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 رابطه اخالق و تجارت
 غالم رضا رسول کمالی*

 )ص(اقتصاد، عضوهیأت علمی دانشگاه خاتم النبیین * پوهنیار ماستر

____________________________________________________________________________ 

 چکیده 

ای یرهای جدایی ناپذیر و برهم تنیدهها و ادوار زندگی بشر،  متغعرصهی معنادار تجارت و اخالق در هاگزاره

ای سرنوشتی جز سکشت را تجربه ای و اخالق بدون تجارت حرفهتاجر بدون اخالق حرفه اند به آن سان که

همبستگی  اجران( متغیر دلچسپی است کهن اقتصاد )ترفتار خدایگا رو بررسی اخالق مدارانهاین نکرده است. از

در سازد. دوسویه و وارفتگی بدون تنیدگی آنها، محقق را در کنکاش برخی از پارامترها و ضرایب آن شایق می

به عنوان متغیر مستقل  بر و پارامترهای مؤثر بر آن  « اخالق»این تحقیق سعی بر آن بوده تا اثرات متغیر 

 به عنوان متغیر وابسته بررسی و تحلیل گردد. «  تجارت»

 کلید واژگان: اخالق، تجارت، اقتصاد، اخالق کارکردگرا، اخالق دینی. 

 مقدمه

به داد و ستد ، ها از آغار تمدن خویشای در تمدن بشری دارد. انسانیرینهداخالق تجارت و کسب و کار سابقه 

. با گسترش تمدن بشری، تجارت نیز از شکل اولیه و تهاتری)مبادله کاال به کاال( خود توسعه اندآوردهروی 

تجارت نیز از شکل اولیه خود فاصله گرفته و به ( کاال-پول-با شکل گیری معامالت پولی )کاال زمانهمیافته و 

حول، اخالق تجاری نیز دچار دگرگونی ای برای جلب منفعت و سود بیشتر در آمد. در پی این تعنوان وسیله

ای و کارکرد گرا کرد، به تدریج به اخالق حرفهکه از هدف ماکزیمم سازی سود پیروی میی تجارق شد. اخال

ای به به عنوان اخالق حرفه، شدیمباعث بیشتر شدن سود تاجر ه تبدیل گشت. در این فرایند، هر رفتاری ک

 ،کند تا با تصاحب سهم مناسبی از بازاریمبنگاه تجاری تالش ک ر یرسمیت شناخته شد. تاجر و یا مدی

مشتریان بیشتری را به سمت خود جذب نماید. در این مسیر موفقیت تاجر به طور عمده به عواملی چون 

ا، ت)توکلی، بی شود.یمنسبت داده ت بازار یابی مناسب، رونق بازار و عواملی از این دس، توانایی رقابت با دیگران
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الملل را بیش از پیش نمایان ینبهای اخیر به خصوص، اهمیت بحث اخالق در تجارت رخدادهای دهه

های بزرگ تجاری و فسادهای مالی و اخالقی بنگاه، ساخته است. مشکالت ناشی از روابط اقتصادی مدرن

های ساختار شکنانه اخالقی مدرن از جمله این رخدادها است. ی چند ملیتی و پدید آمدن مکتبهاشرکت

ای است که مسئولیت رویارویی اخالق کارکرد گرایانه با اخالق دین مدار در عصر پست مدرنیسم نیز پدیده

 د. سازیمای دینی، مضاعف دین پژوهان و عالمان دینی را در تدوین و ترویج اخالق حرفه

 الف( رابطه اخالق و تجارت در اقتصاد متعارف

 چیستي اخالق تجارت .1

بن مکرم، .)عادت و رویه، ی، طبیعتو خو( به لحاظ معنا شناختی به معنای خلق Ethicsی اخالق )واژه

رود. به معنای دیگر این واژه به معنای دانشی است که از حسن و قبح و خوبی و یمبه کار  (77ق، ص1111

رسیدن به کمال و خیر آرمانی است که همگان در پی  (67ص 1132.)قرامکی، کندیمبدی رفتار بحث 

کنند. اخالق تجارت یا به عبارت یمی اخالقی خود را تعریف هانظامیدهای نبایابی به آن بایدها و دست

 شود: در فرهنگ دنیای غرب این گونه تعریف می« Business Ethics»نگلیسی ا

، 1137)قرامکی، «عادالنه و صحیح در جهان بازرگانی، طرفانهیباخالق تجارت عبارت است از رفتار »

 (667ص

 کند:یمماکس وبر اخالق را به سه بخش تقسیم 

 . اخالق در خانواده و زندگی خصوصی.1

 بازار و زندگی اقتصادی.. اخالق در 2

 . اخالق در سیاست.1

بر اساس این تقسیم بندی، اخالق تجارت جزئی از اخالق در زندگی اقتصادی و بازار است. بر این اساس 

کند. به بیانی دیگر به کار گیری اصول اخالقی یمهنجارهای ناظر بر عملیات تجاری را تعریف ، اخالق تجاری

 )قرامکی،(ها و مؤسسات تجاری است.هعمومی برای حل مسایل بنگا

های یهنظرهای اخالقی وظیفه گرا و یهنظرکنند: یمهای اخالقی را به دو دسته تقسیم یهنظردانشمندان غربی 

شود که مطابق وظایف شخص باشد. و های وظیفه گرا عملی اخالقی محسوب مییهنظراخالقی منفعت گرا. در 

از  .قی است که بیشترین منفعت را برای اکثریت آحاد جامعه در بر داشته باشددر نظریه منفعت گرا، عملی اخال

 باشد.یماین رو اخالق تجارت نیز بر اساس تبیین بزرگان اقتصاد مانند آدام اسمیت، یک نوع اخالق منفعت گرا 

ر رابطه با ی نبوده بلکه بیشترین دستورات اخالقی داحرفهتعالیم اخالقی اسالم نیز بی توجه به اخالق 
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و تجارت در بستر خود پرورانیده است. این تعالیم حیات بخش که از چشمه سار وحی  و کاراخالق کسب 

ای یافته است. این اصول )ع( و دستورات اولیای الهی تبلور ویژهن قرآن کریم، روایات معصومار د، گیردیه ممای

ین ترمحکمتوان یما بنیان نهاده است که بر اساس آن ترین نظام اخالقی ریقدقترین و مهم، و دستورات آسمانی

 ای پایه گذاری نمود. اصول را برای اخالق حرفه

اما در اکثر منابع فقهی ؛ در منابع اسالمی اخالق تجارت کمتر به صورت مستقل به پژوهش گرفته شده است

به تحقیق و نگارش در آمده  و حدیثی، اخالق تجارت با عناوینی مانند: آداب التجاره و احکام التجاره

 شده است.ه در ادامه این فصل به بررسی و پژوهش آن پرداخت ( 3، ص1137.)نجفی، است

 ی اخالق تجارت در دنیای غرب پیشینه . ۲

ای به درازای عمر شش هزار ساله تجارت دارد. تجارت از دیر زمان و از زمان ی اخالق تجارت سابقهشالوده

و تجارت  Oikonomikosی منفی همراه بوده است. ارسطو با تفکیک میان تجارت منزل هاقضاوتها با یسومر

سود گر تجارت  به دنبالداند. وی کسانی را که یم، اولی را ممدوح و دومی را مذموم  Chrematisikeبرای سود

رواج داشته را مذموم داند. ارسطو رباخواری را که در تجارت آن روز یمهستند افرادی فاقد فضیلت  وانه

خورد. نقل شده که یمبه چشم ت شمرده است. در تاریخ شواهدی نیز از برخورد منفی مسیحیت با تجار

صرافان را از معبد بیرون راند. اخالقیون مسیحی از پولوس گرفته تا مارتین لوتر نیز از این )ع( حضرت عیسی 

 (Robert C. 8991, 7th ed. 33-24 ).اندکردهپیروی ه روی

 ایشکل گیری اخالق كاركرد گرا و جدايي اخالق ديني و اخالق حرفه. ۳

افکار مرکانتلیستی  نفوذبا شکل گیری دوران مدرن، دیدگاه منفی نسبت به تجارت نه تنها تعدیل شد؛ بلکه با 

تجارت را منبع ثروت تلقی کردند. مقبولیت تجارت در  هاآناروپا، تجارت بهترین شیوه در آمد معرفی گردید. 

و باالخره آدام اسمیت منعکس شده است . این تحول  2، پیورتین های انگلیسی1آن دوران در افکار جان کالوین

رشد ، هایی چون شهر نشینی، تمرکز جوامعیدهپدمبتنی بر نوعی نگرش جدید به جامعه بود که با شکل گیری 

جامعه تلقی  به عنوان هدف محوری "تجارت برای سود "به تحقق پیوست و بر پایه آن  صنعت و فن آوری

حرص »ی اخالقی با یک نوع برداشت از کتاب آدام اسمیت ناشی شد. اسمیت نگاشته است که شد. این پدیده

کسب  گرچه در گذشته تجارت به انگیزه سود محکوم بود، در دنیای مدرن تجارت به منظور«. زدن خوب است

ه ب ،اقتصاد دانان در توجیه این رویکرد (271، ص1137)اسالمی، آید.ینمسود غیر اخالقی به حساب 

                                                           
1 .  Johan Calvin 

2 .  English Puritans 
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اند. در نگرش بندی رفتار اقتصادی بر اساس ایده حداکثر سازی سود توسط عامالن اقتصادی روی آوردهفرمول

شوند. این انگیزه سود یمکاالها و خدمات ه اقتصادی، افراد با هدف کسب سود وارد بازار تولید و همچنین مبادل

شود تا افراد حداکثر تالش خود را برای کسب منفعت مبذول یمجویی به عنوان موتور محرک اقتصاد باعث 

تأمین منافع جامعه است. بر همین اساس استوارت میل  ،دارند. نتیجه تالش تک تک افراد برای کسب سود

خیر است که بیشترین سود یعنی همان لذت را برای جامعه به  جاری نیک وت یتکار اقتصادی و فعالنویسد: می

)کاپلستون، خواهد بود. شر مردم لذت آفرین نباشد مذموم و یچنانچه فعالیت تجاری برای توده ارمغان آورد و

د بر اساس این منطق وجو دهند.بازار نسبت می1ی را به طور معمول به دست نامرئیاثمرهاین چنین  (16ص

ای تواند موجب شود تا افراد به گونههای اقتصادی به خودی خود مییتفعالکاران ر رقابت میان دست اند

کاالیی نامرغوبی را به مشتریان خود عرضه  ،شوند. اگر تاجری، به طور نمونهت مجبور به رعایت اخالق تجار

 (Richard T. 2891, p221)کند.یمکند، دست نامرئی بازار او را از چرخه رقابت در بازار حذف 

ها قانون به اخالق ندارد. به نظر آن یازیقانون ن یاز منتقدان اخالق کسب و کار معتقدند که تجارت ورا یبرخ 

 یست.پرداختن به اخالق ن یبرا یضرورت یگررا مشخص کند و د یمجاز تجار هاییتقلمرو فعال تواندیم

توان از طرفداران ی نوبل اقتصادی، را میبرندگان جایزهز ا 1فریدمن، میلتون متأخردر میان اقتصاد دانان 

توان از او ینمفریدمن، یک تاجر خوب تنها موظف به رعایت قانون است و د جدی این نظریه دانست. به اعتقا

ی اقتصادی رسالتی جز کسب سود ندارند. از این هابنگاهمشاغل و  ،رعایت اخالق را خواستار شد. در بیان او

و مشاغل قانون  هاحرفهاشتباه است. به اعتقاد او تنها خط قرمز صاحبان  هاآنرو سخن از مسئولیت اجتماعی 

  (Milton. 2891, 1111-151 )است و بس.

وع نگرش به ضمانت اجرایی این ن ،ای با آن مواجه بودمشکل اساسی دیگری که طرفداران اخالق حرفه

ای کسب و کار با رویکرد بود. بر این اساس برخی به شدت امکان ارائه اخالق حرفه تجارتاخالق در فضای 

ین اختالف نظر به طور عمده حول ا کنند.یمشوند و برخی نیز بر امکان پذیر بودن آن استدالل دینی را منکر می

 الق فردی و اخالق اجتماعی ارتباطی ایجاد نمود.توان میان اخیممحور این نکته گسترش یافته که آیا 

نفی رویکرد دینی به اخالق تجارت آن است که اخالق تجارت، اخالق ر های ارائه شده دیکی از استدالل

بازی است و با اخالق دین متفاوت است. این ادعا بر پایه نظریه دوگانگی اخالق فردی و اخالق کار که به طور 

                                                           
1  .Invisible hand 

1 .  Friedman Milton 
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دانی چون میلتون فریدمن د ن آلبرت کار، و پیتر فرنچ مطرح شده و مورد تأیید اقتصاعمده توسط افرادی چو

های خشک یک بازی یژگیت ودارد که تجاریمقرار گرفته، استوار است. آلبرت کار در توجیه این نظریه عنوان 

تواند بدون ینمبازیگر  ،یکند که در آن بنا به قاعده بازیمرا دارد. او فضای کسب و کار را به بازی پوکر تشبیه 

این قاعده بازی است و اشکالی بر آن  (.Solomon, Robert C. 2889 p 01 )زدن و کتمان حقیقت برنده شود.ف ال

یاد ت باید الف زدن و کتمان حقیقت را به عنوان قاعده بازی تجاریموارد نیست. بر این اساس یک تاجر موفق 

بگیرد و بر فنون آن مسلط شود. فریدمن در تایید نظریه آلبرت کار عنوان می دارد که در صحنه کسب و کار 

مبذول دارند و تنها محدودیت موجود بر سر راه د برای بیشینه کردن منافع خوا باید تمامی تالش خود ریمافراد 

 ت.های قانونی اسیتمحدود هاآن

اخالق کسب و کار دینی را بر پایه نوعی انسان شناسی دینی استوار ش نیکام ،فوقه در مقابل دیدگا

نیازمند گسترش یک انسان شناسی  ،همانند هر اخالقیات مهم دیگری ،نماید. به اعتقاد او اخالق کسب و کاریم

، 1136)نهاوندیان، باشد.یم ،دینی یا فلسفی، و یک شناخت از بشریت و اینکه حرفه مناسب برای او چیست

هرچند کامنیش این ایده را به خوبی گسترش نداده است، ولی ریشه یابی انسان شناسانه او بسیار  (63ص

فلسفه اخالق کسب و د توانیماست. بر این اساس تفسیری دینی از انسان و هدف او از کار و تالش  گشاراه

 نماید.  متأثرکار را 

خن گفتن از امانت داری انسان در مقابل جامعه، حفظ نکته حائز اهمیت آنکه در فضای اخالق غیر دینی س

ترسیم مسئولیت اجتماعی ا رسد. زیرینمچندان ساده به نظر ، منافع جمعی و پایبندی به حفظ محیط زیست

 سازگار نیست.ه توسعه یافتع بینش حاکم بر جوامن گروی و اخالق کارکردگرا، به عنواد برای افراد با سو

 گرا نقد اخالق كار كرد. 4

 مورد انتقاد بسیاری از محققان علوم اجتماعی، در دوران معاصر رویکرد افراطی کارکرد گرایی به اخالق تجارت

از یکدیگر جدا نباید و  توانینمتجارت را  خالق وا ،های جدید اقتصادییدگاهدقرار گرفته است. بر اساس 

ای داشته است. اساساً تجارت بر پایه مالحظات اخالقی و لزوم باز اخالق و تجارت رابطه دیرینهر از دی. کرد

ی بسیاری هم در میان تجار و هم در هادغدغهفراهم کردن اسباب راحتی سایرین بنا شده است. گذشته از آنکه 

ی اجتماعی هاجنبهصادی نیز به میان مردم برای شکل گیری تجارتی اخالقی وجود داشته و دارد، در ادبیات اقت

 تجارت توجه شده است. 

توان یم ،های اقتصادی بشریتفعالتواند فاجعه آفرین باشد. با نگاهی به تاریخ یمجدا کردن اخالق از تجارت 

ای در کسب و کار باعث بروز مشکالت بسیاری در جوامع ضعف اخالق حرفهه بر این نکته صحه گذاشت ک

 همانند حادثه بوپال هند، بروز فجایع انسانی، معاصر در دنیای وز مشکالت زیست محیطیبشری شده است. بر
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همه ت و تخریب پیوسته محیط زیس، )تجارت مواد مخدر، قاچاق انسان( اخالقید ی ضهاتجارتگیری  کلش

اقتصاد دان ، 6جان گالبرایت (.18 -19، ص 2895،ریچارد )و همه ناشی از فقدان نظام اخالقی در تجارت است.

 نویسد:در تحلیل عواقب شکل گیری تجارت عاری از اخالق چنین می، برجسته

به گردد، کاهش معنی داری در سطح زندگی بشریت یمزمانی که کسب سود هدف اصلی یک ملت     

آزادی، و  توجهات را از موضوعات حیاتی انسانی دور کنندهستند که  قادر اهداف اقتصادی آید.یم وجود

است، از دست رفته  جو احاطه شده بزرگ سود یهاتوسط شرکت که یادر جامعه هویت و خالقیت

 (71-76پاول، ص ).است

های تجاری شود. بر اساس یتفعالتواند موجب رونق یماز طرف دیگر گسترش اخالق در فضای کسب و کار 

گذشته از آنکه تقویت اخالق در . اند ترموفقی احرفهی وفادار به اخالق هاشرکت غالباًتجارب موجود، 

 )توکلی. (ی موجود را از بین ببرد.هاتعارضتوان به آن مفهومی انسانی بخشیده و ریشه بسیاری از یمتجارت 

 تجارت در مكتب اسالم و اخالقرابطه  ب( 

اساسی این است یم، سؤال آشنا شدی تجارت حال که به اجمال با رویکرد مدرن و متعارف به اخالق در حیطه

 که رویکرد اسالم به اخالق تجاری چیست؟

ها رویکرد یژگیواست. یکی از این  رداروخهای خاصی بر یژگیواز ، اخالق تجارت در نگرش اسالمی

، در مبانی اسالمی هیچ تفاوتی میان اخالق در دوگانه گرای هانگرشیک پارچه اسالم به اخالق است بر خالف 

از موازین یکسانی بهرمندند. اسالم پیوستگی  هاآنشود. بلکه هردوی ینمتجارت و اخالق فردی مشاهده 

کارکرد ا ویژگی دوم اخالق تجارت در اسالم فر. دهدیمید قرار تأکاخالق فردی و اجتماعی را مورد  یهاحوزه

، آوردیمن ایده اخالق هر چند پیامدهای مثبت در کسب سود را برای جامعه به ارمغان گرایی است. بر اساس ای

، که در فصل پیشین گذشت گونههمانگردد. ینمولی هدف متعالی آن هیچ گاه در این هدف ابتدایی محصور 

یتمندی های تجارت و کسب و کار تقرب و دست یابی به رضاینهزمهدف واالی اسالم از کاربرد اخالق در 

ی متعالی هاجنبهبر ، گذر از کارکرد مثبت اخالق در موفقیت تجاری باتاجر مسلمان  ن رویاخداوند است؛ از 

اخالق کسب و کار توجه بیشتری دارد. او در پی ماکزیمم کردن سرجمع سود دنیا و آخرت است. فرد مسلمان 

یشتر، از سود مادی آن صرف نظر نمادید. در یک معامله تجاری ممکن است برای به دست آوردن سود آخرتی ب

 آورد. او این انتخاب را ضرر به حساب نمی

                                                           
6  .Galbraith 
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دستورهای اخالقی وارد شده در مورد ز توان ایمرا  رویکرد یکپارچه اسالم به اخالق فردی و اجتماعی

پذیرش استنباط نمود. سفارش به ساده گرفتن در معامله، نگرفتن سود زیاد از مشتریان، استحباب ت تجار

دستور اخالقی دیگر نشانگر آن است که اسالم از نوعی  هادهتقاضای فسخ معامله، کراهت قسم خوردن و 

های اخالقی هماهنگی را در زندگی یلتفضکند که گسترش یماخالق متعالی در فضای کسب و کار حمایت 

 )توکلی.(کند.یمفردی و اجتماعی دنبال 

فرا کارکرد گرایی اسالم نیز در دستورات بسیاری در باب معامالت به روشنی بیان گردیده است. بر اساس این 

شود؛ ولی هدف گذاری ر تواند به سودآوری بیشتر منجیم، تبلور اخالق در حوزه کسب و کار هرچند هاآموزه

رعایت ه نتیج)ع( ن ید و روایات معصومیاست. در بیان قرآن مج نه یاسود گرا صورت گرفته فراتر از محاسبات 

عنوان شده  (67.)اعراف، برکت در کسب و کارو  (11، ص 9ج كلیني، .)گشایش در روزی، اخالق در تجارت

ی هاآموزهباشند. بر اساس یممادی، معنوی و اخروی  یهاجنبهدارای ه برکت مفاهیمی هستند کو است. رزق 

زیاد باشد، ولی برکت ر نشده باشد هرچند ممکن است از لحاظ مقدااسالمی سودی که از راه حالل کسب 

انواع ز تواند موجب برویم، چنین سود گرایی گذشته از عواقب اخروی (112، ص1132)رجایی، ندارد.

 (121)قرآنکریم، طه، مشکالت روحی و روانی شود و افراد را دچار زندگی فالکت باری نماید.

 . آداب تجارت در اسالم 1
آداب و دستوراتی در اخالق اسالمی وجود دارد که در تجارت اسالمی چه در سطح داخلی و چه در سطح 

ها به عنوان اخالق باشد؛ بلکه بسیاری از آنالملل باید اجرا شود. این دستورات منحصر در تجارت نیز نمیینب

در این قسمت این دستورات به  ون راسالمی در تمامی شئون زندگی فرد مسلمان باید پدیدار باشد. از ای

 صورت خالصه آورده شده است.  

 . توجه به معنويت111

در اسالم بهترین حالت انسان، زمانی است که به یاد خدا و آخرت باشد. به همین جهت در تجارت اسالمی نیز 

مانند مجاهد اولین اصل اخالقی در بازار اسالمی است. کاسب و تاجر زمانی دوست خدا و ت توجه به معنویا

خداوند های اخالقی را در آن رعایت نماید. است که در تجارتش نیز قصد قربت الهی را داشته باشد و شاخص

اى آنان معامله مردانى که نه تجارت و نه»داند: ر هر کار و تجارتی مقدم میدر قرآن کریم توجه به معنویت را ب

ها ها و چشمترسند که در آن، دلها از روزى مىکند آنغافل نمىداشتن نماز و اداى زکات  را از یاد خدا و برپا

اید! هنگامى که براى نماز روز جمعه اذان گفته شود، به سوى ذکر اى کسانى که ایمان آورده»( 17)نور، .«شودزیر و رو مى

  (6عه، )جم« د.دانستیبراى شما بهتر است اگر مىخدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این 
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 . دعا در هنگام ورود به تجارت11۲

در بینش اسالمی تمامی برکات و ارزاق از جانب خداوند است به هر کس خواهد کم و به هر کس خواهد زیاد 

از همین رو تاجر مسلمان پیش از هر چیزی روزی و برکت ؛ دهد. درآمد و رزی هرکس در تقدیر الهی استمی

طلبد. به این لحاظ ارتباط با خالق هستی و دعا و نیایش، در ابتدای تجارت و در یمدر تجارتش را از جانب او 

امام رضا )ع( از پدرانش از پیامبر گرامی  الملل اسالمی است.ینبخواست برکت و درآمد حالل از آداب تجارت 

خداوند به اندازه ، در بازار این دعا را بخواندکه فرمودند: هرکس هنگام داخل شدن اسالم )ص( نقل کردند 

 سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ  دهد:تمامی مخلوقات به او اجر و پاداش می

  (094ق، ص9041)عاملي، .ءٍ قَدِيرٌعَلَى كُلِّ شَيْيُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ 

 . علم و دانش به احکام تجارت11۳

ترین ضوابط تجارت اسالمی است اهمیت این ضابطه تا آنجا است علم و دانش در اندیشه اسالمی یکی از مهم

پیامبر  (1)قلم، قلم آغاز کرد.ی آن را با نام خداوند اولین آیه، ای که بر پیامبر اسالم نازل شدکه در اولین سوره

و آموختن علم و دانش را بر هر مسلمانی ه ای به دانش و علم داد)ص( و امامان معصوم)ع( نیز ارزش ویژه

یاد گرفتن احکام معامالت به »: دنگویمی علمای اسالمی (11، کلینی، ص31ماجه، ص)ابنواجب دانسته اند.

أَنَّهُ قَالَ الْفِقْهَ ثُمَّ )ص( نِ النَّبِيِّ ع» ( 2661المسائل، میأله خمینی، توضیح)امام.«.قدرى که مورد احتیاج است الزم است

پیامبر اعظم اسالم )ص( : اول دانش است  (801، ص9041)نوری، « .الْمَتْجَرَ فَمَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ

عَنْ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ ». شودیمدون علم و دانش تجارت کند، مرتکب ربا سپس تجارت، هرکس ب

  (119)عاملي، ص.مَتْجَرَيَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْ)ع( الْمُؤْمِنِينَ

 «سپس تجارت. ی،اول آگاه»فرمود:  یکه م یدمشنی)ع( عل یرمومنان: بارها از امیدگو ینباته مپسر اصبغ 

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا يَقْعُدَنَّ فِي  .«ثم المتجر يامعشرالتجار،الفقه: »کرد یجمله را سه مرتبه تکرار م ینا حضرت

فرمود کسی علم خرید و فروش)عرضه و تقاضا( را نمی امیر المؤمنین )ع( می«  .السُّوقِ إِلَّا مَنْ يَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَ الْبَيْعَ

 داند، در بازار اسالمی تجارت نکند.

 . تقوا و پرهیزگاری114

دهد. بر اساس این ی دیگری است که به تجارت اسالمی سمت و سو و جهت میتقوا و پرهیزگاری ضابطه

ضابطه، انسان همیشه در مرآ و منظر خدای خویش است و در محضر خدا انسان از هر چیزی که مورد 

کامالً  ی،کود اقتصادها با رشد و رها و ضد ارزشاز ارزش یاریارتباط بسنارضایتی اوست، باید پرهیز نماید. 

 یتقوا»و  یرا عامل رشد و رفاه اقتصاد« ملّتها یجمع یتقوا» یم،نمونه، قرآن کر یاست؛ برا یعیملموس و طب

 : داندیاز مشکالت م یو خالص یروز یرا عامل فزون «یفرد
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 (19)اعراف، .مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضآمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ  وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى

 گشوديمها مىكردند، بركات آسمان و زمين را بر آنآوردند و تقوا پيشه مىو اگر اهل شهرها و آباديها، ايمان مى

 (1 -8)طالق، ب. وَ مَنْ يَتَِِّ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَاا  وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيُُْ  ا يَحْتَسِ ِ

کند، و او را از جایى که گمان ندارد کس تقواى الهى پیشه کند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مىو هر 

 یو ترک کردن محارم اله یفانجام دادن وظا یبرا یهمان تعهّد درون یقت،در حق تقوا ،دهدروزى مى

 یانت،خ ی،پرورو تن ی)هواپرست هایبه ترک آلودگ یاقتصاد یتحقّق تقوا (176ص، 1117)طباطبایی، است.

استقامت، نظم و...( منوط  و صبر ی،وجدان کار یت،ها )احساس مسئولارزش یت( و تقوو... دروغ ،احتکار

تقوا بر  یو پنهان یبیغ یرهایهستند. ضمن آنکه تأث یبه رشد و رفاه اقتصاد یابیاست که از عناصر مهم دست

 شود.یسوره طالق ثابت م 1و  2 هاییهر آبا توجّه به ظاه یزن یو رشد اقتصاد یروز یشافزا

مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَى فَلْیَحْفَظْ خَمْسَ خِصَالٍ وَ إِلَّا فَلَا یَشْتَرِیَنَّ وَ لَا یَبِیعَنَّ الرِّبَا وَ  (ص)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  (ع)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 

امام جعفر صادق )ع( از پیامبر گرامی اسالم)ص( ( 13)حرعاملی، ص.الْحَلْفَ وَ کِتْمَانَ الْعَیْبِ وَ الْحَمْدَ إِذَا بَاعَ وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَى

کنندگان و تقاضا کنندگان(، باید از پنج ویژگی دوری نماید: کند)عرضهروایت کرده است که فرمودند: کسی که خرید و فروش می

 بدگویی از کاال هنگام خرید.، ستایش کاال در هنگامه فروش و ربا خواری، قسم خوردن، پوشانیدن عیب کاال

 يي و صداقتگوراست. .11

یی در تجارت و پرهیز از تبلیغات دروغین، یکی از ضوابطی تجارت اسالمی است. بر مبنای این گوراست

رفتاری که با این  ن رویایی را سر لوحه رفتار خویش سازد؛ از گوراستضابطه تاجر مسلمان، باید صداقت و 

الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ت باید از تجارت اسالمی محو گردد. اصل در تضاد اس

 (110)حرعاملي، ص.ارْفَعُوا رُءُوسَكُمْ فَقَدْ وَضَحَ لَكُمُ الطَّرِيُِ تُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارا  إِلَّا مَنْ صَدَقَ حَدِيثَهُ

سرتان را باال بگیرید. همانا راه فرمود: ای تاجران که می امام باقر)ع( از پیامبر گرامی اسالم )ص( نقل کردند

 گوراستشوید مگر آن که محشور می کاران یانتخاست. روز قیامت به صورت  برای شما روشن شده

امام )حرعاملی( .تِجَارَتِکَعَیْباً یَکُونُ فِی وَ لَا تَکْتُمْ  : عَلَیْکَ بِصِدْقِ اللِّسَانِ فِی حَدِیثِکَ(ع) الباقر وَ قَالَ باشید.

 باشی و عیبی را که در کاالی تجاری داری مخفی نکنی. گوراستباقر )ع(: ای تاجر باید در گفتارت 

 يي و خوش اخالقي روخوش. .11

ین تررزبااز ، اخالق نیکو و رفتار خوب با مشتری عالوه بر اعتماد سازی برای تاجر مسلمان و جلب مشتری

هدف بعثت خود را به کمال رساندن مکارم اخالقی م به حدی که پیامبر گرامی اسال؛ اسالم استدستورات دین 

رفتار تاجر مسلمان نیز با توجه به این شاخص  (166، 1166اند )بعثت ألتمم مکارم األخالق(.)حصاص، دیم

گرامی اسالم است، محقق الملل اسالمی را با این کردار که الگو پذیری از پیامبر ینبگیرد و تجارت یمشکل 

به زن عطر : پيامبر اسالم )ص( ( 111.)عاملي،صقَالَ رَسُولُ اللَّهِ )ص(إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِي وَ لَا تَغُشِّي فَإِنَّهُ أَتْقَى لِلَّهِ وَ أَبْقَى لِلْمَالِسازد. می
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زيرا كه به تقوای الهي نزديكتر بوده و باعُ ماندگاری ) و بركت( دارايي ؛ فروشي فرمود: در معامله خوش اخالق باش و دغل نكن

امام  صِيهِ وَ مَعَهُ سِلْعَةٌ يَبِيعُهَاقَالَ عَلِيٌّ )ع( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ )ص( يَقُولُ السَّمَاحُ وَاْهٌ مِنَ الرَّبَاحِ قَالَ عَلِيٌّ)ع( ذَلِكَ لِرَاُلٍ يُو شود.يم

 شنيدم كه پيامبر گرامي )ص( فرمودند: خوش اخالقي در معامله يك نوع سود رساني به ديگران است. گويد:علي)ع(مي

 گرفتن در خريد و فروش. آسان.11

تواند نقش الملل میینبای است که در اخالقمند کردن تجارت گیری و گذشت در تجارت اسالمی ضابطهآسان

پيامبر گرامي اسالم  . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )ص(: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تََعالَى يُحِبُّ الْعَبْدَ يَكُونُ سَهْلَ الْبَيْعِ سَْهلَ الشِّرَاءِ.. ای داشته باشد. سازنده

  (054)حرعاملي، ص ای را دوست دارد كه در خريد و فروش خود آسان گير باشد.)ص(: خداوند متعال بنده

 معامله. قبول فسخ .11

در تجارت اسالمی قبول فسخ معامله از برادر مسلمان یکی از ضوابط اخالقی است. چنانچه یکی از طرفین 

کند، طرف دیگر عذر معامله به هر دلیلی از معامله انجام شده پشیمان گردد، انصاف اخالقی در اسالم حکم می

)عاملي، .ِلَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِما  فِي بَيْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةعَنْ أَبِي عَبْدِ ال او را پذیرفته و معامله را فسخ نماید:

در روز قیامت از  اقاله نماید خداوندهر بنده مسلماني در تجارت برادر مسلمانش را ) كه نادم است ( امام صادق )ع(: ( 119ص 

َِ أَرْبَعَةٌ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ اَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ أَقَالَ نَادِما  أَوْ أَغَاثَ لَهْفَانَ أَوْ أَ :قَالَ (ع)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ »د.خطای او می گذر عْتَ

یکی از آن ها کسی است که ، ردامام صادق )ع(: خداوند به چهار نفر در روز قیامت عنایت دا « نَسَمَة  أَوْ زَوَّجَ عَزَبا

 فسخ معامله مسلمان پشیمان را بپذیرد.

 . پرهیز از سود های گزاف و تکاثری .11

سودجویی و سوء استفاده از قانون عرضه و تقاضای بازار در شرایط غیر تعادلی، باعث ظلم به مردم و طرف 

استفاده کرده و در پی دستیابی به سودهای ای از این شرایط سوء شود. ممکن است عدهتقاضای اقتصاد می

خارج شدن بازار ، گزاف و غیر معمول برآیند؛ از این رو اسالم سود های غیر معمولی را که باعث فاصله طبقاتی

شود، به عنوان بی انصافی، ظلم و بی عدالتی مورد از تعادل و گاه موجب تورم در قیمت یک کاالی خاص می

قَالَ: رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِب ا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِیَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَارْبَحْ عَلَيْهِ )ع( أَبِي عَبْدِ اللَّهِ »ه است.نهی و ممنوعیت قرار داد

 مومن از مومن گرفتن سود: )ع( صادق امام (119حصاص، «).قُوتَ يَوْمِكَ أَوْ يَشْتَرِيَهُ لِلتِّجَارَةِ فَارْبَحُوا عَلَيْهِمْ وَ ارْفُقُوا بِهِمْ

 یا ، بگیرد سود او از روزانه مخارج اندازه به صورت این در که باشد درهم صد از بیش اینکه مگر ، است حرام

 نماید. اخذ ربح او از ارفاق رعایت با تواند می تاجر کند خریداری تجارت برای را کاال معامله طرف اگر

هزار دینار داد که با آن به مصر رفته و تجارت کند. او ف یکی از غالمانش به نام مصادامام صادق )ع( به 

دو برابر ، کاالیی برای تجارت تهیه کرد و به مصر رفته و به دو برابر قیمت فروخت. چون به مدینه بازگشت

کردی که این همه  امام )ع( فرمودند: این سود زیادی است بگو ببینم چکار، پول اصلی را جلوی امام گذاشت

یاب بود ما تاجران باهم قرار گذاشتیم که سود به دست آوردی؟ مصادف گفت چون در بازار مصر این کاال کم
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به قیمتی کمتر از دو برابر نفروشیم. امام صادق )ع( ناراحت شده، فرمودند: سبحان اهلل! به زیان مردم مسلمان 

برداشت و گفت ما را به سود این تجارت کاری نیست. آن گاه باهمدیگر تبانی کردید؟ سپس فقط اصل پول را 

 (172)کلینی، صتر از کسب حالل است.رو به طرف مصادف کرده فرمودند: ای مصادف نبرد با شمشیر آسان

 . پرهیز از مداخله در معامله ديگران.111

رقابتی تجارت وارد شدن در معامله برادران مؤمن و دخالت و به هم زدن معامله آنان، از آسیب هایی است که 

های اقتصادی و روانی خاصی چنانچه این نوع رقابت با اخالق تجاری همراه نباشد، نا هنجاری؛ در پی دارد

ای دهد در معاملهاجر مسلمان اجازه نمیبرای جامعه تجاری مسلمانان به بار خواهد آورد. اخالق اسالمی به ت

الملل رقابت ینبکه دیگری در حال انجام آن است، وارد شده این معامله را به نفع خود تمام کند. در تجارت 

های بین المللی و... به ی بین المللی، بانکهای بیمههای حمل و نقل، شرکتمیان رقیبان تجاری اعم از شرکت

سازد همین است. آنچه تجارت اخالقمند اسالمی را از تجارت متعارف جدا میشدت در حال افزایش 

دستورهای اخالقی اسالم است. یکی از این دستورها، عدم دخالت در معامله دیگران است که در تجارت 

 باشد؛ اما در تجارت اسالمی تاجر مسلمان حق چنین کاری را ندارد. متعارف امری مقبول می

رسول خدا )ص( از  (051)حصاص، .أَنْ يَدْخُلَ الرَّاُلُ فِي سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ )ص(: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ فرمايند امام صادق)ع( مي

رسول اهلل )ص(: الیسم المسلم علی سوم  دخالت مردم در معامله برادر مسلمانش نهی فرمودند.

 شود.ینممسلمان وارد معامله مسلمان ( رسول خدا)ص (116)بیهقی، صالمسلم.

 . پرهیز از كم فروشي 1111

الملل، فروشنده مال مورد معامله را به اندازه ندهد بلکه به نحوی ینبکم فروشی به این معنی که در تجارت 

به خودی خود در اسالم ممنوع ، مقداری از آن را کسر نماید، عالوه بر آن که مصداق دزدی و سرقت است

ای به همین عنوان نازل شد و در آن کم فروشان به سختی مورد عتاب شده است. در قرآن کریم سوره اعالم

آیه به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این موضوع پرداخته است. آن چه از  21قرار گرفت. عالوه بر آن تعداد 

تثمار و فساد مالی در جامعه ی اسآید، آن است که کم فروشی مایهاین آیات به ضمیمه روایات به دست می

)ایروانی، سالی و قحطی نیز در پی دارد.آثار دنیایی مانند خشک، شود. این عمل افزون بر گناه کبیره بودنیم

های خدمات و شود؛ بلکه بخشفروشی به بخش کاالها منحصر نمینا گفته پیدا است، کم (266، ص1131

و کار گری که از هشت ساعت کار قانونی، حد اکثر چهار و یا پنج حمل و نقل را نیز در بر می گیرد. کارمند 

به  ساعت کار مفید ارایه می دهد، مصداق بارزی از کم فروشی در خدمات است که زیان های جبران نا پذیری

وَ إِذَا كاَلُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ  (8تَوْفُونَ)الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلىَ النَّاسِ يَسْ  (9وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ)اقتصاد کشورها وارد می سازد. 

کنند، حق خود را بطور کامل آنان که وقتى براى خود پیمانه مى فروشان!واى بر کم (1-9)مطففين، .(1يخُْْسِرُونَ)
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وَ الْميزانَ وَ  ا  فَأَوْفُوا الْكَيْلَ  .گذارندخواهند براى دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم مىامّا هنگامى که مى گیرندمى

پیمانه و ترازو را تمام ادا  (15)اعراف، .ينَتَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ  ا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْالحِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن

فساد مکنید، که اگر ایمان کنید و به مردم کم مفروشید و از آن پس که زمین به صالح آمده است در آن 

 اید، این برایتان بهتر است. آورده

 . پرهیز از سود جويي در معامله با درماندگان111۲

های سلبی تجارت اسالمی است. کسانی سود جویی از درماندگان و کسانی که در معامله مجبورند، نیز از ضابطه

سزاوارنیست که دیگران از این موقعیت سوء استفاده کرده و که به هر دلیل مجبورند سرمایه شان را بفروشند، 

« وَ لَا تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير»های پایین و اندک خریداری نمایند.کاالهای تجاری آنان را به قیمت

 . دهید، بیناستخداوند به آنچه انجام مى و گذشت و نیکوکارى را در میان خود فراموش نکنید، که (812)بقره/ 

و املة وَ  ا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ خطاب لعموم المسلمين أن  ا ينسوا المثل  گوید:مکارم شیرازی در تفسیر این آیه شریفه می

شریفه خطاب به عموم  این جمله از آیه (19ق، ص9089)شيرازی، اإلنسانية في العفو و الصفح و اإليثار في اميع الموارد.

: أَقْوَامٌ يُبَايِعُونَ امام صادق)ع(فراموش نکنند.  های انسانیت مانند گذشت، ایثار و... رامسلمانان است که شاخص

 ( 92ق، ص 9114.)طوسي، الْمُضْطَرِّينَ أُولَئِكَ هُمْ شِرَارُ النَّاسِ
 كنند، بدترين مردمان هستند.يمامام صادق )ع( كساني كه با افراد ناچار و درمانده معامله 

 واسطه گری . پرهیز از111۳

ای در پی نداشته باشد، هم به ضرر داللی و واسطه گری که مولد کاال و خدمتی نباشد و ارزش افزوده

شود. از این رو در آداب اخالقی تجارت فروشندگان است و هم موجب گرانی و تورم در بازار اسالمی می

ی فروش اجناسی باشد. تلقی رکبان به این معنی که شهر نشینان واسطهشغلهای ممنوع می اسالمی یکی از انواع

به دلیل آن که بیشتر شوند که روستاییان برای فروش به شهر می آورند، در اسالم ممنوع گردیده است؛

های استفاده واسطهی سوء روستاییان از قیمت کاالها در شهر اطالع دقیقی نداشته و این مسأله از یک سو زمینه

 شود.یماز سوی دیگر باعث گرانی کاال و ضرر تولیدکنندگان ؛ کندسودجو را فراهم می
رسول خدا)ص(: نبايد شهر ( 000)حرعاملي، صة.: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَ الْمُسْلِمُونَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)ص(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

 دهد. ی فروش باديه نشين گردد. خداوند بعضي از مؤمنان را روزی رسان برخي ديگر قرار مينشين واسطه

 . پرهیز از سوگند ناحق1114

سوگند و قسم در معامله عالوه بر آن که استفاده ابزاری و تبلیغاتی از مقدسات است، به لحاظ روانی تأثیر منفی 

ی بر تقاضای مؤثر جامعه می گذارد. از سوی دیگر سوگند به ناحق شفافیت بازار اسالمی را مورد بسیار زیاد

چالش قرار داده و اعتماد جامعه از تجار را خدشه دار می سازد . به همین جهت، قسم و سوگند دروغ در 

 اخالق تجاری اسالم به شدت منع شده است.
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پيامبر گرامي اسالم )ص(: وای بر تااران امت )حرعاملي( .لِتُجَّارِ أُمَّتِي مِنْ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَيْلٌ (:ص)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  

  من از قسم خوردن و گفتن نه به خدا قسم و آری به خدا قسم .

 فَإِنَّهَا مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ عَلَى دَارِ ابْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَ كَانَ تُقَامُ فِيهَا الْإِبِلُ فَقَالَ يَا مَعَاشِرَ السَّمَاسِرَةِ أَقِلُّوا الْأَيْمَانَ (:ع)قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 

 (084حرعاملي، ص ).مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ

ر مي فروختند، ايستاد و فرمود: ای گروه معامله گران كمتر ی ابن ابي معيط كه در آن اا شتامام علي )ع(: بر در خانه

 سوگند ياد كنيد كه سوگند سبب كسادی انس و از ميان رفتن بركت سود است.

 . جايگاه تجارت در قران و سنت۲
 . تجارت در قرآن ۲11

هایی وجود رهیافتاین رابطه ر ستد داده شده است. دو در تعالیم قرآن مجید، اهمیت فراوانی به تجارت و داد 

 استخراج نمود.  ی خاص اقتصادیتوان از هر یک آن فرمول و رابطهدارد که می

بار در قرآن کریم به معناهای مختلف به کار رفته است. البته در آیات بسیاری از این کتاب  3لفظ تجارت 

 توان دریافت نمود.الملل را میینبمقدس مفهوم تجارت و حتی تجارت 

تجارة »فقهی  یای که در قران کریم در مورد تجارت آمده است و فقیهان مسلمان از آن قاعدهآیهترین مهم

 ی نساء است. سوره 26اند، آیه را استخراج کرده« عن تراض

تَراضٍ مِنْكُمْ وَ  ا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا  ا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِ اَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَة  عَنْ 

 (26)نساء /  .رَحيم

ايد! اموال يكديگر را به باطل )و از طرق نامشروع( نخوريد مگر اينكه تجارتى با رضايت شما اى كسانى كه ايمان آورده

 است.انجام گيرد. و خودكشى نكنيد! خداوند نسبت به شما مهربان 

 (51)اعراف/ .ياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونوَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذی خَبَُُ  ا يَخْرُجُ إِ اَّ نَكِدا  كَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآ

ار(، از گياه ناچيز و زهاى بد طينت )و شورهرويد امّا سرزمينگياهش به فرمان پروردگار مى ،شيرينسرزمين پاكيزه و 

 . كنيم، بيان مىشكرگزارندها كه رويد اين گونه آيات )خود( را براى آنارزش، از آن نمىبى

 عْضَها عَلىبِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَ وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ اَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى

 ( 0)رعد/ .ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ في

و در روى زمين، قطعاتى در كنار هم قرار دارد كه با هم متفاوتند و )نيز( باغهايى از انگور و زراعت و نخلها، )و درختان 

شوند! و با ها از يك آب سيراب مىتر آنكه( همه آنايه )و عجيبرويند و گاه بر دو پميوه گوناگون( كه گاه بر يك پايه مى

هايى است براى گروهى كه عقل خويش ها نشانهدهيم در اينها را از اهت ميوه بر ديگرى برترى مىاين حال، بعضى از آن

 .گيرندرا به كار مى

ى الْفُلْكَ مَواخِرَ فيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ وَ هُوَ الَّذی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْما  طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِاُوا مِنْهُ حِلْيَة  تَلْبَسُونَها وَ تَرَ
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 (90)نحل/.لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

تا از آن، گوشت تازه بخورید و زیورى براى پوشیدن )مانند او کسى است که دریا را مسخّر )شما( ساخت 

شکافند تا شما )به تجارت پردازید و( بینى که سینه دریا را مىمروارید( از آن استخراج کنید و کشتیها را مى

مَناكِبِها َو  ذَلُو ا  فَامْشُوا فيهُوَ الَّذی اَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ».جا آوریده از فضل خدا بهره گیرید شاید شکر نعمتهاى او را ب

 ( 95ملك/ «)كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُور

هاى خداوند بخورید و هاى آن راه بروید و از روزیاو کسى است که زمین را براى شما رام کرد، بر شانه

 .بازگشت و اجتماع همه به سوى اوست

 . تجارت در انديشه معصومان)ع(۲1۲

الملل نه تنها عملی عقیم و مکروه نیست بلکه در صورت ینبدر اندیشه اقتصادی معصومان )ع( تجارت 

پیامبر اسال)ص( و امامان معصوم )ع( به . ای نیز بر خوردار استهمراهی با اخالق اسالمی از جایگاه ویژه

ی آنان به اندازه جهاد در راه دیشهای که فضیلت تجارت در انبه گونه؛ اندالملل عنایت خاصی داشتهینبتجارت 

تا جایگاه ت خدا دانسته شده است. در این قسمت بخشی از روایاتی که در این باره وارد شده، گزینش شده اس

 الملل در اندیشه دینی اسالمی به خوبی روشن شود.ینبتجارت 

 . تجارت مايه بركت۲1۲11

حساب شده است، بسیار مبالغه آمیز است. این مسأله در برخی از روایات اسالمی اهمیتی که برای تجارت 

الْبَرَكَةُ عَشَرَةُ أَاْزَاءٍ تِسْعَةُ أَعْشَارِهَا فِي  )ص(: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ »هد.جایگاه خطیر تجارت در اندیشه اسالمی را نشان می

 دهم آن در تجارت می باشد.پیامبر گرامی اسالم)ص(: برکت ده جزء دارد که نه  (99حرعاملي، ص«).التِّجَارَةِ

 . اجر جهاد برای تاجر مؤمن۲1۲1۲

ای از روایات اسالمی برای تاجر مسلمانی که آداب و اخالق اسالمی تجارت را رعایت نماید، اجر و در پاره

 پاداشی همانند رزمنده و جهادگر در راه خدا در نظر گرفته شده است. 
پيامبر)ص(: سخت كوشي و تالش   (55ق، ص9041)محدث نوری، .الْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ :قَالَ)ص( عَنِ النَّبِيِّ 

 برای امرار معاش خانواده در اار و پاداش به سان اهاد در راه خدا است.

 (89)حرعاملي، ص .ودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُ (:ع)أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى 

اش ذخيره نمايد، همانند كسي است امام موسي كاظم )ع(: هر كس در آمد را از راه حاللش به دست آورد تا برای خود و خانواده

 كه در راه خدا در ابهه به اهاد پرداخته باشد.

 . استقالل كشورهای اسالمي در سايه تجارت۲1۲1۳

های پیشوایان اسالم است. به حدی استقالل و عدم وابستگی کشورهای اسالمی به بیگانگان از مهمترین دغدغه

اند. گرفتن ابتکار عمل قواعد فقهی مستقلی را در این باب از متون اسالمی استخراج کرده، که بسیاری از فقیهان
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زیرا ؛ گام مهمی در استقالل کشورهای اسالمی از بازرگانی خارجیان است، الملل توسط مسلمانانینبدر تجارت 

هم تنیده است، تجارت و بازرگانی ی بهسان شبکهدر جهان پسا مدرن که نیازمندی کشورهای مختلف به

؛ وی سبقت را خواهد ربودالملل امری ناگزیر است. چنانچه مسلمانان در این امر پیشگام نشوند، دیگران گینب

آن ب به همین خاطر پیشوایان دینی با تیز بینی این موقعیت خطیر را پیش بینی و دستورات و راهکارهای مناس

 اند.را نیز در متون اسالمی تعبیه کرده
امام علي)ع(: به ( 99)حرعاملي، ص.تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَاتِ فَإِنَّ لَكُمْ فِيهَا غِن ى عَمَّا فِي أَيْدِی النَّاسِ :قَالَ (ِع)عَلِيٍّ امير المؤمنين عَنْ 

 نویسد:همچنین ایشان در نامه به مالک اشتر نخعی می كند.يمنياز بپردازيد، چون شما را از بيگانگان بي تجارت

ِ بِبَدَنِهِ فَإِنَّهُثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِ مْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَ أَسْبَابُ ی الصِّنَاعَاتِ وَ أَوْصِ ِبهِمْ خَيْرا  الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَ الْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ وَ الْمُتَرَفِِّ

لِكَ َو اَبَلِكَ وَ حَيُُْ لَا يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَ لَا يَجْتَرِءُونَ عَلَيْهَا الْمَرَافِِِ وَ اُلَّابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَ الْمَطَارِحِ فِي بَرِّكَ وَ بَحْرِكَ وَ سَهْ

 (31صق، 1161) الحدید، .اشِي بِلَادِكَفَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لَا تُخَافُ بَائِقَتُهُ وَ صُلْحٌ لَا تُخْشَى غَائِلَتُهُ وَ تَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَ فِي حَوَ

زیرا آنان مایه رونق ؛ گران به نیکی رفتار نما...سپس تو را توصیه می کنم نسبت به بازرگانان و صنعت

کنند، از بیابان ها و دریاها و یمسفر ت به نقاط دور دسم اقتصادی اند و برای تامین وسایل آسایش مرد

کنند. یمدشت ها و کوهستان ها، و نقاط صعب العبور که افراد معموال جرات ورود به آن را ندارند، گذر 

بازرگانان مردمی آرامند و از ستیزه جویی آنان هراسی نیست. مردمی آشتی طلبند که فتنه انگیزی ندارند. با 

کنند و چه آنان که در دور دست یم، چه بازرگانانی که در شهر تو زندگی دلجویی از آن ها به وضعیت آنان 

  رسیدگی کن.، ساکن اند

 . شکوفايي علم و دانش در پرتو تجارت۲1۲14

ای که الملل به عنوان علمی مدرن و کاربردی شناخته شده است. به گونهینبدر محافل آکادمیک امروزه تجارت 

های مختلف نیز می باشد. بر اساس توصیه های دینی اسالم، تجارت به عنوان ابزاری برای خود دارای گرایش

 توسعه دانش و پژوهش معرفی شده است.  

 کند.امام صادق )ع(: تجارت دانش انسان را زیاد می .فِي الْعَقْلِ قَالَ التِّجَارَةُ تَزِيدُ (:ع)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 

 رسیدن برای ایوسیله بلکه نیست ثروت افزایش برای فقط آن است که تجارت های این روایاتیکی از پیام

 آسایشو  واهی افکار و شودمی شکوفا مردم اجتماعی عقل کار این سایهر د، است نیازهایشان به جامعهو  مردم

 گردد.می دور هاآن از طلبی

 . انواع تجارت به لحاظ حکم شرعي1

فقهی است. این عمل هرچند به نفسه مباح م الملل به عنوان رفتاری اقتصادی دارای یکی از احکاینبتجارت 

، مستحب، شود: واجبمی تقسیم نوع ی دیگر انسان به پنجرفتارهااما بر اثر تغییرات موضوع، همانند ؛ باشدمی
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 (6ق، ص1111)حلی، حرام و مباح.، مکروه

 های واجب. تجارت۳11

 برای اقتصادی خطر آن دهد و یا ترکیم انجام اشخود و خانواده مخارج ینتأم برای شخص که تجارتی

واجب است. تنها فرق آن است که ، برای تمامی کسانی که توان آن را داشته باشد، آوردیم پدید مسلمانان

ی برای استقالل و حفظ تمامیت ارضی اسالم، ولتجارت و کسب درآمد برای امرار معاش خانواده واجب عینی 

واجب کفایی است. به این معنا که چنانچه یکی از کشورهای اسالمی دچار بحران و چالش اقتصادی شود و 

ا کمیابی در کشور اسالمی دچار گردد، بر تمامی کسانی که توزیع مواد ضروری برای زندگی مردم مسلمان ب

ملل مسلمان، واجب است  آحادباشد، اعم از دولت اسالمی و یمتوانایی واردات این محصول از خارج را دارا 

 (163تا، ص)عاملی، بیتجارت آن محصول را بر عهده بگیرند.

 های مستحب. تجارت۳1۲

و اجر معنوی و آخرتی است که برای توسعه و انکشاف کشور اسالمی و تجارت زمانی مستحب و دارای ثواب 

عموم جامعه مفید باشد و یا حد اقل برای خانواده باعث وسعت اقتصادی شود. چنین تجارتی البته به لحاظ اجر 

و پاداش آخرتی از نوع اول نیز برتر است. تاجر چنانچه در تجارتش اخالص عمل و قصد قربت را لحاظ 

 نوشتیم اجر جهاد در راه خدا را دارد.  قبالً چنانکهخداوند پاداش بسیاری برای او خواهد داد  نماید،

  های مکروه. تجارت۳1۳

آید؛ اما با توجه به آثار و ینمالملل گناه به شمار ینبی آن نوع تجارتی است که هرچند انجام آن در عرصه

های بسیاری دارد. شارع مقدس نیست. این نوع تجارت مصداقپیامدهایی که ممکن است داشته باشد، خوشایند 

 نیز موارد بعضی در و کرده تضعیف را انسانی عواطف و شفقت و مهر آن به مبادرت به صورت کلی تجارتی که

حجامت  حیوانات، ذبح کفن، تجارت :نماید مکروه است مانند تقویت انسان دل در را شقاوت

  (213،ص1116)شهیدثانی،و...

 های مباح. تجارت۳14

، باشدای که موجب زیان و ضرر جامعه اسالمی نبوده و مورد احتیاج آنان نیز نمیالملل هر معاملهینبدر عرصه 

 مباح است. به این معنی که نه ثوابی بر آن مترتب است، و نه انجام آن گناه دارد؛ بلکه انجام آن بال اشکال است.

 های حرام و نبايدی. تجارت.۳1

الملل چنانچه موجب ضرر و زیان به دیگران شود. و یا موجب ضعف و سقوط فرهنگی، ینبتجارت در عرصه 

 مخدر، مواد فروش و خرید باشد. تجارت چیزهایی مانند:اجتماعی و یا اقتصادی ملل مسلمان گردد، حرام می

های صوتی و تصویری که هها و رسانیلمفمستهجن،  موسیقی های روان گردان، آالتالکلی، قرص مشروبات
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 سقوط یا ضعف موجب به صورت کلی آنچه ی منافی دستورات اسالمی باشد. وهافرهنگباعث اشاعه فحشا و 

 که یزهاییچشود، در دین مقدس اسالم ممنوع و حرام است. همچنین خرید و فروش  مسلمانانو  اسالم

و پوست حیوانات حرام گوشت مانند ها حرام است مثل خوردن گوشت غیر مذکی و گوشت استعمال آن

البته خرید و فروش چیزهای حرام برای خوردن و آشیدن حرام است و لی چنانچه  باشد.خوک، نیز حرام می

 منفعت حاللی داشته باشد، خرید و فروش آن بال مانع است. 
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