP)ٔیناخالصٔداخلٔدیتول
 کند.ٔیملٔمکشورٔعٔیسالمتٔاقتصادٔیجامعٔبرأیازیکارتٔامتٔکخ،ٔبهٔعنوانٔٔیداخلٔدیگستردهٔتولٔیریجرتٔاندازهٔگٔٔریمتغٔنخاست.ٔأخاص

ٔInvestopedia منبع:ٔدانشنامهٔ  
yon.ir/erKDi :ٔتدرسٔمطلبٔدرٔٔ  

 

 : اصول اقتصادی مکتب کینز و نئوکینز3پیوست شماره 

ٔ:اصولٔکلیٔمکتبٔکینز
سهتٔپهولیٔؤسیأ-5چسبندگیٔقیمتٔؤدسهتمزد؛ٔٔ-4وجودٔعدمٔثباتٔدرٔاقتصاد؛ٔٔ-3وسیلهٔتقاضا؛ٔتعیینٔجرتٔبهٔ-2برٔاقتصادٔکالنٔتأکیدٔٔ-1

ٔ[2[،ٔ]1مالیٔفعال؛ٔ]
ٔ:هایٔجدخدٔبأمکتبٔکینزتفاوتٔکینزی

ٔ-4ههایٔشکسهتٔبهازار؛ٔتئوریٔ-3برٔقیمت؛ٔٔتوجهٔبهٔرقابتٔناقصٔبأتمرکزٔ-2هأؤدستمزدها؛ٔترکیبٔانتااراتٔعقالخیٔبأچسبندگیٔقیمتٔ-1 
ٔ[4[،ٔ]3چسبندگیٔاسمیٔؤواقعی؛ٔ]ٔ-6توجیراتٔاقتصادیٔبراساسٔعرضهٔؤتقاضا؛ٔٔ-5توجیهٔخردٔبرخیٔمسائلٔکالن؛ٔ

33ٔ-31ص،ٔچاپٔاول،1376ٔهایٔبازرگانی،ٔگرجی،ٔابراهیم؛ٔارزخابیٔمرمترخنٔمکاتبٔاقتصادکالن،ٔترران،ٔمؤسسهٔمطالعاتٔؤپژوهش [1] 
73ٔ،ٔچاپٔپنجم،ٔص1387نمازی،ٔحسین؛ٔناامرایٔاقتصادی،ٔترران،ٔشرکتٔسرامیٔانتشار،ٔٔ [2]
93ٔ-92،ٔص18ٔ،ٔشماره1385ٔهایٔجدخدٔتأچهٔاندازهٔجدخدند؟،ٔمجلهٔدانشٔؤتوسعه،ٔگرجی،ٔابراهیمٔؤمدنی،ٔشیما؛ٔکینزیٔ [3]
515ٔ،ٔچاپٔاول،ٔص1387نوخسا،ٔرسها،ٔترران،ٔپاهأؤسیاستشاکری،ٔعباس؛ٔاقتصادٔکالنٔنارخهٔ [4]

 

 داری دام:: فضیلت خیاطی، کشاورزی و نگه4پیوست شماره 

َٔعِنَٔاْلَحَسِنْٔبِنٔإِٔ ِريِّ ٍدَٔعْنِٔإْبَراِهیَمْٔبِنِٔإْسَحاَقَٔعِنَٔاْلَحَسِنْٔبِنَٔالس  َحم  ٔم  خَدْٔبِنَٔهار ٔعَْٔبَراِهیَمَٔعِلسلْٔبن  َبأعَْٔنَٔخِز
َ
ٔأ هِٔوَنَٔقاَلَٔسِمْعت  وَنٔخَْٔٔبِدَٔالل  اِرع  :َٔالز  ول  ق 

ْحَسٔ
َ
ْمَٔخْوَمَٔاْلِقَیاَمِةٔأ َٔؤه  َٔؤَجل  َٔعز  ه  َٔالل  ْخَرَجه 

َ
بًأأ وَنَٔطیِّ َناِمَٔخْزَرع 

َ
َٔاْْل وز  ن  اِسٔک  َٔالن  ر ٔٔن  ْقَرب 

َ
َباَرِکیَن.َمَقامًأَؤأ ْدَعْوَنَٔاْلم  ْٔمَٔمْنِزَلًةٔخ 

ٔایٔرأکشتٔمیهایٔمردمٔهستند؛ٔبذرٔپاکیزهفرمود:ٔکشاورزان،ٔگنجشنیدمٔکهٔمیٔصادقخزخدٔبنٔهارونٔگوخد:ٔازٔامامٔ ٔؤجلا ٔکنندٔکهٔخداوندٔعزا
ٔکنند.طابٔمیخ«ٔبابرکت»ترخنٔجاخگاهٔرأدرٔمیانٔمردمٔدارندٔؤتنانٔرأتنٔرأبهٔبارٔنشاندهٔاستٔؤدرٔروزٔقیامتٔبرترخنٔمقامٔؤنزدخك

261ٔ،ٔص5الکافس،ٔج

هَِٔٔعِلسل ِبسَٔعْبِدٔالل 
َ
وِنسَِّٔعْنٔأ ک  ْوَفِلسَِّٔعِنٔالس  ِبیِهَٔعِنٔالن 

َ
ِٔإْبَراِهیَمَٔعْنٔأ ِبسلْٔٔبن  ِئَلٔالن  یَٔٔقاَل:ٔس  د 

َ
َٔؤأ ْصَلَحه 

َ
َٔؤأ ه  َٔصاِحب  َٔزَرَعه  ْرع  ٔاْلَماِلَٔخْیٌرَٔقاَلٔالز  يل

َ
أ

ٔاْلَماِلٔبَٔ يل
َ
َٔخْوَمَٔحَصاِدِهَٔقاَلَٔفأ ه  ِقیم َٔحق  َٔقْدَٔتِبَعِٔبَرأَمَواِضَعٔاْلَقْطِرٔخ  ٌلِٔفسَٔغَنٍمَٔله  ْرِعَٔخْیٌرَٔقاَلَٔرج  ٔاْلَماِلَٔبْعَدٔاْلَغَنِمَٔخْیٌرْٔٔعَدٔالز  يل

َ
َکاَةَٔقاَلَٔفأ ْؤِتسٔالز  اَلَةَٔؤخ  الص 

ٔاْلَماِلٔبَٔ يل
َ
ِٔبَخْیٍرَٔقاَلَٔفأ وح  ؤِبَخْیٍرَٔؤَتر  َٔتْغد  سَْقاَلٔاْلَبَقر  ِٔفسٔاْلَمْحِلِٔنْعَمٔالش  ْطِعَمات  ِٔفسٔاْلَوَحِلَٔؤاْلم  اِسَیات  َمهأْعَدٔاْلَبَقِرَٔخْیٌرَٔقاَلٔالر  َٔفِإن  َٔمْنَٔباَعهه  ْخل  ٔالن  ء 



21 

 

 

 2المکاسب / جلسه دورۀ مقدماتی فقه

ْخِلَفٔ ْنٔخ 
َ
ٔأ ِٔفسَٔخْوٍمَٔعاِصٍفِٔإال  خح  ْتِٔبِهٔالرِّ ِسَٔشاِهٍ ٔاْشَتد 

ْ
ِٔبَمْنِزَلِةَٔرَماٍدَٔعَلیَٔرأ ه  ْخِلَٔخْیٌرَٔقاَلَٔفَسَکَتَٔقاَلَٔثَمن  ٔاْلَماِلَٔبْعَدٔالن  يل

َ
ِهَٔفأ وَلٔالل  َمَکاَنَرأِقیَلَٔخأَرس 

َٔؤاْلَعَناء ٔ َٔؤاْلَجَفاء  َقاء  َٔقاَلِٔفیِهٔالش  ِبل  ْخَنٔاإْلِ
َ
ِهَٔفأ وَلٔالل  َٔخأَرس  ٌلَٔفَقاَلَٔله  ْدَٔفَقاَمِٔإَلْیِهَٔرج  ؤم  اِرَٔتْغد  ٔالد  ْعد  ِٔمهْنَٔجاِنِبَرهأَٔؤب  َهأِإال  ِتسَٔخْیر 

ْ
ْدِبَرًةٔاَلَٔخأ ٔم  وح  ِبَرًةَٔؤَتر 

ْشِقَیاَءٔاْلَفَجَرَة.
َ
ٔاْْل َرأاَلَٔتْعَدم  َمأِإن 

َ
ِمٔأ
َ
ْشأ
َ
ٔاْْل

ٔخداوندٔرأازٔتنٔازٔحضرتٔرسول ردازد.ٔعهرضٔبپٔپرسیدندٔ:ٔبرترخنٔمالٔکدامٔاست؟ٔفرمود:ٔزراعتیٔکهٔانسانٔبهٔهنگامٔبرداشتٔمحصول،ٔح ا
ٔبخواندٔؤندٔونمازشٔراکردند:ٔپسٔازٔزراعتٔکدامٔمالٔبرترٔاست؟ٔفرمود:ٔکسیٔکهٔچندٔگوسفندٔداشتهٔباشدٔوهرٔجأکهٔتبٔوعلفیٔبیابدٔتنرأرأبچرا

خنٔمالٔازٔگاؤبرترٔدهد.ٔپرسیدند:ٔپسزکاتٔمالشٔرأبپردازد.ٔعرضٔشد:ٔبعدٔازٔگوسفندٔکدامٔمالٔبرترٔاست؟ٔفرمود:ٔگاؤکهٔدرٔصبحٔوشامٔشیرٔمی
وهرٔکسٔٔتبیٔمیوهٔدهد.ٔسپسٔفرمود:ٔدرختٔخرمأسرماخهٔخوبیٔاستچیست؟ٔفرمود:ٔدرختٔخرمأکهٔرخشهٔدرٔگلٔفرؤبردهٔودرٔخشکسالیٔوکم

،ٔدرخهتٔایٔتنج)بدونٔضرورت(ٔتنٔرأبفروشد،ٔپولشٔهمچونٔخاکستریٔاستٔکهٔبرٔسرٔکوهٔبلندیٔدرٔمسیرٔتندبادٔرهأشدهٔباشد،ٔمگرٔاخنکهٔبهٔ
شترٔرأٔجوابیٔنداد.ٔشخصٔعرضٔکرد:ٔچرأخرمایٔدخگریٔبخرد.ٔسپسٔپرسیدند:ٔبعدٔازٔدرختٔخرمأکدامٔمالٔبرترٔاست؟ٔحضرتٔسکوتٔکردٔو

تٔوسختیٔودوریٔازٔخانهٔمی ٔ.شودٔوهزخنهٔتنٔسنگینٔاستنفرمودخد؟ٔفرمود:ٔشترداریٔموجبٔمشقا
260ٔ،ٔص5الکافس،ٔج

اٌمِٔفسَٔتْنبِٔ َٔور  ْی   هِٔالش  وِلٔالل  ٔٔیِهٔاْلَخاِطِر،َٔعْنَٔرس  َٔقاَل:َٔعَمل  ه  ن 
َ
ْبَراِرِٔمَنٔٔأ

َ
َجاِلٔٔاْْل َٔؤَکاَنٔٔالرِّ َٔؤٔاْلِخَیاَطة  َٔثْوَبه  َٔؤصَٔخِخی   َٔنْعَله  َٔعَمِلِهٔصَٔٔٔخْخِصف  ْکَثر 

َ
َکاَنٔأ

ِٔفسَٔبْیِتِهٔاْلِخَیاَطَة.
اطیٔاستٔؤپیامبرٔخ اطیٔبود.کردٔؤبیشترخنٔکارٔاؤدرٔخانهٔاشٔخدوختٔؤکفششٔرأپینهٔمیهٔخودٔرأمیجامٔداکارٔمرداِنٔنیك،ٔخیا  یا

227ٔ،ٔص13مستدركٔالوسائلٔؤمستنب ٔالمسائل،ٔج

هِٔ َبأَعْبِدٔالل 
َ
ٔأ ِدْٔبِنَٔماِرٍدَٔقاَلَٔسِمْعت  َحم  وٍبَٔعْنٔم  َٔعِنٔاْبِنَٔمْحب  َٔٔعْنه  ول  ِٔفسٔمََٔٔخق  ون  ْؤِمٍنَٔخک  َٔمأِمْنٔم 

َ
َسٔأ دِّ ٔق  وٌبِٔإال  َٔذِلَكٔاْلَمْنِزِلْٔنِزِلِهَٔعْنٌزَٔحل  وِرَكْٔهل  َٔؤب 

َتْیِنَٔقاَلَٔفَقاَلٔبَٔ َٔخْوٍمَٔمر  ل  وِرَكَٔعَلْیِرْمٔک  وأَؤب  س  دِّ ْصَحَٔعَلْیِرْمَٔفِإْنَٔکاَنَتأاْثَنَتْیِنٔق 
َ
ٔأ ْٔع   َقد  َٔعَلْیِرْمٔکٔ اِبَنأَؤَکْیَفٔخ  وَنَٔقاَلَٔخِقف  َٔصَباحٍٔس  ٔٔل  هول  ْؤَمَساًءَٔفَیق 

َ
َمَلٌكٔأ

ٔ دِّ َٔؤَمأَمْعَنیٔق  َٔله  ْلت  ْمَٔقاَلٔق  ک  ْمَٔؤَطاَبِٔإَدام  ْمَٔؤِطْبت  وِرَكَٔعَلْیک  ْمَٔؤب  ْست  دِّ ْمٔق  ْمَٔقاَلَٔلر  ْمْٔست  ْرت  رِّ  .ٔط 
دٔمگرٔتنکههٔهمهۀٔکهٔدرٔخانۀٔخودٔبزٔشیردهیٔداشتهٔباشٔهیچٔمؤمنیٔنیستٔشنیدمٔکهٔفرمود:ٔمحمدٔبنٔماردٔرواختٔکردهٔاستٔکهٔازٔامامٔصادق

داوندیٔبرٔخؤبارٔبرکاتٔدچهٔدؤبزٔباشند،ٔروزیٔدؤبارٔموردٔتقدخسٔؤتخد؛ؤچنانگیرندٔؤبرکتٔبرٔتنانٔفرودٔمیافرادٔتنٔخانهٔموردٔتقدخسٔقرارٔمی
دهٔایٔنهزدٔتنهانٔتمه؟حضرتٔفرمود:درٔهرٔبامدادانٔؤشهامگاهانٔفرشهتهگیرندخکیٔازٔشیعیانٔپرسید:چگونهٔموردٔتقدخسٔقرارٔمیٔتخد.تنانٔفرودٔمی

سٔباشید!می سٔباشید،خٔؤخوشأبرٔشمأؤبرٔخوراکتانٔباد.ؤمنٔازٔتنٔحضرتٔپرسیدم:ٔؤبرکتٔازٔتنٔشمأباد!ٔگوخد:مقدا ؟!فرمود:خعنیٔعنیٔچهمقدا
ٔ[ترجمهٔمجاهدی].پاكٔؤپاکیزهٔباشید
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هْٔ:ٔقالٔشعرئعنٔالحسنٔبنٔعلسٔعنٔعبیسٔبنٔهشامٔعنٔعبدٔاللهٔبنٔسنانٔعنٔأبسٔعبدٔاللهأبؤعلسٔاْل
َ
َخَذٔأ ٔبِِٔإَذأِات  ه  َٔالل  م  َتاه 

َ
َٔبْیٍتَٔشاًةٔأ ِرْزِقَرأل 

ٔ م  َتاه 
َ
َخَذَٔشاَتْیِنٔأ ْمَٔمْرَحَلًةَٔفِإِنِٔات  َٔعْنر  ْرَزاِقِرْمَٔؤِاْرَتَحَلَٔاْلَفْقر 

َ
ْرَٔالَؤَزاَدِٔفسٔأ

َ
ِٔبأ ه  َٔعنَْٔزاِقِرَمأَؤَزاَدٔفِٔل  ْرَزاِقِرْمَٔؤِاْرَتَحَلَٔاْلَفْقر 

َ
وأَثاَلَثهًةٔسٔأ َخهذ  ْمَٔمْرَحَلَتْیِنَٔفِإِنِٔات  ر 

سأً
ْ
ْمَٔرأ َٔعْنر  ْرَزاِقِرْمَٔؤِاْرَتَحَلَٔاْلَفْقر 

َ
ِٔبأ ه  َٔالل  م  َتاه 

َ
ٔ.أ

هٔبنٔسنانٔگوخد:ٔامامٔصادق فرستد،ٔرزقٔؤشانٔمیداریٔکنند،ٔخداوندٔروزیٔتنٔرأنزدایٔخكٔرأسٔگوسفندٔرأنگهخانوادهٔهرگاهٔفرمود:ٔعبدٔاللا
سٔرأنزدٔوزیٔتنٔدؤرأداریٔکنند،ٔخداوندٔردهد.ٔپسٔاگرٔدؤرأسٔگوسفندٔنگهافزاخدٔؤفقرٔازٔنزدٔتنانٔتأخكٔمنزلٔمسافتٔکوچٔمیروزیٔتنانٔرأمی

اوندٔروزیٔداریٔکنند،ٔخددهد.ٔپسٔاگرٔسهٔرأسٔگوسفندٔنگهدٔؤفقرٔرأتأمسافتٔدؤمنزلٔازٔنزدٔتنانٔکوچٔمیافزاخفرستد،ٔروزیٔتنانٔرأمیتنانٔمی
ٔدهد.طورٔکاملٔازٔنزدٔتنانٔکوچٔمیفرستدٔؤفقرٔرأبهتنرأرأنزدٔتنٔخانوادهٔمی

 544،ٔص6الکافس،ٔج




	روی جلد2
	بسمله
	نمودار
	نمودار.vsdx
	Page-1


	فقه المکاسب-نهایی2 - بدون پرسش و پاسخ
	پشت جلد2

