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 مقدمه
سائلی است که در فقه و قانون به آن توجه شده و از فروشی یکی از موضوعات و م کم

فروشی در اصطالح قرآنی، تطفیف است که به معنای  معادل کم. ارتکابش نهی شده است
هر مکیال به معنای پیمانه است ولی میزان شامل . کم گذاشتن در مکیال و میزان است

فروشی   کمو لذا و معنوی شود؛ اعم از مادی گیرند می  که با آن چیزی را اندازه میآنچه
شود به سخن دیگر تطفیف  دارد و شامل هرگونه کم گذاشتن از حق می توسعه مفهومی

، ظهور پیدا کرده است ولی با و موزوندر مکیل » مطففین«اگرچه بر اساس آیه اول سوره 
 در حوزه تجارت از بار کتوجه به معنای لغوی و قراین خارجی دو بار توسعه یافته است ی

ها اعم از اینکه با کیل و وزن سنجیده شوند یا با  کاالی مکیل و موزون به همه کاال و مثمن
و بار دیگر از ] ١٩٩، ص ١ ، ج٩[ سنجیده شوند، توسعه یافته... و ٢پالس ١عدد، ذرع، بایت،

 آنجاکه از .حوزه مبایعه به حوزه معامله اعم از حقوقی، اخالقی و عبادی، توسعه یافته است
تواند با کم کردن اعتماد افراد جامعه به یکدیگر، موجب سلب امنیت جامعه و  روشی میف کم

خداوند .  بارز ظلم محسوب شده استمصادیق، از گناهان کبیره و از دفساد و تباهی آن شو
کلمه ). ١/مطففین (٣) لِلْمُطَفِّفِین وَیْلٌ. (استفروشان با واژه مطففین یاد کرده  در قرآن از کم

ای در جهنم است که در این آیه کنایه از عذاب فراگیر دوزخ   به معنای چاه یا دره»ویل«
 .فروشان را احاطه خواهد کرد باشد و برحسب آیه مذکور، کم می
 

 پیشینه
نیز ) ع(فروشی در اقوام پیشین ازجمله قوم حضرت شعیب  بر اساس آیات قرآنی، کم

جمله فقه القرآن  رح شده است، ازهای فقهی مط در اکثر کتاب وجود داشته است و
فروشی در  کم«کتاب  و) شیخ انصاری(و المکاسب ) عالمه حلی(، قواعد االحکام )راوندی(

هللا اکبری دستک به این موضوع  نوشته اکبر نصرتی جلیسه و فیض» قرآن و حدیث
های که در این موضوع تألیف یافته، کتاب وزین  یکی دیگر از کتاب .پرداخته است

. باشد  نوشته حضرت آیه هللا محقق داماد می»حصیل نامشروع مال در حقوق اسالمیت«
 »گیر جامعه بشری یک معضل اجتماعی، گریبان«فروشی به عنوان  در این کتاب، کم
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معرفی و مبانی فقهی و حقوقی آن تبیین گشته است و لکن به تطفیف ] ١١٧ ص ،٣٤[
های  فضای مجازی از قبیل فروش بستهدر حقوق اجتماعی و عبادی و مصادیق آن در 

و از مقاالتی که در این  های متفاوت، اشاره نشده است؛ اینترنتی با حجم و سرعت
اکبر  علی(» فروشی در معامالت بررسی فقهی کم«توان به  موضوع نوشته شده است می

 در این مقاله اگرچه گستره تطفیف در حوزه. اشاره نمود) فرد و حسین کاویار ایزدی
ها که مورد نظر این  تجارت مطرح شده است ولی به گستردگی دامنه آن در سایر حوزه

فقه التطفیف «های  البته قابل ذکر است که در مقاله. نوشتار است، پرداخته نشده است
ـ تطفیف  «و) علی مظهر قراملکی(» من التفسیر االقتصادی الی النهج االجتماعی

توسعه قلمروی تطفیف پذیرفته شده است منتها در  )محسنخرازی، سید (» ـ فروشی کم
توان گفت که  با الغای خصوصیت می «:اولی از طریق الغای خصوصیت و تنقیح مناط

هرگونه تعدی و نپرداختن حقوق مردم و بلکه تجاوز از حدود الهی نوعی تطفیف و 
 شده صورت تبیین و در دومی از طریق مفهوم لغوی بدین] ٣، ص ٤٠ [»فروشی است کم

بخس اختصاص به کم گذاشتن در پیمانه یا وزن ندارد بلکه شامل نقصان در «: است
توان  می. شود ی میزنعدد، مدت، وقت و دیگر اموری که در استحقاق اجرت مقرر است 

ها مصادیق  کدام از این ولی در هیچ ؛]٤٠ـ٣٩، ص ١٧[» .گونه است یناگفت تطفیف نیز 
ی  ین نشده است برخالف مقاله حاضر که هم توسعهتطفیف در غیر حوزه تجارت تبی

های خدماتی، حقوقی و عبادی به بیان مصادیق  مفهومی را اثبات نموده و هم در حوزه
 فروشی در فضای مجازی، روز را مثل کم پرداخته و در حوزه تجارت مصادیق جدید و به

ن دیگر کار مطرح نموده است به سخ...) های اینترنت، شارژهای موبایل و بسته(
 است که این کار در »رد الفروع علی االصول«است و کار ما » القاء االصول«پیشینیان 

 .شود مسائل فقهی، یک نوآوری و دستاورد جدید محسوب می
مباالتی را ابتدا در  خواری و بی فروشی یکی از گناهان کبیره است که پای حرام کم

با توجه به لزوم تبیین و . کند ی باز میحوزه تجارت و پس از آن در ابعاد دیگر زندگ
 ـاشاعه فرهنگ اسالمی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، این مقاله به شیوه تحلیلی 

ای و با هدف دستیابی به تعریفی جامع و صحیح از  توصیفی و با روش کتابخانه
 .یابد فروشی و تبیین قلمرو آن، تدوین می کم
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 ـ مفهوم شناسی١
 فروشی ـ کم١ـ١
  تحویل کاسبی است که جنس را به وزن کمتر از میزان خود به مشتریعملفروشی،  مک

فروشی، عبارت است از عرضه یا فروش کاالها و  کم] ٣٠٧٣، ص ٣، ج ٤١[دهد  می
 ١.خدمات کمتر از میزان یا معیار مقرر شده

 
 تطفیفـ ٢ـ١

 تفعیل، مأخوذ از بمصدر با» تطفیف «.است» تطفیف«فروشی در زبان عربی کلمه  معادل کم
است که  »طفوف«جمع آن . شود به معنی کناره چیزی که شامل همه آن نمی. است» طفّ«

؛ و ]٥١ص ، ٣ج ، ٢٦؛ ٢٢١، ص ٩ ، ج٧[. شود ، گفته می آنبه ساحل دریا و طرف خشکی
، ص ٩ ، ج٧ [ گویند که در ساحل فرات واقع شده استطفّ، جهت سرزمین کربال را ازآن

ج ، ٨؛ ٤٩١ص ، ٢ ج ،١٩. [عنی نقص و کم گذاشتن در مکیال و میزان استبه م ؛ و]٢٢١
: دیگو یم فیومی گستردگی مفهوم تطفیف را بهتر از دیگران بیان نموده و ]٤٠٥ص ، ٣
و لذا به کم   در وزن و معنی مانند قلیل استیفطف» یوَ مَعْنمِثْلُ الْقَلِیلِ وَزْناً :  الطَّفِیفُ«

 ]٣٧٤، ص ٢ج ، ٤٣. [شود ف گفته میگذاشتن در کیل، تطفی
 
  تطفیف اصطالحی  معنایـ٣ـ١

. باشد به معنای تسلیم کامل شیء می» توفیه الشّیء«است و » توفیه«تطفیف مخالف 
کم ] ٤٤٩ ، ص٥ ، ج٦[شود  امر تطفیف شامل هر قول و فعلی می] ٤٧٢، ص ٤ ، ج١٩[

ی اعم از زیهر چیف در  تطف]٨٢ ، ص٣١ ، ج٢٩. [کردن پنهانی در کیل، تطفیف است
کسی است که » مطفف« و ]٢٥١ ، ص١٩ ، ج٣٠. [نماز، وضو، کیل و میزان وجود دارد

 را کم حقشانکند و  کند اما برای دیگران، رعایت نمی حق را برای خود رعایت می
 را غصب و ی از حق دیگرییا چیز اندك و مختصر] ١١٣ ، ص٣٠ ، ج٢٥[کند  می

یا کاري را کم و کسر کند و ناتمام و ناقص سازد ] ٢٠١  ص،١٨ ، ج٤٦[کند  تصاحب می
 ، ص٣ج ، ٢١[ است  از مطففینیجزئاقصین در خمس، نیز ن]. ١٠١ ، ص١ ، ج٢٠[

 کرد و تنگ گرفت ی سختی خود در لوازم زندگی بلکه کسی که بر خانواده] ٢٣٣
پس تطفیف، ] ٥٠٩ص ، ٨ ج ،٢٧؛ ٢٣٣ ، ص٣ج ، ٢١. [ هستندفروشان کممصداق 
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تواند در عقود، مبادله، مبایعه، اجاره، شرکت، مضاربه، مصالحه، معاهده و مزاوجه نیز  می
کسانی هستند که در آنچه که بر عهده  طففینبنابراین، م] ٨٩ ، ص٧ ج ،٣٨[باشد 

ص ، ٧ج ، ٣٨. [کنند کنند و هر چیز مادی و معنوی را ناقص ادا می هاست وفا نمی آن
 بازستانند، آن دیگران از را خود بخواهند، حق چون که ستا آن فروشان کم نشانه]. ٨٨
 ایشان به تمام را دیگران حقوق که شود خواسته ایشان از چون و گیرند یم تمام را

 در و بدهند است بایسته آنچه از کمتر را دیگران حق و ورزند استنکاف آن بدهند، از
 به ها، تنها کردنی وزن در شیفرو کنند، کم عمل گونه همین به یزندگ شئون و امور همه
 شود یم شامل نیز را یاجتماع و یسیاس یها جنبه ندارد، بلکه اختصاص یاقتصاد ناحیه

 .]٤٠٧ـ٤٠٦ ، ص١٧ ، ج٣٦[
 
 ـ گستره تطفیف٢

 انجام یافت، نیازا شیپکه » تطفیف«مفهوم لغوی و اصطالحی واژه  بر اساس بررسی
های خدماتی،  عه ندارد بلکه در حوزهفروشی اختصاص به حوزه مبای روشن شد که کم

 مرتبط با تطفیف، کیل و وزن در روایات و آیاتحقوقی و عبادی نیز جریان دارد و ذکر 
، نیازی فروشی کمی قلمروی  بنابراین برای توسعه؛ از باب ذکر مصداق است نه انحصار

داختن توان گفت که هرگونه تعدی و نپر با الغای خصوصیت می«: نیست که گفته شود
 ]٣، ص ٤٠ [»فروشی است حقوق مردم و بلکه تجاوز از حدود الهی نوعی تطفیف و کم

به فراگیری مفهوم تطفیف و ،  که دارای مهارت فقهی نیز هستندمفسرین از برخی
 :جمله از اند نمودهفروشی تصریح  کم

کنند و با  دوفروش مییکسانی که با قدرت و نفوذ خود خر«: گوید مغنیه می: الف
برند و  فروشند، در هر دو حال سود می و با باالترین قیمت می خرند کمترین قیمت می

تسلیم ، مردم را از طریق فشارهای سیاسی و اقتصادی بدون هیچ قید و شرطی
چراکه . نمایند، مطففین عصر حاضرند کشی می سازند و بهره های نامشروع می خواسته

کسانی هستند » طففینلمُ لِویلٌ«ه ی آن در آمعنای تطفیف و مطفف هر چه باشد مراد از
انه از یجو زهیکنند و یا آنان را ظالمانه و ست که مال مردم را به ناحق و به باطل اخذ می

 ]٥٣٤ص ، ٧ج ، ٤٢[» دارند رسیدن به حقوق خویش بازمی
کسی است که اموال و حقوق مردم را رندانه ) فروش کم( مطفف«: افزاید طالقانی می: ب

 ]٢٣٣، ص ٣ج ، ٢١[ .»گیرد کشاند و از این طریق از دیگران بهره می نب خود میجا به
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فروشی ممکن است   که کمطور همان«: گوید مراغی با صراحت و تعمیم بیشتر می: ج
تواند، نمود پیدا کند، کارگر هرگاه از کم  دیگر نیز میء در کیل و وزن پیش آید در اشیا

 ]٧٣، ص ٣٠ج ، ٣٧. [»...فروش است  و کیف کارش بکاهد کم
و وضع کیل و وزن  است  عدل حقیقی]برای برقراری [شریعت اسالمبه نظر حسینی : د

برای اقامه عدل و عدم انحراف از آن است، پس مکلّف در هر امری که عدل را رعایت نکند و 
 ]٩٦، ص ١٤ج ، ١٦. [طور که امر شده به جا نیاورد، ازجمله مطففین خواهد بود آن

در این . فروشی گسترده و فراگیراست قلمرو کمالب گذشته به دست آمد که از مط
 :باشد  به آن، مطمح نظر میمبتالمقال موارد مهم و 

 
 انواع مبیع و کاالدر گذاشتن کم  ـ١ـ٢

فروشی کم  مراد از کم .رود به کار می فروشی در مفهوم خاص کلمه، فقط در دادوستد کم
خواه . روش یا مبادله از میزان مورد توافق خریدار استگذاشتن و نقصان کاالی مورد ف

و توزین سنجش دار   عهدهفروشی، توسط صاحب کاال صورت بگیرد یا توسط کسی که کم
 )باسکول داران( است اجناس

تر از مقدار مسمی، به مشتری  بیع، به معنای دادن مبیع با کم فروشی در بنابراین کم
گذارد، با  فروش، وقتی جنس را بر ترازو می کم. ستعدالتی ا است که نوعی ظلم و بی

های نادرست از  بندی کند و یا با بسته کاری در ترازو، از مقدار وزن جنس، کم می دست
جنس نهصد و پنجاه گرمی را به عنوان یک کیلویی به : مثال عنوان کاهد و به وزن آن می

موزون است اختصاص ندارد، فروشی به چیزهایی که مکیل و  کم .دهد خریدار تحویل می
ای که با متر، یا زمینی که با مترمربع  بلکه شامل اشیایی که با شمارش، یا پارچه

 ]٣٧٧ ، ص١ ، ج١٨[. شود شود، نیز می گیری می اندازه
احکام تطفیف در کاالها و خدماتی مجازی و الکترونیکی نیز جریان و سریان دارد مانند 

گردد و به جای اینترنت  ها ارائه می ه از سوی برخی شرکتسرعت یا مقدار حجم اینترنتی ک
شود، بدون اینکه تفاوت  حجم، تحویل مشتری داده می سرعت یا کم پرسرعت، اینترنت کم

و همچنین است  قیمت در نظر گرفته و مابقی پول اخذشده به مشتری بازگردانده شود؛
 مقدار متعارف یا کمتر از مقداری شده که مقدار محتوای مظروف کمتر از بندی کاالهای بسته

های فروشنده این قبیل کاالها،  افراد و شرکت. است که روی ظرف و جلد نوشته شده است
بسا خودشان را مبرّی از  شوند و چه کنندگان مرتکب می ظلم فاحشی را در حق مصرف

 .کنند فروشی و تضییع حقوق الناس قلمداد می کم



  ٢٠٩ فروشی در فقه و حقوق ایران قلمرو کم

عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره گارانتی،  فروشی، یکی دیگر از مصادیق کم
 به نحو و موقع بهی از کاال و مبیع است و اگر جزئ چون این خدمات توسط متعهد است

شایسته انجام نگیرد، موجب کاستی و نقص در مبیع و مرتکبین آن، مشمول تطفیف و 
 .خواهند شد ١اش جریمه

 شدن حقوق مردم و فساد در جامعه از منظر آیات قرآنی، موجب پایمالفروشی  کم 
 :پردازیم ذیل به بررسی چند مورد از این آیات میر داست که 
 قَوْمِ یَا قَالَ شُعَیْبًا أَخَاهُمْ مَدْیَنَ یوَإِلَ«: فرماید  سوره اعراف می٨٥خداوند در آیه : الف

 تَبْخَسُواْ وَالَ وَالْمِیزَانَ الْکَیْلَ فَأَوْفُواْ رَّبِّکُمْ مِّن نَةٌبَیِّ جَاءتْکُم قَدْ غَیْرُهُ إِلَهٍ مِّنْ لَکُم مَا اللّهَ اعْبُدُواْ

 ٢»مُّؤْمِنِینَ کُنتُم إِن لَّکُمْ خَیْرٌ ذَلِکُمْ إِصْالَحِهَا بَعْدَ األَرْضِ فِي تُفْسِدُواْ وَالَ أَشْیَاءهُمْ النّاس
ی و اخالقی و پس از دعوت به توحید، به مبارزه با مفاسد اجتماع) ع( حضرت شعیب

دارد و  فروشی و تقلّب در معامله بازمی کماز  آنان را  وخیزد برمیقومش اقتصادی 
که راه خدا برای شما آشکارشده، حقّ پیمانه و وزن را ادا کنید و از  اکنون: گوید می

 .شود  صالح جامعه تبدیل به فساد میوگرنه حقوق مردم چیزی کم نگذارید
 و پیمانهیعنی است،  کردن تمام معنی به» ایفاء و وفی«، از ریشه  در آیه»أَوْفُواْ«کلمه 

  فروشنده شایسته استبلکه ] ٥٤٢ص ، ١٠ج ، ٢٢. [ کردو کامل تمام باید را میزان
 یلَا یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتَّ«: فرمود) ع( امام صادق .چیزي بر آن بیفزایدعالوه بر اتمام پیمانه 

   یَمِیلَیلَا یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتَّ«: و در حدیث دیگر فرمود ]١٦٠، ص ٥، ج ٣١. [٣»یُرجَّح
 ].١٥٩، ص ٥، ج ٣١ [٤.»الْمِیزَانُ

                                                                                                                                                                             
متخلف عالوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار «:  صنفی قوانین نظام٥٨اساس ماده بر. ١

 و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ یفروش کننده، در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم یا مصرف
شود و عالوه بر  ی جریمه میفروش شود در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم  جریمه مییفروش کم

 یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب پارچه، پرداخت جریمه
شود و به مدت دو ماه  ی جریمه میفروش شود و در مرتبه چهارم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم یم

گردد، همچنین به مدت شش ماه  یپارچه یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب م
 ] و تخلفاتها مهیجربخش ، ٣٧[ »گردد ی و محل کسب تعطیل مپروانه کسب وی تعلیق

 شما یبرا که بپرستید را من، خدا قوم یا :گفت  فرستادیم را شعیب  مَدْیَنْ، برادرشان ی مردمسو به. ٢
 پس. است آمده روشن یبرهان پروردگارتان جانب از را حقیقت، شما در. نیست او جز یمعبود هیچ

 این. مکنید فساد آن اصالح از زمین، پس در و مدهید کم را مردم اموال و نهید متما را ترازو و پیمانه
 .است بهتر شما یبرا مؤمنید اگر رهنمودها

 . شودتر نیسنگکفّه جنس شود، مگر اینکه  یکیل و پیمانه کامل نم. ٣
 .به پایین میل کندکفه متاع شود تا اینکه  یکیل و وزن کامل نم. ٤
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 بیانگر زشتی و آفات اجتماعی آن است فروشی بر نهی از کم حضرت شعیب دیتأک
امنیت بیند و از  رواج پیدا کند، اعتماد عمومی لطمه میفروشی  کمای که  چون در جامعه

 ]٢٥٠، ص ٦ج ، ٤٤؛ ٨٩ص ، ١٣ [.گردد محروم میقتصادی اجتماعی و ا
، این بس است که یکی از سور را با هشدار به فروشی کمدر اهتمام قرآن کریم به : ب

 اکْتالُوا إِذَا الَّذِینَ لِلْمُطَفِّفِینَ وَیْلٌ«: فرماید کند و می فروشان و اجحاف کنندگان آغاز می کم
 مَبْعُوثُونَ أَنَّهُمْ أُولئِکَ یَظُنُّ ال أَ یُخْسِرُونَ وَزَنُوهُمْ أَوْ کالُوهُمْ إِذا وَ یَسْتَوْفُونَ النّاس یعَلَ

 ١»الْعالَمِینَ لِرَبِّ النّاس یَقُومُ یَوْمَ عَظِیمٍ لِیَوْمٍ
 و فروشی کم یبال به) ص(اسالم  مدینه قبل از هجرت پیامبر مردم از یبسیار

 و بازداشت ظالمانه شیوه این از را ، آنان فوقآیات با وند حکیمخدا .بودند آلوده یکش حق
، ٢٤[برداشتند  فروشی کم از دست قرآن آیات به گوش سپردن و یریهشدار پذ با نیز آنان
 ]٣٦٣ص ، ٢٦ج 

فروشان یادآوری  در این آیات به رابطه معاد باوری با ترک گناهان اشاره شده و به کم
 .کردند فروشی نمی مشده که اگر یقین به رستاخیز داشتند، ک

کند  قرآن کریم صداقت در میزان و مکیال را در ردیف عدالت تکوینی قلمداد می: ج
 وَ بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ أَقِیمُوا الْمِیزانِ وَ  فِي تَطْغَوْا أَالَّ  الْمِیزانَ وَضَعَ وَ رَفَعَها السَّماءَ وَ«: فرماید و می

 )٧ـ٩ الرحمن (٢.»الْمِیزان تُخْسِرُوا ال
یکی : های متفاوتی وجود دارد دیدگاه» الْمِیزانَ وَضَعَ« در )میزان(مصداق ر تعیین د

 و سنجند می را اشیاء آن وسیله به که است یچیز همان »میزان«از  مراداینکه 

 البته روشن است .قول یا و فعل یا باشد عقیدهآن چیز  اینکه از کنند، اعم می گیری اندازه
طال،  میزانغیر از حرارت،  میزان مثالً(است،  چیز آن خود حسب به یچیز هر میزانکه 

آیه  در که است یمعنای همان میزان از منظور موردبحث آیه در و )است... و اخالق و عقاید
 ٣)قِسْطِبِالْ النّاس لِیَقُومَ الْمِیزانَ وَ الْکِتابَ مَعَهُمُ أَنْزَلْنا وَ بِالْبَیِّناتِ رُسُلَنا أَرْسَلْنا لَقَدْ(
 ]١٦٢ص ، ١٩، ج ٢٢ [.است منظور )٢٥/حدید(

                                                                                                                                                                             
اما ؛ گیرند ی کامل مطور بهکنند حق خود را  ی خود کیل می برای که وقتها آن. نفروشا  بر کمیوا. ١

 باور ندارند که ها آنآیا ! گذارند ی دیگران کیل یا وزن کنند کم میخواهند برا ی مکه یهنگام
 ایستند ی منیالعالم رب که مردم در پیشگاه یروز.  بزرگیدر روز. شوند یبرانگیخته م

 ).و از مسیر عدالت منحرف نشوید(تا در میزان طغیان نکنید  اشت و میزان در آن گذاشتآسمان را برافر. ٢
تا مردم قیام به  م کتاب و میزان نازل کردیها آنو با   روشن فرستادیملیدالما رسوالن خود را با . ٣

 .عدالت کنند



  ٢١١ فروشی در فقه و حقوق ایران قلمرو کم

 و ظلم از عدل، دروغ از راستل، باط از حق تمییز ی وسیله، آن از منظور یگر اینکهو د
 است این جمله یمعنا است و میزان، عدالت از مراد سوم اینکه است؛ و رذیلت از فضیلت

 هر سازید و برقرار اشیاء میان را تمساوا تا کرد برقرار شما بین در را عدالت خداوند :که

 ]١٠٢ص ، ١٤ج ، ٢. [ادا کنید را یچیز هر بسته، حق بکار خودش یجا در را یچیز
احتماالت مذکور منافاتی با همدیگر ندارند و قابل جمع هستند اگرچه شمول آیه بر 
ه توفیه ی پیمانه و ترازو قدر متیقن است چنانکه مقصود از میزان در ذیل این آیه ک

 خصوص )الْمِیزانَ تُخْسِرُوا ال وَ بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ أَقِیمُوا وَ الْمِیزانِ فِي تَطْغَوْا أَلَّا: (فرماید می

بیانگر این » ...تَطْغَوْا أَلَّا«ی   و از قبیل ذکر خاص بعد از عام است و جملهیمعمول یترازوها
ل عدالت در نظام هستی است که صداقت و وفاداری در ترازوی اجناس، متمم و مکم

 ]١٦٣ص ، ١٩ج ، ٢٢. [است
 

  کوتاهی در انجام تعهدات کاری و خدماتیـ٢ـ٢
) ص( گرامی اسالمرسول. شود می شمرده ارزش توحیدی اسالم، یک بینش در اشتغال و کار

دی هر  ارزشمنالبته] ٢٢٦ص ، ٤ج ، ٤. [١»الکادُّ عَلَی عِیالِهِ کَالْمُجاهِدِ فی سَبیلِ هللاِ«: فرمود
، دقیق صورت به باید اینکه؛ کار کار در گرو رعایت شرایط کمی و کیفی آن است، ازجمله

به  دهید، آن را می انجام را کاری هرگاه :فرمود) ص ( اسالمشود؛ پیامبر انجام کامل و جامع
 اعمال ها و آن شدن تمام به کارهاکمال  رسانید؛ چراکه انجام به جامع و کامل و نیک صورت

 ]١٥٦ص ، ٧٧ج ، ٣٢[ .شوند می شناخته ها آن کامل و درست های پایان به
 ]٣٨٣ص ، ٢ج ، ٣ [٢»تقنهأف مل عمال اذا عَأ امرحم هللاَرَ«: ودفرمو در حدیث دیگری 

 مبایعه ندارد بلکه اختصاص بهطوری که در گذشته بیان شد  نیز همان» تطفیف«آیه 
 هر انسانی کار و ی و زندگی اجتماعیدر جامعه بشر. گیرد یبرمهمه معامالت را در 

ای بر عهده دارد که باید آن را انجام بدهد و این همان چیزی است  مسئولیت و وظیفه
هرکسی که در آنچه باید بپردازد کم بگذارد و در آنچه . دهد که به اجتماع تحویل می

 ]٤٣٧، ص ٢٨ج ، ٣٩[ .شود شامل حال او می» تطفیف«گیرد تمام و کمال بگیرد،  می
 انجام دادن آن مسئول شخصی که متعهد به انجام کاری برای شخصی شده است و 

باشد، اگر از مقدار کار یا خدمتش کم  در زمان مناسب و در نهایت، مستحق اجرت می

                                                                                                                                                                             
 .تداسخ راه در مجاهد ، همانندکند یم تالش اش خانواده معاش تأمین براي که کسی. ١
 .دهد کند و با اتقان آن را انجام می ی میکار دهد، محکم یخدا رحمت کند کسی را که هرگاه کاری را انجام م. ٢
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 ال وَ أَشْیاءَهُمْ النّاس تَبْخَسُوا ال«ی  و آیه] ١٤٦، ص ٣٤[فروش را دارد  بگذارد، حکم کم
 و امور  ء تمام اشیادارد کهجامعیت  چنان )٨٥ /هود (١»مُفْسِدِین رْضِالْأَ فِي تَعْثَوْا

وانتقال کار مادی باشد و  رد؛ خواه کار از سنخ نقلیگ یدر برم را رمجموعه قانون کاریز
 در آن است و شده گرفته »بخس«ماده  از »سوابخَتَال« عبارت .خواه از صنف کار معنوی

 که است ینیرنگ و تقلب یمعن به گاه  وممرد حقوق از ظالمانه گذاردن کم یمعن به اصل

 است یوسیع یمعن یدارا فوق جمله بنابراین. گردد می دیگران حقوق تضییع به یمنته

 را دیگران حق کردن پایمال هرگونه معامله و در خدعه و تزویر و تقلب و غش هرگونه که

ذکور عمومیت دارد و  در آیه م»ناسال« کلمه و] ٣٣٤ص ، ١٥ج ، ٤٤[شود  می شامل
» أشْیاءَهُمْ«شود و هم چنین عبارت  ها اعم از مؤمن و غیر مؤمن می شامل همه انسان

 در نتیجه آیه و] ٢٢٥ص ، ١٩. [گیرد  همه مادیات و معنویات را در برمیاطالق دارد و
انسان در کند چراکه  ها نهی می شریفه از هرگونه تعدی بر حقوق مادی و معنوی انسان

 اهل ،ه عالوه بر تعهد شخصی، تعهد اجتماعی نیز دارد، اگر کاسب و پیشه ور استجامع
پیمانه و میزان است و اگر کارگر و کارمند باشد اگرچه اهل پیمانه نیست ولی اهل 

اصالً پیمانه مصداقی از پیمان است، در هر بخشی به هر عهدی که کردید ، پیمان است
دها زیر پوشش این قانون عمومی است و ممکن نیست وفادار باشید و بدانید که همه تعه

 یکی] ٩١ـ٩٠ص ، ١٣. [انسان بی تعهد باشد و در کار خود خیانت کند و از آن سود برد
فردی که خود را برای انجام کاری در برابر مزد . از معامالت اقتصادی، اجاره خدمت است

دهد، در حقیقت   مییزمانآورد، یا تعهد خدمت در سا و اجرت به استخدام دیگری در می
فروشد، حال اگر در این   از ساعات فعال عمر خود را به آن شخص یا سازمان مییبخش

 که در یکس. کاری کند، در واقع از وقت فروخته شده خود، کم گذاشته است مدت، کم
ست بر اساس معیارها و موازین عرفی عمل کند و از وقت خود یبا یم، اجاره دیگری است

کاری و کم گذاشتن در انجام مسئولیت به این صورت است که کارمند یا  کم. ردکم نگذا
  عنوان به .کارگر یا کسی که مسئولیت کاری بر عهده اوست آن را درست انجام ندهد

هشت ساعت کار کند و حقوقی که ؛  موظف استیمثال کارمندی که طبق قرارداد کار
ر از ساعت مقرر بر سر کار حاضر شود یا گیرد برای هشت ساعت کار مفید است، دیرت می

زودتر از ساعت مقرر محل کار را ترک کند یا در ساعت کاری به انجام کارهای شخصی 
 سخنرانی  تدریس یاا کسی که قرار است ساعتی در مورد موضوع خاصییمشغول شود و 

                                                                                                                                                                             
 . در فساد نکنیدی مردم را کم ندهید و در زمین تبهکارانه سعی چیزهاو. ١



  ٢١٣ فروشی در فقه و حقوق ایران قلمرو کم

مستخدمی که طور خالصه،  کند به کند، بدون مطالعه و آمادگی وقت مردم را بیهوده تلف می
 .دفروش است و در زمره مطففین قرار دار گذارد کم از کار یا وقت خود کم می

فروشی، عبارت است از عرضه یا فروش کاالها و خدمات  کماساس قوانین صنفی، بر
ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداری، تکرار « و ١.کمتر از میزان یا معیار مقرر شده

از تخلفات اداری و » ...یا تکرار خروج از آن بدون مجوزر ورود به محل خدمت یدر تأخ
کار و مسئولیت، تالش هر حق ]. ١٣٤٢ـ١٣٤٠ص ، ٢ج ، ٤٥[شود  کاری محسوب می

 یانگار و دوری از هرگونه سستی و سهل آن  کیفیتمستمر با حفظ کمیت ومداوم و 
) ص ( خداپیامبر .]٣١٠، ص ١٠ج ، ١٢[ ٢)مل استکمالهاتمام العَ: (فرمود) ع(علی  .است
 در حدیث و] ٢٣٠ ص ٣، ج ١٤[ ٣).أحکمَه عمالً عَملَ إذا عبداً یحبُّ هللا ... (:فرمود

 ]٢٩ص ، ٧ج ، ٣٥[ ٤» ان یحسنمل َ اذا عَ من العاملِحبُّ هللا تعالی یُانَّ «:فرمودهدیگری 
 

  کوتاهی همسران در انجام وظایفـ٣ـ٢
 اقتصادی و تجاری ندارد دادوستدیعه و در گذشته ثابت شد که تطفیف اختصاص به مبا

ها پیمان نکاح و   سریان و جریان دارد که ازجمله آنها مانیپبلکه در همه معامالت و 
 از همسران  هرکدامشود و  محقق می صیغه عقدیی است که با اجرای قانونیزناشو

 صحت طور به نکاح که نیهم «.شوند می دیگر متقبل نسبت به همی را تعهداتوظایف و 
واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر 

 در این صورت اگر هر یک از طرفین این پیوند در هر .]٢٦٠ص ، ١٠[» شود برقرار می
، ص ١٥. [استفروشی کرده  طرف مقابل کوتاهی کنند، کم نسبت به یک از وظایف خود

 کرد و تنگ گرفت مصداق ی سختیدر لوازم زندگ خود ی کسی که بر خانواده]. ٥
 ]٥٠٩ص ، ٨ج ، ٢٧. [فروشانند کم
 

  وظایف همسراناهم
 :وظایف مشترک: الف
) ١٩/نساء(» عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ«  حسن معاشرت و احترام متقابل، خداوند با جمله. ١

                                                                                                                                                                             
 .]٥٨ماده  و تخلفات ها یمهجر، بخش ٣٧[: نکـ . ١
 .»ست کامل کردن آن ااتمام شدن کار ب«. ٢
 .دهد انجام استوار و درست را ، آندهد یم انجام کاری چون که دارد دوست را یا بندهخداوند، . ٣
 . کندکوکارین، کند یمخدای تعالی دوست دارد هر کارگزاری که کار . ٤



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و یکمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٢١٤

ند چراکه همسران ک ی مناسب با زنان را صادر می معاشرت شایسته و رفتار انساندستور
و در قانون ) ١٧٨/بقره (» هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَ«پوشش هم و مدافع یکدیگرند 

، ١٠[» زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند«:  آمده است١١٠٣ماده مدنی 
ی نیک جهاد زن، شوهردار »جهاد المرئة حسن التبعل«: فرمود) ص(اسالم پیامبر ]. ٢٦٠

 ]٥٢٢ص ؛ ٣ ، ج٢٨[است 
زوجین باید «: گوید  می١١٠٤ماده تحکیم خانواده و تربیت فرزند، در قانون مدنی . ٢

و قرآن ] ٢٦٠، ١٠[» در تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد با یکدیگر معاضدت نمایند
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ یوَ عَلَ... یْنِوَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَ«: فرماید کریم می

 )٢٣٣/بقره( ١»...کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 
 شوهروظایف : ب
 سرپرستی و مدیریت صحیح. ١

های بیشتر در امر مدیریت و نیز  ها و توانایی مردان به دلیل دارا بودن برخی خصوصیت
، میان مردان و زنان قرار داده) اس مصلحتبر اس(نش یهایی که خداوند از نظر آفر تفاوت

 اللَّهُ فَضَّلَ بِما النِّساءِ یعَلَ قَوَّامُونَ الرِّجالُ «تر هستند برای سرپرستی خانواده مناسب
 قانون مدنی ١١٠٥ در ماده. )٣٤/ءنسا (٢» ...أَمْوالِهِم مِنْ أَنْفَقُوا بِما وَ بَعْضٍ  یعَل بَعْضَهُمْ

 ]٢٦٠  ص،١٠[» زوجین ریاست خانواده به عهده شوهر استدر روابط «: آمده است
 
  مخارج خانهینتأم. ٢

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب «قانون مدنی  ١١٠٧بر اساس ماده 
های درمانی و بهداشتی و  با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه

، ١١٠٦و نفقه بر اساس ماده » واسطه نقصان یا مرض خادم در صورت عادت یا احتیاج به
 یَکْسُوهَا مِنَ «: دوفرم) ص(پیامبر اکرم  ]٢٦٠  ص،١٠[ .در عقد دائم بر عهده شوهر است

البته در نفقه . ]٥١١ ، ص٥ ، ج٣١ [٣».الْعُرْيِ وَ یُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ إِنْ أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا
                                                                                                                                                                             

، الزم است خوراك و پوشاك مادر را پدر کودکو بر ... دهند یمادران، فرزندان را دو سال تمام، شیر م. ١
  شایسته بپردازدطور به

 داده است و به ی دیگر برتری را بر بعضها آن از ی به سبب آنچه خدا بعضاند زنانمردان، سرپرستان . ٢
 .کنند ی که مردان از اموال خود میسبب انفاق

 .و از لغزش او چشم بپوشدتأمین نماید  را شوهر باید پوشاک و خوراک همسرش. ٣



  ٢١٥ فروشی در فقه و حقوق ایران قلمرو کم

 : فرمود)ع(امام رضا . گیری اجتناب شود د و از اسراف و سختباید اعتدال رعایت شو
نفقه خانواده بین دو مکروه : » الْعِیَالِ مَا بَیْنَ الْمَکْرُوهَیْنِ الْإِسْرَافِ وَ الْإِقْتَارِیالنَّفَقَةِ عَلَ«

 قانون ٤٢٦ماده . ]٢٦٢ص ، ١٥ج ، ١٤. [)گیری سخت( یعنی میان اسراف و اقتار است
هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در «: دارد که می مقرر میمجازات اسال

ه نفقه دیگر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه او را یصورت تمکین ندهد یا از تأد
 ]٥٣٨ ، ص١ ، ج٤٥[» از سه ماه تا پنج ماه حبس محکوم خواهد کرد

 
 وظائف زن: ج
 اطاعت از شوهرو تمکین  ـ١

برداری در امور حقوقی و اخالقی خانواده  اطاعت از شوهر، فرمانین و تمکمقصود از 
تمکین و نفقه در باب نکاح، همانند عوضین در باب بیع است، اولی از مطالبات . است

بنابراین هرکدام از همسران در ادای این مطالبه ، شوهر و دومی از مطالبات همسر است
ال «: دموفر) ص(پیامبر اکرم .  خواهد بودکوتاهی نماید دچار تطفیف حقوقی و اخالقی

 ١١٠٨ماده  .]٢١٥ص ، ٢٣[ ١»زوجهاحق َ  تُؤَدِّيی  حتّ هللا عز و جلَّه حقَّالمرئَ  تُؤَدِّي
هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع «: دارد قانون مدنی مقرر می

تواند در  زن می«: گوید می ١١١١ ماده و] ٢٦١، ص ١٠[ »کند مستحق نفقه نخواهد بود
صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان 

در متون . ]٢٦١، ص ١٠[» نفقه را معیّن و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد
وَ «: فرماید شود و قرآن کریم در این مورد می فقهی، از همسر غیر ممکِّن، ناشزه تعبیر می

لالَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَال ا
بر اساس این آیه، برای درمان بیماری نشوز همسر، ). ٣٤/ نساء ( ٢»...تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیالً

 از هرکدام ریتأثبیان شده است که با » االسهل فاالسهل«سه راه حل با رعایت قاعده 
 .ها تعدی به بعدی، خروج از طریق اعتدال و حق است آن
 

                                                                                                                                                                             
 . حق خدای متعال را ادا نکرده استزن تا حق شوهر را ادا نکند. ١
در ) اگر مؤثر واقع نشد(آن دسته از زنان را که از طغیان و مخالفتشان بیم دارید پند و اندرز دهید و . ٢

 به انجام ها آن وادار کردن ی برای مؤثر نشد و هیچ راههم آناگر ( و ییدنما ی دورها آنبستر از 
 . نکنیدی تعدها آن کردند به یو اگر از شما پیرو تنبیه کنید را ها آن) وظائفشان جز شدت عمل نبود



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و یکمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٢١٦

 سکون و آرامش ایجاد ـ٢
 ایجاد کند و زندگی و آرامشاز وظایف اخالقی زن این است که در محیط خانه سکون 

 که خدای متعال هدف از نکاح و تشکیل را بر کام اعضای خانواده شیرین گرداند چرا
وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ «: فرماید داند و می خانواده را رسیدن به سکون و آرامش می

أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ 
توان گفت که ایجاد سکونت بر عهده زن   آیه میبر اساس این. ١)٢١/روم ( »یَتَفَکَّرُونَ

الزم به ذکر است که وظایف همسران . است اگرچه ایجاد مسکن بر عهده شوهر است
منحصر به موارد مذکور نیست بلکه موارد دیگری نیز وجود دارد که در کتب فقهی و 

 ].١١[است اخالقی مطرح شده 
 
 )عیرتکالیف ش (عبادت در فروشی کمکوتاهی و ـ ٢ـ٤

، پیمان عبادت و بندگی میان آفریدگار و روح و فطرت فسخ رقابلیغی ها مانیپیکی از 
وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ «: انسانی است که در آیات

 ٢» أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذا غافِلِینَ شَهِدْنا ی أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَل یعَل
أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ وَ «و ) ١٧٢/ اعراف(

این پیمان، با ایمان .  استمنعکس شده) ٦١ـ٦٠/یس( ٣»أَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ
کند و   و لذا خداوند از ایمان بندگان تعبیر به تجارت میرسد یمآگاهانه به فعلیت 

 بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ أَلِیمٍ عَذابٍ مِنْ تُنْجِیکُمْ تِجارَةٍ  یعَل أَدُلُّکُمْ هَلْ آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا«: فرماید می
، عمل )٤٠/بقره (» ... بِعَهْدِکُم أُوفِ بِعَهْدِي أَوْفُوا «ی  در آیه؛ و)١١ـ١٠/صف( ٤»...رَسُولِه وَ

                                                                                                                                                                             
 را ها آن را برگرفت و ها آن را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذریه یبه خاطر بیاور زمان. ١

چرا (دهیم  ی می، گواهیگفتند آر!  آیا من پروردگار شما نیستم؟):و فرمود(گواه بر خویشتن ساخت 
 توحید و یو از پیمان فطر( ما از این غافل بودیم دیینگو اینکه در روز رستاخیز یابر) چنین کرد؟

 ).خبر ی بیخداشناس
در ) اگر مؤثر واقع نشد(آن دسته از زنان را که از طغیان و مخالفتشان بیم دارید پند و اندرز دهید و . ٢

 به انجام ها آن وادار کردن ی برای مؤثر نشد و هیچ راهها آناگر ( و ییدنما ی دورها آنبستر از 
 . نکنیدی تعدها آن کردند به یو اگر از شما پیرو  را تنبیه کنیدها آن) وظائفشان جز شدت عمل نبود

 ی شما دشمن آشکاریکه شیطان را پرستش نکنید که او برا!  فرزندان آدمیآیا با شما عهد نکردم ا. ٣
 ؟ اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است واست؟

؟ رهاند یمشما را از عذابی دردناک که  آیا شما را به تجارتی راه نمایم د،یا آوردهی کسانی که ایمان ا. ٤
 .به خدا و فرستاده او ایمان بیاورید



  ٢١٧ فروشی در فقه و حقوق ایران قلمرو کم

   اللَّهِ فَأَمَّا حَقُ «:مودفر) السالم علیه(امام زین العابدین . کند به این پیمان را مطالبه می
بر پروردگارش ن  مؤماز حقوق بنده. ]٢٥٦، ص ٥[» الْأَکْبَرُ فَإِنَّکَ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَیْئا

برترین  از و) ٤٧/ روم(» وَ کانَ حَقا عَلَیْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ« دهد یاریاین است که او را 
 کَیلٌ أو وَزنٌ، فَمَن هُالصَّال« :فرمود) ص(  خدارسول. ، خواندن نماز استوندخدامطالبات 

، ٨٤ج ، ٣٢[ ١»...هُ عز و جل فِي المُطَفِّفینَ وُفِيَ لَهُ، ومَن نَقَصَ فََقد عَلِمتُم ما أنزَلَ اللّیأوف
 ]٢٤٢ص ، ٨٤ج ، ٣٢[ ٢»اِنّ اَسْرَقَ النّاس مَنْ سَرِقَ صَالتَهُ«: فرمود) ع (ی عل]٢٤٢ص 

طوری که انتظار دارد خداوند، حق خدایی را ادا نماید باید  پس انسان مؤمن همان
چار تطفیف حقوقی و  دوگرنه احسن بجا بیاورد به نحوخودش نیز حق خداوند را 

 از مطففین محسوب شدهاقصین در خمس، ن است که جهت نیو بدشود  اخالقی می
 ].٢٣٣ ، ص٣ج ، ٢١[است 
 
 گیری جهنتی
 سنجش اوالًشود چون  فروشی و تطفیف در بدو نظر در اشیاء مکیل و موزون مطرح می کم

 که به این آسیب »مطففین«ه یاً در سورثانگیرد و   با پیمانه یا وزن انجام میمعموالًاشیاء 
با کم گذاری در کیل و وزن معرفی شده ) فروش کم(مطفِّف اقتصادی پرداخته شده است، 

است، ولی با توجه به گستردگی مفهوم لغوی تطفیف و قراین خارجی از قبیل آیات و روایات 
ارت،  اختصاص به حوزه تجو نهو ظهور عرفی، تطفیف نه اختصاص به مکیل و موزون دارد 

که در بخش تجارت، در غیر مکیل و موزون از قبیل معدود، مذروع  ینابلکه عالوه بر 
های حقوقی، خدماتی و عبادی نیز ساری و جاری است و در موارد  جریان دارد، در حوزه...و

 :فروشی از حیث حکم و موضوع یا تنها از حیث حکم ثابت است زیر کم
که  ینااینکه در فضای حقیقی باشد یا مجازی و اعم از فروشی در انواع مبیع اعم از  کم. ١

 .ها باشد ینا، شمارش، ذرع، بایت، پالس یا غیر )سنتی و دیجیتالی(ترازو ابزار سنجش پیمانه، 
خدماتی حتی خدمات بعد از فروش که اگر  در انجام تعهدات کاری و فروشی کم. ٢

تاهی داشته باشند، مشمول فرد یا شرکت متعهد در انجام این خدمات، کاستی و کو
 .احکام تطفیف خواهند شد

                                                                                                                                                                             
 که دیدان یم و هرکس کم گذارد، دهند یم است ـ هرکس تمام بیاورد، تمامش ا ترازویماز پیمانه ن. ١

 .زل کرده است چه نافروشان کمخداوند درباره 
 .بدزدد دزدترین مردم، کسی است که از نمازش. ٢
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 یک پیمان مقدس اجتماعی است که کوتاهی همسران در انجام وظایف، ازدواج. ٣
 از طرفین وظایفی را متعهد هرکدامیابد و در نتیجه آن،  ، تحقق میبین زن و مرد

نجام این که تعلل یا کاستی در ا یطور است بهشود که برای دیگری قابل مطالبه  می
 .کند وظایف، تطفیف را تداعی می

فسخ، پیمان  یرقابلغهای  یمانپ، چراکه یکی از  در عبادتفروشی  و کمکاستی. ٤
مرحله فعلیت این پیمان  ایمان به خدا بندگی و اطاعت بین آفریدگار و انسان است و

 . مطرح شده استخدا با عنوان تجارتاست که در قرآن کریم به 
 
 منابع

 .رآن کریم ق.]١[
علـی   : تحقیـق  ،تفسیر روح المعانی فی التفسیر القرآن العظـیم       . )ق ١٤١٥ (آلوسی، محمود  .]٢[

 . دارالکتب علمیه، بیروتالباقی، عبد
. محمدتقی آقا نجفی اصفهانی: ، ترجمه)ع (عیون اخبار الرضا). ؟( ابن بابویه، محمد بن علی      .]٣[

 .تهران، انتشارات علمیه اسالمیه
اکبـر غفـاری و       علـی : ترجمـه ،  مـن ال یحـضره الفقیـه      . )١٣٦٧ ( بابویه، محمد بن علـی     ابن .]٤[

 . نشر صدوق،تهران. محمدجواد غفاری
 هللا علیـه و  یتحف العقول عن آل الرسول صل      ).ق ١٤٠٤ (ی، حسن بن عل   یابن شعبه حران  . ]٥[

 .، قم، جامعه مدرسینآله
، المحررالوجیزفی التفسیر الکتاب العزیـز    . )ق ١٤٢٢ (ابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب     . ]٦[

 .ه دارالکتاب العربی،بیروت. محمد عبدالسالم عبد الشافی: تحقیق
 .دارصادر بیروت،. لسان العرب).  ق١٤٠٥( ابن منظور، محمد بن مکرم .]٧[
. عبدالسالم محمد هـارون   : ، تحقیق مقاییس اللغه معجم   .) ق ١٤٠٤ (احمد بن فارس، زکریا    .]٨[

 .کتب االعالم االسالمیقم، م
 ، قم، مجمع الفکر االسالمیمکاسبال ).ق ١٤٢٨ (انصاری، مرتضی .]٩[
 .، تهران، نشر اسپادانقانون مدنی). ١٣٨٤( بنکدار، مجید .]١٠[
 .، قم، بوستان کتابخانواده در قرآن). ١٣٧٧( بهشتی، احمد .]١١[
: ، تحقیق و تصحیح   الکلم دررم و   غررالحک. )ق ١٤١٠ ( بن محمد  عبدالواحدتمیمی آمدی،    .]١٢[

 . دارالکتاب االسالمیه،قم. مهدی رجائی
 ،تهـران ،   سـالمی  یعلـ : ، تحقیـق  سیره پیامبران در قـرآن    . )١٣٨٧ (جوادی آملی، عبدهللا   .]١٣[

 .اسرا نشر مرکز



  ٢١٩ فروشی در فقه و حقوق ایران قلمرو کم

 ).ع(قم، موسسه آل البیت ، هوسائل الشیع).  ق١٤٠٩( حر عاملی، محمد بن الحسن .]١٤[
. »رویکرد قرآن به اهل تطفیف با تکیه بر سـوره المطففـین           «). ١٣٩٠(ار، مریم    حسین گلز  .]١٥[

 .٢٢٤ـ٢١٧، پاییز، صص ٧١بینات، قم، شماره 
، تهـران . تفـسیر اثنـی عـشری   . )١٣٦٣ (عبـدالعظیمی، حـسین بـن احمـد     حسینی شـاه     .]١٦[

 .انتشارات میقات
، ٤٠ــ ٣٩قم، شـماره     بیت،  ، فقه اهل  »)فروشی  کم(تطفیف  «). ١٣٨٣( خرازی، سید محسن     .]١٧[

 .١٥ـ٣ پاییز و زمستان، صص
 .، قم، دفتر انتشارات اسالمیگناهان کبیره). ؟( دستغیب، عبدالحسین .]١٨[
: ، ترجمه و تحقیـق    المفردات فی غریب القرآن   . )١٣٨٣ (راغب اصفهانی، حسین بن محمد     .]١٩[

 .جعفریهآثار الء  مکتبه المرتضویه الحیا،تهران، غالمرضا خسروی حسینی
 . تحقیقات علوم انسانیموسسه ،تهران، تفسیر نوین. )١٣٨٤ (انی، محمدتقینشریعتی مزی .]٢٠[
 . شرکت سهامی انتشار، تهران،پرتوی از قرآن. )١٣٦٢ (طالقانی، محمود .]٢١[
 موسوی   محمدباقر :، ترجمه المیزان فی التفسیر القرآن   . )١٣٧٤(محمدحسین  طباطبایی،   .]٢٢[

 .دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه قم ،قم. همدانی
 .، قم، الشریف الرضیمکارم االخالق). ق ١٤٢٠(طبرسی، حسن بن فضل . ]٢٣[
رضـا سـتوده،    : ، ترجمه البیان فی التفسیر القرآن     مجمع). ١٣٦٠( طبرسی، فضل بن حسن      .]٢٤[

 .تهران، انتشارات فراهانی
 . دارالمعرفه، بیروت،البیان فی التفسیر القرآنجامع . )ق ١٤١٢ (طبری، محمد بن جریر. ]٢٥[
 .نا جا، بی احمد الحسینی، بی: ، تحقیقمجمع البحرین). ؟(طریحی، فخرالدین بن محمد . ]٢٦[
 .، مشهد، انتشارات باستانتفسیر عاملی .)١٣٦٠(عاملی، ابراهیم . ]٢٧[
 .، قم، اسماعیلیانینتفسیر نور الثقل ). ق١٤١٥ ( بن جمعةی، عبد علی الحویزیعروس. ]٢٨[
 .لتراث العربیء اداراالحیا، بیروت، تفسیر کبیر: مفاتیح الغیب. )؟ (فخرالدین رازی، محمد بن عمر. ]٢٩[
 .امع الحکام القرآن، تهران، انتشارات ناصرخسروج. )١٣٦٤ (قرطبی، محمد بن احمد. ]٣٠[
 محمـد    و اکبر غفـاری    لیع: ، تحقیق و تصحیح   کافی. )ق ١٤٠٧(کلینی، محمد بن یعقوب     . ]٣١[

 .دارالکتاب االسالمیه، تهران، آخوندی
بحـاراالنوار الجامعـه لـدرر االخبـار االئمـه          . )ق ١٤٠٣ ( بن محمدتقی  محمدباقرمجلسی،  . ]٣٢[

 .جمعی از محققان، بیروت، داراالحیاء التراث العربی: ، تحقیق و تصحیحاالطهار
 . مجمع تشخیص مصلحت نظام،تهران. )؟ (مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام. ]٣٣[
تحصیل نامشروع مـال در حقـوق اسـالمی، تهـران،           ). ١٣٩٥(مصطفی   محقق داماد، سید  . ]٣٤[

 .مرکز نشر علوم اسالمی
عبـدالهادی  : ، ترجمـه  الـصاله فـی کتـاب و الـسنه        . )١٣٧٧ (، محمـد  شـهری   ریمحمدی  . ]٣٥[

 . موسسه فرهنگی دارالحدیث، قم،مسعودی



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و یکمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٢٢٠

 .های آستان قدس رضوی  مشهد، بنیاد پژوهشتفسیر هدایت،). ١٣٧٧( محمدرضا مدرسی،. ]٣٦[
 .بیروت، داراالحیاء التراث العربی ،تفسیر مراغی ).؟ (مراغی، احمد مصطفی. ]٣٧[
مرکـز نـشر آثـار      ،  هـران ت ،التحقیق فی کلمات القـرآن الکـریم      . )١٣٨٨ (مصطفوی، حسن . ]٣٨[

 .عالمه المصطفوی
 .انتشارات صدرا،  تهران،مجموعه آثار. )١٣٨٤ (مطهری، مرتضی. ]٣٩[
فقـه التطفیـف مـن التفـسیر االقتـصادی الـی الـنهج              «. ) م ٢٠٠٨ (، علـی  یملکـ قرا مظهر. ]٤٠[

 .٧٥ـ٥٨، تابستان و پاییز، صص ١٢ و ١١، لبنان، شماره ، االجتهاد والتجدید»االجتماعی
 .، تهران، امیرکبیرفرهنگ فارسی). ١٣٧١(معین، محمد . ]٤١[
 . دارالعلم المالیین، بیروت،التفسیر الکاشف. )١٣٩٠ (مغنیه، محمدجواد. ]٤٢[
فـی غریـب الـشرح       مـصباح المنیـر    .) ق ١٤١٤ (مقری الفیومی، احمد بن محمد بن علی      . ]٤٣[

 .دارالهجره، قم، الکبیر للرافعی
 . دارالکتب االسالمیه، تهران،تفسیر نمونه. )ش ١٣٧٤ (مکارم شیرازی، ناصر. ]٤٤[
 .مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی، تهران، نشر دیدار). ١٣٧٨(منصور، جهانگیر . ]٤٥[
 .، تهران، انتشارات اسالمیهتفسیر آسان). ق ١٣٩٨( نجفی خمینی، محمدجواد .]٤٦[
 


