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 بنام خدا

 محمد جان رحمانی

 بررسی اخالق تجاری فقه محور

 چکیده

 آن ت وانجامعاانسان موظف به اط دستوری  دارد و هنجاری و اخالق شاخه ازعلوم فلسفی است که ماهیت

اخالق تجاری شاخه  می باشد وفقط دارای تضمین درونی و وجدانی است. کسب وکار درحوزه های گوناگون

مورد استفاده قرار  در حوزه کسب وکار وتجارت ی از علم اخالق است وبعنوان اخالق حرفه ای و کاربردی 

اون مطرح می کند .  اخالق تجاری که حس همکاری وتعمحور  بر معیارها ودستورات اخالقی را  می گیرد.

ی مختلف کسب وکار درپی داشته. به همین دلیل مبتنی برحس همکاری وتعاون است, موفقیتهای را درحوزه ها

درکشورهای صنعتی  در چند دهه اخیر جنبش اخالق کسب و کار و نهضت علمی اخالق حرفه ای است که

ته. دربسیاری وکشورهای که امروزه قطب تجارت وکسب وکار محسوب می گردد مورد توجه جدی قرار گرف

دوین قوانین های بیرونی واثر بخش کردن آن اقدام به ت اجرای کردن آن وایجاد ضمانت ازکشورها برای

تا درجه ی اجرای شدن آن بیشتر  ی را به قانون تبدیل نماینداخالق تجار ومقررات نموده اند ودرصدد اند که

سعی شده است که براساس روش سندی وتحلیلی , جایگاه اخالق تجاری در فقه دراین گفتار گردد. اما 

بعنوان معیارهای اخالق تجاری مطرح  "فقه محور معیارهای اخالق تجاری"لذا  قرار گیرداسالمی مورد بحث 

مشخص شدن جایگاه واهمیت اخالق تجاری در فقه اسالمی تاثیر عمیق بر تقویت ضمانت  . گردیده است

ی می سعر شان را درمحضر خدا میدانند, کسب وکا که تاجران دین مدار . اجرایی درونی و وجدانی آن دارد

برقراری عدالت  جام دهند. همینطور  درنهایت تجاری اند که کسب وکار خود را مطابق معیارهای اخالق نکن

 نندگان  در سود آوری مالی, ازوانصاف درتجارت وحمایت ازمحیط زیست ومنافع مصرف کنندگان وتولید ک

  .خواهد بود"  فقه محور تجاری اخالق "دستاوردها ومزایای مهم ترین

 و اخالق تجاری فقه محور, اخالق تجاری : اخالق, فقهواژه های کلیدی
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 مقدمه

ازنخستین مفاهیم دستوری است , که بدلیل سازگاری اش با  "باید ونباید "اخالق به عنوان یک رفتار هنجاری

فطرت وسرشت انسان هیچ گاه به فراموش سپرده نمی شود. ازابتدای خلقت وآفرینش انسان مساله این نوع 

  رفتار درزندگی ورفتار اجتماعی انسان ها مطرح بوده است.

وبد ازجمله موضوعاتی ساز گار با فطرت بنابراین موضوعاتی مانند اخالق به عنوان دانش معاشرت و خوب 

انسانی است و زاییده زندگی اجتماعی والزمه استمرار آن درطول اعصار مختلف بوده است. منشا آن هرچه که 

 باشد یک نیاز فطری است وانسانها بخاطر میل داشتن به زندگی ضرورت به اخالق دارند.

رح می گردد وضرورت آن چیست که امروزه کشورهای اصلی اینجا است که چرا اخالق تجاری مط حال سوال 

جهان باید برای موفقیت تجارت وکسب وکارشان منشور اخالق تجاری داشته باشند, مخصوصا کشورهای که 

دهای بیشترین تجارت را انجام میدهند؟  اخالق تجاری با کدام معیارها تعیین می گردد وتوسط کدام نها

 اجتماعی تعین می شود؟ .

  ف مفاهیمتعری.1

 تعریف لغوی  اخالق

خویها وسرشت  بد و نیک دانش»رابه  آن لغت بهای کتا ودر است و خلق جمع که عربی است ای واژه اخالق

)دهخدا: تعریف نموده اند "علم معاشرت با خلق "ویا  به « یک تن خاص یا خود برای نفس انسان تدابیر و

 (.8231ص 8231

 »،«  سرشت »،«  روش»  ،« عادت »به معنی   Etikos ) اخالق( ، از واژه یونانی Ethicsکلمه  انگلیسی زبان در

  (.8122-812ص. ص8233 )اریانپور :است شده گرفته آن نظایر و«  خصلت »،«  خوی و خلق

 تعریف اصطالحی  اخالق

 و کرده جامعه تعریف و فرد دیدگاه از( ناصواب و صواب یعنی) شر و خیر بد، یا اخالق را به خوب و درفلسفه

 در گوناگون بنابراین تعاریف .کند مشخص می خودشان یا یکدیگر قبال در را افراد تکالیف و وظایف ماهیت

 بر و برآمده همینطور درتعریف دیگر, اخالق را است. مشابه آنها اغلب که است شده ارائه « اخالق» مورد 

 توان می زمانی میداند. بنابراین از مقطعی هر در جامعه بر حاکم اعتقادات و ها ها، هنجار ارزش از خواسته
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 در آن سازوکارهای و بازار از انعکاسی را تجاری و اخالق جامعه های دانسته از انعکاسی طورکلی، به را اخالق

 .(8213فسخودی : امینیگرفت) نظر

 تجاری اخالق

 مورد تجاری محیط در را معنوی و اخالقی اصول که است( عملی) کاربردی اخالق از ای شاخه تجاری اخالق

 بازارها گسترش آن تبع به و اقتصاد شدن ی جهان به توجه با ویکم بیست قرن در .دهد می قرار بررسی

 اخالقی اصول همه تجارت، در .است یافته افزایش پیش از بیش تجارت در اخالقی نکات ضرورت رعایت

 زمان مرور به ها حرفه صاحبان یا بازرگانان بلکه دستورالعمل نیستند یا مقررات قانون، بر مبتنی الرعایه الزم

 .ندارند فعالیت ادامه حتی یا بازار به نفوذ برای شانسی نکنند رعایت اصول را از ای پاره اگر اند کرده درك

 شدت به دانشگاهی و محافل مهم بازرگانی های بنگاه در 8881 و 8811 دهه در تجاری اخالقی اصول به توجه

 و  آمد وجودب«  تجاری اخالق» به نام  ای حرفه یا رشته دنیا مهم های دانشگاه از بسیاری در و یافت افزایش

 یا روزمره های فعالیت در اخالقی نکات رعایت برای هایی دستورالعمل اقتصادی دنیا مهم مؤسسات اغلب

بنابراین تعاریف  (.1-2 صص 8213 : شد)علمی خواهد اشاره آنها به که کردند خود تدوین کارکنان رفتار

 مختلفی از اخالق تجاری ارائه گردیده است:

 . ای حرفه کارهای دادن انجام هنگام آدمی وکردار رفتار مدیریت ای حرفه اخالق( 8

 . پردازد می شغلی روابط مطالعة به که است اخالق دانش از ای رشته ای حرفه اخالق( 3

 را درمورد کسب وکارشان هاگروه و افراد رفتار که استانداردهاست و اصول از ایمجموعه ایحرفه خالقا( 2

 یک در و تخصص یک در کردن رفتار چگونه و زیستن چگونه سبک ای،حرفه اخالق عبارتی به کند.می تعیین

 .کندمی تعیین را سازمانی و فردی از اعم تخصصی محیط

 در هاآن از مهمی هایبخش که است شده پذیرفته و مقبول رفتارهای و هاواکنش سلسله ای،حرفه اخالق (4

 روابط به بخشی مطلوب برای ایحرفه و صنفی تخصصی، مجامع و هاسازمان سوی از مختلف هایتخصص

 آید.درمی  قانون و نامه آیین صورت به اجتماعی،

 قانون
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 گذاشته اجرا به موسسات ونهاد ها وضع و از ایمجموعه سوی از که هاستدستورالعمل از ایمجموعه قانون

شود وضمانت اجرایی بیرونی دارد وروابط حقوقی مردم را تنظیم می کند اما اخالق نیز ازسوی مجموعه ای می

 دارد. و وجدانی ازنهادها وموسسات تهیه وتدوین وبعنوان منشوراخالقی ارائه می گردد وضمانت اجرایی درونی

درونی  های محدودیت شکل به اخالق و برونی های محدودیت از ای مجموعه شکل به قانون کانت نظر از

 (.231ص  8234:فردریک کاپلستون )کند می عمل شوند، می اعمال رفتار بر که است

 موضوع اخالق تجاری

 اخالق تجاری موضوعاتی ذیل را مورد بحث وبررسی قرار میدهد: 

 کننده وارائه اطالعات غلط برای مشتریان گمراه تبلیغات و بازاریابی ابزارهای از استفاده .سوء8

 به نفوذ ذی های گروه یا احزاب به اقتصادی های بنگاه یا ها شرکت تبانی شرکتها با گروههای سیاسی ,. 3

تجاری خود, کمکهای مالی انجام میدهند  اهداف به دستیابی برای سیاسی آنها قدرت از برداری منظور بهره

شرکتها به منظور برنده شدن درمزایده ها ومناقصه ها با نهادهای دولتی توافق می کنند تا رقبا را وهمینطور 

 ازصحنه خارج نمایند.

 فعالیتهای پیشبرد برای  پرداختهای نا مشروع  ازقبیل رشوت فعالیت در بازار سیاه یا اقتصاد زیر زمینی, مانند.2

 .ی ومضر مانند کاالهای معیوب واعتیاد آورتجاری, تولید وداد وستد کاالهای غیر اخالق

.مسئولیتهای فردی و اجتماعی شرکتها, یعنی شرکتها نسبت به مردم, سهامداران ومحیط زیست مسئولیت دارند 4

 وباید حقوق آنان را درنظر داشته باشد.

وهمینطور عدم کار, مانند بی توجهی به مسائل ایمنی وصحی درمحیط کار  محیط در کارکنان حقوق تضییع .2

 رعایت انصاف وعدالت درپرداخت دستمزد وحقوق

 یا همراه تلفن های گوشی ژنتیکی، غذایی مانند مواد  جدید فناوریهای مربوط به کاربرد اخالقی مسائل.  1

 است. مضر کنندگان مصرف سالمت برای آنها اشعه که کامپیوترهایی

 کردن آگاه بدون های خاص گروه یا حیوانات روی ها فراورده یا داروها آزمایش به مربوط اخالقی مسائل.  3

 .(1ص ) همان علمیآنها

  معنوی مالکیت حقوق به مربوط مسائل.  1 

 آنان رضایت واجازه بدون دیگران تجاری عالئم از استفاده.  8
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 کودکان کار از استفاده.  81

 مبانی نظری تحقیق.2

مباحث مانند پشینه اخالق تجاری, دیدگاههای مطرح درمورد فلسفه وجودی آن, نهادهای  دراین  قسمت

مسئول ارائه وتدوین اخالق تجاری , کارکردها ومعیارهای اخالق تجاری و وظایف ومسئولیتهای شرکتها 

  ورابطه قانون واخالق مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 پشینه اخالق تجاری .2-1

مباحث مربوط به مباحث اخالقی وعلوم دستوری مانند اخالق  در دو منطقه ازدنیای  ازنظر تاریخی بطورکلی 

 امروز وگذشته بررسی می گردد.

 اخالق تجاری شرق خاستگاه نخست

 و آسیاست قاره یا اخالق تجاری ای حرفه اخالق خاستگاه اصلیبراساس تحقیقات صورت گرفته , 

(  میالد از قبل دوم درهزاره بابل پادشاه) همورابی ای ماده 313 قوانین جموعهدرم متعددی اخالقی رهنمودهای

 . براساس شود می دیده ای حرفه اخالق درباره قاره این بزرگان و فالسفه از برخی و تعالیم کنفوسیوس و

 با متمادی قرنهای اخالقی اجتماعی پسندیده سنتهای ،«  ای حرفه اخالق المللی بین انستیتوت»  تحقیقات

 اخالق به مربوط اسناد یا مقاالت عدم ارائه) فرهنگی مشکالت است. اما آمیخته هم در آسیایی ملل فرهنگ

 جهانیان که است شده آن از مانع(  انگلیسی زبان زمینه به این در شده انجام های فعالیت و ها روش و ای حرفه

 .ببرند پی تجاری یا ای اخالق حرفه تحول در قاره این نقش به

 غرب خاستگاه دوم اخالق تجاری

حدود ده قرن که معروف به قرون میانه درکشورهای اروپای است حاکمیت اخالق از نوع اخالق مسیحیت 

کاتولیک بر رفتارهای اجتماعی مردم به اوج خود رسیده بود رفتارهای اجتماعی و تجاری وکسب وکار مردم 

ر طبیعی قرار داشته وعلوم را منحصر درساحه علوم دینی واخالقی تحت حاکمیت بال منازع قوانین اخالقی وغی

وارزشی مطابق با تفسیر کاتولیک ها میدانستند ویک نوع مقابله وضدیت با علوم تجربی وقوانین طبیعی وجود 

 (.11-12صص علمی همان)اورده بود
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دانشمندان سعی دریافتن قوانین طبیعی ازقرن شانزدهم به بعد به دلیل ناکامیهای که درقرون وسطی وجود داشت 

برای مدیریت امور اجتماعی کردند, مسائل اخالقی وارزشی که بیشتر جایگاه دینی دارد را مانع درمسیر 

درنتیجه انقالب علمی ویا توجه جدی غرب به علوم تجربی وکشف  . بکارگیری قوانین طبیعی می دانستند

درصنعت حمل  ن بخار تحولی بزرگیبوجود آمد که با استفاده ازماشی قوانین طبیعی, انقالب صنعتی درانگلستان

ونقل وایجاد کارخانه های صنعتی ایجاد گردید. اما بعد ازمدت زمانی که مسائل پیچیده ای ناشی ازصنعتی شدن 

وجهانی شدن اقتصاد مانند تخریب محیط زیست و استفاده از کودکان وسوء استفاده از کارگران بوجود آمد، 

انشمندان حوزه علوم اجتماعی به این نتیجه رسیدند که تنها قوانین طبیعی توانمندی مدیریت امور کسب وکار د

د تا نرا ندارد بلکه باید قوانین تشریعی وبشری وقوانین طبیعی بصورت مکمل همدیگر مورد استفاده قرا گیر

 اخالقی نکات ست ویک ضرورت رعایتبی قرن در آید. به همین دلیل توفیقی الزم در امر کسب وکار بوجود

 های بنگاه در 8881 و 8811 دهه در تجاری اخالقی اصول به توجه .یافت افزایش پیش از بیش تجارت در

 حرفه یا رشته دنیا مهم های دانشگاه از بسیاری در و یافت افزایش شدت به دانشگاهی و محافل مهم بازرگانی

 رعایت برای هایی دستورالعمل اقتصادی دنیا مهم مؤسسات اغلب و  آمد وجود«  تجاری اخالق» به نام  ای

 James)شد خواهد اشاره آنها به که کردند خود تدوین کارکنان رفتار یا روزمره های فعالیت در اخالقی نکات

Brusseau:3183,p:38). 

 و معیارها ، اخالقی رهنمودهای که شرکتهایی سود میانگین که است داده نشان شده انجام همینطور بررسیهای

 امر این به که است شرکتهایی سود میانگین از باالتر کنند می رعایت را ای حرفه اخالق شده شناخته ضوابط

کشورهای غربی دراین راستا تالشهای گسترده ای را  .اند مانده بهره بی رقابتی مزیت این واز بوده توجه کم مهم

 کشور چند و سنگاپور جنوبی، کره هند، چین، ژاپن، انجام داده اند. اما ازکشورهای آسیایی فقط کشورهای مانند

درباره  تحقیق برای عمیقی و پردامنه های تالش هستند دنیا شاخص تجاری های قطب در ردة که آسیایی دیکر

 از گیری بهره و مورد توافق اخالقی اصول در هماهنگی ایجاد اخالقی، استانداردهای ارزیابی ای، حرفه اخالق

 صورت  المللی بین موسسات و ها در دانشگاه ویژه به  زمینه این در که وسیعی بسیار تجربیات و لعات مطا

 (.23-21صهمان  علمی صعمل آ ورده اند) به گرفته،
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 مداوم دادوستد سبب آسیا به جنوب و شرقی جنوب آسیایی کشورهای بازرگانی  تولیدی های بنگاه و شرکتها

 برای و فراگیرند غرب در متداول سبک را به ای حرفه اخالق که ناگزیرند امریکا و اروپا در خود همتاهای با

 .کنند ایجاد را الزم تأسیسات و نهادها ای، حرفه نوع اخالق این با خود کارکنان و مدیران کردن آشنا

می کنند, قدرمسلم طی سالهای اخیر  ای قلمداد حرفه ق اخال گذار پایه را خود غربی که امروزه کشورهای

 تجاری اخالق بخشی سامان زیادی برای های تالش اروپایی کشورهای از تعدادی و متحده ایاالت است که در

محورهای پژوهش پژوهش های دراین زمینه انجام داده اند. مهم ترین  و ای صورت گرفته است  حرفه یا

 درحال کشورهای نسبی مزیتهای از فراملی شرکتهای کشی بهره ورهای ذیل می باشد:مح وتحقیقات آنها در

و   المللی بین مبادالت نظام بودن ناعادالنه نوین , فناوریهای و نوآوریها شدن تجاری از ناشی مسائل,  توسعه

 پایدار. توسعه و محیطی زیست مسائل به بشر توجهی مک

 نهادهای مسئول ارائه وتدوین دستورالعملها .2-2

  دنیا معتبر دانشگاههای اغلب  و کرده کسب زیادی اهمیت اخیر دهه سه در درتجارت اخالقی مسائل رعایت

ومعیارهای اخالقی حوزه کسب وکار به ها  جنبه که ازطریق دانشکده های اقتصاد وبازرگانی , کنند می کوشش

نهادهای مختلف مرتبط به تولید وتجارت آموزش داده شود. بنابراین نهادهای نیز مسئولیت ارائه وتدوین دستور 

 عهده می گیرند که بطور کلی نهادهای ذیل این وظیفه مهم وخطیر را برعهده دارند:العملهای اخالقی را بر

 الف( نهادهای داخلی

 هایی که نهاد و تجارت توسعه نهای سازما بازرگانی، های اتاق بازاریابی، انجمنهای ا ونهادهای مانندسازمانه

اخالق تجاری  مورد در های دستورالعمل و ضوابط می دانند, خود وظایف جزو را تجاری فرهنگ ارتقای

 در باید تجارت صنعت و بخش در شاغل افراد طورکلی به و تولیدی واحدهای بازاریابان، تدوین می نمایند و

 .اقتصادی طبق آنها عمل نمایند های فعالیت

 ب( نهادهای بین المللی 

 در اخالقی مسائل رعایت نهادهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی وحمایت ازمحیط زیست ضرورت

 اوایل در تجارت نیجها سازمان گذاران پایه بخش تجارت وکسب وکار  را مورد تاکید  قرارمی دهد. چنانچه

 موجب به که شود  تدوین « منصفانه تجاری های رویه» کردند که موافقت نامه ای با عنوان  ترغیب 8881 دهه

 و اجتماعی وپیامدهای است غیراخالقی اقدامی که(  مکارانه فروشی ارزان) دامپینگ نظیر اقداماتی به توسل  آن
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ص علمی همان شده گردد) ارائه با آن مقابله برای هایی راهکار و محکوم دارد، ای گسترده منفی اقتصادی

 منابع مصرف کاهش طریق از توسعه پایدار زیست، محیط حفاظت به مربوط مقررات تصویب آن بر عالوه(.3

 معنوی، مالکیت حقوق حفظ بهداشتی، ، مقررات( آینده های نسل مصالح به توجه سبب به) تجدیدناپذیر

 اخالقی اصول رعایت به کشورها توجه از عمدتاً آن که نظایر و تبلیغات فریبنده از جلوگیری ، مداری مشتری

 .گیرند نشأت می تجارت در

 ج( نهادهای دینی

همینطور نهادهای دینی ومذهبی نیز به منظور ارتقای فرهنگ کسب وکار دستورات ورهنمود های را مورد تاکید 

 باید کسب وکار خود را مطابق آنان عیار نماید.قرار می دهد که یک انسان دین مدار 

 دیدگاههای مطرح نسبت به فلسفه وجودی اخالق تجاری.2-3

 از علمای اخالق و درمورد کاکردهای اخالق تجاری دورویکرد فلسفی متفاوت ورقیب مطرح است , برخی

 اصلی هدف که کنند می لآنها استدال.  نیستند موافق تجارت در اخالقی مسائل کردن مطرح با اقتصاددانان

 به که اقدامی هر بنابراین.  است سهامداری یا های اقتصادی بنگاه صاحبان برای سود حداکثر به دستیابی تجارت

 هیچ اخالق واقتصاد دانان معتقد اند که علمای برخی دیگر .شود می مجاز تلقی کند کمک هدف این تحقق

 دنبال به است شده وضع این زمینه در که مقرراتی و قوانین یا اخالقی معیارهای رعایت بدون تواند نمی فردی

 لطمه اقتصادی های بنگاه شهرت حسن به معیارهای اخالقی رعایت عدم.  باشد خود مشخص منافع به دستیابی

 ن محدودشد و بازرگانی مؤسسات شکست آن نتیجه که برد بین می از را تجاری های طرف اعتماد و زند می

بنابراین رعایت مسائل اخالقی درکسب وکارشان ضامن بقاء شرکتها وباالرفتن  .خواهد بود آنان فعالیت دامنه

 اعتبارآنها خواهد بود.

 الف( رویکرد منفی نسبت به ضرورت اخالق تجاری

کسانیکه دیدگاه منفی نسبت به کارکردهای اخالق تجاری دارند باتوجه به دالیل ذیل مطرح کردن اخالق 

 را مفید نمیدانند:تجاری 

 .کارایی دست نامرئی بازار8
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بازار اشاره  ، به طور عمده به کارایی دست نامرئیوتجارت نیازی از اخالق کسب و کاردانان در توجیه بیاقتصاد

تواند موجب رعایت اعتقاد آنان، دست نامرئی بازار می به ( ..Shaw & Barry,  pp 841-843د)کننمی

گیری ای برای رأیاخالق در محیط کسب و کار شود. بر اساس نظریة محوری علم اقتصاد، بازار به منزلة عرصه

هایشان از بازار، به نفع بقای کنندگان با خرید نیازمندیکند. مصرفکند و خود مشکل را حل میعمل، می

د بنابراین بازار سود صاحبان صنایع را تامین کنها را به بهترین شکل تأمین میدهند که نیاز آنمیصنایعی رأی 

 . (Tabish:3118,p48می کند درحالی اخالق توجه به سود ومنافع ندارد)

 . نادیده گرفتن معیارهای اخالقی3

 شده دیده در مواردی آید می عمل به ها شرکت در اخالقی های نامه نظام تدوین برای که تأکیداتی رغم به

 آن در که اقتصادی محیط تأثیر تحت سودجویی یا سبب به  اقتصادی های بنگاه یا موسسات از برخی که است

 از.  کنند حفظ بازار در را خود سهم بتوانند تا زنند می پشت پا اخالقی ضوابط و معیارها به  کنند می فعالیت

 اقتصادی بنگاه یک آن برمبنای که کرد اشاره تجاری آگهیهای به توان اخالقی می تخلفات بارز های نمونه

آن  مشتریان تعداد از تا دهد ارائه خود رقیب های شرکت محصوالت از نادرستی کند  که تصویر می تالش

 خاص یا موضوعات موضوع به نسبت جامعه حساسیت به غالباً شرکت یک مورد در منفی تبلیغات نوع بکاهد

 رقیب شرکت، یک است ممکن حساس باشد محیطی زیست ئل مسا به نسبت ای جامعه اگر مثالً.  دارد بستگی

 ممکن مواردی در. کند نمی رعایت خود محصوالت در تولید را محیطی زیست مقررات که کند متهم را خود

 هرحال به.  باشد رقبا منفی تبلیغات سوژه آنان به نسبت بد رفتاری یا شرکت کارکنان یک حقوق تضییع است

 نامه درنظام که است مواردی جزو مشتریان یا کارکنان با رفتار حسن یا زیست محیط حفظ به که توجه آنجا از

 به کارکنانش و خود که سودآوری شرکتهایی در تواند نمی منفی تبلیغات قبیل این است منعکس اخالقی های

 .باشد گذار تأثیر هستند پایبند اخالقی معیارهای

 بودن تعیین معیارهای اخالقی .مشکل2

 نیست ای کارساده گذار است، تأثیر اقتصادی های بنگاه آوری سود در نها آ رعایت که اخالقی معیارهای تعیین 

 .  می باشد دارا را خود خاص های ارزش یا معیارها ای هرحرفه و

 ب( رویکرد مثبت نسبت به فلسفه وجودی وکارکردهای اخالق تجاری

 نسبت به کارکردهای اخالق تجاری دید مثبت دارند دالیل ذیل را ارائه می دهند:کسانیکه 

 .رابطه مثبت اخالق تجاری وعملکردهای مالی8
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 مقرراتی و قوانین یا اخالقی معیارهای رعایت بدون تواند نمی فردی هیچ اخالق معتقد اند که علمای و فالسفه 

 معیارهای اخالقی رعایت عدم.  باشد خود مشخص منافع به دستیابی دنبال به است شده وضع این زمینه در که

 آن نتیجه که برد بین می از را تجاری های طرف اعتماد و زند می لطمه اقتصادی های بنگاه شهرت حسن به

اخالق تجاری به عنوان دست نامرئی  .خواهد بود آنان فعالیت دامنه ن محدودشد و بازرگانی مؤسسات شکست

 باعث افزایش اعتبارشرکتها، وعملکرد مالی مثبت شرکتها خواهد شد.

 و اخالقی رفتارهای بین مثبت رابطه دوپل شیگاگو دانشگاه استاد چور ورس کورتیس دکتر تحقیقات 

 تجاری های طرف به«   قیاخال نامه نظام» بودن  دارا .است اثبات رسانده به را خوب بسیار مالی عملکردهای

 اخالقی معیارهای و اصول به جدی ای گونه به نها آ تجاری همتای که دهد می اطمینان اقتصادی بنگاه یک

 می مکلف آن رعایت به نیز را خود کارکنان است اخالقی کد دارای که یا تشکیالتی سازمان.  است پایبند

 (.21همان علمی صکند)

گردیده است، این واقعیت را نشان میدهد  منتشر«  بریتانیا ای حرفه اخالق انستیتوت»   که ازسوی درگزارشی

باعث افزایش ارزش افزوده اقتصادی  3118 و 8883 سالهای که رفتارهای اخالقی درسودآوری شرکتهای طی

ده بدست آم 3118و 8883بریتانیایی درطی سالهای  شرکت 221 شرکتها گردیده است. این گزارش از بررسی

 رهنمودهای دارای که انگلیسی بزرگ های شرکت سود که میانگین گردید مشخص بررسی این طی. است

 سود میانگین از باالتر اند، کرده رعایت را ای حرفه اخالق شده شناخته و ضوابط معیارها و بوده اخالقی

 «  های اخالقی نامه نظام» خود  کارکنان برای یا نداشته توجهی ای حرفه اخالق به که است هایی بوده شرکت

 مزیت یک  تجارت بخش در اخالقی موازین به بودن پایبند که است شده روشن ترتیب بدین. اند نکرده تعیین

 (.23همان ص)است المللی بین مناسبات عرصه در مهم بسیار رقابتی

 .شکست بازار 3

صنایع با زیرپا گذاشتن  شرکتها و بسااند، چهفعالکنندگان و تولیدکنندگان بسیاری در بازار در فضایی که مصرف

. یعنی دست دست نامرئی بازار است این مساله به معنی نا توانیدهند. میمعیارهای اخالقی به حیات خود ادامه 

فضای رقابتی بازار وعدالت اجتماعی را فراهم نماید.  هدف مزبور را تأمین کند نتوانسته در عملنا مرئی بازار 

های فعال در عرصة تجارت، موجب پدید آمدن های اقتصادی در حق نیرویعدالتیبر تشدید برخی از بیافزون 

شده  ازجمله مشکالت تخریب جنگل ها ومراتع، آلودگی آب وهوا بسیاری از فجایع انسانی و زیست محیطی
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توان از اقتصادی تجارت را میهای اجتماعی و ناتوانی نیروهای بازار، در جلوگیری از ناهنجاری بنابراین .است

 (.(James Brusseau:3183,pp312-313ردقلمداد ک مصادیق شکست بازار

ترمیم کرد؛ مهندسی فرهنگی  را توان با مهندسی فرهنگی تجارت و بازاردر برابر،  شکست بازار  میبنابراین  

ها صاحبان حرفه خالقی در میانپذیری ابرای نهادینه کردن روح مسئولیتذاری فرهنگی گتجارت نوعی سیاست

 .و مشاغل است

 .ماهیت فضای تجارت وکسب وکار2

های اجتماعی و اخالقی فضای کسب و کار و تجار ت به دلیل ماهیت خاص خود، همواره در معرض آسیب

فروشی، ارائة اطالعات نادرست و قرار دارد. افراد برای موفقیت در بازار، گاه به شگردهای غیراخالقی چون کم

مسئله است که فضای کسب و کار آورند. این مشکل به طور عمده ناشی از این تبانی، برای حذف رقیب رو می

گرایانه است. بازار، مکان معامله برای کسب سود ها و رویکردهای محاسبهمحیطی خشک و متأثر از عادت

گری روی در حسابآید. افراط و زیادهاست؛ سودی که غالباً بدون حسابگری و دقت عمل به دست نمی

بنابراین ضرورت دارد  (.28ـ  3 ص، ص8218 د)توکلی :فرو برهای اخالقی ورطة ناهنجاریتواند افراد را به می

 .(James Brusseau:3183.p34که این محیط آلوده را توسط حاکمیت اصول اخالقی تطهیر کرد  )

 .اخالق تجاری دست نا مرئی4

 رعایت بدون را خود مالی گزارشهای که را و شرکتهایی بوده داران سهام منافع حافظ تواند می نون قا اگرچه

ولی  کند مجازات  نمایند می تعلل مالی حسابهای صورت و گزارشها موقع به از انتشار یا کنند می ارائه ضوابط

رعایت اصول اخالقی به عنوان دست نامرئی می  قانون جنبه بیرونی دارد ونیاز مند به ضمانت اجرایی است. اما

 نماید. توانند ازجنبه درونی فضای کسب وکار وتجارت را مدیریت 

 . اخالق حرفه ای عامل فرهنگی توسعه اقتصاد2

 محسوب توسعه هایزمینه سایر و اقتصادی توسعه در فرهنگی عامل مهمترین ایحرفه اخالق و کار اخالق 

گردد زیرا تجربه نشان داده است که شرکتهای بازرگانی که دارایی کد ونظامنامه اخالق تجاری هستند بیشتر می

 وقرار می گیرند. مشتریان بودهمورد اعتماد 

 تأسیس به اخالق تجاری طرفداران, بنابراین با توجه مزایایی که اخالق تجاری می تواند درپی داشته باشد

 کنندگان مصرف و تولیدکنندگان حمایت از که اند کرده اقدام ،« منصفانه تجارت سازمانهای »عنوان  با نهادهایی

 آغازشد، متحده الت ایا در 8841 دهه اواخر در عادالنه تجارت گسترش منظور به تالشاین .  هستند برخوردار
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 اروپا دوم جهانی جنگ وآوارگان پناهندگان به کمک منظور به کشور این کلیساهای از تعدادی که طریق بدین

 (.11اقدام کردند )همان علمی ص  مستقیم طور به آنان دستی صنایع فروش به

 ایجاد طریق از را عادالنه تجارت ضرورت (NGO’S) غیردولتی نهای سازما از تعدادی 8821 دهه لهای سا در

 8811 دهه در عادالنه تجارت نهضت. دادند قرار تأکید مورد توسعه ل درحا کشورهای در عرضه های زنجیره

 بین مقبولیت از که دادند رواج را « کمک نه تجارت» شعار رادیکال های گروه و یافت گسترش اروپا قاره در

 دهلی در 8811 سال در که( UNCTAD) ملل سازمان تجارت و توسعه کنفراسن و دومین شد برخوردار المللی

 برقرار صنعتی وجهان توسعه درحال کشورهای بین ای عادالنه تجاری روابط که کرد درخواست شد تشکیل نو

 (.18شود)همان ص

مزایای برقراری اخالق تجاری درکشورهای کانادا وانگلستان همینطور مطالعات تجربی دیگری نیز  درزمینه   

  انجام دادند که با استفاده از اخالق تجاری تجارت عادالنه ومنصفانه برقرار خواهد شد.

 می مصرف قهوه فنجان میلیون چهل از بیش روز هر کانادایی کنندگان مصرف شده، انجام براوردهای براساس 

گیرد.  می قرار استفاده مورد ها خانه و در خریداری ها سوپرمارکت از ها قهوه این سوم دو حدود. کنند

 کننده تولید عاید آن سنت 88 تنها بازار در شده فروخته دالر قهوه هر از که دهد می نشان شده انجام محاسبات

 حمل بندی، بسته فراوری، های کارگاه و فروش خرده فروش، عمده به واردکننده، بقیه سنت 18 و شود می

واین وضعیت کامال یک تجارت نا عادالنه است که به ضرر تولید کنندگان قهوه تمام   گیرد می تعلق ... و ونقل

 نصیب قهوه فروش بهای  از بیشتری بخش مصرف تا تولید مسیر از ها واسطه حذف صورت درمی شود. اما 

شد وزیان تولید کنندگان کمتر خواهد شد وبه برقراری تجارت عادالنه کمک  خواهد قهوه اصلی تولیدکنندگان

 نخستین عنوان به را شهر این کانادا « ویل ولف» شهر شهردار ، 3113 آوریل 83 روز درخواهد کرد. همینطور 

 معرفی است وبرقرار گردیده درآمده اجرا مرحله به به مدد برقراری اخالق تجاری  عادالنه تجارت  که شهری

  عادالنه در تجارت که  دنیا شهر نخستین عنوان به را« گاستانگ »شهر  3111 سال در نیز . انگلستان کرد

 (.13)همان صنمود معرفی است شده پیشگامواخالق تجاری 

 وظایف و مسئولیتهای شرکتها .4-2

وباید مطابق مسئولیتهای  دارندمسئولیت  جامعه و دولت مشتریان، شرکتها  دربرابر سهامداران, کلی طور به 

 بازارهای به کیفیت بی یا نامرغوب کاالهای شرکت صادراتی، یک فرضاً اگر.  تعریف شده خود رفتار نمایند
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 حیثیت و اعتبار به بلکه انداخت خواهد خطر به بازار آن در را موقعیت خود تنها نه کند عرضه صادراتی

 ممکن که شرکت یک پرستیژ یا شهرت حسن .ساخت خواهد وارد لطمه نیز کند می آن فعالیت در که کشوری

 رفتار سوء سبب به  ساعت چند فاصله به باشد ناپذیر خستگی و فعالیت مستمر دهه چندین دستاورد است

سئولیتهای فردی م بنابراین شرکتها  .  برود بین از تواند می  مدیریت انگاری سهل یا کارکنان آن از تعدادی

 .را خواهد داشت واجتماعی ذیل

 الف( مسئولیتهای فردی شرکتها

مسئولیتهای فردی شرکتها ناظر به منافع وسودشرکتها است که شرکتها برای تامین سود ومنافع خود اقدام به 

تجارت ومبادله وتولید می کنند مطابق دیدگاه اخالقی, اهداف و وظیفه هرشرکت براساس مسئولیتهای فردی 

 معتقد «  فریدمن میلتون»  اقتصاددانان مانند  از ثر سود ومنفعت می باشد . برخیشان  بدست آوردن حد اک

است)همان توکلی  بنگاه وشرکت داران سهام برای سود حداکثر به دستیابی اقتصادی، بنگاه یک هدف که است

نه  است جامعه برعهده  شود می بنگاهها ناشی فعالیتهای اقتصادی از که همینطور جبران خساراتی (.3-28صص

 ی ها آلودگی جبران آمریکا برای در الکتریک جنرال شرکت  چنانچه که . شرکت صاحبانسهماداران و برعهده

 نداده انجام مؤثری اقدام دسن, هو به رودخانه شرکت صنعتی بهای فاضال مانند رها نمودن محیطی  زیست

 (.32-32صهمان علمی صوانجام نمیدهد)

 اجتماعی شرکتهاب( وظایف ومسئولیتهای 

مسئولیت اجتماعی شرکتها عبارت است از جبران خسارتهای ناشی از فعالیتهای اقتصادی توسط شرکت نه 

 د خو به قانونی جنبه اجتماعی شرکتها مسئولیت توسعه، درحال کشورهای از بسیاری در جامعه . امروزه 

 لحاظ از که دهند می ترجیح معتبر اقتصادی یها ه بنگا اغلب اما نیست، آور الزام آن به کردن عمل و نگرفته

برخالف کشورهای توسعه یافته که تاحدودی مسئولیتهای اجتماعی  .باشند پذیرا را مسئولیتها این اخالقی

 مصوبه طی شد درخواست اروپایی کمیسیون از 3113 سال شرکتها جنبه قانونی بخود گرفته است. چنانچه در

.  نماید اعالم اجباری ا ر ها مسئولیت این ایفای و مشخص را ها شرکت اجتماعی های مسئولیت میزان ای

 به داوطلبانه است ممکن که آنجا تا ها باید رهنمود اخالقی داشته باشد شرکت تاکید نمود که اروپایی کمیسیون

همینطورکشورهای صنعتی که پیمان کیوتو را  .کنند عمل جامعه قبال در خود مسئولیتهای اخالقی واجتماعی
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انجام دهند لذا  را  امضا کردند براساس آن موظف شدند تا مسئولیتهای اجتماعی شان درقبال سایرکشورها

هشت درصد مواد سمی  گازهای ,  3182-3111مطابق پیمان کیوتو موظف شدند که اوال: درطی سالهای 

 ساالنه مبلغ یک میلیارد دالر به کشورهای در حال توسعه بعنوانگلخانه ای خودرا کاهش دهند وثانیا : 

 (.31خسارتهای زیست محیطی پرداخت کنند)همان ص

بنابراین شرکتها براساس مسئولیتهای اجتماعی که دارند باید مسئول جبران خسارت وارده برجامعه ومحیط 

امه های اخالقی شرکتها. عمل نمایند . منمطابق با کدها ومرا  زیست باشد واز نظر اخالقی مسئولیت دارد که

موجب ماده   به 8812 درسال ملل سازمان عمومی مجمعچنانچه که با توجه به مسئولیتهای اجتماعی شرکتها , 

 و ارائه داد دولتها به 341کنندگان درقالب قطعنامه  و وظایف مصرف  حقوق حفظ زمینه در رهنمودهایی , 28

تدوین  کنندگان وتعیین وظایف آنان مصرف حقوق از حمایت برای را الزم قوانین کرد مکلف را آنان

لذا مطابق این رهنمود های اخالقی شرکتها مسئولیت دارند که مطابق معیارهای ذیل (.43-42صهمان صنمایند)

 کاالها وخدمات تولید نمایند :

 رساندمی  آسیب کنندگان مصرف تندرستی به که خدماتی یا کاالها تولید عدم. 8 

 شده است تدوین خدمات و کاالها برای که صحی و کیفی استاندارهای کامل رعایت. 3

 مصرف) مشتری به آن از کاربرد ناشی مشکالت یا کاال ساخت در نظارت عدم نتیجه در که خساراتی جبران. 2

 است شده وارد( کننده

 آن نادرست کاربرد از ناشی مخاطرات و کاال استفاده ومصرف  صحیح روشهای آموزش. 4

 . مشتری به شده ارائه های تضمین به پایبندی و کاالها فروش از پس خدمات تأمین. .2

 کاال انتخاب حق .1

 در مطلوب و کیفیتهای رقابتی های قیمت به که گوناگون خدمات یا کاالها بین از بتوانند باید کنندگان مصرف

.  نمایند انتخاب دانند می منطبق خود و توانمندیهای نیازها با که را خدمتی یا هرکاال شود می گذارده آنان اختیار

 می محدود را انتخاب حق این که اقداماتی به زدن دست از که اند موظف اخالقا اقتصادی های بنگاه و دولتها

 .خودداری نمایند کند

 اطالعات به دسترسی حق. 3
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 برابر در آنان از یا کند کاالها کمک آگاهانه انتخاب در آنان به که اطالعاتی کلیه به دارند حق کنندگان مصرف

 کاال مصرف صحیح های روش اند موظف کنندگان تولید. باشند داشته دسترسی نماید حمایت فریبنده تبلیغات

 .برسانند کنندگان مصرف آگاهی به را نادرست آن کاربرد از ناشی خطرات و

 سالم زیست محیط از برخورداری حق. 1

 اندازند می به خطر را زیست محیط سالمت که را هایی فعالیت انجام یا مواد کاربرد که اند مکلف دولتها

 شده تدوین زمینه این در هستند که مقرراتی رعایت به ملزم اقتصادی های بنگاه و کنند ع ممنو یا محدود

 .  شد یاخواهد

  رابطه قانون و اخالق.5-2

یکی ازبحثهای مورد ضرورت بیان نمودن رابطه اخالق وقانون است که آیا با وجود قانون ضرورت بر اخالق 

نظریات مختلف مطرح است که بصورت  در این مورد. می باشد یانه و چه رابطه بین آن دو قبل تصور است 

 ذیل قابل بررسی است .

 الف( رابطه جانشینی اخالق وقانون

های مجاز تواند قلمرو فعالیتمی ضرورت دارد وقانون قانون در ورای اخالق بهجارت برخی معتقدند که ت

باشد. ازطرف دیگر با نبود قانون, اخالق تجاری را مشخص کند و دیگر ضرورتی برای پرداختن به اخالق ن

کردن زباله  مثال قانون ممنوعیت رها .جانشین آن خواهد شد یعنی در ورای قانون, اخالق جانشین آن می باشد

های آلوده کننده درکشورهای توسعه یافته وجود دارد بنابراین نمی توانند زباله های صنعتی خود را دراین 

کشورها رها نمایند اما حق رها کردن در کشورهای جهان سوم را نیز ندارند زیرا گرچند قانون ممنوعیت رها 

اجازه نمی دهد که زباله ها را درکشورهای که  کردن درکشورهای جهان سوم وجود ندارد ولی اصول اخالقی

 قانون وجود ندارد رها کند لذا بجای قانون اصول اخالقی حاکم است.

 ب( این همانی اخالق وقانون

طبق نظریه قرارداد گرایی قانون خودش یک نوع قرارداد است واین نوع قراردادها خودش معیار ارزشهای  

توانستند تبیین کرد. در گذشته کلیدسازان می 8ان با استفاده از مثال آلبرت کارتواین استدالل را می اخالقی است.

توانست به سارقان کمک کلید بسازند. مشخص است که این کار میبر اساس سفارش پستی مشتریان خود، شاه

آلبرت کار رغم وجود این مشکل، کند که بدون آنکه شناخته شوند، ابزار الزم برای دزدی را فراهم کنند. به

است؛ تا آنکه قانونی مبنی بر ممنوعیت قبول  بوده سازان کامالً قانونی و حتی اخالقیمعتقد است این عمل کلید

                                                           
8 .  Albert Z. Carr 
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 8211د)توکلی:ر غیرقانونی و غیراخالقی اعالم شکلید وضع شد، که از آن پس این کاسفارش پستی ساخت شاه

توانست با استفاده از قواعد بازی کسب و کار، سود به بیان دیگر، پیش از تغییر قانون، کلیدساز می (.3-28صص

بنابراین  (.38اندور گاستافسون، ص د)فعالیت هر کاسب دیگری اخالقی بو خود را افزایش دهد و کار او همانند

 باشد نداریم. زقانونطبق این نظریه هرقانونی اخالق است وچیزی بنام اخالق که جدا ا

 ج( رابطه مکملی بین قانون واخالق

 بین اخالق وقانون می تواند براساس دالیل ذیل رابطه مکملی وجود داشته باشد: 

ارزشهای اخالقی می تواند منبع ومنشا قانون گذاری وتوجیه کننده قواعد حقوقی باشد. اما قانون وقواعد  اوال: 

 حقوقی می تواند تضمین کننده اخالقیات باشد.

 قوانین موارد خاص را شامل می گردد و ممکن است فراگیر نباشد اما اخالق فراگیراست. ثانیا: 

 ستفاده نیز قرار می گیرد اما اخالق اینطوری نیست.قوانین معموال مورد سوء ا ثالثا: 

قوانین ممکن است باعث انباشت وتراکم سرمایه وایجاد فرصتهای کاری برای تعداد خاص گردد اما  رابعا: 

 اخالق الزامات ومحدودیت های فراگیر را فراهم می سازد.

تمداران درعرصه بین الملل ممکن است خامسا:  قانون ممکن است ابزار دست سیاستمداران قرارگیرد که سیاس 

 قوانین تبعیض آمیز ی برعلیه برخی کشورها وشرکتها وضع نمایند.

سادسا: قانون در بسیاری موارد ممکن است ابهام داشته باشد مانند اینکه تولید کاالهای نامرغوب برای 

ال توسعه خالف قانون کشورهای صنعتی خالق قانون باشد ولی تولید وصادرکردن آن برای کشورهای درح

 نیست چون آنها اصال دراین زمینه قانون ندارند.

بنابراین بین حقوق واخالق پیوستگی مکملی وجود دارد که ازاصول اخالقی می توان برای توجیه قواعد 

حقوقی بکار گرفت واز قواعد حقوقی می توان برای تضمین اخالقیات استفاده کرد. اخالق می تواند موارد که 

 نین آنجا را شامل نیست را شامل گردد. قوا
 

 بررسی اهمیت اخالق تجاری درفقه اسالمی.3

فقه اسالمی یکی از منابع غنی و مهم برای مطالعه و بررسی اخالق حرفه ای و معیارهای آن است . براساس 

. خود معیارها و ارزشهای اخالقی را رعایت کنند ر، گفتار،تعالیم دین مبین اسالم، مسلمانان موظف اند در رفتا

 نکات اخالقی  وجود دارد , هرکدام آنها  در فقه اسالمی که  احکام خرید و فروش کاال بنابراین با توجه  به

متضمن  مهم را در حوزه کسب وکار بیان می کند . انجام معامالت وتجارت مطابق با آداب واحکام فقهی آن

معامله و جامعه می باشد . دراین قسمت سعی می شود که برخی از احکام فقهی معامالت ح طرفین و صال خیر
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اخالق تجاری "بعنوان معیارهای  وکسب وکار که نشان دهنده ای جایگاه اخالق تجاری در فقه اسالمی است

الق اخ"بیان گردد. درصورتیکه تاجر وکاسب بتواند معامالت وکسب وکارش را مطابق منشور  "فقه محور

 افزایش خواهد یافت. هاانجام دهد میزان موفقیت وسود دهی شرکت "تجاری فقه محور

 معیارهای اخالق تجاری فقه محور

  یادگیری احکام کسب و کار و تجارت.8

شده است که یک تاجر وکاسب باید ابتدا احکام وآداب کسب  بر این موضوع تآکیددینی در آموزه های 

باز شناسد؛ و کسی که بدون آگاهی وارد و درست را از نادرست  تا حالل را از حرام  وکارش را بیاموزد 

 فرماید:السالم(  میامام صادق )علیه چنانچه حضرت .تجارت بشود در شبهات غوطه ور می شود.

مّ اتّجر تورط ه فی دینه ثمن اراد آلتجاره فلیتفقّه فی دینه لیعلم بذلک ما یحّل له مما یحرم علیه، و من لم یتفقّ

 (.4، ح 312، ص83وسایل الشیعه، ج الشبهات)

 فرماید:السالم(  میهمینطور  امام علی )علیه

 (3علم  ارتطم  فی الربا ثمّ ارتطم)همان ح من اتجر بغیر

  رود.ای در باتالق ربا فرو میهر کس بدون آگاهی تجارت کند، به طور فزاینده

 مهارت در کسب وکار.3

وکسب وکاری با مهارت  که مایه رونق کسب و کاراست داشتن مهارت الزم در انجام کار است یکی از آدابی

خداوند متعال در آیه چنانچه که  .انجام می شود میزان موثریت واثر بخشی افزایش وهزینه ها کاهش می یابد

 سوره بقره می فرماید: 343

لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا قَالُوَاْ أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَلَمْ وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ  

مَن یَشَاء وَاللّهُ  ؤْتِی مُلْکَهُیُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ یُ

 وَاسِعٌ عَلِیمٌ.

خداوند طالوت را بر شما به پادشاهى گماشته است گفتند چگونه او را بر و پیامبرشان به آنان گفت در حقیقت

ما پادشاهى باشد با آنکه ما به پادشاهى از وى سزاوارتریم و به او از حیث مال گشایشى داده نشده است 
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خدا او را بر شما برترى داده و او را در دانش و ]نیروى[ بدنى بر شما برترى پیامبرشان گفت در حقیقت

 .دهد و خدا گشایشگر داناستبخشیده است و خداوند پادشاهى خود را به هر کس که بخواهد مى

 مرغوبیت در کیفیت .2

 امام صادق ) علیه السالم ( فرمود:  مرغوبیت درکیفیت کاالها وکار سبب خیر وبرکت می گردد. چنانچه

فی الجید دعوتان ، وفی الردیء دعوتان ، یقال لصاحب الجید : بارك اهلل فیک وفیمن باعک ، ویقال لصاحب 

 (.8، ح 338، ص82وسایل الشیعه، ج ال بارك اهلل فیک وال فیمن باعک) الردیء :

خوب گفته می شود: خدا به تو و درجنس خوب دو دعوت است ودرجنس بد دو دعوت؛ به صاحب جنس 

 فروشنده تو برکت دهد؛ وبه صاحب جنس بد گفته می شود: خدا به تو و فروشنده تو برکت ندهد .

 داریراستگویی و امانت. 4

 است ضروری آن دادوستد رعایت مراحل همه در و است انسانی واالی خصایص از یکی وامانت داری صداقت

 و است ناپسند اقدامی مشتری دادن فریب کاال یا های ویژگی درباره نادرست اطالعات ارائه یا حقیقت کتمان

  است. در واقع سرمایة اصلی تاجر  داری و راستگوییامانتپس  .یزند م لطمه تجاری فعالیتهای تداوم به

چنین وصف کرده دار و راستگو را که اقدام به تبلیغات دروغین نمی کنند پیامبر گرامی اسالم تاجران امانت

دار و راستگو در روز التاجر األمین الصدوق المسلم مع النبیین و الشهداء یوم القیامة؛ تاجر مسلمان امانت»است: 

 (3/1. مستدرك حاکم: 8318ترمذی: )«شودقیامت با پیامبران و صدیقین و شهدا حشر می

ال إیمان لمن ال أمانة له و ال دین »وسلّم فرموده است: علیهاهللصلّیعنه روایت شده که پیامبر اهللاز انس رضی

دار نیست ایمان ندارد و کسی که عهد و پیمان ندارد دین لمن ال عهد له؛ کسی که امانت

 .« (8/213:81128الکبری:السنن)ندارد

 کند:امام صادق )علیه السالم) یکی از یارانش را درباره کسب و کار چنین سفارش می 

علیک بصدق اللسان فی حدیثک وال تکتم عیبا یکون فی تجارتک ، وال تغبن المسترسل ، فإن غبنه ال یحل ،  

فإن  (,3،حدیث 312،ص 83وسایل الشیعه، ج رضى لنفسک ، وأعط الحق وخذه ،...)وال ترض للناس إال ما ت

استگو باش و هیچ عیبی را که در اجناس تو التاجر الصدوق مع السفرة الکرام البررة یوم القیامة ... در سخنت ر

هست مخفی مدار و کسی که با تو انس دارد را فریب مده؛ زیرا که فریب دادن او روا نیست و آنچه را برای 
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کاسب راستگو در قیامت در زمره سفیران بزرگوار نیز بپسند وبه حق دادوستد کن .  خود می پسندی برای مردم 

 رد .و نیکوکار الهی، قرار دا

 وعدالت .انصاف5

مانندمنافع خود  عیناً را خود تجاری شریک یا مقابل طرف منافع باید هرتاجری ،وعدالت اصل انصاف برپایه

 پیروی کند یعنی از روش بازی نتیجه صفر استفاده نکند. « برنده  برنده. » درنظرداشته باشد واز روش

 أإلنصاف یتألف القلوبامام علی )علیه السالم( انصاف را عامل محبوبیت دانسته و می فرماید: 

انصاف قلب ها را ]بسوی منصف[ جلب می کند وبا عث جلب مشتری بیشترمی گردد. همچنین آن حضرت 

اختالفات  رعایت انصاف (.14، ص 81ج  میزان الحکمه،)می فرماید: أإلنصاف یرفع الخالف، ویوجب اإلءتالف

را از  بین می برد وموجب همبستگی می شود. از سوی دیگر امیر المؤمنین بی انصافی را موجب از دست رفتن 

 (12)همان میزان الحکمه صمن منع اإلنصاف سلبه اإلمکان امکانات ومشتری میدانند و متذکر می شوند که:

 .ا از دست می دهدامکانات ر (بسیاری از)انصاف خودداری کند کسی که از)رعایت( 

 راز داری وحفظ اسرار تجاری .6

 انجام برای که را یا قراردادهایی دریافتی های سفارش به مربوط اسرار که اند موظف اخالقی لحاظ از بازرگانان

 یا تجاری مذاکرات قراردادها، به مربوط اطالعات . کنند حفظ کنند، می منعقد یکدیگر با تجاری معامالت

 برای زیادی مشکالت تواند می نها آ افشای و است شخصی اطالعات گرفت، جزو خواهد صورت که معامالتی

بنابراین اطالعات مربوط به مشتریان باید   .شود منجر بازار در قیمتها غیرعادی نوسانات به یا ایجاد نماید طرفین

 مطلع آنان ای حرفه اسرار از کسی که نمایند حاصل اطمینان که مشتریان ای گونه به شود, تلقی محرمانه

 . بود نخواهد

چندغالم و چند شتر دارم  امام  امام صادق ) علیه السالم (  از یکی ازیاران پرسید :چه کار می کنی ؟عرض کرد:

. این را (8،ح 221،ص 83وسایل الشیعه، جنک ، فإنهم إن لم یضروك لم ینفعوك)فرمود : استتر بذلک من اخوا

 مخفی بدار،زیرا اگر آنها برای تو ضرری نداشته باشند، نفعی هم ندارند.از دوستان و آشنایان 

 .عدم ضرر وزیان7
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شرکتهای تجاری براساس اصل مسئولیت پذیری موظف اند که به مشتریان ومردم نفع برساند واگر نمی تواند 

 به رقیب های شرکت های فعالیت خصوص در اطالعات گردآوری نفع برساند حد اقل ضرر نرساند. بنابراین

 با شود و می تلقی شرکت کنان کار ای حرفه وظایف از آنان های تهدید یا ها فرصت ضعف، قوت، نقاط ویژه

 .ندارد منافات تجارت بر حاکم اخالقی اصول

 ار خوب با بدهکاران. رفت8

عبداً سمحاً إن باع، سمحاً أحبّ اهلل »فرماید: اخالق در معامله بسیار مهم است. پیامبر اسالم در حدیثی ارشاد می

گیر، جوانمرد و با گذشت را دوست دارد که اگر إن ابتاع، سمحاً إن قضی، سمحاً إن إقتضی؛ خداوند بندة آسان

بفروشد جوانمرد و با گذشت باشد و اگر خریداری نماید جوانمرد و با گذشت باشد و اگر به کسی وام دهد 

. 8288ترمذی:خواهد نیز جوانمرد و با گذشت باشد)ش را بجوانمرد و با گذشت باشد و اگر مطالبات

 .«(3/21مستدرك:

. با نرمی و مدارا حق و مطالبات خود را 8کار آنها را رعایت کند: برخی از آداب که مناسب است شخص طلب

 های بیماری و مشکالت دشوار. وقت و زمان مناسبی را برای گرفتن طلب خود انتخاب کند و لحظه3بخواهد؛ 

. اگر تشخیص داد 4. در مقابل مردم، بدهکار خود را تحت فشار قرار ندهد؛ 2بدهکار مراعات حال او را بکند؛ 

که بدهکار وضعیت مالی مناسبی برای پرداخت وام ندارد آن را به تأخیر بیندازد. بدلیل فرمودة خداوند که در 

س مهلتی داده شود تا ؛ اگر بدهکار تنگدست بود، پ«إِلَى مَیْسَرَةٍ  وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ»سورة بقره آمده است: 

 .(311)بقره:توانگر گردد

 . وفای به وعده وپایبندی به تعهدات9

 اخالقی اصول از ان یکی عنو به نها آ مفاد از تخلف عدم و تجاری قراردادهای درچارچوب تعهدات به پایبندی

 زمینه در را طرفین وظایف تجاری و مقررات قوانین موارد اغلب در اگرچه. است شده شناخته تجارت در مهم

 زمینه آن در قانون که کرد برخورد توان می مواردی به هر قراردادی در اما کند می مشخص تعهدات ایفای

 معامله کامل انجام تواند می اخالقی اصول به بودن پایبند صرفاً و است نکرده تعیین برای تجار مشخص تکلیف

 .نماید تضمین را قرارداد مفادیا 

وسایل : هلم أحسن بیعک یحرم علیه الربح) امام صادق ) علیه السالم (  می فرماید : إذا قال الرجل للرجل

 (.8،حدیث383،ص 83الشیعه، ج
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هر گاه فروشنده به مشتری بگوید: بفرمایید با شما خوب معامله می کنم؛ بر او سود گرفتن حرام می شود. 

می دهند ویا تضمین  مقرر موعد رأس در کاال حملو  وعده های که برای ارائه خدمات بعد ازفروشبنابراین 

 کیفیت وجبران خسارت می کنند باید عملی گردد واال سود معامله حرام می گردد.

 .آسان گرفتن درمعامله11

دهد: غفر اهلل لرجل کان قبلکم کان سهال آله(در حدیثی به تاجران این گونه مژده میوعلیهاهللپیامبر اعظم )صلی 

خداوند (.2،حدیث223،ص 83وسایل الشیعه، جسهال إذا قضى ، سهال اذا استقضى ) إذا باع ، سهال اذا اشترى ،

آله(در وعلیهاهللگیر بود. پیامبر اعظم )صلی، آسانبخشید کسی را که پیش از شما بوده و هنگام خرید و فروش

وسایل الشیعه، راء ، سهل القضاء ، سهل االقتضاء)حدیثی دیگر می فرماید : بارك اهلل على سهل البیع ، سهل الش

 خداوند برکت دهد بر مردی که در خرید و فروش آسان بگیرد و مدارا کند.(.8،حدیث223،ص 83ج

 . قبول فسخ معامله11

من أقال مسلماً بیعته، أقاله اهلل عثرته یوم القیامة؛ کسی که فسخ  »وسلّم فرموده است: علیهاهللپیامبر اکرم صلّی

 .«(132المرام:بلوغگذرد)امت از گناهان و لغزشات اومیمعاملة برادر مسلمانش را بپذیرد، خداوند در روز قی

کاالها داشته باشد و بخواهد کاالی خریداری شده را که خریدار عذر موجهی جهت مسترد کردن هنگامی

برگرداند، شایسته است که تاجر مسلمان بپذیرد و سزاوار نیست به چیزی رضایت دهد که موجب زیان و 

 اقاله  همان فسخ قرارداد در صورت پشیمانی است.خسارت برادر مسلمانش باشد.

وسایل )أیما عبد أقال مسلما فی بیع أقاله اهلل عثرته یوم القیامةالسالم( در این باره می فرماید: امام صادق )علیه 

 (.3،حدیث 311،ص 83الشیعه، ج

 کند.اش را در قیامت از او برطرف میهر کس تقاضای فسخ قرار داد را بپذیرد، خداوند سختی

ای که انجام داده در موارد متعددی ذیل به خریدار یا فروشنده اجازه داده شده است که نسبت به فسخ معامله 

 اند اقدام نمایند.

 فروش کاالی معیوب بدون آگاه کردن خریدار -

 تقلب درمعرفی کاال و تحویل کاالیی که ویژگی ها یی موصوف را نداشته است)تدلیس( -

 فروش مال غیر بدون رضایت صاحب آن -

 عدم توانایی فروشنده در تحویل کاالی مورد معامله  -
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 بل از تحویل دادن آن به طرف معامله کشف عیب در کاال ق -

 . پرهیز از احتکار12

ها، کاالها و اجناس خویش را انباشته و ذخیره کند تاجر مسلمان نباید به طمع باال رفتن و گران شدن قیمت

العبد بئس »فرماید: وسلّم میعلیهاهللکه مردم شدیداً به آنها نیاز دارند. در حدیثی پیامبر اکرم صلّیدرحالی

المحتکر، إن أرخص اهلل األسعار حزن، وإن غالها فرح؛ چه بسیار بد است انسان محتکر؛ کسی که اگر خداوند 

 ص 2ج المعجم الکبیر: گردد)ها را گران نماید شادمان میشود و اگر قیمتها را ارزان کند غمگین میقیمت

81183)». 

، ح 282،ص 83وسایل الشیعه، جالجالب مرزوق ، والمحتکر ملعون): رسول خدا ) صلّى اهلل علیه وآله ( فرمود 

 کاسب  به روزی خود میرسد، و محتکر مورد لعن خود است. (.2

 . خودداری از سوگند13

تاجر مسلمان باید از سوگند خوردن زیاد پرهیز کند. خداوند از زیاد سوگند یاد کردن نهی فرموده است هر چند 

سوگند خوردن در معامالت، در هر صورت امری  (.18صذاهب االربعه, الفقه علی م )سوگند او راست باشد

ناپسند است؛ زیرا اگر سوگند راست باشد، مکروه و اگر دروغ باشد، حرام است. بنابراین، باید از هر نوع 

ندهای خویش قرار مایة سوگت؛ خدا را دس«وَلَا تَجْعَلُوا اهللَ عُرْضَةً لِأَیْمَانِکُمْ »سوگند پرهیز کرد.  

 .(334)بقره:ندهید

وسلّم از سوگند خوردن زیاد در دادوستد منع فرموده و آن را نابودکنندة برکت معامالت علیهاهللپیامبر اکرم صلّی

إیّاکم وکثرة الحلف فی البیع فإنّه یُنفِّقُ ثُم یَمحقُ؛ از سوگند زیاد در دادوستد بپرهیزید؛ زیرا »خوانده است: 

 (.2182: 1/281مسلم: بخشد، اما سرانجام آن نابودی است)ر فروش کاال رونق میسوگند د

 ویلٌ لِلتّجِارِ اُمتّی مِنْ ال وَ اللّهُ فرماید: آله( درباره سوگند خوردن تاجران میوعلیهاهللپیامبر اعظم )صلی

وای بر تاجران امتم به  (.  2، ح 281، ص83وسایل الشیة،جلٌ لصنّاع اُمتی من الیوم و غداً)وَ بَلی وَاللّهِ، و وی

امیرالمؤمنین علی  خاطر ال واهلل و بلی واهلل گفتنشان و وای بر صنعتگران امتم از امروز و فردا کردن.

از (, 2، ح 281، ص83وسایل اشیعة، جفانّه ینفق السّلعة ویمحق البرکة )السالم( می فرماید: إیّاکم والحلف، )علیه

 برد.سم خوردن برحذر باشید؛ چون اگر سبب فروش کاال شود، برکت را از میان میق
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 فروشی پرهیز از کم .14

خداوند در قرآن مجید به گروهی خاص، با کلمه ویل، عذاب و نفرت خود را بیان نموده است؛ ویل به معنی 

خطاب به کم فروشان است که در ابراز انزجار و نفرت است و داللت بر شدت عذاب دارد.یکی از این موارد 

 آیات اول سوره المطففین می فرماید:

 .ویل للمطففین الذین اذ اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون 

وای بر کم فروشان.کسانی که وقتی چون به کیل یا وزن چیزی از مردم بستانند تمام بستانند و چون چیزی  

واژه تطفیف، به معنای نقص در وزن است که خداوند، آدمیان را از آن نهی کرده  کم دهند.بدهند در کیل و وزن 

 و آن را فساد در زمین خوانده است.

وَ یا قَوْمِ أَوْفُوا  کند که شعیب به قوم خود گفت:سوره هود، حکایت می 12همچنین خداوند متعال در آیه 

 تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ ال تَعْثَوْا فِی اْألَرْضِ مُفْسِدینَ.الْمِکْیالَ وَ الْمیزانَ بِالْقِسْطِ وَ ال 

ای قوم من! پیمانه و وزن را به عدالت تمام دهید، بر اجناس مردم عیب نگذارید، از حق آن نکاهید و در زمین 

 فساد نکنید.

 .پرهیز ازربا15

 بسیار شده است.ربا آفت بزرگ معامالت است که در اسالم بر حرمت آن تأکید  

فرماید: سوره بقره در تشبیهی گویا و رسا، با مجسم ساختن حال واقعی رباخواران می 332خداوند متعال در آیه 

إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا  هُمْ قَالُواْالَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا الَ یَقُومُونَ اال کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّ 

لَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِکَ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِ

 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ .

خیزند مگر مانند برخاستنِ کسی که شیطان بر اثر تماس، آشفته سَرَش خورند، ]از گور[ برنمیمی کسانی که ربا

و حال آنکه خدا داد و ستد را « داد و ستد صرفا مانند رباست.»این بدان سبب است که آنان گفتند:  کرده است.

دگارش بدو رسد، و ]از ربا حالل و ربا خوری را حرام گردانیده است. پس هر کس، اندرزی از جانب پرور

شود. و کسانی که ]به ربا خوری[ خوری[ باز ایستد، آنچه گذشته، از آن اوست و کارش به خدا واگذار می

 بازگردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند ماند.
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  متعارف سود اکتفا به .16

با إال أن یشتری بأکثر من مائة درهم فاربح علیه السالم( می فرماید: ربح المؤمن على المؤمن رامام صادق )علیه

سود گرفتن از  (.8، ح 382،ص 83وسایل الشیعه، جتجارة فاربحوا علیهم وارفقوا بهم)قوت یومک ، أو یشتریه لل

مؤمن ربا است مگر اینکه به بیش از ده درهم خرید کند در این صورت به اندازه  نیاز روزت سود بگیر؛ یا اینکه 

 برای تجارت خرید کند  پس از آنان سود بگیرید و با آنان مدارا کنید.

 داخل نشدن در معامله دیگران  .17

ن یدخل الرجل فی سوم أخیه اهلل ) صلّى اهلل علیه وآله ( أ امام صادق )علیه السالم( می فرماید: نهى رسول

رسول خدا ) صلّى اهلل علیه وآله ( از داخل شدن در معامله برادر (. 3، ح223، ص 83وسایل الشیعه، ج المسلم)

 مسلمان نهی کرد.

 . نپوشیدن عیب کاال18

 تاجر مسلمان باید عیب و نقصی را که در کاالی او موجود است آشکار کند و عیب کاالیش را پنهان ننماید. 

 به که را نکاتی یا قابل ارائه خدمات یا کاال با مرتبط اطالعات کلیه باید تجار پذیری، مسئولیت اصل پایه بر

 . دهند قرار خود آتی تجاری شریک مقابل یا طرف اختیار در گذارند می تأثیر تجاری عامله م انجام در نحوی

فروخت گذشت و کاالی وی ای که جو یا گندم میوسلّم از کنار فروشندهعلیهاهللروزی پیامبر اکرم صلّی

انداخت، لذا توقف کرد و دست مبارکش را در آن فرو برد و در آن رطوبت و تری  حضرت را به شگفتآن

آن مرد گفت: رطوبت باران به آنها رسیده است. رسول اکرم « طوبت چیست؟ما هذا؟؛ این ر»دید، فرمود: 

فهال جعلته فوق الطعام حتی یراه الناس؟ من غش فلیس منی؛ چرا غلة مرطوب را باال »وسلّم فرمود: علیهاهللصلّی

 .«843: 3/818مسلم،کس خیانت نماید از پیروان من نیست)(قرار ندادی تا مردم آن را ببینند؟ هر 

وسایل الشیعه، ج لبیع فی الظالل غش ، والغش ال یحل)امام علی )علیه السالم( به هشام فرمود: یا هشام ، إن ا

    غش است و غش حالل نیست. (و جایی که نور کم است)ای هشام معامله درسایه  (8، ح243، ص 83

ن کن فیه  طاب مکسبه اذا اشتری لم نپوشاندعیب کاالی خود رسول )خدا صلّی اهلل علیه و اله( فرمود: اربع م

چهار چیز  (.8، ح312، ص 83وسایل الشیعه، ج و ال یدلّس و فیما بین ذلک الیحلف)یعب و اذا باع لم یحمد 

 شود:است که اگر در کاسب و تاجر باشد کسب و تجارتش خوب و دلپسند می
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 وقتی که می خواهد جنسی بخرد آن را  نکوهش نکند.  -8 

 وقتی که می خواهد کاالئی را بفروشد از آن تعریف نکند.  -3

 عیب کاالی خود را نپوشاند.  -2

 به هنگام معامله قسم نخورد. -4

 نجش پرهیز از .19

( ملعونون على لسان محمد ) صلّى اهلل 3( والمنجوش)8رسول خدا) صلّى اهلل علیه وآله ( فرمود : ...والناجش)

کسی که به دروغ وارد  در زبان حضرت محمد ) صلّى اهلل علیه وآله ( لعن شده اند علیه وآله ( ناجش ومنجوش

معامله می شود وقیمت زیادی روی جنس می گذارد تا مشتری فریب بخورد وآن را به قیمت زیادی بخردکسی 

 علی، حرف دروغ .یا چیزی که نجش بر روی آن واقع شده است، سخن ج

 تبعیض قائل شدنپرهیز از .21

مت کاال بین خریداران تبعیض قا ئل شدن میان خریداران جایز نیست و مستحب است که فروشنده در تعیین قی 

 فردی هر با تجاری مالقاتهای درود ارتباط محترمانه برقرار نماید وفرق نگذارد وبا طرفهای تجاری ومشتریان خ

 .شود رفتار او منزلت و شأن با متناسب باید

 گرانفروشی  . عدم21

آدمی هر آنچه که برای خود می پسندد برای دیگری هم باید بپسندد و فروشندگان یا تاجر هر چیزی را به  

قیمت و ارزش واقعی باید به خریدار بفروشد تا طرف مقابل هم دچار ضرر و زیان نگردد و رعایت انصاف و 

  .عدم گرانفروشی از سوی فروشنده در همه حال الزم و ضروری است

 

 نتیجه گیری.4

امروزه کارکردهای مثبت اخالق تجاری باعث گردیده است که شرکتها وموسسات باید کد ومرامنامه اخالقی  

 این زمینه در که مقرراتی و قوانین یا اخالقی معیارهای رعایت بدون دنتوان نمیداشته باشد . شرکتها وموسسات 

 شهرت حسن به معیارهای اخالقی رعایت عدم.  دنباش خود مشخص منافع به دستیابی دنبال به است شده وضع

 مؤسسات شکست آن نتیجه که برد بین می از را تجاری های طرف اعتماد و زند می لطمه اقتصادی های بنگاه
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بنابراین رعایت مسائل اخالقی درکسب وکارشان ضامن  .خواهد بود آنان فعالیت دامنه ن محدودشد و بازرگانی

 تن اعتبارآنها خواهد بود.بقاء شرکتها وباالرف

ازطرف دیگر مهم ترین محدودیت که درمسیر اخالق تجاری قرار دارد ضمانت اجرایی آن است واین  اما

محدودیت می تواند ازطریق برجسته کردن کارکردهای مثبت اخالق تجاری واستفاده کردن ازظرفیت های فقه 

 ه کسب وکارشان گردد.اسالمی کاهش پیدا کند ومردم تشویق به استفاده ازکدها ومرامنامه های اخالقی درحوز

بنابراین مطرح کردن احکام معامالت  وکسب وکار که در فقه اسالمی ومنابع دینی وجود دارد؛ درقالب 

خالق در حوزه کسب وکار کمک نماید چون با معیارهای اخالق تجاری می تواند به اجرایی شدن وپیاده شدن ا

تاجران هم ازمزایایی مالی واقتصادی آن بهره مند می استفاده ازکدهای اخالقی برآمده از منابع دینی وفقهی 

درنتیجه با استفاده ازظرفیتها .  )ثواب اخروی( گردد وهم ازمزایایی معنوی آن یعنی انجام وظایف دینی وفقهی

 گردد:  کدهای اخالقی در موارد ذیل تقویت می میزان موثریت وکارکردهای بعنوان اخالق تجاری فقهی

 بهتر عملکردهای مالی.8

 که دهد می بیشتر اطمینان اقتصادی بنگاه یک تجاری های طرف به«   فقه محور اخالقی نامه نظام» بودن  دارا 

درنتیجه میزان .  است پایبند فقه محور اخالقی معیارهای و اصول به جدی ای گونه به نها آ تجاری همتای

 حفظ می کنند .فروشات شان بیشتر خواهد شد ومشتریان نیز وفاداری خود را 

 .تامین عدالت اجتماعی وصیانت از محیط زیست3

صنایع با زیرپا گذاشتن  شرکتها و بسااند، چهکنندگان و تولیدکنندگان بسیاری در بازار فعالدر فضایی که مصرف

 واین مساله باعث تشدید بی عدالتی اقتصادی دربازار وتخریب دهند.میمعیارهای اخالقی به حیات خود ادامه 

محیط زیست می گردد. اما اگر معیارهای اخالق تجاری ما فقه محور باشد باورهای مذهبی ودینی سبب می 

 گردد که شرکتها وصنایع, کمتر معیارهای اخالقی را نادیده بگیرند وزیر پا بگذارند.

 فضای تجارت وکسب وکار ترویج روح مسئولیت پذیری اخالقی در.2

های اجتماعی و ، همواره در معرض آسیبل حاکمیت حس سود طلبی دلیو کار و تجار ت به فضای کسب 

فروشی، ارائة اطالعات اخالقی قرار دارد. افراد برای موفقیت در بازار، گاه به شگردهای غیراخالقی چون کم

آورند. این مشکل به طور عمده ناشی از این مسئله است که فضای نادرست و تبانی، برای حذف رقیب رو می

 .گرایانه استردهای محاسبهها و رویکو کار محیطی خشک و متأثر از عادت کسب
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کرد  مهندسی فرهنگی می توان ماهیت ومحیط خشک بازار را  "اخالقی فقه محور"اما با مطرح  کردن کدهای 

 ها و مشاغلصاحبان حرفه در میان واز طریق مطرح کردن کدهای اخالقی فقه محور روح مسئولیت پذیری را

 . کرد تقویتیشترب

 مدیریت درونی فضای کسب وکار .4

 رعایت بدون را خود مالی گزارشهای که را و شرکتهایی بوده داران سهام منافع حافظ تواند می نون قا اگرچه

ولی  کند مجازات  نمایند می تعلل مالی حسابهای صورت و گزارشها موقع به از انتشار یا کنند می ارائه ضوابط

به عنوان  فقه محور رعایت اصول اخالقی است. اما بیرونی بیرونی دارد ونیاز مند به ضمانت اجراییقانون جنبه 

 دست نامرئی می توانند ازجنبه درونی فضای کسب وکار وتجارت را مدیریت نماید. 
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