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ٔالرحمیالرمحناهللبسم

القاسرمٔءٔابییٔیومٔالجزالمینٔؤالصالةٔؤالسالمٔعلیٔسیدنأؤنبینأؤشفیعنأفاعوذٔباللهٔمنٔالشیطانٔالرجیمٔالحمدٔللهٔربٔالعا
عّجلٔٔالهٔالفداءٔوؤعلیٔاهلٔبیتهٔالطیبینٔالطاهرینٔالمعصومینٔالمکرمینٔسیمأبقیةٔاللهٔفیٔاالرضینٔارواحنأآلمٔمحمدٔ

ٔاللهٔتعالیٔفرجهٔالشریفٔؤاللعنٔالدائمٔعلیٔاعدائهٔاعداءالله.
؛ از ولپقخلق  و  اری مبادالت توسط سرمایه دارانذتصرف حداکثری در ارزش گ، در قرض (رئوس اموال)ن رفتن اصل مالاز بی .۱

 جمله ضرر های حاصل از تعریف نکردن پول بر اساس مال بودن

ؤاصرو ٔٔگذاریٔدرٔکراالبحثٔمأدرٔجلسهٔگذشتهٔدرٔتشریحٔموانعٔساختاریٔتسعیرٔاختیاریٔبود.ٔبیانٔشدٔمسئلهٔمرمٔقیمت
ینکرهٔابرزارٔاست.ٔبعدٔازٔمسئلهٔمررمٔتعریرفٔپرو ٔؤأالمکاسبفقهیکیٔازٔسهٔرکنٔاصلیٔمعامالتٔؤمبادالتٔدرٔٔنآٔبرحاکمٔ

ٔدرٔنرایرتٔابررٔکنردٔوگذاریٔدرٔمبادلرهٔموضروعیتٔپیردأمیمبادلهٔچهٔباشدٔؤمبادلهٔرأبهٔچهٔشکلٔانجامٔدهیم،ٔمسئلهٔقیمت
ٔالمکاسبٔمطرحٔخواهدٔشد.فقهسومٔدرٔٔمسئلهٔعقودٔمبادلهٔهمٔدرٔمرحله

رأمطرحٔکرده،ٔعرضٔکردیمٔپو ٔاعتباریٔضدٔسودٔارتباطیٔاست1ٔٔبعدازاینکهٔادلهٔخودٔراجعٔبهٔتعریفٔپو ٔدرٔنفیٔپو ٔاعتباری
ْموا»؛ٔاواًلٔمسئلهٔقرضٔرأازٔذیلٔشمو ٔآیهٔکشدیمؤالاقلٔسودٔارتباطیٔرأدرٔسهٔموضعٔبهٔچالشٔ

َ
خرار 2ٔٔ«ِلُکمَفَلُکْمُٔرُؤُسٔأ

                                                           
1 .ٔ Fiat money: Money that is not intrinsically useful and is valued only because it is used as money . 

ٔ.استٔهشدٔدارٔارزشٔشودٔمیٔاستفادهٔپو ٔعنوانٔبهٔآنٔازٔکهٔدلیلٔاینٔبهٔفقطٔؤنیستٔٔاستفادهٔقابلٔذاتأًٔکهٔپولی:ٔاعتباریٔپو 
 578صٔهفتم،ٔویرایشٔکالنٔ)منکیو(،ٔاقتصادٔکتابٔازٔمطلبٔآدرس

َرا ٰیأ.2 یُّ
َ
ِذیَنٔ أ ُقوا آَمُنوا َالَّ ٰبا ِمَنٔ َبِقيَ ٰما َذُروا َؤ َاهّٰللَ ِاتَّ ْمرٰوالِٔ ُکْنُتْمٔ ِإْنٔ َالرِّ

َ
َذُنوأِبَحْرٍبِٔمَنَٔاهّٰللَِٔؤَرُسوِلِهَٔؤِإْنُٔتْبُتْمَٔفَلُکرْمُٔرُؤُسٔأ

ْ
ُکْمٔاٰلُٔمْؤِمِنیَن،َٔفِإْنَٔلْمَٔتْفَعُلوأَفأ

 279 و278ُٔتْظَلُموَن/ٔسورۀٔبقرة،ٔآیۀَٔتْظِلُموَنَٔؤالٰٔ
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دارٔبرٔدارهأبرٔارزشٔپو ٔاستٔکهٔبازٔحکومتٔدادنٔبهٔسرمایهسازٔتحققٔاختیارٔحداکثریٔسرمایهؤدرٔمرحلهٔبعدٔزمینهٔکندیم
.ٔدرٔمصداقٔسومیٔهمٔرندیگیمدارانٔفقطٔسودٔخودٔرأدرٔنظرٔاینکهٔسرمایهٔپو ،ٔضدٔسودٔارتباطیٔاست؛ٔبهٔدلیلٔگذارِیٔارزش

ٔبود.ٔیعنیٔمتأسفانهٔدرٔمسئلهٔپو ٔاعتباریٔدرٔاقتصراد3ِٔٔمسئلهٔخلقٔؤایجادٔپو ٔکندیمی،ٔسودٔارتباطیٔرأنقضٔکهٔپو ٔاعتبار
امأدرٔبرخیٔدیگرٔٔانددادهخلقٔپو ٔپذیرفتهٔشدهٔاست.ٔالبتهٔدرٔبرخیٔازٔکشورهأبرایٔخلقٔپو ٔیکٔاستانداردیٔقرارٔٔ،موجود

شدهٔهرحا ٔدرٔهمهٔجایٔدنیأمسئلهٔخلقٔپو ٔپذیرفتهٔبه4ٔاستانداردٔخاصیٔندارد.ازٔکشورهأمانندٔکشورٔمأمسئلهٔخلقٔپو ،ٔ
ازٔپایگاهٔهمینٔپو ٔاعتباریٔبرایٔخودٔثروتٔٔکنندیمؤکسانیٔکهٔخلقٔپو 5ٔٔرٔاستَرٔمصداقٔفریبٔؤَغٔٔقطعأًخلقٔپو ٔٔاستٔو

ٔاست.ٔٔآورندٔؤالبتهٔعوارضٔدیگریٔکهٔدرٔمسئلهٔکثیفٔخلقٔپو ٔبارٔشدهبادآوردهٔمی

ُٔکرْمُٔرُؤُسَٔفلَٔ»اینٔمباحثٔرأدرٔجلساتٔگذشتهٔبحثٔشد.ٔاینٔسهٔمصداقیٔکهٔبندهٔعرضٔکردم؛ٔیعنیٔمسئلهٔنقصٔآیهٔشریفهٔ
ْمواِلُکْمٔالَٔتْظِلُموَنَٔؤالُٔتْظَلُموَنٔ

َ
دارٔدرٔنٔحداکثریٔبهٔطبقهٔسرمایهتصرفٔدادٔ-2بهٔوسیلهٔپو ٔاعتباری،ٔٔفرایندٔقرضٔ-1در:ٔ«ٔأ

هررٔسرهٔٔ؛ اصولیٔمانندٔصداقتٔؤمسئلهٔپو ٔحال ٔدرٔمسئلهٔخلقٔپؤقضنٔ-3گذاریٔبرایٔابزارٔمبادلهٔاستٔؤشمسئلهٔارز
ٔ.کنندیمضدٔسودٔارتباطیٔعملٔ

بعدازاینکهٔاینٔسهٔمسئلهٔرأبحثٔکردیمٔبهٔمسئلهٔمرمٔتسعیرٔاختیاریٔرسیدیم.ٔعرضٔشدٔکهٔتسعیرٔنبایدٔتوسطٔحراکمٔانجرامٔ
کرهٔٔانرددادههمرهٔفقررایٔشریعهٔفتروأٔ-قأًیتحقبلکهٔ–ٔبأًیتقرایدٔبهٔدستٔطرفینٔمعاملهٔباشد.ٔبیانٔشدٔکهٔبٔنآٔاریاختشودٔبلکهٔ

حرامٔاستٔؤاختیارٔدرٔبازارٔؤٔ-گذاریٔحاکمٔاستمرادٔقیمتٔمیکنیموقتیٔکلمهٔتسعیرٔرأبهٔنحؤمطلقٔاستفادهٔ–تسعیِرٔحاکمٔ
خبٔاینکرهٔایرنٔحکرمٔجریرانٔپیردأکنردٔدرٔواقرعٔیکریٔاز6ٔٔباشد.ٔروشدوفیخرگذاریٔبایدٔبرٔعردهٔطرفینٔدرٔمسئلهٔقیمت

                                                                                                                                                                                     
دٔ]ؤبرهٔرٔچنرینٔنکردیرایٔاهلٔایمان!ٔازٔخدأپروأکنید،ٔؤاگرٔمؤمنٔ]واقعی[ٔهستیدٔآنچهٔرأازٔربأ]برٔعردهٔمرردم[ٔبراقیٔمانردهٔرهرأکنیرد.ٔواگر

دٔشمأبررایٔخرؤتوبهٔکردید،ٔاصلٔسرمایهٔهایرباخواریٔاصرارٔورزیدید[ٔبهٔجنگیٔبزرگٔازٔسویٔخدأؤرسولشٔ]برٔضدٔخود[ٔیقینٔکنید؛ٔؤاگرٔ
 ن[رجمۀٔانصاریاشماستٔ]ؤسودهایٔگرفتهٔشدهٔرأبهٔمردمٔبازگردانید[ٔکهٔدرٔاینٔصورتٔنهٔستمٔمیٔٔکنیدٔؤنهٔموردٔستمٔقرارٔمیٔٔگیرید.]ت

 .ابدیٔیمٔشیافزأیپولٔایٔیمنطقهٔاقتصادٔایکشورٔٔکیٔیمالٔرهیاستٔکهٔذخٔیندیخلقٔپو ٔفرأ.3
اسرت،ٔٔینگینقردٔشیموضرو ٔاقتصراد،ٔافرزأنیحادترٔکهیکردٔدرٔحالٔحیتصرٔ(رانیأیصادراتٔاتاقٔبازرگانٔونیکنفدراسٔسییر)ٔحمدٔالهوتیمٔ.4

ؤٔشٔخواهردٔدادرأکاهٔیؤارزشٔپو ٔملٔشیکاالهأرأافزأمتیقٔرایکنندهٔاستٔزنگرانٔاریکهٔبسٔرسدیبرٔچاپٔاسکناسٔبهٔگوشٔمٔیمبنٔییخبرها
نسبتٔبهٔٔیبانکٔیهایهمچونٔپرداختٔبدهٔلیبأهرٔدلٔیکهٔبانکٔمرکزٔیتأزمان...ٔافزودٔسنایبهٔأیؤ.شودیؤطالٔمٔرزأیهابهٔبخشٔباعثٔورود

ٔاد.درأکاهشٔخواهدٔٔیپو ٔملٔشارزٔنیؤهمچنٔشیکاالهأرأافزأمتیقٔرایاقتصادٔکشورٔمضرٔاست.ٔزٔیچاپٔاسکناسٔاقدامٔکند،ٔبرا
 yon.ir/CHAPPOL«:ٔایسنا»اریٔدانشجویانٔایرانآدرسٔمطلبٔدرٔخبرگز

ٔ؟داردٔیمکچهٔحٔیازٔنظرٔشرعٔیتجارٔیرسشٔ:خلقٔپو ٔتوسطٔبانکٔهاپٔ.5
ننردٔؤازٔکٔیمعاملهٔمٔآنٔلهیوجودٔنداردٔکهٔآنرأبهٔوسٔیأهیسرمأرایکارٔمصداقٔاکلٔما ٔبهٔباطلٔاستٔزٔنیأ:یرازیمکارمٔشٔیالعظماللهتیآٔپاسخ
ٔیاگررٔروزٔباشدٔکرهٔآنٔهرمٔحررامٔاسرتٔؤینمٔینو ٔکالهبردارٔکیشباهتٔبهٔٔیجامعهٔاستٔؤدرٔمجمو ٔبٔانیورمٔؤضررٔؤزباعثٔتٔگریدٔیسو

ٔمصرفٔکردهٔاست.ٔیآنٔبانکٔمسلمأورشکستٔخواهدٔشد؛ٔچونٔچندٔبرابرٔموجودٔرندیگذارانٔبخواهندٔسپردهٔخودٔرأبگٔسپرده
yon.ir/VCe4I یرازیمکارمٔشٔیالعظماللهتیآٔدفترٔحضرتٔیرساناطال ٔگاهیپأٔ  

ٔ،ٔنعمٔلؤأجحفٔألزمٔبالتنّز ،ٔؤإاّلٔألزمهٔالحاکمٔبسعرٔالبلد،ٔأؤبمأیراهٔمصرلحة.ٔفمرأدّ ٔعلریو أّما التسعیر فال یجوز ابتداء  :ٔیٔنیامامٔخمٔ.6
ٔعدمٔالتسعیر،ٔمنصرفٔعنٔمثلٔذلك.

چرهٔآنٔایررٔشرررٔدٔجیررأمتیکندٔکهٔقیمتٔرأبهٔقجحافٔکندٔحاکمٔشر ٔاؤرأناچارٔمیگذاریٔدرٔابتدأجایزٔنیستٔلیکنٔاگرٔفروشندهٔاامأقیمتٔو
ٔشود.کاهشٔدهدٔؤروایاتٔداللتٔکنندهٔبرٔعدمٔجوازٔقیمتٔگذاریٔشاملٔاینٔقبیلٔمواردٔنمیٔداند؛یمصلحتٔم

 613صٔ،3 ٔٔ،عیالبٔکتاب
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ٔالمکاسربفقهبرایٔارتقایٔمنزلتٔکسبٔاست؛ٔیعنیٔاگرٔشمأتسعیرٔاختیاریٔرأنداشتهٔباشیدٔشغلٔدرٔٔالمکاسبفقهابزارهایٔ
شد.ٔامأاگرٔدهٔالهٔنخواهدٔداؤامثالرمٔازٔاینٔمکاتبٔض8ٔؤنئوکینزی7ٔهیچٔتفاوتیٔبأشغلٔدرٔمکاتبٔاقتصادیٔمانندٔنرادگرایی

ریزیٔداشتهٔباشیدٔبهٔدلیلٔشرایطیٔکهٔمحفوفٔبهٔمسئلهٔمسئلهٔتسعیرٔاختیاریٔرأحفظٔکردهٔوسعیٔکنیدٔبرایٔتحققٔآنٔبرنامه
چهٔچیزیٔباعرثٔٔشود.افزودهٔتبدیلٔبهٔابزاریٔبرایٔتزکیهٔؤعبادتٔمیشغلٔازٔابزاریٔبرایٔایجادٔارزشٔ،تسعیرٔاختیاریٔاست

ٔکهٔاینٔکارٔانجامٔشود؟ٔشروطٔؤاصولیٔکهٔبرٔمسئلهٔتسعیرٔاختیاریٔحاکمٔاست.ٔودشیم

.باز تعریف شغل بر اساس تسعیر اختیاری به ابزار بهبود سود ارتباطی به خالف تعریف شغل در نظام سرمایه دارای به ابقزار کسق  ۲

 یاریارزش افزوده؛ مقدمه الزم برای ورود به تعریف شغل بر مبنای تسعیر اخت

برخیٔازٔشروطٔحاکمٔبرٔمسئلهٔتسعیرٔؤدرٔواقعٔشرایطٔتجارتٔرأدرٔمحضرٔشمأعرضٔکرردهٔؤبرهٔٔخواهمیمدرٔجلسهٔامروزٔ
ٔ.ٔلرذأحفرظٔایرنٔحکرمٔتسرعیرِٔکنردیمشغلٔتنز ٔماهیتیٔپیردأٔ،اختیاریٔنباشدٔ،نحؤتفصیلیٔاثباتٔکنمٔکهٔاگرٔمسئلهٔتسعیر
طورٔکرهٔافرزودهٔمحرضٔنشرودٔؤهمرانرایٔاینکهٔشغلٔتبدیلٔبهٔعاملیٔبررایٔارزشاختیاریٔخیلیٔبرایٔمأموضوعیتٔدارد؛ٔب

                                                           
ٔ:باشدٔیمٔیمتکٔریبهٔشرحٔزٔیائهٔکردهٔاندٔبرٔششٔاصلٔمرمٔؤاساسمکتبٔارٔنیبهٔآنٔصورتٔکهٔاقتصادانانٔأیمکتبٔنرادٔیفکرٔیمبانٔ.7
ٔنیرٔا.ٔدردیقرارٔگٔیررسبارتباطٔدارند،ٔموردٔٔگریکدیاجزاءٔآنٔبأٔیکهٔتمامٔالتیمجموعهٔکاملٔؤواحدٔتشکٔایسازمانٔٔکیبهٔعنوانٔٔدیاقتصادٔبا.1ٔ

ٔیسرمروردٔبررٔرگیکدیمجزأؤمنفصلٔازٔٔیاجزاءٔآنٔبهٔصورتٔقسمتٔهأیرستوانٔصرفأبأبرٔیسازمانٔرأنمٔکیدورهٔکاملٔازٔٔکیمورد،ٔمطالعهٔ
تهٔاستٔاترٔازآنٔرفبلکهٔفرٔستینٔیبهٔدستٔآورنٔحداکثرٔمنافعٔپولٔیبرأیفردٔاتیجامعهٔمجمو ٔتمصمٔیاقتصادٔتیفعالٔب،یترتٔنیقرارٔداد.ٔبهٔهم

ٔ .باشدٔیمٔگریکدیصلٔازٔشودٔکهٔبرزگٔترٔازٔمجمو ٔاجزاءٔمنفٔیمٔیجمعٔیهأتیازٔفعالٔیؤناش
ٔریرنظٔیاصرخانجرامٔهردفٔٔیمؤسسهٔبررأکی.ٔنرادٔتنرأدهدیقرارٔمٔدیموردٔتأکٔیاقتصادٔینقشٔمؤسساتٔؤنرادٔهأرأدرٔزندگٔیمکتبٔنراد.2ٔ
انٔجرزءٔبخرشٔاستٔکرهٔبرهٔعنرؤیگروهٔایٔیمتشکلٔازٔرفتارٔجمعٔییبلکهٔالگؤست،ینٔیبانکٔایؤٔهیاتحادٔ،یخدماتٔاقتصادٔ،یهماهنگٔٔم،یتعل

ٔ ... شودیمٔرفتهیفرهنگٔپذٔکیاساسٔ
ٔآنٔیستهٔؤبهٔجامردودٔدانٔ،یدرٔجامعهٔاقتصادٔیبرٔوجودٔتعاد ٔساکنٔؤعادٔیهأرا،ٔمبنٔکینئؤکالسٔهأؤکیکالسٔهینظرٔیمکتبٔنراد ... .3

گرردد،ٔٔیمنفٔایمثبتٔؤٔجینٔاستٔمنجرٔبهٔنتاممکٔیؤاقتصادٔیاجتماعٔیحصو ٔبهٔهدفٔهأانیکهٔدرٔجرٔیتراکمٔراتییتغٔایبرٔاصلٔسلسلهٔعللٔ
ٔیمارٔنمربهٔشرٔیاد ٔعادانحرافٔازٔتعٔیاقتصادٔیحصو ٔبهٔتعاد ٔدرٔزندگٔیازٔمقدارٔالزمٔبرأشتریبٔایکمترٔؤٔلیتعدٔگریکند.ٔبهٔعبارتٔدٔیمٔهیتک
ٔ.باشندٔیمٔینو ٔانحرافاتٔخودٔعادٔنیبلکهٔأد،یآ
ٔابلٔؤمشترکٔخودحفظٔمنافعٔمتقٔیداندٔکهٔبرأیمٔیؤتعاونٔیاجتماعٔیمنافعٔاستٔؤانسانٔرأموجودمعتقدٔبهٔوجودٔتضادٔٔیمکتبٔنراد ... .4

ٔ... .کندٔیمٔیگروهٔالتیاقدامٔبهٔتشکٔگرانیبأد
رأٔیاردٔهیآزادٔسرمأمکتبٔاقتصادٔنیکندٔ...ٔأیمٔتیعادالنهٔترٔثروتٔؤدرآمدٔحمأعیبهٔمنظورٔتوزٔیازٔبرنامهٔاصالحاتٔاجتماعٔیمکتبٔنراد.5ٔ

ٔ.مردمٔاعتقادٔداردٔیؤاجتماعٔیمرمٔدولتٔدرٔامورٔاقتصادٔاریکندٔؤبهٔنقشٔبسٔیمحکومٔم
ٔیادردٔنظامٔاقتصردرکٔبرترٔعملکٔیاستٔکهٔبرأدهیعقٔنیدادهٔؤبرٔأحیترجٔاسیروشٔاستقراءٔرأبرٔقٔیمکتبٔنرادٔ،یازٔتقطهٔنظرٔروشٔشناس.6ٔ
ٔ.بهٔعملٔآوردازٔطرزٔکارٔآنٔٔیترٔقیمطالعاتٔدقٔدیبا

 ۳۴۲ٔیال۳۴۰ٔ(،ٔصٔیتفضلٔدونی)فریاقتصادٔدیعقأخیتار

8 .ٔ New Keynesian economics: The school of thought according to which economic fluctuations can be 

explained only by admitting a role for some microeconomic imperfection, such as sticky wages or 

prices . 

ردٔماننردٔاقتصرادٔخرٔوبیرازٔعٔیبرخٔینقشٔبرأرشیفقطٔبأپذٔیاستٔکهٔبراساسٔآن،ٔنوساناتٔاقتصادٔیاقتصادٔی:ٔمکتبٔفکرینزیاقتصادٔنئوک
ٔاست.ٔحیچسبندهٔقابلٔتوضٔیهأمتیقٔایدستمزدهأ

 581صٔ،)منکیو(مطلبٔازٔکتابٔاقتصادٔکالنٔدرسآ
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ْجَزاٍءِٔفئَطَلِبٔاْلَحاَل »فرمودٔتبدیلٔبهُٔنهٔجزءٔازٔعبادتٔشود؛ٔٔپیامبر
َ
ْجَزاٍءِٔتْسَعُةٔأ

َ
درٔمسئلهٔتسعیرٔٔقأًیدق.9ٔ«اْلِعَباَدُةَٔعَشَرُةٔأ

ٔتوجهٔکرد.ٔآن؟ٔاینٔمحلٔبحثٔاستٔکهٔبایدٔبهٔکندیمارٔارتقایٔمنزلتٔپیدأافتدٔکهٔشغلٔبهٔاینٔمقداختیاریٔچهٔاتفاقیٔمی

معاملهٔرأدعروتٔبرهٔٔنیطرفؤتأببینیدٔکهٔشریعتٔمحترمٔدرٔمسئلهٔتسعیرٔاختیاریٔٔکنمیمبهٔمحضرٔشمأچندٔروایتٔرأتقدیمٔ
دانیدٔکرهٔمعاملرهٔیرکٔلٔاست.[ٔشمأمیگذاریٔ]تسعیرٔاصکند.ٔبنابراینٔدرٔهرٔمعاملهٔؤقیمترعایتٔاختیاریٔاینٔاصو ٔمی

انجامٔٔهمٔتبادِ ٔٔآخرزمانیٔاستٔکهٔبرٔسرٔیکٔقیمتیٔبهٔتوافقٔبرسندٔؤدرٔٔنقطهٔشرو ٔؤیکٔنقطهٔختمٔداردٔامأاو ٔمعاملهٔدر
.ٔحاالٔاینٔشرایطیٔدیرسیمشدهٔؤیأوعدهٔتباد ٔقطعیٔتوسطٔطرفینٔضمانتٔشود.ٔاو ٔتجارتٔزمانیٔاستٔکهٔشمأبهٔقیمتٔ

تعریرفٔنخواهردٔٔکنردیممطرح10ٔٔکهٔکینزنحویدیگرٔشغلٔبهٔ،بایدٔتوسطٔطرفینٔانجامٔشودٔؤوقتیٔرعایتٔشدٔکنمیمکهٔبیانٔ
؛ٔامکردهپو ٔهمٔحرامٔباشد.ٔدرٔجلساتٔگذشتهٔعرضٔٔآنپو ٔدربیاورید،ٔحاالٔولؤاینکهٔٔآنشدٔکهٔیکٔابزاریٔاستٔکهٔشمأبأ

یٔموجودٔتنز ٔیافتهٔهستندٔکهٔدرٔاینٔادبیاتٔهرٔنو ٔکسبیٔولؤازٔطریقٔفحشا،ٔتجارتٔادبیاتٔمکاتبٔاقتصادٔقدرآنمتأسفانهٔ
ییٔکهٔهمهٔدارایٔتالیٔفاسدٔجدیٔهستندٔرأشرغلٔتلقریٔکرردهٔؤبررٔهاکسباعضایٔبدنٔانسانٔؤیأتجارتٔمافیاییٔاسلحهٔؤ

مبتالٔنشرویمٔبایردٔدرٔگرامٔاو ٔٔبالیأآنکهٔمأبهٔحا ٔبرایٔاین11ٔ.کنندیماساسٔاینٔتعریفٔتنز ٔیافتهٔدرآمدٔکشورهأرأمحاسبهٔ
12ٔکنردیمافزودهٔایجادٔکهٔشغلٔیعنیٔهرٔچیزیٔکهٔارزشٔرندیپذیمیٔکشورٔهادانشگاهتعاریفٔخودٔرأبرینهٔکنیم.ٔبرایٔچهٔدرٔ

بهٔمحوریتٔٔکنمیمرضٔابتدأبایدٔاینٔاصالحاتٔرأدرٔتعریفٔشغلٔایجادٔکنیم.ٔحاالٔعٔنکهٔسودٔارتباطیٔرأنادیدهٔبگیرد؟!ولؤای
حکمٔشریفٔتسعیرٔاختیاریٔبسیاریٔازٔاینٔوجوهٔتعریفیٔبهٔنحؤتضمنٔؤبهٔنحؤمعیتٔدرٔشغلٔایجرادٔشردهٔاسرت.ٔبنرابراینٔ

                                                           

ْجَزاٍءِٔفئَطَلِبٔاْلَحاَلِ .اْلِعَباَدُةٔ:ٔٔ]رسو ٔالّله[َؤَقاَ ٔٔ.9
َ
ْجَزاٍءِٔتْسَعُةٔأ

َ
َٔعَشَرُةٔأ

ٔعبادتٔدهٔبخشٔاستٔکهٔنهٔبخشٔآنٔطلبٔروزِیٔحال ٔمیٔباشد.فرمود:ٔٔرسو ٔخدا
 9،ٔص100ٔ ٔ،بحارٔاألنوارٔ/139جامعٔاألخبار)للشعیري(،ٔصٔ

کرهٔ«ٔاشتغا ،ٔبررهٔؤپو ٔیعمومٔهینظر»بهٔٔتوانیاؤمٔیتابٔهااست.ٔازٔکٔستمیقرنٔبٔیسیم(،ٔاقتصاددانٔانگل1946-1883)نزیکٔناردیجانٔمٔ.10
ٔبیتٔمبانیٔاهلٔنگرشٔکینزٔؤمکتبٔاؤبهٔاقتصادٔؤمسئلۀٔشغلٔدرٔتعارضٔجدیٔبأبرٔاقتصاددانانٔپسٔازٔاؤگذاشتٔاشارهٔکرد.ٔیاریبسٔریتاث

 است.
کرلٔٔیاسرتدال ٔبررأنی...ٔهمٔکردٔدیبهٔدرآمدٔاؤتوجهٔخواهٔزیهرٔچاحتماالٔقبلٔازٔٔد،یکٔشخصٔقضاوتٔکنیدرٔموردٔٔاقتصادٔٔدیاگرٔبخواهٔ.11

دٔکرلٔهٔشمأبهٔدرآماست،ٔنگأریفقٔایکشورٔثروتمندٔٔنیکهٔأدیکنٔیکشورٔقضاوتٔمٔکیدربارهٔاقتصادٔٔیقابلٔارائهٔاست.ٔوقتٔزیکشورٔنٔکیاقتصادٔ
رأمحاسبهٔٔزیدؤچGDPٔ.ٔدیکنٔی(ٔمحاسبهٔمGDP)یناخالصٔداخلٔدیدرآمدٔرأبهٔکمکٔتولٔنیآورند.ٔأیتکٔتکٔافرادٔجامعهٔبهٔدستٔمٔهاستٔک

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

 آمدهٔاست:چنینٔGDPٔ(Gross Domestic Productٔ)درٔسایتٔبانکٔمرکزیٔجمروریٔاسالمیٔایرانٔدرٔتعریفٔ
یال لیردٔناخرالصٔمقیمٔکشورٔدرٔدورهٔزمانئمعرینٔ)ٔسراالنهٔیرأفصرلئ(ٔرأتؤیاقتصادٔیتولیدشدهٔتوسطٔواحدهأییمحصوالتٔنرأیکلٔارزشٔر

ٔنامند.یمٔیداخل
 yon.ir/HRXCNآدرسٔمطلبٔدرٔسایتٔرسمیٔبانکٔمرکزیٔجمروریٔاسالمیٔایران:ٔ

ٔرادٔشاغل،ٔافرادیٔرأصاحبٔشغلٔمیٔداندٔکهٔشغلٔآنرأدارایٔسودٔمالیٔؤارزشٔافزودهٔباشد؛المللیٔکارٔدرٔبیانٔشاخصٔافسازمانٔبینٔ.12
Persons in employment or the employed population comprise all those of working age who, in a short 
reference period, were engaged in any activity to produce goods or provide services for pay or profit. 

ٔیزااائرهٔخردماتٔدرٔارٔایرکراالٔٔدیرتولٔیدورهٔمرجعٔکوتاهٔ،ٔبرأکیباشندٔکهٔدرٔٔیکارٔمٔیافرادٔدرٔردهٔسنٔهیشاغلٔشاملٔکلٔتیجمعٔایافرادٔشاغلٔ
ٔبودند.ٔتیسودٔمشغو ٔفعالٔایپرداختٔدستمزدٔ

 yon.ir/ABdDxکار:ٔیالمللٔنیسازمانٔبٔتیمطلبٔازٔسأدرسآ
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شرغلٔٔشرودیمقیدهایٔتعریفیٔکهٔباعرثٔٔآنٔدهایٔتعریفیٔهمٔحذفٔخواهدٔشد،قیٔآنٔاختیاریٔحذفٔشودٔهمۀٔوقتیٔتسعیر
ٔشدٔپیدأکند.ارتقأپیدأکردهٔؤتعریفٔشغلٔر

 .پرهیز از غش در معامله؛ از قواعد الزم برای اجرای تسعیر اختیاری از طرف فروشنده۱/۲

ِبرئَعْبرِدٔ»نقلٔشدهٔاست:ٔٔیکٔروایتیٔازٔامامٔصادق
َ
اٍدَٔعِنٔاْلَحَلِبئَِّعْنٔأ ِبئُعَمْیٍرَٔعْنَٔحمَّ

َ
ِبیِهَٔعِنٔاْبِنٔأ

َ
َعِلئُّْبُنِٔإْبَراِهیَمَٔعْنٔأ

هِٔ َحُدُهَمأَخْیٌرٔٔاللَّ
َ
یَٔؤأ ُجِلَٔیُکوُنِٔعْنَدُهَٔلْوَناِنِٔمْنَٔطَعاٍمَٔواِحٍدَٔؤِسْعُرُهَمأَشتَّ ْلُتُهَٔعِنٔالرَّ

َ
َٔقاَ :َٔسأ ِمَنٔاآلَْخِرَٔفَیْخِلُطُرَمأَجِمیعًأُثمَّ

ِٔبهِٔ ْنَٔیْفَعَلَٔذِلَكَٔیُغشَّ
َ
َنهُٔٔالَْٔیِبیُعُرَمأِبِسْعٍرَٔواِحٍدَٔقاَ ٔاَلَٔیْصُلُحَٔلُهٔأ یُٔیَبیِّ 13ٔ«ُمْسِلِمیَنَٔحتَّ

پرسیدمٔکهٔمردیٔدؤنو ٔآردٔبأدؤکیفیتٔمتفاوتٔدرٔاختیارٔداردٔکرهٔکیفیرتٔیکریٔٔکهٔازٔامامٔصادقٔدیگویمجنابٔحلبیٔ
بحثٔ-ٔگذاردیمٔنیٔآرورأبرٔٔمتیقمتفاوتٔرأبأهمٔترکیبٔکردهٔؤدرٔنرایتٔیکٔٔآردمردٔاینٔدؤٔآنبرترٔؤدیگریٔکمترٔاست.ٔ

درٔمعاملهٔؤفریبٔاست.ٔغشٔدرٔمعاملرهٔبرهٔٔحضرتٔفرمودندٔکهٔاینٔکارٔجایزٔنیستٔبهٔدلیلٔاینکهٔغّشٔٔ-گذاریٔاستقیمت
دؤرأبرأهرمٔترکیربٔکرردهٔؤبرهٔٔآناستٔبلکهٔٔآرداؤبهٔمشتریٔنگفتهٔاستٔکهٔاینٔدؤنو 14ٔٔمعنایٔفریبٔدادنٔمشتریٔاست.

اختصراصٔداردٔٔنیٔآروگذاشتهٔؤممکنٔاستٔقیمتیٔکهٔبررٔٔنیٔآروقیمتٔهمٔبرٔفروختهٔاست.ٔالبتهٔیکٔٔآردعنوانٔیکٔنو ٔ
گذاریٔخاصیٔشدهٔؤبهٔبهٔدلیلٔاینکهٔاینٔنو ٔمعاملهٔمنجرٔبهٔقیمتٔدیفرمایممرغوبٔهمٔباشد.ٔحضرتٔٔآردقیمتٔٔرٔازتنییپا

؛ٔیعنیٔفرهنگٔاسالمیٔبهٔایرنٔشرکلٔدلیلٔاینکهٔبرفرضٔغشٔدرٔمعاملهٔاستٔجایزٔنیست.ٔنبایدٔدرٔمعاملهٔکسیٔرأفریبٔداد
ٔگذاریٔفریبٔباشد.درٔفرایندٔقیمتاستٔکهٔنبایدٔ

خواهیدٔدیدٔکهٔدرٔبسیاریٔازٔمواقعٔبهٔهمینٔٔ-امیکٔتحقیقٔمیدانیٔدرٔاینٔرابطهٔداشتهٔرأًیاخبندهٔ–حا ٔاگرٔبهٔبازارٔرفتهٔباشیدٔ
شدهٔؤجلویٔاینٔکارٔرأبگیرد.ٔبرایٔمثا ٔبرایٔکنتر ٔاینٔٔشکلٔاستٔؤفرایندیٔوجودٔنداردٔکهٔنسبتٔبهٔاینٔمسئلهٔتذکرٔداده

یٔبررایٔابرنامرهؤٔکنردیمطراحیٔشدهٔاست؛ٔادارهٔاماکنٔبأیکٔاستانداردهایٔخاصیٔمشاغلٔرأکنترر 15ٔٔمسئلهٔادارهٔاماکن
نفریٔٔهراآناتیٔکهٔبهٔوسیلهٔروایٔرأاجراییٔکند؛ٔزیرأتنرأآنٔتوانستینمایٔداشتٔفریبٔؤغشٔدرٔمعاملهٔندارد.ٔاگرٔهمٔبرنامه

.ٔخبٔاینٔکارٔدرٔحا ٔحاضرٔتعطیرلٔشردهٔاسرت.ٔهاستطلبهکارآمدٔاستٔؤجأانداختنٔاینٔروایاتٔهمٔکارٔٔ،غشٔثبتٔشده

                                                           

ِهٔ.13ٔ ِبئَعْبِدٔاللَّ
َ
اٍدَٔعِنٔاْلَحَلِبئَِّعْنٔأ ِبئُعَمْیٍرَٔعْنَٔحمَّ

َ
ِبیِهَٔعِنٔاْبِنٔأ

َ
ُجِلَٔیُکوُنِٔعْنَدُهَٔلْوَناِنِٔمْنَٔطَعاٍمَٔواِحٍدَٔؤَٔعِلئُّْبُنِٔإْبَراِهیَمَٔعْنٔأ ْلُتُهَٔعِنٔالرَّ

َ
َقاَ :َٔسأ

َحُدُهَمأَخْیٌرِٔمَنِٔسْعُرُهَمأَشيْ
َ
َٔیِبیُعُرَمأِبِسْعٍرَٔواِحٌٔءَٔؤأ ْنٔاَلٍٔدَٔفَقاَ ٔٔاآلَْخِرَٔفَیْخِلُطُرَمأَجِمیعًأُثمَّ

َ
ِٔبِهٔاْلُمْسِلِمیَنَٔٔٔیْصُلُحَٔلُهٔأ َنُه.َٔیْفَعَلَٔذِلَكَٔیُغشَّ یُٔیَبیِّ َٔحتَّ

کندٔؤمیٔأمخلوطرترٔاست.ٔاؤآنرأمرغوبپرسیدم:ٔمردیٔدؤنو ٔآردٔکهٔقیمتیٔهردؤیکیٔاستٔولیٔیکیٔازٔدیگریٔٔحلبیٔگوید:ٔازٔامامٔصادقٔ
ٔفروشد.ٔفرمود:ٔجایزٔنیستٔچنینٔکند.ٔاینٔفریبٔمسلمانانٔاستٔبایستیٔاینٔموضو ٔرأآشکارٔسازد.بهٔیكٔقیمتٔمی

34ٔ،ٔص7ترذیبٔاألحکامٔ)تحقیقٔخرسان(،ٔ و183ٔٔٔ،ٔص5 ٔ،یکاف
ٔاسمٔمصدرٔاست.دادنٔؤبهٔکسرٔآن،ٔٔبیفرٔیمصدر،ٔبهٔمعنا«ٔغ»غّشٔبهٔفتحٔٔ.14

۹۱ٔ،ٔص۱اآلما ،ٔ ٔةیغا
ٔآنٔاست،ٔیؤعرفٔی:ٔکاربردٔغّشٔدرٔکلماتٔفقرأهمانٔکاربردٔلغوییاللهٔخؤتیآ

 ۳۰۰،ٔص۱الفقاهه،ٔ ٔمصباح

ٔیعمرومٔتیراطالعراتٔؤامنٔسیتابعٔپلٔیتخصصٔیهأسیازٔپلٔیکیٔٔ(Police monitor public places)ٔٔینظارتٔبرٔاماکنٔعمومٔسیپلٔ.15
ٔباشد.یکنندهٔاصنافٔدرٔسطحٔکشورٔمریدأانیمتقاضٔتیصالحٔدییؤتأیآنٔبررسٔفهیهٔوظباشدٔکیم

 yon.ir/NEUdj:یاسالمٔیجمرورٔیانتظامٔیروینٔتیمطلبٔازٔسأدرسآ
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اصلٔاینکهٔشمأازٔاصلٔفریبٔعبرورٔکنیردٔاصرلٔبسریارٔمرمریٔاسرت.ٔالبترهٔٔشودیمگذاریٔختمٔپسٔدرٔفرایندیٔکهٔبهٔقیمت
ٔآنٔروایتٔداریمٔؤمسلمٔهمٔهستٔکهٔمأبایدٔبرٔاینٔمبنأعملٔکنیم.ٔاببروایاتٔهمٔدرٔٔغیرازاین

 .ایجاد ساختار برای انذار؛ از جمله وظایف حکومت در قبال اجرای تسعیر اختیاری۲/۲

وصریفٔترأدرٔحکومرتٔٔنیرالمرؤمنیامرفترارٔمردیریتیٔٔیکٔروایتٔدیگرٔدرٔامالیٔمفیدٔنقلٔشدهٔاستٔکهٔامامٔصرادق
بحرثٔٔنآٔدرٔاختیراریٔؤتجرارتٔرأریتسرعوایتٔبهٔبحثیٔکهٔبندهٔدارمٔبسیارٔاد ٔاست؛ٔیعنیٔشرایطٔحراکمٔبررٔاینٔرٔ.کنندیم
ٔ.دشویم

ٔآناختیاریٔجزءٔمناسکٔتقدیرٔهستند؛ٔیعنیٔاگرٔٔتسعیرِٔٔایطٔحاکمٔبرٔفرایندٔتجارتٔؤمسئلۀشرٔدرٔروزٔقبلٔعرضٔشدٔکهٔهمۀ
رأرعایتٔنکنیدٔیکٔاتفراقٔمنفریٔدرٔٔآننحؤزیادهٔؤبرکتٔخواهدٔافتادٔؤاگرٔٔشرطٔرأرعایتٔکنیدٔدرٔتقدیرٔشمأیکٔاتفاقیٔبه
ِبئَطاِلٍبٔ»تقدیرٔخواهدٔافتاد.ٔروایتٔبهٔاینٔشکلٔاست:ٔ

َ
ِمیُرٔاْلُمْؤِمِنیَنَٔعِلئُّْبُنٔأ

َ
َٔٔقاَ :َٔکاَنٔأ ِعْنَدُکْمِٔباْلُکوَفِةَٔیْغَتِدئِفرئُکرلِّ

ُةَٔعَلیَٔعاِتِقِهٔؤَیْوٍمِٔمَنٔاْلَقْصِرَٔفَیُطوُفِٔفي رَّ ْسَواِقٔاْلُکوَفِةُٔسوقًأُسوقًأَؤَمَعُهٔالدِّ
َ
ِبیَبَةَٔقاَ َٔفَیِقرُفٔٔأ یٔالسَّ َکاَنَٔلَرأَطَرَفاِنَٔؤَکاَنْتُٔتَسمَّ

ُکوأبِٔ ُموأااِلْسِتَخاَرَةَٔؤَتَبرَّ اِرَٔقدِّ جَّ ُٔسوٍقَٔفُیَناِدئِفیِرْمَٔیأَمْعَشَرٔالتُّ ْهِلُٔکلِّ
َ
ُنروأِبراْلِحْلِمَٔؤَعَلیٔأ یَّ ُروَلِةَٔؤاْقَتِرُبوأِمَنٔاْلُمْبَتراِعیَنَٔؤَتَز السُّ

ْنِصرُفوأاْلَمْظُلروِمیَنَٔؤاَلَٔتْقَرُبرو
َ
ْلِمَٔؤأ َبراَتَناَهْوأَعِنٔاْلَیِمیِنَٔؤَجاِنُبوأاْلَکِذَبَٔؤَتَجاَفْوأَعِنٔالظُّ ْوُفروأاْلَکْیرَلَٔؤاْلِمیرزاَنَٔؤٔ-أالرِّ

َ
الَٔؤأ

ْرِضُٔمْفِسِدیَنٔ
َ
ْشیاَءُهْمَٔؤالَٔتْعَثْوأِفئاأْل

َ
اَسٔأ راِسٔٔ-َتْبَخُسوأالنَّ َٔیْرِجرُعَٔفَیْقُعرُدِٔللنَّ ْسَواِقٔاْلُکوَفِةُٔثمَّ

َ
ْسَواِقٔأ

َ
َقاَ َٔفَیُطوُفِٔفئَجِمیِعٔاأْل

ْقَبَلِٔإَلْیِرْمٔ]َو[َٔقاَ َٔیأ
َ
ْصرَغْوأِإَلْیرِهِٔبراَذاِنِرْمَٔؤَرَمُقروُهَٔقاَ َٔؤَکاَنِٔإَذأَنَظُروأِإَلْیِهَٔقْدٔأ

َ
ْیِدَیُرْمَٔؤأ

َ
ْمَسُکوأأ

َ
اِسٔأ ریَٔمْعَشَرٔالنَّ ْعُیِنِرْمَٔحتَّ

َ
ِبرأ

أَیْفُرغَٔ ْمَعَٔؤالطَّ ِمیَرٔاْلُمْؤِمِنیَنِٔمْنَٔکاَلِمِهَٔفِإَذأَفَرَغَٔقاُلوأالسَّ
َ
16ٔ«َعَةَٔیأأ

                                                           

ِبئالْٔ.16ٔ
َ
َیاَرَٔعِنٔاْلَحَسِنْٔبِنَٔمْحُبوٍبَٔعْنَٔعْمِرؤْبِنٔأ ِ َٔعْنَٔعِلئِّْبِنَٔمْرِز وَّ

َ
ْسَناِدٔاأْل ِدْٔبِنَٔعِلئٍّاْلَباِقِرٔ ِمْقَداِمَٔعْنَٔجاِبرٍَٔؤِباْْلِ ِبئَجْعَفٍرُٔمَحمَّ

َ
َقاَ :َٔٔعْنٔأ

ِبئَطاِلٍبٔ
َ
ِمیُرٔاْلُمْؤِمِنیَنَٔعِلئُّْبُنٔأ

َ
َٔیْوٍمَٔٔکاَنٔأ ْسَواِقٔاْلُکوفَٔمِِٔعْنَدُکْمِٔباْلُکوَفِةَٔیْغَتِدئِفئُکلِّ

َ
ُةَٔعَلیَٔعاِتِقِهٔقًأَؤَمعَِٔةُٔسوقًأُسوَنٔاْلَقْصِرَٔفَیُطوُفِٔفئأ رَّ ُهٔالدِّ

ُٔسوٍقَٔفُیَناِدئِفیٔاَنْتٔؤَکاَنَٔلَرأَطَرَفاِنَٔؤکَٔ ْهِلُٔکلِّ
َ
ِبیَبَةَٔقاَ َٔفَیِقُفَٔعَلیٔأ یٔالسَّ ِٔرْمَٔیأَمعُْٔتَسمَّ اِرَٔقدِّ جَّ َٔشَرٔالتُّ ُکوأِبالسُّ ُٔروَلِةَٔؤاْقَتِرُبوأِمرَنُٔموأااِلْسِتَخاَرَةَٔؤَتَبرَّ

َعِنٔاْلیَٔ ُنوأِباْلِحْلِمَٔؤَتَناَهْؤا یَّ ْلِمَٔؤَجاِنُبوأاْلَکِذَبَٔؤَتَجاَفْوأعَِٔٔمیِنٔاْلُمْبَتاِعیَنَٔؤَتَز ْنِصُفوأاْلَمْظِٔنٔالظُّ
َ
َبأَؤأ ْؤٔ-ُلوِمیَنَٔؤاَلَٔتْقَرُبوأالرِّ

َ
ُفوأاْلَکْیَلَٔؤاْلِمیزاَنَٔؤالَٔؤأ

ْشیاَءهُٔ
َ
اَسٔأ ْرِضُٔمْفِسِدیَنَٔتْبَخُسوأالنَّ

َ
ْسَؤِٔمیِعَٔقاَ َٔفَیُطوُفِٔفئَجٔٔ-ْمَٔؤالَٔتْعَثْوأِفئاأْل

َ
ْسَؤاأْل

َ
ٔیَٔاِقٔأ اِسَٔقاَ َٔؤَکاَنٔاِقٔاْلُکوَفِةُٔثمَّ َذأَنَظُروأِإَلْیِهٔإِْٔرِجُعَٔفَیْقُعُدِٔللنَّ

یْٔ
َ
ْمَسُکوأأ

َ
اِسٔأ ْقَبَلِٔإَلْیِرْمٔ]َو[َٔقاَ َٔیأَمْعَشَرٔالنَّ

َ
ْصَغْوأِإَلْیِهِٔباَذانَِٔقْدٔأ

َ
ْعُیِنِرِٔرْمَٔؤَرمَِٔدَیُرْمَٔؤأ

َ
یَٔیْفُرَغٔ ِٔمْنَٔکاَلِمِهَٔفِإَذأَفَرَٔحْٔٔمُٔقوُهِٔبأ اَعَةَٔیأتَّ ْمَعَٔؤالطَّ َغَٔقاُلوأالسَّ

ِمیَرٔاْلُمْؤِمِنیَن.
َ
ٔأ

شدٔؤدرٔمارهٔبیرونٔمیراْلینٔعادتٔداشتٔکهٔهرٔروزٔصبحٔازٔدادرٔآنٔاّیامٔکهٔدرٔکوفهٔبودٔچنٔفرمود:ٔامیرٔالمؤمنینٔٔجابرٔگوید:ٔامامٔباقرٔ
زد:ٔایٔتراجرانٔأمریایستادٔؤدرٔمیانٔاهرلٔآنٔصردایٔدؤشاخهٔبنامٔسبیبهٔبرمراهٔداشت،ٔدرٔهرٔبازاریٔمیگشتٔؤتازیانهیکایكٔبازارهایٔکوفهٔمی

روشیدٔترأازٔویدٔ)گرانٔنفجوئید،ٔؤبأخریدارانٔنزدیكٔشملهٔازٔخداوندٔبرکتپیشٔازٔدادٔؤستدٔازٔخداوندٔخیرٔؤنیکیٔطلبید،ٔؤبأآسانگیریٔدرٔمعا
یرید،ٔؤبرأگزٔستمٔکنارهٔشمأبگریزند(،ٔؤخودٔرأبهٔزینتٔحلمٔؤبردباریٔآرایشٔدهید،ٔؤازٔسوگندٔخوردنٔخودداریٔکنید،ٔؤازٔدروغٔبپرهیزید،ٔؤا

ذاریرد،ٔؤٔمردمٔکرمٔنگكٔمشوید،ٔؤپیمانهٔرأکاملٔبدهیدٔ)کمفروشیٔنکنید(،ٔؤچیزیٔازٔحّقٔمظلومانٔبهٔانصافٔرفتارٔنمائید،ٔؤبهٔربأخواریٔنزدی
ردمٔگیٔبکارهایٔمگشتٔؤدرٔمحّلیٔبرایٔرسیدزد،ٔؤسپسٔبازمیؤهمینٔطورٔدرٔتمامٔبازارهایٔکوفهٔدورٔمیٔرویٔزمینٔدرٔغرقابٔفسادٔفرؤنروید

کشیدندٔؤخروبٔبرهٔشدٔهمگیٔدستٔازٔکارٔمیاؤبلندٔمی«ٔایٔمردم»آید،ٔؤفریادٔآنانٔمیدیدندٔکهٔآنٔحضرتٔبسویٔنشست.ٔؤچونٔمردمٔمیمی
گفتند:ٔشدٔمیگشت،ٔؤچونٔسخنشٔتمامٔمیدوختندٔتأازٔسخنٔخودٔفارغٔمیدادند،ٔؤبهٔرویٔآنٔحضرتٔچشمٔمیفرمایشاتٔحضرتشٔگوشٔمی

ٔایٔامیرٔمؤمنانٔشنیدیمٔؤاطاعتٔخواهیمٔکرد.
 197د(،ٔالنص،ٔصٔاألمالئ)للمفیٔ
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ؤدرٔبازارهرأٔآمردهانیٔکرهٔدرٔکوفرهٔبودنردٔایرنٔبرودٔکرهٔازٔداراألمرارهٔبیررونٔدرزمرٔنیرالمؤمنیامفرماید:ٔبرنامهٔروزانهٔمی
.ٔکردندیمروزٔیکٔبازارٔهمٔنداشتهٔؤچندٔبازارٔداشتهٔاست.ٔحضرتٔبهٔبازارهأرفتهٔؤسرکشیٔٔآن.ٔپیداستٔکوفهٔدندیچرخیم

اینٔتعبیرٔٔ-ایتٔامامٔصادقٔؤچهٔامامٔباقررؤچهٔدر–ٔاندکردهرأدرٔبازارٔتوصیفٔٔنیرالمؤمنیامدرٔهمهٔروایاتیٔکهٔرفتارٔ
ُةَٔعَلیَٔعاِتِقهِٔ»استٔٔآمده رَّ «ٔهِٔدَِٔیربِٔ»کهٔحضرتٔبهٔهمراهٔخودٔشالقیٔداشت،ٔدرٔبرخریٔازٔروایراتٔتعبیررٔٔندیفرمایم«َٔؤَمَعُهٔالدِّ
اصرارٔداشتندٔکهٔبرهٔهرحا ٔحضرتٔاستٔکهٔشالقٔبرٔرویٔشانهٔمبارکٔحضرتٔبود.ٔبهٔآمدهچنینٔؤدرٔبرخیٔدیگرٔهم17ٔآمده

ؤسعیٔداشتندٔٔحکومتٔشمأرأمجازاتٔخواهندٔکرد.ٔ،اهلٔبازارٔبگویندٔکهٔاگرٔدرٔمسئلهٔمعاملهٔسودٔارتباطیٔرأرعایتٔنکنید
دانستند.ٔدرٔروایتٔنقلٔشردهٔرأمیٔهایٔشالقٔامیرالمؤمنیناینٔرأتصویریٔنشانٔدهند.ٔجالبٔاستٔکهٔهمهٔمردم،ٔویژگی

دانیدٔکهٔوقتیٔمجازاتٔبأایٔهمٔبودٔیعنیٔیکٔرشتهٔنبودٔبلکهٔدؤرشتهٔبود.ٔحتمأمییکٔشالقٔدؤزبانه«َٔطَرَفاِنٔٔاَلَرَٔٔکاَنٔٔو»کهٔ
َٔؤ»فرمایرد:ٔکنرد.ٔبعردٔمیهأرأهمٔنقلٔمی،ٔاینٔویژگیتعذیبٔبیشتریٔهمٔدارد.ٔیعنیٔامامافتدٔاتفاقٔمیٔایشالقٔدؤرشته

یَٔکاَنْتٔ ِبیَبةَُٔٔتَسمَّ اسمٔآنٔشالقٔدؤطرفرهٔهرمٔٔفرمایدمیامامٔٔرٔپیشگیریٔازٔجرم،ٔخیلیٔمرمٔاست.همٔداشت؛ٔاینرأدٔاسم«ٔالسَّ
ؤببینندٔتأپیشگیریٔازٔجرمٔاتفراقٔبیافترد؛ٔترأ)خنده(ٔسبیبهٔبود.ٔحضرتٔاصرارٔداشتندٔکهٔمردم،ٔجنابٔسبیبهٔرأزیارتٔکنندٔ

جرای1398ٔٔاینٔبدونٔهزینهٔخواهدٔبود.ٔمأاالنٔدرٔسرا ٔٔ،دندغشٔدرٔمعاملهٔکرٔیاخدایٔناکردهٔتصورٔنکنندٔکهٔاگرٔاختالسٔ
هأؤبعضریٔامیدواریمٔاینٔمسئلهٔبرطرفٔشود.ٔانگارٔبرخیٔازٔآقازادهٔؤکنیمرأخوبٔدرکٔمیٔخالیٔاینٔرفتارٔامیرالمؤمنین

هأدائمأمجازاتٔحوزهٔخیالشانٔراحتٔاستٔکهٔمجازاتٔنخواهندٔشد.ٔبایدٔدرٔبرخیٔازٔ،کنندازٔاصحابٔتجارتٔکهٔاحتکارٔمی
نشرانٔهأ.ٔلذأبایدٔتذکرٔدائمیٔدهیدٔؤجلویٔچشمنشانٔدهیدکارٔخالفٔرأجلویٔچشمٔکسانیٔکهٔاحتما ٔداردٔمرتکبٔشوندٔ

کرارٔٔ،ٔایرنکننردٔامیرالمرؤمنیندرٔبعضیٔازٔروایاتٔدیگرٔنقلٔمیٔدرٔاینٔروایتٔؤامامٔصادقٔ.ٔحاالٔامامٔباقردهید
ٔدادند.حکیمانهٔرأانجامٔمی

                                                           

هُٔ:َٔٔعِلئٍَّعْنٔٔ.17 نَّ
َ
ْسَواِقِٔٔفئَیْمِشئَکاَنٔٔأ

َ
ةٌِٔٔبَیِدهَِٔٔؤَٔاأْل ٍفِٔٔمْنَٔٔوَجَدَٔٔمْنِٔٔبَرأَیْضِرُبِٔٔدرَّ ْؤُٔمَطفِّ

َ
ٔٔأ ْصَبُغَٔٔقاَ َٔٔاْلُمْسِلِمیَنِٔٔتَجاَرةِِٔٔفئَغاشٍّ

َ
َنرأَیْومأًَٔلهُُٔٔقْلُتَٔٔاأْل

َ
ٔأ

ْکِفیَكٔ
َ
ِمیَرَٔٔیأَهَذأأ

َ
ْصَبُغَٔٔیأَنَصْحَتِنئَمأَقاَ َٔٔبْیِتَكِٔٔفئِاْجِلْسَٔٔؤُٔمْؤِمِنیَنَٔالْٔٔأ

َ
هَِٔٔرُسوِ َٔٔبْغَلةََٔٔیْرَکُبَٔٔکاَنَٔٔؤٔأ ْرَباَءَٔٔاللَّ ْسرَواِقِٔٔفئَیُطوُفَٔٔؤَٔالشَّ

َ
ُٔسروقأًُٔسروقأًَٔاأْل

َتی
َ
اِمیَنَٔٔطاَقَٔٔیْومأًَٔفأ حَّ اِبیَنَٔٔمْعَشَرَٔٔیأَفَقاَ َٔٔاللَّ ْنُفَسْٔٔعَجُلواتَٔٔالََٔٔاْلَقصَّ

َ
َٔٔقْبَلَٔٔاأْل

َ
اکَُٔٔؤَٔتْزَهَقْٔٔنٔأ ْفَخَٔٔؤْٔمِٔإیَّ َتیُٔثمَّْٔٔحِمَٔاللَِّٔٔفئَالنَّ

َ
راِریَنِٔٔإَلریٔأ مَّ َٔٔفَقراَ َٔٔالتَّ

َ
ِٔمرْنْٔٔظِررُرواأ

ِدهِِٔٔمْنُٔٔتْظِرُروَنَٔٔمأَبْیِعُکْمَٔٔرِديِءٔ َتیُٔثمََّٔٔجیِّ
َ
اِکیَنٔٔأ مَّ اُکْمَٔٔؤٔبأًَطیِِّٔٔإالََّٔٔتِبیُعوأالََٔٔفَقاَ َٔٔالسَّ َتیُٔثمََّٔٔطَفأَمأَؤِٔإیَّ

َ
ْنرَواِ ِٔٔمْنِٔٔفیَرأَؤٔاَسةََٔاْلُکنَٔٔأ

َ
َجراَرةِٔٔأ راٍسِٔٔمرْنَٔٔالتِّ َٔؤَٔنخَّ

اٍطٔ ازٍَٔٔؤَٔصْیَرِفئٍَّؤٔ-ِٔإِبٍلَٔٔباِئِعَٔٔؤَٔقمَّ اٍطَٔٔؤَٔبزَّ ْعَلیَٔفَناَدیَٔخیَّ
َ
ارَِٔالتَُّٔٔمْعَشَرَٔٔیأَصْوٍتِٔٔبأ ْسَواَقُکْمِٔٔإنَّٔٔجَّ

َ
َٔٔتْحُضُرَهأهَِٔهذِٔٔأ

َ
ْیَماَنُکْمَٔٔفُشوُبوأْیَماُنَٔاأْل

َ
رَدَقةِٔٔأ روأَؤِٔبالصَّ ُٔکفُّ

هََٔٔفِإنََّٔٔاْلَحْلِفَٔٔعِنٔ ُسٔٔالََٔٔتَعاَلیَٔؤَٔتَباَرَكَٔٔاللَّ ٔ.َکاِذبأًِٔباْسِمهَِٔٔحَلَفَٔٔمْنُٔٔیَقدِّ
ٔروزٔیرك:ٔگویدمیٔنباتهٔبنٔاصبغ.ٔزدمیٔآنٔبأرأمسلمانانٔبأهمعاملٔدرٔخیانتکارانٔؤفروشانکمٔؤکردمیٔگردشٔبازارهأدرٔدستٔبهٔتازیانهٔعلی
ٔایٔنکرردی؛ٔیرخرواهیخٔمرنٔبرایٔتو:ٔفرمودٔامام!ٔبنشینٔخانهٔدرٔتو.ٔدهممیٔانجامٔشمأجایٔبهٔرأکارٔاینٔمن!ٔمؤمنانٔامیرٔای:ٔگفتمٔامامٔبه

ٔؤرفرتٔفروشرانگوشرتٔبرازارٔبرهٔروزٔیك.ٔکردمیٔگردشٔبازارهأتكتكٔدرٔؤشدمیٔسوارٔ-اکرمٔپیامبرٔقاطرٔ-شربأبرٔمؤمنانٔامیر!ٔاصبغ
ٔبرازارٔبرهٔسپس!ٔتگوشٔدرٔدمیدنٔازٔبپرهیزیدٔؤنکنیدٔشتابٔدهند،ٔجانٔهاآنٔخودٔکهآنٔازٔپیشٔحیواناتٔجانٔگرفتنٔدر!ٔقصابانٔگروهٔای:ٔفرمود

:ٔفرمودٔؤرفتٔفروشانماهیٔبازارٔبهٔگاهآن.ٔکنیدمیٔآشکارٔرأرغوبمٔجنسٔکهٔگونهآنٔکنید،ٔآشکارٔرأنامرغوبٔجنس:ٔفرمودٔؤرفتٔخرمافروشان
ٔازٔتجرارتٔ انروأآنجرأدر.ٔرفرتٔکناسرهٔبرهٔسرپس!ٔبپرهیزیردٔآیرد،مریٔآبٔرویٔبررٔؤمیردمیٔآبٔدرٔآنچهٔازٔؤنفروشیدٔرأحال ٔؤپاكٔماهیٔجز
ٔایرنٔدر!ٔرانتراجٔگرروهٔای:ٔدادٔنردأبلندٔصدایٔبأامام.ٔداشتٔدوجؤدوزندگیٔؤفروشیپارچهٔصرافی،ٔشترفروشی،ٔسازی،گروارهٔفروشی،برده

ٔسروگندٔنرامشٔبهٔهکٔرأکسیٔخداوندٔزیرأبردارید،ٔدستٔسوگندٔازٔؤآمیزیدٔهمٔدرٔصدقهٔبأرأتانسوگندهایٔپسٔشود،میٔیادٔسوگندٔتانبازارهای
ٔ«.گرداندنمیٔپاكٔکند،ٔیادٔدروغ

 538صٔ،2 ٔاالسالم،ٔدعائم
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 . شفافیت و اطالع رسانی به مردم در امور حکومتی؛ یکی از ساختار ده بخشی انذار۱/۲/۲

انرذارٔاسرت.ٔٔ،دانیدٔکهٔدرٔمسئلهٔتجارتٔؤبازار،ٔمسئلهٔحرصٔبسیارٔدخالتٔداردٔؤیکیٔازٔابزارهایٔکنترر ٔحررصچونٔمی
شراءاللهٔدرٔفقرهٔشٔحدودٔؤتعزیرراتٔاسرت.ٔحراالٔانهاییکیٔازٔبخشٔ–شایدٔحدودٔدهٔبخشٔداردٔٔ–انذارٔهمٔساختاریٔداردٔ

انذارٔبحثٔبسیارٔمرمریٔٔکنیم.ٔاینٔساختارِٔبحثٔمیٔ-یالَٔعَٔتََٔٔؤَٔکٔاَرٔبَٔتَٔٔهِٔضلَِٔفٔبِٔ-القضاءٔکهٔبحثٔکردیمٔساختارٔانذارٔدرٔاسالمٔرأ
اجعٔبهٔمسئلهٔشرفافیتٔچیسرت؟ٔایشانٔازٔبندهٔپرسیدٔنظرتٔرٔ،کردماست.ٔبندهٔدیروزٔبأیکیٔازٔآقایانٔفضالٔداشتمٔمباحثهٔمی

فرمیمٔبهٔایشانٔعرضٔکردمٔکهٔآنچهٔمأازٔفقهٔشیعهٔمری18ٔکنند.دانیدٔکهٔآقایانٔشفافیتٔرأبرایٔکنتر ٔفسادٔبحثٔمیحتمأمی
یرٔمأبرایٔعبورٔازٔفسادٔبهٔانذارٔنیازٔداریمٔؤانذارٔیکٔساختارٔچندبخشیٔدارد.ٔیکیٔازٔآنرأاینٔاستٔکهٔشمأشفافیتٔرأبهٔتعب

ٔ»ٔامیرالمؤمنین غیرٔجنگیٔرأٔداشتهٔباشیدٔیعنیٔفقطٔامورٔجنگیٔرأبایدٔمحرمانهٔنگهٔدارید.ٔامورٔحکومتِی19ٔٔ«َحْرٍبِٔٔفئِإالَّ
20ٔگویدٔغیرٔازٔآنٔشفافیتیٔاسرتٔکرهٔبانرکٔجررانیمیٔبایدٔبهٔاطال ٔمردمٔبرسانید.ٔتازهٔساختارٔشفافیتیٔکهٔامیرالمؤمنین

                                                           
رأدرٔٔتیشفافٔحهیمرمٔالٔیؤدولتٔخوشبختانهٔدرٔاقدامٔمیریمقابلهٔبأفسادٔبهٔکارٔبگٔیهمهٔتوانٔخودٔرأبرأدیورٔخاطرنشانٔکرد:ٔباجمرٔسیئرٔ.18
بتوانندٔٔساندٔؤمردمأبهٔاجرأبرکنندٔتأدولتٔبتواندٔآنٔرٔبیرأتصؤحهیالٔنیمحترمٔبهٔموقعٔأندگانینمأمیدواریؤبهٔمجلسٔفرستادٔؤامٔهیراستأترٔنیا

 یراباراه  نیبهتار میمعتقادافزود:ٔٔیروحانٔدکترٔخودٔداشتهٔباشند.ٔندهیبهٔآٔیشتریبٔنانیباشندٔکهٔاطمٔیطیترٔؤشرأیآرامٔتر،ٔاخالقٔیشاهدٔفضا
 بااالتر از ینظاارت چیآشکار، روشن و شفاف باشدو مردم بر آن اشراف داشاته باشاند، ها زیاست؛ اگر همه چ تیاز مفاسد شفاف یریجلوگ

 .ستینظارت مردم ن
yon.ir/5Z5xY وزارتٔامورٔخارجهٔبهٔآدرس:ٔیرسمٔتیمطلبٔدرٔسأآدرسٔ  

ٔفِٔٔٔ:إلیٔأمرائهٔعلیٔالجیشٔمنٔکتابٔلهٔٔ.19 ْمرًأِإالَّ
َ
ْطِوَئُدوَنُکْمٔأ

َ
ِٔفئَحْرٍبَٔؤاَلٔأ ْحَتِجَزُٔدوَنُکْمِٔسّرًأِإالَّ

َ
ٔأ الَّ

َ
َٔلُکْمِٔعْنِدئأ اَلَٔؤِإنَّ

َ
َرٔئُحْکٍمَٔؤأ َؤخِّ

ُ
ٔاَلٔأ

َٔسٔ ْنَٔتُکوُنوأِعْنِدئِفئاْلَحقِّ
َ
ِقَفِٔبِهُٔدوَنَٔمْقَطِعِهَٔٔؤأ

َ
ِهَٔؤاَلٔأ ٔ.َواءَلُکْمَٔحّقًأَعْنَٔمَحلِّ

مشورتٔیٔبیمٔؤکاربدانیدٔحّقٔشمأبرٔمنٔاستٔکهٔچیزیٔرأازٔشمأجزٔاسرارٔجنگٔپنرانٔندارٔ:هایٔآنٔحضرتٔاستٔبهٔامیرانٔسپاهشازٔنامه
هٔهمهٔشمأستمٔؤاینٔکازٔنایبمأمگرٔدرٔاحکامٔالریٔانجامٔندهمٔؤهیچٔحّقیٔازٔشمأرأازٔموضعشٔبهٔتأخیرٔنیندازمٔؤتأآنٔرأبهٔجایشٔنرسانمٔش

ٔ[انینسبتٔبهٔحقٔنزدٔمنٔمساویٔباشید.ٔ]ترجمهٔانصار
 ۴۲۴صٔ،البالغهٔنرج

20 .ٔ With  189 member countries, staff from more than 170 countries, and offices in over 130 locations, the World 

Bank Group is a unique global partnership: five institutions working for sustainable solutions that reduce 

poverty and build shared prosperity in developing countries . 

Partnering With Governments 
Together, IBRD and IDA form the World Bank, which provides financing, policy advice, and technical assistance 
to governments of developing countries.  IDA focuses on the world’s poorest countries, while IBRD assists 
middle-income and creditworthy poorer countries  .  
Partnering With The Private Sector 
IFC, MIGA, and ICSID focus on strengthening the private sector in developing countries.  Through these 
institutions, the World Bank Group provides financing, technical assistance, political risk insurance, and 
settlement of disputes to private enterprises, including financial institutions . 

ٔریرنظیبٔیررانجٔیهمکارٔکدارایٔیٔی،ٔگروهٔبانکٔجرانپایگاه130ٔازٔٔشیبٔیٔدرکشورٔؤدفاتر170ٔازٔٔشیبٔیٔازکشورٔعضو،ٔکارکنان189ٔوجودٔٔبا
ٔشوند.یعهٔمدرٔحا ٔتوسٔیدرٔکشورهأعمومیرونقٔٔجادیکهٔباعثٔکاهشٔفقرٔؤأهستندٔداریپأیهاحلراهٔیپنجٔموسسهٔکهٔدرٔحا ٔکارٔبرأ؛است

 همکاری با دولت ها
IBRDٔٔوIDAد.ٔنردههایٔکشورهایٔدرٔحا ٔتوسرعهٔارائرهٔمیؤکمکٔفنیٔبهٔدولتٔیدهندٔکهٔبودجه،ٔمشاورهٔسیاس،ٔبانکٔجرانیٔرأتشکیلٔمی

IDAٔکهٔٔدرٔفقیرترینٔکشورهایٔجرانٔتمرکزٔداردٔدرٔحالیIBRDٔٔٔکند.یمٔکمکٔمعتبرٔوبهٔکشورهایٔفقیرٔبأدرآمدٔمتوسط
 همکاری با بخش خصوصی
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خواهدٔبهٔاسمٔشفافیت،ٔمثالٔبرخیٔازٔاینٔمعاهداتٔبینٔالمللیٔرأبهٔپذیرشٔمأبرساند.ٔبعدٔبرهٔمیگوید.ٔبانکٔجرانیٔبعدأمی
هأمطلرعٔباشرد.ٔایرنٔاسمٔشفافیت،ٔهمهٔاطالعاتٔؤاخبارٔمحرمانهٔاقتصادیٔکشورٔرأدرٔاختیارٔداشتهٔباشدٔؤازٔهمهٔتراکنش

یٔمجمرعٔالََٔعرتََٔٔؤَٔکٔاَرَٔبرتَٔٔهِٔضرلَِٔفٔکرهٔبِٔ-21ٔدمعرروفٔدنبرالشٔبرؤگویندٔؤآقایٔروحانیٔدرٔقالبٔآنٔمعاهردهنو ٔشفافیتیٔکهٔمی
شود.ٔلذأبایدٔبهٔهمهٔاینرأدقرتٔاینٔنو ٔشفافیتٔمنجرٔبهٔنفیٔاصلٔنفیٔسبیلٔمیٔ–خیصٔمصلحتٔنظامٔبأآنٔمخالفتٔکردتش

ایٔکهٔمطررحٔبرودٔمعاهدهٔکنیدٔولیٔحاالٔشفافیتٔبهٔنحویٔکهٔنفیٔسبیلٔشکستهٔنشودٔ]ازٔنظرٔمأایرادیٔندارد[ٔچونٔدرٔاین
کنردٔمسرئلهٔشد.ٔبنابراینٔشفافیتٔبأمد ٔدرستشٔکهٔیکیٔازٔقیودیٔکهٔشفافیتٔدرستٔمینفیٔسبیلٔداشتٔنادیدهٔگرفتهٔمی

هایٔمالیٔایرانٔدرٔاختیارٔاجنبی،ٔبیگانهٔؤدشمنٔقطعیٔملتٔایرانٔقرارٔبگیرد.ٔبأاینٔقید،ٔحفظٔنفیٔسبیلٔاستٔنبایدٔتراکنش
ٔذارٔاست.ازٔساختارٔچندبخشِیٔمسئلهٔانشفافیتٔیکیٔ

 )آبرو(عرضبه چالش کشیدن ایجاد مجازات و فضای عبرت از پایگاه  .۲/۲/۲

کندٔشمأجلویٔفسادٔرأدرٔیکٔجامعهٔبگیریدٔمسئلهٔحدودٔؤتعزیراتٔاست.ٔمأیکیٔدیگرٔازٔمواردٔآنٔساختاریٔکهٔکمکٔمی
رود.ٔیعنیٔتخلفاتٔمرالیٔتراجرٔتجارتٔوضعٔشدهٔرویٔما ٔؤِعرضٔمیعرضٔکردیمٔکهٔعمدهٔحدودٔؤتعزیراتیٔکهٔدرٔمسئلهٔ

دانیدٔاصلٔدرٔحکمٔشالق،ِٔعرضٔؤآبرویٔانسانٔاستٔیعنیٔآبرؤرأبرهٔچرالشٔحتمأمیودٔشمنجرٔبهٔمجازاتیٔمانندٔشالقٔمی
ٔترااندٔجوریٔتنظریمٔکنیردٔکشد.ٔاگرٔکسیٔازٔبیتٔالما ٔاختالسٔکندٔبایدٔمجازاتٔرأکمأاینکهٔاهلٔبیتٔمأهدایتٔفرمودهمی

درٔشرررٔگردانردهٔٔیعنیٔمثالٔدرٔنمازٔجمعهٔشالقٔبخوردٔیأیأبنابرٔآنٔتوصیهٔامیرالمرؤمنینٔ؛آبرویٔاؤبهٔچالشٔکشیدهٔشود
هأهمٔبایدٔمالیٔرأکهٔازٔحیثٔباطلٔکسبٔکردهٔازٔویٔگرفترهٔ؛ٔبایدٔآبرویشٔبهٔچالشٔکشیدهٔشود.ٔدرٔبرخیٔازٔمجازات22شود

                                                                                                                                                                                     
IFC ٔ،MIGAٔٔوICSIDٔٔ،مکٔکبرٔتقویتٔبخشٔخصوصیٔدرٔکشورهایٔدرٔحا ٔتوسعهٔتمرکزٔدارند.ٔازٔطریقٔاینٔموسسات،ٔبانکٔجرانیٔبودجه

ٔکند.خصوصیٔازٔجملهٔموسساتٔمالیٔفراهمٔمیٔهایفنی،ٔبیمهٔریسکٔسیاسیٔؤحلٔؤفصلٔاختالفاتٔرأبرایٔشرکت
 www.worldbank.orgبهٔآدرس:ٔٔیبانکٔجرانٔیمطلبٔدرٔبخشٔمعرفٔآدرس

برهٔاظررارنظرٔرهبررFATFٔٔمرتبطٔبرأٔحینظرٔخودٔدربارهٔلوأشبردیپٔیبرأیبانکٔمرکزٔرانیامروزٔدرٔجمعٔمدٔجمرور،سیبهٔگزارشٔمشرق،ٔرئٔ.21
فتنرد،ٔنرهٔچنردٔبرارٔبرهٔمرنٔگٔیاست؛ٔرهبرٔیکشورٔدولت،ٔمجلسٔؤرهبرٔنیدرٔأریگمیتصم»استنادٔکرد:ٔٔیوصخصٔیهامعّظمٔانقالبٔدرٔمالقات

ٔیسٔچرهٔکسرپرکرردهٔاسرت،ٔٔبیداده،ٔمجلسٔهمٔتصرؤحهیدولتٔهمٔکهٔالٔ،یموضعٔرهبرٔنکهیندارم.ٔأیچرارگانهٔمخالفتٔحیلوأنیکهٔبأأکبار،ی
 «مخالفٔاست؟

 yon.ir/FATFRوز:ٔآدرسٔمطلبٔدرٔخبرگزاریٔمشرقٔنی

َتَٔٔٔؤَعْنَٔعِلئٍّٔ.22
ْ
ْهَواِزَٔفَکَتَبِٔإَلیِٔرَفاَعَةِٔإَذأَقَرأ

َ
ُهٔاْسَتْدَرَكَٔعَلیٔاْبِنَٔهْرَمَةِٔخَیاَنًةَٔؤَکاَنَٔعَلیُٔسوِقٔاأْل نَّ

َ
ْوِقْفرُهٔأ

َ
وِقَٔؤأ ٔاْبَنَٔهْرَمَةَٔعِنٔالسُّ ِکَتاِبئَفَنحِّ

اِسَٔؤاْسُجْنُهَٔؤَناِدٔ ِٔللنَّ
ْ
ِیئِفیِهَٔؤاَلَٔتأ

ْ
ْهِلَٔعَمِلَكُٔتْعِلُمُرْمَٔرأ

َ
ْعِزُلَكَٔٔغْفَلٌةَٔؤاَلَٔتْفرُِٔخْذَكِٔفیهَِٔعَلْیِهَٔؤاْکُتْبِٔإَلیٔأ

َ
ِهَٔؤأ ِعیرُذَكٔٔیٌطَٔفَتْرِلَكِٔعْنَدٔاللَّ

ُ
ْخَبَثُٔعْزَلٍةَٔؤأ

َ
أ

ْخِرْجهُٔ
َ
ِهِٔمْنَٔذِلَكَٔفِإَذأَکاَنَٔیْوُمٔاْلُجُمَعِةَٔفأ ْجِنَٔؤاْضِرْبُهَٔخْمَسًةَٔؤَثاَلِٔباللَّ َتیَٔعَلْیِهِٔبَشاِهدٍٔٔطًأَؤُطْفِٔبِهِٔإَلیِثیَنَٔسْؤِٔمَنٔالسِّ

َ
ْسَواِقَٔفَمْنٔأ

َ
ْفُهَٔمَعَٔشاَهِدِهٔاأْل َٔفَحلِّ

ْجِنُٔمَراًنأَمْقبُٔ اَلِةَٔؤٔاْحِزْمِٔرْجَلْیِهٔبِْٔنُبوحًأَٔؤوحًأمََٔؤاْدَفْعِٔإَلْیِهِٔمْنَٔمْکَسِبِهَٔمأُشِرَدِٔبِهَٔعَلْیِهَٔؤُمْرِٔبِهِٔإَلیٔالسِّ ْخِرْجُهَٔوْقَتٔالصَّ
َ
َٔتُحْلَٔٔبْیَنُهَٔؤَبْیَنَٔمْنٔاَلِٔحَزاٍمَٔؤأ

ْنٔ َحدًأَیْدُخُلِٔإَلْیِهِٔممَّ
َ
ْؤَمْفَرٍشَٔؤاَلَٔتَدْ ٔأ

َ
ْؤَمْلَبٍسٔأ

َ
ْؤَمْشَرٍبٔأ

َ
ِتیِهِٔبَمْطَعٍمٔأ

ْ
ُنُهٔایَُٔیأ َدَدَٔؤَلقِّ یِهٔٔللَّ َحداُیَرجِّ

َ
ٔأ نَّ
َ
ِٔعْنَدَكٔأ ِٔبِهُٔمْسِلمًأْلُخُلوَصَٔفِإْنَٔصحَّ َنُهَٔمأَیُضرُّ ًأَلقَّ

ْیِلِٔإَلیَٔصٔ ْجِنِٔفئاللَّ ْهِلٔالسِّ
َ
یَٔیُتوَبَٔؤُمْرِٔبِإْخَراِ ٔأ ِةَٔفاْحِبْسُهَٔحتَّ رَّ ْجَٔفاْضِرْبُهِٔبالدِّ ُجوأَغیْْٔحِنٔالسِّ ْنَٔتَخاَفَٔمْوتََٔرٔاْبِنَٔهْرمَِٔنِٔلَیَتَفرَّ

َ
ٔأ ْهرِلَٔةِٔإالَّ

َ
ُهَٔفُتْخِرَجُهَٔمَعٔأ

ِؤاْسِتَطاَعًةَٔفاْضِرْبُهَٔبْعَدَٔثاَلِثیَنَٔیْومًأ
َ
ْیَتِٔبِهَٔطاَقًةٔأ

َ
ْحِنَٔفِإْنَٔرأ ْجِنِٔإَلیٔالصَّ وَلریَٔؤاَلِثیَنَٔسْوطًأَبعْْٔمَسًةَٔؤثََٔخٔالسِّ

ُ
اَلِثریَنٔاأْل ِإَلرئَِّبَمرأٔاْکُترْبَٔٔدٔاْلَخْمَسِةَٔؤالثَّ

وِقَٔؤَمِنٔاْخَتْرَتَٔبْعَدٔاْلَخاِئِنَٔؤاْقَطْعَٔعِنٔاْلَخاِئِنِٔرْزَقُه. َٔفَعْلَتِٔفئالسُّ

امٔرأخواندی،ٔابرنٔهرمرهٔرأازٔچونٔنامه»خیانتٔابنٔهرمهٔرأدریافت.ٔاؤمسؤو ٔبازارٔاهوازٔبود.ٔحضرتٔبهٔرفاعهٔنوشت:ٔٔامیرالمؤمنینٔعلیٔ
اشٔکنٔؤجارچی،ٔماجرایٔاؤرأبازٔگویدٔؤبهٔکارگزارانرتٔنامرهٔبنرویسٔؤنظررٔمررأؤدرٔبرابرٔدیدگانٔمردمٔاؤرأبازداشتٔؤزندانیبازارٔبرکنارٔکنٔ

اینٔشویٔؤتؤرأبهٔبدترینٔشکلٔعز ٔخواهمٔکردٔؤتؤرأازٔدربارهٔویٔبهٔآنانٔاعالمٔکنٔؤدرٔاینٔبارهٔغفلتٔؤتفریطٔتؤرأنگیردٔکهٔنزدٔخدأهالكٔمی
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کرهٔٔچررأامیرالمرؤمنینٔ؛بسیارٔمرمٔاستٔکهٔسعیٔکنریمٔروایرتٔرأبفرمریمکهٔاینٔرأبهٔمناسبتٔعرضٔکردمٔٔحاال23ٔشود.
ةَُٔٔمَعهَُٔٔؤ»ترینٔمردٔابنایٔبشرٔهستندٔعاقل رَّ یَٔکاَنْتَٔٔؤَٔطَرَفاِنَٔٔلَرأَکاَنٔٔؤَعاِتِقهَِٔٔعَلیٔالدِّ ِبیَبةَُٔٔتَسمَّ چرأبأاینٔمفصلیٔداشرتندٔ«ٔالسَّ

؛ٔؤاینٔمسئلهٔبسریارٔمرمریٔهٔاستکردند؟ٔازٔبابٔپیشگیریٔؤانذارٔبوددرٔحوزهٔتجارتٔرأهرٔروزٔیادآوریٔمیٔمسئلهٔمجازات
ٔاست.ٔ

 . رعایت مناسک تقدیر در شغل عامل کس  رزق؛ از ثمرات باز تعریف شغل به ابزار بهبود سود ارتباطی3/۲

کنرد؛ٔعررضٔشودٔکهٔداردٔشرایطٔتجارتٔرأبحرثٔمیشرو ٔمیفرماید؟ٔازٔاینجأشاهدٔبحثٔبندهٔحاالٔروایتٔدرٔادامهٔچهٔمی
حاالٔببینیرد:ٔگرذارد.گذاریٔترأثیرٔمیهٔدرٔقیمتشودٔکاشٔاینٔمیشود.ٔنتیجهکردیمٔنتیجهٔشرایطٔتجارت،ٔتسعیرٔاختیاریٔمی

ْهِلَٔٔعَلیَٔفَیِقُفَٔٔقاَ ٔ»فرمایدٔمی
َ
ٔٔأ فرمودٔکردٔمیدأمیصایستادٔؤاهالیٔبازارٔرأیکٔجاییٔازٔهرٔبازارٔمی«ِٔفیِرْمَٔٔفُیَناِدئُسوٍقُٔٔکلِّ

ارَِٔٔمْعَشَرَٔٔیا» جَّ هٔهمهٔکردٔکیآنانٔتوصیهٔمٔکنید.ٔؤبعدٔاینرأرأبهگفتٔایٔکسانیٔکهٔداریدٔتجارتٔمیکرد؛ٔمیصدایشانٔمی«ٔالتُّ
ٔاینرأجزؤمناسکٔتقدیرٔاست.

رعایت حلم در برخورد با مشتری، پرهیز از قسم، دروغ و ظلقم و کمقک بقه  گیری بر مشتری،. طل  خیر از خدای متعال)استخاره(، آسان۱/3/۲

 مظلوم در مبادالت و دوری از ربا؛ از جمله مصادی  قواعد بخشی الزم االجرا در تسعیر اختیاری

ُموا»فرمودٔمی روایراتٔآنٔرأٔفرمودٔاو ٔتجارتٔاینٔاستٔکهٔازٔخدأطلربٔخیررٔکنیردٔحراالٔبعردأبعضریٔازمی«ٔااِلْسِتَخاَرةََٔٔقدِّ
فرمایردٔفرمایدٔاصلٔدرٔتجارتٔاینٔنیستٔکهٔشمأمطالبهٔتجارتٔکردهٔؤدرٔآن،ٔحرصٔکنید.ٔروایرتٔاینگونرهٔمیخوانمٔمیمی
رزاُقٔ»

َ
وقتیٔشمأدنبا ٔرزقٔهستیدٔرزقٔرأبأمطالبهٔبهٔدستٔنیاوریردٔبرأحررصٔبرهٔدسرت24ٔٔ«الُمطاِلَبةَٔؤِٔبالَحرِصَٔٔتناُ ٔٔاَلٔٔأأل

ُموا»فرمودٔاو ٔتجارتٔهمینٔاستٔنیاوریدٔحضرتٔ طلبٔخیرٔکنیدٔبگوییدٔخدایأروزیٔمنٔبهٔدسرتٔتوسرت!ٔ«ٔااِلْسِتَخاَرةََٔٔقدِّ

                                                                                                                                                                                     
دهمٔؤچونٔروزٔجمعهٔشود،ٔاؤرأازٔزندانٔبیرونٔکشٔؤسیٔؤپنجٔتازیانهٔبهٔاؤبزنٔؤاؤرأدرٔبازارهأبگردانٔؤهرٔکرسٔکرهٔکارٔدرٔپناهٔخدأقرارٔمی

هٔبهٔاینٔشخصٔبدهٔؤعلیهٔابنٔهرمهٔشاهدیٔآورد،ٔاؤرأعالوهٔبرٔداشتنٔیكٔشاهدٔسوگندٔبدهٔؤازٔدرآمدٔابنٔهرمه،ٔهرٔچهٔعلیهٔاؤشاهدٔشرادتٔداد
اؤبأکسیٔکهٔبهٔنزدٔدستورٔبدهٔکهٔاؤرأبأخواریٔؤذّلتٔؤدشنامٔبهٔزندانٔبرندٔؤدؤپایشٔرأدرٔبندٔکنٔؤبهٔهنگامٔنمازٔاؤرأبیرونٔبیاورٔؤمگذارٔکهٔ

بهٔویٔیادٔؤبهٔاؤامیدٔرهاییٔبدهدٔؤاگرٔٔبرد،ٔخلوتٔکندٔؤمگذارٔکهٔکسیٔنزدٔویٔبرودٔکهٔدفا ٔؤخصومتٔراویٔغذأؤآبٔؤلباسٔؤزیراندازٔمی
اشٔکنٔتأتوبهٔکندٔؤدسرتورٔثابتٔشدٔنزدٔتؤکسیٔاستٔکهٔبهٔاؤچیزیٔیادٔدادهٔکهٔبهٔآنٔبهٔمسلمانیٔضررٔبرساند،ٔآنٔکسٔرأبأتازیانهٔبزنٔؤزندانی

رٔاینٔکهٔازٔمرگشٔبترسیٔکهٔدرٔاینٔصورتٔاؤرأبهٔهمراهٔزندانیانٔبدهٔکهٔزندانیانٔرأدرٔشبٔبهٔفضایٔبازٔزندانٔببرندٔتأتفریحٔکنندٔجزٔابنٔهرمه؛ٔمگ
کراریٔرأکرهٔٔبهٔحیاطٔزندانٔببرٔؤاگرٔدیدیٔکهٔتوانٔؤقدرتٔدارد،ٔاؤرأپسٔازٔسیٔروز،ٔسیٔؤپنجٔتازیانهٔدیگرٔپسٔازٔسیٔؤپنجٔتازیانهٔاّو ٔبزنٔو

ٔ«کنی،ٔبهٔمنٔگزارشٔبدهٔؤحقوقٔاینٔخیانتکارٔرأقطعٔکن.میٔکنیٔؤکسیٔرأکهٔپسٔازٔاینٔخیانتکارٔانتخابدربارهٔبازارٔمی
 476صٔ،30 ٔٔ،عةیالشٔثی/ٔجامعٔاحاد532ٔصٔ،2 ٔٔ،دعائم

هَِٔٔؤ:ٔعنهٔاللهٔرضئعثمانٔقطائعٔمنٔالمسلمینٔعلیٔردهٔفیما*ٔٔلهٔکالمٔمنٔؤ.23 َ َٔٔقْدَٔٔوَجْدُتهَُٔٔلْؤٔاللَّ َساُءِٔٔبهُِٔٔتُزوِّ مَِٔٔبهُِٔٔمِلَكَٔٔؤٔالنِّ ِٔفئَفإنََّٔٔلَرَدْدُتهُٔٔاُءٔاْْلِ
ْضَیقَٔعَلْیهَِٔٔفاْلَجْوُرٔٔاْلَعْدُ َٔٔعَلْیهَِٔٔضاَقَٔٔمْنَٔٔؤَٔسَعةًٔٔاْلَعْدِ ٔ

َ
ٔ.أ

ٔرأامرالكٔآنٔاگررٔمقسرٔخدأبهٔ:بودٔبخشیدهٔدیگرانٔبهٔخودشٔمیلٔبهٔعثمانٔکهٔالما ٔبیتٔامالكٔبرگرداندنٔبأرابطهٔدرٔاستٔحضرتٔآنٔسخنانٔازٔ
ٔرأاؤعردالتٔکهٔکسیٔت،اسٔعدالتٔبأامورٔگشایشٔزیرا.ٔباشندٔخریدهٔکنیزانٔآنٔبأیأباشد،ٔشدهٔزنانٔمرریهٔچهٔگرٔگردانم،میٔبرٔمسلمینٔبهٔبیابم
ٔ.کندمیٔایجادٔاؤبرایٔبیشتریٔمضیقهٔستم،ٔؤظلمٔاندازد،ٔمضیقهٔدر

 57ٔصٔ،(صالحٔللصبحي)ٔالبالغةٔنرجٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ

ٔ:ٔنٔقا ٔامیرالمؤمنیٔ.24
َ
ٔة.بَٔطالِٔالُمَٔٔؤٔرِصٔالَحٔبِٔٔناُ ٔٔتَٔاَلٔٔرزاُقٔأأل

 .«آیدهأبأحرصٔؤکثرتٔطلبٔبهٔدستٔنمیروزی»:ٔامامٔعلیٔفرمودٔ
 75غررٔالحکمٔؤدررٔالکلم،ٔصٔ
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یباییٔمی گویدٔحواستانٔباشدٔرزقٔبأیرکٔاسربابیٔمی25ٔ«لکلٔرزقٔسببٔفاجملوأفیٔالطلب»فرمایدٔحضرتٔدرٔیکٔروایتٔز
ٰماِءِٔٔفئَؤ»شودٔچونٔناز ٔمی خواهردٔاجماالٔطلبٔرزقٔکنیدٔیعنریٔنمیٔ«فاجملوأفیٔالطلب»لذا26ٔٔ«ُتوَعُدوَنٔٔامَٰٔٔؤِٔرْزُقُکْمَٔٔالسَّ

ٔدرٔسرببکنیرد؟ٔتانٔرأدرٔآنٔسببٔبگذارید.ٔدقتٔمیریزیٔکنید؟ٔبرنامهگذارید.ٔکجأبرنامهبمفصلٔوقتٔٔبرایٔکسبٔدرآمد،
ُموا»فرمودٔگویدٔایشانٔهرٔروزٔصبحٔبهٔتجارٔمیمسئلهٔرأحلٔکنید.ٔحاالٔروایتٔدرٔاینجأمی او ٔتجرارتٔایرنٔ«ٔااِلْسِتَخاَرةََٔٔقدِّ

ُکوأَؤ»فرمودندٔحواستانٔباشدٔآقایانٔتاجر!ٔبعدٔمیٔاست، ُروَلةَِٔٔتَبرَّ گیریٔبررٔمشرتریٔبررٔفرمودٔبرکتٔخدأرأبرأآسرانمی«ِٔبالسُّ
تٔکهٔمأبهٔآن،ٔمناسکٔتقدیرٔخودتانٔناز ٔکنید.ٔحاالٔکهٔشمأفرمیدیدٔاصلٔدرٔرزق،ٔمطالبهٔنیست؛ٔاصلٔدرٔرزق،ٔاسبابیٔاس

گوییم.ٔحضرتٔدرٔآنٔروایتٔفرمودٔرزقٔسببٔدارد؛ٔمرادشانٔهمینٔمناسکٔتقدیرٔاست.ٔحاالٔیکیٔازٔاینٔاسبابٔچیست؟ٔمی
ُکوأَؤ» ُروَلةَِٔٔتَبرَّ َٔٔؤ»کنیرد؟ٔبرأمشرتریٔراهٔبیاییرد.ٔحراالٔایرنٔگیریٔمیگیرٔباشید.ٔبرایٔچهٔسختبأمشتریٔآسان«ِٔبالسُّ ُٔکرواَتَبرَّ

ُروَلةِٔ فرمایردٔبرهٔتعابیرٔحضرتٔخیلیٔبلنردٔاسرتٔمی«ٔاْلُمْبَتاِعیَنِٔٔمَنٔٔاْقَتِرُبوأَؤ»فرمایدٔکند.ٔمیمصادیقٔمختلفیٔپیدأمی«ِٔبالسُّ
کنردٔفروشرندهٔبرهٔخریردارٔنزدیرکٔتانٔنیایند.ٔیکیٔازٔابزارهایتانٔکهٔکمکٔمیخریدارهأنزدیکٔشویدٔؤکاریٔنکنیدٔبهٔمغازه

شود.ٔجالبٔاستٔکهٔخریدارٔبهٔفروشندهٔنزدیکٔمیٔ،ترٔبدهدگذاریٔاست.ٔوقتیٔقیمتٔکاالهایشٔرأارزانقیمتٔ،ٔمسئلۀشود
گویدٔرابطهٔخرودٔبرأمشرتریٔرأبررمٔمی«ٔاْلُمْبَتاِعیَنِٔٔمَنٔٔاْقَتِرُبوأَؤ»فرمایدٔهمهٔتعابیرٔحضرتٔبرٔمبنایٔسودٔارتباطیٔاست:ٔمی

لٔحاکمٔبرٔمکاسبٔاسالم،ٔسودٔارتباطیٔاست؛ٔیکیٔدیگررٔازٔمصرادیقٔروشرنشٔهمرینٔکنیمٔاصنزن.ٔاینکهٔمأدائمأعرضٔمی
ُنوأَؤ»فرمایدٔاست.ٔبعدٔمی یَّ هأهمروارهٔایدٔبرخریٔازٔکاسربخودتانٔرأدرٔمسئلهٔتجارتٔبأحلمٔزینتٔبدهید.ٔدیده«ِٔباْلِحْلِمَٔٔتَز

فرمایدٔاین،ٔشمأرأدچارٔمشتریٔرأندارند؛ٔحضرتٔمیحوصلهٔسرٔؤکلهٔزدنٔبأٔ-ایبهٔتعبیرٔمحاوره-خردٔاستٔؤٔاعصابشان
ْلرِمَٔٔعرِنَٔٔتَجاَفْوأَؤ»دروغٔنگوییدٔ«ٔاْلَکِذَبَٔٔجاِنُبوأَؤ»درٔمعاملهٔقسمٔنخوریدٔ«ٔاْلَیِمیِنَٔٔعِنَٔٔتَناَهْوأَؤ»کند.ٔبعدٔچالشٔمی ازٔ«ٔالظُّ

ْنِصُفوأَؤ»ظلمٔعبورٔکنیدٔ
َ
َبأَتْقَرُبوأاَلَٔٔؤ»لمٔقرارٔگرفته،ٔبأانصافٔبأاؤبرخوردٔکنیدٔاگرٔدیدیدٔکسیٔموردٔظ«ٔاْلَمْظُلوِمیَنٔٔأ بهٔ«ٔالرِّ
ْخَبُثٔ»ربأنزدیکٔنشویدٔ

َ
َبأَکْسُبٔٔاْلَمَکاِسِبٔٔأ ْوُفوأَؤ»خواندندٔایٔرأبرایٔتجارٔمیبهٔربأنزدیکٔنشوید.ٔبعدٔآیه27ٔ«الرِّ

َ
َٔؤٔاْلَکْیَلٔٔأ

                                                           

ٔ.لکّلٔرزقٔسببٔفاجملوأفئالّطلب:ٔقا ٔعلیٔٔ.25
ٔ.یتٔکنید:ٔهرٔروزیٔایٔرأوسیلهٔایٔاست؛ٔپسٔدرٔطلبٔما ٔاعتدا ٔرأرعاامامٔعلیٔ

543ٔغررٔالحکمٔؤدررٔالکلم،ٔص

اَلُمَٔقاَ َٔقاَ َٔرُسوُ ٔأَ َحِدِهَمأَعَلْیِرَمأَالسَّ
َ
ِبیِهَٔعْنٔأ

َ
ِبئَاْلِباَلِدَٔعْنٔأ

َ
ِهِٔإْبَراِهیُمْٔبُنٔأ ُهَٔلرْنَٔتُمروَتٔیَٔ:ٔللَّ نَّ

َ
ُهَٔقْدَٔنَفَثِٔفئُروِعئُروُحَٔاْلُقُدِسٔأ اُسِٔإنَّ َرأَالنَّ یُّ

َ
أأ

ْجِمُلوَنْفٌسٔ
َ
َٔؤأ َٔؤَجلَّ َهَٔعزَّ ُقوأَاللَّ َٔعَلْیَرأَفاتَّ

َ
ْبَطأ

َ
یَٔتْسَتْوِفئَِرْزَقَرأَؤِإْنٔأ َٔٔحتَّ أِعْنَدَٔالَلِبَٔؤاَلَٔیْحِمَلنَّٔأِفئَالطَّ ْنُٔتِصریُبوُهُٔکُمِٔاْسِتْبَطاُءَٔشيٍْءِٔممَّ

َ
ٔأ َٔؤَجرلَّ ِهَٔعزَّ لَّ

َٔاللَّٔ ِهَٔفِإنَّ اَعِةٔ.ِبَمْعِصَیِةَٔاللَّ ِٔبالطَّ ٔاَلُٔیَناُ َٔمأِعْنَدُهِٔإالَّ َٔؤَجلَّ َٔهَٔعزَّ
کسٔلرامٔکردٔکرهٔهریچایٔمردم!ٔبهٔراستیٔکهٔروحٔالقدسٔبهٔمنٔأفرمود:ٔ(ٔفرمود:ٔرسو ٔخدأابؤالبالدٔگوید:ٔامامٔ)باقرٔیأامامٔصادقٔٔ

وزیٔدٔؤدرٔطلربٔرّتیٔاگرٔبهٔکندیٔبهٔدستشٔبرسد،ٔپسٔتقوایٔالریٔپیشهٔکنیطورٔکاملٔدریافتٔکندٔحاشٔرأبهگاهٔکهٔرزقٔؤروزیمیردٔتأآننمی
ٔآید.هٔدستٔنمیباجما ٔکنید،ٔؤکندیٔرسیدنٔروزیٔالریٔشمأرأبرٔآنٔنداردٔکهٔبأمعصیتٔخداوندٔدرٔپیٔآنٔبروید،ٔچونٔجزٔبأاطاعتٔازٔاؤ

 80،ٔص5 ٔ،یالکاف
ٰماِءٔ ِفي َؤٔ.26  22ٔ،ذاریاتٔ/ُدوَنُٔتوعَٔ ٰما َؤ ِرْزُقُکْمٔ َالسَّ

 .]ترجمۀٔانصاریان[ؤرزقٔشمأؤآنچهٔبهٔآنٔوعدهٔدادهٔمیٔٔشوید،ٔدرٔآسمانٔاست

ِبئَجْعَفٍرٔٔ.27
َ
یٍفَٔعْنٔأ ِبئَجِمیَلَةَٔعْنَٔسْعِدْٔبِنَٔطِر

َ
اٍ َٔعْنٔأ ٍدَٔعِنٔاْبِنَٔفضَّ ْحَمُدْٔبُنُٔمَحمَّ

َ
َبا.ٔأ ْخَبُثٔاْلَمَکاِسِبَٔکْسُبٔالرِّ

َ
َٔقاَ :ٔأ

ٔ:ٔخبیثٔترینٔدرآمدها،ٔدرآمدٔازٔربأاست.ٔمٔباقرٔاما
 147،ٔص5ٔالکافي،ٔ 
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اَسَٔٔتْبَخُسوأالَٔؤٔاْلِمیزاَنٔ ْشیاَءٔٔالنَّ
َ
ْرِضِٔٔفرئَتْعَثْوأالَٔؤُٔهْمٔأ

َ
هایشرانٔبررایٔاهرلٔبرازارٔایرنٔآیرهٔرأوسرطٔنصیحت28ٔ«ُمْفِسرِدیَنٔٔاأْل

فرمرود.ٔبعضریٔازٔآنررأدرٔهرٔتجارتیٔبهٔاهلٔآنٔبرازارٔمیٔهاییٔبودٔکهٔامیرالمؤمنینخواندند.ٔخبٔاین،ٔمجموعهٔتوصیهمی
استٔکهٔظرورٔدرٔخودٔتسعیرٔداردٔولیٔداردٔاثرٔتسعیرٔرأبرٔمالحظهٔمشتریٔاشارهٔٔبسیارٔروشن«ٔاْلُمْبَتاِعیَنِٔٔمَنٔٔاْقَتِرُبوأَؤ»مثلٔ
دارندٔیأبهٔنحؤمقدمهٔیأبهٔنحؤمستقیمٔدرٔٔهایشٔمقدماتٔبحثٔتسعیرٔهستند؛ٔولیٔبهٔهرٔحا ٔامیرالمؤمنینکند.ٔبرخیمی

ْسَواِقَٔٔجِمیِعِٔٔفئوُفَٔفَیُطٔ»گویندٔکنند.ٔحاالٔاینٔهمٔجالبٔاستٔمیمسئلهٔتسعیرٔاختیاریٔبحثٔمی
َ
ْسَواِقٔٔاأْل

َ
درٔهمرهٔ«ٔاْلُکوَفةِٔٔأ

کررد.ٔبعردٔدادند.ٔتوجهٔکنیدٔکهٔحاکمٔمسلمینٔاینگونهٔجامعرهٔرأادارهٔمیهأرأانجامٔمیرفتندٔؤهمینٔبحثبازارهایٔکوفهٔمی
اِسَٔٔفَیْقُعُدَٔٔیْرِجُعُٔٔثمَّٔ»فرمایدٔمی آمدنردٔؤولریٔمیٔ–گشرتندالبردٔبرهٔداراالمرارهٔبازمی-گشتندٔحاالٔروایتٔنگفتهٔکجأبرمی«ِٔللنَّ
کردنردٔمرردمٔهرمٔداشتندٔایرنٔکارهرأرأمیٔگویدٔوقتیٔامیرالمؤمنینکردند.ٔبعدٔمینشستندٔؤمشکالتٔمردمٔرأحلٔمیمی

ْقَبَلَٔٔقْدِٔٔإَلْیهَِٔٔنَظُروأِإَذأَکاَنَٔٔؤ»اینگونهٔبودندٔکهٔ
َ
فرمودنردٔتاجرهرأهررٔکراریٔرأهرأرأمیکهٔایرنٔبحثٔامیرالمؤمنین«ِٔإَلْیِرْمٔٔأ

ٔگشتندٔبهٔامیرالمرؤمنینکردندٔؤبرمیهأاقبا ٔمیبهٔاینٔحرف«ٔقدٔاقبلوا»گذاشتندٔهمانجأدادندٔکنارٔمیداشتندٔانجامٔمی
اِسَٔٔمْعَشَرَٔٔیأَقاَ َٔٔؤ»کردندٔنگاهٔمی ْمَسُکوأالنَّ

َ
ْیِدَیُرْمٔٔأ

َ
ْصَغْوأَؤٔأ

َ
کردندٔؤمردمٔهرمٔگروشٔهاییٔمیایشانٔیکٔتوصیه«ِٔباَذاِنِرْمِٔٔإَلْیهِٔٔأ

ْعُیِنِرْمَٔٔرَمُقوهَُٔٔؤ»دادندٔمی
َ
ری»کردنردٔنگراهٔمیٔهایشانٔهمٔبهٔامیرالمؤمنینبأچشم«ِٔبأ ترأحضررتٔ«َٔکاَلِمرهِِٔٔمرْنَٔٔیْفرُرغََٔٔحتَّ
ْمَعَٔٔقاُلوأَفَرغََٔٔفِإَذا»گفتندٔشدٔبعدٔمیکالمشانٔتمامٔمی اَعةََٔٔؤٔالسَّ دهیمٔؤراجعٔبهٔفرمایشاتٔشمأفرمٔداریمٔؤمٔگوشٔمیه«ٔالطَّ
گروییمٔوقتریٔمرأمیٔ-اینٔروایت،ٔروایاتٔمشابهٔهرمٔدارد-کنیم.ٔحاالٔشاهدٔبحثٔبندهٔدرٔاینٔروایتٔچهٔبود؟ٔهمٔاطاعتٔمی

ایرنٔطررفٔمسرئلهٔازٔٔ،گذاریٔبایدٔبأاهالیٔبازارٔؤاطرافٔمعاملهٔباشداختیارٔدرٔتجارتٔؤدرٔسوقٔمسلمینٔؤدرٔمسئلهٔقیمت
یعنیٔاینگونهٔنیستٔکهٔشار ٔمقردسٔگفترهٔباشردٔٔهٔاینٔشروطیٔکهٔمحضرتانٔعرضٔکردم؛تسعیرٔاختیاریٔرأمحفوفٔکردندٔب

گیریٔرأبهٔفردٔمکلف،ٔتاجرٔؤطررفٔمشرتریٔدادهٔولریٔازٔآنٔهرکاریٔدلتانٔخواستٔانجامٔدهید.ٔنه!ٔاختیارٔیعنیٔمقامٔتصمیم
محلٔبحثٔبندهٔاینجاست؛ٔ–ؤمناسکٔرزقٔمحفوفٔکردهٔاست.ٔحاالٔاگرٔشمأبهٔمرحلهٔدومٔبیاییدٔطرفٔاینٔاختیارٔرأبهٔابزارٔ

یعنیٔاینٔروایاتٔرأبأدؤدستهٔازٔروایاتٔجمعٔکنید؛ٔآنٔمعناییٔکهٔمنٔعرضٔکرردمٔشرغلٔ–خواهمٔاینگونهٔنتیجهٔبگیرمٔیعنیٔمی
ٔکند.شودٔکامالٔوضوحٔپیدأمیمیٔتقدیرٔرأتغییرٔدادهٔؤباعثٔتزکیه

 .دینداری، پرهیز از گناه و ذن  و رعایت صبر و حلم در مبادالت؛ از جمله قواعد)روایات( عام حاکم بر تسعیر اختیاری4/۲

اندٔخودٔاینرأهمٔدؤدستهٔروایاتٔروایاتٔعامیٔهستندٔکهٔمسئلهٔرزقٔرأبهٔدینٔیأبهٔعدمٔگناهٔوابستهٔدانستهٔ،دستهٔاو ٔروایات
اندٔؤدرٔیکٔطررفٔدیگررٔآثرارٔرعایرتٔرأایطٔعدمٔرعایتٔاسبابٔرزقٔؤمناسکٔرزقٔرأبحثٔکردههستندٔیعنیٔیکٔطرفٔشر

همرهٔایرنٔمسرائلیٔکرهٔاالنٔبنردهٔازٔقرو 29ٔٔ«اآلِخرَرةَِٔٔؤٔالّدنیأَخیُرُٔٔرِزَقَٔٔفَقدٔالّدینُٔرِزَقَٔٔمن»اندٔمثالٔحضرتٔفرمودٔبحثٔکرده
فرمایدٔاگرٔرزقٔکسیٔاینٔشدٔکهٔدینٔرأرعایتٔکندٔدرٔواقعٔینجأمیعرضٔکردمٔهمهٔجزؤدینٔهستند.ٔحاالٔأامیرالمؤمنین

                                                           
ویاًلٔ/ٔاسراء،ٔٔ.28

ْ
ْحَسُنَٔتأ

َ
ْوُفوأاْلَکْیَلِٔإذأِکْلُتْمَٔؤِزُنوأِباْلِقْسطاِسٔاْلُمْسَتقیِمٔذِلَكَٔخْیٌرَٔؤأ

َ
35َٔؤأ

مأبرتررٔؤشر،ٔاینٔبررایٔٔؤ]ٔاجناسٔقابلٔوزنٔرأ[ٔبأترازویٔصحیحٔوزنٔکنیدکنیدٔ،ٔپیمانهٔرأکاملٔبدهیدٔ،ٔؤهنگامیٔکهٔ]ٔجنسیٔرأ[ٔپیمانهٔمیٔ
 [انیفرجامشٔنیکوترٔاستٔٔ]ترجمهٔانصار

ٔ.اآلِخَرةَِٔٔؤٔالّدنیأَخیُرُٔٔرِزَقَٔٔفَقدٔالّدینُٔرِزَقَٔٔمن:َٔامیرالمؤمنینٔقا ٔ.29
ٔ.استٔشدهٔاشروزیٔآخرت،ٔؤدنیأخیرٔشود،ٔاشروزیٔدینٔهرکه:ٔعلیٔامام

 450ٔصٔ،(للیثي)ٔالمواعظٔؤالحکمٔعیونٔ/620ٔصٔالکلم،ٔدررٔؤالحکمٔررغ
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هأرأبهٔنحرؤاختیراریٔچهٔاتفاقیٔبرایشٔرقمٔخوردهٔاست؟ٔرزقٔخیرٔدنیأؤآخرتٔبرایٔاؤحاصلٔشدهٔاست.ٔیعنیٔشمأانسان
ٔبرید؛ٔمنترأازٔپایگاهٔتجارت.میدرٔفضایٔتزکیهٔ

ْبُرٔ»فرمایدٔجودٔداردٔکهٔمثالٔمییأیکٔدستهٔروایاتٔدیگریٔجزؤهمینٔدستهٔو هَُٔٔرَزَقَٔٔمأَمْرَکٍبَٔٔخْیُرٔٔالصَّ اگر30ٔٔ«َلهَُٔٔخْیرأًَٔعْبدأًٔاللَّ
ْوَسَعٔٔاَلَٔٔؤ»ایٔکردٔاین،ٔبهٔنفعٔاوست.ٔخدایٔمتعا ،ٔحلمٔؤصبرٔرأرزقٔبنده

َ
ْبرِِٔٔمَنٔٔأ هیچٔچیزیٔبهٔاندازهٔصبر،ٔانسرانٔرأ«ٔالصَّ

دهد.ٔمثالٔفررضٔکنیردٔابزارٔسودٔارتباطیٔاستٔؤافرادٔرأازٔپایگاهٔسودٔارتباطیٔوسعتٔمیدانیدٔکهٔصبر،ٔدهد.ٔمیوسعتٔنمی
رسدٔامرأیرکٔآدمریٔضرمنٔاینکرهٔاصرو ٔرأکندٔزودٔبهٔانقطا ٔؤاصطکاکٔمییکٔآدمی،ٔوقتیٔطرفٔمقابلشٔیکٔتخلفٔمی

کنندٔؤهمٔخرودٔآنٔفرردٔمتخلرفٔکرهٔباطٔنمیکند.ٔهمٔدیگرانٔبأاینٔقطعٔارتکندٔپنجٔسا ٔبأیکٔفردٔدیگرٔمدارأمیرعایتٔمی
نٔدائمرأاصرو ٔرأرعایرتٔگویردٔمرکند.ٔاگرٔفردٔمنصفیٔباشردٔمیگیردٔقضاوتٔمنفیٔدرٔدرونشٔنمیدائمأاصو ٔرأنادیدهٔمی

عتٔگیرد.ٔببینیدٔوسولیٔبأمأمدارأصورتٔمیٔ–ییمٔاتقانٔضربدرٔزمانٔیکٔاصلٔاستگومثالٔمأدرٔمباحثاتٔالگؤمی-کنمٔنمی
ٔگیرد.ٔشودٔؤسودٔارتباطیٔاصلٔقرارٔمیپذیرد؟ٔازٔپایگاهیٔکهٔعداوتٔزدودهٔمیوسعتٔازٔچهٔپایگاهیٔانجامٔمیٔ؛کندایجادٔمی

ٔاْلَعْبَدَٔلُیْذِنُبٔ»د:ٔکنندٔاثرٔمناسکٔتقدیرٔرأمتوجهٔشویم.ٔمثاًلٔدرٔروایتٔدارهأمجموعهٔروایاتیٔهستندٔکهٔبهٔمأکمکٔمیاین ِإنَّ
ٔ ْزُقْٔٔنَبٔالذَّ ٔخدأگناهٔمی31ٔ«َفُیْزَویَٔعْنُهٔالرِّ هٔشود.ٔپسٔمرأدؤدسرتهٔروایراتٔداریرم.ٔیرکٔدسرتکندٔؤرزقٔازٔاؤبرداشتهٔمیبنده 

ٔرزقٔبحرثٔمی کرهٔ«ٔصربر»کنرد؛ٔماننردٔروایرتٔروایاتیٔکهٔبهٔنحؤخاصٔؤموردیٔدربارهٔاثرٔرعایتٔمناسکٔتقدیرٔدرٔتوسعه 
ٔتقردیرٔؤرزقٔرأبحرثٔمیٔخواندمٔؤیکٔدستهٔهمٔروایاتیٔاستٔکه کنرد؛ٔبهٔطورٔعامٔدربارهٔاثرٔرعایتٔمناسکٔتقدیرٔدرٔتوسعه 

درٔاینٔروایتٔنیزٔبهٔنحؤمطلرقٔفرمودنرد؛ٔ«ٔاآلِخَرةَِٔٔؤٔالّدنیأَخیُرُٔٔرِزَقَٔٔفَقدٔالّدینُٔرِزَقَٔٔمن»مانندٔروایتیٔکهٔدربارهٔدینٔخواندم:ٔ
گویند،ٔدرٔمیانٔنیست.ٔٔتجارتٔبهٔنحویٔکهٔمکاتبٔاقتصادیٔموجودٔمیکنند؛ٔپسٔمسئلهٔ پسٔهرٔدؤدستهٔازٔروایاتٔکمکٔمی

ٔتقدیرٔؤتزکیهٔدنبا ٔمی ٔمرمیٔاستٔکهٔبایدٔبهٔآنٔتوجهٔکنیم.ٔلذأوقتیٔمأشمأتجارتٔرأازٔپایگاهٔتوسعه  کنید.ٔاینٔخیلیٔمسئله 
ینٔدلیلٔاینٔحرفٔرأزدیمٔکهٔدرٔفرآیندٔتسعیرٔکنیمٔاگرٔتسعیرٔاختیاریٔرأحذفٔکنید،ٔماهیتٔشغلٔرأتنز ٔدادید،ٔبهٔاعرضٔمی

اختیاری،ٔحذفٔاینٔمجموعهٔازٔمناسکٔتقدیرٔاتفاقٔافتادهٔاست.ٔوقتیٔحاکمٔبهٔطورٔمستقیمٔتسعیرٔکرد،ٔرعایتٔایرنٔشررایطٔ
شود!32ٔٔکشود!ٔازٔاینٔبدترٔاینٔاستٔکهٔتجارتٔالکترونیکندٔؤبسیاریٔازٔآنٔمرتفعٔمیبرایٔطرفینٔمعاملهٔموضوعیتٔپیدأنمی

                                                           

ْبِر.:ٔٔ]رسوِ ٔالّله[َؤَعْنهُٔٔ.30 ْوَسَعِٔمَنٔالصَّ
َ
ُهَٔعْبدًأَخْیرًأَلُهَٔؤاَلٔأ ْبُرَٔخْیُرَٔمْرَکٍبَٔمأَرَزَقٔاللَّ ٔالصَّ

سرترشٔصربرٔگکند،ٔخیرٔاؤاستٔولیٔهیچٔچیزیٔبهٔوسرعتٔؤایتٔمیفرمود:ٔصبرٔبرترینٔمرکبٔاست،ٔآنچهٔرأخدأبهٔبندهٔعنٔٔپیغمبرٔاکرم
ٔ.]ترجمۀٔمخبرٔدزفولی[نیست

 139،ٔص79بحارٔاألنوار،ٔ ٔ/45مسکنٔالفؤادٔعندٔفقدٔاألحبةٔؤاألوالد،ٔص

َباٍنَٔعِنٔاْلُفَضْیِلٔٔ.31
َ
اِءَٔعْنٔأ ٍدَٔعِنٔاْلَوشَّ یْٔبِنُٔمَحمَّ ٍدَٔعْنُٔمَعلَّ ِبئَجْعَفٍرٔاْلُحَسْیُنْٔبُنُٔمَحمَّ

َ
ْنَبَٔفُیرْزَویَٔعْنرُهْٔٔبِنَٔیَساٍرَٔعْنٔأ ٔاْلَعْبَدَٔلُیرْذِنُبٔالرذَّ َقاَ :ِٔإنَّ

ْزُق.  الرِّ
ٔگردد.یشودٔؤروزیٔازٔاؤبرکنارٔمفرمود:ٔهمانأبندهٔمرتکبٔگناهٔمیٔامامٔباقرٔ

 270،ٔص2ٔالکافي،ٔ 
32 .ٔ Electronic commerce or e-commerce (sometimes written as eCommerce) is a business model that 

lets firms and individuals buy and sell things over the internet . 

رادٔاستٔکهٔبهٔشرکتٔهأؤافٔیتجارٔیالگؤکیشود(ٔینوشتهٔمٔزینeCommerceٔبهٔصورتٔٔی)کهٔگاهe-commerceٔٔایٔیکیتجارتٔالکترون
ٔبخرندٔؤبفروشند.ٔنترنتیأقیطررأازٔٔییزهایدهدٔتأچیاجازهٔم

yon.ir/0PIaH (:ٔاینوستوپدیایٔ)ؤآموزشٔامورٔمالٔیگذارهیدانشنامهٔسرمأآدرسٔمطلبٔدرٔ  
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ٔتجارتٔدنیأرأکهٔدیدهشویدٔؤخریدٔمیشمأدرٔیکٔسایتیٔواردٔمی هایٔالکترونیرکٔکلبره»ایردٔکرهٔبرهٔمحوریرتٔکنید.ٔآینده 
شرودٔؤهریچٔکردامٔازٔایرنٔکنندٔؤاساسًأارتباطٔبینٔمشتریٔؤخریدارٔقطعٔمیهایٔدیگرٔبحثٔمییأبعضیٔازٔمد 34ٔ«33تافلر

رویدٔکهٔمناسکٔرزقٔرأحذفٔکنید؛ٔبنابراینٔکند؛ٔیعنیٔداریدٔموضوعًأبهٔاینٔسمتٔمینمیٔمناسکٔتقدیر،ٔموضو ٔتحققٔپیدا
ٔشود.تقدیرٔهمٔبهٔچالشٔکشیدهٔمیٔتوسعهٔ 

روأقا ٔامیرالمرؤمنینٔ»کند:ٔنقلٔمیٔمنٔاینٔروایتٔرأبخوانمٔکهٔبحثٔتکمیلٔشود.ٔجنابٔابیٔبصیرٔازٔامامٔصادقٔ َٔتَوقُّ
ُنوَبٔ کنندٔؤقرباًلٔبعضریٔازٔمصرادیقٔایرنٔگناهرانٔرأدرٔدرٔاینجأبهٔنحؤعامٔبحثٔمیٔاهٔعبورٔکنید.ٔامامٔمردمٔازٔگن35ٔ«الذُّ

ٔتجارتٔبحثٔکردیم؛ٔمثلٔربا،ٔسخت ةٍِٔٔمْنَٔٔفَما»فرمایند:ٔگیریٔدرٔمعاملهٔؤ...ٔدرٔادامهٔحضرتٔمیحوزه  ِٔٔرْزٍقَٔٔنْقِصٔٔاَلَٔٔؤَٔبِلیَّ ِٔإالَّ
یِٔبَذْنٍبٔ فرمایندٔهیچٔبالٔؤنقصٔرزقیٔنیستٔمگرٔسببٔآنٔیکٔگناهٔاست.ٔهرٔوقتٔدیدیدٔمی«ٔاْلُمِصیَبةَِٔٔؤْٔلَکْبَوةِٔأَؤٔاْلَخْدِشَٔٔحتَّ

فرمایدٔحتیٔوقتیٔپایتانٔبهٔیرکٔمیٔ؛روایتٔخیلیٔدقیقٔاستٔ.بهٔیکٔابتالییٔ]مبتالٔشدید،ٔیکٔاحتما ٔدربارهٔآنٔگناهٔاست[
ٔٔآید،ٔاینٔبهٔدلیلٔگناهٔاست.ٔبعدٔامیرالمؤمنینٔپیشٔمیٔخورد،ٔیعنیٔیکٔمصیبتٔخیلیٔسادهٔبرایتانسنگیٔمی برهٔایرنٔآیره 

هَُٔٔقاَ ٔ»کنند:ٔقرآنٔاستدال ٔمی َٔٔؤَٔعزَّٔٔاللَّ صاَبُکْمٔٔمأَؤَٔجلَّ
َ
ْیِدیُکْمَٔٔکَسَبْتَٔٔفِبمأُمِصیَبةٍِٔٔمْنٔٔأ

َ
اینٔٔامیرالمؤمنین«َٔکِثیرَٔعْنَٔٔیْعُفوأَؤٔأ

ٔکسربٔبحرثٔمیٔآیهٔرأخواندند؛ٔهرٔمصیبتیٔکهٔبهٔشما رسدٔبهٔخاطرٔکسبٔخودتانٔاست؛ٔبنابراینٔوقتیٔشمأراجعٔبهٔمسرئله 
ایٔمردم!ٔدرٔکنارٔکسبٔسودٔمالی،ٔکسبٔسودٔارتباطیٔؤسودٔآخرتیٔرأهرمٔلحرا ٔکنید،ٔبایدٔدرٔبازارٔاینٔرأمطرحٔکنیدٔکهمی

باشد؛ٔیعنیٔاجرازهٔدهیردٔ«ٔتسعیرٔاختیاری»کندٔکهٔهأآنٔموقعیٔموضوعیتٔپیدأمیکنید.ٔعرضٔبندهٔاینٔاستٔکهٔاینٔدعوت
شرود؛ٔبررایٔهرگزٔتسعیرٔحکومتیٔنکردنرد،ٔمشرخصٔمیٔخودٔمردمٔرفتارٔکنند.ٔحا ٔسّرٔاینکهٔچرأحضرتٔامیرالمؤمنین

ٔعردمٔاجررایٔایرنٔهمرهٔحکرمٔرأتعطیرلٔٔاینکهٔامیرالمؤمنینٔ توجهٔداشتندٔاگرٔفقطٔؤفقطٔدرٔتسعیرٔدخالتٔکنند،ٔزمینره 
ٔکسبٔؤتسعیرٔاختیارٔداشتهٔباشند،ٔبأهررٔمعاملرهکنند؛ٔدمی تواننردٔایرنٔاسربابٔرزقٔرأایٔمیرٔحالیٔکهٔوقتیٔافرادٔدرٔحوزه 

                                                           
(،ٔایفرنیکالٔ،ٔلسٔآنجلس،2016ژوئن27ٔٔدرگذشتٔٔ-ٔورکیوی،ٔن1928ٔاکتبر4ٔٔ)متولدٔٔییکایپژوهٔآمرٔندهیتافلر(،ٔآٔنیوجیٔنیتافلر،ٔ)آلؤنیآلؤ.33

ٔکهٔیجتماعؤأیاقتصادٔراتییتغٔفیؤتوصٔییگؤشیدرٔپٔی(ٔ،ٔکهٔدرٔآنٔسع1980(ٔٔؤکتابٔمو ٔسومٔ)1970)Future Shockٔونٔهمچٔییکتابرا
ٔنوشتهٔاست.ٔابدییبهٔسرعتٔتحققٔمٔیاحتمااًلٔدرٔعصرٔپساصنعت

yon.ir/OMM9Q :کایتانیالمعارفٔبرٔرهیدأیرسمٔگاهیآدرسٔمطلبٔدرٔپأ  
ٔیمتمرکرزٔدرٔخانرهٔرؤیدهندٔتأازٔراهٔدورٔبهٔشرغلٔهرأیامکانٔرأبهٔافرادٔمٔنیأکیالکترونٔیاستٔکهٔابزارهأنیأکیمنظورٔازٔکلبهٔالکترون.34ٔ

زمانٔسرأدیرتجدٔت،یریکارٔؤمردٔزشیهمچونٔانگٔیمشکالتٔیدارأریمسٔنیخودٔتافلرٔأۀاست.ٔالبتهٔبهٔگفتٔیخیتارٔدیورودٔبهٔمو ٔجدٔنیآورندٔؤا
راهٔٔبهٔعنروانٔکینتماسٔرودرؤرأقطعٔکرد.ٔکلبهٔالکترؤتوانینمٔچگاهیاستٔکهٔهٔرفتهیپذٔنیهأاستٔؤهمچنأؤشرکتسازمانٔهٔدیتجدٔ،یاجتماع

ٔاست.ادعأشدهٔیشررٔنیدرونٔؤبٔیدرٔموضو ٔکثرتٔسفرهأیارکانٔدولتٔییعدمٔتوانأتیریمدٔیبرأیحل
 ۲۹۰تا۲۶۹ٔصفحاتٔٔ،یخوارزمٔندختیرتافلر،ٔمترجمٔشٔنیالؤسندهیکتابٔمو ٔسوم،ٔنؤۀازٔترجمٔبرگرفته

ُدْٔبُنِٔعیَسیْٔبِنٔٔ.35 َثِنئُمَحمَّ ِهَٔقاَ َٔحدَّ َثَنأَسْعُدْٔبُنَٔعْبِدٔاللَّ ُهَٔعْنُهَٔقاَ َٔحدَّ ِبئَرِضئَاللَّ
َ
َثَنأأ ِهٔاْلَحَسِنْٔبِنَٔحدَّ ُٔعَبْیٍدٔاْلَیْقِطیِنئَُّعِنٔاْلَقاِسِمْٔبِنَٔیْحَییَٔعْنَٔجدِّ

ِهَٔٔراِشٍدَٔعْنٔ ِبئَعْبِدٔاللَّ
َ
ِدْٔبِنُٔمْسِلٍمَٔعْنٔأ ِبئَبِصیٍرَٔؤُمَحمَّ

َ
ِبئَعْنٔٔأ

َ
َثِنئأ ِمیَرٔاْلُمْؤِمِنیَنٔٔآَباِئِهٔیٔعنّٔدَٔجَٔقاَ َٔحدَّ

َ
ٔأ نَّ
َ
َمٔٔأ ْصَحاَبُهِٔفئَمْجِلرٍسَٔعلَّ

َ
ٔأ

أُیْصِلُحِٔلْلُمْسِلِمِٔفئِدیِنِهَٔؤ ْرَبَعِماَئِةَٔباٍبِٔممَّ
َ
َٔعن:ٔ...ُدْنَیاُهَٔقا َواِحٍدٔأ وأالذُّ رٍةَٔؤاَلٔنَٔمُِٔنوَبَٔفَمأَتَوقُّ ریٔاْلَخرْدِشْٔنَٔبِلیَّ ِٔبرَذْنٍبَٔحتَّ َؤاْلَکْبرَوِةَٔؤْٔقرِصِٔرْزٍقِٔإالَّ

ْیِدیُکْمَٔؤَیْعُفٔ
َ
صاَبُکْمِٔمْنُٔمِصیَبٍةَٔفِبمأَکَسَبْتٔأ

َ
َٔؤمأأ َٔؤَجلَّ ُهَٔعزَّ ٔ...یرَکثِٔٔوأَعْنٔاْلُمِصیَبِةَٔقاَ ٔاللَّ

دنٔرؤبرٔزمینٔخرورٔازٔگناهانٔدوریٔکنیدٔکهٔهیچٔبالٔؤکمبودٔروزیٔنیست؛ٔمگرٔاینٔکهٔازٔناحیهٔگناهٔاست.ٔحتیٔخراشٔدرٔبدن،ٔبهٔ:امامٔعلی
ٔ.«گذردرسدٔنتیجهٔعملکردٔشماستٔؤخدأازٔبسیاریٔمیآنچهٔمصیبتٔبهٔشمأمی»فرماید:ٔؤمصیبت.خداوندٔمتعا ٔمی

 616ٔ،ٔص2الخصا ،ٔ 
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ٔتزکیهٔجامعهٔرأفراهمٔمی کردند؛ٔلذأاینٔروایاتٔخیلیٔدقیقٔاست.ٔمنٔلحا ٔکنندٔیأنکنندٔؤعواقبٔآنٔرأببینند.ٔبأشغلٔزمینه 
َرَٔٔما»فرماید:ٔنم:ٔمیخواهمٔبحثیٔرأمطرحٔکازٔاینجأمی ِمیُرَٔٔسعَّ

َ
َحدٍَٔٔعَلیَٔٔعِلئٌّاْلُمْؤِمِنیَنٔٔأ

َ
حتیٔٔحضرتٔامیرالمؤمنین36ٔٔ«أ

گذاریٔکند؛ٔچرا؟ٔچونٔشمأبأعقلٔسکوالرٔممکنٔاستٔبگوییردٔاگررٔحاکمیرتٔورودٔبرایٔیکٔمعاملهٔهمٔحاضرٔنشدٔقیمت
درٔٔرادٔازٔسودٔدرٔاینٔتحلیل،ٔمحدودٔاستٔولیٔامیرالمرؤمنینبرندٔولیٔمگذاریٔکند،ٔطرفینٔسودهاییٔمیپیدأکندٔؤقیمت
ٔرعایتٔمناسکٔتقدیرٔداینٔدستور،ٔمی ٔسودٔدرٔتقدیرٔؤزمینه  رٔتجارتٔرألحا ٔکننرد.ٔمرنٔدیرروزٔکرهٔازٔجلسرهٔخواهندٔزمینه 

گروییم:ٔبرهٔ؟ٔمرأمکرررٔمیترٔتوضیحٔبدهیمٔکهٔچرأتسعیرٔاختیاریٔموضوعیتٔداردرفتم،ٔبهٔنظرمٔآمدٔاینٔرأیکٔمقدارٔتفصیلی
گوییمٔچرأشار ٔمقدسٔاینٔحدٔبرٔتسعیرٔاختیاریٔاهمیتٔدادهٔاجما ٔفقرا،ٔتسعیرٔحاکمیتٔبهٔاصلٔاولیٔحرامٔاستٔولیٔنمی

است؟ٔعلتٔاینٔاستٔکهٔشرایطٔمنتجٔبهٔتسعیر،ٔهمانٔاصو ٔؤمناسکٔتقدیرٔهستندٔؤاگرٔحاکمیتٔفقطٔؤفقطٔتسعیرٔانجامٔ
ٔعام ٔعدمٔرعایتٔؤتحققٔآنٔمناسکٔتقدیرٔرأعمومیٔمیدهد،ٔدرٔمسئله  کند.ٔالبلواییٔمثلٔشغلٔؤکسبٔؤتجارت،ٔشمأزمینه 

کنمٔبهٔاینٔاستدال ٔتوجهٔکنید.ٔمأدرٔاینٔبخشٔدؤدستهٔروایتٔخواندیم،ٔالبتهٔمنٔبهٔنحرؤتلفیقریٔخوانردم.ٔیرکٔخواهشٔمی
کنند؛ٔیکٔدستهٔهمٔروایاتیٔکهٔبهٔنحؤخاصٔهٔیأضیقٔتقدیرٔبحثٔمیدستهٔروایاتیٔکهٔبهٔنحؤعامٔاثرٔمناسکٔتقدیرٔرأدرٔتوسع

ٔاصلٔخاصٔدرٔتقدیرٔمثلٔصبرٔبحثٔمی ٔیکٔحسنه  ٔهأدؤدستهٔازٔروایاتٔبودند.کند.ٔایندرباره 

کومتی برای تعقدیل .قیمت گذاری یک طرفه از جان  تولید کننده و عرضه کننده )مجبور و مورد ظلم قرار دادن خریدار( و ورود نهاد های ح5/۲

 قیمت و رفع ظلم؛ نتایج نقض ساختاری تسعیر اختیاری توسط الگوی تولید و بازار متمرکز

توانٔگرفت:ٔدرٔشرایطیٔکهٔالگویٔتولیردٔیرکٔجامعرهٔؤالگرویٔبندیٔکنم.ٔازٔاینٔبحثیٔکهٔکردمٔدؤنتیجهٔمیمنٔبحثمٔرأجمع
شود.ٔطررفٔمشرتریٔمجبرورٔبرهٔکنندهٔانجامٔمیلیدٔکنندهٔؤعرضهگذاریٔتوسطٔطرفٔتوبازارٔیکٔجامعهٔمتمرکزٔاست،ٔقیمت

کننردٔؤشررو ٔبرهٔورودٔپیردأمی37ٔتد،ٔنرادهاییٔمثلٔشورایٔرقابرتفاتٔؤدرٔمواردیٔکهٔظلمٔاتفاقٔمیپذیرشٔاینٔقیمتٔاس
ٔاینکهٔطرفینهأمیتعدیلٔؤتغییرٔقیمت حکمٔمترقیٔتسعیرٔاختیاریٔٔشود؛ٔبنابراینٔدرٔشرایطٔالگویٔتولیدٔمتمرکز،ٔاساسًأزمینه 

بلکهٔساختاریٔاتفاقٔمیٔافتد؛ٔیعنیٔشمأساختارٔٔرأمحققٔکنند،ٔوجودٔنداردٔؤاینٔعدمٔتحققٔتسعیرٔاختیاری،ٔموردیٔنیست
تحققٔتسعیرٔاختیاریٔازٔبینٔبرود.ٔاینٔاتفاقیٔاستٔکهٔاآلنٔدرٔحا ٔتحققٔٔنهٔ یزمتأٔدیاکردهغلطیٔرأدرٔاقتصادٔجامعهٔطراحیٔ

هاسرتٔحکمٔشریفٔتسعیرٔاختیاریٔرأرعایتٔکندٔ]بایدٔزمینۀٔآنٔرأفراهمٔکند.[ٔاآلنٔسا ٔخواهدیمبنابراینٔاگرٔکسیٔاست.ٔ
ایجادٔتسعیرٔاختیاریٔوجودٔندارد.ٔچرونٔالگرویٔتولیردٔٔنهٔ یزمکشورهایٔهایٔدنیأٔهمهٔ ٔبأًیتقرکهٔدرٔجمروریٔاسالمیٔایرانٔؤ

                                                           

دٍَٔؤٔ.36 ِمیُرٔاْلُمْؤِمِنیَنَٔعِلئٌَّٔٔعْنَٔجْعَفِرْٔبِنُٔمَحمَّ
َ
َرٔأ ْسِعیِرَٔفَقاَ َٔمأَسعَّ ُهُٔسِئَلَٔعِنٔالتَّ نَّ

َ
اِسِٔقیَلَٔلُهِٔبْعَٔکَمرأٔأ َحٍدَٔؤَلِکْنَٔمْنَٔنَقَصَٔعْنَٔبْیِعٔالنَّ

َ
َعَلیٔأ

وِقٔ َٔفاْرَفْعِٔمَنٔالسُّ اُسَٔؤِإالَّ اِسَٔیِبیُعٔالنَّ ْطَیَبِٔمْنَٔطَعاِمٔالنَّ
َ
ْنَٔیُکوَنَٔطَعاُمُهٔأ

َ
ٔأ ٔ.ِإالَّ

ٔمتعرارفٔمرتیازٔقٔشیبٔکهٔیکسٔبهٔننمودٔولکنٔیگذارمتیقٔیکسٔیبرٔکاالٔنیمنرالمؤیسؤا ٔشد.ٔفرمودند:ٔامٔریدرٔموردٔتسعٔازٔامامٔباقر
ٔاؤعرضرهٔکرهٔییکراالٔنکرهیرو،ٔمگرٔأرونیبٔارازٔبازٔصورتٔنیأریؤدرٔغٔبفروشٔفروشند،یمٔمردمٔکهٔگونهٔآنٔفرمود،یمٔکرد،یمٔرأعرضهٔشیکاال
ٔ.شدیمٔدرٔبازارٔعرضهٔبودٔکهٔییترٔازٔکاالمرغوبٔکردیم

 36،ٔص2االسالم،ٔ ٔٔدعائم
ٔیارخانرهیدبٔیهراتیرفعالٔیواجرأیناسبهٔمنظورٔانجامٔامورٔکارشٔیقانونٔاساس۴۴ٔاصلٔٔیکلٔیهاتاسیسٔیقانونٔاجرا۵۴ٔبرٔاساسٔمادهٔٔ.37
ٔیاصلٔفیظاوهأؤتیفعالٔ.دیگردٔسیتاس۱۳۸۹ٔجمرورٔدرٔسا ٔٔسیینظرٔرٔریمستقلٔزٔیدولتٔیارقابتٔدرٔقالبٔموسسهٔیرقابت،ٔمرکزٔملٔیشورا

هرأعبارتنردٔازٔآنٔیشودٔکهٔبرخیامٔمانجٔیمتعددٔیهابازارٔازٔمنظرٔتوسعهٔرقابتٔدرٔکارگروهٔیؤبررسٔیاقتصادٔیهاشانجامٔپژوهٔنهیمرکزٔدرٔزم
ٔکارگروهٔخودرو،ٔمخابراتٔؤبرق.ٔاز:

yon.ir/TCbuh:آدرسٔمطلبٔدرٔسایتٔرسمیٔمرکزٔملیٔرقابت 
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ٔدیرگویمؤحتیٔقیمتٔرأبرٔرویٔکاالٔدر ٔکردهٔؤٔدهدیمکاالیٔخودٔرأارائهٔٔشدهٔ صنعتیٔاست،ٔخودٔتولیدٔکنندهٔقیمتٔتمامٔ
ٔمرثالًٔکهٔقیمتٔکاالیٔمنٔاینٔمیزانٔاستٔؤشمأمجبوریدٔکهٔآنٔکاالٔرأبهٔاینٔقیمتٔتریهٔکنید.ٔدرٔبسیاریٔازٔمواقعٔنیزٔوقتریٔ

ابرتٔورودٔپیردأکرردهٔؤدرٔواقرعٔحکومرتٔتسرعیرٔشرورایٔرقٔکندیمشیریٔبرایٔیکٔلیترٔشیرٔقیمتٔگزافیٔرأطلبٔٔکارخانهٔ 
ٔ.ٔکندیم

بنابراینٔدرٔاینٔحکمٔتعطیلیٔاتفاقٔافتادهٔاست.ٔاحکامٔاسالمٔدرٔاینٔمسئلهٔتعطیلٔشدهٔاستٔؤبأتوضریحیٔکرهٔعررضٔکرردمٔ
ٔمرؤثرربیتٔآنرأدرٔتزکیهٔؤتٔهمهٔ حکمٔاستٔکهٔٔهادهمعلومٔشدٔکهٔتسعیرٔاختیاریٔیکٔحکمٔنیستٔبلکهٔیکٔحکمٔمحفوفٔبهٔ

َرَٔٔما»هستند.ٔاینٔمطلبٔسرٔاینٔاستٔکهٔ ِمیُرَٔٔسعَّ
َ
َحردٍَٔٔعَلریَٔٔعِلئٌّاْلُمْؤِمِنیَنٔٔأ

َ
ٔ؛ٔایرنٔمطلربٔسررٔایرنٔاسرتٔکرهٔپیرامبرٔ«أ

نقلٔشدهٔاستٔٔدیدیدٔکهٔدرٔبعضیٔازٔروایاتیٔکهٔازٔپیامبر38ٔٔ.کردندیمکهٔتسعیرٔبدعتٔاستٔؤمقابلٔآنٔمقاومتٔٔفرمودیم
اینٔمسئلهٔبدعتٔاستٔبلکهٔبأحالتیٔٔفرمودندیم.ٔنهٔتنرأکردندیمبرخوردٔٔکردیمکسیٔکهٔازٔایشانٔطلبٔتسعیرٔبأٔپیامبرٔ

درٔٔؤپیرامبرٔٔٔنیرالمرؤمنیامپیداسرتٔکره39ٔٔ.کردنردیمنارضایتیٔشدیدٔایشانٔبودٔایرنٔمعنرأرأمطررحٔٔدهندهٔ کهٔنشانٔ
ٔگسرتردهٔ أکنندٔکهٔحضراتٔتسعیرٔکنندٔولیٔبأاینٔحا ٔبرهٔدلیرلٔمنرافعٔکهٔمردمٔبهٔاصلٔعقالییٔتقاضٔگرفتندیمشرایطیٔقرارٔ

ٔ.کردندیمگذاریٔازٔطرفٔحاکمیتٔرأنفیٔؤقیمتٔرفتندینمتسعیرٔاختیاریٔبهٔسمتٔتسعیرٔ

                                                           

ِبئِّ.38ٔ یُدَٔؤَتْنُقُصَٔفَقاَ َٔٔؤِقیَلِٔللنَّ ْسَعاَرَٔتِز
َ
ٔاأْل ْرَتَٔلَنأِسْعرًأَفِإنَّ َهٔتََٔٔلْؤَسعَّ ْلَقیٔاللَّ

َ
ْثِٔإَلئَِّفیَررأَشرْیئًأَفرَدُعوأَمأُکْنُتٔأِل َعاَلیِٔبِبْدَعٍةَٔلْمُٔیَحدِّ

ُکُلَٔبْعُضُرْمِٔمْنَٔبْعٍضَٔؤِإَذأاْسُتْنِصْحُتْمَٔفاْنَصُحو
ْ
ِهَٔیأ ِٔعَباَدٔاللَّ

مٔدرٔحرالیٔخردأرأخواهشود،ٔفرمود:ٔمنٔنمیگذاردیٔزیرأمرّتبٔنرخرأزیادٔؤکمٔمیگفتند:ٔایٔکاشٔبرایٔاجناسٔقیمتٔمیبهٔرسو ٔخدأٔ
رٔگراهٔازٔشرمأهرادهٔبرند،ٔؤمالقاتٔکنمٔ)ازٔدنیأبروم(ٔکهٔبدعتیٔگذاردهٔباشمٔؤدستوریٔبرٔآنٔبمنٔنرسیدهٔباشد،ٔمردمٔرأرهأکنیدٔازٔیكٔدیگرٔاستف

ٔسعرٔ)نرخ(ٔوقتٔرأخواستندٔاخالصٔورزیدٔؤراستٔبگوئیدٔ)ؤاگرٔنپرسیدندٔشمأآنرأرأرهأکنید(.
ٔ 268ص،3ٔالفقیه،ٔ الٔیحضرهٔٔمن

ِبیِهٔعَٔ.39ٔ
َ
ٍدَٔعْنٔأ ْحَمَدْٔبِنَٔیْحَییَٔعْنَٔجْعَفِرْٔبِنُٔمَحمَّ

َ
ِدْٔبِنٔأ ُدْٔبُنٔاْلَحَسِنِٔبِإْسَناِدِهَٔعْنُٔمَحمَّ ِبیرِهُٔمَحمَّ

َ
ِهْٔبِنَٔضرْمَرَةَٔعرْنٔأ ْنُٔوَهْیٍبَٔعِنٔاْلُحَسْیِنْٔبِنُٔعَبْیِدٔاللَّ

ِهَٔعْنَٔعِلئِّْبِنٔ ِبئَطاِلٍبَٔعْنَٔجدِّ
َ
ِهٔٔأ ُهَٔقاَ :َٔرَفَعٔاْلَحِدیَثِٔإَلیَٔرُسوِ ٔاللَّ نَّ

َ
نَّٔٔأ

َ
ْنُٔتْخَرَ ِٔإلَٔأ

َ
َمَرِٔبُحْکَرِتِرْمٔأ

َ
یَنَٔفأ ِٔباْلُمْحَتِکِر ْسرَواِقُٔهَٔمرَّ

َ
َٔؤیُٔبُطروِنٔاأْل

ِهٔ ْبَصاُرِٔإَلْیَرأَفِقیَلِٔلَرُسوِ ٔاللَّ
َ
ْمَتَٔٔحْیُثَٔتْنُظُرٔاأْل ِهٔاَعَلْیِرْمَٔفَغِضَبَٔرُسوُ َٔلْؤَقوَّ یُٔعِرَفٔاْلَغَضُبِٔفئَوْجِرِهَٔفَقٔٔ-للَّ َمرأَحتَّ ُمَٔعَلْیِرْمِٔإنَّ َقوِّ

ُ
َنأأ
َ
اَ ٔأ

ِهَٔیْرَفُعُهِٔإَذأَشاَءَٔؤَیْخِفُضُهِٔإَذأَشاَء. ْعُرِٔإَلیٔاللَّ ٔالسِّ
برراهیمٔازٔحضررتٔامأرأعلیٔبنٔابراهیمٔبنٔهاشمٔازٔپدرشٔازٔغیاثٔبنٔگفتٔکهٔحدیثٔکردٔٔحدیثٔکردٔمأرأاحمدٔبنٔزیادٔبنٔجعفرٔهمدانیٔٔ

داشرتندٔهٔميدارندگانٔغلهٔؤخوردنیٔکهٔآنٔرأبرایٔروزٔگرانیٔنگاگذشتٔبنگهٔکهٔفرمودٔرسو ٔخدأٔجعفرٔبنٔمحمدٔازٔپدرشٔازٔجدشٔ
نگریستٔسویٔآنٔمیهٔهایٔبازارهأؤدرٔجاییٔکهٔدیدهأبسویٔشکمٔهپسٔامرٔفرمودٔکهٔغلهٔؤخوردنیٔایشانٔکهٔبرایٔروزٔگرانیٔنگاهداشتهٔبودندٔب

ٔینٔمیکرردیفرمودیٔبدٔنبودٔیأکاشٔچنریکردیٔؤنرخٔآنٔرأمعینٔمیعرضٔشدٔکهٔاگرٔبرٔایشانٔقیمتٔمٔرسو ٔخدأهٔبیرونٔبردهٔشودٔپسٔب
هٔنررخٔبرأکنمٔجزٔاینٔنیستٔکیأمنٔبرٔایشانٔقیمتٔمکهٔخشمٔدرٔرویٔمبارکشٔشناختهٔشدٔؤفرمودٔکهٔآیٔایمرتبههٔخشمٔفرمودٔبٔحضرتٔ

یٔرأازٔعرضٔشردٔکرهٔکراشٔنرخرٔرسو ٔخدأهٔآوردٔآنٔرأچونٔخواهدٔؤببردٔچونٔخواهدٔؤفرودٔمییخدایٔعزٔؤجلٔاستٔکهٔآنٔرأباالٔم
ستمٔکهٔخدایٔفرمودٔکهٔمنٔچنانٔنیٔٔحضرتٔشودشودٔؤکمٔمیهأزیادٔمیدادیٔزیرأکهٔنرخیکردیٔؤدرٔبابٔآنٔقرارٔدادیٔمیبرایٔمأنرخٔم

كٔدیگررٔاریردٔترأازٔیرسویٔمنٔاحداثٔنفرمودهٔباشدٔپسٔبندگانٔخدأاؤرأواگذهٔعزٔؤجلٔرأمالقاتٔکنمٔبأبدعتٔؤتازهٔکهٔدرٔبابٔآنٔچیزیٔرأب
ٔ[یاردکانٔۀبخورند.ٔ]ترجم

265ٔص3ٔٔ ٔٔهیالفقٔحضرهیمنٔالٔ/114ٔص3ٔٔ/ٔاالستبصارٔ 161ٔٔص7ٔٔ ٔٔبی/ٔالترذ388ٔ،ٔص1ٔ ٔٔد،یالتوح
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 8المکاسب / جلسه دورۀ مقدماتی فقه

 .فوائد کثیر اجرای حکم تسعیر اختیاری در الگوی تولید و الگوی بازار؛ علت عدم ورود حکومت در قیمت گذاری۶/۲

ٔمسئلهٔ درٔٔتوانندیمبگوییمٔکهٔبنأبرٔاصلٔثانویهٔنیزٔفقیهٔؤحاکمیتٔٔمیتوانینمکهٔچرأمأٔکنمیماینجأسوالیٔمطرحٔٔفیٔالجمله
علیٔٔنیرالمؤمنیامؤمأسعرٔ»قلتیٔرأمطرحٔکنم؛ٔچونٔفرمود:ٔٔنإٔکدرٔاینٔقو ٔمشرورٔیٔخواهمیمتسعیرٔورودٔپیدأکنند؟ٔمنٔ

ؤبعضریٔازٔٔآمردهیمنیزٔبرهٔوجرودٔٔٔنیرالمؤمنیامدرٔدورانٔٔدیآیمکهٔبرایٔمأبهٔوجودٔاینٔشرایطٔثانویٔؤاضطراریٔ«ٔاحد
شرمأبرهٔقیمرت40ٔٔدرٔحا ٔکمٔؤزیادٔشدنٔاست؛ٔدائمأًٔهامتیقگویندٔکهٔگویندٔکهٔمردمٔبهٔحضرتٔمیروایاتٔنیزٔهمینٔرأمی

ایرنٔمسرئلهٔبردعتٔاسرتٔؤدرٔآنٔورودٔپیردأٔکرهٔفرمودنردیمگذاریٔورودٔپیدأکنیدٔتأمنافعٔطرفینٔحفظٔشودٔولیٔحضررتٔ
کهٔتسعیرٔحاکمٔبدعتٔاست،ٔهمینٔشرایطٔثانویرهٔاسرتٔنرهٔشررایطٔٔفرمودندیم.ٔپسٔآنٔشرایطیٔکهٔحضرتٔدرٔآنٔکردندینم

اولیه.ٔدرٔشرایطٔاولیهٔکهٔهمهٔبهٔاینٔقائلیمٔکهٔتسعیرٔتوسطٔحاکمیتٔحرامٔاست.ٔپیداستٔکهٔایرنٔشررایطٔمربروطٔبرهٔشررایطٔ
کهٔاینٔمسئلهٔبدعتٔاستٔؤدلیلٔدیگرٔاینٔکهٔوقتریٔٔفرمودندیمهٔاست.ٔاینٔیکٔدلیلٔکهٔحضرتٔبأوجودٔشرایطٔثانویهٔثانوی

نرجٔالبالغره53ٔٔٔنامهٔ ؛ٔمانندٔکردندیمیٔتسعیریٔکهٔبهٔضررٔطرفٔخریدارٔبودٔرأمدیریتٔهانهیزمٔشدیمخیلیٔشرایطٔسختٔ
.ٔگرفتنردیمکهٔقیمتٔگذاریٔمستقیمٔکننردٔبلکرهٔجلرویٔاحتکرارٔرأٔرفتندینمیعنیٔبهٔاینٔسمت41ٔٔکهٔخدمتتانٔعرضٔکردم؛

ٔیٔمنجرٔبهٔقیمتٔگذاریٔظالمانهٔغیرٔازٔقیمتٔگذاریٔاست.هانهیزمعرضٔکردیمٔکهٔجلوگیریٔازٔ

یرٔحراکمٔرأتسرعٔمیتروانیمکهٔآیأدرٔشرایطٔثانویهٔٔمیکنیمیٔتفصیلیٔعرضٔهادورهدرٔٔترقیدقرأنیزٔانٔشاءٔاللهٔٔسؤا لذأاینٔٔ
یٔکهٔعرضٔکرردمٔاادلهاستنادٔکنیم.ٔظاهرٔقضیهٔبه43ٔٔ«اَلَٔحَر »و42ٔٔ«اَلَٔضَرر»ٔقاعدهٔ بهٔمفادٔٔمیتوانیمامضاءٔکنیم؟ٔیعنیٔآیأ

                                                           
 .38ر.کٔپاورقیٔٔ.40
ِٔفئَکِثیٍرِٔمْنُرْمِٔضیقًأَفاِحشًأَؤُشّحًأَقِبیحًأَؤاْحِتَکارًأِلْلَمَناِفِعَٔؤَتَحکُّٔٔنیرالمؤمنیقا ٔامٔ.41 نَّ

َ
مرًأِفرئاْلِبَیاَعراِتَٔؤَذِلرَكَٔبراُبٔ:ٔ...ٔاْعَلْمَٔمَعَٔذِلَكٔأ

ِةٔ ٍةِٔلْلَعامَّ ِهَٔٔکارَِٔؤَعْیٌبَٔعَلیٔاْلُواَلِةَٔفاْمَنْعِٔمَنٔااِلْحتَِٔمَضرَّ َٔرُسوَ ٔاللَّ ْسَعامَِٔمَنَعَٔٔفِإنَّ
َ
یِنَٔعْدٍ َٔؤأ یَقْیِنِٔمَنٍٔرٔاَلُٔتْجِحُفِٔباْلَفْٔنُهَٔؤْلَیُکِنٔاْلَبْیُعَٔبْیعًأَسْمحًأِبَمَواِز ِر

ْلِٔبهُِٔحْکَرًةٔبََٔٔفَمْنَٔقاَرَفٔٔاْلَباِئِعَٔؤاْلُمْبَتاِ ٔ اُهَٔفَنکِّ ٔ...ْٔسَراٍفٔإِٔ[ِٔفئَغْیِرٔ]ِمْنٔٔهَُٔؤَعاِقبْْٔٔعَدَٔنْرِیَكِٔإیَّ
روهریٔتنرگٔنظررٔؤگرانٔؤتجارٔبود[ٔدرٔمیانٔایشرانٔگازٔصنعتٔدیروشنٔباشٔکهٔبأهمهٔآنچهٔتذکرٔدادمٔ]کهٔشاملٔتمجٔولیٔ:امامٔعلیٔفرمودٔ

ٔامعرهٔؤعیربٔوجخٔگذارانیٔبهٔدلخواهٔدرٔامرٔخریدٔؤفروشٔوجودٔداردٔکهٔدرٔاینٔوضرعٔزیرانٔبخیلٔبهٔشکلیٔقبیحٔؤزشت،ٔؤمردمیٔمحتکرٔؤنر
وازینٔعدالتٔصورتٔمدادٔؤستدٔبایدٔآسانٔباشدٔؤبرٔٔآنٔرأمنعٔفرمود.ٔاینٔازٔاحتکارٔجلوگیریٔکنٔکهٔرسو ٔخداابرننگٔزمامدارانٔاست.ٔبن

رٔزاتٔکرنٔولریٔدارٔاجحافٔنشود.ٔهرٔگاهٔکسیٔپسٔازٔنریٔتؤدسرتٔبرهٔاحتکرارٔزدٔاؤرأمجراگیردٔؤبهٔنرخیٔمعاملهٔشودٔکهٔبهٔفروشندهٔؤخرید
ٔ[انیانصارٔۀ.ٔ]ترجمپرهیزرویٔبمجازاتشٔازٔزیاده

 438البالغة،ٔصٔنرج
ٔ.ؤهئاخبارٔالشار ٔبعدمٔجعلهٔالحکمٔالضررئفئشرعهٔؤدینهٔتکلیفیأکانٔأؤوضعیأقاعدةٔالٔضرر:ٔ.42

ٔتٔاستٔازٔحکمٔشار ٔبرٔعدمٔجعلٔحکمٔضرریٔدرٔشریعتٔؤدینشٔ)حکمٔتکلیفیٔیأوضعیٔباشد(.قاعدهٔالٔضرر:ٔعبار
یة،ٔص االصول المصطلحاتٔ 126ٔمعجمٔ

ْصَحابِٔ
َ
ِبیِهَٔعْنَٔبْعِضٔأ

َ
ِهَٔعْنٔأ ِبئَعْبِدٔاللَّ

َ
ْحَمَدْٔبِنٔأ

َ
ِدْٔبِنُٔبْنَداَرَٔعْنٔأ ِهْٔبِنُٔمْسَٔنأَعْنٔعََٔعِلئُّْبُنُٔمَحمَّ ِبئَجْعَفٍرٔ ٔقَْٔبِدٔاللَّ

َ
...ٔقا ٔرسو ٔٔا َکاَنَٔعْنُٔزَراَرَةَٔعْنٔأ

ٔالله:ٔاَلَٔضَرَرَٔؤاَلِٔضَراَرَٔعَلیُٔمْؤمٍن.
ٔ.ستی]درٔاسالم[ٔنٔنیبرٔمؤمنٔرساندنانیؤزٔانیخدأصٔفرمود:ٔٔزٔرسو 

 294ص5ٔٔ ٔٔیکاف
ّلفٔیوجبٔالعسرٔأؤالحر ٔعلیه،ٔفإذأکانٔالوضوءٔفئالشتاءٔأؤغیرٔالقاعدةٔتقضئبنفئکّلٔحکمٔشرعئعنٔالمکٔ:قاعدةٔنفئالعسرٔؤالحر ٔ.43

ُهِٔبُکُمٔالْٔ الشتاءٔیشّکلٔعسرأأؤحرجأعلیٔالمکّلفٔسقطٔؤوجبٔالتیّمم. یُدٔاللَّ یُدِٔبُکُمٔااستدّ ٔعلیرأبایاتٔمنٔقبیل:ُٔیِر ْلُعْسَرٔؤمأَجَعرَلُٔیْسَرَٔؤالُٔیِر
یِنِٔمْنَٔحَرٔ ٍٔ ٔمضافأإلیٔالروایاتٔالمستفیضة،ٔبلٔعّدتٔالقاعدةٔمنٔضروریاتٔالفقه.َعَلْیُکْمِٔفئالدِّ
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ولیٔفقطٔٔمیکنیمبحثٔؤبررسیٔٔبعدأًؤبأابعادٔبیشترٔٔتریلیتفصالبتهٔبحثٔرأبهٔصورتٔٔتٔکهٔشایدٔنتوانٔاینٔکارٔرأکرد.اینٔاس
مروردٔٔؤپیامبرٔٔنیزٔهمینٔیکٔجملهٔبودٔکهٔآیأوقتیٔامیرالمونینٔسؤا آنٔدرٔذهنٔشمأایجادٔشود.ٔروحٔٔسؤا مٔخواست
آیأاینٔبزرگوارانٔدرٔشرایطٔثانویهٔحاالٔکهٔقیمتٔگذاریٔکنند؛ٔٔکردندیم؛ٔیعنیٔمردمٔازٔآنرأتقاضأگرفتندیمتسعیرٔقرارٔٔمطالبهٔ 

اینٔمطالبهٔدرٔشرایطٔاولیهٔبودهٔاست.ٔاگرٔبگوییدٔکهٔدرٔشرایطٔاولیهٔبودهٔاسرتٔدیگررٔطلبریٔٔ؟یأنهٔگرفتدیمموردٔمطالبهٔقرارٔ
عادالنهٔاست.ٔبنابراینٔمعنأنداردٔکهٔکسیٔازٔحضرتٔطلبٔکندٔکهٔٔهامتیقبرایٔتسعیرٔمعنأنداردٔچرأکهٔشرایطٔبرقرارٔبودهٔؤ

یٔکهٔمأازٔبرابٔاهیثانوایات،ٔشرایطٔثانویهٔاست.ٔهمینٔشرایطٔایشانٔتسعیرٔرأمدیریتٔکنند.ٔپسٔپیداستٔشرایطٔخودٔاینٔرو
گوییمٔکهٔتسعیرٔحاکمٔجایزٔاست.ٔحا ٔاینکرهٔچررأحضررتٔدرٔشررایطٔثانویرهٔازٔتسرعیرٔامتنرا ٔمی«ٔاَلَٔحَر »ؤ«ٔاَلَٔضَرر»
ٔدرٔآنٔبود.ٔتربزرگاینٔموضو ٔرأتوضیحٔبدهمٔکهٔنرفتهٔبودنٔیکٔضررٔبسیارٔٔادلهٔ ؟ٔبندهٔسعیٔکردمٔکردندیم

ویه را قیمت گذاری ثاناقدامات ضد  بسته  ی مختار ما در این بحث این است که حاکم در شرایط ثانویه باید رأبنابراین  
ه ماردم از پایگاا ه  یاتزکتربیت و  نه  یزمو تحت هیچ شرایطی نباید  مدیریت کند نه خود قیمت گذاری رامدیریت کند؛ 

 . میکنیمبیشتر راجع به آن بحث  بعدا  شاء الله  ان کهماست  شده  یار تجارت را منتفی کند. این نظر اخت

تسعیرٔاختیاریٔدرایهٔکنیم.ٔعرضٔکردیمٔکهٔبرأدقتریٔٔمسئلهٔ دعوتٔبهٔٔمسئلهٔ بحثٔرأجمعٔبندیٔکنم؛ٔمأامروزٔسعیٔکردیمٔدرٔ
کهٔبأحکرمٔٔرساندیمأرأبهٔاینٔنتیجهٔانجامٔدادیمٔمٔنیرالمؤمنیامدرٔدورانٔمدیریتٔٔشدهٔ کهٔدرٔروایاتٔنقلٔشدهٔؤتوصیفٔ

یٔازٔمناسکٔتقدیرٔبهٔنحؤانضمامٔوجودٔداردٔکهٔنفیٔتسعیرٔاختیاریٔنفیٔآنٔمناسکٔتقدیرٔاسرتٔؤامجموعهتسعیرٔاختیاریٔ
لٔتقدیرٔاصرٔمسئلهٔ اگرٔکسیٔمناسکٔتقدیرٔرأدرٔزندگیٔفردیٔؤاجتماعیٔنفیٔکندٔدرٔواقعٔتقدیرٔرأتوسعهٔؤضیقٔدادهٔاستٔؤ

بأمکتبٔٔٔالمکاسبفقهامروزٔتفاوتٔکسبٔدرٔٔجلسهٔ درٔٔکنمیمتزکیهٔجامعهٔرأمنتفیٔکردهٔاست.ٔفکرٔٔنهٔ یزمو44ٔٔدرٔرزقٔاست

                                                                                                                                                                                     
گرٔرایٔنمونهٔاارد؛ٔبایٔکهٔاقتضایٔنفیٔهرٔحکمٔشرعیٔازٔمکلفینٔکهٔمنجرٔبهٔعسرٔؤحر ٔشودٔرأدقاعدۀٔنفیٔعسرٔؤحر ٔعبارتٔاستٔازٔقاعده

للهٔایریدٔ»مثلٔٔآیاتیٔشود؛ٔمستندٔاینٔقاعدهٔاوالًٔشدهٔؤتیممٔواجبٔمیٔوضؤدرٔتابستانٔیأغیرٔآنٔمنجرٔبهٔعسرٔؤحرجیٔبرٔمکلفٔشود،ٔساقط
 شود.یمایٔدرٔاینٔامرٔواردٔاستٔبهٔطوریٔکهٔاینٔقاعدهٔازٔضروریاتٔفقهٔبرٔشمردهٔؤثانیًأروایاتٔمستفیضه...«ٔبکمٔالیسرٔ

223ٔصٔ،معجمٔمفرداتٔأصو ٔالفقهٔالمقارن
ٔ َاهّٰللِ ِفي ٰجاِهُدوا َؤ یِنٔ ِفي َعَلْیُکْمٔ َجَعَلٔ ٰما َؤ ِاْجَتٰباُکْمٔ ُهَؤ اِدهِِٔجٰرٔ َحقَّ ةَٔمِٔ َحَرٍ ٔ ِمْنٔ َالدِّ ِبیُکْمٔ لَّ

َ
اُکُمٔ ُهَؤ ِإْبٰراِهیَمٔ أ  ِلَیُکروَنٔ ٰهرٰذا ِفري َؤ َقْبرُلٔ ِمْنٔ َاْلُمْسِلِمیَنٔ َسمّٰ

ُسوُ ٔ اِسٔ َعَلی ُشَرٰداَءٔ َتُکوُنوا َؤ َعَلْیُکْمٔ َشِریدأً َالرَّ ِقیُمو َالنّٰ
َ
اٰلةَٔ اَفأ کٰٔ آُتوا َؤ َالصَّ ِصیُرٔ ْعَمٔنِٔ َؤ َاْلَمْولٰیٔ َفِنْعَمٔ َمْواٰلُکْمٔ ُهَؤ ِباهّٰللِ ِاْعَتِصُموا َؤ اةََٔالزَّ  78ٔ،حجٔ/َالنَّ

ؤیشٔرٔدینترانٔگشراؤدرٔراهٔخدأچنانٔکهٔشایستهٔجرادٔاست،ٔجرادٔکنید؛ٔاؤشمأرأبرگزیدٔؤبرٔشمأدرٔدینٔهیچٔمشقتٔؤسختیٔقررارٔنرداد.ٔ]د
نامگرذاریٔٔمٔبهٔهمینٔعنروانهنامیدٔؤدرٔاینٔ]قرآنٔ«ٔمسلمانٔ»ٔآسانیٔقرارٔدادٔمانندٔگشایشٔؤآسانِی[ٔآیینٔپدرتانٔابراهیم،ٔاؤشمأرأپیشٔازٔاینٔ

ید.ٔاؤسرپرستّٔسکٔجویدأتمخشدهٔاید[ٔتأپیامبرٔگواهٔبرٔشمأباشدٔؤشمأهمٔگواهٔبرٔمردمٔباشید؛ٔپسٔنمازٔرأبرپأداریدٔؤزکاتٔرأبپردازیدٔؤبهٔ
 ]ترجمۀٔانصاریان[ؤیاورٔشماست؛ٔچهٔخوبٔسرپرستٔؤیاوریٔؤچهٔنیکؤیاریٔدهندهٔایٔاست.

َثِنئَؤَٔقاَ ٔٔ.44 ُدَٔٔحدَّ َضأَقاَ َٔٔقاَ ُٔٔیوُنَسَٔٔعْنُٔٔعَبْیدٍْٔٔبِنِٔٔعیَسیْٔبُنُٔٔمَحمَّ ةِِٔٔبَقْوِ َٔٔتُقْلٔٔاَلُٔٔیوُنُسَٔٔیأالرِّ یَّ ةَٔاْلَقَٔٔفِإنَّٔٔاْلَقَدِر یَّ ْهِلِٔٔبَقْوِ َٔٔیُقوُلوأَلْمَٔٔدِر
َ
ةِٔٔأ ٔاَلَٔٔؤٔاْلَجنَّ

ْهِلِٔٔبَقْوِ ٔ
َ
ارِٔٔأ ِٔٔإْبِلیَسِٔٔبَقْوِ ٔٔاَلَٔٔؤٔالنَّ ْهَلَٔٔفِإنَّ

َ
ةِٔٔأ هِٔٔاْلَحْمُدَٔٔقاُلوأاْلَجنَّ ِذئِللَّ أمأَؤٔ-ِلرذأداناهَٔٔالَّ ْنٔٔالَٔلْؤِٔلَنْرَتِدَئُٔکنَّ

َ
هُٔٔداَناهَٔٔأ ْهِلِٔٔبَقْوِ َٔٔیُقوُلوأَلْمَٔٔؤٔاللَّ

َ
ارِٔٔأ َٔفرِإنَّٔٔالنَّ

ْهَلٔ
َ
ارِٔٔأ نأَقاُلوأالنَّ ِٔٔإْبِلیَسَٔٔقاَ َٔٔؤِٔشْقَوُتنأَعَلْینأَغَلَبْتَٔٔربَّ ْیَتِنئِبمأَربِّ ْغَو

َ
ِدئَیأَفُقْلُتٔٔأ هَِٔٔؤَٔسیِّ ُقوُ َٔٔمأاللَّ

َ
ئَؤٔ-ِبَقْوِلِرْمٔٔأ ُقوُ َٔٔلِکنِّ

َ
َٔٔیُکوُنٔٔاَلٔٔأ هَُٔٔءَٔشأَمأِإالَّ َٔؤٔاللَّ

َرَٔٔؤَٔقَضی َٔٔیُکوُنٔٔاَلَٔٔلِکْنَٔٔؤُٔیوُنُسَٔٔیأَهَکَذأَلْیَسَٔٔفَقاَ ٔٔ-َقدَّ هَُٔٔشاَءَٔٔمأِإالَّ َرادََٔٔؤٔ-اللَّ
َ
َرَٔٔؤٔأ َٔٔقَضیَٔؤَٔقدَّ

َ
ةَُٔٔمأيَتْدرِٔٔأ ْکُرُٔٔهرَؤَٔقراَ ٔٔاَلُٔٔقْلرُتُٔٔسُٔیرونَُٔٔیرأاْلَمِشیَّ ٔالرذِّ

ٔ ُ وَّ
َ
ٔٔ-اأْل

َ
َراَدةَُٔٔمأَتْدِرئأ یَمةَُٔٔقاَ ٔٔاَلُٔٔقْلُتٔٔاْْلِ هَُٔٔشاَءَٔٔمأَعَلیٔاْلَعِز ْقِدیُرٔالَٔمأَتْدِرئَؤٔ-اللَّ ْرَزاِقَٔٔؤٔاآلَْجراِ َٔٔنٔمِٔٔاْلُحُدودَِٔٔوْضُعُٔٔهَؤَٔقاَ ٔٔ-اَلُٔٔقْلُتٔٔتَّ

َ
َٔؤٔاْلَبَقراِءَٔٔؤٔاأْل

َٔٔیُکوُنٔٔاَلَٔٔؤٔاْلَعْیِنِٔٔإَقاَمةُُٔٔهَؤَٔقاَ ٔٔاَلُٔٔقْلُتٔٔاْلَقَضاُءَٔٔمأَتْدِرئَؤٔ-اْلَفَناِءٔ هُٔأَشاَءَٔٔمأِإالَّ ْکرِِٔٔفئللَّ ٔٔالذِّ وَّ
َ
ٔ.ِ ٔاأْل
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چرأبهٔاشکا ٔمختلفٔازٔپیامبرٔٔکردمیمنرادگراییٔؤسایرٔمکاتبٔبهٔنحؤتفصیلیٔواضحٔشدهٔباشد.ٔبندهٔشایدٔچندینٔسا ٔفکرٔ
ْجَزاٍءَٔٔعَشَرةُٔٔاْلِعَباَدةُٔ»نقلٔشدهٔاستٔکهٔ

َ
ْجَزاٍءِٔٔتْسَعةُٔ»ییٔوجودٔداردٔکهٔهایژگیوچهٔٔقأًیدقدرٔاینٔشغلٔ«ٔأ

َ
«.ٔاْلَحراَلِ َٔٔطَلرِبِٔٔفئأ

ٔأیکٔمقدارٔوضوحٔپیدأکردهٔباشد.یٔکهٔعرضٔکردمٔاینٔمعناادلهامروزٔبهٔاینٔجمعٔٔکنمیمفکرٔ

َٔرٔٔهِٔلّٔلِٔمُدَٔحٔلَٔأََٔؤ ٔ.یَنٔمِٔالَٔلعَٔأَٔبِّ

                                                                                                                                                                                     

ٔؤشدندٔقائلٔبرشتٔاهلٔگفتارٔبهٔنهٔقدریهٔزیرأمباشٔقائل(تفویضٔاهل)ٔقدریهٔبگفتار:ٔفرمودٔبمنٔرضأحضرت:ٔگویدٔالرحمنٔعبدٔبنٔیونس
ٔفرمودٔهدایتٔرشتبٔاینٔبهٔرأمأکهٔراستٔخدایٔسپاس»(43ٔٔ-7ٔسوره)ٔگفتندٔبرشتٔاهلٔاینکهٔبرایٔشیطانٔگفتارٔبهٔنهٔؤدوزخٔاهلٔگفتارٔبهٔنه
ٔگروهیٔمأؤکردٔلبهغٔمأبرٔمأخودٔشقاوتٔپروردگارا،(ٔ»106ٔ-23ٔسوره)ٔگفتندٔدوزخٔاهلٔؤ«شدیمنمیٔهدایتٔمأکرد،نمئهدایتٔرأمأخدأاگرٔو

ٔگرویممئبلکرهٔستمنیٔقائلٔایشانٔگفتاربهٔمنٔسوگندٔخدأبهٔردمکعرضٔ«کردیٔگمراهٔمرأتؤکهآنٔسبببهٔپروردگارا»:ٔگفتٔشیطانٔؤ«بودیمٔگمراه
ٔخردأآنچرهٔمگرٔشدنبأچیزیٔنیست،ٔچنینٔیونسٔای:ٔفرمودٔفرماید،ٔحکمٔؤنمایدٔتقدیرٔؤکندٔارادهٔؤخواهدٔخدأآنچهٔوسیلهبهٔمگرٔنباشدٔچیزی
ٔارادهٔدانریمي(ٔننخسرتیٔیاد)ٔاولستٔذکر:ٔفرمود:ٔنه:ٔگفتم!ٔچیست(ٔخدأخواست)ٔمشیتٔدانیمئفرمایدٔحکمٔؤنمایدٔتقدیرٔؤکندٔارادهٔؤخواهد

[ٔزمران]ٔمانندٔتاسٔمرزبندیٔؤگیریاندازهٔآنٔفرمودٔنه:ٔگفتمٔچیست؟ٔنقدیرٔدانیمئخواهد،مئآنچهٔبرٔاستٔتصمیمٔآن:ٔفرمودٔنه:ٔگفتمٔچیست؟
ٔؤشرتنبرپادا(ٔحکرم)ٔقضرأفرمرودٔنره؛:ٔگفرتمٔچیسرت؟(ٔکرردنقطعی)«ءقضرا»ٔدانیمی[ٔیونسٔای]ٔفناء؛[ٔزمان]ٔؤبقأمقدارٔؤهارزقٔها،اجل

ٔ.نیست(ٔنخستینٔیاد)ٔاو ٔذکرٔدرٔتعالیٔاللهٔمشیتٔجزٔچیزی[ٔهمٔخارجیٔوجود]ٔآنٔؤاستٔخارجیٔوجودٔؤعینٔکردنمحقق
 24صٔ،1 ٔالقمی،ٔتفسیر
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