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 انقالب در نظام مالی با قرآن 

 

 

 

 

 

 

جؼیُ  ِؼام ةاِکی لؿًی و ؿازوکار ةاِک ٍؼکؽي زَٕٔري اؿالٍی ایؼان، در صویوث جضون یکی از ةؽرگ

 قؿارٓاي اؿحذَاري یٕٔد اؿث:

کّغ چْ  ازازه دٓیغ پٕل یک کكٕر را کّحؼل و جٕزیؽ کٌّ و دیگؼ لؼهی َِی» ٍایؼ روچیًغ )ةاِکغار یٕٔدي(:

 «کّغ کـی هٕاِیُ آن کكٕر را وضؽ ٍی

 

 

کْ زٕاِان ةؼاي ٍـکُ و  هغري ٍمحضش قغه کْ در قؼایعی وضؿیث ةاِکغاري در زَٕٔري اؿالٍی ایؼان ةْ

پایْ ةاِک ةْ یک واردکّّغه  کارٍّغ دونٓاي کَؼقکُ ةاِک ِغارِغ یک  جكکیى زِغگی ظٕد ٓیچ اٍیغي ةْ وام

دٓغ کْ ظؼیغ و واردات و ؿٕد از قَا و ةیؼون کكیغن ٍٕهحی پٕل از ؿیـحٌ ةاِکی  پا پیكّٔاد ٍی ظؼده

 اي از ٍا! قَا ظٕد هضاوت کّیغ؟! مٕرت دوره ةْ
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چْ فًٕٓا کْ ایُ روزٓا از ؿٕي ظؼلغاران ِؼام ةاِکی لؿًی در ظنٕص پاکی ةاِکغاري کكٕر اؿالٍی ایؼان 

 داري ٍغرن! قٕد و قایغ ةؼایحان ؾسیب ةاقغ اگؼ گمحْ قٕد ِؼام ةاِکغاري لؿًی یؿّی ؿیـحٌ ةؼده َِی

ٓا را در هايب ؿْ رکُ ؿالٍث، يػت و ًٍؽوٍات زِغگی جؿؼیك و  اگؼ دؼوت صویوی هاةى جعنیل ةْ اِـان

 جؼیُ ارکان آن اؿث. جضغیغ کّیٌ، ًٍؽوٍات زِغگی زؽو ٌٍٔ

 

 اِغ از: ظٕراك، پٕقاك، ٍـکُ، ِکاح، إٍٓزش زِغگی ؾتارت ًٍؽوٍات

قِٕغ ةعٕآّغ ایُ ًٍؽوٍات را  صال، اگؼ ظتوْ ضؿیك زاٍؿْ لؿًی کْ قَار ةـیار زیادي از آن را قاٍى ٍی

اي ِغارِغ زؽ ایّکْ ؿاؾات ؾَؼ ظٕد را در ؿاظحار اهحناد  ةؼاي ظٕد جٔیْ کّّغ ةْ ديیى ضؿك ٍايی، چاره

ب ؿاؾث کار، ةمؼوقّغ و چٕن ٓؽیّْ جأٍیُ ةـیاري از ایُ ًٍؽوٍات ةا صوٕق ٍآیاِْ هاةى جأٍیُ لؿًی و در هاي

ٓا ِیؽ ٍتًـ ٍٕردِیاز را از  کّّغ؟ ةاِک ٓا چْ ٍی ِؼام ةاِکغاري لؿًی پّاه ةتؼِغ و وام ةگیؼِغ. ةاِک ِیـث ةایغ ةْ

د الؼاد، جؼٓیُ کؼده اؿث! ٍتايـ ٍٕردِیاز اي کْ اؾحَاد کّّغه ظٕ ظؼین ةٔؼه دادن پٕل ٍؼةٕط ةْ ارزش ودیوْ

کّّغ و از کّار ِیاز ةْ ًٍؽوٍات هكؼ ضؿیك زاٍؿْ، ؿٕدٓاي کالِی ؾالوه ةؼ امى  ضؿماي زاٍؿْ را جأٍیُ ٍی

 داري ٍغرن ِیـث؟! . آیا ایُ ةؼدهزِّغ ٍتًـ وام، ةْ زیب ٍی

 ٓاي قیعاِی مٔیِٕیؽم اظػقغه اؿث: ٍعايب زیؼ ؾیّاً از پؼوجکى

 

 کّیٌ. ٓا را اؿحذَار ٍی یؼ یٕٔديٍا ف

آوریٌ. ايتحْ در  ِیؽ ةْ اِضنار ظٕد درٍٖ در ةاال ذکؼ کؼدیٌ، مّؿث را داري َٓؽٍان ةا اهغاٍاجٖ کْ در ٍٕرد زٍیُ

کّیٌ.  دٓیٌ و از اِضنار قغیغ در ٍؼاصى اويیْ ظٕددارى ٍٖ جؿاديٖ هؼار ٍٖ ٍؼاصى ِعـث مّؿث را در یک صايث

ٓاي ظنٕمٖ ةْ  ٍحَؼکؽ گؼدِغ و ةاِک جؿادل اويیْ آن اؿث کْ مّؿث و ؿؼٍایْ در ةعف ظنٕمٍٖا از صايث  فؼض

 ظٕآیٌ ایُ اؿث کْ ٌٓ ٍاصنى ٓا درآیّغ. آِچْ ٍا ٍٖ آٍغه و ةْ گؼو ةاِک ٓا از گؼو ظًتکاران ةیؼون وزٕد آیّغ. زٍیُ

ٓاي زٔان ِؽد ٍا ذظیؼه قٕد و  پٕل امؿان جَ کار کارگؼ و ٌٓ ةازده زٍیُ ٓؼدو ةْ چّگال مّؿث ةیمحّغ و ةغیُ

جكکیى دّٓغ و ةغون هیغ و قؼط جـًیٌ ٍا قِٕغ. در چّیُ قؼایعٖ  فیؼیٕٔدیٔا، ظتوْ کارگؼ و زصَحکف زاٍؿْ را

ةحٕاِّغ زِغه ةَاِّغ، جـًیٌ ٍا  ٍّالؽ دیگؼى جـًیٌ ٍا ِكِٕغ، الاهى ةْ ظاظؼ آِکْ درآٍغى داقحْ ةاقّغ و اگؼ ةْ ظاظؼ

 .ظٕآّغ قغ
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گٕیغ ایُ امالً ؿٕد و رةا ِیـث ةًکْ  کّغ و ٍی جؼ ایّکْ قعنی ةا ردا و ؾتا، از ایُ ؿاظحار صَایث ٍی زايب

جأدیؼ جٕرم اؿث! در پاؿط ةایغ گمث اوالً، ٍگؼ ةاِک ةا فیؼ از ؾغد و رهٌ ؿؼوکار دارد کْ جٕرم ةؼایف ٍؿضًی 

کّّغ ٍكکى ٍايی ِغارِغ کْ جٕرم، درآٍغ و ٓؽیّْ  ٍی ؿازي ٓا کْ ظٕد ةا ةازي ةا اؾغاد و ارهام، پٕل ةاقغ! ةاِک

ٓا را دؿحعٕش چايف کّغ؟! داِیاً ذات جٕرم، زائیغه رةاي ردّي )رةا: ر ب ا: ردي، ةعـی، ارضی( در ؿعش  آن

دٓغ ةؼظی الؼاد، الؽون  کالن اؿث کْ ؾتارت اؿث از ِؼام ِا داةث و ِٕؿاِی ارزش ًٍؽوٍات زِغگی و ازازه ٍی

 ٓا ةْ دؿث ةیاورِغ. صوی را در ادؼ ایُ جقییؼات ارزشو زیادي ِا

ٓایی ٍاِّغ ذظیؼه هغرت اهحنادي،  پٕل چیؽي زؽ ؾغد، اؾحتار و واصغ ٍوایـْ ِیـث. پٕل، هاةًیث

ٓاي اهحنادي و  ٓا ةا یکغیگؼ و اةؽار کّحؼل لؿايیث گػاري إٍال و ظغٍات و ؿّسف ارزش ِـتی آن ارزش

 ٓاي ظغادادي کكٕر را دارا اؿث. اٍکاِات و دؼوت َٓچّیُ وؿیًْ جعنیل ؾادالِْ

ٌٓ ٍؿّایی کْ ةغون ٍضغودیث  اي ٍؿّایی دارد آن ٍایْ ةّاةؼایُ ذات صویوی پٕل، از زّؾ ٍؿّاؿث و ةُ

جٕيیغ اؿث لًػا ةْ ةؼدگی گؼلحُ ؿاؾات ؾَؼ الؼاد زاٍؿْ در زٔث ِیى ةْ ٍوغاري ؾغد! کار ةـیار  هاةى

 ؿمیٔاِْ اي اؿث.

ةیّیٌ کْ در هايب ٍضاؿتات  ل، ةازي ةا اؾغاد اؿث و ؾغد، ٍحنى ةْ ریاضیات اؿث و اٍؼوزه ٍیویحؼیُ پٕ

 اِغ. دّٓغ و ؾٕام را ؿؼکار گػاقحْ پیچیغه ریاضی، داِف اهحناد را داِكی پیچیغه و ؿعث ِكان ٍی

 

 

اِّغ ظال( و یا از جٕاِغ از زّؾ لیؽیکی )ٍ اؾحتار پٕل، در صویوث، َٓان پكحٕاِْ پٕل اؿث. اؾحتار پٕل ٍی

 ٓا ةاقغ. زّؾ ٍؿّایی )ٍاِّغ پػیؼش جٕؿط الؼاد زاٍؿْ( و یا جؼکیتی از ٓؼ دو ایُ

 

 پكحٕاِْ لیؽیکی پٕل، راةعْ ٍَٔی ةا ٍتضخ ٍايکیث در اهحناد اؿالٍی دارد.

 پكحٕاِْ لیؽیکی پٕل، دو ِٕع اؿث: پكحٕاِْ ؾٍَٕی، پكحٕاِْ ظاص
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ؾّٕان پكحٕاِْ لیؽیکی  ؾتارت اؿث از هؼار دادن جَام ٍّاةؽ و ٍٕآب یک کكٕر ةْ پكحٕاِْ لیؽیکی ؾٍَٕی پٕل

ٓا در زاٍؿْ ٍتحّی ةؼ امى ٍايکیث ؾٍَٕی جَام ٍؼدم ةؼ جَام دؼوت یک  پٕل در زٔث جعنیل ؾادالِْ آن

 ؾّٕان ٍٕجٕر ٍضؼك ؾَؼان و آةاداِی و ةـط ؾغايث در زاٍؿْ. کكٕر و اؿحماده از پٕل ةْ

ؾّٕان پكحٕاِْ  ةْ ظال، ؾتارت اؿث از هؼار دادن یک قیء لیؽیکی ظاص ٍاِّغ یؽیکی ظاص پٕلپكحٕاِْ ل

 لیؽیکی پٕل یک کكٕر

 قیٕه پكحٕاِْ ؿازي لیؽیکی ظاص پٕل ٍاِّغ ظال ةا جعنیل ؾادالِْ در جؿارض اؿث.

 

اي زؽ  ل، ِحیسْةّاةؼایُ اگؼ ٍّنماِْ ةْ ةاظُ اهـام لٕق ةّگؼیٌ ظٕآیٌ دیغ کْ پكحٕاِْ ؿازي ظاص پٕ

داران هؼار ظٕآغ گؼلث و ایُ  اِغوزان و ؿؼٍایْ ٍضغودیث و کَیاةی پٕل ِعٕآغ داقث و جّٔا در ظغٍث ٍال

 ٍـئًْ جأویى آیْ ذیى اؿث:

 (.02.)ٌٕضف 

ٍَ ِِْذٌ ٍَ انسَّا ِّ ِي ََٔكإَُْا ِفٍ َِْى َيِعُذَٔدٍة  ٍٍ َبْخٍص َدَرا ًَ ُِ ِبَث ِٔ  ََٔشَر

 رغبت بٕدَذ چُذ درْى فرٔختُذ ٔ در آٌ بً ٔ أ را بّ بٓاي َاچٍسي

 

ٓا ٍتحال قغِغ اقاره دارد اٍا صواین ٍـحٕر در ایُ  در آیْ لٕق، ػآؼاً جّٔا ةْ وهایؿی کْ صضؼت یٕؿك ةْ آن

 کًَات لؼاجؼ ازایّـث.

 .ِکاجی کْ در ةعُ کًَات ایُ آیْ ِٔمحْ اؿث رآگكاي ٍكکالت ِؼام ٍايی و پٕيی لؿًی زٕاٍؽ اؿالٍی اؿث

ؾّٕان واصغ پٕيی رایر آن زٍان،  در ایُ آیْ ظؼیغاري ِیؼوي اِـاِی لؿال و ٍـحؿغ ةا ٍوادیؼ اِغکی از درٌٓ ةْ

 قغه اؿث. ةؼ ایُ اؿاس، ِکات ذیى، هاةى اؿحّتاط اؿث. ؾّٕان ٍنغاق دَُ ةعؾ، ٍؿؼلی ةْ

کْ اِـان  رصايیگػاري فًط، ِیؼوي اِـاِی، ارزش صویوی ظٕد را ِغارد و د در ِؼام ٍايی و ارزش -1

 قٕد جؼیُ ٍٕزٕد ظاکی روي زٍیُ اؿث، ةْ ةٔایی ِاچیؽ و فیؼٍّنماِْ، اؿحذَار ٍی قؼیك
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قغه اؿث. درآٌ ٍؿغوده، یؿّی پٕل ٍتحّی ةؼ  ؾّٕان ٍنغاق دَُ ةعؾ، ٍؿؼلی درآٌ ٍؿغوده ِیؽ، ةْ -2

 ؿث )ٍؿغوده(جٕيیغ ا پكحٕاِْ ٍال ةاارزش و کَیاب کْ در هايب ؿاظحار ؾغدي و صـاةغاري هاةى

دتات و ِاؾادالِْ دارد  گػاري ةی هـَث آظؼ آیْ )و کإِا لیْ ٍُ ايؽآغیُ(، اقاره ةْ وزٕد ِؼام ارزش -3

گػاري را ةؼ اؿاس  کّغ کْ وزن و ِؼام ارزش و ایُ در صايی اؿث کْ ظغاوِغ در هؼآن ٍا را دؾٕت ٍی

 ٕزن ةايوـط(.هـط )ق س ط: هٕام، ؿاؾث، ظتیؿث( ؿاٍاِغٓی َِائیٌ )و اهیَٕا اي

 

 

اگؼ در داِف اهحناد، ةؼاي ٓؼ ظإِار، جّٔا ارزقی ٍؿادل یک دیٕد در کیث ايکحؼوِیکی ةـیار ؿاده هائى قٕیٌ 

آِگاه دیغ ٍا ةْ اِـان در زاٍؿْ و اهحناد، ٍحضٕل ظٕآغ قغ. در یک کیث ايکحؼوِیکی ؿاده اگؼ جّٔا یک 

وزْ از ایُ ٍـئًْ ؾتٕر  ٓیچ ٍٔیا ِتاقغ ؿازِغگان آن، ةْاش در ٍغار ٍؼةٕظْ  وػیمْ هعؿْ کٕچک قؼایط اِسام

 ِعٕآّغ کؼد.

ٍـئًْ اؿحوالل ةاِک ٍؼکؽي ٌٓ صویوث ِغارد ةًکْ اؿحوالل ةاِک ٍؼکؽي در وضؿیث لؿًی ةْ ٍؿّی اؿحوالل 

ِؼام ٍايی اؿحکتاري زٔاِی اؿث جا ةا زد و ةّغٓا و  از جٕزیؽ ؾادالِْ دؼوت کكٕر ةیُ ًٍث و واةـحگی ةْ

 ٓا ةیاورِغ. ِٕؿاِات زٔاِی ٓؼ ةالیی کْ ظٕاؿحّغ ؿؼ ًٍث

 

کّغ کْ ةاِک ٍؼکؽي ةایغ از صکٍٕث  صحی ٍؼغ پعحْ ٌٓ ٍی ظّّغ وهحی جٕزیْ قٕد کْ ؾًٌ اهحناد جأکیغ ٍی

ٓاي اهحنادي  ِؼام ٍايی دِیایی ةاقغ کْ ٓغلی زؽ ِاةٕدي ةّیان اؿالٍی یک کكٕر ٍسؽا ةاقغ و واةـحْ ةْ

 ٕر ِغاردلؼّٓگی ایُ کك

 

جؼیُ ديیى هغرت یالحُ پٕل و ةاِک در زٕاٍؽ اؿالٍی، ؾتارت اؿث از اِضؼاف اهحنادي ةؽرگ هؼآِی!  امًی

واهؿیث ایُ اؿث کْ ةیؽ، رکُ اهحناد هؼآن ِیـث ةًکْ ٍؿیكث رکُ اهحناد اؿالٍی هؼآِی اؿث و ارقغجؼیُ 

دالیى ایّکْ در زٍان پیاٍتؼ  کًَْ اهحنادي هؼآن کْ ٍؿادل داِف اهحناد اؿالٍی اؿث، ٍؿاش اؿث و اززًَْ

و ائَْ ایُ ٌٍٔ ؾًّاً ٍضون ِكغ و ةْ دورام اٍام زٍان ٍٕکٕل گؼدیغ ِیاز مّؿحی و جکّٕيٕژیکی ةٕد زیؼا اگؼ 

ظٕرد و اقاره  دادِغ ِؼٌ ظتیؿی ؿیؼ جضٕل ؾًَی ةكؼ ةْ ٌٓ ٍی ائَْ مّؿث را در ؿعش لؿًی جٕؿؿْ ٍی

پؼد ِاػؼ ةْ اقؼاف ائَْ  کّغ و یا آُٓ در ٕٓا ٍی آُٓ صؼکث ٍی صضؼت ؾًی ةْ ایّکْ در آظؼايؽٍان آُٓ روي
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ٓاي مّؿث اؿث. اگؼ ِؼام جعنیل ؾیف ؾادالِْ ةیُ الؼاد زاٍؿْ جغویُ قٕد، پٕل و ةاِک،  ةْ پحاِـیى

 هغرت لؿًی ظٕد را از دؿث ظٕآّغ داد و رلاه ؾٍَٕی در هايب ِؼام ٍؿیكث، زایگؽیُ آن ظٕآغ قغ.

 

کْ هائٌ ػٕٔر  ّٓگاٍیزغیغ؛  ذا ظؼج ايوائٌ زاء ةاٍؼ زغیغ کَا دؾا رؿٕل اهلل لی ةغء االؿالم ايی اٍؼاٍام مادق )ع(: ا

 کؼد در آفاز اؿالم ٍؼدم را ةْ اٍؼ زغیغ دؾٕت ٍی کؼد ةا اٍؼ زغیغ ظٕآغ آٍغ، چّاِکْ رؿٕل ظغا

 

قّاؿایی اؿث و الزم اؿث  اةىٓا ةؼ اؿاس ٍّعن و ِیؽ ٍتحّی ةؼ کًَات هؼآن، ه چٔار ِٕع دادوؿحغ ةیُ اِـان

 ؾّٕان رکُ امًی ایُ داِف اِحعاب قٕد. ٓا ةْ زٔث جضون ٓغف داِف اهحناد صویوی اؿالٍی، یکی از آن

 

الؼاد زاٍؿْ در هايب ِؼام ظؼیغولؼوش و ٍتحّی ةؼ کـب ؿٕد ةؼ ٍتّاي واصغ ٍتاديْ )پٕل( ًٍؽوٍات  -1

 آِی هاةى جعتین ةا ایُ قیٕه، ةیؽ اؿثٍٕردِیاز زاٍؿْ را جٕيیغ و ارائْ َِایّغ. ٍؿادل هؼ

 

ٍّغ قِٕغ.  الؼاد زاٍؿْ، در هايب ٍكارکث ةؼ اؿاس ؿٌٔ ةؼي ةْ ٍیؽان جأدیؼ در ظؼح اهحنادي، ةٔؼه -2

ٍؿادل هؼآِی هاةى جعتین ةا ایُ قیٕه، جسارت اؿث )اؿٌ ٍنغر از ریكْ زار ةْ ٍؿّی ٍساورت و پّاه 

 غ ِگآی امالصگؼاِْ ةْ کارةؼد کًَْ جسارت دارد(.دادن اؿث و ٍتحّی ةؼ جوـیَات زاري، ظغاوِ

الؼاد زاٍؿْ در راؿحاي کـب رضاي ظغا و ظًن او از ظؼین اِماق یا هؼض ةْ کارگكایی ٍكکالت  -3

 دیگؼ آصاد زاٍؿْ ةپؼدازِغ. ٍؿادل هؼآِی هاةى جعتین ةا ایُ قیٕه، اصـان اؿث.

ٓا را  صویوی هاةى جعنیل ةْ اِـان ؾّٕان دؼوت الؼاد زاٍؿْ، در هايب ٍكارکث ؾٍَٕی، ؾیف ةْ -4

ارائْ ةْ آصاد زاٍؿْ )ٍتحّی ةؼ جـاوي جعنیل در ةؼظی وزٕه و  جغویُ َِٕده و کَال ؾیف هاةى

اي وزٕه دیگؼ( را در ؿاظحاري ؾٍَٕی و ٍتحّی ةؼ قٔؼ ِٕیُ اؿالٍی و ةا صغود  اظحالف در پاره

ؿادل هؼآِی هاةى جعتین ةا ایُ قیٕه، َِایّغ. ٍ ؿٕم ؿال لؿايیث اِـاِی در مّؿث، جأٍیُ ٍی یک

 ٍؿیكث اؿث.
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 إِاع دادوؿحغ ازحَاؾی

 ٓاي رلؽ ِیازٓاي زِغگی ةكؼ در زاٍؿْ ٍغِی( )اهـام روش

 ٓغف جؿؼیك ِٕع

ٍّؼٕر جعنیل  ٍكارکث ؾٍَٕی ةْ ٍؿیكث

ؾّٕان دؼوت  دار و ؾادالِْ ؾیف )ةْ صن

 صویوی( ةْ َْٓ آصاد زاٍؿْ

 ةؼکث

ٍتحّی ةؼ ؿٌٔ ةؼي ةؼ ٍّغي  ةٔؼه جسارت

 اؿاس ٍیؽان ٍكارکث

 رةش

ٓاي زاِی  ةعكف یا هؼض از ةضاؾث اصـان

و ٍايی در راؿحاي کـب رضاي ظغا و 

 کَک ةْ ظًن او

 ظیؼ

 کـب ؿٕد ٍتحّی ةؼ لؼوش ةیؽ

 )ةیؽ: ب ي ع: ةغاؾی، یغي، ؾٕضی(

 ِمؽ

 

ؾّٕان اؿحوؼار  ٍغار )ةؼکث ةْ اؿالٍی و صنةا ِگآی ٍّنماِْ ةْ اهـام لٕق و ٍغایوْ در ٓغف داِف اهحناد 

کّّغه آغاف ٍغِؼؼ اؿالم در  اي اؿث کْ جأٍیُ گؼدد کْ ٍؿیكث، قیٕه ٓا( ةؼ ٍا آقکار ٍی ٍغام ظیؼ و ِؿَث

 ةعف ؿتک زِغگی ظٕآغ ةٕد.

 

وضؽ الحضاح ؾّٕان رکُ اهحناد، جّٔا در ٍضغوده زٍاِی گػر از  ةّاةؼایُ، پؼداظحُ ةْ پٕل و ةیؽ و ِؼام ٍايی ةْ

لؿًی و ِیى ةْ ؿتک زِغگی جَغن ِٕیُ اؿالٍی در هايب ٍؿاش و قیٕه دادوؿحغ ٍؿیكث اؿث و در ِؼام ٍؿاش 

 جَغن ِٕیُ اؿالٍی، ایُ ِؼام ٍايی جّٔا در ةعف قعنی ٍؿاش ةکار گؼلحْ ظٕآغ قغ کْ ةعكی زّتی اؿث.
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ٓاي اهحناد  ٍّؼٕر جضون آغاف ؿیاؿث ةْ جؼیُ ٍّتؽ در اظحیار ٍا ةؼاي قّاظث ارکان الزم هؼآن کؼیٌ، ٌٍٔ

 ٍواوٍحی اؿث.

ٓاي کًی اهحناد ٍواوٍحی کْ جٕؿط ٍوام ٍؿؼٌ رٓتؼي اةالغ گؼدیغه اؿث ةؼ يؽوم  در دو ةعف از ؿیاؿث

 گػاري ًٍؽوٍات ٍؿیكة زاٍؿْ اؿالٍی جأکیغ قغه اؿث. امالح ِؼام ٍايی و ِیؽ ِؼام هیَث

 

ةْ ِیازٓاي اهحناد ًٍی، ایساد دتات در اهحناد  ؼام ٍايی کكٕر ةآغف پاؿعگٕییِ  زاِتْ : امالح و جوٕیث 9َْٓامى 

 .واهؿی ًٍی و پیكگاٍی در جوٕیث ةعف

 

 ٓاي ِؼارت ةؼ ةازار گػاري و روزآٍغؿازي قیٕه ؿازي ِؼام جٕزیؽ و هیَث : قماف و روان23امى 

 

اؿث ایُ اؿث کْ ةؼاي کًَات هؼآن، زغاي از قغه  ٍحأؿماِْ ةالي ةؽرگی کْ گؼیتان گیؼ لضاي ؾًَی زٕاٍؽ اؿالٍی

گِْٕ ارزش ؾًَی و اهحغار دروِی هائى ِیـحیٌ و اؿحماده از ؾتارات هؼآِی  ؿاةوْ و ٍمٕٔم ریكْ کًَات، در ؾَى، ٓیچ

 اي از واةـحگی ٍا ةْ کحاب ظغا ٍؼؿٕم اؿث. ؾّٕان جؿارف و ِكاِْ جّٔا ةْ

کًَات در اظحیار ةكؼ ٓـحّغ کْ ةاِمٕذ مضیش ةْ درون و صواین  جؼیُ جؼیُ و ٌٍٔ کْ کًَات هؼآن، ؾًَی درصايی

 ٓا، زِغگی ةكؼ دچار جضٕالت اؿاؿی و ؾَین ظٕآغ قغ. ٍـحٕر در صؼوف آن

 

جغویُ َِایغ و  هـطگػاري را ةؼ اؿاس  کّغ جا ِؼام وزن و ارزش ٓاؿث کْ ةكؼ پؼٍغؾا را دؾٕت ٍی هؼآن کؼیٌ، هؼن

 دٓی کّغ. ، ؿازٍانٍکیالو واصغ پٕيی  کیىرا در هايب ِؼام  ِیؽ ِؼام ازؼایی واةـحْ ةْ آن

 

 (.9.)انرحًٍ 

ٌَ ًٍَِسا ََٔنا ُتْخِطُرٔا اْن ٌَ ِباْنِقِطِط  َْٕز ًُٕا اْن  ََٔأِقٍ

 ٔ ٔزٌ را بّ اَصاف برپا دارٌذ ٔ در ضُجش يكاٍْذ
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 (.58.)ْٕد 

َٔاَل ٌَ ِباْنِقِطِط  ًٍَِسا َٔاْن ًِْكٍَاَل  ُِٔفْٕا اْن ِِٕو َأ ٍَ  ٌََٔا َق ِْٕا ِفً اأَلِرِض ُيْفِطِذٌ َٔاَل َتِعَث ُِْى   َتِبَخُطْٕا انَُّاَش َأشٍَْاء

 ٔ اي قٕو يٍ پًٍاَّ ٔ ترازٔ را بّ داد تًاو دٍْذ ٔ حقٕق يردو را كى يذٍْذ ٔ در زيٍٍ بّ فطاد ضر بريذارٌذ

 

 پاالحاده هؼآن چْ صوایوی ِٔمحْ اؿث؟ ػآؼ ؿاده و پیف اٍا درون ایُ کًَات ةْ

 

ٓاي دقَّان ایؼان و اؿالم کْ از ظؼین ؿْ رکُ ؾًٌ،  ؿازي اهحناد کكٕر در ةؼاةؼ ٓسَْ اهحناد ٍواوٍحی یؿّی ٍواوم

 گیؼد. ِؼام ٍايی زٔاِی و جسارت زٔاِی، ؾًیْ ٍا مٕرت ٍی

ٍايی و جٕان اؿحوالل و ظٕدکمایی ؾًَی و ِیؽ اهحغار و امالح ِؼام  ةّاةؼایُ دو ٍؤيمْ کًی اهحناد ٍواوٍحی را ٍی

 گػاري ًٍؽوٍات ِاٍیغ. ارزش

 

گػاري ًٍؽوٍات،  ٓاي کًی اهحناد ٍواوٍحی قایغ ةحٕان گمث امالح در ِؼام ٍايی و ارزش ةا ٍغایوْ در ؿیاؿث

ٓاي اهحناد زاٍؿْ  هًب ایُ جضٕل ٌٍٔ در زاٍؿْ اؿالٍی اؿث؛ زیؼا ةا جضٕل هؼاِی ایُ هـَث، جَام ةعف

 دؿحعٕش جقییؼ و جضٕل ظٕآّغ قغ.

 

 اِغ از: ٍؤيمْ ؾارض ةؼ ظٕد دارد کْ ؾتارت 4ِؼام ٍؿاش اؿالٍی ٍتحّی ةؼ ٓغایث صؼوف مًٕة، 

 ص: مّؽ: ِؼام مّؿث

 ٍغار ٓاي ازحَاؾی يػایػ صن ل: يػت: ٍّؼٍْٕ

 گػاري ًٍؽوٍات و ِؼام ٍايی اؿالٍی و: وزن: ِؼام ارزش

 ة: جَغن: ؿاظحار قٔؼ ِٕیُ اؿالٍی
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قغه اؿث کْ ةغون امالح آن ةؼ  جؼیُ آلث اهحناد زٕاٍؽ اؿالٍی ؿًی ةؽرگدر ایُ ٍیان، ِؼام ةاِکغاري ل

گػاري ًٍؽوٍات ةؼ اؿاس هـط و َٓچّیُ ِؼام ٍايی کیى ٍتحّی ةؼ  ؾّٕان ِؼام ارزش ةْ« ٍیؽان»اؿاس هؼآن 

 .َِایغ ریؽي جَغن ِٕیُ اؿالٍی اٍؼي دقٕار ٍی واصغ پٕيی هؼآِی ٍکیال جضون اهحناد ٍواوٍحی و ةـحؼ پایْ

 در صویوث ِؼام ٍايی دويحی اؿالٍی اؿث. کیىِؼام هؼآِی ٍايی 

 

 (.58.)األعراف 

ُِ َقِذ َجاءْتُكى بٍََُِّ ٍّ غٍَُِر ٍِ ِإَن َّ َيا َنُكى يِّ ِِٕو اِعُبُذْٔا انّه ُِْى ُشعٍَِّبا َقاَل ٌَا َق ٍَ َأَخا ٌَ َِٔإَنى َيذٌَِ ًٍَِسا َٔاْن ُِٔفْٕا اْنكٍََِم  َٔاَل ت ٌ يٍِّ رببُِّكِى َفََ

َٓا َرِنُكِى خٍَِْر نَُّكِى ِإٌ ُكُُتى يُِّؤ َٔاَل ُتْفِطُذْٔا ِفً اأَلِرِض َبِعَذ ِإْصاَلِح ُِْى  ٍََتِبَخُطْٕا انَُّاَش َأشٍَْاء  يٍُِِ

ٔ بّ ضٕي ]يردو[ يذٌٍ برادرشاٌ شعٍب را ]فرضتادٌى[ گفت اي قٕو يٍ خذا را بپرضتٍذ كّ براي شًا ٍْچ يعبٕدي جس أ 

حقٍقت شًارا از جاَب پرٔردگارتاٌ برْاًَ رٔشٍ آيذِ اضت پص پًٍاَّ ٔ ترازٔ را تًاو ٍَٓذ ٔ ايٕال يردو را ٍَطت در 

 كى يذٍْذ ٔ در زيٍٍ پص از اصالح آٌ فطاد يكٍُذ اٌٍ ]رًُْٕدْا[ اگر يؤيٍُذ براي شًا بٓتر اضت

 

 

ش و داةث و ةغون ِٕؿان هـط، قکى اظحناري ؿْ رکُ ٍكحؼك در ًٍؽوٍات ٍؿیكة اؿث کْ ةا ِـتث مضی

 گؼدد. گػاري ًٍؽوٍات، جغویُ ٍی ٓا، ِؼام ارزش آن

 هـط: ق س ط: هٕام، ؿاؾث، ظتیؿث

 قغه( هٕام )ظؼح و صکَث ةکار گؼلحْ 

 قغه اؾٌ از اِـاِی و مّؿحی( ؿاؾث )زٍان ةکار گمحْ

 گیآان و زإِران(قغه اؾٌ از ٍٕاد اويیْ، اِؼژي و ٍّالؽ ظتیؿث ٍاِّغ  )ظتیؿث ةکار گؼلحْظتیؿث 
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 ٓغاي هـط

 گػاري ًٍؽوٍات ٍؿیكة ةؼ اؿاس ٓغایث ٍـحٕر در صؼوف هـط ِؼام ارزش

 ط س ق

 ظتیؿث ؿاؾث هٕام

صکَث و ظؼح ةکار رلحْ 

 در ًٍؽوٍات

قغه در  زٍان اؿحماده

ًٍؽوٍات اؾٌ از اِـاِی و 

 فیؼاِـاِی

قغه  ظتیؿث ةکار گؼلحْ

در جٕيیغ ًٍؽوٍات اؾٌ از 

ِیؼو و اِؼژي و ٍاده، 

 ٍّالؽ گیآان و زاِغاران

 

قغه اؿث وضؿیث ِؼام ةاِکغاري در صکٍٕث  جؼیُ ٍٕارد الحضاصی کْ در زاٍؿْ اؿالٍی ِٔادیّْ یکی از لاصف

اؿالٍی اؿث. در قؼایعی کْ الزم اؿث ةا ٓغایث هؼآن، ِؼام ٍايی کیى جضث ِؼارت صکٍٕث اؿالٍی ٍـیؼ 

ؾیف هؼار دٓغ دويث اؿالٍی، ظٕد ِیؽ اؿیؼ ِؼام یٕٔد پایْ ةاِکغاري ٍؿاش زاٍؿْ را در زٔث ةـط یـؼ 

ٍغار لؿًی دوظحْ اؿث  لؿًی قغه اؿث و َٓچٕن ةیّٕایان چكٌ ةْ اظػ ٍايیات و کـب پٕل فیؼ صن

کْ قایـحْ اؿث صکٍٕث اؿالٍی ِؼام ٍايی کكٕر را ٍوحغراِْ ةْ دؿث ةگیؼد و ظٕد پیكحاز ازؼاي  درصايی

زًَْ اِماق و هؼض در زٔث جضون رلاه و ؾغايث ازحَاؾی و صؼکث ةْ ؿَث جضون ؿتک  ٓغایات هؼآن ٍُ

 زِغگی جَغن ِٕیُ اؿالٍی ةاقغ.

 ٓا و لّٕن و ؾًٕم کارةؼدي اؿث. جؼیُ لٕایغ اِماق ِؼام ٍايی اؿالٍی، جٕؿؿْ ٍٔارت از ٌٍٔ

ِیـث و ریاضیات و ٍضاؿتات وزْ هؼآِی  ٓیچ ٓا، ةْ گػاري هیَث ایُ ِؼام لؿًی ٍايی و ةاِکغاري و ارزش

 ٓا افٕایی و ؾاٍى افمال زٕاٍؽ اؿالٍی اؿث. الي امٕل آن ؿؼدرگٌ کّّغه الةْ
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 ٓاي صکَاي یٕٔد ةؼاي جـعیؼ زٔان جٕزْ کّیغ: ٓایی از پؼوجکى ةْ ةعف

گٖ اؿث. زِسیؼ ةؼد جؼ از ٍؼاجب ٍضکٌ ةّغد، ةْ ٓا را ةْ دام و جًْ لوؼ ٍٖ لوؼ اؿًضْ ٍاؿث. زِسیؼى کْ اِـان

ويٖ رٓایی از زیؼ یٕغ ةیّٕائٖ و لوؼ ةـیار دقٕار اؿث. ٍا در  ظٕةی آزاد قغ جٕان ةْ دیگؼ، از زیؼ یٕغ ةؼدگٖ ٍٖ ةیان ةْ

ایٌ و ٓؼگؽ ٌٓ ةْ ایُ  گّساِیغه اي واهؿٖ گِْٕ ٓا را ةْ مٕرجٖ ظیايٖ اٍا ِْ ةْ ظٕد، صن رلاه ٍادى جٕده هإِن اؿاؿٖ

ٓؼ لؼد صن گمحُ ٓؼ صؼلٖ را داقحْ ةاقغ، اگؼ هؼار قٕد کْ ٓؼ  اگؼ هؼار قٕد کْپٕقاِیٌ.  صن زاٍْ ؾَى َِٖ

پؼويحؼى، کْ دؿث  صن ِٕقحُ ٓؼ ٍعًتٖ را اؾٌ از ظٕب و ةغ پیغا کّغ، اگؼ ٓؼ کارگؼ زصَحکف و ِٕیـی روزِاٍْ

ِٕن اؿاؿٖ ٍّالؿف را جوغیؼ او را ةْ کار واةـحْ کؼده اؿث، ازيضاظ اهحنادى ظٕدکما ةاقغ و ِیؽ اگؼ ةغاِغ کْ ها

ؾٕاٍى  رود و ةْ َِایّغگان کْ درواهؽ پاي مّغوق رأى َِٖ ةؼاى اِحعاب َِایّغگان ةْ کّغ، لؼدا جضَیُ َِٖ

ةـیارى از امٕيٖ کْ رلاه اهحنادى او را  دٓغ. ةؼاى آِکْ چّیُ وضؿٖ پیف ِیایغ، ِكاِغه ٍا ٓـحّغ، رأى َِٖ دؿث

 کّیٌ جا از ایُ ظؼین ّیٌ و در ؾٕض لوط ةْ او صن اؾحناب اؾعاء ٍٖک ٍٖ کّّغ از ٍحُ هإِن صػف جضَیُ ٍٖ

 .کّغ، ةیكحؼ قٕد ٍٖ ٍـًکف و ِیؽ قؼایعٖ کْ کارلؼٍایف ةؼ او جضَیى اش ةْ رلواى ٌٓ واةـحگٖ

 کّیٌ ٍا از کَِٕیـٌ پكحیتاِٖ ٍٖ

ويٖ ةا ِاةٕدى  .رت گؼلثوؿیًْ ؾٕاًٍَان مٕ ؿاالري( ةّا ةْ رآَّایی ٍا و ةْ ِاةٕدى اریـحٕکؼاؿٖ )اقؼاف -

قیٕه دیگؼ دام ظٕد را ةؼ ؿؼ راه ٍؼدم پُٔ کؼدِغ و  پؼؿحان ةْ اریـحٕکؼاؿٖ داؿحان پایان ِیالث و ایُ ةار پٕل

را قغیغاً ةْ اؿارت  ٓا اِغ و آن پؼؿحان یٕغ اؿحذَار ظٕد را ةؼ گؼدن کارگؼان ِٔاده ةیّیٌ پٕل ٍٖ ظٕر کْ اٍؼوز َٓان

 .اِغ گؼلحْ

 

اقحؼاك »َٓکارى، ةؼاةؼى و جضث قؿار  ؿان زیؼ قؿار کّیٌ و ةغیُ روى مضّْ ِوف صاٍٖ کارگؼ را ةازى ٍٍٖا ةؼ  -

مك ِیؼوٓاى زّگسٕى ظٕیف یؿّٖ  لؼاٍاؿِٕؼى ظٕیف، کارگؼان را ةْ و ِیؽ ٍعاةن امٕل« ٍـاؾٖ زٔاِٖ

 .کكاِیٌ آِارقیـٌ و کَِٕیـٌ ٍٖ ؿٕؿیايیؽم،

 

کؼد. ةْ َٓیُ يضاظ ةْ ظاظؼ  ارجؽاق ٍٖ ةؼظٕردار ةٕد و از کار و دؿحؼِر زصَحکكاناریـحٕکؼاؿٖ از صَایث هإِن 

ظٕاؿث کْ کارگؼ، ؿايٌ و ِیؼوٍّغ ةاقغ  کارگؼان جٕزْ ظاص داقث و ٍٖ صمغ ٍّالؿف، َٕٓاره ةْ جقػیْ و ؿالٍث

وٍیؼ و کكحار فیؼ یٕٔدیان  ؼگٍ کكی کّغ؛ اٍا ٍٕضؽ ٍا درؿث ٍعايك ایُ ِؼؼیْ اؿث. ٍا ةْ ةیكحؼ از او ةٔؼه جا ةٔحؼ و

ةاقغ. زیؼا از ایُ  دیگؼ، هغرت ٍا، درگؼو کآف ٍـحَؼ ٍٕاد فػائٖ و ضؿك زـَٖ کارگؼ ٍٖ ؾتارت کّیٌ. ةْ لکؼ ٍٖ

اي ٍا اهغام ةکّغ.  ِحٕاِغ ؾًیْ ظٕاؿحْ جٕاِیٌ کارگؼ را ةْ اؿارت ظٕد درآوریٌ جا او را در اظحیار داقحْ ةاقیٌ و ٍٖ ظؼین
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جؼ از جـًعٖ اؿث کْ اریـحٕکؼاؿٖ  ٍؼاجب ٍعَئُ آیغ، ةْ کارگؼان ةْ دؿث ٍٖ ز ظؼین ایساد گؼؿّگٖ ةؼجـًعٖ کْ ا

 .ٍغد هإِن و قاه کـب کؼده ةٕد ةْ

ٍؼدم اؿحماده کؼده و َْٓ ٍٕاِؿٖ را کْ ةؼ  کّیٌ جا از ظكٌ ظٕآی ایساد ٍٖ در ٍیان جٕده ٍؼدم صـغ، ِمؼت و زیاده -

 .کُ ؿازیٌ ٓا ریكْ آن اي دؿحْ ؿؼ رآَان هؼار دارِغ ةا

ٓا هغرت  ٓا آگآٖ ةغّٓغ. ةّاةؼایُ آن ةْ آن اِغ ٍگؼ آِکْ ٍحعننان ٍا داده فیؼیٕٔدیان ؾادت ةْ لکؼ کؼدن را ازدؿث-

 ةؼاى رؿیغن ةْ صکٍٕث زٔاِٖ در پیف داریٌ، ِغارِغ. يػا ةؼ ٍاؿث کْ در ٍغارس ٓایی کْ ٍا جكعیل و درك ةؼِاٍْ

قّاؿی(  صیات ازحَاؾٖ )زاٍؿْ اى چٕن جكؼیش ظنٕمیات روصٖ )رواِكّاؿٖ( و ٓاي پایْ و داِفدويحٖ، اظالؾات 

ٓا و اؿحؿغادٓا یکـان ِیـحّغ و  ٓا ةوتٕالِیٌ کْ الؼاد ازيضاظ هاةًیث آن گِْٕ اظالؾات ةْ ةْ آِان ةیإٍزیٌ و ةْ ٍغد ایُ

جّاؿب  کار را ةْ لؼدى، جوـیٌ امى اظحاللات ٓاي زِغگٖ ةآٌ اظحالف دارِغ. پػیؼلحُ ٓا و ٓغف ازيضاظ ؿًیوْ

ظٕد زاٍؿْ ظتواجٖ ةْ  ةّغي قغِغ، ظٕدةْ کار ظتوْ ٓا ةؼصـب امى جوـیٌ کْ اِـان کّغ و وهحی اؿحؿغادٓا ایساب ٍٖ

ازایّکْ چّیُ اظالؾاجٖ ةْ  پػیؼِغ کْ َْٓ ظتوات در ةؼاةؼ هإِن یکـان ِیـحّغ. پؾ ؿان الؼاد ٍٖ ةغیُ آیغ و وزٕد ٍٖ

کّّغ. از ؿٕى دیگؼ،  ٓا دٓیٌ هتٕل ٍٖ ِٕع ققًٖ را کْ ةْ آن قِٕغ و ٓؼ ٓا دادیٌ ةا رفتث جـًیٌ ٍا ٍٖ ٕرد آنظ

وچؼا  کٕرکٕراِْ و ةغون چٕن اى را و یا ٓؼ ؿعّٖ را دارد کْ ٓؼ ِٕع ِٕقحْ ٓا را واٍٖ اى اِـان جؼةیحٖ چّیُ ِؼام

ٓا را در ٓؼ قؼایعٖ و ٓؼ ٍٕهؽ کْ الزم ةاقغ  ٕان ِمؼت آنج ٍٖ ةپػیؼِغ. َٓچّیُ ةْ ؿتب درك ضؿیمكان از إٍر،

 .ةؼاِگیعث

جٕاِیٌ  ؿازد. در ایُ ّٓگام ٍا ٍٖ ٍٖ دٓغ و مّؿث را دچار رکٕد وزٕد ةضؼان اهحنادى ِمؼت فیؼیٕٔدیان را الؽایف ٍٖ

ورجؼ ؿازیٌ  حنادى را قؿًْایٌ، آجف ةضؼان اه کْ هتالً آن را ةْ دؿث آورده ةْ ٍغد ؾًَیات ٍعمیاِْ و ِیؽ ةْ یاري ظال

ٓایكان و ِیؽ ةْ ؿتب وزٕد ةػر صـغى  ِاآگآٖ ٓا ةؼیؽیٌ. جٕده ٍؼدم ةْ ؿتب کارگؼان را در ؿؼاؿؼ اروپا ةْ ظیاةان و

ٓا را ةْ  آن گؼدِغ کْ ظٕد کارلؼٍایان را ةؼیؽِغ و إٍال ایٌ، آٍاده ٍٖ ذّٓكان کاقحْ کْ ٍا در َٓان آفاز کٕدکٖ در

ظٕةی  یقَا ِعٕآغ رلث زیؼا از زٍان قؼوع صاددْ ةْ در ایُ ٍیان ؿايٌ ظٕآیٌ ٍاِغ و إٍايَان ةْ فارت ةتؼِغ. ٍا

 .ةؼاى صمغ ظٕیف جغاةیؼى ةیّغیكیٌ ٍٕهؽ جٕاِیٌ ةْ آگآیٌ و ٍٖ

 

ایُ الحضاح ةؽرگی اؿث کْ در زاٍؿْ اؿالٍی، الؼاد ةؼاي رؿیغن ةْ صغاهى رلاه ةایغ ةؼ ؿؼ کـب پٕل ةا 

ؾّٕان درآٍغ  ؼٍاِْ، ِؽاع کّّغ و صحی ظٕد صکٍٕث اؿالٍی ِیؽ ٍاِّغ لوؼا چكٌ ةْ اظػ ٍايیات ةْیکغیگؼ ٍضح

ٌٓ ِْ ةْ  ٓا در مك اظػ وام ازدواج و ٍاِّغ آن )آن ظٕد َِایغ و یا ایّکْ زٕاِان آةؼوٍّغ زاٍؿْ اؿالٍی ؿال

 اي ٍاِّغ ةاِک، جضویؼ قِٕغ. ٍوغار ٍکمی( در ةؼاةؼ ِؼام یٕٔد پایْ
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ٍايی ةایغ در اظحیار ٍـحویٌ صکٍٕث اؿالٍی ةاقغ و ظٕد، اويیُ ؾاٍى ةْ دؿحٕرات  ِؼام

اؿالم اؾٌ از اِماق و هؼض ةاقغ. ةا صػف ِٕؿان و جذتیث ارزش ًٍؽوٍات ةؼ اؿاس هـط، 

زا و  جّٔا جٕرم ؾّٕان پٕل هؼآِی ِؼام ٍايی )کیى( ةْ ِیازٍّغان ِْ جعنیل ٍکیال ةْ

ْ جتغیى ةْ ٍٕجٕر ٍضؼك زاٍؿْ در زٔث ؾَؼان و آةاداِی آلؼیُ ِعٕآغ ةٕد ةًک ٍكکى

ؾّٕان ِعتگان اهحنادي و  داران ةْ کكٕر ظٕآغ ةٕد. در ِؼام ٍايی ِٕیُ هؼآِی، ؿؼٍایْ

ٓا ةایغ میاِث قغه و ٍضحؼم قَؼده قِٕغ. ِؼام ٍايی و ةاِکی لؿًی،  َٓچّیُ ؿؼٍایْ آن

جَام در کاؿْ ٍؿیكث ٍا  جؼیُ صیًْ و قؿتغه ازحَاؾی اؿث کْ ةا وهاصث کذیك

ٍّؼٕر جتغیى ٍّاةؽ  اِغ. ِؼام ٍايی و پٕل هؼاِی ٓغلی زؽ ایساد قٕر ازحَاؾی ةْ گػاقحْ

و اؿحؿغادٓاي کكٕر ةْ ًٍؽوٍات ٍٕردِیاز رلآی ِغارد. پكحٕاِْ لیؽیکی ظاص پٕل ٍاِّغ 

اِی فیؼاز ایّکْ در کّار ِؼام ٍؽظؼف ِٕؿ ذظایؼ ةاِک ٍؼکؽي ٓیچ کارةؼدي ِغارد ةْ

ٓا جّگ کؼده اؿث. پكحٕاِْ هؼار دادن  ٓا، ؿیّْ قٔؼوِغان را از لؼط ٍضؼوٍیث هیَث

ةٔا و اؿّاد ٍؿحتؼ ٍايی، ةؼاي پٕل ًٍی جّٔا در ظنٕص جسارت زٔاِی کارةؼد  لًؽات گؼان

 دارد.

 

ی ةؼ ِؼام ازؼایی و ٍايی جضون ِؼام وزن و هـط، در هؼآن در هايب ِؼام کیى هاةى اؿحّتاط اؿث کْ ٍتحّ

پٕل هؼآِی ٍکیال و ةؼ اؿاس ِؼام ٍايی و پٕل جَام ايکحؼوِیک و ٍحَؼکؽ کْ ِحیسْ اؾَال یـؼ ةا اؿحؿاِث از 

 گؼدد. ةاقغ کارؿازي ٍی داِف روز ٍی

 کیى: ل ي ك: يٕازم یـیؼ کـب

حغار و ایُ ةـیار ٌٍٔ اؿث کْ ِؼام ٍمآیٌ ةّیاِی ؾًٕم ٍا ةؼ اؿاس ٓغایث کحاب ظغا جّؼیٌ قِٕغ و ٍتیُ اه

 اؿحوالل ؾًَی زٕاٍؽ اؿالٍی ةاقّغ.

 اِغ از: ٍؽایاي ؿیـحٌ ٍايی و پٕيی جَام ايکحؼوِیکی ٍحَؼکؽ ؾتارت
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 ؾغم ِٕؿان هیَث و زًٕگیؼي از رةا و جٕرم .1

اٍکان ِؼارت از ظؼین ِؼام ٍحَؼکؽ ايکحؼوِیکی در ٍٕاردي َٓچٕن کّحؼل ؾغم ظؼیغ ًٍؽوٍاجی کْ  .2

َٓچّیُ کّحؼل هؼاردادٓاي اهحنادي کْ ِیاز ةْ اصؼاز قؼایط  ٍنؼلكان ٍّوضی قغه اؿث و جاریط

 وکار ٍّؼٕر زًٕگیؼي از زؼائٌ اهحنادي و ایساد دتات و آراٍف در لضاي کـب الزٍْ ظٕد رادارِغ ةْ

 ٓاي ٍؼةٕط ةْ جٕيیغ و ِگٔغاري پٕل کافػي و لًؽي کآف ٓؽیّْ .3

 جؼیُ روش هاٍکان اِسام ٍتادالت ٍايی ؾٍَٕی ةا کَحؼیُ ٓؽیّْ و کٕجا .4

 اي اهحنادي اٍکان ِؼارت دهین جَام ٍتادالت ٍايی و الؽایف دهث قاظنْ .5

 اٍکان ازؼاي یـیؼ ِؼام هؼض یا اِماق ةْ ِیازٍّغان در ظنٕص ًٍؽوٍات زِغگی .6

 اٍکان ِؼارت در ظنٕص ؾغم اؿؼاف در زٔث جغویُ ِؼام اؾاده و ةازیالث ٍٕاد .7

 

ؾّٕان پٕل هؼآِی  ةؼ اؿاس ٓغاي هـط و جؿییُ ِؼخ ةؼاةؼي ٍکیال ةْگػاري ًٍؽوٍات  ةا ِٔادیّْ قغن ِؼام ارزش

اؿالٍی ةا ارز ؿایؼ کكٕرٓا ةؼ اؿاس ارزش ظال و َٓچّیُ جّؼیٌ ارزش مضیش و پاییُ ظال در ِؼام هـط 

دٓی پاییُ ظال در  جؼیُ واصغ پٕيی زٔان ظٕآغ قغ. ارزش ؾّٕان پٕل هؼآِی، ةاارزش ٍضٕر داظًی، ٍکیال ةْ

جؼیُ پٕل زٔان قٕد. ةؼ ایُ  قٕد پٕل ِؼام ٍايی اؿالٍی ةاارزش واصغ پٕل هؼآِی کكٕر اؿالٍی، ٍٕزب ٍیةؼاةؼ 

گػاري و جٕؿؿْ اهحنادي در ؿایؼ کكٕرٓا ظٕآّغ  داران داظًی هغرت لؼاواِی ةؼاي ؿؼٍایْ اؿاس، ؿؼٍایْ

آغ ةٕد اٍا در کّار آن داقث. مادرات ٍتحّی ةؼ ٍٕاد اويیْ داظًی ةؼاي ظؼیغاران ظارزی ٍعًٕب ِعٕ

جٕاِّغ ٍٕاد اويیْ و ًٍؽوٍات مّؿحی  گػاران داظًی ةْ ديیى ارزش ةاالي ٍکیال در ِؼام ٍايی زٔاِی ٍی ؿؼٍایْ

ٓا ةْ جٕؿؿْ اهحنادي ةپؼدازِغ و یا در ؿایؼ  الزم ةؼاي جٕيیغ ٍضنٕالت را از دیگؼ کكٕرٓا جٔیْ و ةا مادرات آن

و اهغام ةْ لؿايیث اهحنادي َِایّغ و در ؾٕض، ِؼام ٍايی هؼاِی، ٍٕجٕر ٍضؼك  گػاري کكٕرٓا ٍـحویَاً ؿؼٍایْ

هغرجَّغ آةاداِی داظى کكٕر و دتات ارزش ًٍؽوٍات و جٕؿؿْ رلاه ؾٍَٕی در ؾیُ جوٕیث ؿؼٍایْ ِعتگان 

 اهحنادي ظٕآغ ةٕد.

 

اؿالٍی، در ظنٕص ٍتادالت ؾّٕان پٕل هؼاِی زاٍؿْ  ايحؽام پكحٕاِْ ظاص لیؽیکی ٍاِّغ ظال ةؼاي ٍکیال ةْ

ِٕؾی یک ؿّغ  اهحنادي ةا دیگؼ کكٕرٓا آَیث دارد. ٓؼ واصغ پٕل داظًی کْ وارد ِؼام ٍايی زٔاِی قٕد ةْ

دوام  قٕد و اگؼ ایُ ٍتًـ مؼف کاالٓا یا ظغٍات ةی ةغٓی ةؼاي کكٕر در ؾؼمْ جتادالت زٔاِی ٍضـٕب ٍی

ايًًَی اؿث کْ ٓؽیّْ ان ةؼ دوش جَام ًٍث  ؼام ٍايی ةیُِ ٍاِغ ةغٓی و جؿٔغ کكٕر ةْ قِٕغ آِچْ ةسا ٍی

 ظٕآغ ةٕد.
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رؿغ و صکٍٕث اؿالٍی کْ ماصب ِؼام ٍايی ٍتحّی  گِْٕ ةْ ِؼؼ َِی اٍا در ظنٕص جتادالت ٍايی داظًی ایُ

جٕاِغ اؿتاب یـؼ ؾیف آصاد زاٍؿْ را لؼآٌ َِایغ و  راصحی ٍی ةؼ دتات ارزش مضیش ًٍؽوٍات ٍؿیكث اؿث ةْ

 پیكحاز در اِماق و هؼض ةغون ةٔؼه ةاقغ. ظٕد

 

کْ ٍتحّی ةؼ ٓغاي هـط )دتات ارزش مضیش ًٍؽوٍات ةؼ اؿاس هٕام، ؿاؾث و ظتیؿث( « ِؼام ٍايی هؼآِی کیى

 قٕد چّغ ٍّمؿث ٌٍٔ دارد: جّؼیٌ ٍی

 ٓاي ظتیؿی و اِـاِی زاٍؿْ در زٔث جضون ؾغايث صویوی ظٕآغ ةٕد کارگیؼي ػؼلیث ٍٕجٕر ٍضؼك ةْ

 ايًًَی ظٕآغ قغ ٓاي ةیُ داران در ؾؼمْ ؾخ هغرجَّغ قغن ؿؼٍایْةا

 

دٓی قٕد ِؼام ٍايی و  جؼیُ ارکان ِؼام ٍؿاش اؿالٍی کْ ةایغ در اةحغا امالح و ؿازٍان اززًَْ ٌٍٔ

قغه اؿث و ةا جضون  گػاري ًٍؽوٍات ٍؿیكث اؿث کْ در هؼآن در هايب ٓغاي هـط، کیى و ٍکیال ارائْ ارزش

داران و ِعتگان  یؼ هؼآِی ةاِکغاري و ِٔاد ةٕرس ٍّضى ظٕآغ قغ ايتحْ ؿؼٍایْ و ٍّالؽ ؿؼٍایْآن، ِؼام ف

ظٕر ٍؤکغ صمغ و صؼاؿث و در ِؼام ٍايی زغیغ در زٔث جضون قٔؼٓاي ِٕیُ اؿالٍی از  اهحناد کكٕر ةْ

 ٓا اؿحماده ظٕآغ قغ. آن

زِغگی و ؿاظحار قٔؼٓاي ِٕیُ جٕان از ةـحؼ اهحناد ٍواوٍحی در زٔث جضون ؿتک  َٓچّیُ، ٍی

 اؿالٍی ِٔایث ةٔؼه را گؼلث.

صؼکث کى کكٕر ةْ ؿَث جضون ؿتک زِغگی ِٕیُ اؿالٍی در هايب قٔؼٓاي ٍغرن اؿالٍی 

 هغرجَّغجؼیُ ٍٕجٕر ٍضؼك اهحناد کكٕر ظٕآغ ةٕد.

 

ٓا در  ؽ آنقِٕغ و ٍّاة جّٔا جضؿیك ِكغه ةًکْ جوٕیث ٍی داران در ِؼام ٍايی هؼآِی زغیغ ِْ ؿؼٍایْ

 قٕد زٔث اصغاث قٔؼٓاي ِٕیُ اؿالٍی اؿحماده ٍی

داِف و لّاوري رکُ ٌٍٔ جضون جضٕل ةؽرگ ٍؿیكحی در زٕاٍؽ اؿالٍی اؿث. جَاٍی داِف ٍٕردِیاز 

 ایُ جضٕل ةایغ ةغون ٍضغودیث و واةـحگی در اظحیار کكٕر ةاقغ.
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رؿغ ایُ اؿث کْ لؿايیث  ٍی اي کْ در ظنٕص کیمیث جسارت ظارزی کكٕر ةْ ِؼؼ جؼیُ ِکحْ ٌٍٔ

الؽوده صویوی ةٕده و ٍاِؽ از جاراج ٍٕاد اويیْ الزم ةؼاي آةاداِی  ايًًَی کكٕر ةایغ داراي ارزش اهحنادي ةیُ

 کكٕر ةاقغ کْ در هايب وزٕه ذیى هاةى ٍغایوْ اؿث:

 مادرات ؾًٌ و مّایؽ پایْ -

گػاري و  وؿیًْ ؿؼٍایْ ًی ةْاِحماع در ؾؼمْ جسارت زٔاِی از ظؼین ارزش ةاالي واصغ پٕل ٍ -

 اؿحماده از ٍّاةؽ دیگؼ کكٕرٓا جٕؿط ِعتگان اهحنادي

 روِن مّؿث گؼدقگؼي و جٕریـٌ -

 کـب درآٍغ از ظؼین اِسام ظغٍات ازؼایی و جسارت ايکحؼوِیک -

 مادرات جٕيیغات جسغیغ پػیؼ ظتیؿی اؾٌ از ٍضنٕالت گیآی و صیٕاِی -

 اي مادر َِٕدن ٍضنٕالت لؼّٓگی و رؿاِْ -

 

هؼض در ِؼام ٍايی ِٕیُ هؼآِی )کیى( اةؽار ایساد ؾغايث در ظنٕص جعنیل ؿؼٍایْ ةْ ٍغیؼان اهحنادي 

 ٍـحؿغ اؿث کْ لاهغ ؿؼٍایْ الزم ٓـحّغ.

 

گػاران داظًی ةؼ اؿاس ٍیؽان پكحٕاِْ پٕل ًٍی در صٕزه  ٍیؽان جسارت ظارزی کكٕر ةؼ اؿاس صضٕر ؿؼٍایْ

 گؼدد. جسارت ظارزی جؿییُ ٍی

 

 ِؼام ٍايی هؼآِی در هتال جسارت داظًی و ظارزی دو وػیمْ دارد:

ؾّٕان ٍٕجٕر ٍضؼك ؾَؼان و آةاداِی کكٕر  وػیمْ ِؼام ٍايی در هتال جسارت داظًی، ایماي ِوف ةْ -

قٕد  ٓا ةا یکغیگؼ ٍی ولٕر ٍٕزٕد اؿث و آِچْ ٍضؼك ارجتاط آن اؿث. در کكٕر، اؿحؿغاد و ٍّاةؽ ةْ

 ش اؿث.ِؼام ٍايی هؼاِی مضی

ؿازي ةؼاي صضٕر هغرجَّغ  وػیمْ ِؼام ٍايی در هتال جسارت ظارزی ؾتارت اؿث از زٍیّْ -

ٓاي کكٕر در جسارت زٔاِی از ظؼین ةاال ةؼدن ارزش پٕل ًٍی، ؾغم اجالف ٍّاةؽ و ٍٕاد اويیْ  ؿؼٍایْ

ایؽ پایْ، الؽوده واهؿی از ظؼین: مادرات ؾًٌ و داِف مّ داظًی و جسارت مضیش ٍتحّی ةؼ کـب ارزش

گػاري در ظارج از کكٕر،  جٕؿؿْ گؼدقگؼي و جٕریـٌ، ظغٍات ازؼایی و جسارت ايکحؼوِیک، ؿؼٍایْ
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مادرات ٍضنٕالت جسغیغ پػیؼ ظتیؿی اؾٌ از ٍضنٕالت گیآی و صیٕاِی و ِیؽ ٍضنٕالت لؼّٓگی 

 اي رؿاِْ
 

 

ٍایْ  ٌٓ ةؼ اؿاس دالر، ةُ ات آنٍّعن ٍضاؿتْ ٍذتث ةٕدن جؼاز جساري کكٕر ٍتحّی ةؼ جماوت مادرات و وارد

 کّیٌ. اي دارد. ایُ ةـیار ٌٍٔ اؿث کْ ٍا چْ چیؽي وارد و چْ چیؽي مادر ٍی يٕصاِْ ؿاده

ٓاي داظًی اؿث و پكحٕاِْ پٕل  ٓغف ِؼام ٍايی در ةعف داظًی، ایساد ؾَؼان و آةاداِی ٍتحّی ةؼ ػؼلیث

ٓا ةا هؼض ةْ لؿاالن اهحنادي و اِماق  ل و کاؿحیٓاي کكٕر اؿث. ِوای ًٍی در ةعف داظًی، ٍّاةؽ و ػؼلیث

قِٕغ و ِوغیّگی ٍازاد در مٕرت يؽوم  ةْ ؾَٕم زاٍؿْ در ظنٕص دؿحیاةی ةْ ؿعش ؾٍَٕی رلاه، ٍؼجمؽ ٍی

گؼدد. َٓچّیُ ايحؽام پٕیایی اهحناد زاٍؿْ و ؾغم اؿحماده از ٍّاةؽ پٕيی در اظحیار ٍؼدم از ظؼین  جؿغیى ٍی

اي ٓـحّغ ةؼاي جضون  ٓا جّٔا ٍوغٍْ گؼدد و جَام ایُ ٓاي ٍحّاؿب ٍضون ٍی ٍضغودیث هٕاِیُ ةازدارِغه و

 ؿتک زِغگی جَغن ِٕیُ اؿالٍی کْ در هايب ٍؿاش و قیٕه دادوؿحغ ٍؿیكث کارؿازي ظٕآّغ قغ اِكاء اهلل.
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 گػاري ِٕیُ هؼاِی: ٓاي کًی ِؼام ٍايی و ارزش قاظنْ

 ظارزی در ظنٕص پكحٕاِْ پٕلجمکیک ةعف جسارت داظًی از جسارت  -

 جذتیث ارزش و هیَث ًٍؽوٍات و صػف ِٕؿان ةؼ اؿاس وزٕه ٍكحؼك ًٍؽوٍات )ق س ط: هٕام، ؿاؾث، ظتیؿث( -

 جٕاَِّغجؼ قغن ؿؼٍایْ ِعتگان اهحنادي کكٕر -

 ِی کكٕرؾّٕان ٍٕجٕر ٍضؼك آةادا پیكحازي در اِماق ةْ ِیازٍّغان و هؼض ةْ لؿاالن اهحنادي و ایماي ِوف ةْ -

گػاري هـط پایْ  جؼیُ واصغ پٕيی دِیا از ظؼین ارزش پاییُ ظال ِـتث ةْ دیگؼ ًٍؽوٍات در ِؼام ارزش ایساد ةاارزش -

 گػاري در دیگؼ کكٕرٓا و ٍحؿاهب آن الؽایف هغرت جسارت ظارزی و ؿؼٍایْ

 ايکحؼوِیک و ٍحضغجؼیُ ِؼام جتادل ٍايی ةؼ اؿاس ؿاظحار ٍحَؼکؽ صکٍٕحی جَام  ایساد ٍّـسٌ -

 جّؼیٌ ةؼِاٍْ مضیش جسارت زٔاِی کكٕر از ظؼین: -

وؿیًْ  اِحماع در ؾؼمْ جسارت زٔاِی از ظؼین ارزش ةاالي واصغ پٕل ًٍی ةْمادرات ؾًٌ و مّایؽ پایْ، 

 ،روِن مّؿث گؼدقگؼي و جٕریـٌ ،گػاري و اؿحماده از ٍّاةؽ دیگؼ کكٕرٓا جٕؿط ِعتگان اهحنادي ؿؼٍایْ

مادرات جٕيیغات جسغیغ پػیؼ ظتیؿی اؾٌ از  ،ٍغ از ظؼین اِسام ظغٍات ازؼایی و جسارت ايکحؼوِیککـب درآ

 اي و ِیؽ مادر کؼدن ٍضنٕالت لؼّٓگی و رؿاِْ ٍضنٕالت گیآی و صیٕاِی

 


