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چكيده

شىاقب كم"فروص هشدار به اهل تطفي� و عوآن كريم در خصواهتمام خاص قر
ح يكى از معضالتت طره و نيز ضروردر كيل و پيمانه،آن"هم با تأكيد بر نام سور

ى كنيم.شى مرورا بر آن داشت تا بر اصل كم"فرومعامالت اقتصادى،ما ر
ص اهل تطفي� در يابـد وا در خصوآن كريم راد قرد مرنخست،اين مقاله بنـا دار

اند و در اينا از منظر بگـذرآن رشى در قـردن مصاديق كم فـرودن يا نبونمادين بـو
د، به معامالتى كه پيـمـانـه" دارًفاـرِشى صم،در يابدكه كم فـروتبـه" دواستا در مـرر

ى كه به ظاهر درن پيمانه و يا اموراع ديگر از معامله كه بدواختصاص يافته يا به انو
د،تعميم مى"يابد.ت نمى"گيرآن معامله اى صور
ند متعال از اهل آن و نيز كلياتىاد خداوه"«تطفي�»"و مراژسى وبه همين سبب،برر

تشى و ضروراقب كم"فرول،مصاديق،آثار و عوه""«المطففين»،سبب نزواز سور
نده" كمامل باز دارايات و نيز عوخى آيات و روه با استناد به برهيز از اين گناه كبيرپر

آن لحاظ شده است.قرشى درفرو
مانآن كريم از"«اهل تطفي�»"در زاد كالم الهى در قراجمال سخن آن است كه،مر

ادى كه بخس در كيل و پيمانه داشتند،به كـارد يا افرل،در اطالق به فرعصر نزو
دن كمل مصداق،نمادين بـودن سير تحـومان و پيمـوفته است.اما با گذشـت زر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان.م تحقيقات تهراحد علواد،وخته"ى دانشگاه آزآن و حديث،دانش آموم قرشد علوشناس ار.كار*
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دد.همچنين كمميت مصاديق آن آشكار مى"گرشن و عموآن بر ما روشى در قرفرو
د؛بلكـه بـهند،اختصـاص نـدارن دار به معامالتى كه پيـمـانـه و وزًفـاشى صـرفرو

ى يافته است.ّازو نيز تسرن پيمانه و ترمعامالت بدو
ندهامل باز داراهل تطفي�،مطف�،مصداق،آثار،عاقبت،عوگان كليدى:اژو

ح مسألهطر
د،و بهمان حـاضـر نـدارشى اختـصـاص بـه زشيده نيـسـت كـه كـم فـروبر كـسـى پـو

ان يك معضل اجتماعى گريبانگير معامالت اقتصادن،از دير باز به عنوناگوت"هاى گوصور
نشنـده در وزلى"ترين شكل اين معضل،كم گذاشتن فـروده است؛معموى بوجامعه"بشـر

ا از پيامدهاىد ران خوشيده است تا پيـروى،آيين مقدس اسالم كوكاالست.به همين رو
هاى تكان دهنده و تهديد آميز،آنانگاه كند و با هشدارشى و اجحاف آشايند كم فروناخو

د.دابى باز دارط در چنين گرا از سقور
آن كريمه قـرده سوره از يكصد و چـهـارت تا بدان پايه اسـت كـه يـك سـورّاين اهمـي

ه درشى اختصاص يافته و نيز به جز اين سورع كم فروضو«المطففين»"به طور خاص به مو
فته"اند.لذاار گرد مذمت قراتى شده است.و اهل آن مورع اشارضوه" ديگر نيز به اين مو سور٥

ص اهل تطفي� در يابد.در ثانى،ا در خصوآن كريم راد قرد نخست،مـراين مقاله بنا دار
استا در يابد كه كماند و در اين را از منظر بگذرشى ردن مصاديق كم فرودن يا نبونمادين بو

اع ديگر از معاملهد،اختصاص يافته يا به انون دار به معامالتى كه پيمانه و وزًفاشى صرفرو
د،تعميمت" نمى"گيرى كه به ظاهر در آن معامله"اى صورن پيمانه است و يا به اموركه بدو

دسى نموا در معاجم لغات و تفاسير برره"«تطفي�»"راژمى"يابد.به همين سبب،ابتدا بايد و
ه"«المطففين»،سورم،كلياتى ازتبه" دود.و در مرند متعال از اهل آن لحاظ شواد خداوتا مر

ه با استناد به آياتهيز از اين گناه كبيرشى و پراقب كم فرول،مصاديق،آثار،عوسبب نزو
ا بايد ياد آور شد.نده" اين معضل رامل باز دارايات و همچنين عوو رو

خى تفاسير:ه"«مطف�،مطففين و اهل تطفي�»"در معاجم و براژو
ّذ از ط�ن تفعيل،مأخـو«مطففين»"در اصل از"«طفي�»،مصدر آن"«تطفيـ�»"بـر وز

ن و نقصا"«طفي�»"گويند و"«تطفي�»"نيز بخس در كيل و وزاست.هر چيز اندك و كم ر
دن است،ديك به پر بو الصاع»"به پيمانه سر خالى كه نزّا نامند.همچنين"«ط�در مكيال ر
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١د.گفته مى"شو

دى در تفسيـر خـوازائه داده"اند؛از جمله فـخـرگان تعاريفـى اراژان نيز از ايـن ومفسـر
ى"«مطف�»كسىاه مخفى مى"داند.از نظر وا خساست در كيل با اندك چيز از ر«تطفي�»"ر

 و همچنين در"«جامع البيان»٢ى كه اندك باشد.د مگر چيزن نمى"دزاست كه در كيل و وز
ا پايمالدم رق مره آمده است:«مطف�»كسى است كه حقوّجيز»"ابن عطيى و"«محرر الوطبر

نمى"كندا پرى به نقل از ابن قتيبه مى"گويد:«مطف�»كسى است كه كيل ر نيز ابن" جوز٣كند.
داى خوا برد كه حـق رد.پس"«مطففين»"به كسانى گفته مـى"شـوا داردن آن ركرا ادعاى پـرّام
 صاحبانّتى كم"كنندگان حـقعايت نمى"كنند.و به عباران راى ديگـرعايت مى"كنند اما برر

ند وشندگانى"اند كه يك"دفعه اجناس زيادى مى"خرن بر اين،مطففين فـرو افزو٤حق"اند.
نهائه شده اين گـوان از تعاري� ار لذا مى"تو٥شند.اكنده مى"فـروا در دفعات به "طور پرآن ر

دن در پيمانه و در اصطالح،صفت نفسانىد" «مطف�»"در لغت به معناى كم گذاراستنباط كر
انسان"هاى محتكر،متقلب،متدلس و طمع كار است.

كه المطففين:ه مبارساختار سور
ه انفطـار وتيب مصح�،كه پـس از سـورآن كريم به تره قرمين سـورنام هشتاد و سـو

ت وr عنكبول،كه پس از سورتيب نزوه به تره انشقاق و هشتاد و ششمين سورپيش از سور
ويل$لين آيـه"«فته از كلمه پـايـانـى اوگـره بر نام سـور٦ل شده اسـت.ه نازه بقـرپيش از سـور

٧ى شده است.ه""«تطفي�»""نامگذار»"است،نام ديگر سورفينّللمطف

٨ه آمده است.آن،آن"هم در اين سوره"«مطففين»"فقط يك"بار در قراژو

شى و تمام ستاندن پيمانـهت ديگر كم"فـروه به يك حكم فقهى،به عـبـاردر اين سور
عىه با كلمه"«ويل»"كه نوه شده است.اين سوران اشاراى ديگرد و نقص در كيل براى خوبر

نا شدت حزفين»"رّآن كريم"«ويل للمطفان قرد.مفسرتهديد اهل تطفي� است آغاز مى"شو
ه با دقت نظر در كلمات پايانى آيات ايـن سـور٩ده"اند.شان معنا كراى كم"فـروو هالك بر

د.شن مى"شوه بر مـا رون اجتماعى اين سور،به خوبى مضمـو٣٦ تا٢٨ و ٤ تا ١آيه"هاى 
 نيز سكته لطيفه١٠ت است.ال متفاوه گوياى تأكيد بر احود اين سورّهمچنين كلمات مشد

»"است.اين كلمه از"«رين»"بهانرجه مخاطبين بر كلمه"ى"« به سبب جلب تو١٤بر الم در آيه 
نگار دل است،اخذ شـدهجب زت گناهان بر قلب كـه مـوى گناه و كثـرمعناى گناه بـر رو
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ه مى"گويد: شاعر در اين بار١١است.
١٢ان فانجالفتاب من الذنب"الذى ران من ذنب على قلب فاجركم رو

ىشى در معامالت تجارد كه كم "فروه"«المطففين»"حكايت از آن دارا اطالق نام سورّام
نددگار و عقوبت ناشى از آن بسيار سخت مى"نمايد تا جايى كه خداوض و منفور پرورمبغو

ان باشد.شايداى مال"اندوزى تكان دهنده بره"«ويل»"آغاز مى"كند تا انذاراژا با وه رتنها دو سور
د:جه خالصه كرا در چند وان اين هشدار ربتو

ى حالل وه كسب روزّجيت توّند متعال از اين انذار،اهمنخست آنكه،هدف خداو
اس است.ّت در اداى حق"النّدق

ـ با تودو ـ هر چند به ميزم آن كه،تدليس در معامله  ان بسيار اندكجه به معناى طفي� 
دگار عالم پنهان نيست،هم كه باشد؛شايد از ديد بندگان مخفى بماند؛اما از محضر پرور

د.ان اعمال در روز قيامت بوى ميزازوه به ياد ترارپس بايد همو
ى بساى بندگان،كارت برن در آخراد مغبوضايت افـرم آن"كه،از آنجا كه جلب رسو

تكاب اعمالى كهان بايد از ارد نسبت به ديگرفتار خوار است لذا با تدقيق در اعمال و ردشو
هيزيم.ان كند،بپرل"الذمه ديگرا مشغوما ر

/٥٥حمن،)،(الر١٧/٣٥اء،آن كريم:(االسره" ديگر از قر سور٥گفتنى است كه در 
ع كـمضـو)بـه مــو٨٥و١١/٨٤د،)،(هـو٧/٨٥اف،)،(االعـر٦/١٥٢)،(االنـعـام،٩

نه دران نموشتار،به عنوخى از قسمت"هاى اين نواتى شده است كه ما در بـرشى اشارفرو
اهيم داشت.اتى خونده به آن"ها اشاردارامل بازشى و نيز عوآثار كم فرو

ل املطففينسبب نزو
ده"اند.اكثر تفاسيرايت بسنده كره به چند رول اين سورص سبب نزوتفاسير در خصو

ندگىدم در كيل در آنجا زسيد؛خسيس"ترين مر"به مدينه ر(ص)ده"اند:هنگامى"كه پيامبرآور
شى در شهر مدينه به نام ابو"جهينه خبر داده"اند كه دوخى هم از تاجر كم"فرودند.برمى"كر

چك"ترى كه كم"تر و كود و با ديگرد تمام و كمال پيمانه مى"كراى خوپيمانه داشت با يكى بر
١٣ل شد.ص� او نازد.از اين رو،آن آيات در ودم پيمانه مى"كراى مرد بربو
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شىمصاديق كم فرو
ده است:تطفي� شاملطأ مالك آورطبى به نقل از موشى قردر باب مصداق كم"فرو

ـ باشد.اه نماز و ون خواه تطفي� در كيل و وزى است خوهر چيز ١٤ضو و حديث ـ"سخن 

ع و متر و امثالاحد ذرهايى كه با وى چيزه"گيرقت در اندازشى سراز مصاديق ديگر كم"فرو
١٥د.نام بران ا نيز مى"توى رص كاالى تجارغ"گويى در خصوند و نيز دروآن محاسبه مى"شو

اند در معـامـلـهشى مـى"تـوكم"فـرو١٦ى است.شى كـم كـارشن"ترين مـصـاديـق كـم"فـرواز رو
١٧جه نيز باشد،اوكت،مضاربه،مصالحه،معاهده،و مزه،شرد،مبادله،مبايعه"اجارعقو

١٨شان"اند.د مصداق كم"فروه،ناقضين در خمس و نيز كسى كه بر عيالش سخت گيره"عالوب

١٩د.ل و عملى مى"شوجيز»"امر تطفي� شامل هر قوالوخالصه آن"كه در"«المحرر

ص مصاديقان متقدم و متأخر در خصـوى مفسرائه شده از سـوبا دقت در مطالب ار
ند،اختصاصن دار به معامالتى كه پيمانه و وزًفاشى صرمى"يابيم كه كم فروشى دركم فرو

د ايننه مى"شـود.اما چگوا نيز شامل مى"شـوازو رن پيمانه و تـرد؛بلكه معامالت بـدوندار
ند؛د؟مگر نه اين است كه مطففين كسانى"اند كه در پيمانه كم"مى"گذارا تحليل كرع رضومو

تان به عيال كه به ظاهر در آن معامله"اى صورپس چطور به ناقضين خمس يا به سخت گير
د تعميم مى"يابد؟نمى"گير

افق نمايند واز توشنده و خريدار ابرق يافتن هر معامله"اى،بايد فروّاى تحقاين،بربنابر
شته و ياه،نوديده پايبندند و به اين معامله با زبان،اشارافقى كه در ميان آنها حاصل گربه تو

شانند.فتن بهاى آن،جام� عمل مى"پوداد و با تحويل دادن كاال و تحويل گراربا امضاى قر
ى شدن صيغه" عقد هر دود دانست،با جارن و مرعى معامله ميـان زا نواج ردوحال اگر از

ند؛درل و تعهدات نسبت به هم پايبند مى"شوى اصوند و معامله،به يك"سرف اين پيوطر
ف مقابلد نسبت به طرظاي� خوند در هريك از وفين اين پيوت اگر هر يك از طراين صور

ازو وجى پيمانه و ترد خارجوتى به وده"اند.از اين رو،ضرورشى كرتاهى كنند،كم فروكو
د كه يك مسلمانا نيز تبيين كرع ناقضين خمس رضوان مون نيست.به همين شكل مى"تووز

د كه به تعهداتظ� مى"شودگار متعال،موار شهادتين،در مقابل پرورش اسالم و اقربا پذير
ده و به آن"ها عملآن پايبند بوات دين مبين اسالم و قرظاي� مسلمانى"اش و تمام دستورو و

اه خمس،نماز وتعهدات مسلمانـى،خـونه قصـور درنمايد.بنابر آنچه گفته شـد هـر گـو
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ف"ع ظرى به يك پيمانـه از نـود و نيـازب مى"شوشى محسـودى از اين دست كـم فـروارمو
ىازوستاخيز در ترن همان اعمال ما انسان"هاست كه در روز رنيست؛در اين جا پيمانه و وز

د.عدل الهى سنجيده مى"شو

اياتشى با استناد به آيات و روآثار و عاقبت $كم$فرو
اسّا النال تبخسـوان بالقسـط والميـزا المكيـال وفوم أوويا قوآن"«.بنا بر آيه صريـح قـر١

الاس أشياءهم وّا النال تبخسوو،و نيز"«)١١/٨٥د،(هو»ض مفسدينا فى األرال تعثوأشياءهم و
مين است.شى سبب فساد در ز،كم"فرو)٢٦/١٨٣اء،(الشعر»ض مفسدينا فى األرتعثو

،مصداق)١٩/٣٧(مريم،»م عظيمشهد يـوّا من مذين كفروّّل…فويل لجه به آيـه"«.با تو٢
ل فى الكيـلد:«و ا نزموت فرد كه حضرشن مى"شـو بر ما رو(ع)ل از ابى"جعفـرايت منقورو

شىى،كم"فـرو از همين رو٢٠ً»ايه كافـرّّى يسـمّلم"يجعل ويل الحد حـت»"وفينّويل للمطـف«
ه" كفر است.فتن در دايرار گرقر

 دنيا يكى ديگر از آثارّى است پس حبقات دنيوّشى تعـل.از آنجا كه منشأ كم"فرو٣
٢١د.ب مى"شوش محسوكم"فرو

 بر احتكارّائه داديم كه دالص مطففين اران،تعريفى در خصوّر.پيش از اين از زبان مفس٤
آن"كريم درشى است.به همين سـبـب،قـرد از اين رو،احتكار يكى ديگر از آثـار كـم"فـروبو

ف لنا الكيلجاة فأوجئنا ببضاعة مز وّأهلنا الضرنا وّها العزيز مسّا يا أيا عليه قالوا دخلوّفلمآيه":«
مان داده است. بر نهى احتكار فر)١٢/٨٨س�،(يو»قينّى المتصده يجزّ اللّق علينا إنّتصدو

استه"هاى آدميان مال اساس خو٢٢ات»؛"ة الشهوّ:«المال ماد(ع)مايش علىفر.بنابر٥
ات است.استه"هاى نفسانى و شهو مال"اندوز تابع خوًالاست و معمو

شـىمينه"ساز كم""فـروامـل ز بر آمده از جور حاكم نيز از ديگـر عـوِ.تنگى معيـشـت٦
٢٣به"شمار مى"آيد.

عاقبت)٣٨/١٦(المطففين،»ا الجحيمهم لصالوّ إنّثمآن كريم:«جه به آيه صريح قر.با تو٧
خ است.اهل تطفي� چشيدن عذاب دوز

شىنده$ كم فروامل باز دارعو
د»"نمازه"«هو سور٦٨ه"«المطففين»،اعتقاد به قيامت و در آيه ند در آياتى از سورخداو



٧١شمار�  ٢٢٣ …
رويكرد قرآن كريم به اهل تطفي

نده از كمدارامل بازا مهم"ترين عوا راء»"تقوه""«الشعره به ايمان و در سورو آيات و همين سور
اى حل اين معضل،در معامالت اقتصادى مى"داند.شى برفرو

بيان نتيجه
شن شد كه،«مطف�»"در لغـت،بـهاجعه" به تفاسيـر،روى و نيز مـرسى لغـو.با برر١

دن در پيمانه و در اصطالح،صفت نفسانى "انسان"هاى"محتكر،متقلب،معناى كم گذار
مان عصـرآن كريم از"«اهل تطفي�»"در زاد كالم الهى در قرمتدلس و مطمع است.لذا مـر

ادى كه بخس در كيل و پيمانهد يا افره،در اطالق به فراژد كه اين وشن مى"شول بر ما رونزو
ه به خوبى در يافتيماژسى مصداق"شناسى اين وفته است.همچنين با بررداشتند،به كار ر

اترف معامله فـرآن نمادين است و مصداق"هاى مطف� از بايع و طـرشى در قـركه كم فرو
د.ا شامل مى"شوعمل و يا هر صنفى رميت يافته و هرفته و مصاديق آن عمور

ش شد كـهان روى مفـسـرائه شـده از سـواستا با دقـت در مـطـالـب ار.در همـيـن ر٢
ند؛بلكه معامالت بدوند،اختصاص ندارن دار به معامالتى كه پيمانه و وزًفاشى صركم"فرو

ازو وجى پيمانه و تـرد خارجوتى به و ضرورًماد.،و لزوا نيز شامل مى"شـوازو رپيمانه و تر
ن نيست.وز

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

فسسه معار به نام مؤى سپهر)(جارات  بانك صادر٠١٠١١١٠٣١٨٠٠١ه ا به حساب شماراك رجه اشترو
سال نمائيد.سسه ارم تكميل شده به نشـانى مؤاه فرا همراريـز و اصل فيش بانكى ر و(ع)ضااسالمى امام ر

٣٧١٨٥ ـ ١٦٧ق پستى ـ صندو١٢،پالك ٨چه ى،كود منتظرّار شهيد محمنشانى:قم،بلو

اك نشريه اشتر�هزينه
استخودر

هتك شمار
ه يكسالهدور

 هر سال�سالنامه

شىپست سفارقيمت

٠٠٠٬١٠
٠٠٠٬٤٠
٠٠٠٬١٠٠

٥٠٠٬٨
٠٠٠٬٣٥

ايگانر

جمع

٥٠٠٬١٨
٠٠٠٬٧٥
٠٠٠٬١٠٠

قيمت"ها به ريال مى"باشد.
آنىهش"هاى قره پژوويژ



٢٢٤ قرآن از نگاه ديگر سال هيجدهم

ا وت و تقـوگشت به جهان آخـرآن كريم،ايمان و اعتقاد به معاد و بـاز.از منظر قـر٣
شى"اند.نده" كم فروامل باز دارى از جمله مهم ترين عوگارهيزپر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛مجمع"البحرين،٥٢١دات/؛المفر٧/٢٠٦.العين،١
.٩/٢٢٢ب،؛لسان العر٥/٩٠
.١٦/٨٧.تفسير الكبير،٢
جيز فى التفسيـر؛المحرر الـو١٢/٥٧.جامع البيـان،٣

.٥/٤٤٩الكتاب العزيز،
.١٩/٢٥٠آن،.الجامع الحكام القر٤
.١٥/٢٧٠ح المعانى،.رو٥
.٨٣/٦١٢آن،م القر.مقدمتان فى علو٦
.١/١٧٦؛االتقان،٨/٤٣٨المحيط،.بحر٧
.٥٢١آن الكريم/س اللفاظ القر.المعجم المفهر٨
.١٥/٢٧٥ح المعانى،.رو٩

ييـن،ّين،علّفين، سـجّنه،ن.ك:المطـفاى نمـو.بر١٠
ن.بوّن،يكذبوّن،مقرّوالضال

.٩/٦٨٩؛مجمع البيان،٤٤٦و٤٤٥.الدر المنثور/١١

.٨/٤٣٨المحيط،.ن.ك:بحر١٢
ل فـى؛لبـاب الـنـقـو٣٦٧احدى/ل و.اسبـاب الـنـزو١٣

.٣٥٥ل/اسباب  النزو
.١٩/٢٥٠آن،.الجامع الحكام القر١٤
.١٧/٤٦٨سائل الشيعة،.و١٥
.٢/١٠٩آن،ف قر.معار١٦
.٧/٨٩آن الكريم،.التحقيق في كلمات القر١٧
٣آن،قرى ازتو؛پر٥/٤٠٦آن،هان فى تفسير القر.البر١٨

/٢٣٢.
.٨/٤٣٨المحيط،.بحر١٩
.٢/٢٨ل كافى،.اصو٢٠
.٧/٨٩آن الكريم،.التحقيق فى كلمات القر٢١
.٥٨.نهج البالغة/حكمت ٢٢
.٢/٣٨٩الثقلين،.نور٢٣ ✃

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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