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ٔالرحمیالرمحناهللبسم

جازا ٔابایٔأفیٔیومٔالالعالمینٔؤالصالةٔؤالسالمٔعلیٔسیدنأؤنبینأؤشفیعناعوذٔباللهٔمنٔالشیطانٔالرجیم.ٔالحمدٔللهٔربٔ
لیٔفرجهٔعجلٔاللهٔتعأؤعلیٔاهلٔبیتهٔالطیبینٔالطاهرینٔسیمأبقیةٔاللهٔفیٔاالرضینٔارواحنأآلمالهٔالفدا ٔؤالقاسمٔمحمدٔ

ٔالشریف.ٔ
 کاسبالممباحث فقه یژگیدو و ؛ییاجرا ی. ابتناء بر اشراف و کارآمد1

.ٔمیکنیمآغازٔٔمحضرٔدوستانٔ«المکاسبفقه»قمٔبأموضوعٔٔمبارکهٔ ٔحوزهٔ اللهٔمباحثاتیٔرأدرٔشا انٔامروزبهٔفضلٔالریٔازٔ
حضارٔدوساتانٔممباحثااتیٔٔدورهٔ شا اللهٔبأشفاعتٔولیٔعصرٔارواحنأفداهٔنظامٔؤساختاریٔازٔمفاهیمٔکااربردیٔرأدرٔایانٔان

ٔحجیتٔقابلٔجمعٔاست:ٔٔکلمهٔ دؤمطلبٔاستٔکهٔهرٔدؤمطلبٔذیلٔهأآنکهٔویژگیٔاصلیٔٔمیکنیممطرحٔ

 حیصح ینیتناسب با فطرت و جهانب نیشتری. ابتناء بر اشراف؛ داشتن ب1/1

أباأفطار ٔربهٔاینٔمعنأکهٔنظامٔمفاهیمٔمطرحٔدرٔفقهٔالمکاسب،ٔبیشاترینٔتناسابٔٔویژگیٔاول،ٔاشرافٔاینٔمفاهیمٔاست؛
موجاودٔبحا ٔٔباأمفااهیمٔساهٔ یمقااینٔاشرافٔدرٔشا اللهٔانبرٔاینٔعالمٔداردٔؤازٔرویٔدقتٔاست.ٔٔانسانٔؤجرانٔبینیٔحاکم

ٔخواهدٔشد.

 موجود تیمباحث در واقع نیکاربرد ا ؛ییاجرا ی. کارآمد2/1

آنٔٔیٔهادایتٔدرهارسااختیزکهٔبسیاریٔازٔٔ-مدرنیتهٔٔختهٔ یرویژگیٔدومٔنیزٔعبار ٔازٔاینٔاستٔکهٔدرٔهمینٔدنیایٔبهٔهمٔ
؛ٔمیکنیمأحجیتٔجماعٔکلمهٔ اینٔمفاهیمٔقابلیتٔعملٔؤکاربردٔدارد.ٔعرضٔکردمٔهرٔدؤویژگیٔرأذیلٔٔ-ٔاندشدهدچارٔچالشٔ

ٔنٔاستٔکهٔایانکنیمٔدارایٔحجیتٔبودهٔؤنسبتٔآنٔبأدینٔتمامٔباشدٔمرادٔمأاییممفاهیمیٔکهٔمطرحٔٔمیکنیمیعنیٔوقتیٔسعیٔ
ٔ.ٔستأ(کهٔتحلیِلٔمبتنیٔبرٔاشراف)وصفٔاولٔٔدهٔ ییزادومٔکهٔوصفٔکارآمدیٔاستٔٔدؤوصفٔرأداشتهٔباشد.ٔالبتهٔوصف

 المکاسبمباحثات فقه ۀساختار مکاسب موجود؛ دو مقدم یالمکاسب و ارتقامباحث فقه انی. حکمت ب2

ٔ.ٔکنمیمرضٔعٔمباح ٔمقدمهٔ بحثیٔشومٔدؤنکتهٔرأبهٔعنوانٔٔدورهٔ منٔقبلٔازٔاینٔکهٔواردٔتبیینٔساختارٔمباحثا ٔاینٔ
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 المکاسبمباحث فقه انیمردم؛ حکمت ب شتیو مع ینابسامان اقتصاد تی. وضع1/2
اولٔاینکهٔحکمتٔپرداختنٔبهٔاینٔمفاهیمٔدرٔاسلوبٔؤقالبٔجدیدٔاینٔاستٔکاهٔوضاعیتٔمعیشاتیٔماردمٔؤاقتصاادٔٔنکتهٔ 

برگردانند.ٔضامنٔاینکاهٔهأآنیجربرخیٔافرادٔؤٔاینٔنابسامانیٔرأبهٔمدیریتٔخواهندیمیٔاعدهٔدارد.کشورٔوضعیتٔنابسامانیٔ
بأصراحتٔعرضٔکانمٔکاهٔدرٔٔخواهمیمٔ،میکنینمیٔاقتصادیٔؤغیرٔاقتصادیٔرأنفیٔهابخشناکارآمدیٔمدیرانٔدرٔبعضیٔازٔ

انٔؤیٔدرٔمیدانٔبودهٔمانندٔکشورٔژاپانٔیاأآلماایقوضعفٔدرٔمدیریتٔمطرحٔنبودهٔؤحتیٔمدیریتٔٔمسئلهٔ کشورهاییٔکهٔٔهمهٔ 
آنٔکشورهأٔهمهٔ ،ٔدرٔاندنداشتهبهٔلحاظٔمدیریتٔمشکلیٔهأآنکهٔٔشودیمسایرٔکشورهاییٔکهٔبهٔهرٔحالٔدرُٔعرفٔموجودٔگفتهٔ

ایٔریختاههموضعیتٔاقتصادِیٔنابسامانٔؤبهٔ-مباحثاتیٔعرضٔخواهمٔکردٔٔدورهٔ ییٔکهٔبهٔتدریجٔدرٔاینٔهاشاخصهبرٔاساسٔٔ–
هٔنظامٔمفاهیمٔحاکمٔبرٔاقتصادٔآزادٔؤسرمایهٔداریٔکاهٔاصارارٔداردٔخاودٔرأیاکٔاقتصاادٔعقالیایٔاست.ٔبنابراینٔمأمعتقدیمٔک
یٔهاشاخصاهریختگیٔاقتصادٔدرٔکشورٔمأؤدرٔساایرٔکشورهاسات.ٔتوضاییٔبیشاترٔاینکاهٔاگارٔهممعرفیٔکندٔعاملٔاصلِیٔبه

یابیٔ یاابیٔاقتصااد،ٔٔمثالٔا.ٔشودیماقتصادٔرأدرستٔطراحیٔکنیمٔاینٔادعایٔمأواضیٔٔحوزهٔ ارز اگرٔشمأگفتیدٔکهٔشااخ ٔارز
ٔدیاتوانیمؤٔشاودیممتفااو ٔٔهاایابیارزؤدرآمدٔملیٔیکٔکشور؛ٔخبٔآنٔموقاعGDPٔ1ٔدرآمدٔاستٔؤنهٔاصلٔٔعادالنهٔ توزیعٔ

رأآمریکأبهٔچهٔشاکلٔاسات.ٔبلاهٔچاونٔشامأشااخ ٔٔمتحدهٔ طبقاتیٔدرٔژاپن،ٔآلمانٔؤایاال ٔٔفاصلهٔ ٔمثالٔاقضاو ٔکنیدٔکهٔ
گوییدٔکهٔبعضیٔازٔکشورهأباهٔلحااظٔاقتصاادیٔؤاینٔشاخ ،ٔشاخ ٔغلطیٔاستٔبنابراینٔمیٔدیدهیمقرارGDPٔٔافزایشٔ
شاخ ٔنیستٔبلکهٔشاخ ٔاینٔاستٔکهٔمردمٔیکٔکشورGDPٔٔامأاگرٔشاخ ٔرأعوضٔکردهٔؤبگوییدٔکهٔٔاندکردهرشدٔپیدأ
یابیٔکنیم،ٔنتیجهٔمتفاو ٔخواهدٔشد.ٔانطبقاتیٔچهٔوضعیتیٔدارندٔؤبأشاخ ٔٔفاصلهٔ ازٔلحاظٔ شاا اللهٔدرٔاداماهٔدیگریٔارز

ییٔکهٔمأرأبهٔاینٔنتیجهٔرساندهٔاستٔکهٔنظامٔاقتصادیٔموجودٔرأیکٔنظامٔناکارآمدٔؤغلطٔمیٔدانیمٔرأبیشاترٔهاشاخصهنظامٔ
ٔبح ٔؤتبیینٔخواهمٔکرد.ٔ

اینٔاستٔکهٔنظامٔمفاهیمٔاقتصادٔآزاد،ٔنظامٔمفاهیمٔناکارآمادیٔٔمیاکردهبنابراینٔدلیلٔاولیٔکهٔمأبهٔفقهٔالمکاسبٔورودٔپیدأ
یٔماأؤهادانشگاهاقتصادٔکشورمانٔرأبازآفرینیٔکنیم.ٔممکنٔاستٔدرٔبعضیٔازٔٔمیتوانینمهستندٔؤبرٔاساسٔاینٔنظامٔمفاهیمٔ

وضاعیتٔٔتاوانیمؤامیادٔعاوضٔشاودٔیٔانقالبیٔؤدینیٔمأبهٔهرٔدلیلی،ٔکسانیٔفکرٔکنندٔاگرٔدولتٔتادبیرٔهاانیجربعضیٔازٔ
حتایٔاگارٔٔمیکنیمادرٔحالیٔکهٔماأفکارٔٔگردانندیمیٔمدیریتیٔبرٔهاضعفمسئلهٔرأبهٔٔهمهٔ اقتصادٔکشورٔرأبرینهٔکردٔچرأکهٔ

مرادمٔازٔنظامٔمفاهیم،ٔنظامٔٔ-یٔازٔحی ٔاوصافٔمدیریتیٔسرکارٔبیایندٔولیٔهمینٔنظامٔمفاهیمٔوجودٔداشتهٔباشدٔایقومدیرانٔ
ٔدورهٔ وضعیتٔاقتصادٔکشورٔبربودٔپیدأنخواهدٔکرد.ٔلااأدعاو ٔاصالیٔماأدرٔایانٔٔ-داریٔاستٔاقتصادٔسرمایهٔحوزهٔ مفاهیمٔ

مباحثاتیٔاینٔاستٔکهٔدلسوزانٔکشور،ٔاقتصادٔؤمعیشتٔعمومیٔرأبرٔاساسٔمفاهیمٔفقاهٔالمکاسابٔپیگیاریٔکننادٔؤناهٔبارٔ
ؤاقتصادٔتوسعهٔمطرحٔاستٔؤنهٔبرٔاساسٔمفاهیمیٔکهٔدرٔمکاتابٔمختلاف2ٔٔاساسٔمفاهیمٔکهٔدرٔاقتصادُٔخرد،ٔاقتصادٔکالن

مفااهیمٔمارتبطٔباأٔحاوزهٔ .ٔاین،ٔحرفٔاولٔماست.ٔحرفٔاولٔمأاینٔاستٔکهٔماأباهٔمعمااریٔجدیادٔشودیماقتصادیٔمطرحٔ
ٔٔکهٔاینٔمعماریٔجدیدٔدرٔفقهٔالمکاسبٔمطرحٔشدهٔاست.ٔمیکنیممعیشتٔؤکسِبٔمردمٔنیازمندیمٔؤفکرٔ

                                                           
 چنینٔآمدهٔاست:GDPٔ(Gross Domestic Productٔ)درٔسایتٔبانکٔمرکزیٔجمروریٔاسالمیٔایرانٔدرٔتعریفٔٔ. 1

یال لیادٔناخاال ٔمقیمٔکشورٔدرٔدورهٔزمانئمعاینٔ)ٔسااالنهٔیاأفصالئ(ٔرأتؤیاقتصادٔیتولیدشدهٔتوسطٔواحدهأییمحصوال ٔنرأیکلٔارزشٔر
ٔنامند.یمٔیداخل

yon.ir/HRXCNٔآدرسٔمطلبٔدرٔسایتٔرسمیٔبانکٔمرکزیٔجمروریٔاسالمیٔایران:ٔ
شود.ٔدرٔایٔاقتصادٔمثلٔتولیدٔناخال ٔملی،ٔتولیدٔناخاصٔداخلیٔؤنرخٔبیکاریٔؤپرداختهٔمی.ٔدرٔاقتصادٔکالنٔبهٔامورٔکالنٔؤجرانیٔؤمنطقه 2

ٔپردازند.هایٔاقتصادیٔمیرٔبازارٔؤرفتارهایٔصنفاقتصادٔخردٔبهٔمسائلٔجز ٔاقتصادیٔمانندٔتنظیمٔنرخٔد
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 1المکاسب / جلسه دورۀ مقدماتی فقه

مکاساب  یسااختار یدو بخش ارتقا ؛یو استدالل یثبت ثیبه ح یحقوق ثیمکاسب از ح یو ارتقا یفعل یهابا بدعت سهینظام مقا جادی. ا2/2

 موجود
جأؤقبلٔازٔورودٔبهٔبح ٔراجعٔبهٔآنٔصحبتٔکنمٔاینٔاستٔکهٔاگرٔماأباهٔفقاهٔالمکاسابٔدومیٔکهٔالزمٔاستٔهمینٔنکتهٔ 

یٔمختلفایٔارتقاا ٔپیادأهاا یحازٔبایدٔتارٔمباحثا ٔفقریٔمکاسبٔرأارتقا ٔدهیمٔؤاینٔساختارٔدعو ٔکردیمٔالزمٔاستٔساخ
کهٔفقهٔالمکاسبٔموجودٔبایدٔازٔحی ٔنظامٔمقایسهٔارتقا ٔپیدأکند.ٔاولٔاینٔنکتهٔ دؤنکتهٔاست؛ٔٔها یحاینٔٔنیترمرمکند.ٔشایدٔ

اقتصادٔآزادٔبأٔحوزهٔ آمیزیٔکهٔامروزٔدرٔ،ٔمفاهیمٔبدعتگفتندیمبٔمکاسٔ-رحمةاللهٔعلیهٔٔ-3ٔیٔکهٔمرحومٔشی ٔاعظمادورهدرٔ
مکاسبٔرأناظرٔباهٔفضاایٔروزگاارٔخودشاانٔٔمسئلهٔ آنٔروبرؤهستیمٔمطرحٔنبودهٔاستٔؤلاأبهٔصور ٔطبیعی،ٔمرحومٔشی ،ٔ

کهٔآنٔمفاهیمٔدرٔدورانٔمأتغییرٔدرٔحالیٔٔاندداشتهروزگارٔبهٔعنوانٔبدعتٔرواجٔٔآنٔکهٔدرٔکردندیممطرحٔکردهٔؤمطالبیٔرأنقدٔ
توجهٔدهمٔکهٔالزمٔاستٔدرٔفقهٔالمکاسبٔهأآنیٔمعاصرٔرأبح ٔکنمٔؤبهٔهابدعتٔنیترمرم.ٔاگرٔمنٔبخواهمٔبرخیٔازٔاندافتهی

ٔاستقاللٔبانکٔمرکزیٔؤتعریفٔخاصیٔازٔپولٔاستٔکهٔدرٔدورانٔمعاصارٔرواجٔمسئلهٔ هأآنٔنیترمرمبح ٔشود،ٔهأآنراجعٔبهٔ
یٔهاخانهییٔکهٔوزارتهانظار ؤٔنشرٔاسکناسٔمعادلهٔ یٔجدیدٔبأآنٔروبرؤهستیمٔهادورهیافتهٔاست.ٔیکیٔازٔمفاهیمیٔکهٔمأدرٔ

جدیدٔبأآنٔروبرؤهستیمٔبح ٔکنترلٔقیمتٔٔدورهٔ یکیٔازٔمفاهیمیٔکهٔدرٔٔمثالٔایٔپولیٔؤمالیٔدارندٔاست.ٔهاحوزهاقتصادیٔبرٔ
قائالٔٔطبا ٔروایاا .ٔدرٔحاالیٔکاهٔردیاگیمیٔدیگرٔصور ٔهابخشو4ٔٔییٔمثلٔشورایٔرقابتدهانرادرٔبازارٔاستٔکهٔتوسطٔ
حاالٔاینکهٔبأاینٔمفاهیمٔچگونهٔبرخاوردٔکنایمٔو5ٔٔگااریٔبایدٔتوسطٔطرفینٔخریدٔؤفروشٔانجامٔشود.هستیمٔتسعیرٔؤقیمت

باناکٔیکایٔازٔٔدهٔ یاپدیدٔدرٔماوردٔآنٔبحا ٔکنایم.ٔجدیدٔفقهٔالمکاسبٔبأدورهٔ روبرؤشویمٔمطلبیٔاستٔکهٔدرٔهأآنچگونهٔبأ
جدیدٔموردٔبررسیٔقرارٔبگیردٔکهٔاینٔمسئلهٔنیزٔذیلٔتعریافٔجدیادٔازٔپاولٔمطارحٔاسات.ٔٔدورهٔ مفاهیمیٔاستٔکهٔبایدٔدرٔاینٔ

                                                           
 «.مکاسب»ؤکتابٔفقریٔ«ٔرسائل»شی ٔانصاریٔصاحبٔکتابٔاصولیٔٔ.3

ٔیارخاناهیدبٔیهااتیافعالٔیواجارأیبهٔمنظورٔانجامٔامورٔکارشناسأیقانونٔاساس۴۴ٔاصلٔٔیکلٔیهاتاسیسٔیقانونٔاجرا۵۴ٔبرٔاساسٔمادهٔ.4ٔ
ٔیاصلٔفیظاوهأؤتیفعالٔ.دیگردٔسیتاس۱۳۸۹ٔجمرورٔدرٔسالٔٔسیینظرٔرٔریمستقلٔزٔیدولتٔیاقابتٔدرٔقالبٔموسسهرٔیرقابت،ٔمرکزٔملٔیشورا

هاأعبارتنادٔازٔآنٔیشودٔکهٔبرخیانجامٔمٔیمتعددٔیهابازارٔازٔمنظرٔتوسعهٔرقابتٔدرٔکارگروهٔیؤبررسٔیاقتصادٔیهاشانجامٔپژوهٔنهیمرکزٔدرٔزم
ٔرا ٔؤبرق.کارگروهٔخودرو،ٔمخابٔاز:

yon.ir/TCbuhٔ:آدرسٔمطلبٔدرٔسایتٔرسمیٔمرکزٔملیٔرقابت 
دٔ ٔ.5 ِمیُرٔاْلُمْؤِمِنیَنَٔعِلئٌَّٔؤَعْنَٔجْعَفِرْٔبِنُٔمَحمَّ

َ
َرٔأ ْسِعیِرَٔفَقاَلَٔمأَسعَّ ُهُٔسِئَلَٔعِنٔالتَّ نَّ

َ
اِسِٔقیَلَٔلاُهِٔباْعٔٔأ َٔؤَلِکْنَٔمْنَٔنَقَ َٔعْنَٔبْیِعٔالنَّ َحد 

َ
َکَماأَٔعَلیٔأ

اِسٔ ْطَیَبِٔمْنَٔطَعاِمٔالنَّ
َ
ْنَٔیُکوَنَٔطَعاُمُهٔأ

َ
ٔأ وِقِٔإالَّ َٔفاْرَفْعِٔمَنٔالسُّ اُسَٔؤِإالَّ ٔ.َیِبیُعٔالنَّ

ٔمتعاارفٔماتیازٔقٔشیبٔکهٔیکسٔبهٔننمودٔولکنٔیگاارمتیقٔیکسٔیبرٔکاالٔنیمنرالمؤیسؤالٔشد.ٔفرمودند:ٔامٔریدرٔموردٔتسعٔازٔامامٔباقر
ٔاؤعرضاهٔکاهٔییکااالٔنکاهیرو،ٔمگرٔأرونیبٔارازٔبازٔصور ٔنیأریؤدرٔغٔبفروشٔفروشند،یمٔمردمٔکهٔگونهٔآنٔفرمود،یمٔکرد،یمٔرأعرضهٔشیکاال
ٔ.شدیمٔدرٔبازارٔعرضهٔبودٔکهٔییترٔازٔکاالمرغوبٔکردیم

36ٔ،ٔص2االسالم،ٔجٔٔدعائم

ِبئِّ یُدَٔؤَتْنُقُ َٔفَقاَلَٔلْؤَسَٔٔؤِقیَلِٔللنَّ ْسَعاَرَٔتِز
َ
ٔاْْل َٔفِإنَّ ْرَ َٔلَنأِسْعراا ْثِٔإَلئَِّفیَرَٔمأُکنْٔٔعَّ َٔلْمُٔیَحدِّ َهَٔتَعاَلیِٔبِبْدَعة 

ْلَقیٔاللَّ
َ
َٔفَدُعوأِعبَُٔتِْٔل ِهٔأَشْیئاا اَدٔاللَّ

َٔؤِإَذأاْسُتْنِصْحُتْمَٔفاْنَصُحو ُکُلَٔبْعُضُرْمِٔمْنَٔبْعض 
ْ
َٔیأ
خواهمٔدرٔحاالیٔخادأرأشود،ٔفرمود:ٔمنٔنمیهأزیادٔؤکمٔمیگااردیٔزیرأمرّتبٔنرخگفتند:ٔایٔکاشٔبرایٔاجناسٔقیمتٔمیرسولٔخدأبهٔٔ

شامأهرٔگاهٔازٔٔوتفادهٔبرند،ٔمنٔنرسیدهٔباشد،ٔمردمٔرأرهأکنیدٔازٔیكٔدیگرٔاسهٔمالقا ٔکنمٔ)ازٔدنیأبروم(ٔکهٔبدعتیٔگااردهٔباشمٔؤدستوریٔبرٔآنٔب
ٔهأرأرهأکنید(.یدٔ)ؤاگرٔنپرسیدندٔشمأآنیخواستندٔاخالصٔورزیدٔؤراستٔبگؤسعرٔ)نرخ(ٔوقتٔرا

ٔ 268ص،3ٔالٔیحضرهٔالفقیه،ٔجٔمن
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ٔ]نیزٔهمینگونهٔاست[ٔکهٔدرٔادبیا ٔمعاصرٔمدیریتٔشرکتٔرأبهٔصااحبٔپپنجااه7ٔؤمفرومٔجدیدٔشرکت6ٔمفاهیمیٔمثلٔسرام
مالیا ٔمطرحٔاستٔ]نیزٔمشمولٔهمینٔماواردٔٔحوزهٔ رویکردهاییٔکهٔاالنٔدرٔٔمسئلهٔ 8ٔ.کنندیمیکپٔسرامٔواگاارٔٔبعالوهٔ درصدٔ

رأمأچهٔکارٔکنیم؟ٔآیأٔهانیایٔقبلٔمطرحٔنبودهٔاست؛ٔهادورهمالیا ٔمطرحٔاستٔدرٔٔحوزهٔ است.[ٔاینٔرویکردهاییٔکهٔاآلنٔدرٔ
اقتصادٔحاکمٔاست؛ٔآیأمأاینٔنگاهٔریاضیٔٔحوزهٔ رأموردٔبررسیٔقرارٔدهیم.ٔیکٔنگاهٔریاضیٔبرٔهأآنهمینٔطورٔبپایریمٔیأبایدٔ

ٔمتأثراقتصادٔمعادال ٔریاضیٔنیستند؛ٔیعنیٔیکٔمعادال ٔفیکسٔثابتیٔنیستندٔبلکهٔٔحوزهٔ رأبپایریمٔؤیأنه!ٔمعادال ٔحاکمٔبرٔ
اقتصادٔمطارحٔٔحوزهٔ درٔٔدأایجد.ٔبهٔهرٔحالٔمسائلٔمختلفیٔکنندیمعملٔٔنیتٔدهٔ یچیپروابطٔانسانیٔؤقواعدٔٔدهٔ یچیپازٔقواعدٔ

روشٔتحقیا ٔدرٔٔمسائلهٔ آنٔمساائل،ٔٔنیترمرم.ٔشایدٔیکیٔازٔمیکنینمرأدرٔفقهٔالمکاسِبٔمرسومٔبررسیٔهأآنشدهٔاستٔؤمأ
م؟ٔمفرومٔسودٔبهٔنحویٔکهٔاآلنٔمطرحٔاقتصادٔرأمطرحٔکنیٔمسئلهٔ اقتصادٔاست؛ٔمأبأچهٔروشٔتحقیقیٔورودٔپیدأکردهٔؤٔحوزهٔ 

ٔدیاخواهیماینٔمسائلٔبایدٔبررسیٔشود.ٔوقتیٔشمأٔهمهٔ استٔازٔچهٔنظامٔمفاهیمٔباالدستیٔؤجرانٔبینیٔخاصیٔتبعیتٔدارد؟ٔ
کاهٔٔ-باهٔایانٔنظاامٔمفااهیمٔٔدیتوانینممشکال ٔجامعهٔرأحلٔکند،ٔٔتواندیمکهٔمکاسبٔشمأٔدیکنیممکاسبٔبگوییدٔؤادعأ

یٔجدیدٔبهٔبازارٔهانگاهنگاهٔبهٔبازارٔ]نیزٔازٔهمینٔمسائلٔاست[ٔکهٔآیأمأٔمسئلهٔ تفاو ٔبمانید.ٔبیٔ–رأعرضٔکردمٔهأآنیٔازٔبرخ
درٔآنٔدرٔجریاانٔاسات؟ٔآیاأایان9ٔٔرأبپایریم؟ٔآیأبازارٔیکٔفرایندٔطبیعیٔداردٔؤبهٔقولٔخودٔاهالیٔاقتصادٔیاکٔدساتٔناامرئی

                                                           
ؤٔمشارکتٔؤتعردا ٔزانیمٔنیاستٔکهٔمبٔیامعاملهابزار،ٔسندٔقابلٔنیمعاملهٔدرٔبورسٔتررانٔاست.ٔاابزارٔقابلٔنیتریاصلٔی،وراقٔسرامٔعادأ.6

ٔاست.ٔیشرکتٔسرامٔکیمنافعٔصاحبٔآنٔدرٔ
yon.ir/Hz2uIٔ:آدرسٔمطلبٔدرٔسایتٔرسمیٔبورسٔاوراقٔبرادارٔترران 

ٔ(ٔچنینٔآمدهٔاست:Corporationدرٔسایتٔبانکٔمرکزیٔجمروریٔاسالمیٔایرانٔدرٔتعریفٔشرکتٔ)ٔ.7
هٔباأساایرٔ،ٔهمارایشود.ٔفروشٔمحصوال ٔباازاریارٔایجادٔمعرضهٔبهٔبازٔیاستٔکهٔبهٔمنظورٔتولیدٔکاالهأؤخدما ٔبرأیواحدٔیأشخ ٔحقوق

نٔمدیرانٔقدامٔبهٔتعییاباشندٔکهٔبهٔمنظورٔادارهٔآنٔیدارانٔآنٔمتوانٔمنابعٔسودٔمالکانٔمحسوبٔنمود.ٔمالکانٔشرکتٔهمانٔسرامی،ٔرأمیعایدا ٔمال
ٔنمایند.یشرکتٔم

yon.ir/H0SeU ٔ:رانیأیاسالمٔیجمرورٔیبانکٔمرکزٔیرسمٔتیآدرسٔمطلبٔدرٔسأ   
انتخاابٔٔدرماوردٔخواهادبود.مگرٔجلساهٔرسامئمعتبارٔدرٔحاضرٔآرا ٔکتصمیما ٔهموارهٔبهٔاکثریتٔنصفٔبعالوهٔیٔیعادٔیدرٔمجمعٔعموم.ٔ 8

بٔشوندضارٔانتخاابٔدکهٔبایأیدهندهٔدرعددٔمدیرانٔأیرٔهرٔآرا ٔانتخابٔمدیرانٔتعدادٔخواهدبود.ٔدرموردٔیکافٔیمدیرانٔؤبازرسانٔکهٔاکثریتٔنسب
کاهٔٔیبینٔچنادنفرٔرأآنٔیأبدهدٔنفرٔکبهٔیٔرأخودٔآرا ٔتواندیدهندهٔمٔیرا.ٔحاصلٔضربٔماکورٔخواهدبودٔدهندهٔبرابرٔیرأهرٔیح ٔرأؤشودیم

ٔ.خالفٔاینٔترتیبٔرامقررٔداردٔتواندیمایلٔباشدتقسیمٔکندٔ،ٔاساسنامهٔشرکتٔنم
ٔقانونٔتجار 88ٔمادهٔ

9. The first appearance of the invisible hand in Smith occurs in The Theory of Moral Sentiments (1759) in Part 
IV, Chapter 1, where he describes a selfish landlord as being led by an invisible hand to distribute his harvest to 
those who work for him: 
The proud and unfeeling landlord views his extensive fields, and without a thought for the wants of his brethren, 
in imagination consumes himself the whole harvest ... [Yet] the capacity of his stomach bears no proportion to 
the immensity of his desires ... the rest he will be obliged to distribute among those, who prepare, in the nicest 
manner, that little which he himself makes use of, among those who fit up the palace in which this little is to be 
consumed, among those who provide and keep in order all the different baubles and trinkets which are 
employed in the economy of greatness; all of whom thus derive from his luxury and caprice, that share of the 
necessaries of life, which they would in vain have expected from his humanity or his justice.The rich...are led 
by an invisible hand to make nearly the same distribution of the necessaries of life, which would have been 
made, had the earth been divided into equal portions among all its inhabitants, and thus without intending it, 
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اقتصاادٔشارریٔٔحوزهٔ اینرأرأبهٔصور ٔمفرومیٔبأبعضیٔازٔمفاهیمٔدینیٔمقایسهٔکنیم؟ٔمباحثیٔکهٔدرٔٔمفاهیمٔرأبپایریمٔیأنه!
اقتصادٔبینٔالملل،ٔبرندسازیٔؤتجار ٔبینٔالمللٔمطرحٔاساتٔبایادٔهماهٔاینراأٔحوزهٔ مطرحٔاست.ٔهمینٔطورٔمسائلیٔکهٔدرٔ

شی ٔانصاریٔوجودٔنداشتهٔؤبهٔصور ٔطبیعیٔمرحومٔشی ٔنیزٔبهٔمرحومٔٔدورهٔ ییٔازٔمفاهیمیٔرأکهٔدرٔهانمونهبررسیٔشود.ٔمنٔ
اهالیٔدانشگاهٔٔمیخواهیماینٔمفاهیمٔنپرداختهٔؤصحییٔؤغلطٔآنٔرأبررسیٔنکردهٔاستٔرأمحضرٔشمأعرضٔکردم.ٔلاأاگرٔمأ

لمکاسابٔدعاو ٔکنایمٔالزمٔیٔاقتصادیٔکشورٔرأبهٔفقاهٔاهادانشکدهرا،ٔدوستانٔدانشگاهٔامامٔصادقٔعلیهٔالسالمٔرا،ٔدوستانٔ
یٔکاهٔدرٔایانٔاانادازهاللهٔبهٔشا انٔکهاستٔکهٔدرٔمقامٔنظامٔمقایسهٔبأمفاهیمٔفقریٔؤاینٔدستهٔازٔمفاهیم،ٔمقایسهٔایجادٔکنیمٔ

امٔیٔبعدیٔنیزٔدرٔمقهادورهشا اللهٔؤبفضلهٔتبارکٔؤتعالیٔدرٔؤانٔکنمیممباحثاتیٔوقتٔاستٔبندهٔاینٔمباحثهٔرأشروعٔٔدورهٔ 
ٔیٔمعاصرٔبرٔخواهیمٔآمد.هابدعتبأاینٔٔسهٔ یمقانظامٔ

جدیدٔبایدٔداشتهٔباشدٔاینٔاستٔکهٔحی ٔحقوقیٔاینٔفقهٔالمکاسبٔبایدٔبهٔیکٔحی ٔٔدورهٔ ویژگیٔدومیٔکهٔفقهٔالمکاسبٔ
اقتصادٔکشاورٔورودٔپیادأٔحوزهٔ اقتصادٔؤبازسازیٔٔحوزهٔ وقتیٔدرٔٔمیتوانینماستداللیٔؤثبتیٔارتقا ٔپیدأکند؛ٔبهٔاینٔمعنأکهٔمأ

زِٔٔمیکنیم رٔؤمنجِّ محضٔبهٔبح ٔورودٔپیدأکردهٔؤبعضیٔازٔمکاسبٔرأحرامٔؤبعضیٔدیگرٔرأحاللٔاعالمٔکنیم10ٔٔبرٔمبنایٔمعاِّ
اوامرٔؤناواهیٔالرایٔرأمحتارمٔٔحتمأاعالوهٔبرٔاینٔکهٔٔ-همانٔطورٔکهٔعرضٔکردمٔٔ-جدیدٔٔحوزهٔ ؤبهٔهمینٔبسندهٔکنیم.ٔمأدرٔ

راجعٔبهٔاوامرٔؤنواهیٔرأاستداللیٔخواهیمٔکرد؛ٔیعنیٔبح ٔخواهیمٔکردٔکاهٔٔمباحثهٔ ،ٔحی ٔمیکنینمعبورٔهأآنؤازٔٔمیشماریم
بعضیٔازٔمکاسبٔبحا ٔشادهٔٔتوسعهٔ ذکرٔشدهٔؤچهٔفوائدیٔبرایٔٔهاکسبدرٔروایا ٔمأچهٔدالیلیٔبرایٔنریٔازٔبعضیٔازٔٔمثالٔا

یٔپیگیاریٔنشاودٔبلکاهٔباأمادلٔامحلههٔشدهٔکهٔنوعٔتولیدٔنانٔدرٔالگوهایٔصنعتیٔؤحتیٔاگرٔدرٔروایا ٔمأتوصیٔمثالٔااست.ٔ

                                                                                                                                                                                     
without knowing it, advance the interest of the society, and afford means to the multiplication of the species. 
When Providence divided the earth among a few lordly masters, it neither forgot nor abandoned those who 
seemed to have been left out in the partition. 

کهٔاؤٔییجأبودٔ،1ٔدرٔقسمتٔچرارمٔ،ٔفصلٔٔتی(ٔٔاسم1759)ٔیاحساسا ٔاخالقٔیئورظاهرٔشدٔدرٔکتابٔتٔ«یدستٔنامرئ»کهٔعبار ٔٔییجأنیاول
ٔ:کندٔعیکنندٔتوزیاؤکارٔمٔیکهٔبرأیشودٔتأبرداشتٔخودٔرأبهٔکسانیمٔتیهدأیدستٔنامرئٔکیکندٔکهٔتوسطٔیمٔفیمالکٔخودخواهٔرأتوصٔکی

ودشٔکالٔخألیابارادرانشٔباشاد،ٔدرٔتخٔیهاکندٔؤبدونٔآنکهٔبهٔفکرٔخواساتهیگستردهٔخودٔرأمشاهدهٔمٔیهانیمتکبرٔؤسنگدل،ٔزمٔصاحبخانه
فٔالات،ٔاؤموظاحٔنیحدٔؤحصرٔاؤنداردٔ...ٔدرٔبرترٔیبٔیبأخواستهٔهأیتناسبٔچیشکمٔاؤهٔتیحال[ٔظرفٔنیکندٔ...ٔ]بأایبرداشتٔرأمصرفٔم

اندٔتأآنٔمقادارٔکردهٔزیرکهٔآنٔکاخٔرأتجٔیافرادٔنیمابٔنیاندٔؤهمچنبودهٔلیآنٔمقدارٔاندکٔدخٔیسازکهٔدرٔآمادهٔیکسانٔانیرأدرٔمٔهیبقٔشدخواهدٔ
ؤٔملتجازٔٔبیترتٔنیهأبهٔا.ٔهمهٔآنکنندیمٔیمصرفٔرأفراهمٔؤسازماندهٔیبٔیزهایکهٔتمامٔاسبابٔؤخردهٔرٔیکسانٔانیاندکٔمصرفٔشود؛ٔؤدرٔم

ٔ.دارٔتوقعٔدارندٔنیؤعدالتٔزمٔتیازٔانسانٔرودهیکهٔبٔیگزندٔا یازٔضرورٔیسرمٔزانیهمانٔمٔبرند،یمٔیسرمٔیرفاهٔو
خاودٔٔیرٔراحتاهأتنراأباهٔفکاشان،ٔهرٔچندٔآنییؤدرندهٔخؤیعیطبٔیخودخواهٔرغمیؤعلٔکنند،یازٔفقرأمصرفٔمٔشتریبٔیتنرأکم…ٔٔثروتمندان

هأآنٔ،خودٔاستٔریپانأیریؤسٔرودهیبٔیهابهٔلا ٔخواستهٔدنیرسهزارانٔنفرٔٔیریکارگهأازٔاستخدامٔؤبهکهٔآنٔیتنرأهدفٔنکهیأرغمیهستندٔؤعل
دهندٔبهٔٔانجامٔیزندگٔازٔملزوما ٔیمشابرٔبأایتقرٔعیتأتوزٔشوندیمٔتیهدأیدستٔنامرئٔکیهأتوسطٔ.ٔآنکنندیمٔمیخودٔرأبأفقرأتقسٔشرفتیتمامٔپ

ودٔدانند،ٔباهٔسابٔنکهیبدونٔقصدٔؤبدونٔأجهیؤدرٔنتٔرفت؛یپایصور ٔمٔدیردگیمٔمیآنٔتقسٔنیساکنٔنیبٔیمساؤیهابهٔبخشٔنیکهٔاگرٔزمٔیزانیم
کهٔخارجٔازٔٔیکرد،ٔافرادٔمیچندٔاربابٔتقسٔانیرأدرٔمٔنیزمٔت،یکهٔمشٔیاند.ٔهنگامهأفراهمٔآوردهگونهٔریتکثٔیبرأیالهیاند؛ٔؤوسجامعهٔرفتارٔکرده

ٔکرد.ٔماندندٔرأنهٔفراموشٔکردٔؤنهٔرهأیبندمیتقسٔنیا
حجتٔاصولیٔعبار ٔازٔهرٔچیزیٔاستٔکهٔمتعل ٔخودٔرأبهٔحسبٔجعلٔشرعیٔاثبا ٔکند.ٔبهٔبیانٔدیگرٔهرگاهٔمکلفٔبهٔچناینٔحجتایٔعمالٔ .10

درٔٔنکندٔؤبرطب ٔآنٔعملٔآنٔبرٔمولیٔاحتجاجٔکند،ٔؤخودٔرأدرٔعملٔبهٔآنٔمعاورٔبداندٔاگرۀٔوسیلٔتواندٔبهکندٔؤعملٔاؤبأواقعٔمطابقتٔنکند،ٔمی
ٔت(تواندٔبدانٔوسیلهٔاحتجاجٔکرده،ٔؤاؤرأدرخورٔکیفرٔبداند.ٔ)معارّیتٔؤمنّجزیّٔنتیجهٔواقعٔازٔاؤفو ٔشدهٔباشد،ٔمولیٔمی

162ٔو161ٔٔاصطالحا ٔاصول،ٔصٔٔیحیفرهنگٔتشرٔٔ
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مأدرٔسرفصالٔاولٔٔمثالٔایا11ٔٔ؟اندفرمودهخانگیٔبهٔسمتٔتولیدٔنانٔبرویمٔبهٔچهٔدلیلٔامامٔعلیهٔالسالمٔمأرأبهٔاینٔسمتٔهدایتٔ
م،ٔچرأبعضایٔازٔمشااغلٔدرٔادبیاا ٔفقاهٔالمکاسابٔبندیٔمشاغلٔبرٔاساسٔفقهٔداریمباحثاتمانٔسرفصلیٔتحتٔعنوانٔطبقه

ٔمسائلهٔ اینرأبایدٔبیانٔشود.ٔدرٔمجموعٔاگرٔماأموفا ٔشاویمٔکاهٔٔهمهٔ نسبتٔبهٔبعضٔدیگرٔبرترٔهستند؛ٔوجهٔثبتیٔؤاستداللیٔ
ٔهانیاهدٔداشت.ٔادعأکنیمٔکهٔفقهٔالمکاسبٔمأقابلیتٔمعماریٔاقتصادٔآیندهٔرأخوأمیتوانیمسطیٔاستداللٔفقهٔرأارتقا ٔدهیمٔ

باأمفااهیمٔٔساهٔ یمقاجدیدٔبهٔآنٔخواهیمٔپرداخت.ٔهمٔدرٔمقامٔنظامٔٔدورهٔ اللهٔدرٔشا انٔکهدؤویژگیٔاصلیٔفقهٔالمکاسبیٔاستٔ
کهٔسطیٔاستداللیٔمباحثا ٔرأارتقاا ٔٔمیکنیمآمدٔؤهمٔسعیٔٔکسبٔؤشغلٔبأمفاهیمٔاقتصادیٔموجودٔبرخواهیمٔحوزهٔ فقریٔ

یٔژگایویٔفقراِیٔکسابٔرأدرٔمباحثاا ٔبرجساتهٔکنایم.ٔدرٔمجماوعٔباأایانٔدؤهاهیتوصاصولیٔوجهٔثبتیٔٔدادهٔؤبهٔاصطالح
ٔمباحثاتیٔرأمحضرٔدوستانٔآغازٔخواهیمٔکرد.ٔٔدورهٔ اللهٔیکٔشا ان

و  للاالمنیب و بازار و تجارت دیتول ۀتجارت و بازار، قواعد مبادله در حوز یالگو د،یتول یالگو یهایژگیمشاغل، و یبند. طبقه3

 المکاسبفقه یها؛ پنج سرفصل از پانزده سرفصل مباحثاتتعرفه

تٔکهٔپنجٔآنچهٔکهٔدرٔتصورٔبندهٔراجعٔبهٔفقهٔالمکاسبٔجدیدٔاینٔاستٔکهٔمکاسبٔجدیدٔپانزدهٔسرفصلٔاصلیٔخواهدٔداش
یٔبحثایٔرأدرٔهاسرفصالٔهٔ یابقسرفصلٔاصلیٔرأدرٔجلسا ٔآتیٔمحضرٔدوستانٔمباحثهٔخواهیمٔکردٔؤبفضلهٔتبارکٔؤتعاالیٔ

ٔیٔدیگریٔپیگیریٔخواهیمٔکرد.ٔهادوره

 مشاغل یحکومت از برخ تریجد تیحما یبرا یانهیمشاغل؛ زم یبند. طبقه1/3

ٔمسائلهٔ مقدماتیٔفقهٔالمکاسابٔباهٔآنٔخاواهیمٔپرداخات،ٔهماانٔطاورٔکاهٔعارضٔکاردمٔٔدورهٔ سرفصلٔاولیٔکهٔمأدرٔاینٔ
تجاارا ،ٔدرٔحاوزصٔصاناعت،ٔدرٔحاوزصٔاماورٔٔحوزهٔ آنٔچیزیٔرأکهٔبرایٔبشرٔدرٔٔهمهٔ ٔبأایتقربندیٔمشاغلٔاست.ٔبله!ٔمأطبقه

؛ٔیعنیٔاگرٔشروطیٔکهٔفقهٔمحترمٔؤمبارکٔشیعهٔبرایٔهمهٔمکاسبٔبحا ٔمیکنیممعامال ٔهستٔهمهٔرأامضأٔحوزهٔ دولتیٔؤ
ٔ ٔداکرده،ٔرعایتٔشود؛ٔمأتقریباا باهٔکسابٔٔهاحوزهتوانندٔدرٔآنٔیماهیمٔداشتٔکهٔهمهٔیٔازٔمشاغلٔرأدرٔجامعهٔخواگستردهیره 

ٔمباحاا ٔدرٔدایعنیٔبأاینکهٔٔخودشانٔبپردازند. ٔوسایعیٔنسابتٔباهٔداکساب،ٔیاکٔٔحاوزهٔ یره  ٔمحرماا ٔاسات،ٔاماأدایاره  یاره 
ٔاصلیٔطرحٔاینٔمباحثا ،ٔفابندیٔمشاغلٔرأمطرحٔکردهٔاست.ٔکهٔطبقهٔایٔازٔروایا ٔرأداریممجموعه حکوماتٔؤٔمسئلهٔ یده 

ٔداتواندٔمشاغلیٔکهٔبرترٔهستندٔرأدرٔیمبندیٔمشاغلٔدرٔجامعهٔرأدرٔفقهٔبح ٔکنیم،ٔحکومتٔنظامٔاست؛ٔیعنیٔاگرٔطبقه یاره 
اشٔیادهفاکنمٔاولینٔیمبندیٔمشاغلٔوجودٔداردٔولیٔمنٔفکرٔترٔخودٔقرارٔدهد.ٔالبتهٔفوایدٔدیگریٔراجعٔبهٔطبقهیجدحمایتٔ

اند،ٔحمایاتٔکناد.ٔفارضٔشادهندٔبهٔنحؤاولویتٔازٔاینٔمشاغلٔکهٔبهٔعنوانٔمشااغلٔبرتارٔمطرحتوایماینٔاستٔکهٔحکومتٔ
ٔافزایشٔعقالٔاساتماتجار ٔ»طورٔآمدهٔکهٔبفرماییدٔاگرٔدرٔروایتٔاین الگاویٔ»یٔهاابخشؤاینکاهٔتجاار ،ٔیکایٔاز12ٔٔ«یه 

                                                           
ةٔ  .11 ْصَحاِبَنا ِمْنٔ ِعدَّ

َ
ْحَمَدٔ َعْنٔ أ

َ
دٔ  ْبِنٔ أ ٔ اْبِنٔ َعِنٔ ُمَحمَّ ادِٔ َعْنٔ اْلُکوِفيِّ ِإْسَحاَقٔ ْبِنٔ َنْصرِٔ َعْنٔ َمْحُبوب  ٔ ْبِنٔ َعبَّ َباا َسِمْعُتٔ َقاَلٔ َحِبیب 

َ
اهِٔ َعْبادِٔ أ  ِشاَراُ ٔ َیُقاوُلٔ اللَّ

ِقیِ ٔ ؤِشَراُ ٔ اْلَفْقَرٔ َیْنِفي اْلِحْنَطةِٔ ٔ اْلُخْبزِٔ ِشَراُ ٔ َؤ اْلَفْقَرٔ ُیْنِشُئٔ الدَّ ْبَقاَكٔ هُٔلَٔ ُقْلُتٔ َقاَلٔ َمْح  
َ
هُٔ أ  اَلٔ َؤ َیْقاِدُرٔ ِلَماْنٔ اَكٔذَٔ َقااَلٔ اْلِحْنَطاةِٔ ِشَراِ ٔ َعَلی ْرَٔیْقدِٔ َلْمٔ َفَمْنٔ اللَّ

ٔ«َٔیْفَعل
آوردٔؤخریادٔناان،ٔناابودٔبردٔؤخریدٔآرد،ٔتنگدساتیٔمایخریدٔگندم،ٔفقرٔرأازٔبینٔمی»کندٔکهٔفرمود:ٔروایتٔمیٔعّبادٔبنٔحبیبٔازٔامامٔصادق

کسیٔاستٔکاهٔقادر ٔٔفرمود:ٔآنٔدربارهٔرکسٔقدر ٔبرٔخریدٔگندمٔندارد،ٔچهٔکند؟ٔامامعّبادٔگفت:ٔخداوندٔتؤرأپایدارٔگرداند!ٔهٔکنندهٔاست.
ٔ.دهدداردٔؤانجامٔنمی

167ٔ-166صٔٔ،5جٔٔ،کافی
 .:َٔتْرُكٔالّتجارِةَٔیْنُقُ ٔالعقَلٔقاَلٔعلئبنٔإبراهیم،ٔعنٔأبیه،ٔعنٔابنٔأبئعمیر،ٔعنٔحمادٔبنٔعثمان،ٔعنٔأبئعبدٔاللهٔ .12

 کاهد.کردنٔتجار ،ٔعقلٔرأمی:ٔرهأامامٔصادقٔ
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باهٔ«ٔساودٔاقتصاادی»ناوانٔکسابٔؤشاغلٔازٔتجار ٔبهٔعٔمسئلهٔ ؤازٔمناسکٔارتقایٔعقلٔاست؛ٔبنابراینٔنگاهٔبه13ٔٔ«تفصیل
تجار ٔتنرأبهٔبعضایٔازٔافارادٔاختصااصٔپیادأٔمسئلهٔ بنابراینٔبایدٔتدابیریٔاندیشیدهٔشودٔکهٔ؛ٔکندیمارتقأپیدأ«ٔرشدٔعقلی»

قلٔافزایشٔعٔمسئلهٔ تجار ،ٔهمٔباع ٔرفعٔفقرٔاستٔؤهمٔموجبٔافزایشٔعقل.ٔمأدرٔٔمسئلهٔ نکند؛ٔچونٔبرٔاساسٔروایا ٔما،ٔ
شود،ٔفقیرٔهامٔنباشاد!ٔبناابراینٔیمبهٔنحؤعمومی،ٔنیازمندٔعملٔبهٔمناسکٔتجار ٔهستیم؛ٔاگرچهٔکسیٔکهٔدعو ٔبهٔتجار ٔ

گااریٔدرٔیاستسهایٔآن،ٔتسریلٔیکارآمدبندیٔمشاغلٔازٔنظرٔفقه،ٔبازخوانیٔشود،ٔیکیٔازٔطبقهٔمسئلهٔ کنیمٔیموقتیٔدعو ٔ
ازٔمشااغلٔدیگارٔباشاد؟ٔایانٔٔترحسااسیکٔنظامٔحکومتیٔنسبتٔبهٔچهٔمشاغلیٔٔکسبٔاست؛ٔبهٔاینٔصور ٔکهٔحوزهٔ موردٔ
ٔاقتصادٔایجادٔکنیم.ٔحوزهٔ شودٔبتوانیمٔیکٔهماهنگیٔکالنیٔرأدرٔیمباع ٔ

 ندهیدر مکاسب آ ستیزطیو مح ی(؛ در نظر گرفتن سود ارتباطندهیدر آ دی)اصول حاکم بر مدل تول دیتول یالگو یهایژگی. و2/3

توانیمٔبهٔهارٔیماست.ٔآیأ«ٔهایٔالگویٔتولیدیژگیو»المکاسبٔبهٔآنٔخواهیمٔپرداخت:ٔیٔکهٔدرٔمباحثا ٔفقهسرفصلٔدوم
هایٔخاصیٔپیگیریٔکنیم؟ٔبنابرٔآنچهٔدرٔجلسا ٔبعادٔمطارحٔخاواهمٔیژگیونحویٔتولیدٔداشتهٔباشیمٔیأتولیدٔرأبایدٔبرٔاساسٔ

«ٔسودٔارتباطی»داردٔؤآنٔعبار ٔازٔاینٔاستٔکهٔمکاسبٔمأنبایدٔنافیٔٔمکاسبٔوجودٔحوزهٔ کرد،ٔبهٔنظرٔمأیکٔمناطٔاصلیٔدرٔ
ٔیٔقبلٔمطرحٔکردیم،ٔسودٔارتباطیٔیعنیٔسودیٔکاهٔناشایٔازٔارتبااطٔبریناهٔؤتکاملهادورهییٔکهٔدرٔهابح باشد.ٔبنابرٔ یافتاه 

ازٔلحااظٔرواباطٔهأآنانسااستٔکاهٔٔروابطٔانسانیٔدؤفرضٔداریم:ٔیکٔفرضٔاینٔحوزهٔ بأیکدیگرٔاست.ٔیعنیٔمأدرٔهأآنانس
ٔٔحوزهٔ درٔهأآنانسانسانیٔبهٔنحؤگسستهٔؤبرٔضدٔیکدیگرٔعملٔکنند.ٔیکٔفرضٔدیگرٔهمٔاینٔاستٔکهٔ روابطٔانسانیٔاصطالحاا

دأیٔبهٔوجودٔبیاید،ٔسوِدٔآنٔجامعهٔازٔدؤحی ٔارتقأپیاجامعهبهٔنحؤپیوستهٔؤبهٔنفعٔیکدیگرٔعملٔکنند.ٔاگرٔفرضٔدومٔدرٔیکٔ
هایٔآنٔیٔکهٔافرادٔآنٔدارایٔروابطٔانساانیٔپیوساتهٔهساتند،ٔهزیناهاجامعههاست؛ٔیعنیٔیکٔینههزکند:ٔحی ٔاولٔکاهشٔیم

کناد.ٔیمکاهشٔپیادأٔ-هأینههزامنیت،ٔدفاعٔؤدیگرٔٔحوزهٔ سالمت،ٔٔحوزهٔ هایٔحوزهٔقضأؤقضاو ،ٔینههزازٔقبیلٔٔ–جامعهٔ
بارٔهأآنانسامأوجودٔداردٔکهٔناشیٔازٔگسستگیٔروابطٔانسانیٔاست؛ٔبرایٔنموناهٔوقتایٔٔجامعهٔ هایٔمختلفیٔدرٔینههزامروزهٔ

کنند،ٔسالمتٔآنانٔبهٔلحاظٔروحی،ٔروانیٔؤجسمیٔبهٔچالشٔکشیدهٔیمرویٔاعصابٔیکدیگرٔهستندٔؤبهٔضررٔهمدیگرٔعملٔ
خواهندٔنظمٔجامعاهٔرأایجاادٔکنناد،ٔدرٔیمکند.ٔمدیرانیٔهمٔکهٔیمهایٔبخشٔسالمتٔهمٔافزایشٔپیدأینههزشود؛ٔبنابراینٔیم

هایٔمانیتوریناگٔینههزشوندٔاشرافٔبیشتریٔبرایٔخودٔفراهمٔکنند.ٔبرایٔنمونهٔبایدٔیمفرضٔگسستگیٔروابطٔانسانیٔمجبورٔ
فٔبودهٔؤبهٔنحؤپیوستهٔباشد،ٔجامعهٔرأهمٔبپردازند.ٔدرٔحالیٔکهٔوقتیٔروابطٔانسانیٔجامعه هایٔبخاشٔینههزایٔناشیٔازَٔتَعرُّ

مأٔجامعهٔ هایٔسنگینیٔاستٔکهٔاالنٔدرٔینههزالخطابٔؤقضأهمٔیکیٔازٔفصلٔحوزهٔ هایٔینههزکند.ٔیمامنیتٔهمٔکاهشٔپیدأ

                                                                                                                                                                                     

جارُةَٔتزیُدٔفقاَلٔعبدٔاللهٔٔیمنٔأصحابنا،ٔعنٔأحمدٔبنٔمحمد،ٔعنٔابنٔفضال،ٔعنٔابنٔبکیر،ٔعمنٔحدثهٔعنٔأبٔعدة  ئالعقِل.:ٔالتِّ
 افزاید.:ٔتجار ،ٔعقلٔرأمیصادقٔٔامام

148ٔ،ٔص5ٔجٔٔ،یالکاف
َؤ»فرماید:ٔاعوذٔباللهٔمنٔالشیطانٔالرجیمٔدانیم.ٔآیۀٔقرآنٔبهٔاینٔصور ٔمیهأمیبٔانسانمأطب ٔآیا ٔؤروایا ،ٔظرفٔتولدٔدرکٔؤشعورٔرأقل.ٔ 13

هَٔیرِدَٔقلَبه کناد.ٔدایتٔپیدأمیهتٔکهٔقلبٔاؤشود.ٔتعبیرٔآیۀٔشریفٔاینٔاسگویدٔفردیٔکهٔبهٔخدأایمانٔبیاوردٔقلبٔاؤهدایتٔمی؛ٔمی«َمنُٔیؤِمنِٔباللَّ
کٔخواهدٔجلویٔپیادایشٔدرها.ٔلاأفردیٔکهٔمیهاستٔنهٔذهنٔانسانکند.ٔظرفٔپیدایشٔدرکٔؤفرم،ٔقلبٔانساندأمیآیهٔنفرمودٔذهنٔاؤهدایتٔپی

ٔ»،ٔنهٔ«َتعِصُمُٔمراَعاُترأالَقلَبٔ»ؤتفکرا ٔغلطٔرأبگیرد،ٔبایدٔقواعدیٔرأارائهٔدهدٔکهٔ گوییمٔکاهٔمحالٔتولادٔدرکٔؤاگرٔب«...ٔهَنَٔتعِصُمُٔمراَعاُترأالاِّ
هٔعریفیٔکهٔبندتبأاینٔٔالگوی تفصیلتوانیدٔبأقواعدٔمنط ٔصوریٔجلویٔخطایٔدرٔتفکرٔرأبگیرید؟ٔ...ٔهنٔنیست،ٔبلکهٔقلبٔاست؛ٔآیأمیفرم،ٔذ

 گیرد.هایی است که جلوی تولد درک غلط را در قلب میقواعد و چارچوبعرضٔکردم،ٔ
19ٔ-18پیادهٔفوریٔنشستٔچرارمٔالگویٔساخت،ٔص
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ولایٔواقعیاتٔایانٔاساتٔکاه14ٔٔ!اناددادههأرأکاهشٔینههزوجودٔدارد.ٔالبتهٔکشورهایٔغربیٔبأکاهشٔعناوینٔمجرمانه،ٔاینٔ
رواباطٔٔحاوزهٔ مجلس،ٔمفرومٔواقعیٔجرمٔرأتنزلٔدادهٔؤعناوینٔمجرمانهٔرأکاهشٔدهیم.ٔجرمٔدرٔٔتوانیمٔبأقیامٔؤقعودٔیکینم

یٔخلوتیٔداشاتهٔباشاد؛ٔلااأاینکاهٔهادادگاهانسانی،ٔجرمٔاستٔاگرچهٔدستگاهٔقضاییٔکشورهایٔاسکاندیناوی،ٔآنٔرأندیدهٔؤ
علاتٔاصالیٔآن،15ٔٔاسکاندیناویٔخلو ٔاست،ٔحوزهٔ رهایٔدرٔبعضیٔازٔکشؤهادادگاهکنندٔیماندیشیٔکردهٔؤادعأبعضیٔساده

ٔایانٔکااهِشٔعنااوینٔمجرماناهٔایانٔنتواقعیٔاست.ٔٔمجرمانهٔ کاهشٔعناوینٔ ٔحاوزهٔ شاودٔکاهٔدرٔبعضایٔازٔکشاورهایٔیمیجه 
ٔدرٔآنٔجامعهٔرون ٔفراوانیٔداشتهٔؤتق17ٔؤدزدی16ٔخلو ٔاست،ٔولیٔخریدٔؤفروشٔسالحٔهادادگاهاسکاندیناویٔبأاینکهٔ ریبااا

خلو ٔاستٔولیٔمسائلیٔدرٔآنٔجوامعٔاتفاقٔافتاادهٔٔهادادگاهشود!ٔدرستٔاستٔکهٔمحسوبٔمیهأآنیکٔکسبٔجدیٔدرٔبینٔ
قضاأؤٔحاوزهٔ هایٔیناههزکنند!ٔبناابراینٔیمشودٔکهٔآنٔمسائلٔبرٔضدٔروابطٔانسانیٔعملٔیمکهٔانسانٔبأاندکٔدرنگیٔمتوجهٔ

کاهشٔندهیمٔبلکهٔقصدٔکنترلٔواقعیٔارتکابٔبهٔجرمٔدرٔآنٔجامعاهٔرأداشاتهٔباشایم،ٔٔقضاو ٔبأفرضیٔکهٔعناوینٔمجرمانهٔرا
ٔحاوزهٔ آید.ٔازٔآنٔطرف،ٔدرآمادهایٔناشایٔازٔاستٔکهٔبرٔفرضٔروابطٔانسانیٔگسسته،ٔبهٔوجودٔمیٔایهایٔجدیینههزیکیٔازٔ

رٔتصرییٔقرآنٔشاریفٔ]حکماتٔتشاریعٔآن[ٔکهٔبناب18ٔ«انفال»ؤ«َٔفی »ٔحوزهٔ روابطٔانسانیٔهمٔوجودٔدارد؛ٔمانندٔدرآمدهایٔ
ْغِنَیاِ َٔٔبْیَنُٔٔدوَلةٔأَیُکوَنٔٔاَلَٔٔکيْ»

َ
19ٔٔ«ِمْنُکْمٔٔاْْل شادهٔؤاینٔنوعٔازٔدرآمدهأبرایٔاینٔاستٔکهٔروابطٔانساانی،ٔبرینهٔحوزهٔ است.ٔاصالا

دیٔهمٔتغییرٔپیدأکردهٔؤیٔدرآمهاسرفصلوضعیتٔافرادیٔکهٔدرٔحالتٔاستضعافٔدرٔیکٔجامعهٔهستند،ٔبرینهٔشود!ٔبنابراینٔ
درآمدهاییٔهستندٔکهٔدرٔغیرٔازٔفضایٔروابطٔانسانیٔپیوستهٔفرضٔ«ٔهاالحسنهقرض»کند.ٔدرآمدهایٔناشیٔازٔیمافزایشٔپیدأ

ٔپدکنیمٔولایٔباأایانٔحاالٔینماالحسنهٔرأتحلیالٔاقتصاد،ٔمسئلهٔقرضٔحوزهٔ تحق ٔندارد.ٔبأاینکهٔدرٔمباحثا ٔکنونیٔدرٔ یاده 
                                                           

ٔ«1»هدٔاینٔمطلبٔر.کٔبهٔپیوستٔشمارصٔ.ٔبرایٔمشاهدهٔشوا14
۲۰۱۳ٔتأساال۲۰۰۵ٔٔتعدادٔجرمٔهأازٔسالٔٔیناویازٔجرمٔکشورٔسوئدٔواقعٔدرٔمنطقهٔاسکاندٔیریشگیپٔیملٔیبنأبهٔنمودارٔواقعٔدرٔگزارشٔشورا .15

ٔ.داشتهٔاستٔینزولٔیروندٔیبهٔطورٔکل
yon.ir/8T6mJٔٔازٔجرمٔسوئدٔیریشگیپٔیملٔیمقالهٔدرٔشورأآدرس:ٔ

موجودٔدرٔافغانستانٔٔیهاازٔتعدادٔمجموعٔاسلحهٔشیموجودٔدرٔفرانسهٔبٔیهاکهٔاسلحهٔیاستٔبهٔنحؤشیاسلحهٔدرٔاروپأدرٔحالٔافزأتیمالک .16
ٔ !ؤعراقٔاست

yon.ir/MN0oR ٔ»ٔ:بریتانیا the times« ٔیخبرگزار  
ٔ :دینیببٔنیهمچن

yon.ir/dydvy ٔ
جارم،ٔٔونیالیمٔکیادرٔمقابلٔثبتٔٔانهیبلکهٔسالٔافتهیروشنٔشدٔکهٔتعدادٔجرمٔدرٔواقعٔهرگزٔکاهشٔنٔسیازٔپلٔیدرٔگزارشٔمحرمانهٔافشأشدهٔا .17

شوندٔؤٔیمنٔیجرمٔاصالٔبررسٔیدرصدٔگزارشٔها۷۰ٔتا۶۰ٔٔٔنیشوند.ٔؤبٔیؤثبتٔنمٔیریگیپٔسیجرمٔدرٔکشورٔکوچکٔهلندٔتوسطٔپلٔونیلیم۳.۵ٔ
ٔشدهٔیجدٔیریگیگزارشا ٔمردمٔپٔددرص۱۸ٔفقطٔ

DUTCH NEWSٔ:» yon.ir/Uchs6ٔ»مطلبٔدرٔخبرگزاریٔآدرسٔ

ٔ.ؤامامانَٔانفال:ٔاموالٔاختصاصٔیافتهٔبهٔرسولٔخدا.18ٔ
733ٔ،ٔص1اللهٔشاهرودی(،ٔجی)زیرنظرٔآیتفرهنگٔفقهٔفارس

ٔ. :ٔغنایمٔبهٔدستٔآمدهٔبدونٔجنگَفی
731ٔ،ٔص5اللهٔشاهرودی(،ٔجی)زیرنظرٔآیتفرهنگٔفقهٔفارس

ٰفاَ ٔ ٰما .19
َ
ْهِلٔ ِمْنٔ َرُسوِلهِٔ َعلٰیٔ َاهّٰللُ أ

َ
هِٔ َاْلُقرٰیٔ أ ُسوِلٔ َؤ َفِللّٰ ِبیِلٔ ِاْبِنٔ َؤ َاْلَمٰساِکیِنٔ َؤ َاْلَیٰتامٰیٔ َؤ َاْلُقْربٰیٔ ِلِاي َؤ ِللرَّ ْغِنٰیاِ ٔ َبْیَنٔ ُدوَلةٔا َیُکوَنٔ الٰٔ َکيْ َالسَّ

َ
 ٰما َؤ ِمْنُکْمٔ َاْْل

ُسوُلٔ آٰتاُکُمٔ ُقوا َؤ َفاْنَتُروا َعْنهُٔ َنٰراُکْمٔ ٰما َؤ َفُخُاوهُٔ َالرَّ 7ٔ،ٔآیۀٔحشرسورصٔمبارکۀٔٔ/ْلِعٰقاِبٔأَ َشِدیُدٔ َاهّٰللَ ِإنَّٔ َاهّٰللَ ِاتَّ
ندانٔؤدرٔراهٔتیمانٔؤمستمآنچهٔخدأازٔ]اموالٔؤزمینٔهای[ٔاهلٔآنٔآبادیٔهأبهٔپیامبرشٔبازگرداندٔاختصاصٔبهٔخدأؤپیامبرٔؤاهلٔبیتٔپیامبرٔؤی

ؤازٔآنچاهٔٔأکاردٔبگیریادانٔثرومندانٔشمأدستٔبهٔدستٔنگردد.ٔؤ]ازٔاموالٔؤاحکامٔؤمعارفٔدینی[ٔآنچهٔرأپیامبرٔبهٔشمأعطاماندگانٔدارد،ٔتأمی
ٔ]ترجمۀٔانصاریان[شمأرأنریٔکرد،ٔبازٔایستیدٔؤازٔخدأپروأکنید؛ٔزیرأخدأسختٔکیفرٔاست.
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ٔروابطٔانسانیٔاست!ٔشمأمیبریکیٔازٔنمودهایٔهمینٔافزایشٔدرآمدهایٔناشیٔازٔ«ٔهایٔخانگینهالحسقرض» دانیدٔشایدٔینه 
ٔالحسنهٔخانگی،ٔجابجأمییٔقرضهاصندوقهمینٔٔحوزهٔ هأمیلیاردٔتومانٔاعتبارٔؤمالٔدرٔدرٔهفتهٔؤماه،ٔده ٔهمهٔ شود!ٔتقریباا

مأیکٔمحیطٔهمسایگیٔؤمحیطٔخانوادگِیٔٔجامعهٔ پایرد!ٔزیرأهنوزٔدرٔمحیطٔیمٔهأدرٔیکٔفضایٔبروکراسیِٔصفریٔانجاماین
ایٔاتفااقٔافتاادهٔکاهٔمنشاأٔحالٔمشاکال ٔیدهپدناشیٔازٔتعالیمٔدینیٔوجودٔدارد،ٔبرٔبسترٔاینٔروابطٔانسانیٔبرینه،ٔیکٔچنینٔ

ٔانجامٔیمٔهابانککنمٔاگرٔاینٔحجمٔازٔاعتبارا ٔرأبهٔیماست!ٔمنٔهمیشهٔبأخودمٔفکرٔ شاد!ٔینمدادیمٔتأتخصی ٔدهند،ٔاوالا
ٔ الحسانهٔخاانگیٔاآلنٔیٔقرضهاصاندوقٔحاوزهٔ الحسنهٔمنتقلٔکنناد!ٔایانٔرفتندٔکهٔآنٔرأذیلٔقرضینمزیرٔبارٔٔهابانکدوماا

عٔمأگردد.ٔدرٔمجموبازمی«ٔبرینهٔشدنٔروابطٔانسانی»طورٔکهٔعرضٔکردمٔتحلیلٔآنٔبهٔبخشیٔازٔاقتصادٔکشورٔماستٔؤهمان
رأبحا ٔخاواهیمٔکارد.ٔهاأآنیٔتفصایلیٔهاابح شا اللهٔدرٔدستهٔدرآمدٔرأدرٔفرضٔبرینهٔشدنٔروابطٔانسانیٔداریمٔکهٔان8ٔ

هأهستٔینههزرساندٔکهٔاینٔسودٔهمٔدرٔبخشٔکاهشٔیمرأبهٔافرادٔجامعهٔ«ٔسودی»برینهٔشدنٔروابطٔانسانیٔٔمسئلهٔ بنابراینٔ
«ٔساودٔارتبااطی»باهٔ«ٔفقهٔهادایت»برینگیٔروابطٔانسانیٔدرٔاصطالحٔٔمسئلهٔ ی.ٔلاأمأازٔؤهمٔدرٔبخشٔافزایشٔمنابعٔدرآمد

کنمٔیمگیریٔاست.ٔالبتهٔبأتأکیدٔعرضٔتعبیرٔکردیمٔؤاینٔسودٔارتباطیٔبرٔمبنایٔسودٔاقتصادیٔؤارزشٔافزودهٔهمٔقابلٔاندازه
کناد،ٔیمقتصادیٔجامعهٔکاهشٔؤدرآمدهایٔآنٔافزایشٔپیادأهایٔاینههزاینکهٔمأاگرٔبهٔبرینهٔشدنٔروابطٔانسانیٔتوجهٔکنیم،ٔ
ساودٔٔمسائلهٔ رأهامٔببینایم،ٔ«ٔتقدیر»تریٔبهٔمسئلهٔداشتهٔباشیمٔؤی عمتنرأبخشیٔازٔساختارٔسودٔارتباطیٔاست.ٔاگرٔنگرشٔ

د!ٔبنابراینٔازٔحیا ٔتقادیرٔتغییرٔپیدأکنهأآنانسشودٔوزنٔتقدیرٔیماقتصاد،ٔباع ٔٔحوزهٔ حتیٔدرٔهأآنانسارتباطیٔؤلحاظٔنفعٔ
عاَلمٔآخر ٔؤقیامتٔٔمسئلهٔ هأهمٔقابلیتٔمشاهدهٔؤمحاسبهٔخواهدٔداشت.ٔدرٔکهٔاینٔخوردیمهمٔسودهاییٔبرایٔجامعهٔرقمٔ

شا اللهٔبهٔآنٔهمٔاشارهٔخواهیمٔکرد.ٔعرضٔبندهٔاینٔبودٔکهٔبأهمٔازٔپایگاهٔسودٔارتباطی،ٔیکٔدستهٔسودٔمتولدٔخواهدٔشدٔکهٔان
تولیدٔنبایادٔمضاّرٔباهٔساودٔٔنحوهٔ هٔبهٔمفرومٔسودٔارتباطیٔکهٔتوضییٔدادیم،ٔبایدٔالگویٔتولیدٔکشورٔرأبازتعریفٔکنیم؛ٔیعنیٔتوج

ارزشٔ»کنم.ٔیکٔنحاوهٔتولیادیٔدرٔجامعاهٔراهٔانداختاهٔشادٔکاهٔیمشا اللهٔآنٔرأتشرییٔارتباطیٔباشد.ٔاینٔاصلیٔاستٔکهٔان
ٔازٔآنٔالگویٔتولیدٔی حازٔٔرا«ٔسودٔارتباطی»داشتٔولیٔ«ٔافزوده توانیمٔدفاعٔکنیم!ٔینمهایٔمختلفٔبهٔچالشٔکشید،ٔمأحتماا

استخدامٔنیرویٔکارٔدرٔصنایعٔتولیدیٔبهٔشکلیٔاستٔکهٔٔنحوهٔ ٔ-بینیدٔیمکهٔشمأاآلنٔدرٔدورانٔمعاصرٔٔ-مانندٔمشاغلٔصنعتیٔ
تولیدٔؤاستخدام،ٔضدٔسودٔارتباطیٔاسات!ٔماأباهٔعناوانٔٔنحوهٔ کشد؛ٔبنابراینٔاینٔیموظایفٔخانوادگِیٔنیرویٔکارٔرأبهٔچالشٔ

هایٔآنٔجامعهٔرأافزایشٔؤینههزیٔبهٔچالشٔبکشد،ٔیعنیٔاجامعهفرضٔبح ٔکردیمٔکهٔاگرٔکسیٔسودٔارتباطیٔرأدرٔیکٔپیش
رأ«ٔیساودٔاقتصااد»تواندٔادعاأکنادٔحتایٔینمهایٔمختلفٔکاهشٔدادهٔاست!ٔپسٔآنٔشخ ٔدرٔنرایتٔی حدرآمدهأرأازٔ

ٔاآلنٔصاحبانٔمشاغلیٔکهٔدرٔعسلویهٔموجودٔاست،ٔبرایٔنیرویٔکار ٔٔافزایشٔدادهٔاست!ٔمثالا مبتنیٔبرٔٔ-روزٔیا21ٔٔخود،ٔتقریباا
روز9ٔٔیعنیٔنیرویٔکاریٔکهٔدرٔاینٔصنایعٔمشغولٔبهٔکارٔاست،ٔتنرا20ٔٔ!اندکردهبیشٔازٔاینٔمقدارٔشغلٔتعریفٔٔ-بعضیٔازٔاخبارٔ

ٔشاود،یمدانیمٔوقتیٔارتباطٔشمأبأخانوادهٔقطاعٔبنابراینٔفرصتٔرسیدگیٔبهٔامورٔخانوادهٔرأندارد!ٔمأمیدرٔنزدٔخانوادهٔاست!ٔ
شاود!ٔبناابراینٔیمافتدٔاینٔاستٔکهٔروابطٔجنسی،ٔروابطٔعاطفیٔؤهمچنینٔسالمتٔافارادٔباهٔچاالشٔکشایدهٔاتفاقیٔکهٔمی

هاییٔباهٔجامعاهٔتحمیالٔیناههزشودٔولیٔهمزمانٔیمزودهٔایجادٔهایٔموجود،[ٔتولیدٔداریمٔؤارزشٔافدرستٔاستٔکهٔمأ]مدل

                                                           
 :شیمیٔعسلویهٔنسبتٔبهٔساعتٔکاریازٔاعتزاضٔکارکنانٔمنطقۀٔپترو«ٔنفتٔما»گزارشٔخبرگزاریٔٔ.20

دمٔاجراییٔشدنٔایانٔعروزٔاستراحتٔفعالیتٔدارند.ٔمتأسفانهٔعلتیٔکهٔتأبهٔحالٔبرای5ٔٔروزٔکارٔدرٔعسلویهٔو25ٔٔاکنونٔکارکنانٔبهٔصور ٔهم»...
ٔ«باشد...هأمیهأبهٔبرانۀٔافزایشٔهزینهتدبیرٔعنوانٔشدهٔاست،ٔمخالفتٔمدیرانٔعاملٔشرکت

yon.ir/okPqy «:ٔمانفت»آدرسٔمطلبٔدرٔسایتٔخبرگزاریٔٔٔٔ   
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شودٔکهٔمنشأٔآن،ٔگسستگیٔدرٔروابطٔخانوادگیٔاست!ٔبنابراینٔدرٔبح ٔالگویٔتولید،ٔیکیٔازٔمالحظا ٔجدیٔمأاینٔاستٔیم
تولیاد،ٔناافیٔٔنحاوهٔ کنم:ٔاآلنٔیماایٔنبایدٔساودٔارتبااطیٔرأنقاضٔکناد!ٔباهٔعناوانٔمثاالٔدیگاریٔمطارحٔکهٔهیچٔتولیدکننده

ٔشمأبأمحیط ٔتولیدٔصنعتیٔروبرؤهستید.ٔتولیدٔصنعتیٔبدونٔبستهپدزیستٔاست!ٔمثالا ٔمسئلهٔ بندیٔصنعتیٔامکانٔنداردٔؤیده 
کنیادٔکاهٔیماقتصاادٔادعاأٔحاوزهٔ درستٔاستٔکهٔشمأدرٔمحاسبا 21ٔٔزیستٔاست.بندیٔصنعتی،ٔعاملٔتخریبٔمحیطبسته

زیساتٔاسات،ٔزایشٔدادهٔولیٔدرٔاینٔمحاسبۀٔخود،ٔتخریبیٔرأکهٔناشیٔازٔتخریبٔمحیطرأافGDPٔبخشٔصنعِتٔیکٔجامعهٔ
ٔبخشایٔازٔایانٔمحاسبهٔنمی بساأبعضایٔازٔهایٔاقتصاادیٔاسات.ٔچهیناههززیسات،ٔهایٔتخریابٔمحیطیناههزکنید!ٔحتماا

صولٔحاکمٔبرٔالگویٔتولیدٔرأازٔنظرٔشا اللهٔدرٔسرفصلٔدومٔمباحثاتی،ٔاهایٔآنٔهمٔقابلیتٔمحاسبهٔنداشتهٔباشد.ٔپسٔانینههز
معماریٔالگویٔتولیدٔآیندهٔمطرحٔخواهیمٔکرد!ٔٔبح ٔخواهیمٔکردٔؤِبَفضِلهَٔتباَرَکٔؤَتَعاَلی،ٔپیشنرادهاییٔرأدر«ٔالمکاسبفقه»

احایٔطر«ٔوکارهایٔناوینکساب»تواندٔبارٔمبناایٔینمبوِمٔآیندصٔکسبٔؤکارٔکشورٔمنٔبأصراحتٔدرٔاینجأعرضٔکنم:ٔزیست
کنند!ٔلاأبایدٔبهٔیاکٔزیساتٔباومٔجدیادٔدرٔیموکارهایٔنوینیٔکهٔاآلنٔمطرحٔاست،ٔهمهٔضدٔسودٔارتباطیٔعملٔشود.ٔکسب

ٔشا اللهٔدرٔسرفصلٔدومٔآنٔرأبح ٔخواهمٔکرد.فکرٔکردٔکهٔان«ٔسودٔارتباطی»اقتصادٔمبتنیٔبرٔتقویتٔٔحوزهٔ 

 و فقر یطبقات ۀفاصل یراهکار نفبازار(؛  یفقه یهایژگیتجارت و بازار )و ی. الگو3/3

توانیمٔبازارهأرأیمهاییٔدارد؟ٔآیأمأسرفصلٔسومٔمباحثا ٔما،ٔالگویٔتجار ٔؤبازارٔاست.ٔبازارٔازٔنظرٔفقری،ٔچهٔویژگی
کهٔصفویهٔموجودٔبودهٔطراحیٔکنیم؟ٔبهٔهمانٔشکلیٔٔدورهٔ بهٔشکلٔفعلیٔطراحیٔکنیم؟ٔیأبایستیٔبازارهأرأمثالٔبهٔشکلیٔکهٔدرٔ

عصرٔیٔحداکثریٔخودٔنسبتٔبهٔسایرٔفقرایٔهمهادخالتهایٔدیگرٔبأبعضیٔازٔفقرایٔعظامٔشیعهٔدرٔزمانٔصفویهٔیأدرٔدوره
بازار،ٔٔ-کنمٔکمااینکهٔبعدأروایاتشٔرأذکرٔمیٔ–یأنه!ٔبازارٔدارایٔقواعدٔدیگریٔغیرٔازٔاینراست؟ٔبهٔنظرٔما22ٔٔکردند؟طراحیٔمی

رساندٔبهٔاینکهٔفقارٔرأازٔیمقاتیٔؤرفعٔفقرٔاست.ٔاینکهٔمأبازارٔرأچهٔطورٔطراحیٔکنیم،ٔبسیارٔمددٔطبٔفاصلهٔ عاملٔاصلیٔنفیٔ
درٔبخاشٔمعیشاتٔؤکسابٔرأروایاتٔٔیرصٔمادیریتیٔامیرالماؤمنینٔسوقتیٔٔجامعهٔمرتفعٔکنیم؛ٔکمأاینکهٔامامٔصادقٔ

یٔبازارهایٔموقتٔداشتندٔؤاحکامٔبازارهاایٔموقاتٔرأاهتمامٔزیادیٔبهٔطراحٔفرمایند:ٔحضر ٔامیرالمؤمنینٔکنندٔمییم
کردند،ٔازٔدؤحی ٔبهٔمسجدٔشابیهٔباود.ٔحیا ٔاول،ٔیمییٔکهٔدرٔبازارٔطراحیٔهادکهدادند؛ٔیعنیٔیمهمانٔاحکامٔمسجدٔقرارٔ

                                                           
 .شدهٔاندٔلیتشک PET و PP,PE شودٔکهٔعمدتأازٔیاستفادهٔمٔیبستهٔبندٔیبرأیبریفٔریغٔیهأکیپالستٔیدرصدٔازٔتمام۴۲ٔٔبایتقر . 21

Approximately %42  of all nonfiber plastics have been used for packaging, which is predominantly composed of 
PE, PP, and PET. 

yon.ir/Plasticsٔ :ٔنسیژورنالٔسأازیؤصاحبٔامتٔکایآمرٔیعلمٔشبردیانجمنٔپ«AAAS»یرسمٔگاهیآدرسٔمطلبٔدرٔپا
ٔاریاختکشاورٔباودٔکاهٔدرٔأصادارٔیامورٔعرفٔماندیمٔیبود،ٔآنچهٔباقٔینیدٔۀحاکمٔئتینظرٔهٔریآنٔزٔیکهٔاحکامٔؤاجرأیصرفٔنظرٔازٔامورٔشرع .22

ٔیرٔعرفامؤصرٔادارسلطانٔدٔتیکهٔازٔآنٔصحبتٔشدٔمشروعٔیدیشد.ٔالبتهٔازٔدٔرفتهیقدر ٔپأیبندمیتقسٔینوعٔب،یترتٔنیؤبهٔأماندیمٔیسلطانٔباق
ٔیمورٔشارعرفت.ٔارارٔگمجتردٔقٔاریدرٔاختٔیبهٔشاهٔواگاارٔشدٔؤامورٔشرعٔمیبهٔصور ٔمستقٔیامورٔعرفٔصحالٔادارٔنیبأأشد؛یگرفتهٔمٔهیازٔفقٔزین

اماورٔٔیرانظار ٔبارٔاجأاإلسالم یموقوفا ٔؤامورٔوابستهٔبهٔآنٔؤکارٔشٔٔصواگاارٔشدهٔؤبهٔمرورٔکارٔصدرٔادارٔاإلسالم یدرٔدؤبخشٔبهٔصدرٔؤش
 ترٔبود.گستردهٔیدرٔحدٔیشرع

 122،ٔص1جٔاست،یفرهنگٔؤسٔن،یدٔۀدرٔعرصٔهیصفو
عزلٔٔزینٔؤیعرفٔیحتٔؤیامورٔشرعٔاریبهٔکارٔبرده،ٔتمامٔاختٔیؤصرأدربارٔاالسالم یؤعنوانٔشٔدینامٔنیالمجتردرأخاتمٔیطرماسبٔمحق ٔکرکٔشاه

.ٔمنصابٔدیاباابٔگردٔیصافؤصدرٔدورٔیاالساالم یبودٔکهٔعناوانٔشٔیبأحضورٔمحق ٔکرکٔنیقائلٔشد.ٔبنابرأیؤیؤنصبٔقضا ٔؤحکامٔرأبرا
ٔصتٔدوربرجساتهٔاسات.ٔنخسأیصافؤصدورٔۀدرٔمجموعأینایکهٔازٔقضاأهارٔدؤدورهٔباهٔلحااظٔدٔفتایٔییباالٔتیدرٔدؤدوره،ٔاهمٔیاالسالم یش

 .یمجلسٔۀبأحضورٔعالمٔنیشاهٔسلطانٔحسٔصدورٔیگریؤدٔیطرماسبٔاولٔبأمحق ٔکرک
211ٔ،ٔص1جٔاست،یفرهنگٔؤسٔن،یدٔۀدرٔعرصٔهیصفو
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ٔرأبرٔ«ٔحقوقٔتجاری»یگانٔبود؛ٔیعنیٔحکومتٔراعبار ٔازٔاینٔاستٔکهٔمانندٔمسجدٔ کارد.ٔینمبازارهاایٔموقاتٔباارٔمسائله 
بود؛ٔیعنیٔهرٔکسیٔکهٔ«ٔاصلٔسبقت»هایٔاقتصادیٔبازارهایٔموقت،ٔمشروطٔبهٔازٔآنٔدکهٔاستفادهٔ حی ٔدومٔهمٔاینٔاستٔکهٔ

ؤنهٔبأ«ٔقرعه»تأآخرٔروزٔدرٔاختیارٔاؤبودٔؤاینٔمسئلهٔنهٔبأٔرأدرٔاختیارٔبگیردٔهادکهتوانستٔیکیٔازٔیمترٔیعسردرٔهمانٔروزٔ
دادند،ٔچندٔدستهٔاتفااقٔیماینٔکارٔرأدرٔحکومتٔخودٔانجامٔٔوقتیٔامیرالمؤمنین23ٔٔبود!«ٔاریٔخاصیپرداختٔحقوقٔتج»
ٔقیمتٔتمامٔایشانٔاتفاقٔمیٔجامعهٔ درٔ ،ٔشاایدٔهاامغازهدانیادٔدرٔبعضایٔازٔکرد.ٔشامأمییمکاالهأکاهشٔپیدأٔشدهٔ افتد:ٔاوالا

شاودٔکاهٔآنٔمغاازهٔدرٔکجاأقارارٔداردٔؤحقاوقٔیممربوطٔبهٔاینٔٔ-ترٔیأبستهٔبهٔشرایط،ٔکمترٔیأبیشٔ-نزدیکٔدؤسومٔقیمتٔ
ییٔکهٔدرٔبازارهایٔمأدرٔمنااط ٔحسااسٔاسات،ٔحقاوقٔهادکهشدهٔبرایٔآنٔمغازهٔچهٔقدرٔاست؛ٔبرایٔبعضیٔازٔتجاریٔوضع
کاهٔذیالٔعنااوینٔٔ-رأهأمیلیاردٔحقاوقٔتجااریٔخواهدٔاینٔدهیمشود!ٔصاحبٔآنٔمغازهٔهأمیلیاردٔتومانیٔوضعٔمیتجاریٔده
ٔوقتکند.ٔلاأیمکاالٔاضافهٔٔشدهٔ بهٔقیمتٔتمامٔٔ-ٔشودگرفتهٔمیٔازٔاومختلفٔ ٔ،ادارهٔامورٔخودشٔبرٔبازارٔیحکومتٔبرأیعمالا

ٔٔ.کندیرؤمروبهٔیشتریترٔؤبأمشکلٔبرأگرانٔیعمومٔشتیمسئلهٔمعیعنیٔ،ٔکندیمٔوضعٔیحقوقٔتجار
ٔازینٔر جاتچونٔمسئلهٔٔ؛کنندینمٔدایقدر ٔتجار ٔپٔ،استٔکهٔهمهٔافرادٔنیأافتدیقٔمموجودٔاتفأکهٔدرٔفرِضٔٔیآفتٔدوم

ٔ.اشتهٔباشاندخودشانٔدٔاریباالٔدرٔاختٔیهامتیرأبأقٔیتجارٔیهامحلٔتوانندیوقتٔنمچیهٔریبهٔمحلٔتجار ٔداردٔؤافرادٔفق
ٔدیقتٔداشتهٔباشامأاگرٔشمأبازارٔمو.ٔکنندینمٔدایپٔوقتٔفرصتٔتجار ٔچیهاساسأٔایٔشوندیمٔلیبهٔوردستٔتبدٔایٔشهیلاأهم
ٔایؤٔنیمعلولٔاینوارٔبهٔزنانٔسرپرستٔخأیامدادٔیهاوهیشنرایتأ؛ٔیأدیکنٔتیریفقرأرأمدٔی،امدادٔیهاوهیبأشٔستیالزمٔندیگرٔ
ٔهٔیکسان بهٔٔمالٔالتجارهٔؤهیأاندکٔسرمامردمٔرأبٔهیبقٔلیوشود.ٔمحدودٔمیندارندٔٔیتحرکٔاقتصادٔایٔبراینهیزمٔچیکهٔاصالا

پاسٔدرٔبحا ٔٔ.دیاکنیمٔیموقاتٔسرپرساتٔیبازارهاأگاهیرأازٔپاهأآنروزانهٔٔشتیؤمعٔنمودهٔتیموقتٔهدأیسمتٔبازارها
ٔ.داشتٔمیرأمحضرٔدوستانٔخواهٔیخوبٔیشا اللهٔگفتگوهابازارٔهمٔانٔیهایژگیو

 مبادله و عقود در اسالم اریزار مبادله، اختو بازار؛ شامل اب دیتول ۀ. قواعد مبادله در حوز4/3

ٔهمستٔؤأموجودٔدیهمٔتولحاالٔٔ؛بح ٔازٔمفرومٔمبادلهٔاستٔ،پرداختٔمیدرٔفقهٔالمکاسبٔبهٔآنٔخواهٔکهٔیمسئلهٔچرارم
اللهٔ شاارأهمٔانٔنیأ؟داردٔیدرٔبازارٔچهٔقواعدٔادلهؤمبٔدیمبادلهٔدرٔحوزهٔتولٔکهٔآیدپیشٔمیٔیسؤالخبٔٔ،شکلٔگرفتهٔیبازار

ٔٔ.کردٔمیالمکاسبٔمطرحٔخواهٔدورصٔازٔفقهٔنیمبادلهٔؤاحکامٔمبادلهٔدرٔأیایکردٔؤمزأمیمباحثهٔخواهٔیازٔنظرٔفقر
ٔٔ؟میقارارٔباده24ٔیابزارٔمبادلاهٔرأپاولٔاعتباارٔمیتوانیمأمٔایآٔ؛کردٔمیبهٔعنوانٔمثالٔراجعٔبهٔابزارٔمبادلهٔبح ٔخواه اساسااا

کهٔازٔمسئلهٔپولٔٔییهااقتصاددانٔ.کردٔمیستٔکهٔمطرحٔخواهابح ٔمرمٔٔکیٔنیأ؟میمبادلهٔاستفادهٔکنٔیازٔاعتبارٔبرأمیتوانیم
ٔ یازٔطرٔرأبرٔمسئلهٔپولٔایاغنٔتیحاکمٔمسئلهٔتورمٔؤمسئلهٔمرِم25ٔٔ،توجهٔکنندٔکهٔمسئلهٔخل ٔپولٔدیبأ،کنندیدفاعٔمٔیاعتبار
منٔٔا یارٔچندٔدستهٔازٔرواظربندهٔبهٔاستٔ.کردٔمیبح ٔخواهاینٔرأاللهٔ شاحاالٔانٔسازیٔکردند.زمینهپولِٔٔفٔیتعرٔرییتغٔنیهم

                                                           

23.ٔٔ
َ
هِٔأ ِبئَعْبِدَٔاللَّ

َ
َٔعْنٔأ ْید  ِدْٔبِنَٔیْحَییَٔعْنَٔطْلَحَةْٔبِنَٔز َٔعْنُٔمَحمَّ د  ِمیُرَٔاْلُمْؤِمِنیَنْٔحَمُدْٔبُنُٔمَحمَّ

َ
ُساوُقَٔاْلُمْساِلِمیَنَٔکَمْساِجِدِهْمَٔفَماْنٔ:ٔ»َقاَلَٔقاَلٔأ

ْیِلَٔؤَکاَنٔ ِٔبِهِٔإَلیَٔاللَّ َح ُّ
َ
َٔفُرَؤأ وِقِٔکَرا أَسَبَ ِٔإَلیَٔمَکان  ُخُأَعَلیُٔبُیوِ َٔالسُّ

ْ
ٔ«اَلَٔیأ

خودٔرأپرنٔٔساطهایٔبازارٔدرآیدٔؤبگفت:ٔبازارٔمسلمینٔدرٔحکمٔمسجدٔاست:ٔهرکسیٔزودترٔبهٔدکهٔفرمود:جدمٔامیرٔالمؤمنینٔامامٔصادق
ٔکرد.هٔدریافتٔنمیهایٔبازارٔکوفهٔکرایازٔدکهٔکند،ٔتأشبٔبهٔسکنایٔآنٔدکهٔاولویتٔدارد.ٔامیرٔالمؤمنین

155ٔ،ٔص5ٔجٔٔ،یالکاف
ٔمنظورٔپولیٔاستٔکهٔدرٔواقعٔارزشٔؤمالیتٔندارد. .24
ٔگیرد.هایٔمالیٔیکٔکشورٔتصمیمٔبهٔچاپٔاسکناسٔمی.ٔخل ٔپولٔفرایندیٔاستٔکهٔدرٔآنٔبرٔاساسٔاغراضٔاقتصادی،ٔنرادٔمربوطٔبهٔسیاست25
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ٔیپولٔاعتبارٔمیتوانیمالٔاستٔؤمأنمٔشخودٔ،یاستٔؤبهٔاصطالحٔفقرٔیقیحقٔ،معتقدمٔپولٔاسالم26ٔبابٔزکا ٔا یجملهٔروا
ٔتیاماهٔ-ٔاساتٔیمرمأاریمسائلهٔبساکهٔٔ-مسئلهٔقرضٔٔ،کندیمٔدایپٔشیسودٔتجار ٔافزأباشد،ٔیواقعٔ،اگرٔپولٔ.میریرأبپا
ٔدرٔقرضٔ-رضٔقاالنٔدرٔمسئلهٔٔ.کندیمٔدایخودٔرأپِٔیٔاصل ٔاضرارقرضٔدچارٔٔینطرفٔ-ٔکهٔمشمولٔزمانٔهستندٔییهاخصوصاا
استٔٔرممسئلهٔمٔکیٔنیا،ٔکردهٔاستٔدایپٔرییتغٔهیقرضٔتأزمانٔتسؤارزشٔپولٔدرٔزمانٔانعقادٔقراردادِٔٔنکهیألیبهٔدلٔ؛شوندیم

ٔٔ.للهٔبهٔآنٔخواهمٔپرداخت اشاانکهٔ
درٔمبادلهٔٔیگاارمتیمبادلهٔؤقٔاریاختٔ،درٔفقهٔاسالماستٔکهٔٔنیپرداختٔأمیمبادلهٔبهٔآنٔخواهموضوعٔکهٔدرٔٔیمسئلهٔدوم

ٔحکومتٔمرکزٔایآٔ؟میریرقابتٔرأبپأیبهٔنامٔشورأینرادٔمیتوانیمأمٔایآٔ؟استٔیبأچهٔکس ٔخالتددرٔمبادلهٔٔتواندیمٔیاساساا
االنٔٔایآٔ.میبح ٔبکنٔدیرأبأنیأ؟معاملهٔاستٔنیمربوطٔبهٔطرفٔیکمُحٔکهٔمبادلهٔنیأایٔ؟ندیگویچهٔمٔنجایمأدرٔأا یروأ؟بکند

انحصاارٔٔ،دیادرٔتولٔ-ٔاساتٔیدارهیرٔازٔضاللتٔاقتصادٔسرماؤپُٔٔیاصلٔمیازٔمفاهٔیکیکهٔٔ-کمٔناکارآمدٔرقابتُٔحٔٔلهیکهٔبهٔوس
استٔکهٔمطرحٔٔییهابح ٔنرایأ؟کندٔدایازٔبابٔمصلحتٔورودٔپٔدیبأایٔردیرأبپأیاریاختٔریسعتٔتواندیمٔفقیهٔ،شدهٔاستٔجادیا

حکوماتٔرأدرٔمسائلهٔٔدیاندٔکهٔمأنبارأمطرحٔکردهٔبح ٔنیأیاریاختٔتسعیرٔا یارٔرواظربهٔاستٔانیازٔآقأیبعضٔ.کردٔمیخواه
باازارٔؤٔکیٔ،اسالمٔدیتولٔیاسالمٔؤالگؤاندٔکهٔبازارِٔؤتوجهٔندادهٔههٔنکردمسئلهٔتوجٔنیبهٔأیول27ٔ؛میدخالتٔبدهٔیگاارمتیق

رأٔیاالنٔمأدرٔبازارٔموجوداتٔ.شودیکهٔاصلٔرقابتٔحاکمٔاستٔکهٔبازارٔمتمرکزٔمٔیبرخالفٔوقتٔ،متمرکزٔاستریغتولیدٔٔیالگو
درٔواقعٔحاکمٔبرٔبازارٔٔشوندیمٔریسلطانٔتعبٔهبٔیارهمحاؤا یکهٔدرٔادبٔیموجوداتٔنیأ،میگااریرأسلطانٔمهأآنکهٔنامٔٔمیدار

ٔ،سلطانٔشاکرٔمثالٔ-ٔردیگیباشدٔکهٔفقطٔسودٔخودشٔرأدرٔنظرٔمٔیسلطانٔیکٔطرفٔمبادلهٔکیٔمییبگؤمیتوانیمٔایآٔ.هستند
ٔٔ؟مستضعفٔباشندٔمردِمٔٔهمٔطرفٔکیؤبعدٔدرٔٔ–ٔهایٔمختلفسلطانؤٔریسلطانٔقٔ،سلطانٔموز
ٔ؟باشاندٔماتیکنندهٔقنییتعٔدیبأهانیأایآ؛ٔکنندیمٔدیتولٔیکهٔبهٔنحوهٔجرانٔدیبرندٔخاصٔدارٔندچٔدیهٔتولشمأدرٔحوزٔاآلن

28ٔهامگامالٔایٔیارهیزنجٔیهافروشگاهمانندٔٔمختلفٔآنٔیهاحاالٔبهٔشکلٔ-ٔدیرفتیرأپأعیؤتوزٔدیاگرٔشمأفرضٔتمرکزٔدرٔتول
کاردهٔؤٔدایارقابتٔورودٔپٔیکهٔشورأستینٔنیلاأراهشٔا.ٔرودیمٔنیازٔبٔریسعتٔهنیآنٔزمٔااساسٔ-ٔدیرفتیپا29ٔهامارکتپرؤهای

                                                           
ٔتٔاشارهٔکرد:توانٔبهٔعنوانٔمثالٔبهٔاینٔروایدرٔاینٔموردٔمی .26

ِبئِإْبَراِهیَمٔ
َ
َٔعْنٔأ َٔعْنَٔعِلئِّْبِنَٔیْقِطین  یز  اُدْٔبُنِٔعیَسیَٔعْنَٔحِر

ِٔمْنَٔسَٔقاَل:ُٔقْلُتَٔلُهِٔإنََّٔٔحمَّ يُْ َٔفَیْبَقیَٔنْحواا یِهَٔقاُهَٔیْجَتِمُعِٔعْنِدئَالشَّ ُٔنَزکِّ
َ
ٔأ َٔمأَلْمَٔنة  َلٔاَلُٔکلُّ

َٔفَلْیَسَٔیُحْلَٔعَلْیِهِٔعْنَدَكَٔاْلَحٔ َٔمأَلْمَٔیُکْنِٔرَکازاا َٔؤُکلُّ َٔقاَلُٔقْلُتَٔلْیَكِٔفیهِٔعَْٔوُلَٔفَلْیَسَٔعَلْیِهِٔفیِهَٔزَکاة  اِمُتَٔاْلَمنَْٔؤَٔشيْ   َکاُزَٔقاَلَٔالصَّ َرْدَ َٔٔمأَالرِّ
َ
َٔقاَلِٔإَذأأ ُقوُشُٔثمَّ

َهِبَٔؤ ُهَٔلْیَسِٔفئَسَباِئِكَٔالاَّ َکاةَِٔذِلَكَٔفاْسِبْکُهَٔفِإنَّ ِٔمَنَٔالزَّ ِةَٔشيْ   ٔ.ِٔنَقاِرَٔاْلِفضَّ
ماند،ٔآیأزکا ٔنخوردهٔبرجأمیشودٔؤدرٔحدودٔیكٔسال،ٔدستگفتم:ٔگاهیٔمقداریٔنقدینهٔنزدٔمنٔجمعٔمیٔعلیٔبنٔیقطینٔگوید:ٔبهٔامامٔکاظم

فرماود:ٔٔ؟کاازٔچیساترگفاتم:ٔٔچهٔرکازٔنباشادٔزکاا ٔنادارد.ایٔکهٔیكٔسالٔنزدٔتؤبرجأنماندهٔباشد،ٔزکا ٔندارد.ٔؤهرفرمود:ٔنه.ٔآنٔنقدینهٔدارد؟
ٔد.ا ٔرأآبٔکن،ٔزیرأشمشٔطالٔؤنقرهٔزکا ٔندارگاهٔفرمود:ٔاگرٔخواستیٔازٔپرداختٔزکا ٔمعافٔبمانی،ٔنقدینهآنٔرایج.ٔکمسکو

518ٔ،ٔص3الکافی،ٔج
خواهیم.ٔاقتصادٔمأسوسیالیساتیٔؤکمونیساتیٔتصادٔعقالییٔمیها.ٔمأاقهأداریمٔؤنهٔبهٔسوسیالیستدرٔوضعیتٔفعلیٔنهٔکاریٔبهٔکمونیست.27ٔ

ایدٔنارخٔرأبٔرقابتٔبازارٔنیست.ٔاقتصادٔبازارٔآزادٔاست.ٔمأمدافعٔرقابتٔآزادٔهستیم.ٔدرٔروایا ٔمأاینٔمسئلهٔهستٔکهٔح ٔنداریمٔتعیینٔنرخٔکنیم.
ردٔاینٔعرصاهٔاولاأکسیٔکهٔٔتصادٔآزادٔرأبیانٔکنند؟ٔاینٔاقتصادٔعقالییٔاست.تعیینٔکند.ٔاینرأدرٔروایا ٔمأهست.ٔدیگرٔبهٔچهٔزبانیٔبایدٔبیاندٔاق

ٔ.هٔکنیمشودٔبایدٔنظریا ٔخودشٔرأکنارٔبگااردٔؤآنرأرأبهٔاسمٔاسالمٔترویجٔنکند.ٔبایدٔبهٔنظرا ٔعقالییٔاقتصادیٔدرٔدنیأتوج
yon.ir/tasiirٔاالسالمٔعلویٔبروجردی:ٔآدرسٔمطلبٔدرٔپایگاهٔاطالعٔرسانیٔدفترٔحجت

ٔشودٔکهٔعالوهٔبرٔمرکزٔتجاریٔبودن،ٔازٔرستوران،ٔفضایٔبازیٔؤغیرهٔنیزٔبرخوردارند.هأبهٔمراکزٔبزرگیٔگفتهٔمیمگامال .28
درٔخودٔموادٔغاایی،ٔالبسهٔؤپوشاکٔؤ...ٔرأٔازٔلوازمٔخانگی،ٔهاییٔبأوسعتٔبسیارٔزیادٔکهٔتقریبأتمامٔمواردٔموردٔنیازٔزندگیٔاعّمٔ.ٔفروشگاه29

ٔاند.جایٔداده
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ٔدییارأتأٔدیاحاوزهٔتجاار ٔؤتولٔنیباهٔدساتٔساالطٔیگاارمتیکهٔمأقٔنیستٔبابٔنیازٔأالبتهٔاینٔحرفٔ؛بکندٔیگاارمتیق
لاأٔ.کنمیمٔح بعدأکهٔادلهٔآنٔرأبٔمیبرؤعیزؤتؤدیبهٔسمتٔعدمٔتمرکزٔدرٔتولٔدیکهٔبأمیکنیمٔهیبابٔتوصٔنیبلکهٔازٔأ،میکنیم

ٔ،رساعیتکاهٔٔدیبکنٔتوجهٔدیبأیولٔ؛زدیریاستٔؤاگرٔنباشدٔتعادلٔبازارٔبهٔهمٔمٔامبریپٔیهاهیتوصٔررُِٔغٔازٔٔیاریاختٔرسعیتمسئلهٔ
اساتٔکاهٔاالنٔٔییهاهیازٔتوصٔریمأغٔیهاهیتوصٔکهٔداشتٔیگریدٔیهاهیتوصبایدٔتمرکزٔٔیبرٔعدمٔتمرکزٔاستٔؤدرٔفضأیمبتن

30ٔٔ.مطرحٔشدهٔاستکشورٔمسئلهٔرقابتٔدرٔبرنامهٔپنجمٔؤششمٔٔحوِلٔٔیاسالمٔیمجلسٔشورأِنٔیقوانٔدرٔایدرٔاقتصادٔ
هٔچادرٔاساالمٔٔعقاودٔمبادلاهٔ.مسئلهٔعقودٔمبادلهٔاستٔ،پرداختٔمیکهٔمأدرٔحوزهٔمبادلهٔبهٔآنٔخواهٔیازٔمسائلٔگریدٔیکی

ٔبعضٔ؟ددارنٔییهایژگیؤؤهایکارآمد لٔذیأدیبأیمالٔیهاتبادلٔیٔازبعضٔ،باشدٔشرکتعقدٔٔلیذٔدیبأیمالٔیهاازٔتبادلٔیمثالا
ٔریساأفوایادٔؤدیافوأنیاأیوقتٔ؟دارندٔیدیچهٔفوأهانیأ؟باشدٔکمٔمضاربهُحٔٔلیذٔدیبأیازٔتبادال ٔمالٔیبعضٔ،باشدٔمساقا 

ٔیبارأتنّبرایٔکیاؤٔ؛کنندیاستفادهٔمسو ٔعقودٔٔنیأدارندٔازٔاهکهٔبانکٔشودیمٔواضیٔ،میکنٔبح ٔیعقودٔرأبهٔنحؤاستدالل
ٔیزٔؤسالطانچونٔهمانٔاشکالٔتمرکٔ؛هأسپردعقودٔرأبهٔبانکٔیاجرأتوانیکهٔنمٔشودیمٔجادینگربانٔأیمحترمٔشورأیفقرا

ٔ.کردٔمیخواهٔبح ٔیکٔؤتعالتبارٔهآنٔرأبفضلٔدیللهٔمسئلهٔعقودٔؤفوا اشاحاالٔانٔ.دیآیمٔشیپٔعرضٔکردیمٔکهٔدرٔبخشٔقبل

 و کفر یمانیا ۀجامع نیب یکار جهان میتقس یها؛ رد مبناو تعرفه المللنی. تجارت ب5/3

خاواهیمٔٔایانٔمسائلهباهٔٔ.پرداخاتٔمیخاواههأؤتعرفهالمللٔنیتجار ٔبٔدهیمباحثا ٔبهٔپدٔنیأفصلٔپنجِمٔسردرٔٔتیدرٔنرا
.ٔؤکفارٔبرونادٔماانیجبرهٔأنیب31ٔیکارٔجرانٔمیالمللٔبهٔسمتٔتقسنیار ٔببرٔاساسٔمفرومٔتجٔخواهندیمٔیبعضٔپرداختٔکه
ظاامٔعِٔٔیهمانطورٔکهٔهمهٔفقرأ.میبکنٔهمباحثٔدیاللهٔبا شارأانٔنیأ؟ستیچٔالمللدرٔفضایٔبینٔتبادلٔؤتجار ٔیمفرومٔاصل

تجاار ٔٔلاؤآنؤ،میدستورٔکارٔخودمانٔقرارٔبادهٔکفارٔرأدرٔتیتقؤ،بهٔاسمٔتجار ٔمیتوانیفرمودندٔمأنمٔامثالرمرٔاللهٔثَّٔکٔعهیش
ؤٔ،دانادیرأحاکمٔبرٔهماهٔمساائلٔمٔیاستٔکهٔاسالمٔمسائلٔفکرٔنیکفارٔأتیمسئلهٔعدمٔتقؤشرح32ٔ.خردٔباشدٔتجارِ ٔٔکی

                                                           
کاالٔؤخدما ،ٔدولتٔٔعیتوزٔندیؤشفافٔسازئفرآٔعیشبکهٔتوزٔیسطیٔرقابت،ٔارتقا ٔبررهٔورٔشیمناسبٔبازار،ٔافزأمیبهٔمنظورٔتنظ101ٔٔمادهٔ.30
ٔ.تواندیم

ٔپنجمٔتوسعهٔۀپنجٔسالٔبرنامه
ٔ ۲۲ٔماده
رلٔؤشافافٔساامان،ٔساالم،ٔٔیاگونهکسبٔؤکارٔرأبهٔمحیطٔها،ا ٔؤرویهدرٔجرتٔاصالحٔقوانین،ٔمقررٔیدولتٔمکلفٔاستٔبأاقدامٔقانونٔ(الف

درٔٔحقاوقٔمالکیاتٔیالمللابینٔیهاؤشاخصهٔیالمللبینٔیقانونٔبرنامه،ٔرتبهٔایرانٔدرٔدؤشاخ ٔرقابتٔپایرٔیسازدٔتأدرٔپایانٔسالٔچرارمٔاجرا
سابٔؤکاارٔک%(ٔازٔاینٔهدفٔمحق ٔشود.ٔدرٔشااخ 20ٔٔدرصدٔ)ٔٔسالٔبیستاندازٔبهٔرتبهٔسومٔارتقا ٔیابدٔؤهرمنطقهٔسندٔچشمٔیمیانٔکشورها

شارریورٔؤٔساتٔدرٔپایاانامکلافٔٔیهرسالٔدهٔرتبهٔارتقا ٔیافتهٔؤبهٔکمترٔازٔهفتادٔدرٔپایانٔاجرائقانونٔبرنامهٔبرسد.ٔوزیرٔامورٔاقتصاادئؤدارایا
ٔ.اسالمئارائهٔنمایدٔايا ٔبهٔمجلسٔشوراسفندماهٔهرٔسال،ٔگزارشٔمیزانٔتحق ٔحکمٔاینٔبندٔرأهمراهٔمستند

ٔکشورٔۀششمٔتوسعٔۀپنجٔسالٔۀبرنام
ٔداریٔاست.هایٔبزرگٔنظامٔسرمایه.ٔمنظورٔبهٔکارگیریٔنیرویٔکارٔکشورهایٔجرانٔسومٔبرایٔگسترشٔفعالینٔکارتل31
آنٔٔایاؤآٔشاود؟یرانسهٔوانگلستانٔهامٔمامثلٔفٔیغربٔیحکمٔشاملٔهمهٔکشورهأنیأایداردٔؤآٔیچهٔحکمٔییکایامرٔیؤفروشٔکاالهأدیخر .32

ٔاست؟ٔیدرٔهمهٔکشورهأجارٔایاستٔؤٔرانیحکمٔمخصوصٔا
نٔساالمٔؤمسالمیاکافرٔؤاساتعمارگرٔکاهٔدشامنٔٔیؤاستفادهٔازٔآنرأباع ٔتقویتٔدولترأیغیراسالمٔیازٔکشورهأیوارداتٔی:ٔاگرٔخریدٔکاالهاج

ازٔٔکاهٔمسالمانانٔیأمسلمینٔدرٔسرتاسرٔعالم،ٔتقویتٔنماید،ٔواجبٔاساتٔیاسالمٔیهاهٔسرزمینهجومٔبٔیآنرأرأبرأیهستند،ٔشودٔؤیأقدر ٔمال
کاهٔدشامنٔٔیرکافٔیدولترأبأدولتٔدیگرٔازٔیدیگرٔؤدولتٔیبأکاالٔیبینٔکاالیٔیؤاستفادهٔازٔآنرأاجتنابٔکنند،ٔبدونٔاینکهٔفرقٔیؤبکارگیرٔیدخر

ٔبهٔمسلمانانٔایرانٔندارد.ٔیاینٔحکمٔهمٔاختصاصٔاسالمٔؤمسلمینٔهستند،ٔوجودٔداشتهٔباشدٔو
1355ٔاالستفتائا ،ٔسٔٔاجوبه
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ازٔعادمٔٔیناشأکردهٔاستٔکاهٔساودِٔٔهیدرٔواقعٔتوصٔ،دیریازٔتبادلٔبأکفارٔرأنپأیناشِٔیٔاقتصادٔکردهٔاستٔکهٔسودِٔٔهیتوصٔیوقت
طٔدرٔواقعٔبسأدیکنیپروأبأکفارٔبرقرارٔمیبٔیرابطهٔاقتصادٔیقتچونٔشمأؤ.دیتانٔرأحفظٔکنتفکرا ٔجامعهٔصچالشٔدرٔحوز

ٔی،نیباستٔکهٔجرانٔنیأکنندیکهٔکفارٔمٔیکارٔنیاولٔ،دیکردٔجادینفوذٔأطکفارٔبسٔیبرأیؤوقتٔدیکنیمٔبرایٔکفارٔایجادنفوذٔ
ٔ،میجلسهٔبهٔاختصارٔعرضٔکردٔنیؤدرٔأدیگرکهٔمأدرٔجلسا ٔٔیؤبنابرٔشرحٔ.کشندیشمأرأبهٔچالشٔمؤتفکرا ٔٔهاشهیاند
.ٔبایدٔاستٔیحفظٔمسئلهٔسودٔارتباط،کفارٔتیدعو ٔبهٔعدمٔتقؤنیبنابرأ.ردیگیرأازٔمأمٔیسودٔارتباطٔ،چالشٔدرٔتفکرٔجادیا

ٔٔدرٔاینرأدقتٔشود.
ٔمأبأیترازٔتجارٔ؟ٔحتمأبایدخواهدٔکردٔدایپٔیدرٔفقهٔالمکاسبٔچهٔشکلٔیسودٔارتباطبرٔاصالتٔٔیحاالٔبافتٔتجار ٔمبتن

ٔکیأ.میکنأتعریافمستکبرٔٔیرأبأکشورهأمانیترازٔتجارٔمیتوانیمأنمٔیعنیٔشود،عالمٔعوضٔٔنیمستضعفٔو33ٔمتعردهاغیر
ٔ یاالٔیکاهٔچاهٔکسانیأ،میکنیمأاهادارأٔیصادراتٔیهازهیجأمیدارٔیوقت.ٔخواهدٔشدٔجادیالمللٔانیازٔتجار ٔبٔیمدلٔخاص

کشورٔرأٔیکاالهاچهٔاندازهٔکردهٔؤٔکشورکهٔچقدرٔدالرٔواردٔٔستیشاخ ٔنٔنیفقطٔبأأ،استٔیصادراتٔیهازهیآنٔجأافتیدر
اینٔٔقبلٔیهاحاالٔمأدرٔدورهٔ.رأداشتهٔاستٔیسودٔارتباطٔرییچقدرٔقدر ٔتغجرٔاستٔکهٔآنٔتأنیشاخ ٔأ؛صادرٔکردهٔاست

ٔمسائلهٔاساالمٔٔمیدارٔاینقاطٔدنٔیکهٔدرٔاطرافٔخودمانٔؤدرٔاقصٔیمسلمانٔیکشورهاهمینٔ؛ٔمثالٔمینیبیمٔمسئلهٔرا درٔاساسااا
شدندٔؤبعدٔٔییواردٔکشورهأ،ارٔمحترمٔبهٔبرانهٔتجار ٔؤکاالّجٔبودندٔکهٔآنٔتُٔٔیارّجٔتُٔٔیعنیٔ؛بأابزارٔتجار ٔجلؤرفتهٔاستآنجأ

کهٔٔدیبدهٔرییتغٔنحؤنیبهٔأدیتوانیلاأمدلٔتجار ٔرأم34ٔ.اندطورٔبودهنیازٔکشورهأأیلیخٔ،دادندٔشیرأافزأعهیدرٔآنجأنسلٔش
ٔیهاادرٔدورهٔ.مٔاساتدرٔعاالَٔٔیروابطٔانسانٔنهیدرستٔؤبرٔگسترشٔتفکرِٔٔارابزٔ،مٔاستفکرٔافرادٔدرٔعالَٔٔکیتجار ٔابزارٔتحر

35ٔ.کاارٔرأکردنادٔنیاأ،باأابازارٔتجاار ٔییایآسأیکشاورهأنیازٔهمأیکهٔدرٔبعضأمیداشتٔیمانندٔمرحومٔقمٔیارّجٔگاشتهٔتُٔ
سااختارٔٔنیاکاردهٔؤأروعشا اللهٔازٔفردأشانٔ.ٔپسکردٔمیخواهٔفیرأبازتعربینٔالمللٔازٔتجار ٔٔیدیمدلٔجدٔکیاللهٔ شاان

                                                           
داری(ٔتعردیٔنسبتٔبهٔدؤبلوکٔقادر ٔشارقٔ)کمونیسام(ٔؤغاربٔ)سارمایه)زمانٔجنگٔسرد(ٔاعالمٔبی1961ٔ.ٔکشوهاییٔهستندٔکهٔدرٔسال33ٔ

ٔیٔعضؤآنٔاست.المللیٔهمچنانٔهمٔدایرٔاستٔؤایرانٔیکیٔازٔکشورهاکردند.اینٔسازمانٔبین
نژادٔبهٔٔیرانیدؤتاجرٔعربٔأۀلیبارٔبهٔوسٔنیشدٔصور ٔگرفت.ٔمنترأأانیمااهبٔبٔریسأیکهٔبرأیقیبهٔهمانٔطرٔزیطلوعٔؤنفوذٔماهبٔاسالمٔنٔ.34

ٔکردناد،ٔیمٔرفتٔؤآمدٔایسآٔیکجرا ٔبودند.ٔبازرگانانٔمزبورٔکهٔبهٔجنوبٔشرقٔمیکهٔازٔبازرگانانٔمقٔ،یشاگردٔؤن،یؤبرهانٔالدٔفینامٔعبدٔاللهٔعر
ٔدادند.ٔیرأدرٔمنطقهٔعملٔخودٔمنتشرٔؤتوسعهٔمٔیاسالمٔۀمعارفٔؤفرهنگٔبرجست

30ٔصٔٔ،یاندونزٔزیرستاخ
هزارٔؤششصدٔمیالدیٔمردیٔقمیٔؤازٔمحلهٔچارمندانٔ)یأچارمردانٔیأبهٔتلّفظٔمردمٔقم:ٔچارمندون(ٔکهٔهمٔعالمٔباود،ٔهامٔتااجرٔدرٔسالٔیك.35ٔ

ٔد،مروزٔشاوزٔؤتایلندٔکشورٔسیامٔآنٔرٔۀدهدٔبرایٔترویجٔماهبٔتشّیعٔازٔشررٔقمٔکوچٔکردٔؤروانایٔکهٔقرائنٔنشانٔمیتجار ٔؤبهٔگونهٔظاهرأبرای
اریٔپسندیدهٔابتدأبأحسنٔعملٔؤرفت«ٔشی ٔاحمد»ترینٔکشورهایٔآسیایٔجنوبٔشرقیٔبودهٔؤهست.ٔآبادترینٔؤپرجمعیتٔۀسرزمینیٔکهٔازٔجمل

ٔچندمٔازٔخت.ٔدینٔاسالگاهٔبهٔتبلیغٔؤترویجٔماهبٔتشّیعٔدرٔآنٔسرزمینٔپرداانصافٔدرٔتجار ٔنظرٔپادشاهٔؤمردمٔرأبهٔخودٔجلبٔکرد.ٔآنٔؤرعایت
امخیٔشاطنتیٔازٔمقاامٔدرٔدساتگاهٔسال«ٔشای ٔاحماد»قرنٔقبلٔدرٔسیامٔراهٔیافتهٔؤبنابراینٔزمینهٔبرایٔپایرفتنٔماهبٔتشّیعٔآمادهٔبودٔبهٔویاژهٔکاهٔ

ٔددادنایابٔمیایٔمخصوصٔخودٔبنأکردند،ٔدرٔروزٔدهمٔمحّرمٔمجالسٔوعظٔترتبرخوردارٔشدهٔبود،ٔگروهیٔبهٔاینٔماهبٔگرویدندٔؤمسجدٔؤتکیه
حمادٔأعٔهساتندٔشای جمعیٔایرانیٔنیزٔبرایٔتجار ٔؤسکونتٔبهٔسیامٔرفتندٔؤازٔآنٔزمانٔتأامروزٔهزارانٔتنٔازٔمسلمانانٔسیامٔپیارؤمااهبٔتشای

ازٔٔودٔهشاتادٔساالستٔدرٔدستگاهٔسلطنتیٔسیامٔماهبٔشی ٔاالسالمیٔتأسیسٔکندٔویٔدرٔشرریٔبهٔنامٔآپوتایا،ٔنزدیكٔبانگکوكٔدرٔسّنیٔدرٔحدتوان
و۳۳ٔٔساال۴ٔٔٔصار)برایٔتفصیلٔمطلبٔدربارهٔشی ٔاحمدٔقمی،ٔبهٔمجّلاهٔمکتابٔاساالمٔشامٔ.رفتٔؤآرامگاهٔاؤدرٔشررٔآپوتایأزیارتگاهٔاستٔجران
مادٔچااپٔشادهٔاطالعا ٔعکسٔازٔآرامگااهٔشای ٔاحٔۀروزنامٔصدٔدرٔاینٔشماریمراجعهٔفرمای۷۶ٔخرداد۲۶ٔٔمورخ۲۱۰۷۵۰ٔٔاطالعا ٔشمارهٔٔۀروزنام
ٔ(است.

153ٔقم،ٔصٔٔیماهبٔ یتار
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خودماانٔٔهاایعزمعدمٔؤنگرانٔٔخودمانٔۀمنٔنگرانٔحوصلٔ.کردٔمیبخشٔمطرحٔخواهٔپنجٔنیرأمحضرٔدوستانٔدرٔأیمباحثات
مباحثا ٔمأٔنیتردهیچیازٔپٔیکیٔ،فتدیمسئلهٔانفالٔجأبفقطٔتأٔمیدارنیازٔجلسهٔمباحثه۱۰۰ٔٔبهٔمأٔدیشأکنمیفکرٔمٔم.ٔچونهست

اساالمٔدرٔحاوزهٔٔیازٔمطالابٔمترقأیبعضأمیتأبتاوانٔمیدارنیازٔٔامبرانیپٔهایعزمٔهیشبٔهاییعزمٔکیبهٔٔ.درٔمسئلهٔانفالٔاست
ؤٔاعااظمازٔٔیگفتگوهاأرأخادمتٔبعضأنیاازٔأیؤبرخأمیمباحثا ٔرأمطرحٔکاردٔنیأیوقتٔدوارمیامٔبح ٔکنیم.رأمکاسبٔ

اصلٔاساتٔؤاساالمٔازٔبااب۲۰ٔٔحدودٔفقطٔٔینکنندٔکهٔاصولٔاقتصادٔاسالمٔاراظرٔانیازٔآقأیبرخٔگریدٔ،میمحترمٔدادٔیفضال
ٔدیقواعدٔجدٔکیازٔمکاسبٔبأٔیدیدورهٔجدٔکیکهٔٔرندیدوستانٔبپأنیرٔابهٔنظرمٔاگ36ٔ.کندیعقالٔاقتصادٔآزادٔرأامضأمٔیبنا

ٔشاوراؤزندٔمیبانکٔٔیاپٔهیکهٔحوزهٔعلمٔییامضاهأنیوقتٔاآنٔ،میانجامٔدهٔسهینظامٔمقأیؤدرٔفضأیاصول ٔ!ِیٔنتایزٔیماثالا
ازٔٔیبعضأایا38ٔ،کندینگربانٔامضأمٔیبدونٔربأرأدرٔشورأیبانکٔا یقانونٔعملٔایٔکندیمٔیاندازرأراه37ٔیبانکٔمرکزٔیفقر

ٔیعلماأهیاازٔناحٔهاامضاأنیااللهٔا شاانٔمیدهیاقتصادٔآزادٔانجامٔمٔمیمفاهٔیعدمٔبررسٔلیکهٔمأاالنٔبهٔدلٔیگریدٔیامضاها
حالٔٔ یاعمٔیستٔبأمباحثا ٔعلماأهیکهٔدرٔحوزهٔعلمٔیمناقشاتٔنیالبتهٔمنٔمکررٔعرضٔکردمٔکهٔأ.شودیمحترمٔبرداشتهٔم

ازٔمباحثاا ٔرأٔیبعضأ،ساهینظاامٔمقأیؤدرٔفضاأیاخبارریغٔ،افتهیتیحجٔ،یاستظرارٔ، یبهٔنحؤعمٔدیدٔشدٔؤمأباخواه
ٔهللهٔازٔفاردأبفضال اشااانٔ.میکنأجادیمدرنٔأمیمفاهٔبرٔایغلبهٔ،اقتصادٔیدرٔحوزهٔنظامٔسازٔمیبتوانٔهالل شاتأانٔمیمطرحٔکن

ٔ.شدٔمواردٔبح ٔخواهٔیتبارکٔؤتعالٔیالر
ٔنیؤالحمدللهٔربٔالعالمٔ

                                                           
.ٔاقتصادٔعلامٔاسات.ٔدفرمنیسرٔکارٔآمدندٔکهٔاقتصادٔرأمٔیکند،ٔکسانٔدایاللهٔدرٔدولتٔبعدٔهمٔادامهٔپشا نإکهٔٔ،یبختانهٔدرٔدولتٔفعلخوش .36
حادودٔاساتٔؤماأمٔیاست.ٔمباح ٔاقتصادٔییهمانٔاقتصادُٔعقالٔیمخالفمٔچونٔاقتصادٔاسالمٔ«یاقتصادٔاسالم»ٔریامٔبأتعبگفتهٔیمنٔگاهٔیحت
ٔییعقالٔرهیکهٔسٔمینیبیؤمٔمیکنینگاهٔمٔیعنیاست.ٔٔییموضوعا ،ٔحکمٔامضأهی.ٔدرٔبقمیادادهٔیسیکهٔدرٔآنرأحکمٔتأسٔستیموضوعٔن20ٔشٔازٔیب

ٔ؟ستی.ٔمنظورٔازٔعقالٔچشودیشرعٔمٔدییمشمولٔتأٔبیترتنیؤبدٔمیکنی.ٔاگرٔبأعموما ٔؤاصالحا ٔمأمنافا ٔنداشتٔامضأمکندیچگونهٔنگاهٔم
.ٔاسالمٔدیگویرأمٔنی.ٔشرعٔهمٔهمشودیمٔییهأاقتصادٔعقالهمگانٔدارندٔکهٔمجموعٔآنٔشیپٔیشدهٔمقبولشناختهٔیاقتصادٔیهاعالمٔروشٔیعقال
ٔ.یستیاقتصادٔآزادٔاستٔنهٔاقتصادٔکمونٔیی.ٔاقتصادٔعقالدیگویرأمٔنیهمٔهم

Yon.ir/jK3es االسالمٔسیدمحمدجوادٔعلویٔبروجردی:ٔمطلبٔدرٔسایتٔدفترٔحجتٔآدرسٔ  
ٔیاساالمٔیسالهٔششمٔتوسعهٔجمراورقانونٔبرنامهٔپنج16ٔٔبهٔاستنادٔمادهٔٔیبانکٔمرکزٔیفقرٔیشورأ،یبانکٔمرکزٔیبهٔگزارشٔروابطٔعموم .37
درٔٔیرادٔمتجازشدهٔؤمتشکلٔازٔپانجٔمجتٔلیکشورٔتشکٔیبدونٔربأدرٔنظامٔبانکٔیبانکٔا یعملٔییصحٔیازٔاجرأنانیؤبأهدفٔحصولٔاطمٔرانیا

نفارٔازٔٔکیاؤٔیساالمأیمجلسٔشورأندگانینفرٔازٔنمأکینفرٔحقوقدان،ٔٔکینفرٔاقتصاددان،ٔٔکیٔ،یکلٔبانکٔمرکزٔسییرٔ ،حوزهٔفقهٔمعامال
ٔاست.ٔیدولتٔیعاملٔبانکٔهأرانیمد

yon.ir/o5yTJ:آدرسٔمطلبٔدرٔسایتٔرسمیٔبانکٔمرکزیٔجمروریٔاسالمیٔایران 
ٔصدیؤسٔکرزاریماهٔٔوریؤهفتٔمادهٔؤچرارٔتبصرهٔدرٔجلسهٔروزٔسهٔشنبهٔهشتمٔشررٔستیبدونٔربا)ٔبررهٔ(ٔمشتملٔبرٔبٔیبانکٔا یقانونٔعمل.38ٔ

سٔمجلأسیرئا)ٔگاردد.ٔیاساتٔاباالمٔمأدهینگربانٔرسأیشورأدییبهٔتا10/6/1362ٔٔ یؤدرٔتارٔبیتصؤیاسالمٔیجلسٔشوراؤشصتٔؤدؤم
ٔی(اکبرٔهاشماالسالمٔحجتأٔیاسالمٔیشورا

yon.ir/mhZBjٔدریافتٔمتنٔقانونٔازٔپایگاهٔرسمیٔبانکٔمرکزی:ٔ
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ٔکیلبٔتواندٔدرٔقأیمکهٔٔمینامٔیمٔیاسیدٔسدستاورٔکیرأٔیفسادٔقانونٔنیمأا»کردهٔاست:ٔٔفیصور ٔتعرٔنیرأبهٔأیدانشگاهٔهارواردٔفسادٔقانون
ٔمارأنیهمٔشودٔکهٔاگروهٔفرأکیٔایفردٔٔکیسودٔٔنیتامٔیامکانٔتبادلٔبرألهیوسٔنیاتخاذٔشودٔتأبهٔأیدولتٔینرادٔرسمٔکیازٔطرفٔٔیتیروشٔحما

ٔ«شودٔافتیدرٔیبهٔصور ٔضمنٔایٔییممکنٔاستٔواضیٔؤصر
We define legal corruption as the political gains in the form of campaign contributions or endorsements by a 
government official, in exchange for providing specific benefits to private individuals or groups, be it by 
explicit or implicit understanding. 

yon.ir/MqRkUٔمطلبٔدرٔمرکزٔاخالقٔدانشگاهٔهاروارد:ٔٔآدرس
ٔناوعٔنیأی.ٔبهٔعبارتشودینمٔیمواردٔنیتنرأشاملٔچنٔیپرٔواضیٔاستٔکهٔفسادٔقانونٔیقرارٔداردٔولٔفیتعرٔنیألیذٔ«ینجومٔیهاحقوق»ٔمسئله

ٔنیوهٔعنااازٔآنٔاساتٔکأیکشاورهأحااکٔنیقوانٔیشدهٔاستٔولٔ«یقانون»داشتنٔمتصفٔبهٔوصفٔٔیقانونٔیبودنٔؤظاهرٔیمخفٔلیازٔفساد،ٔبهٔدل
ثالٔمٔیفاصلهٔگرفتهٔاند.ٔبرأشدنیتلق»ٔجرم»ؤ«ٔفساد»ازٔٔم،ینگرشٔغلطٔبهٔمسئلهٔجرأایعدمٔامکانٔمقابلهٔگستردهٔبأآنٔؤٔلیبهٔدلٔیامجرمانه

ٔنی.ٔهمچنااستٔ«یقانونٔیفساد»مأٔدگاهینوعٔفسادٔازٔدٔنیلاأدرٔواقعٔأشودینمٔیتلق«ٔفساد»موادٔمخدرٔٔیمصرفٔآزادٔؤعمومٔۀدرٔهلندٔمسئل
هٔدرٔهلندٔکافٔکیٔری.ٔعکسٔزشوندیمٔیتلقٔ«یقانون»ٔایدنٔیکشورهأیکهٔدرٔبعضٔگریدٔیؤانحرافا ٔاخالقٔ«یبازهمجنس»ٔیآزادٔۀمسئلاستٔ

ٔ.کندیمختلفٔرأسرؤمٔیؤعلفٔبأدوزهأشیاستٔکهٔحش
11ٔصٔ«ٔظرورٔؤافولٔمنعٔشاهدانه»ازٔکتابٔٔعکس

yon.ir/653YQ یِانٔآٔیت»معتبرٔٔیپژوهشٔدانلودٔکتابٔازٔمؤسسه  
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