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بسم الله الرحمن الرحیم

سخن پژوهشکده

فقه و زندگی و سبک زندگی اسالمی
گامدارد: اسالمیشدنزندگیاجتماعیسه

1.ش���ناختمع���روفومنک���ردرفعالیته���ایفردیو
روابطانسانوخداوندعّزوجّل.

2.ش���ناختمعروفومنکردرحوزهروابطاجتماعیو
معامالتاقتصادی.

ت.
ّ
روابطدولتومل 3.شناختمعروفومنکردر

گاماولفعالیته���ایفقه���ی،اخالقیپژوهشهای در
فراوانیتوس���طعالمانومحققانپديدآمدهو اخالقمدار
اصالحوتقويتروابطعبادی،عقیدتیومعرفتیانسانبا
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خداوندمتعالراموردتوجهقراردادهاست.
رواب���ط  يعن���یش���ناختمع���روفومنک���ردر گامدوم
کهباوجود کاریاس���ت اجتماعیومعامالتاقتصادی،
آثارعلمیوپژوهشهایارزشمندبانگاهتخصصی برخیاز
کتابهای بههرصنفموردتوجهقرارنگرفتهاست.سلسله
ن���گارشدرح���وزهاصناف »فق���هوزندگ���ی«ب���هپژوه���شو
خ���اصتوج���هداردوبايدهاونبايده���ایفقهیواخالقیو
آداباسالمیهراتحاديهصنفیودستاندرکارانمشاغل
مختل���فتولی���دی،توزيعی،وخدمات���یرامحورپژوهشو

نگارشواطالعرسانیخويشمیداند.
گامس���ومدرش���ناختمعروفومنکرب���هروابطمردمو
حکومتهااختصاصدارد،اسالمیشدنروابطدولتو
تباالترینگامبهسویرضایخداوندمتعالمحسوب

ّ
مل

میش���ودودرسايهیپیرویازرهبریالهیوتسلیمدولت
برابرقوانینقرآنوعترتامکانپذیراست. وملتدر

درحدودسالهای1372شباآغازفعالیتهایستاد
احی���ایامربهمعروفونهیازمنکرطرحپژوهش���ی»فقهو
زندگ���ی«بهپیش���نهادس���تاد،درپژوهش���کدهباقرالعوم7 
قم،پیریزیش���د.هدفطرح،تألی���فوتدوینمجموعه
زمین���هآدابواحکاماس���المیبرایاصناف کتابهای���یدر
بود.تألیف يانکش���ور گوناقتصادیوبازار گونا ومش���اغل
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اینمجموعهدرسالهایآغازکمک حدودبیستجلداز
يانمتدیندرزمینهش���ناختاحکامشرعی خوبیبهبازار
وحاللوحراممش���اغلبش���مارمیرفت.امامثلبسیاری
کارهمب���هدالیلمختلفناتمامماند ديگ���رازطرحهااین
زمین���هیاح���کامفقهیبس���یاریاصنافاث���ریفراهم ودر

نیامد.
 ض���رورتاس���المیش���دنب���ازار،عالق���هیبس���یاریاز
ي���عوخدمات کس���بهیمحت���رمدربخشه���ایتولیدوتوز
ياس���تمحترمس���تاداحیاءحجةاالس���المو وپیگی���ریر
المس���لمینزرگر)دامعزهالعالی(سبباحیایمجّدداین
کاربردیدرس���ال1393شش���دوتالیف طرحپژوهش���ی
کار وتدوی���نکتبیديگ���ردرزمینهفقهاصنافدردس���تور

گرفت. پژوهشکدهامربهمعروفقرار
درسالهایآغازین،اینپژوهشهاباهدايتوحمايت
گرامیحججاسالم س���تادونظارتعلمیوفقهیبرادران
گرفت محمدحسینفالحزادهومحمودمهدیپورشکل
آنفراهمآمد.اينکبارديگرپسازحدود وبیس���تدفتراز
ناتماموبرزمینماندهبهتوفیقالهی کار چهاردهسال،این
وهم���کاریگروهیازفضالیحوزه ي���اریهماندوبرادر و

علمیهقمدرپژوهشکدهامربهمعروفپیگیریمیشود.
انجام همیش���هاصنافمحترموصاحبانمش���اغلدر
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بهاحکاموقوانینالهیدارندوالزماس���ت وظیفهخودنیاز
معروفومنکراتصنفیرابشناس���ند.تحّوالتصنفیو
کارسببمیشودکهاحکام دگرگونیهادرحوزهکس���بو
براساسنیازهایروزموردبازنگریفقهیوعلمیقرارگیرد
اینروبارديگربا وتفق���هواجتهادجديدضرورتياب���د.از
تقلی���دوقوانینمصوب فت���اویمراجعبزرگ���وار اس���تفادهاز
برنامهپژوهش���ی نش���دهدر کار ش���وراینگهبانموضوعات
قرارگرفتوبیس���تاثرجديدتحقیقوتولیدشد.عناوین

پژوهشهایسال1393شبدینشرحاست:

احکامصنفطالوجواهر.  ۱
احکامتلفنهمراه.  ۲
احکامبازیهایرايانهای.  ۳
احکامصنفاتوبوسرانی.  ۴
احکامصنففرشوتابلوفرش.  ۵
کفشسراجان.  ۶ کیفو احکامصنف
احکامصنفصیدوصیادان.  ۷
احکامصنفناشران.  ۸
احکامصنفپوشاک.  ۹
احکامصنفنانوايان.  ۱۰
احکامصنفاينترنتورايانه.  ۱۱
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احکامصنفپرندگانوپرندهفروشان.  ۱۲
احکامصنفاغذيهفروشان.  ۱۳
کزتفريحی.  ۱۴ احکامصنفپارکهاومرا
احکامصنفقهوهخانهها.  ۱۵
احکامصنفالکتريکی.  ۱۶
گیاهی.  ۱۷ احکامصنفعطاریوداروهای
احکامصنفصوتیوتصویری.  ۱۸
احکامبیمهها.  ۱۹

گرامیحجت کهباتالشبرادر ایندفترازفقهوزندگی
االس���الممرتضیدائیچین���یپديدآمدهب���هاحکامصنف
تلفنهمراهاختصاصيافتهاس���توامیدواريممحققانو
يانمحترمباارائهتجاربومسائلشرعیخويشمارا بازار

کنند. درتکمیلایناثرياری
ي���اری ب���ادرخواس���تتوفی���قازخداون���ددان���اوتوان���او
کشور،بسیجاصناف محققانحوزویوهمراهیاصناف
ومس���ؤالنس���تادهایام���رب���همع���روف،میت���وانبهس���وی
کاهشجرمو اس���المیش���دنبازار،آرامشروانیجامع���ه،
تخلفاتاقتصادیوکسبرضایحضرتحقگامهایی

بلندتربرداشت.
يمباش���ناختاح���کامالهیدرتمامبخشهاو امیدوار
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اجرایآندرزندگیفردیواجتماعیودرس���ايهفقهناب
اسالمیوباهدايتحضرتبقیةاهلل]،توحیدوعدالت

گردد.انشاءاهلل. کم درسراسرجهانحا

قم پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر

ک 355 کوچه 12 پال خیابان سمیه 

Al-adl.ir

info@al-adl.ir
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مقدمه
خدایقادرمتعال،انس���انراموجودیاجتماعیخلق
زبان کردوبهاوياددادبرایرفعنیازهاوتبادلاطالعاتاز
گويایخوداستفادهکند.1فطرتجستجوگروخالقیبهاو
عنايتفرمودتابتواندش���یوههایديگریهمبرایارتباطبا

دنیایاطرافشپديدآورد.
انس���انهایاولی���هبادمیدندرش���اخحیوانات،روش���ن
 ک���ردنآتش،طبلزدنو....پیامه���ایخودرابهنقاطدور
دس���تمیفرس���تادند.اب���داعخطوالفب���ا،انس���انراوارد
عرصهتازهایبرایانتقالپیامساخت.سپسانسانهااز
طری���قپیکنامهب���ر،پیغامهایخودرابهس���رزمینهایدور

فرستادند.

َها( کُلّ سْماَء َمَءاَدَماْلَ 1. سورهبقرهآيه۳۱ : )وَعّلَ
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 بااختراعچاپ،س���رعتپیش���رفتبشر،دگرگونشدو
گامنهادند. انسانهابهمرحلۀجديدی

بااختراعتلفن،انس���انتوانس���تبرایاولینبارصدای
خودرابهنقاطدوردس���تبفرستدوتلویزیونتصویربشررا

گستراند. کی درتمامدنیایخا
پیش���رفتهاادام���هداش���تتاانس���انب���هعرص���ۀفناوری
گذاشتورايانه،اينترنت،ماهواره،دنیای »صفرويک«پا
کرۀ کنان ارتباط���اتراباس���رعتغیرقاب���لباوریبرایس���ا

زمیندريکصدهپیشروبهروساخت.
امروزهدونفردرش���رقوغربجه���انازطریقاينترنت
کنارهم گوي���ا که کنن���د میتوانن���دچن���انباه���مصحبت

هستند.
فناوری،تلفنهمراهاستکه دستآوردجديدبشردر
فناوریهایپیشینرادرخودجایدادهاست. بسیاریاز
تلف���نهمراهوس���یلهمفیدوسازندهايس���تکهمیتواند
کهآشپز، يانآورومخّربباش���د؛مانندچاقویآشپزخانه ز
آنرادرخدم���تانس���انق���رارمیدهدوزنگیمس���تآنرا

بالیجانانسانهامیسازد.
بنابرای���ن،ب���رایاينکهاینچکیدهفن���اوریروزدنیادر
گیردبايدقان���ونومقرراتی راهس���عادتواعتالیبش���رقرار
داش���تهباش���دتامانعسوقدادنانس���انبهسویگمراهیو
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تباهیشودومحکمترینواستوارترینقوانین،قوانینالهی
ک���هتضمینکنندۀس���عادتدنیاوآخرتانس���انها اس���ت

هستند.1
ایننوش���تار،قوانینالهیواجتماعیمربوطبهتلفن در

گردآمدهاست. همراهوفرهنگاستفادهازآن

پیشینه تلفن همراه در جهان
فکرمتحركياسیارکردنتلفنوبکارگیریآندرمکان
 اینوسیله،از گیریبیش���تراز بهره هایمختلفبهمنظور
دهه۱۹۶۰میالدیدرکش���ورهایاس���کانديناوی)س���وئد،
اواخرآندهه،اولین گرفتودر ،دانماركوفنالند(پا نروژ
 تلف���ننقط���هبهنقطهبهکارگرفتهش���دکهنقط���هعطفیدر

آمد. روندمخابراتیبهشمار
تلفنس���یار،اینسیس���تمبصورتالمپیوآنالوگ)غیر
این کار  هوش���مند(بودکهپاسخگویمتقاضیاننبود.طرز
ک���همتقاضیان،باي���کمرکزاصلی گون���هبود سیس���تماین
ارتباطمتقاب���ِلتلفنهایی مرتب���طبودندواینمرک���ز،محور
گانهباهمانمرکزوفرکانستوانمبادله کههريکجدا ب���ود
 داش���تندالبتهامکانوصلاینسیس���تمبهشبکهخودکار

کلجامعهوجودنداشت. درسطح

کهاینقرآن تیِهَیَأْق���َوُم( حّقا هَذااْلُقْرآَنَیْهدیِلّلَ 1. س���ورهاالس���راءآيه۹: )ِإّنَ
)جامعهانسانیرا(بهپايدارترینواستوارترینطريقهوآیینهدايتمیکند.
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تلفنهای اوای���لس���ال۱۹۸۰میالدی،اس���تفادهاز در
گرفت. اتومبیلموردتوجهقرار ديجیتالیدر

درس���ال۱۹۸۵میالدی،انس���تیتو)ETSI( 1متشکلاز
اروپاییدرصددطراحیوابداعيكاس���تاندارد کش���ور ۱۷
مشتركبرایتأسیسش���بکهسلولیبرآمدتاایناستاندارد
ب���هص���ورتهماهنگ،طرحتلفنس���یارديجیت���الرااجرا

گرفت. کند،ایناستاندارد)GSM(نام
درس���ال۱۹۸۶میالدی،ش���بکهجهانیاطالعرسانی
گیرترینش���بکهاطالعرس���انیبینالملل،راه اينترنت،فرا

اندازیشد.
گوش���یهمراهياتلفنسلولیوسیلهایاست موبایليا
م���یرود.این کار ک���هبرایاتصالبهش���بکۀتلف���نهمراهبه
تاريخ3آوری���ل1973میالدیباوزنی وس���یلهاولینباردر
ک���همدیرکل کوپر2 کیلوگرمتوس���طمارتین نزدي���کبهي���ک
بخشسیس���تمهایارتباطیش���رکتموتوروالب���ود،اختراع

شد.
نسلاولتلفنهایهمراهدرسال۱۹۷۹میالدیبرای

گرفتهشد. کار آمريکاوژاپنبه استفادهتجاریدر
اینتلفنهاکهازسیس���تممخابراتس���لولیاس���تفاده

EUROPEAN TELECOMMUNICATION STANDARD INSTITUTE .1
2.)Martin Cooper ( بهعنوانمخترعتلفنهایهمراهش���ناختهمیشود. 

کنونیشرکتاریکوم )ArrayComm( است. ویموسسومدیرارشد
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کهاینتکاملمنجر کردند کردند،بعدهاتکاملپیدا م���ی
بهپیدايشنسلدومتلفنهمراهوسیستمهایديجیتالی
شد.تکاملاینسیستمنیزکهامکانشنوددرآنکمتربود
وافزايشتعدادمش���ترکانرابههمراهداش���ت،باعثپديد

آمدننسلسومتلفنهمراهشد.

پیشینه ی تلفن همراه در ایران
 ،در کش���ور اولینفازش���بکهتلفنهمراه بهرهبرداریاز
م���ردادماهس���ال۱۳۷۳درش���هرته���رانبااس���تفادهاز۱۷۶ 
گیرن���دهدر۲۴ايس���تگاهرادیوی���یوباظرفیت فرس���تندهو
۹۲۰۰ش���مارهآغ���ازش���د.بهدنب���الاس���تقبالغیرمنتظرهو
اینپديده،ش���رکتمخابراتایران ب���ینظیرمش���ترکیناز
برآمد،به تهرانبهکلکشور درصددگسترشپوششآناز
طوریکهدرس���ال۱۳۷۴تعدادتلفنهایفعالبه۱۵۹۰۷ 
ش���مارهافزايشيافتوافزونبرتهران،ش���هرهایمش���هد،
نیززیرپوش���ششبکهتلفن ،تبریز،اصفهانوش���یراز اهواز

گرفت. همراهقرار
گس���ترشش���بکهارتباطاتس���یاردرس���الهایبعدنیز
کهدرسال۱۳۷۵عالوهبرشهرهای ادامهيافت،بهطوری
يادشده،۲۸شهرديگربهاینشبکهپیوست.ضمنآنکه
اینسالبه۵۹۹۶۷شماره تعدادتلفنهایدایرش���دهدر
پايانس���ال۱۳۸۲به۳۴۴۹۸۷۸شماره گش���تودر بالغ
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رسید.
ای���ران کنون)س���ال92(ش���رکتارتباط���اتس���یار ه���ما
 ح���دود۵۶میلی���ونمش���ترکداردو۱۱۷۳ش���هروبی���شاز
راتحتپوش���شقرار کش���ور کیلومترازجادههای ۷۰ه���زار
دادهاس���ت.ضريبنف���وذایناپراتورح���دود۷۴درصدو
کش���ور ارتب���اطرومینگبینالمللآنبا۲۷۱اپراتوردر۱۱۲

جهانبرقراراست.1

http://www.mci.ir/mci-history1. سايتهمراهاول،
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بخش اول 

معروفات تلفن همراه
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ام���روزهتلفنهمراهيکیازضرورياتزندگیمحس���وب
ب���هجزئیاززندگیافراددرجامعهتبدیلش���ده میش���ودو
باشد؛ است،البتهمیتواندوسیلهایبسیارمفیدوکارساز
رفاهوآس���ايشوگش���ايشدرکارهابهدنبالداش���تهباشد،
اینخودنعمتیاستازنعمتهایالهیوشکرایننعمت،
کهدرجهتدرستوصحیحآناستفادهشود. آناست
کارکرده���ایصحی���حومثب���تتلف���ن از م���واردذی���ل

همراهست.

ور در دل مؤمن ادخال سر
کوت���اهمیتواندنقش روزانهي���کپیامک کار درخ���الل
التیامبخش���یدن،بهخس���تگیاعصابوروان، مهمیدر
اوباش���د،نه ايفاکند.يکش���وخیومزاح،کهنهغیبتیدر
تمس���خرواس���تهزاءکس���یياقومی،باعثنش���اطوشادی
اف���رادمیش���ود؛ای���نام���ریمب���احوجایز،بلکهمس���تحب
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 کار اس���توامامانمعصوم):(مردمراس���فارشبهاین
میکردندوخودنیزبامردممزاحمیکردند.

 صله رحم با پیامک
امیرالمؤمنینعلی)7(:

َم«؛1)صلهرحمنعمتها
�قَ ِ

ُع ال�نّ
د�نَ َعَم َو�قَ ِ

ِدّرُ ال�نّ ِحِم �قُ  الّرَ
�قُ
َ
»ِصل

بینمیبرد.( کندوسختیهارااز رافراوانمی
مشکالتوگرفتاریهایروزانهگاهیباعثمیشودکه
کهدر صل���هرحم،فراموشش���ودومنجربهقطعرحمش���ود
کبیرهاستوعقوبتیسخت گناه پیش���گاهخدایمتعال

دارد.2 
درمقاب���ل،صلهرحم،بس���یارس���فارشش���دهاس���تو
ثوابهمۀطاعتهازودتربهصاحبشمیرسد.3 ثوابآناز
صلهرحممصادی���قمتعددیداردمانندرفتنبهخانه
کهباعثخوش���حالی آنان، ک���ردننیاز بس���تگان،برطرف
بیمار،شرکتدرمراسمعزاوعروسی، آنانشود،عیادتاز
کردنول���وازطریقتلفن هدي���هدادنوحت���یتنهاباس���الم

1. مس���تدركالوس���ائلومس���تنبطالمس���ائل؛ج۱۵،ص:۲۵۰،نورى،محدث،
مؤسسهآلالبیت:،بیروت-لبنان،اول،۱۴۰۸هق

2.م���ناليحض���رهالفقیه،ترجم���ه؛ج۵،ص:۲۸۵،ص���دوق،محّمدبنعلی
کبر،نشرصدوق،تهران،اول،۱۴۰۹هق بنبابويه-مترجم:غفارى،علیا

3.تحریرالوس���یلة؛ج3،ص:107،امامخمینی،مترجم:اسالمی،علی،دفتر
انتشاراتاسالمیوابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم21،1425هق

فقه و زندگی )25( تلفن همراه    24



باش���د،باپیامکمیتواناحوالآنانراپرس���یدوآنهاراياد
نمود.

تبلیغ دین
اینروشها تبلیغدین،روش���هایمختلفیدارد؛يکیاز

تلفنهمراهاست. استفادهاز
گس���ترشآموزههایمذهب���یودينی، تلف���نهم���راهدر

کهچندموردآنعبارتنداز: کارسازاست، بسیارمفیدو
کريم.  ۱ نرمافزارهایمذهبیوقرائتقرآن استفادهاز

وادعیه
ارس���الپی���امتبري���کوتهنی���تدرمناس���بتهای.  ۲

مذهبی
گوشدادنبهسخنرانیواصواتدينیومشاهده.  ۳

فیلمهایدينیازطریقآن.
امربهمعروفونه���یازمنکرنمودنازطریقتلفن.  ۴

همراهبافرستادنپیامکوغیره.

استفاده کردن در آموزش
تلف���نهم���راهدرمدارس،آموزش���گاههاودانش���گاهها

آنهاعبارتنداز: کهتعدادیاز کاربردهایفراوانیدارد
تبلیغواطالعرس���انیدورههایجديدبهدانشآموزان

ازطریقپیامک.

25   تارژبرن لت ک پواعس



ارسالپیامکهایآموزشیمانندلغاتوترجمه.
برگ���زارینظرس���نجیوارزش���یابیدورهه���اواس���اتیدبا

ارسالپیامک.
امکانارتباطمس���تقیمب���اوالدیندانشآم���وزانوارائه

نمراتو…بهآنها.

استفاده کردن در اطالع رسانی
يک���یازخدماتراي���جومت���داولتلفنهم���راه،اطالع

رسانیاستمانند:
گروه���یخاصمانند.  ۱ گروهیبرای ارس���الپیامک

کالس دانشجويانيک
فرستادنپیامهایفوریواضطراری.  ۲
وفرستادنخبرنامه.  ۳ اعالنوقايعروز
خدماتپاس���خبهپرسش���هایفرس���تادهش���دهبه.  ۴

سايتهایمرجعمانندسايتمراجعتقلید

استفاده کردن در پزشکی
 کردندر کاربردهایتلفنهمراهاس���تفاده يکیديگراز

امورپزشکیاستمانند:
سیس���تمنوب���تده���یغیرحض���وریجه���تبیم���اران

کوتاه. بوسیلهپیام
ارسالاطالعاتپزشکیوداروییبهبیمار.
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کاریباهمکارانواساتید. اعالمجلسات
وبیمارس���تان ايجادارتباطس���ريعودوطرفهبینبیمار

کمترینهزينه. با
همچنی���ندرخیل���یجاه���ایديگ���رمانن���دصنع���ت،
اينجامقدورنیست. کهذکرهمهآنهادر تجارت،خبرو...
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بخش دوم 

احکام مربوط به توليدکنندگان
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عدم ضرر رسانی به رقیب
 از رقابتبرایجذبمشتریويافرار بازار س: گاهیدر
کاالییزیرقیمت کارخانهایاقدامبهفروش ورشکستگی
تمامشدهمیکندويايکشرکتداخلیباشرکتخارجی
کهباعثضرروخس���ارتبهتولیدکننده ق���راردادیببندد

کارجایزاست؟ داخلیشودآيااین
ياخس���ارتراهم���همیدانیم.هر ج: مفه���ومعرفیضرر
 اموالايجادش���وديامنفعتمس���لمیاز ج���اکهنقص���یدر
دس���تبرودوبايددانستضررىموجبمسئولیتمدنی

کهواجدسهشرطاساسیزیرباشد: میشود
ضررمسلمباشد..  ۱
بايدمستقیموبیواسطهباشد..  ۲ ضرر
ضررجبراننشدهباشد.۱.  ۳

1.قواعدفقهیه،بجنوردى،س���یدمحمد،ج1،ص:203،مؤسسهعروج،تهران
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گرضررمس���تقیممربوطبهاقدامکس���ی ای���نم���واردا در
با گاهیعدمالنفعاستوضرر باشداوضامناستولی
کنارهم عدمالنفعتفاوتواضحیدارد1مثاًلدومغازهدار
رقاب���تمیکنندويکیبامدیريتوتنزلس���ودش،باعث
اینگونهموارد،کس���ی ش���ودمغ���ازهبعدیس���ودنکن���د،در

ضامننیست.

اصول اخالقی 
بازارتجارت، س: آي���ابرایفروشبیش���ترويامان���دندر
وبازیه���ایمناس���بفرهن���گغ���رب ن���رماف���زار میت���واناز

کرد؟ استفاده
ج: رعايتاصولوقواعداس���المیمقدمبرس���وداست
کفرش���ودحرام وه���رآنچهباع���ثترويجفرهنگيامذهب

است.2 
درجامعهاس���المی،افزونبرمردم،حکومتنیزوظیفه
ک���هباعث ي���جچیزهاییرا داردجل���ویحف���ظ،نش���روترو
ضالل���تمردممیش���ود،بگی���ردوباتوجهب���هاينکههمواره

-ایران،سوم،1401هق
1.قاعدةالضرروالضرار،سیس���تانی،س���یدعلیحسینی،ص:223)وبین
الض���رروعدمالنفعف���رقواضح،فإنالضررهوانتقاصالش���یءالموجود،و

عدمالنفعإنماهوعدمتحققالزيادةعلیه(
2.رسالهآموزشی،رهبری،ج2،ص13،انتشاراتفقهروز)وابستهبهانتشارات

انقالباسالمی(،چاپاول1392
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اینحکمسرپیچیکردهوچیزهاییرادرجامعه افرادیاز
کهباعثاضاللمردممیشود،حکومت منتش���رمیکنند
کهجبراناینتخلفراهمبکند،وبهوس���یله وظیفهدارد
کهمايههدايتاس���ت،آنمشکالتوشائبهها چیزهایی
کندواینحکمشرعیوفقهیاست،نهسلیقهای. راحل
گن���اهدرجامعهواقع کهنگذارداین حکوم���توظیفهدارد

گردد.1
و  نرماف���زار س���اخت در دارد وظیف���ه دول���ت بنابرای���ن
کندومتخصصانفنرا بازیهایاس���المیس���رمایهگزاری

کند. گماردواینخالءعظیموخطرناکراپر کار به
ام���امخمین���ی)1(درض���رورتخودب���اوریوتکی���هبر
کهبرملت فرهنگایرانیاس���المیمیفرماي���د:اولچیزى
الزماس���توبردانش���گاههاالزماستوبردانشکدههاالزم
که کهاینمغزى استوبرهمهملتالزماستایناست
حاالش���دهاس���تيکمغزاروپاییيايکمغزش���رقی،این
مغ���زرابردارن���د،يکمغزانس���انخودمانی،انس���انایرانی-
ک���هآنهاشستش���وکردن���دمغزهاىما  اس���المی،هم���انطور
را،مغزه���اىبچهه���اىم���اراوبهج���اىمغزخودش���انمغز
ديگرىنش���اندند،ماهمحاالعکسالعملنش���انبدهیم
وشستش���وکنیممغزخودم���انوبچههاىخودمانراويک

1. همان،ص۴۹
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اینوابستگی مغزاس���المی-انسانیجايشبنش���انیم،تااز
وابستگی گرمااز فرهنگیووابستگیفکرىبیرونبیاییم.ا

فکرىبیرونبیاییم،همهوابستگیهاتماممیشود.1
رهبریدرزمینهفرهنگمیفرمايد؛فرهنگهوّيتيك
تاست.ارزش���هاىفرهنگیروحومعناىحقیقیيك

ّ
مل

تاست.همهچیزمترّتببرفرهنگاست.
ّ
مل

درزمینهىهدايتفرهنگیجامعهمیفرمايد؛دولتو
کنندبهجريانعمومیفرهنگ کهتوّجه مسئوالنموّظفند
يممیرويم،چهدارداّتفاقمیافتد، جامعه؛ببینندکجادار
گرچنانچهمزاحماتیوجود انتظارمااست؛ا چهچیزىدر
دارد،آنه���ارابرطرفکنند؛جل���وىموانعرا،عناصرمخّرب

را،عناصرمفسدرابگیرند.2

1. صحیفهامام،ج۱۰،ص۵۳
2.بیاناترهبریدرديداراعضایشوراىعالیانقالبفرهنگی92/9/19
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بخش سوم 

احـکام مربـوط بـه فروشندگان
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کاالها يع مبانیمحاس���بهوقیمتگ���ذاریدرنظامتوز
کارشناس���ان کهازس���وی دارایپیچیدگیخاصیاس���ت
وضعمیش���ود؛ول���یدرمعامالتبینفروش���ندهوخريدار،
کهطرفینمعامله بیعتحققيابد صورتهایمختلف���یاز
الزماس���تبهش���رايطآنواقفباش���ندتاخداینخواس���ته

رباوبیعباطلنشوند. دچار
که اینمعامالترا بنابرای���نبهطورمختصرچندنوعاز
کهاقدامبه کس���انی امروزهمتداولاس���تجهتآش���نایی

خريدوفروشتلفنهمراهمیکنندمطرحمیشود

وش  انواع خرید و فر
کهپسازآن،طرفین.  ۱ معامله نقد: معاملهایاس���ت

کنند حقدارندجنسوعوضراازيکديگرمطالبه
معامله نسیه: خريدارمیتواندجنسرامطالبهکند،.  ۲

امابرایعوضآن)مثلپول(مدتتعیینشدهاست.
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س���لف )پیشخريد(:مش���تریملزماس���تعوض.  ۳
کهبعدازمدت���یجنسراتحویلبگیردمثاًل رابپردازد
بگوي���د:اینپولرام���یدهمکه۶ماهبعدفالنجنس

رابگیرم.)عکسنسیهاست(.۱
اینمعامالت،اصولوقوانینویژهای کداماز البتههر
گاهیربا، کهبدونرعايتآن،معاملهباطلاس���تو دارد

کند. طرفینمعاملهراتهديدمی

خیار در احکام داد و ستد
خی���ار: حّقبهه���مزدنمعاملهرا»خی���ار«میگويندحق
وفروشندهدرشرايطیمیتوانند ایناستکهخريدار خیار

کنند.2 معاملهرافسخ

تدلیس
کاالازمشتری.3 کردنعیوب تدلیس: يعنیپنهان

کهفردیواقعیترا دراصطالح،»تدلیس«ایناس���ت
 کهدر کندوخسارتیبهاوبزند بپوش���اندوديگریرااغفال

1.رس���الهآموزش���ی،رهب���ری،ج2،ص153،انتش���اراتفق���هروز)وابس���تهب���ه
انتشاراتانقالباسالمی(،چاپاول1392

2.توضیحالمسائل)محشی-امامخمینی(،ج2،ص:237،دفترانتشارات
اسالمی،قم،چاپهشتم،1424ق

کتابفروش���ی ، 71 4،ص: ج طريح���ی، فخرالدی���ن البحری���ن، مجم���ع 3.
مرتضوی،تهران– چاپسوم،1416ق
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سهصورتممکناستنمايانشود:
کاالعی���بپنه���انداردوفروش���ندهآنراب���هخريدار 1.

نمیگويد؛
ک���هفروش���ندهآنراب���هخري���دار 2.عیب���یپنه���اندارد
کاالتعريفمیکند؛ نمیگويدبلکهضّدآنرامیگويدواز
کمالیرابرایآن 3.عیبیندارد،اّمافروش���ندهصفت

کهفاقدآناست. میشمارد
ای���نموارد،قصدتدلیس،ش���رطنیس���ت؛چوناین در

کهقصددرآنقهریاست.1 اموریاست موارداز
کنید: اینزمینهتوجه بهچندپرسشفقهیدر

کنندکهباعثجذب کاالرابهگونهایتزیی���ن گ���ر س: ا
مشتریشود؛مثاًلکاالرادربستهبندیهایعالیوتزیینی
يادرمعرضنورالمپهایپرقدرت،قراردهند،آيااینکار

تدلیساست؟
کاالرا گ���ر تش���خیصتدلیس،عرفاس���تا ج: معی���ار
کند،این کهمش���تریبهخريداورغبت بهگونهایبیارايند

تدلیسنیست.2  
کاالرابهچهمبلغی س: گاهیفروش���ندهمیگويدای���ن

1.کتابالنکاح،ناصرمکارمش���یرازی،ج5،ص:152،انتشاراتمدرسهامام
علیبنابیطالبعلیهالسالم،قم– چاپاول،1424

2.رسالهآموزشی،رهبری،ج2،ص31انتشاراتفقهروز)وابستهبهانتشارات
انقالباسالمی(،چاپاول1392
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خري���دهاموبهچهمقدارس���ودمیفروش���م،آياگفتنقیمت
واقعیآنالزماست؟

گ���رفروش���ندهعمدًاياس���هوًا،دروغبگوي���د،خريدو ج: ا
فروشصحیحاست؛ولیخريدارحقفسخدارد.1 بنابراین
وفروشنده کهخريدار بهترینمعامله،دادوس���تدیاست
کهخريداربگويدمناین راضیبهقیمتآنباشند؛بیآن

کاالرابهچهمبلغیخريدهام.2
س: گاهیمشتریکاالییرامیخواهدبخردکهوصف
خاص���یداردامااینصفتخاصهنگاممعاملهمجهول
کهفارسیس���از میمان���د؛مثاًلتلف���نهمراهیرامیخواهد
ک���ه داش���تهباش���دام���ابع���دازخري���دآنمتوج���همیش���ود

ندارد؛آيااینمعاملهصحیحاست؟ فارسیساز
ج: يکیازشروطمعاملهایناستکهکاالییکهفروخته
 ارزشگذاریو ک���هدر کاال میش���ود،آندس���تهازصف���ات
تمایلمردمدرخريدآنمؤثراس���ت،معینش���ود.3بنابراین
گراینصفتدرخريدوتمایلمردممؤثراس���ت،مش���تری ا

1.تحریرالوسیله،امامخمینی،ترجمهعلیاسالمی،ج2،ص443،انتشارات
اسالمی)وابستهبهجامعةمدرسینحوزةعلمیةقم(

2.الحدائ���قالناض���رةفیأحکامالعت���رةالطاهرة،یوس���فبحرانی،ج19،ص:
199،دفترانتش���اراتاس���المی،قم،چاپاول،1405ق)المفهوممناالخبار

أنأفضل-هذهالقسام-المساومة(
3.توضیحالمس���ائل)محّش���ی-امامخمینی(،ج2،ص:222،امامخمینی،

دفترانتشاراتاسالمی،قم،چاپهشتم،1424ق
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حّقفسخدارد.1
کاالبهرؤيتمش���تریرس���یدو گرهنگاممعامله، س: ا
 کردن���د.ولیبعداز وفروش���ندهبرقیم���تآنتوافق خريدار
کاالفاقدآنصفتیاس���ت معامل���ه،مش���تریمدعیش���د
کهباعثترغیبخريدمیش���ود؛آيااینادعاباعثفس���خ

معاملهمیشود؟
ج: يکیازش���روطصحتمعامله،معل���ومبودنمبیعو
 آناس���ت.مبیعنبايديکامرمجهولباش���دو رفعابهاماز
ثم���ننبايددرمقابليکامرمجه���ولقراربگیردکهمعامله
بهش���کلقم���اروبختدرآيد.مثلاينکهانس���انبس���تهای
گ���رمیداند، ک���هنمیدان���دداخلآنچیس���تياا رابخ���رد
اس���ت.بنابراینبايدحدودومش���خصات نمیداندچقدر

مبیعمعلومباشدواالمعاملهصحیحنیست.
امام»معلومبودنمال«ازسهجهتمطرحمیباشد؛به
عبارتديگررفعابهامازموردمعاملهازسهجهتضرورت

دارد:
گلدانازجنسنقرهاس���ت 1.تعیی���نجنس؛مثاًليک
که گل���دانديگرازجن���سمسومانن���دآن.ومعاملهای و
کثی���ر«باطل جن���سدرآنمجهولباش���د،بهس���بب»غرر

است.

1.جامعالش���تاتفیاجوبةالس���ؤاالت،میرزایقمی،ج2،ص:136،مؤسسه
کیهان،تهران-ایران،چاپاول،1413ق
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کاالی���ی، کارب���ردخ���اصاز گاه���یاس���تفادهو البت���ه
اس���تمثاًلخريدارانوس���ايلیمانند هدفاصلیخريدار
کامپیوت���ر،کمتربهجنسآنتوجهمیکنندوبهطورعمده،

کاربردیآنموردنظراست. هدف
کیفی���ت؛مثاًلش���رکتتولیدکنن���دهتلفن 2.توصی���ف
ن���وعآنرا هم���راهباي���دمش���خصاتوتاريختولی���د،مدلو
ک���هاعالم کن���د.ام���اجایاینپرس���شهس���ت مش���خص
اوصافموردمعاملهتاچهاندازهضرورتداردوچهمقدار
کرد.آنچهدرمعاملهسبب بايداوصافرابهتفصیلذکر
ازجه���تجهلب���هم���وردمعاملهمیش���ود،اختالف ض���رر
نتیجه کهدر کاالبینطرفیناس���ت قیمتوارزشمبادله

موجبجهلدوطرفمعاملهبهعوضمیشود.
کّم���یمورد بنابرای���ن،ح���دوداع���الماوص���افکیف���یو
کهب���هموجبآنارزشوقیمت معاملهتااندازهایاس���ت
وانگیزهه���ایطرفینمعاملهمتفاوتومختلفمیش���ود.
گونهایکهعرف کایناختالف،عرفاس���تبه البتهمال
نس���بتبهآنتس���امحننمايدوقابلتوجهباش���د.بیگمان
اش���ارهبههمهاوصاففرعیوجزییازشرايطنفوذوتعهد
نیست؛زیراهمیشهاحتمالداردوصفیبیاهمیتازقلم

بیفتدودستآویزیبرایبطالنمعاملهبهوجودآورد.
وتع���دادمبی���عهمباي���دمعلومومش���خص 3.مق���دار
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باشد.1

خیار غبن
خیار غین: خیارغبندرجاییاستکهيکیازدوطرف
معامله،کاالرابهکمترازثمن)قیمتجنسفروختهشده(

بفروشديابهبیشترازآنبخرد.مغبون،خیارفسخدارد.2

زمان استفاده از خیار غبن
کرد؟ س: تاچهزمانیمیتوانازخیارغبناستفاده

گربعدازاطالعبرغبن ج: فردیکهحّقخیارغبنداردا
 معاملهرافسخنکرد،درصورتجهلبهحکمخیار،خیار
وتصمیمبه اوباقیاس���تودرصورتعلمبهحکمخیار
گرتأخیردرفسخبراىغرضیبودهوموجبضررى فسخ،ا

برغابننباش���د،بازهمخیارشباقیاس���ت.3
س: گاهیمش���تریپیشپرداختبهفروشندهمیدهد
کند؛ولیهنگام کهجنس���یرابهمبلغمعینیبرایاوتهیه
تحوی���لجنس،فروش���ندهب���هعلتب���االرفت���نقیمت،از
کاالخودداریمیکند,آيافروش���ندهمیتواند تحویلدادن
1.مجموع���هآث���ارش���هیدمرتض���یمطه���ری،ج20،ص364؛اس���تفتاآتام���ام

خمینی،ج2،ص108،س93؛سايتپرسماندانشجو:
http://www.quran.porsemani.ir 
2.تحری���رالوس���یلة-ترجم���ه؛ج۲،ص:۳۹۷،امامخمین���یره،مترجم:علی
اس���المی،انتش���اراتاس���المیوابس���تهبهجامعهمدرس���ینحوزهعلمیهقم،

۱۴۲۵ق
3. سايتآيتاهللبهجت،استفتاءات،س۸۶۲
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بهاینبهانهکهمغبونشده،ازتحویلدادنکاالخودداری
کند؟

گ���رمعامل���هتمامش���ده،فروش���ندهحقب���ههمزدن ج: ا
 معامل���هرانداردوترقیقیمتبع���دازمعامله،غبنوضرر

محسوبنمیشود.1

خیار عیب
 کاالىفروخت���هش���دهمعی���وبباش���د،خري���دار ه���رگاه
خی���اردارد،يعن���یمیتوان���دمعاملهرافس���خي���اآنراامضا
کن���دوارش)مابهالتفاوتقیمتجنسس���المومعیوب(
کهدرصورتمعیوببودنبهاىپرداختی، بگیرد.2چنان

فروشندهنیزحّقخیارپیدامیکند3.
ک���رد،آي���ادرصورت کاالتص���رف گ���رمش���تریدر  س: ا

کاال،خیارفسخدارد؟ معیوببودن
آش���کارش���دنغبن،اس���قاطخیار ج: تص���ّرف،قبلاز

براىمغبونثابتاست.4 نمیکندوخیار
گ���رف���ردىپ���سازخريدجنس���ی،متوجهاختالف س: ا
بازارش���ود،آيامیتوان���دتفاوت ي���ادقیم���تآنجن���سدر ز
1.اس���تفتاءاتامام،ج2،ص111،امامخمینیره،انتش���اراتاسالمیوابسته

بهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم،پاییز1380
2.جواهرالکالم۲۳/۲۳۶.

کتابالمکاسب۵/۲۷۸. 3.
4. اس���تفتاءات)بهج���ت(؛ج۳،ص:۲۶۷، انتش���اراتدفت���رحض���رتآي���ةاهلل

بهجت،قم-ایران،چاپاول،۱۴۲۸ق
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کند؟ قیمتراازفروشندهمطالبه
کهيک���یازطرفینمعامل���ه،مغبون گ���رمحرزش���ود ج: ا
شدهاس���ت،میتواندمعاملهرافس���خنمايدوحّقديگری

ندارد.1

)Guarantee( گارانتی
که کتب���یاس���ت گارانت���یي���اضمانتنام���ه،تعه���دی
گرکاالدرمدتزمانمعینی س���ازندۀکاالمتعهدمیگرددا
ک���هدرضمانتنامهقیدگرديده،دچارنقصياایرادی)بنا
گردد،رايگانآنراتعمیر کارشناسانشرکت( بهتشخیص

کند.

)Warranty( وارانتی
 وارانتیياتضمینقطعات،تعهدیکتبیاس���تکهدر
گارانتی، اتمام گربع���داز کاالمتعهدمیگرددا آنس���ازنده
گ���ردد،قطع���هآنرادرعوض نق���صفن���ی دس���تگاهدچ���ار

يافتهزينهواجرتتعمیردراختیاربگذارد. در
س: گارانتیازچهزمانیشروعمیشود؟

گارانتیوجوددارد: ج: سهزمانبرایشروع
زمانیکهدرش���مارهسريالکاالياکارتضمانت.  ۱

1.اس���تفتاءاتام���امخمین���یره،ج2،ص112،س98،انتش���اراتاس���المی
)وابستهبهجامعةمدرسینحوزةعلمیةقم،(چاپپاییز1380ش
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قیدشدهاست.
هن���گامخريد،فروش���ندهباارائهب���رگخريدوقید.  ۲

گارانتیراتعیینمیکند. تاريخ،زمان
.  ۳ فروش���ندهدس���تگاهرادرمح���لنص���بمیکن���دو

دفترچهضمانتراتحویلدهد.
گ���ردرمعامل���ه،فقطتضمی���ن)گارانت���ی(تعمیرو س: ا
 تعويضوجودداش���تومش���تریپسازمعامله،عیبیدر

کاالديد،آيامشتریحّقفسخمعاملهرادارد؟
کاالس���تيعنی ج: ش���رطضمن���یعقد،س���المب���ودن
گارانتی کاالمنعقدمیش���ود1و معاملهبراس���اسصح���ت
ک���هدرضمانتنامه کاالدرمدتزم���انمعینی گ���ر يعنیا
قیدشده،دچارنقصياایرادیشد،توسطشرکتمربوطه
اولمعی���وببوده، گراز تعوي���ضياتعمیرش���ودبنابرای���ن؛ا

خريدارحّقفسخمعاملهرادارد.
کهمش���تریبهواس���طهوجودعیبدر  س: مدتزمانی

کندچقدراست؟ کاال،میتواندبرایفسخمعاملهرجوع
ندارد.هروقتثابتشود ج: فاصلۀمش���خصیاعتبار

1.کتابالمکاس���ب)المحش���ی(،ش���یخمرتض���یانص���ارىج-3،ص:143،
الکتاب،قم-ایران،سوم،1410هق)وصفالصحة مؤسس���همطبوعاتیدار
فیالبیعمأخوذعلینحوالشرطیةأیشرطضمنیفیالعقدوإنلميصرح
به،فماوقععلیهالتعاملوالتعاوضیبقیعلیعنوانهالعم:منالصحیح
والفاس���دفالتکونالمعاوضةباطلةوفاسدة.نعمتکونموجبةللخیارعند

تبینخالفه،فللمشتریإمارفعالیدعنالمعاوضة.أوإبقاؤها.(
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ک���هغبنبودهوس���ایرش���رايطخی���ارهمموجوداس���تحق
فسخثابتاست1

س: دربعض���یمغازهه���اتابلوی���ینص���بمیکنن���دکه
گرفتهنمیش���ود،آياایننوش���ته جنسفروختهش���دهپ���س
گرجنسمعیوب دلیلبراسقاطخیارعیباست؟يعنیا

بود،مشتریحّقفسخندارد؟
ج: ای���نتابل���ودرمورداقال���همعاملهاس���ت،اقالهيعنی

ناحیههردوطرف. فسخعقداز
توضیح مطلب: درمعامالتگاهیهردوطرفپشیمان
اینصورتفس���خواقالهمعاملهمعلوماست میش���ونددر
ک���هباارادهخودمعاملهاىرا زی���راهردوطرفهمانطورى

انجامدادهاند،بااختیارخودآنرابههممیزنند.
اغل���بم���وارد،فق���طمش���ترىپش���یمانمیش���ودو در
فروشندهمیگويدمالیکهفروختهشدپسگرفتهنمیشود؛
وبعضیه���ابهص���ورتتابل���و،اینجمل���هرادرمغ���ازۀخود
گذاش���تناینتابلوبه واقعفروش���ندهبا نصبمیکنند،در
روايات مش���تریمیگويدکهاقال���هراردمیکند.هرچنددر
اهلبیت):(برایپذیرفتناقالهپاداشاخروی رسیدهاز

يادیبیانشدهاست.کهچندموردآنبیانمیشود. ز
امامصادق)7(فرمود:

1.اس���تفتاءاتام���ام،ج2،ص114،س103،)انتش���اراتاس���المیوابس���تهبه
جامعةمدرسین(،چاپپاییز1380ش
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  )خداوندبزرگدرقیامتبهچهاردس���تهنظرمحبتو

رحمتخواهدداشت:
کند. کهمعاملۀپشیمانیرااقاله کسی 1.
کمكبیچارهاىبشتابد. کهبه کسی 2.

کهمجردی کسی کند.4- کهبندهاىراآزاد کس���ی 3.
کند.(3 راتزويج

گ���رف���ردیچن���ددس���تگاهتلفنهمراهب���هصورت  س: ا
آنهامعیوباس���ت، عمدهبخردوبعدمتوجهش���وديکیاز

1. وسائلالشیعه،شیخحرعاملی ،ج۱۷،ص۳۸۶،،مؤسسهآلالبیت:،
قم-ایران،چاپاول،۱۴۰۹ق

2.وسائلالشیعة؛ج۱۷،ص:۳۸۷،شیخحرعاملی،مؤسسهآلالبیت:،
قم-ایران،اول،۱۴۰۹هق

3.حقوقمدنی،ج۲،ص:۱۶۰،طاهرى،حبیباهلل ،دفترانتش���اراتاسالمی
وابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم،قم-ایران،دوم،۱۴۱۸هق
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آيامش���تریحّقداردتمامآنه���اراپسبدهدوکلمعاملهرا
کند؟ فسخ

کاالى گربخش���یاز ���ضَصفَق���ه(دارد.ا َتَبّعُ ج: )خی���ار
ت���ی،همچ���ونمعی���وببودني���املك

ّ
فروختهش���دهب���هعل

ديگرىبودن،صالحیتمعاملهرانداش���تهباشد،خريدار
میتواندمعاملهرابههمبزند1

درماده441قانونمدنیآمدهاست:خیارتبعضصفقه
وقتیحاصلمیش���ودکهعقدبیعنس���بتبهبعضمبیع،
اینصورتمش���تری ب���هجهتیازجهاتباطلباش���د.در
حقخواهدداش���تبیعرافسخنمايديابهنسبتقسمتی
که کند.ونسبتبهقسمتی کهبیعواقعش���دهاس���تقبول

کند. بیعباطلبودهاستثمنرااسترداد
گ���رفروش���ندههنگامف���روشتلفنهم���راه،باطری س: ا
کن���دوبهج���ایآنباط���ریديگریکه اصل���یآنراع���وض
آنق���راردهد؛آيامش���تریحق کیفیت���شپایینتراس���تدر

فسخدارد؟
يکیازمواردغشدرمعامله،موردیاس���تکهکاالیی
ک���هدرماهیتباهم کاالیديگ���رتحویلدهد راب���هجای
گراینماهیتمقّوممبیعاس���تبیعباطل تفاوتدارندوا

:؛ج۲،ص:۱۱۹،جمع���یاز 1.فرهن���گفق���همطاب���قمذه���باهلبی���ت 
پژوهش���گرانزی���رنظ���ر س���یدمحم���ودهاش���میش���اهرودى،ناش���ر:مؤسس���ه

دائرةالمعارففقه،قم-ایران،اول،۱۴۲۶هق
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گرمقّوممبیعنیست،مشتریحقفسخدارد.1 استوا

وش کاالی سوخته فر
کاالی���یرابهعنواناس���قاطیوس���وخته س: تعمی���رکار
کهقاب���لتعمیراس���توآنراتعمیر میخ���ردولیمیدان���د

کارجایزاست؟ میکندومیفروشدآيااین
گفت���هباش���د،جایزنیس���تچ���ونيکیاز گ���ردروغ ج: ا

کذبودروغاست2  کسبازطریق کسبهایحرام،

کپی و تکثیر نرم افزار
س: آياتولی���دنرمافزارحّقیب���رایتولیدکنندۀآنايجاد

میکند؟
ک���همتعارفش���دهازثبت ج: ام���ام خمین���ی)1(:آنچه
تقلیدوتکثیرآن، صنع���تبراىمخترعآنومنعديگرىاز

شرعااثرىندارد3
کهدر  مق���ام رهبری، آیت اهلل خامنه ای: احوطایناس���ت
ک���هدرداخل کامپیوترى نس���خهب���ردارىوتکثیرنواره���اى

1.رسالهآموزشی،رهبری،ج2،ص99انتشاراتفقهروز)وابستهبهانتشارات
انقالباسالمی(،چاپاول1392

2.رس���الهآموزش���ی،رهب���ری،ج2،ص83انتش���اراتفق���هروز)وابس���تهب���ه
انتشاراتانقالباسالمی(،چاپاول1392

3.تحریرالوس���یله،امامخمینی،مترجم،علیاس���المی،انتش���اراتاس���المی
)وابستهبهجامعةمدرسینحوزهعلمیةقم(،چاپ1425ق
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کس���ب تولیدش���دهاس���ت،حقوقصاحبانش���انازطریق
کش���ور،تابع م���وردخارج آن���انرعاي���تش���ودودر اج���ازهاز

قرارداداست1
کهجانومالآنها  آیت اهلل مکارم ش���یرازی: تمامافرادى

محترماست،حّقامتیازاتآنهانیزمحترماست.2

مقدار سود حالل
س: معیارمحاسبۀمیزانسودحاللچیست؟

کبرای يم؛ولیدومال درمقدارس���ود،حّدومرزیندار
کرد: تعیینقیمتمیتوانارائه

گرانفروشیدرآنصادقنباشدوانصافرعايت.  ۱
شود

ولطمهنزند. ۳.  ۲ براقتصادمسلمانانضرر
س: گاهیبهدلیلچانهزدنبس���یارمش���تری،فروشنده
قیم���تکاالرامقداریباالمیبردوهنگامفروش،بهاس���م
 کار تخفی���ف،آنرابهقیمتواقعیاشمیفروش���د،آيااین

جایزاست؟

1. أجوبةاالس���تفتاءات)فارس���ی(،س���یدعلیخامنهاى،ص۲۹۸،س۱۳۴۱،
انتشاراتدفترمعظملهدرقم،چاپاول،۱۴۲۴ق

2. اس���تفتاءاتجدي���د،ناص���رم���کارمش���یرازی،ج۳،ص:۵۵۵،س۱۵۴۷،
انتشاراتمدرسهامامعلیبنابیطالب7،قم،چاپدوم،۱۴۲۷ق

گرفتهازسلسلهدرسهایاستادفالحزادهدرستادترويجاحکام 3. بر
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ج: فیحدذاتهجایزاستهرچندمکروهاست1
بهوجودمیآيد بازار س: گاه���یگرانیبهصورتموجدر
گراننفروش���دديگرق���درتخريدنخواهد گر کهفروش���ندها

گرانفروختنجایزاست؟ داشت،آيا
گراینموجگرانیتوطئۀدشمنبرایبازارمسلمانان ج: ا
گران اس���تومیخواهدبهاقتصادمس���لمانانلطم���هبزند
باشدو گرقیمتمتعارفبازار فروختنجایزنیس���ت،ولیا

قیمتفعلیجنساستاشکالندارد2
گوشیراپایینمیآورند س: برخیفروش���ندگانقیمت
تامش���تریجنسرابخردولیدرعوضقیمتنرمافزارهارا
باالمیبرنديانرمافزارهاییکهغیرضروریهستندبهعنوان

کارجایزاست؟ ضروریبهمشتریمیفروشند،آيااین
ج: ه���رنوعدروغوکالهب���رداریجهتفروشکاالجایز
کهبهحداجحافبهمش���ترىنرسد، نیس���تودرصورتی

مانعیندارد.3

معامله اینترنتی
س: آي���امعامل���هبهص���ورتاينترنت���یصحیحاس���تيا

خیر؟

1. سايتآيتاهللبهجت،استفاءات،س۸۰۹
2. برگرفتهازسلسلهدرسهایاستادفالحزادهدرستادترويجاحکام

3. سايتآيتاهللبهجت،استفتاءات،س۸۰۷
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گرشروطبیعراداشتهباشد،صحیحاست..1 ج: ا
گاه���یجن���سخريداری س: درمعام���التاينترنت���ی،
شدهتوسطپیکارس���المیشودوبینراهآسیبمیبیند

کیست؟ ياتلفمیشودضامن
ج: طب���ققاع���دهفقهی؛قبلازرس���یدنکاالبهدس���ت
بینبرود؛فروش���ندهضامن کاال،معیوبي���ااز گر مش���تریا
کاال،معامل���هازهنگامتلف بینرفت���ن اس���ت.چونب���ااز
کاال گرفروش���ندهدرنگه���داری فس���خمیش���ود؛ بنابرای���نا
نوعبس���تهبن���دیوانتخاب ک���ردهباش���د،مثاًلدر کوتاه���ی
شرکتحملونقلدقتنکردهباشد،ضامناستوبايد

کند.2 جبران
کوتاهیصورتنگرفت���ه،بلکهبه گ���رهیچاهم���الو ا و
بینرفتهباشد،باتوجه کاالمعیوبويااز بالیآس���مانی،
بهپرداختهزينهبستهبندی،ارسالوانتخابنوعمراسله
کهتاای���ناندازه توس���طمش���تری،اینمعن���یرامیرس���اند
رس���اندن،بارضايتمش���تریبوده،واینبهمنزلهرسیدن

جنساست،احتیاطًامصالحهنمايند.3

1. سايتآيتاهللبهجت،استفاءات،س۷۷۱
مبیعتلفقبلقبض���هفهومنمالبايع���هناظربههمین

ّ
2. قاع���دۀفقه���ی:»کل

مطلباست
3. سايتآيتاهللبهجت،استفتاءات،س۸۲۰
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وش کاال قبل از قبض فر
کاال،میتوانآنراقبلازتحویل س: آي���اپسازخريدن
گرفتن،بهديگرانفروخت؛مث���اًلاينترنتیخريدواينترنتی

فروخت؟
گرفتن، کاالعیناست،فروشآنقبلازتحویل گر ج: ا
گرمعامله،سلف)پیشفروش(است،فروش جایزاست؛ا
کاال،جایز گرفتن آنقبلازمدتمعینش���دهبرایتحویل

نیست.1

معامله با افراد نابالغ
 کهيکیاز س: گاهیاقتضایش���غلیايج���ابمیکند

دوطرفمعامله،غیربالغباشد،آيامعاملهاشکالدارد؟
اینگونهمعامالت،غیربالغبهمنزلۀ ج: درصورتیکهدر
واس���طهدرمبادلۀعوضین)کاالوپول(باشد،مانعیندارد
ومیزانتاحّدیاس���تکهعنوانواسطهبراوصدقکند.2

گ���رولیبه معامل���هبابچ���ۀنابالغ،باطلاس���ت،حّتیا
اواج���ازهدادهباش���د؛مگراینکهطرفمعامل���ه،ولّیطفل
باش���دوطفلوس���یلۀرساندنپولبهفروش���ندهياجنسبه

خريدارباشد.3

1. استفتاءاتآيتاهللبهجت،سايتآيتاهللبهجت
2. استفتاءاتآيتاهللبهجتس775،سايتآيتاهللبهجت

3.توضیحالمس���ائل13مرجعمس���ئله2082دفترانتشاراتاسالمیوابستهبه
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وش کاالی نجس شده فر
ک���هقابلتطهیر  س: آي���افروشتلفنهمراهنجسش���ده
نیس���تجایزاس���ت؟آي���ااعالننج���سبودنتلف���نهمراه

واجباست؟
ج: ش���ئنجسازجهتام���کانتطهیر،ب���هدوصورت

است:
درح���النجاس���ت،منفعتحاللین���دارد؛مانند.  ۱

داروییکهنجسشدهومنفعتآنمنحصردرشرب
است،وشربنجسهمدرغیرمواردضرورت،حرام

است؛بنابراینمعاملهصحیحنیست.
درح���النجاس���تمنفع���تح���اللدارد؛بنابراین.  ۲

معاملهجایزاست.۱
گ���ر ا گ���رقاب���لتطهی���رباش���د؛معاملهجای���زاس���ت،و ا و
ک���هخري���دار،آنرادرخوردنوآش���امیدن فروش���ندهبداند

استعمالمیکند؛بايدنجاستشرابهاوبگويد.2

وکش طال وش تلفن همراه با ر خرید و فر
کهتزیی���نبهطال س: آي���اخريدوف���روشتلف���نهمراهی

جامعهمدرسینسال1386هش
1.رس���الةآموزشی،سیدعلیخامنهای،ج2،ص7،انتشاراتفقهروز)وابسته

بهانتشاراتانقالباسالمی(،چاپاول1392
2. توضیحالمسائل۱۳مرجع،مسئله۱۴۲،ص۹۵
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شدهجایزاست؟
ج: پوش���یدنط���ال،خواهحلقۀانگش���ترىباش���دياغیر
آن،ب���راىمردانمطلقًاحراماس���ت؛هرچندبهقصدزينت

نباشدوازديدديگرانمخفیباشد.1
 بنابراین،پوش���یدنطالبراىمردانجایزنیستولیدر
کصدق کهصدقپوش���یدننمیکنند،مال موردوسايلی
کهروکشیازطالداشته زينتاست،مثلاسلحهشکاری
باش���دکهبنابرفت���وایمراج���عتقلی���د،آيتاهللسیس���تانی،
گ���رزينتباش���دجایز آي���تاهللم���کارم،آي���تاهللصاف���ی:ا

نیست.2

وش نقد و نسیه فر
گردرمعاملهنس���یه،زمانپرداختپولمشخص س: ا

نباشد؛آيامعاملهصحیحاست؟
گ���رمدتبهط���وردقیقتعیین ج: ام���امخمینی)1(:ا

نشودونسیهمعاملهشود،معاملهباطلاست.3
نس���یهبايدزمانمش���خصباشدو آيتاهللبهجت:در
)نقد(استوفروشنده

ّ
گرمدتتعییننشود،معاملهحال ا

1. استفتاءاترهبری،س۴۴۴،سايترهبری
کوئست: 2. سايتاسالم

http://islamquest.net/fa/archive/question/fa                                
3.اس���تفتاءاتام���امخمین���ی،ج2،ص123،س118،انتش���اراتاس���المی

وابستهبهجامعهمدرسین،پاییز1380 
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کند. 1 هروقتبخواهدمىتواندمطالبه

معامالت سلف
کارخانهتولیدنش���ده کههنوزدر س: آي���افروشکاالیی
که کاالی���یرامیکند جای���زاس���ت؟مث���اًلش���رکتیتبلی���غ
بهزودیروانهبازارمیکندومش���تریبهفروش���ندهس���فارش
کاالرابهصورتبیعس���لفمیدهد،آيااینمعامله خريد

جایزاست؟
گ���رمش���ترىپ���ولرابقص���دتملی���كبهباي���عدادهو ج: ا
يافتنمودهباش���د،معامله بايعهمبقصدتملكپولرادر

صحیحاست.2
فروش���نده گ���رخري���دارگوش���یتلفن���یراخريدواز س: ا
کند،فروشندهتاچه کهجنسرابرايشنگهداری بخواهد

کند؟ زمانیبايدآنرانگهدای
 کهنقدخريدهتاسهروز گرمش���ترىپولجنس���یرا ج: ا
گر نده���دوفروش���ندههمجن���سراتحویلندادهباش���د،وا
کهدادنپولراتأخیربیندازد مش���ترىش���رطنکردهباش���د
وش���رطتأخیرجنسهمنش���دهباش���د،فروش���ندهمیتواند

1.سايتآيتاهللبهجت،استفتاءات،فروشنقدونسیه،س830
گلپايگانی،ج2،ص:41،،دار 2.مجمعالمس���ائل،سیدمحمدرضاموس���وى

القرآنالکريم،قم،چاپدوم،1409ق
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تأخیر(.1 معاملهرابههمبزند)خیار

تغییر بسته بندی کاال
کاالازحالتبس���تهبندیاولیهدرکارخانه، س: گاه���ی
خ���ارجمیش���ود،آياجایزاس���تظاه���رشرامانن���دپلمپ

کردوبههمینعنوانفروخت؟ کارخانه
ج: يک���یازمواردح���رامدرمعامالت،غ���شدرمعامله
 ثم���نومثم���نفريبو ک���هدر اس���تيعن���یه���رمعاملهای

خدعهایباشد.
گرکاالصدقمالمغشوشنکند،وياتصرف بنابراینا
بس���تهبندیمش���هودباش���د،معاملهآنب���اهمانعنوان در

اشکالندارد.2

1.توضیحالمس���ائل)امامخمینی(؛ص:437،مسئله2013،چاپاول،1426 
ه�.ق.

2.رس���الهآموزش���ی،رهب���ری،ج2،ص97،انتش���اراتفق���هروز)وابس���تهب���ه
انتشاراتانقالباسالمی(،چاپاول1392
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بخش چهارم 

احکام تعميرکاران
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تعیین دستمزد
گوشیبرچهمبناییاست؟  س: قیمتتعمیرات

ج: قیمتگذاریانواعتعمیراتدرکش���ور،غالبًاتوسط
اتحاديههاصورتمیگیردوهرمنطقهایهمقیمتخاص
کل���یقیمتگذاریدرهر  کومعیار خ���ودرادارد؛ولیمال
برایآنوقت کهتعمیرکار تعمیری،بستگیبهمدتزمانی
ومیزانريسکوخطرخرابشدن کار میگذاردوسختی

گوشی،تعیینمیشود.
کارشناس���ی گوش���یونظر بابازکردن س: آي���اتعمی���رکار
 دادن،بدوناينکهتعمیریص���ورتانجامدهد،تعمیرکار

مستحقاجرتمیشود؟
ج: هرگاهکسیبرحسبامرديگرىاقدامبعملینمايد

عامل،مستحقاجرتعملخود،خواهدبود.1

1.حقوقمدنی،،سیدحسنامامی،ج1،ص:413،،انتشاراتاسالمیة،تهران
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کارگر،استحقاقاجرت کار؛ دراجارۀخودانسانبراى
کارشرادارد1 مثل

ضامن بودن تعمیرکار
کرده، گوش���یتلف���نراخ���راب که س: آي���اتعمی���رکاری

ضامناست؟
کندضامن گرفتهضايع که ج: هرگاهصنعتگرچیزىرا

است.2

نگاه به عکس و فیلم
ک���ردنبهعکسوفیل���مخصوصیداخل س: آي���انگاه

گوشیبرایتعمیرکارجایزاست؟
ج: درحوزهزندگیانس���ان،يکحريمخصوصیوجود
 ک���هانتظارداردديگرانبدونرضاي���تاو،بهآنقلمرو دارد
واردنشوند،نگاهونظارتنکنند،بهاطالعاتآندسترسی
نداش���تهباش���ند؛اطالع���اتداخ���لتلفنهم���راه،عکسو

فیلم،جزءاینقلمروست.3

1.تحری���رالوس���یلة،ام���امخمین���ی،مترجم:عل���یاس���المی،ج2،ص:499،،
انتش���اراتاسالمیوابس���تهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم،چاپ1425 

ه�.ق.
2. توضیحالمس���ائلمراجع،ج۲،ص۳۳۵،مس���ئله۲۲۰۰،انتشاراتاسالمی

)وابستهبهجامعهمدرسین،(چاپتابستان۸۶
انديش���هامامخمینی،رجای���یغالمعلی، 3. حري���مخصوصیش���هرونداندر

فکوریمحمد،پژوهشنامهمتین،پاییز۹۰،شماره۵۲
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فیل���مخصوص���ی، ک���ردنبهعک���سو بنابرای���نن���گاه
ي���مخصوصیافراد ب���دوناجازهصاحبآن،ورودبهحر
کسیپوشیده ش���رعًابر عرفًاو حرمتآنعقاًلو اس���تو
کهمیفرمايد:»تجس���س آيه12س���ورهحجرات نیس���تو
رواياتمتعددی نکنید«؛ش���املاینموردهممیشودو
ورودبهحريمخصوصیافراد کهنهیمیکنداز واردشده
که رس���ولخدا)6( مانندروايتامامصادق)7(از

میفرماي���د:

اِرِه« ؛1)رسولخدا)6(  َ �قِ �ب �ی ی �بَ ِ
ُل �ن ُ �ب ِلَع الّرَ

َ
�ّ �نْ �ی

أَ
ى ا

َ
ه »�نَ

کسیبهخانۀهمسايۀخودشسرکبکشد(. که کرد نهی
وهمچنینمیفرمايد:

کهبه کسی اِرِه«؛2)ملعوناست َ ی �ب
َ
َع  َ�ل

َ
ل

َ
ِ  اّط

ُعو�نٌ  َم�ن
ْ
»َمل

خانههمسايهاشسرکبکشد(.
اينج���اازتص���رفدرحري���مخصوص���یديگ���رانب���ه در
گاه���یازآننهیش���دهاس���ت.اطالعو معن���ایاط���العوآ

گاهینوعیتصرفاست. آ
کشیدنبهخانههمس���ايه،حراماست؟ اماچراس���رک
چونممکناست،شخصاموریدرخانهخودنگهداری

1. وس���ائلالش���یعة؛ج۲۹،ص:۶۷،عامل���ی،ح���ّر،محمدبنحس���ن،وس���ائل
الشیعة،مؤسسهآلالبیت:،قم-ایران،اول،۱۴۰۹هق

کوف���ی،ص:۱۶۴، 2. الجعفري���ات-الش���عثیات،محم���دبنمحمداش���عث
مکتبةنینوىالحديثة،تهران
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ک���همای���لنیس���تديگ���رانباخبرش���وند،ي���ادرحال کن���د
خاّص���یباش���دکهنمیخواه���دکس���یاورادرآنوضعیت

کند. مشاهده
ممک���ناس���تای���نحک���مش���املهم���همکانهاییکه
خصوصیت���یمانندخان���هدارند،بش���ود؛بنابرایناطالعات
خصوص���یدرونتلف���نهم���راه،يک���یازمصادیقمس���ائل
ک���ردنب���دوناج���ازه ن���گاه ک���هباي���داز خصوص���یاس���ت

کرد. صاحبشاجتناب
وامانگاهبهعکسوفیلمو...: نگاهکردنبههرچیزی
گناه تجنس���یباخوفافتادندر

ّ
ياهرکس���یبهقصدلذ

حراماست.1

تعویض قطعات تلفن همراه با قطعات کهنه 
گوش���یصورت کهدرتعمیرات کارهای���ی س: يک���یاز
 میگی���ردایناس���تکهقطعهخ���رابراباقطع���هکارکردهو
دس���تدومتعويضمیکنندوهزينۀقطعهنوراازمش���تری

کارجایزاست؟ میگیرند،آيااین
ج: غّشدرمعامله،حراماس���ت،يعنیفروختنجنسی
 کهمعلومنباشدو کهباچیزديگرمخلوطشده،درصورتی

1.توضی���حالمس���ائلمراج���ع،ج2،ص971،س1182،انتش���اراتاس���المی
وابستهبهجامعهمدرسین،تابستان86
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فروشندههمبهخريدارنگويد.1
يکیازمواردغشدرمعامله،ذکرصفتپسنديدهبرای
کهنه کهاینصفتراندارد،2مثاًلفروختنجنس جنس���ی
گرازمشتریپنهانکنددرحکمغش رابهجایجنسنو،ا
گرآنصفتمقومکاالباش���د،معامله درمعامل���هاس���توا

گرمقومنباشدمشتریحقفسخدارد. باطلوا

اجناس کهنه به جاى نو
گونه کرد،به کهنهرارنگ پرس���ش:آيامیتواناجناس
ک���هظاه���روباطنآنباجنسنوتفاوت���ینکندوآنرابه اى

جاىجنسنوبهمشترىفروخت؟
گرغّشدرمعاملهشود،جایزنیست.3 ج: ا

اجناس  جای مانده از مشتری 
 کهازمّدتهاپیشجهتتعمیردر س: حکموس���یلهای
نزدتعمیرکارمیباشدوبراىتحویلگرفتنآنهیچاقدامی

نشدهاست،چیست؟
چنانچهصاحبانشرامیشناس���دبايدبهآنهابرگرداند
گ���رنمیشناس���د،بايدتحقیقکند،ه���رگاهازپیداکردن ا و

1. توضیحالمسائل)امامخمینی(؛ص:۴۲۱،مسئله۱۹۴۸
2. رسالهآموزش،رهبری،ج۲،ص۹۹

3. سايتآيتاهللبهجت،استفتاءات،س۸۱۴
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گرددمیتواندآنرابفروشدوقیمتآن صاحبانشمأیوس
رابهفقیربدهد.1

کهتعمیرکارانبهافرادرس���ید ایناس���ت کار بهتری���ن
واجب کار بدهن���دوش���مارهتلفنه���مبگیرند.البتهای���ن
زحمتومش���قتپیدا از کارخوبیاس���تو نیس���تولی

ک���ردنصاح���بم���الجلوگی���ریمیکن���د.

تأخیر در تحویل دادن کاال به مشتری
تعیینش���ده زم���ان  در را گوش���ی  تعمی���رکار گ���ر ا س: 
گربهمشتری تحویلندهد،آيامش���تریحّقفسخدارد؟ا
ضامن باب���تای���نتأخیرضرریبرس���د،آي���اتعمی���رکار از

اس���ت؟
کهمشترى کردهباش���ند گردرضمنعقد،ش���رط ج: ا
گر کندوتحویلبدهد،ا گوش���یراتعمیر زمانخاصی در
گوش���یراتحویلندهد،مش���تری آنزمان، در تعمی���رکار

تخلفش���رط،حّقفس���خدارد.2  بهعنوانخیار
بنابرماده221قانونمدنی،تعهدبهجبرانخسارت،
ق���رارداد،چ���هبراس���اسآنچه چ���هب���راس���استصريحدر

1168، 405،س ج2،ص: ش���یرازى، م���کارم ناص���ر جدي���د؛ اس���تفتاءات 1.
انتشاراتمدرسهامامعلیبنابیطالب7،قم-ایران،دوم،1427ق

2.توضی���حالمس���ائل13مرج���ع،ج2،مس���ئله2124،ص238،انتش���ارات
اسالمی)وابستهبهجامعهمدرسین(

فقه و زندگی )25( تلفن همراه    66



کهقانونالزام مواردی چ���هدر میداندو ع���رفرايجمقرر
کند،قابلمطالبهاس���ت؛مش���روطبهاينک���هطرفتعهد
کاری ق���رارداد،تعه���دیرامبنیب���رانجامياع���دمانجام

برعهدهگرفتهباش���د.
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بخش پنجم 

کنندگان احکام مصرف  
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شارژ تلفن همراه از برق اماکن عمومی
ک���نعمومی،مانند برقاما تلفنهمراهاز س: آي���اش���ارژ

مساجد،بیمارستانها،اشکالدارد؟
برقمسجدبراىکارهاىشخصیجایز ج: اس���تفادهاز

نیست1 
البتهدربعضیازمکانه���ایعمومیاجازهمیدهند؛
حتیمحلیبرایش���ارژگوش���یدرنظرمیگیرند،ولیبرای
ک���هنمیدانیماجازهدادهانديا برقمکانهایی اس���تفادهاز

گرفت. خیر،بايداجازه

فیلم برداری از حوادث 
کهبرایمردم اتفاقاتوحوادثی س: آيافیلمب���رداریاز

میافتدجایزاست؟

،س2048.  505 خامن���هایص: آي���تاهلل رهب���ری، االس���تفتاءات أجوب���ة 1.
ناشر:دفترمعظملهدرقم،چاپاول،1424هق 

71   عانرن ت ار مممخکرا



قاع���ده ن���ام ب���ه کل���ی قاع���ده ي���ک اس���الم،  در ج: 
»اصالهالِح���ّل«وجوددارد.براس���اساینقاع���ده،تازمانی
کهدرش���رع،دلیلیبرحرمتعملینداشتهباشیم؛انجام
آنعمل،حاللوجایزاس���ت؛يعنیاصلاولیهدرموردهر
یتاس���ت؛مگ���رآنکهخالفآنثابتش���ود؛

ّ
عمل���ی،حل

نتیجه، البتهتش���خیصاینمورد،برعهدۀفقیهاستودر
کتش���افات،مش���اغلوفن���ونجدي���د، ا درب���ارۀبس���یاریاز
وقتیازفقیهیپرس���شمیش���ود،وقتیدلیلیبرحرمتآن
که»فینفس���هحاللاست«؛يعنی نیافت،جوابمیدهد
کهحرامديگریدرضمنآنواقعنش���ود،مشکلی تازمانی
ندارد.عکاس���یهمج���زءهمینمقولهاس���ت؛يعنیاصل
عکاس���یيافیلمبرداری،بهخودیخود،حاللاس���ت؛اما

مهم،توجهدرجزئیاتوریزهکاریهایآناست.
گر بهرضاي���تاف���رادن���دارد؛اماا اص���لعکاس���ی،نی���از
ک���هموج���باذي���تافرادش���وديا عکاس���ی،ب���دوناج���ازه
عکاسیازمکانهایخصوصیافراد،مصداقتصرفدر
آنباشد، ملکآنهاباش���د،يابهقصدعیبجوییوانتش���ار
جایزنیستحکمچاپوتکثیرعکسهمهمیناست.

کزنظامی البتهعکاسیازبرخیمکانهایدولتیومرا
کهبراس���اسمقررات،ممنوعاعالمشده،بهخاطرزیر و...
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پاگذاش���تنقانونومقررات،جایزنیس���ت.1

تصویربردارى از حریم خصوصی دیگران
من���ازلديگرانوانتش���ارآن،  س: آي���اتصویرب���ردارىاز

جایزاست؟
ج: ورودب���هحري���مخصوصیاش���خاصب���دوناجازه،
گرچهعنوانتجّس���سب���رآنمنطبق ش���رعًاجایزنیس���ت،ا
گرفت���نفیل���موعک���سومانن���دآنب���هص���ورت نباش���د؛و

مخفیانه،شرعًاحراموانتشارآنحرامدوماست.2

ضبط صداى دیگران بدون اجازه 
ک���ردنص���داىديگ���ران)ب���دونقص���د س: آي���اضب���ط
کس���باج���ازهودادن هیچگون���هاس���تفادهس���وء(نیازمند

اطالعاست؟درموردعکسوفیلمچطور؟
گ���رصحب���توحضوردر  ج: م���واردمختلفاس���ت،ا
جلس���هعمومیودرمألعامنباشد،ضبطصداوبرداشتن

گرفتنفیلمبدوناجازهطرفجایزنیست.3 عکسو

http://porseman.net/node ،1. سايتپرسماناحکام
گناهان،تجس���سو 2. س���ايترهب���ری،اس���تفتائاتجدي���د،اح���کامبرخ���ی

خبرچینی
گناهان،تجس���سو 3. س���ايترهب���ری،اس���تفتائاتجدي���د،اح���کامبرخ���ی

خبرچینی
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تفتیش وسایل فرزند
ومادراجازهدارندوسایلشخصیفرزندشان س: آياپدر

گوشی؟ کنند؛مانندتفتیشمحتويات راتفتیش
گ���رفرزندنابالغباش���داش���کالن���دارد،ودرصورت ج: ا
گ���راحتمالام���رمهم���یرامیدهندکهباسرنوش���ت بل���وغا
 فرزن���دارتباطداردودرصددهدايتونجاتاوباش���نددر

کند.1 اینصورتپدرمیتواندتفتیش

عقد و طالق پیامکی
س: آياعقدوطالقپیامکیصحیحاست؟

ج: درعقددائ���موموق���تباي���دصیغ���هخوان���دهش���ود.
بنابراین،عقد،پیامکیصحیحنیست.2 

ودرط���القهمبايدصیغۀطالقبالفظعربیصحیح
 خوان���دهش���ودودوم���ردع���ادلآنرابش���نوند،بنابراین،در

طالقپیامکیهمصحیحنیست.3

سالم و جواب پیامکی
س: آياجوابسالمپیامکیواجباست؟

1. سايتايةاهللسبحانی،احکامشرعی،احکاممعاشرتوروابطاجتماعی
2. توضیحالمس���ائل۱۳مرجع،ص۴۵۰،مس���ئله،۲۳۶۳،انتش���اراتاسالمی

وابستهبهجامعهمدرسین،چاپسیزدهم،۱۳۸۶
3. همان،ص۵۲۲،مسئله۲۵۰۸
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کتبیياباواسطهاختالف ج: دروجوبپاسخبهسالم
است.

رهبری آی���ت اهلل خامنه ای میفرماي���د:احتیاطدرجواب
دادناست.1

آی���ت اهلل مکارم میفرماي���د:درصورتیکهتولیدمزاحمتی
 نکن���د،س���المرابايدپاس���خگفتمگراينکهثابتش���وداو

قصدجّدیبرایسالمندارد.2
آيتاهللتبریزیمیفرمايد:واجبنیست.3 

قول و قرار پیامکی
س: آياعملبهقولوقرارپیامکیواجباست؟

ج: خلفوعدهدوصورتدارد
کهمیده���د،میدان���دتخلف.  ۱ م���وردوع���دهای در

کذبودروغمحسوبمیشود. میکند،این
ک���همیده���د،نمیداندتخلف.  ۲ م���وردوعدهای در

کذبودروغمحسوبنمیشود.۴ میکند،این

1. سايترهبری،استفتاءاتجديد،جوابدادنبهنامه
2. سايتآيتاهللمکارم،معاشرت

3.توضیحالمس���ائلمراجعم1139)فتوایآيتاهللتبریزی(،انتشاراتاسالمی
وابستهبهجامعهمدرسین،چاپسیزدهم،1386

4. رس���الهآموزش���ی،رهبری،ج۲ص۸۶،ناش���ر،فقهروز)وابس���تهبهانتشارات
انقالباسالمی(
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وغ به قصد شوخی پیامک در
س: آي���اارس���الپیامک���یدروغب���هقص���دش���وخیجایز

است؟
ج: ارس���الپیام���کدروغبهصورتش���وخیدوصورت

دارد:
.  ۱ گاه���یخب���ریخ���الفواق���عراپیام���کمیکن���دو

این ک���هاف���رادرابخندان���د،در مقص���ودشایناس���ت
گفته اخبار،هزلوش���وخیوجودنداردبلک���هدروغی

استومسلمًاحراماست.
کذب،.  ۲ ک���ذبدادهنمیش���ود،بلک���هخ���ود خب���ر

ش���وخیوهزلاس���ت؛مثللطیفهومتلهایی)ُجک(
ه���زل،حرام ک���هبینمردممتداولاس���ت،ای���ننوعاز

نیست.۱

برداشت از حساب کاربران جهت دریافت پیامک
س: آياشرکتمخابراتجهتارسالپیامکتبلیغاتی
يافت کهپیامکرادر کاربرانی میتواندمبلغیازحس���اب

کند؟ میکنند،برداشت
يافتپیامک کاربرانبرایدر ج: بدونجل���برضايت
کهباش���د،جایز تبلیغات���ی،برداش���تپ���ولبهه���رعنوان���ی

1. رسالهآموزش۲،رهبری،ص۸۷،ناشر،فقهروزوابستهبهانتشاراتانقالب
اسالمی،اول۹۲
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نیست.1

وع کاربردهای نامشر

قمار

مسابقات پیامکی
نوعیمسابقهوجودداردبهناممسابقاتپیامکی.این
 مسابقاتدرقالبپرسشوجواببرگزارمیشود.روالکار
کهافراد،باجواب گونهاس���ت اينگونهمس���ابقاتبدین در
کهاصواًلخیلیآسانطرحمیشود؛وارد دادنبهپرسش���ی
مرحلهقرعهکشیمسابقهمیشوند.محلتأمینهزينههای
ازشرکتکنندگان جوایزبرندگاناينگونهمسابقاتمعمواًل
تبدیلشود. اخذمیشودکهباعثمیشودمسابقهبهقمار
کهبهبرندگاناهدامیشودازمحلی گرهزينهجوایزی ا
پ���ولش���رکتکنن���دگاندرمس���ابقهباش���د،ب���هنظر غی���راز
اینمسابقاتمشکلشرعیندارد؛اما میرس���دشرکتدر
هزينهه���ایجوایزازمحلهزين���ۀپیامکهاتأمین معم���واًل
اینمس���ابقات ک���هباعثع���دمجوازش���رکتدر میش���ود

میشود.

ِبِطیَبِةَنْفٍسِمْنُه،مالمس���لمانبرکس���یحالل َماُلاْمِرٍئُمْس���ِلٍمِإاّلَ
ُ
ّ

َيِح���ل 1. اَل
نیستمگربارضايتصاحبمال)وسائلالشیعة؛ج۱۴،ص:۵۷۲(
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مسابقات قرعه ای )بخت آزمایی(
اساسشکلگیریمسابقاتقرعهای،احتمالاست.
ای���نمس���ابقاتبهمه���ارتوفعالیت ش���رکتکنندگاندر
خاص���ینمیپردازن���د؛بلکهب���اپرداختمق���داریهزينه،
که ش���انسواقبالخودراامتح���انمیکنند.بختآزمایی
دراصطالحانگلیس���یبهآن»التاری«گفتهمیشود،نوعی
کهبهعلتجذابیتجوایزآن، قماردس���تهجمعیاس���ت

گسترشروزافزوناست. درحال
تطهی���ر ب���رای مس���ابقات ای���ن برگزارکنن���دگان گاه���ی
ای���نن���وعفعالی���ت،بهص���ورتنمادی���ناق���دامب���هاعمال
بینرفتن کهباعثاز عامالمنفع���هوخیرخواهانهمیکنند
حرم���تبختآزماییوقمارنمیش���ود؛.چونماهیتاین

مسابقات،همانبلیتبختآزماییاست.1

پیش  بینی مسابقات ورزشی
برخ���یس���ايتهایپیشبینیمس���ابقاتورزش���ی در
گس���ترشروزافزوناس���ت،افرادباعضوش���دن کهدرحال
بهپیشبینیمس���ابقاتورزش���ی، وپرداختمبالغیقادر
اینگونه در بهخصوصمسابقاتفوتبالمیشوند.معمواًل
ک���هبهص���ورتهفتگ���ی،ماهیانهوس���الیانه پیشبینیه���ا

1. توضیحالمس���ائل،۱۳مرجع،ص۷۹۳،مس���ئله؛۲۹۶۷،انتشاراتاسالمی
)وابستهبهجامعهمدرسین(چاپ۱۳۸۶
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برگزارمیش���ود،افرادشرکتکنندهدرمسابقهبهپیشبینی
نتايجبازیهایلیگهایداخلیوخارجیمیپردازند.

ک���هافرادبا ش���یوهعملک���رداینس���ايتاينگونهاس���ت
پرداخ���تمبالغیب���هپیشبین���یمس���ابقاتمیپردازند.و
درصورتدرس���تحدسزدننتیجۀمس���ابقه،درلیست

قرعهکشیقرارمیگیرند.
کهطرفهای شرطبندیدرمس���ابقاتبهاینصورت
مس���ابقهقراربگذارندهرکسبازندهش���دچیزیرابهبرنده
کاریبرایاوانجامدهد،چنینشرطبندیحرام بدهديا
گرانباهمديگرش���رطبندی گ���رتماش���ا اس���ت،همچنینا
کنن���دحراماس���ت.ای���نحرمتب���رایش���رکتکنندههای
گر مسابقاتاس���بدوانیوتیراندازیاستثناشدهاست.ا
دولت،ارگان،مؤسس���هياشخصسومیبهعنوانهديه،يا
عنوانديگر،جایزهایبهبرندهبدهد،مس���ابقه،شرطبندی
گرابتدا،مبلغیجهتانجام نیس���تواشکالیندارد.اماا
گرفتهشودوبخشی هزينههایمس���ابقهازطرفینمس���ابقه
ام���والبازنده گ���ردد،چ���ونجای���زهاز ازجای���زهازآنتأمی���ن

گرفتهشده،شرطبندیوحراماست.
کسانیکهواردسايتمیشوندومبلغیپرداختکرده
گرنظرصحیح ونتیجهمس���ابقاتراپیشبینیمیکنند؛ا
يافتمیکنن���د،مرتکبش���رطبندی بدهن���د،مبلغ���یدر
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حرامش���دهاند.ودادنمبلغیبهمؤسساتخیريهتوجیهی
کارحرامنیست.1 برایانجامدادن

مجازات قماربازان و دایرکنندگان قمارخانه
م���وادقانونمجازاتاس���المیدرجرمقمار، ش���ماریاز

عبارتانداز:

ماده ۷۰۵ 
قماربازیباهروس���یلهایممن���وعومرتکبینآنبهيک
تاششماهحبسوياتا۷۴ضربهشالقمحکوممیشوند
ودرص���ورتتجاهربهقماربازیبههردومجازاتمحکوم

میشوند.

ماده ۷۰۶
هرکسآالتووس���ایلمخصوصبهقماربازیرابخرد
ي���احم���ليانگه���داریکندب���هيکتاس���هماهحب���سياتا
يالجزاینقدی ر تايکمیلی���ونوپانصدهزار پانص���دهزار

محکوممیشود.

ماده ۷۰۸
بهآنجا کنديامردمرابرایقمار ک���سقمارخانهدایر هر
دعوتنمايدبهششماهتادوسالحبسوياازسهمیلیون

يالجزاینقدیمحکوممیشود. تادوازدهمیلیونر

http://islamquest.netکوئست 1. برگرفتهازسايتاسالم
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ماده ۷۰۹
تماماس���بابوپولهایمتعلقبهقمار،حس���بمورد،

معدوميابهعنوانجريمهضبطمیشود.1
فت���وای مراج���ع تقلید درب���اره پیش بینی نتای���ج جام جهانی 

فوتبال:
گرفتن آیت اهلل صافی گلپایگانی: بهنظراینجانب،پول
 درمقابلپیشبینیمس���ابقات،اکلمالبهباطلاس���تو

جایزهنیست.
کهاف���رادیبا مق���ام رهبری آی���ت اهلل خامن���ه ای: اینعمل
که پرداخ���تپولدرمس���ابقهش���رکتنم���ودهوبهاف���رادی
صحیحپاس���خدادهاند،مبلغیپرداختشود،حکمبردو

باختراداردوجایزنیست.
گرازشرکتکنندگاندرمسابقه آیت اهلل مکارم شیرازی: ا
پول���ینمیگیرند،بلک���هبرگزارکنندگانمس���ابقهبهبرندگان

گرفتنجایزهاشکالندارد.2 جایزهمیدهند،
ک���هالزم���هش���رکتدرمس���ابقات، الزمب���هذک���راس���ت

فرستادنپیامکوپرداختهزينۀپیامکاست.
اموالبازندهتهیهش���ودوبه گرجوایزاز آیت اهلل بهجت: ا

برندهدادهشود،حراماست.3

1.قانونمجازاتاسالمی-تعزیراتومجازاتهایبازدارندهمصوب75/3/6
2. استفتائاتجديد،ج۲،ص۲۳۶،س۷۲۸

3.ااس���تفتاءاتآي���هاهللبهج���ت،ج4،ص:556،س6453،،دفت���رحضرت
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ارتباط پیامکی با نامحرم
س: آياارتباطپیامکیبانامحرماشکالدارد؟

قبلازهرچیزتوجهبهچندنکتهالزموضروریاست:
انس���انش���هواتجنس���یاست 1.يکیازغرایزقویدر
گرطغیانوسرکش���یکند،کنترلآنناممکنيامشکل کها

خواهدبود.
انس���انبه وغلبهغریزهیش���هوانیدر وظه���ور 2.ب���روز
کريم ب���هتعبیرق���رآن ص���ورتپلکان���یوتدريجیاس���ت،و
گامب���هه���دفخ���ود گامب���ه ش���یطانازطری���قسیاس���ت

میرسد.1
ب���ههمینجه���تجلوگیریازوسوس���ههایش���یطانی
ابتدایامروقدماّولآس���اناس���تچ���ونهنوزموقعیت در
گرفردیدر ش���یطانوغرایزشهوانیضعیفاس���ت،ولیا
کند،موقعیت قدماولازش���یطانوهویوه���وستبعیت
خ���ودرادرمقابل���هباآنه���اتضعیفنم���ودهوباعثتقويت
نیروه���ایش���یطانیوغرای���زش���هوانیخواهدش���د.ودرآن
صورتمقاومتمش���کلترخواهدشد.بهعبارتیهمیشه

گیریراحتترازدرماناست. پیش
رابطهداش���تنب���انامحرم کهبهتراس���تاز نتیج���هاین

آيةاهللبهجت،قم-ایران،چاپاول،1428ق
ُمبیٌن( ُهَلُکْمَعُدّوٌ ْیطاِنِإّنَ ِبُعواُخُطواِتالّشَ الَتّتَ 1.سورهبقره،آيه168،)َو
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کرد. اجتناب
اینزمینهشده، کهازدفترمراجععظامدر اس���تفتایی

بهشرحذیلاست:
کردن ب���دل ک���ردنب���اجن���سمخال���فوردو 1.چ���ت

صحبتهایمعمولیچهحکمیدارد؟
کش���یدهشدن کهخوففتنهو همهمراجع:درصورتی

گناهوجودداشتهباشدجایزنیست. به
کردنبانامحرمچهحکمیدارد؟ 2.شوخی

گرباقصدلذت)جنسی(باشدويابترسد همه مراجع: ا
گناهبیفتد،جایزنیست.1  به

تذک���ر نکته ای در پایان ضروری اس���ت: آنچهبیانش���د
ای���نجهتفرق���یبی���نانواع از کل���یاس���تو ي���کحک���م
شوخی)شوخیازطریقچتوپیامکوتاهو...(وبینانواع
کالس���یه���اوغیرآن(،وجودن���دارديعنی؛ نامحرمها)هم
گرش���وخیبانامحرم،بهقصدلذتباش���دياخوففتنهو ا
گناهوجودداش���تهباشد،ازحکمحرمت کش���یدهشدنبه
کالس���یباشدواین گرچهآننامحرمهم اس���تا برخوردار

کوتاه،انجامشدهباشد. شوخیهمازطریقپیام

رس���الهی ، http://islamquest.net ، کوئس���ت اس���الم س���ايت از برگرفت���ه 1.
دانشجویی،ص191و192
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مزاحمت تلفنی و پیامکی
گاهینصفشب،پیامکی،خواباهلخانهراآشفته
ک���هپیام���کبازرگانیيا میکن���دووقت���یمتوجهمیش���وی

شوخیبیموقعیبوده،آشفتهترمیشوی.
چنینمواردی،مصداقاذيتوآزارمؤمناست،کهدر

گناهبزرگیاست. پیشگاهخداوندمتعال،
امامصادق)7(فرمودند:
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يانبرساند،روزقیامت، )هرکسباکلمهایبهمؤمنیز
کهمیاندوچش���مش خ���دارادرحال���یمالق���اتمیکن���د

نوشتهشدهاست:ناامیدازرحمتمن(!
که ايجادمزاحمتومردمآزاریراههایمختلفیدارد

آنهاپیامکهایزنندهوبدموقعاست. يکیاز

اشاعه فحشا 
کدامند؟ س: مصادیقاشاعهفحشا

ج: ازمصادیقآنمیتوانبهمواردذیلاشارهنمود:
کس���ینس���بتدادنوپخش.  ۱ عیب���یراب���هدروغبه

الکتب کلین���ی،ابوجعفر،محمدب���نيعقوب،دار 1. الکاف���ی ج۲،ص:۳۶۸،
اإلسالمیة،تهران-ایران،چهارم،۱۴۰۷هق
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کردنآنبینمردم؛
پخ���شکردنعیبفردیمی���انمردمکهمصداق.  ۲

غیبتاست؛
گناه���یراعلنیودرمیانمردمانجامدادن،مثاًل.  ۳ 

گذاشتنموس���یقیهایمبتذل،پخشعکسوفیلم
گها؛ خصوصیافراددروبال

فرستادنبلوتوثغیراخالقی.۱.  ۴

پخش شایعه 
يش���ۀ»ش���اع«بهمعن���ایپخشکردن ر واژه»ش���ايعه«از

است.
قرآندربارهپخششايعهمیفرمايد: در
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 کهدردلهايشانبیماریاست،و گرمنافقانوآنان )ا
کهاخباردروغوشايعاتبیاساسدرمدينهپخش آنان
آنان ضد بر را تو برندارند، خود کار از دست میکنند،
تو  کنار  نمیتوانند کوتاهی میشورانیم،سپسجزمدت

porseman.mihanblog.com 1. برگرفتهازسايتپرسماناحکام
2. سورةاحزابآيه۶۰
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اینشهربمانند(. در
کنند. کهشايعهپخشمی کسانیاند »مرجفون«،

ش���ايعهدراصطالح،خب���ريااطالعاتتأییدنش���دهای
ازفردیبهفردی نزدديگران،معمواًل استبرایايجادباور
ديگ���ربهطورش���فاهیوبدونهیچگونهاطمین���انودلیلو

کافیانتقالمیيابد. مدرک
بیش���ترش���ايعات،اطالعات���یمبالغهآمی���ز،نادرس���تو
فرديااف���رادیبهفردياافرادیديگر کهاز غیرمنطقیاس���ت
بهصورتسلس���هوارمنتقلمیشود.شايعهبیشتربهوسیلۀ

افرادسادهلوحمنتقلمیشود.
س���اختنوپخ���شش���ايعاتازمهمتری���نش���اخههای
نیس���تاز »جنگروانی«اس���ت.هنگامیکهدش���منقادر
کند،بهپخشش���ايعات ياروی���ی،صدمهایوارد طریقرو
ای���نطریق،اف���کارعمومیرانگ���رانواز از رویم���یآوردو
مس���ائلضروریوحساسمنحرفمیکند.شايعهسازی،
ازس���الحهایمخ���ربب���رایجريحهدارس���اختنحیثیت
اط���رافآنان کن���دهس���اختنم���ردماز کانوپرا پ���ا نی���کانو
اس���ت.درده���ۀاخی���ر،پخ���شش���ايعهازطریقفرس���تادن

گرفتهاست. پیامک،شتاببیشتری

غیبت و تهمت پیامکی
ک���هدرفرهنگ گناه���انبزرگ،غیبتاس���ت يک���یاز
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کیفرهایفراوانیبرایغیبت دينی،ازآننهیشدهاست.
قرآنورواياتذکرشدهاست. کنندگاندر

قرآنمیفرمايد: خداوندمتعالدر
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بخورد؟ را مردهاش برادر گوشت که دارد دوست شما از
که کنید ازخداپروا يد،و کار[نفرتدار این بیترديد]از

توبهپذیرومهرباناست(. خدابسیار
امامصادق7میفرمايد:
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ک���ردناعم���النیکوىآدم���یرامحومیکند ار«؛ )غیب���ت
ال�نَّ

چنانکهآتشهیزمرامیخورد،خداوندمتعالبهحضرت
کسی موسی7وحیفرمود:شخصغیبتکنندهآخرین
گرتوبه کن���د،وا گرتوبه کهداخلبهش���تمیش���ودا اس���ت

کهداخلآتششود(.2 کسیخواهدبود نکرداونخستین

1. سورهحجراتآيه۱۲
2.مصب���احالش���ريعه،ترجمةمصطف���ویص205،انجمناس���المیحکمتو
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ام���ااينک���هچ���هچیزهاییمص���داقغیبتاس���تبايد
انس���ان،غیبتاس���ت؛اعم گف���تذکرهرعیبونقصاز
اينک���هآنعیبونقصدردیناوباش���ديادردنیایاو، از
 او کالمیاز افعالاويا صفتیازصفاتاوباشديافعلیاز

صادرشدهباشد،يادرخلقتوجسماو.
کصدقغیبت،عبارتاس���تازکش���ف معیارومال
گر باشد،گفتنآنغیبتاست.اّماا گرمستور امرمس���تور،ا

کند. ظاهرباشد،صدقغیبتنمی
کش���فبرای اينج���ا،س���ترو کش���فدر م���رادازس���ترو
خص���وصمخاط���بنیس���ت،بلک���هس���تروکش���فعرفی
کسیازآنعیب کهمعمواًل اس���ت،مستورعرفیآناست
خبرندارديابیش���ترمردماطالعیندارند.ومکش���وفعرفی
این میداننداینشخصدچار کهمردممعمواًل آناس���ت
گرچهعدهایهمبیاطالعباش���ند عی���بيانقصاس���ت؛ا
کهمس���تورعرفیاس���ت،غبیتاستو بنابراینذکرامری
که کس���انی کهمکش���وفعرفیاس���تحتینزد ذک���رامری

اطالعندارندهمغیبتنیست.1 
م���واردغیبتضبطمکالم���اتتلفنیبهقصد يک���یاز

ضبطوثبتخطایفردونشاندادنبهديگراناست.

فلسفهایران،تهران،چاپ:اول،1360
1. رسالهآموزش،رهبری،ج۲،ص۶۷ 
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تمسخر
هرروزهزارانهزارپیامکدربارهتمسخرافرادياقومّیتها

يافتمیشود. ارسالودر
کهدرآنتحقیرفردياقوم کردن تمسخريعنیريشخند

ياباوریاست.
برخ���یب���اارس���الپیامکهایطن���ز،اص���ولوآموزههای

دينیرابیارزشجلوهمیدهندوآنرامسخرهمیکنند.

تقلید از لهجه های مختلف
ک���هب���رای تقلی���دازلهجهه���ایمختل���ف،درصورت���ی
تمسخرواستهزاءباشد،درحرمتآنهیجشکینیست؛
گرچهغیبتنیست؛چوناینلهجهخاص،امرمستوری ا
نیست.عالوهبراينکهاصاًلعیبنیست؛بههمینسبب
گرازرویتمس���خرواس���تهزاءباش���د، غیبتنیس���ت.اّماا
ک���هلهجهمنطقه���ایراتقلید ح���راماس���ت،فرقینمیکند
گر کها ایناست کند،ياشخصخاصیرا،تنهاتفاوتدر
غرضاوتقلیدلهجهعمومباش���د،ای���ناهانتبههمهآن
کهطبعًاآثارخاصخودشرادارد؛مثاًل جمعیتمیشود
کند،بايس���تیازيکايکآنها گ���ربخواهدطلبحاللی���ت ا
گرتقلیدلهجهبرایتمسخرنیست، حاللیتبطلبد،ولیا
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حرامنیست.1

پیامک های قداست شکن
برخیازشوخیهامتوجهموضوعاتدينیوآموزههای
کهش���ايدانگیزه س���عادتبخشمذهبیمیش���ودهرچند
بهرهگیرندگانازچنینشوخیهاومزاحهایی،فقطتفريح
وخندان���دنمخاطبباش���د،ول���یدرماهی���تآنهاوهن

دیننهفتهاست.
برخیاف���رادبهقصدتخريباعتق���اداتمذهبیمردم،
باارس���الپیامکهایطنزبهتمس���خرعاش���ورا،محرم،روزه
يافتای���نپیامکها، و...م���یپردازند.برخ���ینیزپسازدر
فري���بمیخورن���دوفقطب���رایخندان���دنديگ���ران،آنهارا
برایدوستانوآشنايانخودمیفرستندوناخواسته،آلت
 کافراندر دستدشمناندینمیش���وند.اینروشبرخی
اس���المبودهاس���ت.قرآنکريمجهتمبارزهباآنانبه صدر

کنند: کهازسیرهنادرستآنانپرهیز مؤمناندستورداد
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1. رسالهآموزش،رهبری،ج۲ص۶۸
2. سورهمائدهآيه۵۷
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کتابیراکهدینش���مارابهتمس���خر کافرانواهل آوردي���د،
 از گرفتهوبازيچهاشپنداش���تهاند،دوس���تخودمگیريدو

گرايمانداريد(. خدابپرهیزيد؛ا

آلودگی صوتی
کهانس���انتمایلبهشنیدنآننداشته هرنوعصدایی
باش���دوبهگون���هاینس���بتبهآناحس���اسآزردگ���یکنديا
س���ببايج���ادآس���یبواختاللاعصابش���نواییش���ود،

آلودگیصوتیشناختهوتعريفمیشود.
ک���ردنبهص���دایموس���یقی، گوش ه���رف���ردیهن���گام
تلویزی���وني���ارادی���و،بايدمراع���اتح���الاطرافی���انخودرا
بنمايد،چونش���ايدآنچهبرایماصداییدلنش���یناست

برایديگریآزاردهندهباشد.
 گ���رفردیازهدس���تياهدفناس���تفادهمیکن���ديادر ا
فضایبس���تهومح���دودموس���یقیپخشمیش���ود)داخل
کهدر۹۰  گرف���ردی کمباش���د.ا اتومبی���ل(،حجمصدابايد
بهش���نیدنصدای س���انتیمتریمنبعصداايس���تاده،قادر
موس���یقیازهدس���تي���اهدف���نباش���د،صدایموس���یقی

دستگاه؛بسیارباالست1

www.persianpersia.com 1.برگرفتهازسايتپرشینپرشیا:
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بخش ششم 

هشدار در ميزان استفاده از تلفن 

همراه

   93
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اعتیاد به تلفن همراه
کهمفیداس���ت،میتواندمضر تلفنهم���راه،همانقدر
اینوس���یلهبرایبرخیافراد،حالت نیزباش���د.استفادهاز

کردهاست. وسواسیپیدا
ب���راس���استحقیقاتانجامش���ده؛ترسازجداش���دن
کهدرعلمروانشناس���ی»نوموفوبیا تلفنهم���راه،بیماری از

nomophobia«نامیدهمیشود،درحالافزايشاست.
کهزنانبیشتر اینتحقیقاتنشاندادهشدهاست در
ازمرداندرگیراینبیماریهس���تندزیرادرمقايسهبا61در
ص���دمردانیکهمیترس���ندازگوش���یخودجداش���وند،70 
کهاینت���رسرادرخوددارند.البتهدر درصدزنانهس���تند
کهبیش���ترمردانهستند مقابلاینتحقیقنش���انمیدهد
گر کهتمایلدارنددوگوشی،همراهخودداشتهباشند،کها
يادینشوند. يکیازآنهاراازدستدادنددچاراسترسز
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دادههایاینتحقیقنش���انمیدهدبیش���ترینافرادی
تلف���نهم���راهع���رقس���ردروی ک���ههن���گامج���داش���دناز
پیشانیشانمینشیندنسلجوانهستند،زیرا77درصد
گفتهبودند کهس���نینیبین18تا24س���الداشتند افرادی
تلفنهمراهخودجداشونداحساسنگرانی گربخواهنداز ا
بیشتربهخاطراین میکنند.البتهبهنظرمیرس���داینآمار
کهایننس���لباتلفنهمراهووس���ايلیازایندس���ت باش���د

بزرگشدهاند.1

تلفن همراه و کودکان
س: ازچهزمانیبرایبچههاتلفنهمراهبخريم؟

ج: توس���عۀفّن���اوریهمیش���همفیدنیس���ت.انیش���تین
تعامل کهفن���اوریاز میگوي���د:»م���نازروزیه���راسدارم
انسانیسبقتبگیرد.چنینروزی،دنیانسلیازاحمقها

خواهدداشت.
باش���د گرقرار فّناوریاس���تفادهمیکنیماماا همهمااز
ف���ّنآوریهم���هزندگیم���ارافرابگی���رد،فاتحهانس���انیتو

مهربانیرابايدخواند.2
می���انخانوادهه���اای���نتفکر ح���دود۵۰س���الپی���شدر
ک���هبايدازخان���وادهوفرزن���دانخودمانحفاظت راي���جبود

www.hidoctor.ir 1. سايتدکترسالم
http://www.hidoctor.ir 2. مجلهدکترسالم
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بکنی���م.حفاظ���تدرآندورهوزمان���ه،بهمعن���ایدورنگه
ک���هبهنظر داش���تنوتماسنداش���تنبچههاب���اچیزیبود
بزرگترهاغلطيااش���تباهمیآمد؛مثاًلمردمتصورمیکنند
کنند،بههیچوجهسیگاری گرفرزندش���انراازسیگاردور ا
کنونی،فّناوریبهحدیپیشرفت نخواهدشدامادرعصر
کهديگرام���کانروبهرونش���دنبچهها گس���ترشداش���ته و
باآنبهخواس���توالدین،وجودندارد.م���اامروزنمیتوانیم
اينترن���ت،تلفنهمراهياس���ایروس���ایل فرزن���دانخ���ودرااز
يم.بچههامیتوانندبهس���ادگیدرباره ارتباط���یدورنگهدار
حت���ی و دوس���تانه محیطه���ای در جدي���د فّناوریه���ای
خانوادگ���یاطالع���اتبهدس���تبیاورندودورنگهداش���تن
رايانهوتلفنهمراهبهمعن���ایبیاطالعماندنآنان آن���اناز

دربارهچنینلوازموامکاناتینیست.
نمیتوانیمبهصراحتس���ّنیراب���رایخريدتلفنهمراه
برایکودکانمش���خصکنیمومث���اًلبگوییمهروقتفرزند
ش���مابه۱۲س���الگیرس���ید،میتوانی���دبرايشتلف���نهمراه
بخري���د.م���اباي���دبهفرزن���دانخ���وداص���ولوروشصحیح
ب���هآنانبگویی���مبايداز ي���مو فّن���اوریرابیاموز اس���تفادهاز
وسایلارتباطیمانندتلفنهمراهيارايانهبهنحویاستفاده
کهبرایآنانودنیایاطرافشانضررینداشتهباشد کنند
ب���هکس���یصدمهاینزند.نی���زوالدینبايدب���هایننتیجه و
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برس���ندکهداشتنواستفادهازوسیلهایمانندتلفنهمراه
برایفرزندشانالزماستيانه.

والدینمیگويندفرزن���دانآنهاتلفنهمراه ع���دهایاز
ای���ن راب���رایبازیه���ایهیجانانگی���زآنمیخواهن���د؛در
صورتمیتوانبهجایتلفنهمراهيکوسیلهمخصوص

کرد. بازیبرایآنهاتهیه
کهب���هدلیلجدا ازس���ویديگربچههاییهمهس���تند
يا ومادرشانازيکديگر،بهبرقراریارتباطباپدر شدنپدر
مادریکهکنارش���اننیس���تنیازدارند،درچنینشرايطی
داش���تنتلف���نهم���راهب���رایچنی���نبچههای���ینوعیحل
مس���ئلهمحسوبمیشود.متأسفانهچشموهمچشمیها

بهخريدتلفنهمراهبرایبچههاهمرسیدهاست.
اینچشموهمچشمیوخريدبدونتدبیرتلفنهمراه
 کهبهطور برایبرخیبچهها،مانندچاقویدولبهایاست
حت���ميکلب���هآن،خودخان���وادهراتحتتأثیرق���رارخواهد
گرانقیمت داد.بهعبارتس���ادهتر،وقتیشمايکوسیله
کارآمدب���رایفرزندتانمیخري���د،اورامتوقعخواهید ام���انا

کردواینتوقعبهمرورزمانسیرصعودیخواهدداشت.
گاهیمابرایباالب���ردناعتمادبهنفسفرزندخودبرای
گراینوس���یله گرانقیمت���یمیخري���مام���اا اووس���یلههای
کهاین کند،س���رزنشوتحقی���رشمیکنیم گمياخراب را
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باعثتخريباعتمادبهنفس���شخواهدشد.نتیجهاينکه
کاراییبرایبچهها تلفنهمراهبايدباتوجهبهتوانمندیو

خريداریشود.1
تلفنهمراه،وس���یلهایب���رایارتباطباديگراناس���ت.
ک���ودکانخودتلفن بنابرای���ن،والدی���نهنگامیباي���دبرای
ارتباطباش���ندبنابراین کهبخواهندباآناندر همراهبخرند
بهتلفنهم���راهندارند،نیاز ک���هنیاز کودکانی ،نباي���دبرای

کردوتلفنهمراهبرایاوخريد. کاذبدرست

تلفن همراه و سالمتی جسم
س: مضراتتلفنهمراهبرایسالمتچیست؟

ج: درس���الهایاخیر،ترسونگران���یعمومیدرمورد
تلفنهایهمراه،بهطرحنظريههای پرتوهایساطعشدهاز
متعددیدربارهتأثیراتاینپرتوهابرس���المتیمنجرش���ده
اس���ت.ادعاهای���یمث���لخطرب���االیس���رطانمغزي���اتولد
کودکانآسیبديدهازمادراناس���تفادهکنندهازموبایل،با
تحقیقاتعلمی،رّدش���دهاند؛اماتحقیقات،اثراتمنفی
کهموبایلممکناس���تبرسالمتیانسانداشته ديگریرا

کردهاند: باشدمطرح

1. دکترنس���رینامیری روان)پزشککودکونوجوانوعضوهیأت
علمیدانشگاهعلومبهزيستیوتوانبخشی، منبع:ایرانويج(
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وی تلفن همراه وب ر تجمع میکر
ک���هرویتلفن آناس���ت ک���یاز تحقیق���اتجدي���دحا
کهبرایس���المتی همراه،میکروبهاییشناس���اییش���ده
درص���د 94/5 تحقیق���ات ای���ن  در انس���انخطرناکان���د.
کت���ریبودند.بعضی موبایلهایبررس���یش���ده،آلودهبهبا
کتریهانسبتبهآنتیبیوتیکهایمعمولمقاوم اینبا از
 بودن���د.راهح���لارائهش���دهب���رایاینمش���کل،اس���تفادهاز
دستماليااسپریضدعفونیکنندهبرایحداقليکيادو

روزاعالمشد. باردر

احساس ارتعاش 
کارب���رانمعت���ادب���هموبایل احس���اسارتع���اشتوس���ط

اثراتسوءآزاردهندۀاینوسیلهباشد. میتوانداز
درتحقیقاتآمدهاستکهبسیاریازکاربرانموبایل،
حت���یوقتیکهتلفنش���اندرحال���تبیصداقرارداش���ت،

کردند. احساسارتعاش
ياداز دکتربار،استاددانشگاهنیویورکمیگويد:»وقتیز
کنید،اینوسیلهتبدیلبهبخشیازشما موبایلاستفاده
میشود.انگارکهدرطولروزجورابتنگیپوشیدهباشید
آنرارویپايتاناحس���اس ي���د،هنوز ووقت���یآنرادرمیآور
 کمتریاز میکنی���د.«افرادع���ادتمیکنن���دش���دتهای
ارتعاشراتش���خیصدهندتاسريعترپاسخدهند.باتکرار
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 آن،رابط���هبی���ناعصابمحیط���یومغزقویترمیش���ودو
بهپاس���خخ���ودکاروخودبهخودکمکمیکن���د.اینتکرار
بهمحرکیداده گاهیاینپاسخخودکار که باعثمیشود

کهاصاًلوجودخارجیندارد. شود

حساسیت و آلرژی
ک���هنس���بتب���هفل���زاتخ���اص،مث���لنیکل، اف���رادی
 اثراستفادهازموبایل،دچار آلرژیدارند،ممکناس���تدر
درماتیتتماس���ی1ش���وند.اینمش���کلدرس���الهایاخیر
که فزايندهایديدهش���دهاس���ت.نیکل،فلزیاست بهطور
کمربند درمحص���والتمتنوع���ی،مث���لزیورآالت،ق���الب
م���یرود.ای���نفلز کار گس���تردهب���ه بن���دس���اعت،بهط���ور و
ش���ايعترینعلتدرماتیتتماسیدرجهانمدرناست.
عاليمواکنشبهنیکلازقرمزیسادهتاجوشهایپوستی
ياحتیتاولمتغیراست.بنابرتحقیقات،اغلبموبایلها
دراطرافدکمهمنو،نزديکمحلآرممدل،اطرافحاشیه
کهرنگآنساییده گوشی گوشیيارویبخشیاز صفحه

شده،حاویفلزنیکلبودند.

خطرات صدای بلند موسیقی
 باپیش���رفتفّناوریوجمعشدنامکاناتموردنیازدر
افرادازموبايلشانبرای يکوس���یله،تعدادروبهرش���دیاز

1. درماتیت )Dermatitis( التهابپوست
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گوشدادنبهموس���یقیموردعالقهش���اناستفاده ذخیرهو
کنیم، گوش گرموسیقیراباصدایخیلیبلند میکنند.ا
بهس���المتیماآسیبواردمیش���ود.صداهایبلندتراز85 

دسیبلبهشنواییآسیبمیزنند.
مکالمهمعمولیحدود60دس���یبلشدتصوتیدارد
وبیش���تراس���تریویموبایلهاتا100دس���یبلشدتصوتی

خروجیدارند.1

خطر بیدار شدن با زنگ موبایل
 پزشکانتوصیهمیکنندبهتراستبرایبیدارشدناز

زنگموبایلاستفادهنکنیدوآنراازخوددورنگهداريد.
بیدارش���دنب���اموبایلباع���ثافزايشنب���ضوضربان

قلبمیشود
ک���هبازنگ نتاي���جمطالع���اتنش���انمیدهن���دافرادی
موبای���لازخ���واببی���دارمیش���وند،درطولروزاحس���اس
کس���التوخستگیبیش���تریدارندودچارسردردوگاهی

میگرنهایعصبیمیشوند.
کهصبحهاسختازخواببیدار پزش���کانبهافرادی
میش���وندتوصی���همیکنن���دحتمًاازس���اعتب���رایتنظیم

کنند.2 ساعتخوابخوداستفاده

1.ترجم���ه:دکت���رس���یدمحمدمهدیبيکای���ی،منبع: abc News،س���ايت
http://www.tebyan.net :تبیان

2.سايتمجلهدکترسالم

فقه و زندگی )25( تلفن همراه    102



تلفن همراه و رانندگی
گ���روهرانندهمقايس���ه درتحقیق���اتدانش���مندان،س���ه

شدهاند.
که گروهی کهباتلفنهمراهصحبتمیکردند، گروهی
کردهبودند)بهمیزانمصوب ازمشروباتالکلیاس���تفاده
و قانونآمريکا]باالکل%8[وگروهس���ومرانندگانهوش���یار

تلفنهمراه. بدوناستفادهاز
کهباتلفنحرف نتايجاینپژوهشنش���انداد،افرادی
پنجبرابرافراددرحالتطبیعیتصادف میزدن���د،بیشاز
افراد گروهب���اتلفنهمراهحت���یاز کردن���دوتع���دادتصادف
گروه رفتارهایای���ندو ک���هدر مس���تبیش���تربود.نکتهای
مشاهدهشد،آنبودکهافرادمستهنگامرانندگیحالتی
پرخاش���جويانهپی���دامیکنندوعلتاصل���یتصادفآنها
تلفن کهزمانرانندگیاز چنینرفتارهاییاس���توافرادی
هم���راهاس���تفادهمیکنند،بی���شازحدآهس���تهومحتاط
میرانن���دوهمینباعثحادثهمیش���ود.مطالعهاینگروه
کن���شرا9تا19  تلفنهم���راهزمانوا نش���انداداس���تفادهاز
درصد)بس���تهبهموقعیتهایمختل���ف(افزايشمیدهد
تلفن بروزتصادفخواهدش���د.اس���تفادهاز کهزمینهس���از
کردن کم هم���راهع���الوهبرباالب���ردنمی���زانتصادفات،ب���ا
کهمیتواندسريعتربراند،باعث س���رعتراننده،هنگامی
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ترافیكوعبورومرورخودروهامیشود. اختاللدر
گوش���یمعمول���یوهندزفری، درتحقیق���ات،دومدل
گروهازلحاظ باهممقايس���هش���دنداماتفاوتیبینای���ندو
می���زانتصادف���اتديدهنش���د.اینبررس���ینش���انمیدهد
ايجاداختاللفیزيکی احتماالمشکلتلفنهمراهبیشاز
کهحتی کردنتمرکزفرداست کم کنترلفرمانودنده، در
کانباقیمیماند. کما درهنگاماستفادهازهندزفریهم
که درتحقیقاتدانش���مندان،مش���اهدهش���د،ف���ردی
تلف���نهم���راهاس���تفادهمیکند،50درص���دصحنههایی از
کهچش���مشمیبین���د،مغزشپ���ردازشنمیکند.يعنی را
نش���ان واق���عف���رداینصحنههاراديده،ولینديده!آمار در
کهروزانهدرش���هرهااتفاق میده���د75درص���دتصادفاتی
انحرافتوجهرانندهاست.البتهباتوجه میافتد،ناشیاز
ایران،میتوان کش���ور تلفنهمراهدر بهافزايشاس���تفادهاز
اینانحرافتوجههابهدلیلاستفاده يادیاز گفتمواردز

تلفنهمراهاست.1 از

1. سايتجامعاطالعتپزشکیایرانسالمت:
http://forum.iransalamat.com
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س: شبکهمخابراتینسلسوميا3Gچیست؟
ج: نامگذارینس���لهایتلف���نهمراه،عموم���ًابهتغییر

ماهیتبنیادیخدمتارائهشدهاشارهدارد.
درس���ال1981م.،نس���لاولتلف���نهمراهب���اتلفنهای
همراهآنالوگ)غیرهوش���مند(آغازش���دهنگامیکهفناوری
آنالوگجایخودرابهفناوریديجیتال)هوشمند(میداد

نسلدومتلفنهمراهدرسال1992م.آغازشد.
از پش���تیبانی ک���ه زمان���ی يعن���ی م.، 2001 س���ال در
کلیدخوردنسل چندرسانهایها)مانندارتباطتصویری(
س���ومتلفنهمراهش���روعش���د.انتظارمیروددرس���الهای
کهپروتکل 2013 -2014نس���لچهارم»واقعی«تلف���نهمراه
ش���بکهآنمبتن���یبراينترن���تخواهدب���ودمنجرب���هايجاد
که گیگابیتیش���ود؛سرعتی امکاناتصالپهنباندچند
بیشازچهارصدبرابرس���رعتتعريفش���دهبرایاينترنت
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ایرانخواهدبود.1 کشور پهنبانددر
ک���هباعثتف���اوت3Gوسیس���تمکنونیتلفن عامل���ی
همراهاست؛ش���بکههایآناست.شبکههای3Gحجم
بس���یاروس���یعتریازاطالع���اترامنتق���لمیکنن���د.مانند

کلیپ،آهنگها،بازیهاومانندآن ارسالويدئو
ایرانب���هنامرايتل کهدر نس���لس���ومتلفنهمراهيا3G

شناختهشدهونسلچهارم4Gنامگذاریشدهاست.
کلمۀ»رايت«بهمعنایهوشوخرد واژه»رايت���ل«ازدو
و»تل«بهمعنایتلفنتشکیلش���دهاس���تکهيکشرکت
وابستهبهتأمیناجتماعی،راهاندازیاینپروژهرابهعهده

دارد.
کش���ورهایجه���اندرحال کث���رقريببهاتفاق ام���روزها
 اینسیستميادرحالراهاندازیآنهستند.و اس���تفادهاز
باآمدننسلچهارمبايدبپذیريمکهدنیایفّناوری،منتظر
گرباآنپیش���رفتنکنی، اج���ازۀفردي���ادولتینمیمان���دوا
ديگرنمیتوانیبهقافلهعلمبرس���یچونعلومبسیارسريع
پبش���رفتمیکند.بودندرمس���یرتوسعهعلمیمجاهدتی

عظیممیخواهد.

دالیل موافقان و مخالفان نسل سوم تلفن همراه
رس���انه،اب���زارقدرتاس���تودرعص���رارتباطات،.  ۱

http://fa.wikipedia.org/wiki1. بهنقلازويکیپديا،دانشنامه آزاد
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کهحرفاّولرامیزند. کسیاست آن قدرتاز
.  ۲ رايتل،منافععلمیوآموزش���یبس���یاریداردودر

کاربردیاست. مدارسودانشگاههابسیار
نس���لس���ومتلفنهمراه،زمینهتوس���عهديگرابعاد.  ۳

که رافراهممیکن���د؛ماننددول���تالکترونیک کش���ور
بهخاطرنبودنس���لسوم،بعضیخدماترانمیتواند

ارائهدهد
آالت.  ۴ ج���زء فّناوریه���ا  از بس���یاری مانن���د رايت���ل،

کارهایمثب���تومنفی مش���ترکاس���ت،میتوانددر
استفادهشود.

کنت���رل.  ۵ دول���تب���اوض���عقوانی���نس���ختگیرانهو
مواردخ���اصمیتواندازسوءاس���تفادههایاحتمالی

کند. جلوگیری
مقابل���هب���اعلم،امکانپذی���رنیس���تباي���دعل���مرا.  ۶

گرفت؛يعنیخطرهای کردوبهخدمت بومیس���ازی
نسلسومتلفنهمراهرابايدکاهشداد.

اينترنتوجودداردوامکان.  ۷ کنونمشابهآندر هما
ارتباطتصویریدرشبکهموجوداست.

دالیلمخالفیننسلسومتلفنهمراه
قابلیتفسادآن،باالست..  ۸
امکانسوءاستفادهازآن،بسیاراست..  ۹
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استفادهازآن،ضرورتندارد..  ۱۰
توجیهیبرایعمومندارد..  ۱۱
باعثتزلزلخانوادهمیشود..  ۱۲
باتمايالتنفسانیسازگاریدارد..  ۱۳
گناهراهموارمیکند..  ۱۴ مسیر
بینمیبرد..  ۱۵ امنیتناموسیرااز
دستدشمنانرابرایضربهزدنبازمیگذارد..  ۱۶
گسترشآنفرهنگسازینشدهاست..  ۱۷ برای

يم: گزينهدرپیشرویدار بنابراینماسه
کردنومانعش���دنوروداینفناوریبهداخل.  ۱ طرد

کشور؛
خاط���ر.  ۲ ب���ه آن ضرره���ای براب���ر  در ش���دن تس���لیم

کهدارد؛ فايدههایی
ش���ناخت.  ۳ ب���ا فن���اوری ومدیري���ت ک���ردن تدبی���ر

برابرمضراتش. تواناییهایآنومقاومتدر
اینزمینهشده، کهازدفترمراجععظامدر اس���تفتایی

بهشرحذیلاست:
مقام رهب���ری آیت اهلل خامن���ه ای: چنانچهازآن،اس���تفادۀ
 حرامومفسدهانگیزصورتنگیرد،اشکالنداردوخريدو

فروشآنتابعهمینامراست.
 آیت اهلل سیس���تانی: کس���یکهمطمئننیس���تنگهداری
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 کشیدهشدناوبهاستفادهازآندر کارتسبب اینسیم
کند. کارهایحرامنمیشودنبايدآنرانگهداری

 آی���ت اهلل ن���وری همدانی: درصورتاس���تفادهصحیحو
عدموجودمفسده،بالمانعاست.

فوائدآنبیشتر از کار آیت اهلل مکارم: بهيقینمفاسداین
اس���تومنش���أمفاس���دجديدیدرجامعهماکهمتاسفانه
درگیرمفاسدمختلفیاستخواهدشدوباتوجهبهاينکه
نیس���تبنابراینش���رکتهای کار ضرورت���یبرایاص���لاین

کنند.« خصوصیودولتیبايدازآنخودداری
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بخش هشتم 

آداب موبايل
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درمکانه���ایعمومیواماکنخاص،مانندمس���جد
گر وکتابخان���ه،زنگتلفنتمرکزانس���انرابههممیریزدوا

باعثضايعشدنوقتديگرانشود،جایزنیست.
کهجایاس���تراحتاست،ادبحکم درمکانهایی
میکندکهوسیلۀآزارديگرانرافراهمنکنیموصدایتلفن
همراهخودرادرحالتسکوتقراردهیموهنگاممکالمه

کنیم. باصدایآهستهصحبت
 گس���ترشاضطرابدرجامعههستیماز امروزهش���اهد
اینرو،هرروزش���اهدمکالمۀمردمباحالتیپرخاش���گرانه
هس���تیم.صحب���تتلفن���یدرحک���مصحب���تحضوری
کهچنین آدابواخالقاس���المیبهدوراست اس���تواز

برخوردیبااطرافیانخودداشتهباشیم.
گرفتاریه���ایامروزی،مکالمات يک���یازمعضالتو
کهدامنگیرجامعۀماشدهاست طوالنیوغیرمفیداست
گاهنوع���یناهنج���اریبهحس���ابمیآي���د؛مث���اًلافرادی و
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بهج���ایصلۀرح���م،ترجی���حمیدهن���دازطری���قمکالم���ه
 طوالن���یبابس���تگانخود،اینوظیف���هراراانجامدهند؛در
کهباديدارحضوریمحققمیش���ود حالیکهصلهرحمی

هرگزبامکالمهطوالنیقابلقیاسنیست.
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