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 سخن نخست
 فقر و نابرابری اجتماعی در افغانستان

در تاریخ و  ، ریشهای اجتماعی و همگانی بوده منحصر به جغرافیایی خاص نسیتفقر پدیده
های دور، فقر از گذشته دهد کهحقیقات نشان میها با همدیگر دارد. تساختار روابط نامتوازن انسان

ی فقر عنوان یک معضل اقتصادی و اجتماعی مطرح بوده است. امروزه اکثر کشورهای دنیا با پدبدهبه
ی در آمد و ی نادرست از منابع طبیعی کمیابی منابع اقتصادی، توزیع ناعادالنهمواجهند. استفاده

ی فقر و محرومیت را در بین جوامع امروزی فراهم کرده هگیری ساختارهای انحصاری، زمینشکل
های رفاه مادی و های فقر و سنجشبندیاست. افغانستان از جمله کشورهایی است که در رده

ی یایین دنیا قراردارد؛ طوری که از هر سه افغان دو نفر زیر خط فقر های درامدی در رتبهشاخص
تنگدستی، وضعیت نداشتن دارایی مادی یا درامد کافی برای  یا دستیتهی یا قراردارند. در نگاه سنتی فقر

هاي جمعیتي، زماني فقیر به حساب ها و گروهافراد، خانوادهرفع نیازهای اساسی فرد است. 
ها، هـاي غـذایي، مـشارکت در فعالیتآیند که با نبـوِد منـابع بـراي کـسب انـواع رژیممي

نسبي فقر مطلق و فقر  ي مواجه باشند.  در ادبیات اقتصادی بینشرایط و امکانات معمول زندگ
تمایز قائل شده است؛ فقـر مطلـق یـك موضـوع عینـي است که بر حسب ناتواني در کسب حد 

تر از این حداقل اقل استاندارد زندگي تعریـف شـده اسـت. بنـابراین، اگـر فردي در سطحي کم
 7/1شود که حدود امروزه تخمین زده میزندگي نخواهد داشت. ی باشد، توان الزم را براي ادامه

در مقابل فقر مطلق، فقر نسبي قرار دارد که یك  .کنندمیلیارد نفر در جهان در فقِر مطلق زندگی می
موضوع نسبي است و به ناتواني در دسترسي به یك سطح معین از استانداردهاي زندگي که در 

شـود، تعریف شده است. به این ترتیب در مـي داده ـشخیصی فعلي الزم یا مطلوب تجامعه
 شود.میزان مطلق درآمد افراد توجه مي تعریف فقر نسبي به نابرابري در توزیع درآمد و ثـروت، بـیش از

شامل آموزش، صحت، معیارهای زندگی، اشتغال و تأثیر در معنای جدید،  فقر مفهوم چند بعدی است 
درصد  7۴تر از های ادارات مربوط، کمل مردم است.  بنا بر مستندات و گزارشامنیت بر زندگی و اشتغا



ی زندگی، کار و همچنان اقدامات ی نسبی به خدمات صحی، آموزشی، امکانات اولیهها به گونهافغان
تنها عمق فقر را برای جلوگیری از حوادث برخوردارند. گزارش شاخص فقر چند ُبعدی در افغانستان، نه

تواند کارساز ها نیز، میهای تأثیرگذار و نظارت از آنار ساخته بلکه برای هماهنگی و ایجاد پالیسیآشک
داری، فقر ی فقر، محل نزاع اقتصاددانان است. در نظام اقتصاد سرمایهباشد.  از لحاظ نظری پدیده

نسانی بر اساس گیری روابط ای درآمد و ثروت و شکلریشه در مالکیت خصوصی، توزیع ناعادالنه
گرا، گیری انسان اقتصادی، انسان منفعتبرایند این اندیشه، شکلمنفعت اقتصادی )نه اخالقی( دارد. 

گر و انسان عقالی بوده است.  از آنجایی که در این دیدگاه مبنای تعامالت اجتماعی و رفتار محاسبه
های های دینی و ارزشالق و آموزهباشد، اخانسانی بر اساس منفعت اقتصادی مادی و حداکثر سود می

ها ذاتا به دنبال حد اکثرکردن ای ندارد. انسانمداری، جایگاه شایستهبنیادین انسانی و باورهای انسان
تر به دست آورند و کسانی که تالش کمتر کنند ثروت و دارایی  بیشمنافع خودند.  همه تالش می

دار ی سرمایهتر. در نتیجه، طبقهتر ثروت بیشتر و کسانی که تالش بیشکنند، ثروت کممی
ای است که ی فقیر،  فقیر ترمی شوند. در این تنازع دایمی برای بقا، برنده طبقهدارتر، طبقهسرمایه

تر .... در اختیار دارد. بر اساس نظام اقتصاد تر و رانت بیشتر، قدرت بیشی بیشدارایی و سرمایه
نکوهش قرارگرفته است و همه را به کار و فعالیت اقتصادی تشویق کرده ای فقر مورد اسالمی پدیده

ساز سازد و زمنیهروح و روان جامعه را نیز متاثر می ، باورها، اعتقادات،است؛ زیرا فقر عالوه برنداشتن
در نظام اقتصاد اسالمی، علل واقعي فقر  شود.مشکالت اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی می

برنامـه بـودن و غیرعادالنـه بـودن قـوانین طبیعـي اقتصاد، روابط ناسالم ی اقتصادي، بـيهاز جنب
ها، نبوِد امکانات شخصي، ضعف ی قیمترویهی ثـروت، افـزایش بياقتصادي، توزیع ناعادالنه

از مدیریت و تخصیص نیـروي انـساني، بـازدهي پـایین و ناکارایي در تخصیص منابع و برخی دیگر 
هـاي غیرعادالنه در معامله، اسراف و حیف و عوامل اثرگذار نظیر احتکار، قاچاق، تقلـب، رقابت

ی اقتصادي اسالم، منظـور مبارزه با فقر، برنامههاي اقتصادي بیکاري، تنبلي و مانند آن است. بـهمیل
ی اس تدوین یك برنامهدانـد و بـر این اسی مثبت و جدي و اساسي با علت فقر را مهـم مـيمبارزه

ی درامد و پاسخگویی دولت و وسیع و کارآمد اقتصادي مبتنی بر عدالت اجتماعی و توزیع عادالنه
شکل روابط انسانی بر اساس معیارهای اخالقی و انسانی و جلوگیری از انباشت سرمایه در دست 

کید شده ی خاص و تقویت باورهای دینی و تشویق به پرداخت زکات و انفاقات عده واجب، بسیار تأ
است. بهترین دلیل در ایـن ارتباط؛ وجود یك نظام جامع و کامل اقتصادي در اسالم است؛ بنابراین، 

ی پیش از تولید، هنگام تولید و بعد از تولید در رفع فقر بسیار با ی ثـروت در سـه مرحلهتوزیع عادالنه
ها به افراد مدیر و کاردان در کنار سپردن مسؤولیتشـود. بـدیهي است مهار تورم و اهمیـت تلقـي مـي



 

 

هـاي طبیعي نیز خود موضوعي با اهمیت است که باید مورد توجه قرار بـرداري صـحیح از ثروتبهره
)باورها،  ای درونی داردها فقر هم ریشهاما در نظام اقتصاد اسالمی برخالف سایر نظامگیرد؛ 

کمیت روابط ظالمانه، امرانه ومتکبرانه بین طبقات اجتماعی(. بر ای بیرونی)حاو هم ریشه اعتقادات(
ها با ها و روابط ظالمانه، نامتوازن و نامتعادل انساناین اساس، فقر ریشه در ساختارهای فکری انسان

های دینی دارد.  های غلط از آموزههمدیگر و همچنین ریشه در باورها و اعتقادات نادرست و برداشت
ها ای انسانی متحول نمی شود. تا باورها و برداشتتا ساختارهای فکری متحول نشود، جامعهبنابراین، 

تغیر نکنند، رفاه و آسایش فراهم نمی شود و تا روابط انسانی بر اساس اخالق اسالمی  شکل نگیرد، تا 
 کن نخواهد شد. فرهنگ همپذیری و همزاد پنداری به وجود نیاید، فقر ریشه
 سردبیر
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 تجارت بین الملل اسالمیهای طراحی الگوی شاخص
 *رضا رسولی کمالیغالم

ی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه رییس و عضو هیأت علمی دانشکدهدانشجوی دکترای علوم اقتصادی، پوهنیار، *
 .، کابل)ص(النبیینخاتم

 

 چکیده 
ن معیاری آ یه وسیلههایی است که بتوان بالگویی از شاخص یارایه ،هدف اساسی این تحقیق
رو، تحقیق برای الگوسازی این ازبودن تجارت بین الملل ارایه نمود. برای سنجش میزان اسالمی

ترین الملل اسالمی بیان شده که مهمالملل اسالمی ابتدا اهداف تجارت بینهای تجارت بینشاخص
و اخوت امت اسالمی، رفاه استقالل مسلمانان، وحدت این اهداف عبارتند از: حاکمیت اسالم، 

الملل اسالمی بیان الم. سپس اصول حاکم بر تجارت بیناسالمی و امنیت جهان اس یعمومی جامعه
، اصل اعتالی اسالم، اصل عدالت، اصل مصلحت، دیناین اصول عبارتند از: اصل حفظ  .شده است

اصل ممنوعیت رشوه، اصل زیان به دیگران، اصل ممنوعیت ربا،  اصل مواسات، اصل ممنوعیت ضرر و
اصول حاکم  ممنوعیت احتکار و اصل ممنوعیت تقلب و غش در معامالت. بعد از بیان اهداف و

، چهار شاخص در این زمینهالملل اسالمی الگوسازی و استخراج شده است. های تجارت بینشاخص
عبارتند از: ها بودن مبادالت خارجی یک کشور طراحی گردید. این شاخصبرای سنجش اسالمی

شاخص مبادالت سالم و شاخص مبادالت حالل، شاخص مبادالت  ،شاخص مواسات اسالمی
شاخص کلی مبادالت بین الملل »البته با تجمیع این چهار شاخص به یک شاخص کلی به نام  عادالنه.
ور بودن مبادالت خارجی یک کشصورت کلی میزان اسالمیتواند بهنیز دست یافتیم که می «اسالمی

 گیری نماید.اندازاسالمی را 

اقتصاد  الملل، مبانی اسالمی تجارت، اقتصاد متعارف،شاخص، تجارت بین کلمات کلیدی:
 اسالمی. 



ماره
، ش

ارم
چه

ال 
س

هار 
م، ب

شش
ی 

17
۴۴

 

 

 

3 

 مقدمه
کاال و  یالملل مبادلهتجارت خارجی یا تجارت بین»اند: گفته 1المللدر تعریف تجارت بین

در فرهنگ  2«.کشورهای جهانی است یقیهخدمات میان یک کشور معین با کشورهای خارجی و یا ب
از  3معنی کرده است.«  هابازرگانی میان ملت»الملل را به معنای نیز تجارت بین« پالگریو»اقتصادی 

معنا  «های مسلمانستد میان ملت بازرگانی و داد و» توان به الملل اسالمی را می، تجارت بینرواین
 نمود. 

آن معیاری  یهایی است که بتوان به وسیلهالگویی از شاخص یارایه ،هدف اساسی این تحقیق
اهداف و  ابتداباید  سازیالگوالملل ارایه نمود؛ اما برای نجش میزان اسالمی بودن تجارت بینبرای س

 صورت خالصه بیان گردد. ها بهمعیارها یا اصول حاکم بر این شاخص

م است که این نوع تجارت را از نوع غیر اهداف و اصولی حاک ،الملل اسالمیدر تجارت بین
ها رسیدن به دینی اهداف نهایی انسانهای غیر و نظام داریسرمایهسازد. در نظام متمایز می آن یاسالم

هدف نهایی رسیدن انسان به کمال  ،ماکزیمم سود و منفعت مادی است؛ اما در نظام اقتصاد اسالمی
الملل اسالمی را از غیر اسالمی ای تجارت بینن تفاوت مبنای مطلق و در نهایت رضایت خداوند است.

که در نیز وجود دارد  ایاصول و مبانی ،الملل، در تجارت اسالمی بینسازد. عالوه بر اهدافجدا می
برای بسیاری از  قواعد کلی است که مبنایی منظور از اصول حاکم،شود. تجارت غیر اسالمی دیده نمی

، گاهی در لسان متشرعه شود. بسیاری از این اصولاسالمی محسوب میاحکام و ضوابط شریعت 
ن گفت، تواشود. در واقع مینام برده میمقاصد شریعت، اهداف کلی شارع و مالکات احکام عنوان به

ه بایدها و نبایدهای مبادالت الملل مقاصد واالی شریعت است کاصول حاکم بر مبادالت بین
شود. از جهت دیگر، اصول حاکم مبنا و معیار حرکت به تای آن تعیین میالملل اسالمی در راسبین

ن و پس از آالملل اسالمی ، ابتدا اهداف تجارت بینکند. در این مقالهسمت اهداف را نیز تعیین می
هایی طراحی و الملل اسالمی شاخصاصول حاکم بر آن بیان گردیده سپس برای تجارت بین

 سازی شده است. الگو

 

                                                 
0  . International Trade 

الملل و بازرگانی خارجی ایران، تهران: بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی. اول ینباقتصاد  محمد حسین، . عادلی، 2

 .002ش، ص0673 ،مرتضی، فرهنگ اقتصاد و بازرگانی، تهران: انتشارات رسا، دوم باغیان،قره؛  0 ش، ص0630

3. John Eatwell the new pallgrave UK London Macmillan Press Limid 1987 V 2 p 922.  
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 ف( اهداف تجارت بین الملل اسالمیال
اقتصادي، اشتغال کامل، ثبات داري را اموري چون: رفاه مصرف کننده، رشد اهداف نظام سرمایه

اگر بپذیریم که  1اند.شمردهها و حفظ محیط زیست تعادل تراز پرداخت عدالت توزیعي، هاقیمت
یکی از واالترین و  ید رسیدن به رفاه عموميتردداري است، بيي این امور از اهداف نظام سرمایههمه

داري را فقط رفاه مایهکه بسیاري هدف اصلي نظام سرايگونهدر این نظام است به هاآنترین اصلي
 دانند. اي و میاني ميعمومي دانسته و اهداف دیگر را واسطه

ر ندارند. برخي اتفاق نظ ،که هدف از نظام اقتصادي اسالم چیستپژوهشگران اسالمي در این
 2ند. دکتر منذر قحف از این دسته افراد است.نبیها نميتفاوتي میان هدف در نظام اسالمي با دیگر نظام

نیز دیگر برخي  3دانند.بعضي دیگر اهداف نظام اقتصادي اسالم را امنیت، عدالت و رشد اقتصادي مي
هاي معنوي، برپایي عدالت رزشتري مسایلي چون: حاکمیت سیاسي اسالم، تحکیم ابا وسعت بیش

یز از اقتصادي، توسعه و رشد و رفاه عمومي را ن کفایي و اقتدارتماعي، عدم وابستگي اقتصادي، خوداج
خصوص افی که در مبادالت بین المللی بهترین اهددر ادامه مهم 4اند.اهداف اقتصاد اسالمي شمرده

 صورت خالصه آمده است.تر مورد توجه است بهبیش

 . حاکمیت اسالم و استقالل مسلمانان1
 یالملل اسالمي است. توسعهحفظ حاکمیت اسالمي در روابط با بیگانگان از اهداف مبادالت بین

تواند نیازمندي جهان اسالم هایي است که ميیکي از بهترین روش ،مبادالت میان کشورهاي مسلمان
  5به کشورهاي خارجي را کاهش دهد.

 ت اسالمي. وحدت و اخوت ام2
المي، از دیگر اهداف خصوص کشورهاي اسو انسجام میان جوامع بشري بهبرقراري وحدت 

هاي دول اسالمي باعث آن خواهد شد تا ملتالملل اسالمي است. مبادالت میان مبادالت بین
و  « جهاني اسالمي یجامعه»هاي تجاري به شناخت و ضرورت تشکیل مسلمان با تحکیم پیمان

                                                 
 .23، ص 0670 ،نشرنی، دهم :فریدون، اقتصاد کالن، تهران . تفضلی، 0

 .207، ص 0633 ،دوم اسالمی، ی، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهنظام اقتصاد علوی . یوسفی، احمد علی، 2

 .066. میر معزی، نظام اقتصادی اسالم ) اهداف و انگیزه ها(، ص  6

 . 096اقتصاد اسالمی، ص ر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی . دفت0

؛ صحیح 660، ص 0ق، ج 0006، مدرسین یجامعهانتشارات : شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، قم؛ 000نساء، .  0

 .007، ص 2ج  بخاری،



ماره
، ش

ارم
چه

ال 
س

هار 
م، ب

شش
ی 

17
۴۴

 

 

 

7 

از هژموني « ي بزرگ تجاري جهان اسالماتحادیه»پي برده و با تشکیل « جهاني اسالمي مبادالت»
 1و تجاري دنیاي غرب رهایي یابند. سیاسي،  اقتصادي

هاي اسالمي یکي از دغدغه یوحدت جامعه ینیز مسأله )ص(در قرآن و سنت نبي مکرم اسالم
بر )ص( قین نقل شده است، نبي مکرم اسالمبسیار مؤکد بوده است. در احادیث فراواني از طرق فری

کید گردیده است.  همراهي جماعت مسلمین و دوري از تفرقه تأ

  اسالمی ی. رفاه عمومي جامعه3
الملل در اسالم ي یکي دیگر از اهداف مبادالت بیناسالمي به رفاه و رشد اقتصاد یرسیدن جامعه

 2ده شده است.اري براي مبادالت شمراست. این هدف در روایات بسی

 . امنیت جهاني 4
معنا که با  الملل در اسالم است. به اینه یکي دیگر از اهداف مبادالت بینبرقراري امنیت در جامع

براي مثال کشور اروپایي که در  خورد؛ها منافع آنان به همدیگر گره ميگسترش مبادالت میان ملت
ي و بحران آنجا داند و نا امنرا امنیت خود مي ست، امنیت آنجاتولیدي ا یشرق آسیا داراي کارخانه

 3اندازد.منافع او را به خطر مي

ي بر احساس نا امني دائمي اپیتالیستی رقابتي تا حد زیادنظام ک ،به اقرار یکی از دانشمندان غربی
ي در ي امنیت اقتصادایده یشده است و در نتیجه ها( بناها و دولتشرکت ي واحدهاي آن )افراد،همه

اما در  4تناقضي را در خود نهفته دارد ... امنیت اقتصادي با کاپیتالیسم غیر قابل جمع است. ،کاپیتالیسم

                                                 
، ص 0، ج0013وت: دار المعرفة، نیشابوری، حاکم، المستدرک علی الصحیحین، بیر ؛01؛ حجرات،016آل عمران، .  0

حکام ا ،احمد بن عل ،جصاص؛ 010، ص0ش، ج0630دار الکتب اإلسالمیة،  :ثقة االسالم کلینى، الکافی، تهران؛ 77

انتشارات  :الحدید معتزلى، شرح نهج البالغة، قمابن ابى ؛230 ، ص0جق، 0010 ی، بیرو: دار احیاء التراث العرب ،القرآن

 .62، ص 07ق، ج 0010آیت اهلل مرعشى ،  یکتابخانه

، 6، جق 0006مدرسین قم،  ی، انتشارات جامعهشیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه؛01ص، 07، جشیخ حر عاملى. 2

نظام .  هنچنین ر.ک: یوسفی، احمد علی،  2. 60سید عباس، کلیات نظام اقتصادی اسالم، ص  موسویان،؛ 096ص 

 .207ش ، ص0633 ،دوم اسالمی، ی، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهاقتصاد علوی

هران: شرکت انتشارات مسعود کرباسیان، ت یجهانی شدن، ترجمه یهدیان آرت شولت، نگاهی موشکافانه به پدی.  6

 .207، ص 0633علمی و فرهنگی، دوم 

 .230 – 230ش، صص 0673مطالعات راهبردی، اول  یها و هراس، تهران: پژوهشکدهدولت . باری بوزان، مردم،0
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ها به خصوص در تجارت از طرف پیشوایان دیني مورد توجه بوده ی زمینهامنیت در همه یاسالم مسأله
کید دارند.  1و روایات بسیاری بر آن تأ

 الملل اسالمی ب( اصول حاکم بر تجارت بین
منظور از اصول حاکم، قواعد کلی است که مبنایی برای بسیاری از احکام و ضوابط شریعت 

عنوان مقاصد شریعت، این اصول گاهی در لسان متشرعه بهشود. بسیاری از اسالمی محسوب می
مبادالت ن گفت، اصول حاکم بر تواشود. در واقع مینام برده می اهداف کلی شارع و مالکات احکام

الملل مقاصد واالی شریعت است که بایدها و نبایدهای مبادالت بین الملل اسالمی در راستای آن بین
 کند. شود. از جهت دیگر، اصول حاکم مبنا و معیار حرکت به سمت اهداف را نیز تعیین میتعیین می

 . اصل حفظ دین و اعتالی اسالم 1
که . مبادله  در صورتیالملل در اسالم استبط اقتصادی بینترین اصول حاکم بر روامحفظ دین از مه

باشد. در مبادالت رع مقدس میانزجار شا و به تکامل معنوی و حفظ دین آسیب برساند، مورد نهی
باشد، حرام بلکه از در صورتی که نیل به سود تجاری با آسیب دیدن دین و معنویت همراه  ،المللبین

خصوص اصل اعتالی اسالم که در راستای حفظ دین از الملل بهادالت بیناست. در مب گناهان کبیره
باشد. در الملل اسالمی است، از اصول حاکم بر مبادالت بین الملل اسالمی میاصول اساسی روابط بین

 2ای مبذول شده است.الملل اسالمی به این اصل عنایت ویژهقرآن کریم و روایات در روابط بین

  .  اصل عدالت2
دهي به ترین اصول حاکم بر اقتصاد اسالمی است که در شکلعدالت در اسالم یکي از مهم

هاي تجاري نقش اساسي دارد. اگر یکي از اهداف مبادالت اسالمي را رفاه عمومي جامعه فعالیت
دن عدالت در جامعه امکان ندارد. در نظام مبادالت بدانیم، نیل به این هدف بدون پیاده ش

اما این که این دستیابي از  ترین سود مادي است؛ترین هدف دستیابي افراد به بیشاري، عاليدسرمایه
از هر راهي  ،این، ماکزیمم سازي سود است؛ بنابرمهم نیست. هدف ،چه راهي باشد و یا چگونه باشد

                                                 
ص  ش،0633، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى :، غرر الحکم و درر الکلم، قمعبدالواحد بن محمد ،آمدى تمیمى.  0

007. 

صحیح  ؛660، ص 0ق، ج 0006، مدرسین یانتشارات جامعه: شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، قم ؛000نساء، . 2
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ما در ا 1داري مقبول است؛بر اساس مباني نظام سرمایه ،که یك تاجر بتواند سودش را ماکزیمم کند
دد آن غایي نیست؛ بلکه تاجر مسلمان در صبیشینه کردن سود دنیایي هدف  ،منطق مبادالت اسالمي

 2ترین سود دنیا و آخرت دست پیدا کند.است تا با رعایت قوانین و دستورات الهي به بیش

 . اصل مصلحت  6
اي کاالهاي تجاري ي مرکزي مبادالت را تقاضاي مؤثر داخل و خارج برهسته ،در اقتصاد متعارف

مناسب خود را شکل  یتقاضاي هر کاالیي عرضه ،دانانیاري از اقتصاددهد. بنا بر نظر بسسامان مي
گوید: چیزي که در بازار تقاضاي بالفعل داشته باشد، به مقداري که تقاضا که رابرتسون ميدهد. چنانمي
 گیرد. ها )نه نیازهاي واقعي( شکل ميگردد. تقاضا نیز بر اساس امیال و خواست، تولید ميشودمي

اسالمی اصل حاکمی  یمصالح فرد و جامعه ،بر خالف دیدگاه اقتصاد متعارف، در نگرش اسالمي
ي آید. این مصالح در قالب بازار کنترل شدهاست که از اصول مبادالت بین الملل به حساب مي

در سبد کاالي تجاري قرار بگیرد  کساني،و براي چه  کند که چه چیزي، چه مقداریین مياسالمي تع
 3یا صادر گردد(. )وارد شود و

 . اصل مواسات و برادري اسالمی 5
ها در مبادالت میان کشورهاي مسلمان، مواسات و همدردي با مؤمنان سراسر جهان هنگام دشواري

ن یا دولت چنانچه تاجر مسلما ،هاي مهم مبادله است. بر اساس مباني اخالق اسالمياز ضابطه
اي داشته باشد و از سویي کشور اسالمي دیگري دچار بحران و کمیابي شدید اسالمي کاالي ذخیره

هاي اسالمي دیگر که آن امکانات را در اختیار دارد و هم بر تاجران منابع ضروري شود، هم بر دولت
ا از سایر نقاط جهان به کمك برادران مسلمان شتافته و آن کاالها رکه مسلمان واجب و ضروري است 

 4به آنان برسانند.

                                                 
 .01 – 07، صص 0630اول  ،)ع(عیوضلو، حسین، عدالت و کارایی، تهران: دانشگاه امام صادق . 0

، ص 0671 ،هفتم تهران: انتشارات صدرا ،، ست گفتاربی ؛  مطهری، مرتضی،067البالغه حکمت نهج .20حدید، .  2

 .99، ص0ج ، پیشینعبدالواحد بن محمد ، ،آمدى تمیمى؛ 01
  

؛ عبد العال، احمد، التکامل االجتماعی فی 97. میر معزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسالم ) مبانی مکتبی(، ص  6

 .70االسالم، ص 

 .063، ص 07شیخ حر عاملی، پیشین، ج . 0
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یان6  . اصل ممنوعیت ضرر و ز
نصافي است؛ اما با توجه به ویژگي و اهمیت اگران هر چند از مصادیق ظلم و بيضرر و زیان به دی

عنوان توان آن را بهعنایت ویژه قرار گرفته است و می آن در اخالق تجاری اسالم مورد توجه خاص و
 1ساسی حاکم بر مبادالت بین الملل اسالمی دانست .یکی از اصول ا

 . اصل ممنوعیت ربا7
سان دهد و بداري را شکل ميالملل سرمایهبین امروزه اساس اقتصاد و تجارت ،هاي ماليربا و بهره

اي که اگر این جریان قطع شود، سیستم باشد؛ به گونهداري مياقتصاد سرمایه یجریان خون در پیکره
یني، بهره و ربا یکي از امابه لحاظ دیدگاه اخالقي و د گویي نخواهد بود؛در به پاسخدیگر قا

الملل است که در تمامي ادیان الهي حرام و ممنوع اعالم شده است. در هاي مبادالت بینناهنجاري
 یآن در قرآن کریم به مثابه بسیار شومي است  که ارتکاب یخصوص این ناهنجاري پدیدهاسالم به

توان می ،جنك با خدا و رسول اعالم شده و از مصادیق ظلم به دیگران شمرده شده است. از همین رو
 2الملل اسالمی نیز شمرد.ممنوعیت ربا را یکی از اصول حاکم بر تجارت بین

 . اصل ممنوعیت رشوه8
انصافي الملل از مصادیق بارز ظلم و بيخصوص در مبادالت بینهاي تجاري بهرشوه در فعالیت

تر و یا معافیت هاي گمرکي کمملیتي در وضع تعرفههاي چندهاي شرکتترین شیوهیکي از رایج است.
المللي، پرداخت رشوه که هاي بینها و مزایدهن در مناقصهگمرکي براي کاالي آنان و همچنین برنده شد

خصوص در کشورهاي ز بهسوشود. این بالي خانمانتعبیر می« پورسانت»از آن درعرف اقتصادی به 
ري ساالشود. محرومیت از شایستهتصادي ميهاي اقاسالمي و جهان سوم باعث بسیاري از ناهنجاري

ترین علل توسعه نیافتگي و کندي المللي یکي از بزرگهاي بینها و مناقصهها در مزایدهو گزینش بهترین
ای محکوم کرده ه را در هر شکل و قیافهاسالم  رشو ،رورشد اقتصادي در این کشورها است. از این

 3شدت با آن برخورد شده است.می بهاست و در روایات اسال

                                                 
سلیمان بن احمد، المعجم  : الطبرانی،260ص  ،6ج پیشین، صدوق، . شیخ292ص  ،0پیشین، ج  االسالم، کلینى، ثقة.  0

 .069، ص 70. مجلسی، محمد باقر، پیشین، ج263، ص 0ج ق،0000مصر: دار الحرمین،  االوسط،

    .629، ص06؛ عاملی، شیخ حر، پیشین، ج273، بقرهو  279بقره، .  2

.؛ عاملی، شیخ حر، 3، ص2، ج ش 0670اول، ، دار الکتب اإلسالمیة :ناصر، تفسیر نمونه، تهران، مکارم شیرازى.  6

 .600، ص 07پیشین، ج  محدث نورى،؛ 222، ص 27پیشین، ج 
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 . اصل ممنوعیت احتکار9
این پدیده  شود.احتکار نیز یکي از مفاسدي است که در روند توزیع اقتصادي باعث ناهنجاري مي

که گاهي سودجویي   ایمبادلهخصوص در اهمیت این مسأله به عدالتی است.نیز مصداق ظلم و بی
صول یکی از ا ،همین خاطربه  شود.تر ميبیش ،شده عث انبار کرن کاالهاي ضروري جامعهتاجر با

 1تجارت اسالمی شمرده شده است.

 . اصل ممنوعیت تقلب و غش11
 شود، ازیاد می« نجش»و « غش»اوینی مانند گذاری که در فقه اسالمی به عنبرداری یا کالهکاله

توان نام دنیای امروزی موارد بسیاری را می. در 2باشداصولی است که در مبادالت اسالمی ممنوع می
ذب و های کاباشد. مانند: جلوهالمللی از مصادیق مسلم تقلب و غش میبین مبادالتبرد که در 

 های گمراه کننده و...بندیتبلیغات دروغین؛ انواع بسته

 لملل اسالمیابین های تجارتج(  شاخص
حال . شودها تبیین ها باید ابتدا اهداف و سپس  اصول حاکم بر شاخصبرای استخراج شاخص

توان برای مبادالت را می یهایشاخصنوبت آن رسیده است که با این اهداف و اصول حاکم چه 
 این قسمت ها باشد؟ درالملل اسالمی از سایر نظامم نمود که وجه تمایز مبادالت بیناسالمی ترسی

های کمی ها شاخص، استخراج شده است. با توجه به این که این شاخصهای مهمشاخص چند تا از
ی آن مبادالت خارجی یک کشور اسالمی توان به وسیلهگیری داشته و میراحتی قابلیت انداز، بههستند

 عدم مطابقت با معیارهای مبادالت اسالمی را سنجش نمود.  از جهت مطابقت و

 معنای شاخص 
یک  شاخص در اصطالح اقتصادی به معنای نماینده بودن برای یک گروه خاص آمده است.

تواند جهت و میرفته  ن متعدد به کاروهای همگکمیت یعنوان نمایندهبهشاخص کمیتی است که 
وجود در تعداد کاالهاي م عنوان مثال:ورد نظر را در طول زمان نشان دهد؛ بههای ممیزان تغییر کمیت

ي تغییرات بهاي کاالهاي گروه کاالهاي خوراکي یا گروه پوشاك بسیار زیاد است. اگر بخواهیم درباره
که مشخص کنیم م، دو راه پیش رو داریم. یکي اینگو کنیوهاي یاد شده گفتموجود در یکي از گروه

                                                 
یه، علم یحوزه ،مدرسین ی؛ طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات جامعه60 توبه، .0

 .201، ص 9ق، ج0007

 .200ص ،02، پیشین، ج.  شیخ خر عاملی667، ص 2یشین، ج . کلینی، پ039پیشین، ص  ؛ شیخ حر عاملی،01. فاطر 2
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ی که البته این کار مورد نظر چگونه تغییر کرده است مثاًل در سال گذشته تک تک کاالهاي گروه
که هر یک چگونه ي اینباره زیرا برشمردن صدها قیمت و یا توضیح در گیر و پرزحمتي است؛وقت

است که با معرفي نوعي شاخص مشخص  تواند وافي به مقصود باشد. راه دوم ایننمي ،اندتغییر کرده
براي قیمت هر یك  عنوان مثال:اي یك گروه چگونه تغییر کرده است؛ بهکنیم که در مجموع قیمت کااله

از کاالهاي خوراکي یا گروه پوشاك یا براي گروه کاالهاي وارداتي و یا صادراتي یك شاخص قیمت 
نماییم و از این شاخص براي توصیف تغییرات مجموع قیمت کاالهاي یك گروه خاص تعیین مي

اي از چندین کمیت عنوان نمایندهبهاولین ویژگي یك شاخص این است که  ،کنیم. بنابرایناستفاده مي
گیرد. دومین ویژگي آن نیز این است که معمواًل این کمیت بر جنس و همگن، مورد استفاده قرار ميهم

فرض  111شود. مقدار شاخص براي سال پایه را معمواًل حسب مقدار آن در یك سال پایه سنجیده مي
 1کنند.مي

تجارتی که از معیارهای اسالمی بر خوردار باشد، تشخیص  با توجه به این مفهوم، برای 
های طراحی شد تا بتوان در عمل میزان برخورداری و یا عدم برخورداری مبادالت خارجی شاخص

الملل توان شاخص مبادالت بین، میاینبنابر گیری نمود.از این معیارها را با آن انداز کشورهای اسالمی
 گونه تعریف کرد:اسالمی را این

 یبودن مبادلهالملل اسالمی عبارت است از کمیتی که میزان اسالمیاخص مبادالت بین"ش
 2کند."گیری میخارجی کشورهای اسالمی را انداز

آن در چهار شاخص  یهایی نیز دارد که عمدهشاخص، زیرعنوان شاخص اصلیاین شاخص به
خص مبادالت سالم و طراحی شده است: شاخص مواسات اسالمی، شاخص مبادالت حالل، شا

توان به ها میهایی دارد که با تجمیع آنشاخصها نیز خود زیرادالنه. این شاخصشاخص مبادالت ع
 الملل اسالمی دست یافت. شاخص کلی مبادالت بین

                                                 
 .000 -001پیشین، صصمحمد؛  ،طبیبیان . 0

 . این تعریف توسط خود نویسنده طرح شده است. 2
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 1( ISI)شاخص مواسات اسالمی اسالمیی ی مبادله. شاخص رابطه1
 یکند. شاخص رابطهگیری میی را اندازت میان کشورهای اسالماین شاخص میزان ارزش مبادال

ی اسالمی یا مواسات اسالمی از اهدافی مانند وحدت امت اسالمی )امت واحده(، اخوت و مبادله
کند. اصول حاکم ی اسالمی پیروی میبرادری اسالمی و تقدم رابطه با مسلمانان و رفاه عمومی جامعه

عدم تسلط کفار بر مسلمین و استقالل کشورهای  بر این شاخص نیز عبارتند از اصل حاکمیت اسالم،
واردات و  ی اسالمی یک شاخص ترکیبی است که از دو شاخص ی مبادلهاسالمی. شاخص رابطه

 صادرات با کشورهای مسلمان تشکیل گردیده است. 

 IIm. شاخص واردات از کشورهای مسلمان 1-1

به  .شودی مسلمان دیگر سنجیده میدر این شاخص میزان واردات یک کشور مسلمان از کشورها
که یک کشور مسلمان از دیگر کشورهای مسلمان  ایرت که نسبت ارزش کاالهای وارداتیاین صو

شود؛ یعنی مقدار ارزش واردات از کشورهای به ارزش کل واردات آن کشور سنجیده می ،داشته است
 شود.صد می اسالمی به ارزش کل مقدار واردات کشور تقسیم شده سپس ضرب در

   

عنوان شاخص واردات یک کشور مسلمان از کشورهای مسلمان دیگر به  MIIدر این شاخص، 
به معنای ارزش مجموع واردات از کشورهای   AMicه کل واردات آن کشور مسلمان است. نسبت ب

 به معنای ارزش کل واردات آن کشور است.  AMاسالمی و 

 تحلیل شاخص
مقدار  ،111شاخص با گذاشتن مقادیر آماری به جای حروف جبری، و ضرب آن در عدد در این 

. در مبادالت میان کشورهای اسالمی 2آیدبه دست می صد  عددی بین یک و
الملل اسالمی است؛ به بهبود وضعیت مبادالت  بین ینشانه ،نزدیک شود 111چنانچه عدد مذکور به 

تر شده است و چنانچه عدد مذکور به سمت عدد مبادالت با کشورهای اسالمی بیشاین معنا که سهم 

                                                 
0. Islamic Solidarity Index 

 

 ،این؛ بنابرن جهت است که مخرج کسر کل تجارت و صورت کسر جزئی از آن استد میان یک و صد بدا. عد2

 ،باشد که حاصل آن عددی اعشاری خواهد بود و چنانچه ضرب در صد شودتر از مخرج میصورت همیشه کوچک

 عددی میان یک و صد خواهد شد. 
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ی نا بهینگی مبادالت بین الملل یک نزدیک شود، به معنای دور شدن از مبادالت اسالمی و نشانه
  باشد. اسالمی می

 xII . شاخص صادرات به کشورهای مسلمان 2-1
به این  .شودبه کشورهای مسلمان دیگر سنجیده میدر این شاخص میزان صادرات یک کشور مسلمان 

که یک کشور مسلمان به دیگر کشورهای مسلمان  ایی صادراتیصورت که نسبت ارزش مجموع کاالها
شود؛ به این معنا که مقدار ارزش صادرات به به ارزش کل صادرات آن کشور سنجیده می ،داشته است

 شود.کشور تقسیم شده سپس ضرب در صد میکشورهای اسالمی به ارزش کل مقدار صادرات 

  

به کشورهای مسلمان دیگر وان شاخص صادرات یک کشور مسلمان عنبه  xIIدر این شاخص، 
به معنای کل ارزش صادرات یک کشور اسالمی به   AXICنسبت به کل صادرات آن کشور است. 

 ت یک کشور اسالمی است.به معنای ارزش کل صادرا AXکشورهای اسالمی دیگر و 

 تحلیل شاخص
، مقدار 111در عدد در این شاخص با گذاشتن مقادیر آماری به جای حروف جبری، و ضرب آن 

 ،آید. در مبادالت میان کشورهای اسالمیبه دست می صد  عددی بین یک و
ان کشورهای بادالت میبهبود وضعیت مبادله و م ینشانه ،نزدیک شود 111چنانچه عدد مذکور به 

الملل اسالمی است؛ به این معنا که سهم مبادالت با اسالمی و در کل بهبود شاخص مبادالت بین
تر شده است و چنانچه عدد مذکور به سمت عدد یک نزدیک شود، به معنای کشورهای اسالمی بیش

  باشد.ل اسالمی میالملبهینگی شاخص مبادالت بینی نا دور شدن از مبادالت اسالمی و نشانه

 1تجمیع دو شاخص  
ی اسالمی را به دست آورده محاسبه ی مبادلهتوان شاخص رابطهحال با تجمیع دو شاخص می

های مساوی به استفاده کرد؛ به این صورت که با دادن وزن« فیشر»توان از روش کار می نمود. برای این

                                                 
0 .Aggregated Indexes  
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دوم آن دو  ییعنی با گرفتن ریشه ؛گیریممی 1«میانگین هندسی»ها از آن  IImو   IIxدو شاخص 
     2یابیم.شاخص، به شاخص کلی مواسات اسالمی دست می

 
آید که هر چه باز هم عددی میان یک و صد به دست می ،با گرفتن میانگین هندسی از دو شاخص

ی بهینه بودن شانهنتر باشد، ی نا بهینگی شاخص و اگر به صد نزدیکاین عدد به یک نزدیک باشد نشانه
 شاخص است.

 چگونگی مقایسه
آل برای مبادالت میان کشورهای اسالمی آن است که به وضعیتی برسند که هیچ وضعیت ایده

آل ، این وضعیت ایده111رسیدن عدد شاخص به  ،رونیازمندی به کشورهای بیگانه نداشته باشند. از این
اسالمی به حدی از استقالل اقتصادی دست پیدا کنند که  یادهد. به این معنا که باید کشورهرا نشان می

مزیت داخلی  یبلکه بر اساس نظریه اشته باشد،مزیت نسبی آنان اقتضای مبادالت با بیگانگان را ند
  تر یا ال اقل مشابه رقبای خارجی تأمین نمایند.ی کمیحتاج خود را با هزینه اسالمی بتوانند، تمامی ما

بهتر  ،رواز این .وجود ندارد ر زمان حاضر بسیار آرمانی است و اکنونآلی دت ایدهالبته چنین وضعی
یابی به به این صورت که، به دلیل عدم دست مقایسه استفاده کرد؛ آن است که از روش دیگری برای

آل در نظر بگیریم و عنوان یک کشور ایدهیم مبادالت یک کشور اسالمی را بهبیای آلوضعیت ایده
آل م. هرچه شاخص ما به آن شاخص ایدهاسالمی را با آن بسنجی یمبادله یص مواسات یا رابطهشاخ

، دهد و هر چه از آن دورتر بوداسالمی را نشان می یی مبادلهتر باشد، وضعیت بهینگی رابطهنزدیک
آل یدهکشور ا یی مبادلهکنیم شاخص رابطهفرض می :برای مثال ی نا بهینگی شاخص است؛نشانه
را نشان بدهد، به این معنا که بهترین وضعیت برای یک کشور اسالمی با توجه به شرایط  %55عدد 

مبادالت تجاری میان خود کشورهای اسالمی  %55فعلی اقتصاد کشورهای اسالمی این است که 
 یی مبادلهکشور مورد مطالعه )وضعیت موجود( با شاخص رابطه صورت پذیرد. در این صورت،

ی بهینگی طلوب( نشانهتر باشد )وضعیت منزدیک %55شود، هرچه به عدد اسالمی ارزیابی می
ی نا نشانه ،اسالمی آن کشور است و هرچه از این وضعیت دورتر شود یمبادلهی شاخص رابطه

 بهینگی مبادالت اسالمی آن کشور است.

                                                 
 میانگین حسابی است.  اریتم آن،. منظور از میانگین هندسی میانگینی است که لگ0

 .09ص  ،0633اقتصاد کالن، تهران: نگاه دانش،  . نظری، محسن،2
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 HTI 1. شاخص مبادالت حالل 2
که مقدار ارزش واردات و صادرات کاالهای حالل را، شاخص مبادالت حالل، شاخصی است 

این شاخص از اصول حاکم بر  کند.گیری میاندازنسبت به کل واردات و صادرات یک کشور اسالمی، 
گیرد. بر اساس اصول حاکم، واردات و مبادالت اسالمی که در فصل دوم  تبیین گردید، پشتوانه می

میته و مردار حیواني  اب،بادله چیزهاي نجس مانند: انواع شراعیان نجسه )م صادرات کاالهای حرام،
 ،چیزهاي حالل یخوك و انواع سگ(؛ مبادله یمرده و یا ذبح شرعي نشده است، مبادلهکه خود

با این  ،روباشد؛ از اینغیر مشروع باشد، و...، ممنوع و حرام می یبراي استفاده ایچنانچه مقدمه
گیری انداز ،های حرامی را که در مبادالت کشورهای اسالمی وجود داردتوان مقدار کاالشاخص می

 %5شود که باشد، معلوم می %55به این صورت که چنانچه شاخص مبادالت حالل مثاًل  .کرد
 کاالهای حرام و ممنوع در مبادالت وجود دارد. 

شریعت  های آن نیز بر اساس فقه وشاخص مبادالت حالل نیز شاخص ترکیبی است. مؤلفه
ها شدید و حرمت حرمت برخی از آنبرای مثال:  باشد؛ی متفاوتی میهااسالمی متعدد و دارای وزن

ا هها را در شاخص وارد کرده و از آنتوان این وزنکه می تری برخوردار استبعضی دیگر از شدت کم
یک شاخص  سازی شاخص، که یکی از خصوصیاتمیانگین وزنی گرفت؛ اما در اینجا برای ساده

خوب است، و از سویی مشکالتی که در تعیین وزن برای هرکدام از کاالها، وجود دارد، برای همه وزن 
مبادالت  شاخص ایم.و مالک را میزان ارزش بازاری آن کاال در نظر گرفته یکسانی را در نظر گرفته
 شاخص تشکیل شده است:حالل نیز خود از دو زیر

 mHIحالل  شاخص واردات کاالهای .1-2

این شاخص عبارت است از ارزش واردات کاالهای حالل به یک کشور اسالمی نسبت به کل 
ی آن نیز به این صورت است که واردات مجموع کاالهایی را که در ی محاسبهواردات آن کشور. نحوه

م و شریعت اسالمی حالل است، آمار گرفته و ارزش )قیمت( آن را محاسبه )یا آمار کاالهای حرا
کنیم تا آمار کاالهای حالل به دست آید(، سپس عدد به دست ممنوع را گرفته و از کل واردات کم می

  کنیم.آمده را بر کل واردات کشور اسالمی تقسیم و ضرب در صد می

 

                                                 
1 .Halal transactian Index 
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نیز به معنای کل  AMبه معنای ارزش کل واردات کاالهای حالل و  AHmدر این شاخص 
 . واردات یک کشور مسلمان است

 xHI . شاخص صادرات کاالهای حالل2-2
المی نسبت به کل این شاخص عبارت است از ارزش صادرات کاالهای حالل از یک کشور اس

ی آن نیز به این صورت است که صادرات مجموع کاالهایی را که ی محاسبهنحوهصادرات آن کشور. 
)یا  حاسبهارزش )قیمت( آن را مدر شریعت اسالمی حالل است، از یک کشور اسالمی آمار گرفته و 

کنیم تا آمار کاالهای حالل به دست آید(، آمار کاالهای حرام و ممنوع را گرفته و از کل صادرات کم می
 کنیم.سپس عدد به دست آمده را بر قیمت کل صادرات کشور اسالمی تقسیم و ضرب در صد می

 
 AXحالل از یک کشور اسالمی و به معنای ارزش کل صادرات کاالهای  xAH در این شاخص،

 نیز به معنای کل صادرات آن کشور است.

  دو شاخص تحلیل

در  کنیم.با توجه به این که تحلیل دو شاخص اخیر مثل هم است، آن دو را در یک تحلیل بیان می
این دو شاخص با گذاشتن مقادیر آماری)ارزش کاالهای حاللی که توسط یک کشور مسلمان از طریق 

الت وارد یا صادر شده است، نسبت به کل واردات یا صادرات آن کشور( به جای حروف جبری، و مباد
آید. در به دست می ، مقدار عددی بین یک تا صد 111ضرب آن در عدد 

بهبود  ینشانه ،آل( نزدیک شود)وضعیت ایده111الملل اسالمی چنانچه عدد مذکور به مبادالت بین
تر شدن به معیارها و مبانی اسالمی مبادله است، و هرچه عدد دالت اسالمی و نزدیکوضعیت مبا

ی نا بهینگی شاخص اسالمی و نشانه یفاصله بگیرد، به معنای دور شدن از مبادله 111مذکور از 
 باشد.مبادالت بین الملل اسالمی می

  تجمیع دو شاخص
 تر تشکیل شده است،دو شاخص کوچکبا توجه به این که شاخص مبادالت حالل، خود از 

« فیشر»کار  از روش  آورد. برای این، شاخص مبادالت حالل را به دستتوان با تجمیع آن دومی
ها آن از ،xHI و mHIهای مساوی به دو شاخص کنیم؛ به این صورت که با دادن وزناستفاده می
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ن دو شاخص، به شاخص کلی مبادالت دوم آ ییعنی با گرفتن ریشهگیریم؛ می« میانگین هندسی»
 یابیم. حالل دست می

 
الملل اسالمی چنانچه آید که در مبادالت بینبه دست میدر این جا نیز عددی میان یک و صد 

تر شدن به معیار و بهبود وضعیت مبادالت اسالمی و نزدیک ینشانه ،نزدیک شود 111عدد مذکور به 
عدد مذکور به سمت عدد یک نزدیک شود، به معنای دور شدن از  مبانی اسالمی مبادله است، و اگر

 باشد.ی نابهینگی شاخص مبادالت بین الملل اسالمی میاسالمی و نشانه یمبادله

 HLTI 1. شاخص مبادالت سالم 3
شاخص مبادالت سالم شاخصی است که مقدار ارزش واردات و صادرات کاالهای سالم یک 

کند. در این جا مراد از گیری میواردات و صادرات آن کشور، اندازکل کشور اسالمی را، نسبت به 
 آفرین باشد. بار و ضررحیوان و یا محیط زیست زیان مبادالت سالم مبادالتی است که برای انسان،

این شاخص نیز از اصول حاکم بر مبادالت اسالمی که در فصل دوم  تبیین گردید، پشتوانه  
دهد وجه اجازه نمییچجا بررسی شد، مبانی اسالمی به هحاکمی که در آنرد. بر اساس اصول گیمی

مورد مبادالت واقع شود. مصادیق کاالهای  ،بار و مضر استانسانی زیان یکاالهایی که برای جامعه
گردان، مبادالت تسلیحات مضر نیز در آن فصل به تفصیل بیان گردید: مبادالت مواد مخدر و روان

های محیط زیست کنندهکاالهای تقلبی و غیر استاندارد، مبادالت آلوده یعی، مبادلهنظامی کشتار جم
 گیرد. شود که در این شاخص نیز مورد محاسبه قرار میاز آن جمله شمرده می

به دلیل ی تمامی کاالهایی است که در شریعت اسالمی دهندهاین شاخص نشان ،به صورت کلی
الملل اسالمی گردیده است. در مبادالت بینت )غیر مضر بودن( وارد سالمبرخوردار بودن از معیار 

مالک تمایز و تشخیص رو، د فرق گذاشت؛ از اینمضر بای، میان کاالهای مضر و غیراین شاخص
 کاالهای مضر از کاالی غیر مضر و سالم اهمیت دارد. 

تخصصین ارجاع فقیهان اسالمی، تشخیص اینکه چه کاالیی مضر است را به  عرف خاص و م
رو تعیین کامل مصداق و از این اند که نسبت به ادوار مختلف، موارد متفاوتی نیز پیدا خواهد کرد؛داده

                                                 
0 .Healthy transactian Index 
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ای که هر زمان هر کاالیی را به گونه ؛شودمورد ضرر و زیان به عرف خاص آن زمان ارجاع داده می
 کند. نقش سلبی ایفا میدر این شاخص  ،متخصصان اجماع بر ضرر و زیانبار بودنش داشتند

 mHLI. شاخص واردات کاالهای سالم )غیر زیانبار( 1-3

به یک کشور اسالمی « سالم و غیر مضر»این شاخص عبارت است از ارزش واردات کاالهای 
ی آن نیز به این صورت است که از واردات مجموع ی محاسبهنسبت به کل واردات آن کشور. نحوه

نبار آمار گرفته و ارزش )قیمت( آن را محاسبه )یا آمار کاالهای زیانبار را گرفته کاالهای سالم و غیر زیا
کنیم تا آمار کاالهای حالل به دست آید(، سپس عدد به دست آمده را بر کل و از کل واردات کم می

  .کنیمواردات کشور اسالمی تقسیم و ضرب در صد می

 
نیز به معنای کل  AMت کاالهای سالم و به معنای ارزش کل واردا AHLm در این شاخص،

 واردات یک کشور مسلمان است. 

 xHLIشاخص صادرات کاالهای سالم )غیر زیانبار(  .2-3
از یک کشور اسالمی « سالم و غیرمضر»این شاخص عبارت است از ارزش صادرات کاالهای 

ه از صادرات مجموع ی آن نیز به این صورت است کی محاسبهنسبت به کل صادرات آن کشور. نحوه
کاالهای سالم و غیر زیانبار آمار گرفته و ارزش )قیمت( آن را محاسبه )یا آمار کاالهای زیانبار را گرفته 

کنیم تا آمار کاالهای سالم به دست آید(، سپس عدد به دست آمده را بر کل و از کل صادرات کم می
 .کنیمصادرات  کشور اسالمی تقسیم و ضرب در صد می

 
نیز به معنای کل  AXبه معنای ارزش کل صادرات کاالهای سالم  و  AHLx ر این شاخصد

 صادرات یک کشور مسلمان است. 

 تحلیل دو شاخص
آوریم. در این دو جا میها، در دو شاخص اخیر، تحلیل آن دو را یکبا توجه به همسان بودن تحلیل

که توسط یک کشور مسلمان از طریق مبادله با گذاشتن مقادیر آماری)ارزش کاالهای سالمی  ،شاخص
وارد یا صادر شده است، نسبت به کل واردات یا صادرات آن کشور( به جای حروف جبری، و ضرب آن 
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آید. در مبادالت به دست می صد  و، مقدار عددی بین یک 111در عدد 
بهبود وضعیت مبادالت اسالمی و  ینزدیک شود، نشانه 111الملل اسالمی چنانچه عدد مذکور به بین

فاصله بگیرد، به  111و هراندازه عدد مذکور از عدد  به معیارها و مبانی اسالمی تجارتتر شدن نزدیک
 باشد.الملل اسالمی میی نابهینگی شاخص مبادالت بینانهمعنای دور شدن از مبادالت اسالمی و نش

 تجمیع دو شاخص
برای تجمیع این دو  .تشکیل شده است  xHLIو  mHLIشاخص شاخص مبادالت سالم از دو زیر

 گیریم.شاخص نیز با استفاده از روش فیشر از آن دو میانگین هندسی می

 
چنانچه  آید؛به دست می در شاخص تجمیع شده نیز عددی بین یک تا صد 

به معیارها تر شدن و نزدیک بهبود وضعیت مبادالت اسالمی ینزدیک شود، نشانه 111عدد مذکور به 
فاصله بگیرد، به معنای دور شدن از  111اندازه عدد مذکور از عدد  و هر و مبانی اسالمی تجارت
 باشد.الملل اسالمی میی نابهینگی شاخص مبادالت بینمبادالت اسالمی و نشانه

 JTI 1. شاخص مبادالت عادالنه 4
ن عادالنه بودن مبادالت را در یک کشور اسالمی شاخصی است که میزا شاخص مبادالت عادالنه

های اسالمی است که در تمامی رفتار اقتصادی رین شاخصتمگیرد. این شاخص یکی از مهاندازه می
ای است. ما برای های ویژهیفرد مسلمان باید نمود داشته باشد. طراحی این شاخص دارای پیچیدگ

 وارد مدل نموده المی دخیل است،الملل اسدر مبادالت بین ترین متغیرهای آن را کهسازی، مهم ساده
اهداف و  این شاخص از ورزیم.ای قرین است، اجتناب میاز مواردی که سنجش آن با مشکالت ویژه

 کند. با عنوان اصل عدالت بیان گردید، پیروی میاصول حاکمی که 

به  ؛عادالنه بودن مالک استصورت کلی برای وارد کردن یک متغیر در این شاخص، معیار به
که مشتمل بر مواردی از ظلم باشد، از کل طوری که هر جا مبادله یا خودش ظالمانه باشد، یا این

ان مبادالت عادالنه عنوبقی موارد به های صورت گرفته در یک کشور اسالمی کسر و ماتجارت
مالی مانند انحصاری کردن چنانچه تاجران یک کشور اسالمی به اع :برای مثال شود؛محسوب می

تشکیل کارتل و مواردی از این قبیل که در معیارهای  دامپینگ در دیگر کشورهای اسالمی، تجارت،

                                                 
0 .Justice transactian index 
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شود، اقدام نمایند، این موارد از کل مبادالت خارجی آن کشور مسلمان اسالمی ظلم محسوب می
 شود.و صادرات آن کشور تقسیم می بر کل واردات عنوان مبادالت عادالنه،بقی موارد به کسر، و ما

 
به معنای مبادالت اتباع کشورهای  mمجموع مبادالت عادالنه و  به معنای AJT در این شاخص،

به معنای مبادالت اتباع یک کشور اسالمی در دیگر کشورها است. به  xدیگر در یک کشور اسالمی و 
اسالمی در خارج یا توسط اتباع کشور دیگری این معنا که از مجموع مواردی که توسط اتباع یک کشور 

 و چه مقدار ظالمانه بوده است. رت گرفته است، چه مقدار عادالنه در کشور اسالمی صو

 تحلیل شاخص
 نه صورت گرفته است نسبت به تمامبا گذاشتن مقادیر آماری )تعداد مواردی که مبادالت عادال

 ، مقدار عددی بین یک و111در عدد و ضرب آن الملل( به جای حروف جبری، موارد مبادالت بین
الملل اسالمی چنانچه عدد مذکور به آید. در مبادالت بینبه دست می صد 
تر شدن به معیار و مبانی اسالمی بهبود وضعیت مبادالت اسالمی و نزدیک ینشانه ،نزدیک شود 111

فاصله بگیرد،  111و هرچه عدد مذکور از بوده است  ترکه مبادالت عادالنهمبادالت است، به این معنا 
الملل اسالمی ی نابهینگی شاخص مبادالت بینبه معنای دور شدن از مبادالت اسالمی و نشانه

 باشد.می

 شاخص مبادالت غیر ربوی
شاخص مبادالت غیر ربوی  شاخصی است که میزان غیر ربوی بودن مبادالت را در یک کشور 

سالمی است که در تمامی های ارین شاخصتمگیرد. این شاخص یکی از مهاسالمی اندازه می
خصوص در مبادالت پولی و ص بهاقتصادی فرد مسلمان باید نمود داشته باشد. این شاخرفتارهای 

گونه ترین شاخص برای اینتوان آن را مهمو میای پرکاربرد است زارهای سرمایهبازارهای مالی و با
این شاخص نیز از اصول حاکم بر مبادالت اسالمی گرفته شده است. اصل ممنوعیت  بازارها دانست.

 این شاخص است. ینهاربا پشتو
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 ITI 1الملل اسالمی. شاخص کلی مبادالت بین5
ها الملل اسالمی را طراحی و استخراج نمودیم، با جمع کردن آنهای مبادالت بینکه شاخص حاال

 توانیم دست پیدا کینم.الملل اسالمی میشاخص کلی مبادالت بینتحت یک شاخص کلی و مادر، به 
های مساوی به هر یک به این صورت که با دادن وزن کنیم،برای این کار نیز از روش فیشر استفاده می

 گیریم. های مذکور، از نتایج تمامی چهار شاخص استخراج شده میانگین هندسی میشاخص

 
خواهد بود. حال چنانچه  صد  ازهم بین یک و، بآیدعددی که به دست می

تر شدن ی بهبود وضعیت مبادالت بین الملل اسالمی و نزدیکنزدیک باشد، نشانه 111عدد مذکور به 
فاصله بگیرد، به  111و هراندازه عدد مذکور از عدد  المللمبانی اسالمی مبادالت بین به معیارها و

 باشد.ی نابهینگی شاخص مبادالت بین الملل اسالمی میت اسالمی و نشانهمعنای دور شدن از مبادال

عنوان یک شاخص کلی برای سنجش اسالمی بودن یا تواند بهشاخص اخیر می ،نتیجه آن که
ای و وسیله آل اسالمیی مبادالت فعلی کشورهای اسالمی با الگوی مبادالت ایدهنبودن، مقدار فاصله

 های اسالمی باشد.های تجاری دولتبرای تصحیح سیاست

                                                 
0 .Islamic International Transactian Indexes 
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 بندی و نتیجه نهاییجمع 

به استخراج  ،الملل اسالمیدر این تحقیق با توجه به اهداف و اصول حاکم بر تجارت بین
های مبادالت بین الملل اسالمی پرداخته و در این زمینه چهار شاخص برای سنجش اسالمی شاخص

 ها عبارتند از: شاخص مواسات اسالمی،دید. این شاخصبودن مبادالت خارجی یک کشور طراحی گر
البته با تجمیع این چهار  .شاخص مبادالت سالم و شاخص مبادالت عادالنه شاخص مبادالت حالل،

نیز دست یافتیم که « الملل اسالمیشاخص کلی مبادالت بین»به یک شاخص کلی به نام  ،شاخص
 گیری نماید. اندازبادالت خارجی یک کشور اسالمی را تواند به صورت کلی میزان اسالمی بودن ممی
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 یمدرسین حوزه یانتشارات جامعهمیزان في تفسیر القرآن، قم: دفتر ن، الحسیطباطبایي، محمد .15

 ق.1417 علمیه
 ق.1415مصر: دار الحرمین،  الوسط،سلیمان بن احمد، المعجم ا الطبراني، .15
اول  ،ریزي و توسعهی عالي پژوهش در برنامه، محمد؛ اقتصاد کالن، تهران: موسسهطبیبیان .14

 ش.   1283
 .1314اول  ،)ع(عدالت و کارایي، تهران: دانشگاه امام صادق عیوضلو، حسین،  .11
 ش.1262پنجم  کلیني، یعقوب بن اسحاق، الکافي، تهران: دارالکتب االسالمیه، .13
 ق.1414اول  مجلسی، محمد باقر،  بحار األنوار، بیروت: مؤسسة الوفاء، .21
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 ش.1241الملل، تهران: انتشارات خجسته، اول محتشم دولتشاهی، طهماسب، اقتصاد بین .33
  .1371 ،، هفتم، تهران: انتشارات صدرابیست گفتار ري، مرتضي،مطه .23
 ش.1242نظام اقتصادي اسالم، تهران: انتشارات صدرا،  مرتضي، مطهري، .37
 ؛.1، ص2، ج ش 1374ان: دار الکتب اإلسالمیة، اول، مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهر .25
 ش.128۴اول  قم: نصایح، کلیات نظام اقتصادي اسالم، موسویان، سید عباس، .36
 یانتشارات دانش و اندیشهادي اسالم) مباني مکتبي(، تهران: معزي، حسین، نظام اقتصمیر .27

 ش.1371 معاصر
 یها( تهران: دانش و اندیشهانگیزه ) اهداف و میز معزي، حسین، نظام اقتصادي اسالم .38

 ش.1248معاصر، اول 
 . 1315نظری، محسن، اقتصاد کالن، تهران: نگاه دانش،  .33
 .1415وت: دار المعرفة، بیر 1ج نیشابوري، حاکم، المستدرك علي الصحیحین، .2۴
مسعود کرباسیان، تهران:  یجهاني شدن، ترجمه یهدیان آرت شولت، نگاهي موشکافانه به پدی .21

 .1315نتشارات علمي و فرهنگي، دوم کت اشر
دوم  اسالمي، ییوسفي، احمد علي، نظام اقتصاد علوي، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه .32

 ش.1315
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 مقررات افغانستان قوانین و بررسی اخالق تجاری در
 *محمد جان رحمانی

، دانشگاه مدیریت اقتصاد و یت علمی دانشکدههیأ د تجارتی، عضوآمردیپارتمنت اقتصا، علوم اقتصادی دکترای دانشجوی، پوهنمل *
 النبیین)ص(، کابلخاتم

 چکیده
مورد توجه جدی قرار گرفت.  کار کسب و یحوزه ای دراخالق حرفه ،ثریتمؤ دلیل موفقیت وه ب

کشورهای  اي درو نهضت علمي اخالق حرفه کارسب و اخیر جنبش اخالق ک یهمینطور در چند دهه
وجود آمد؛ اما  هب ،گرددکار محسوب می کسب و که امروزه قطب تجارت ویکشورهای نعتی وص

بسیاری ازکشورها  انداشتن ضمانت اجرایی بیرونی است. لذ ،چالش اخالق تجاری ترین مشکل ومهم
بخش کردن آن اقدام به تدوین اثر های بیرونی وایجاد ضمانت ای وکردن اخالق حرفهیبرای اجرای

کدهای  یعنی سعی کردند که اخالق تجاری را به قانون تبدیل نمایند و ؛مقررات نمودند وانین وق
حمایت از محیط  قانون حمایت از رقابت سالم، مانند ؛دنمقررات بیان کن اخالقی را در قالب قانون و

 کو وکنترل تنبا قانون حفظ اسرار و یست، حق دسترسی به اطالعات شفاف، قانون منع احتکار،ز
تحلیلی سعی شده که با  اساس روش سندی و نیز بر ،این گفتار دردهند. دخانیات مورد تاکید قرار می

ای در کار، کدهای اخالق حرفه کسب و یای درحوزهآمیز اخالق حرفههای موفقیتتوجه به ظرفیت
جهان به  ر درکا کسب و گرچند افغانستان قطب تجارت ومقررات افغانستان بررسی شود.  قوانین و

 که قطب صعنت و یکشورهای های جهانی واما ارتباط و وابستگی افغانستان به کمک ؛آیدحساب نمی
مقرراتی را به  ساخت که قوانین و یهادار های اخیر وسال درآیند؛ افغانستان را ه حساب میتجارت ب

بررسی کدهای  توان با، میتجاری باشد. بنابراین اخالقمعیارهای  که شامل کدها و تصویب برساند
 ای موجود دراخالق حرفه عنوان منشورقوانین و مقررات افغانستان این نوشتار را به در ایهحرفاخالقی 

 قوانین افغانستان نیز قلمداد کرد. 

 قوانین افغانستان تجاری در ، اخالق تجاری و اخالقافغانستان: اخالق، قانون های کلیدیواژه
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 مقدمه
گاه کهنه، قدیمی و هیچ، که مربوط به فطرت بشري و نیازهاي اساسی انسان استموضوعاتی 

یا  نادیده گرفته شوند و یشرایط دالیل خاص و دره که ممکن است بولو این ؛شوداصالت نمیبی
ه که ب نخستین مفاهیم دستوری است نباید" از عنوان یک رفتار هنجاری" باید ود. اخالق بهنرنگ شوکم

 ابتدای خلقت و شود. ازسپرده نمی یگاه به فراموشسرشت انسان هیچ اش با فطرت وزگاریدلیل سا
  ها مطرح بوده است.رفتار اجتماعی انسان زندگی و این نوع رفتار در یله، مسأآفرینش انسان

جمله موضوعاتی سازگار  بد از عنوان دانش معاشرت و خوب وموضوعاتی مانند اخالق بهن، بنابرای
طول اعصار مختلف بوده است.  استمرار آن در یالزمه زندگی اجتماعی و یو زاییده فطرت انسانی با

داشتن به زندگی ضرورت به  میلخاطر ه ها بانسان یک نیاز فطری است و ،که باشد هرچهآن  منشأ
 اخالق دارند.

ست که ضرورت آن چی گردد وحال سوال اصلی اینجا است که چرا اخالق تجاری مطرح می
کارشان منشور اخالق تجاری داشته باشند  کسب و جهان باید برای موفقیت تجارت و کشورهایامروزه 

مقررات  قوانین و ؟  کدهای اخالق تجاری درمقررات نمایند کدهای اخالقی را تبدیل به قوانین و و
 ها اند؟افغانستان کدام

یف مفاهیم 1  .تعر

 تعریف لغوی  اخالق. 1-1
 ،دانش بد و نیک»به  هاي لغت آن رادر کتاب باشد ومیلق اي است عربی که جمع ُخ اخالق واژه

لق" یا  به"علم معاشرت با خ   و«  سرشت و تدابیر انسان براي نفس خود یا یک تن خاص و هاخوی
 ی، از واژه)اخالق( Ethics یدر زبان انگلیسی کلمه (.1736ص: 1321تعریف نموده اند)دهخدا: 

و نظایر آن « خصلت» ،«خلق و خوي» ،«سرشت» ،«روش» ،«عادت»  به معنای Etikos یونانی
 (. 1622-162صص :1243: است)اریانپورگرفته شده 

یف اصطالحی . 1-2  اخالقتعر
 جامعهیا خیر و شر)یعنی صواب و ناصواب( از دیدگاه فرد و  بداخالق را به خوب و  ،فلسفه در

 ،بنابراین ؛کندافراد را در قبال یکدیگر یا خودشان مشخص می تعریف کرده و ماهیت وظایف و تکالیف
همینطور درتعریف ها مشابه است. ارائه شده است که اغلب آن« اخالق»تعاریف گوناگون در مورد 

مقطعی حاکم بر جامعه در هر  اعتقاداتها، هنجارها و مده و برخواسته از ارزشبرااخالق را  دیگر،
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هاي جامعه و اخالق تجاري طورکلي، انعکاسي از دانستهتوان اخالق را بهمي ،نبنابرای داند؛زمانی می
 (.1284،را انعکاسي از بازار و سازوکارهاي آن در نظر گرفت)امیني فسخودي

 اخالق تجاري. 1-3
اي از اخالق کاربردي )عملی( است که اصول اخالقی و معنوي را در محیط اخالق تجاري شاخه

یکم با توجه به جهانی شدن اقتصاد و به تبع آن  دهد. در قرن بیست وقرار می تجاري مورد بررسی
گسترش بازارها ضرورت رعایت نکات اخالقی در تجارت بیش از پیش افزایش یافته است. در تجارت، 

یا دستورالعمل نیستند بلکه بازرگانان یا  مقرراتمبتنی بر قانون،  یالرعایهاصول اخالقی الزم یهمه
شانسی براي نفوذ به  ،اي از اصول را رعایت نکننداگر پاره .اندها به مرور زمان درك کردهبان حرفهصاح

در  133۴و  138۴ یبه اصول اخالقی تجاري در دهه توجهفعالیت ندارند.  یبازار یا حتی ادامه
هاي مهم نشگاهشدت افزایش یافت و در بسیاري از داهاي بازرگانی مهم و محافل دانشگاهی بهبنگاه

و اغلب مؤسسات مهم اقتصادي دنیا  وجود آمده ب« اخالق تجاري » اي به نام دنیا رشته یا حرفه
هاي روزمره یا رفتار کارکنان خود تدوین کردند هایی براي رعایت نکات اخالقی در فعالیتدستورالعمل

یف مختلفی از اخالق تجاری تعار ،بنابراین ؛(6-7صص  :1284 شد)علمی،ها اشاره خواهد که به آن
 ارائه گردیده است:

 ؛ايکردار آدمي هنگام انجام دادن کارهاي حرفه اي مدیریت رفتار واخالق حرفه (1
  ؛پردازدروابط شغلي مي یمطالعهاي از دانش اخالق است که به اي رشتهاخالق حرفه (3
 ها را دراد و گروهست که رفتار افرا اي از اصول و استانداردهااي مجموعهحرفه اخالق (2

اي، سبک چگونه زیستن و کند. به عبارتي اخالق حرفهکارشان تعیین مي مورد کسب و
چگونه رفتار کردن در یک تخصص و در یک محیط تخصصي اعم از فردي و سازماني را 

 ؛کندتعیین مي
ها و رفتارهاي مقبول و پذیرفته شده است که واکنش یاي، سلسلهاخالق حرفه (7

ها و مجامع هاي مختلف از سوي سازمانها در تخصصي مهمي از آنهابخش
نامه صورت آیین اي براي مطلوب بخشي به روابط اجتماعي، بهتخصصي، صنفي و حرفه

 آید.مي و قانون در
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 قانون. 1-4
ای از بدهای شدید است که از سوی مجموعه ها یا خوب وای از دستورالعملقانون مجموعه

روابط حقوقی مردم  ضمانت اجرایی بیرونی دارد و شود وها وضع و به اجرا گذاشته میهادون مؤسسات
عنوان هب تدوین و سسات تهیه وای ازنهادها ومؤمجموعه دیگر، اما اخالق نیز ازسوی ؛کندمی تنظیمرا 

 مانت اجرایی درونی و وجدانی دارد.ض گردد واخالقی ارائه می منشور

 هایمحدودیتشکل های برونی و اخالق بهای از محدودیته شکل مجموعهاز نظر کانت قانون ب
  (.236: 1247، کند) فردریک کاپلستونشوند، عمل میبر رفتار اعمال می کهدرونی است 

 موضوع اخالق تجاری. 1-5

 دهد: بررسی قرار می مورد بحث و راذیل  اخالق تجاری موضوعات

اطالعات غلط برای  یارائه ی و تبلیغات گمراه کننده وسوء استفاده از ابزارهاي بازاریاب .1
 ؛مشتریان

هاي اقتصادي به احزاب یا ها یا بنگاهشرکتهای سیاسی، ها با گروهتبانی شرکت .3
ها براي دستیابی به اهداف برداري از قدرت سیاسی آنمنظور بهرههاي ذي نفوذ بهگروه

منظور برنده شدن ها بهینطور شرکتهم دهند وهای مالی انجام میکمک تجاري خود،
صحنه خارج  کنند تا رقبا را ازها با نهادهای دولتی توافق میمناقصه ها ومزایده در

 نمایند؛
قبیل رشوت   های نا مشروع  ازمانند پرداخت بازار سیاه یا اقتصاد زیر زمینی، فعالیت در .2

مانند  ،مضر های غیر اخالقی وستد کاال داد و تولید و تجاري،هاي برد فعالیتبراي پیش
 آور؛اعتیاد کاالهای معیوب و

 سهامداران و ها نسبت به مردم،یعنی شرکت ها؛اجتماعی شرکتهای فردی و ولیتمسؤ .7
 ند؛نظر داشته باش باید حقوق آنان را در ولیت دارند وزیست مسؤ محیط

محیط  صحی در ی وتوجهی به مسائل ایمنمانند بی کار،تضییع حقوق کارکنان در محیط  .7
 ؛حقوق پرداخت دستمزد و عدالت در همینطور عدم رعایت انصاف و کار و

مانند مواد غذایی ژنتیکی، ؛ وریهاي جدیدآمسائل اخالقی مربوط به کاربرد فن .6
ها براي سالمت مصرف کنندگان آن یتلفن همراه یا کامپیوترهایی که اشعه هايگوشی
 است؛مضر 
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هاي خاص ها روي حیوانات یا گروهآزمایش داروها یا فراورده مسائل اخالقی مربوط به .4
گاه کردن آن  (؛8: صهمان) هابدون آ

  ؛مسائل مربوط به حقوق مالکیت معنوي .8
 ؛آنان یاجازه استفاده از عالئم تجاري دیگران بدون رضایت و .3

 .استفاده از کار کودکان .1۴

 .مبانی نظری تحقیق2
مقررات  اخالق تجاری در قوانین وبررسی  اخالق و قانون و یرابطه قسمت مباحث ماننداین  در

 برخی کشورها مورد بحث قرار خواهد گرفت.  بین المللی و

  قانون و اخالق یرابطه. 2-1

 قانونست که آیا با وجود قانون ا اخالق و یهای مورد ضرورت بیان نمودن رابطهبحث یکی از
. در این مورد نظریات بل تصور استبین آن دو قا ییانه و چه رابطه باشدمیاخالق  ضرورت به

  .صورت ذیل قابل بررسی استهمختلف مطرح است که ب

 قانون جانشینی اخالق و یالف( رابطه
تواند قلمرو قانون مي برخي معتقدند که تجارت در ورای اخالق به قانون ضرورت دارد و

طرف  راي پرداختن به اخالق نباشد. ازمجاز تجاري را مشخص کند و دیگر ضرورتي ب هايفعالیت
، باشداخالق جانشین آن می ،یعنی در ورای قانون ؛آن خواهد شد جانشیناخالق  ، با نبود قانوندیگر

 ؛یافته وجود داردکشورهای توسعه کننده درهای آلودهقانون ممنوعیت رها کردن زبالهعنوان مثال: به
اما حق رها کردن در  ؛این کشورها رها نمایند صنعتی خود را درهای توانند زبالهنمی هاآن بنابراین

زیرا گرچند قانون ممنوعیت رها کردن درکشورهای جهان سوم وجود  ؛کشورهای جهان سوم را نیز ندارند
لذا  شوو.رها  ،که قانون وجود ندارد یکشورهای ها دردهد که زبالهولی اصول اخالقی اجازه نمی ،ندارد

 جای قانون اصول اخالقی حاکم است.ه ب در این موارد،

 قانون طولی بین اخالق و یب( رابطه
 نباید شدید که همین باید واما زمانی ؛نباید است که فقط ضمانت اجرایی درونی دارد اخالق باید و

 کند.ضمانت اجرایی بیرونی پیدا می گردد ومقرره می تبدیل به قانون و شود
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 نقانو ج( این همانی اخالق و
این نوع قراردادها خودش معیار  یک نوع قرارداد است و خودشقانون  ،گراییطبق نظریه قرارداد 

تبیین کرد. در گذشته  1توان با استفاده از مثال آلبرت کار. این استدالل را مياست اخالقیهای ارزش
این  کهص است کلید بسازند. مشختوانستند بر اساس سفارش پستي مشتریان خود، شاهکلیدسازان مي

که شناخته شوند، ابزار الزم براي دزدي را فراهم کنند. توانست به سارقان کمك کند که بدون آنکار مي
طور کامل قانوني و حتا سازان بهین عمل کلیدا که رغم وجود این مشکل، آلبرت کار معتقد استبه

که  کلید وضع شدپستي ساخت شاه سفارشقبول  ممنوعیتکه قانوني مبني بر تا آن است؛ اخالقي بوده
(. به بیان دیگر، 4-21صص :1288،  این کار غیرقانوني و غیراخالقي اعالم شد)توکلی ،از آن پس

توانست با استفاده از قواعد بازي کسب و کار، سود خود را افزایش پیش از تغییر قانون، کلیدساز مي
طبق این  ،(. بنابراین41 اندور گاستافسون:بود)دهد و کار او همانند فعالیت هر کاسب دیگري اخالقي 

 خالق که جدا ازقانون باشد نداریم.چیزی بنام ا هرقانونی اخالق است و ،نظریه

 مکملی بین قانون واخالق ید( رابطه
 مکملی وجود داشته باشد:  یرابطه ،اساس دالیل ذیل تواند برمی قانون بین اخالق و

 ی قواعد حقوقی باشد؛کنندهتوجیه گذاری وقانون منشأ ند منبع وتواهای اخالقی میارزش :اول 
 ی اخالقیات باشد؛کنندهتواند تضمینقواعد حقوقی می اما قانون و

 ؛ اما اخالق فراگیراست؛گردد و ممکن است فراگیر نباشدقوانین موارد خاص را شامل می :دوم 

 طور نیست؛ اما اخالق این ؛گیردقرار می شکل معمومل، مورد سوء استفاده نیزبهقوانین  :سوم 

های کاری برای تعداد ایجاد فرصت تراکم سرمایه و قوانین ممکن است باعث انباشت و :چهارم 
 سازد؛های فراگیر را فراهم میمحدودیت اما اخالق الزامات و ؛خاص گردد

لملل بین ا یعرصه ن درقانون ممکن است ابزار دست سیاستمداران قرارگیرد که سیاستمدارا پنجم: 
 ها وضع نمایند؛شرکت علیه برخی کشورها وآمیزی ممکن است قوانین تبعیض

                                                 
0.  Albert Z. Carr 
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که تولید کاالهای نامرغوب مانند این ؛: قانون در بسیاری موارد ممکن است ابهام داشته باشدششم

 ،ل توسعهحا صادرکردن آن برای کشورهای در ولی تولید و ؛برای کشورهای صنعتی خالق قانون باشد

 این زمینه قانون ندارند. درها در اصل چون آن ،خالف قانون نیست

توان برای توجیه اصول اخالقی می پیوستگی مکملی وجود دارد که از ،اخالق بین حقوق و ،بنابراین

توان برای تضمین اخالقیات استفاده کرد. اخالق از قواعد حقوقی می گرفت وه کارقواعد حقوقی ب

 شامل گردد. نیز را  شودها نمیکه قوانین شامل آن یواردتواند ممی

 مقررات  قوانین  و اخالق تجاری دربررسی . 2-2
حمایت از  حمایت از محیط زیست و ،منصفانه هاي تجاري غیردر قوانین برخی از کشورها رویه

برخی از  ،اند. همینطورنمودهطور کامل مشخص شده کنندگان به تولید و کنندگانمصرف  حقوق
 کنند.مطرح می آورد وهای غیر اخالقی به حساب میعنوان رویهمسائل را به

 المللاخالق تجاری در قوانین بین الف(
 هايارزش اند اعضاي خود را به رعایت معیارها وهاي بین المللی کوشش کردهبرخی از سازمان

 های ذیل: انند سازمانم ؛ارائه شده ترغیب کنند آنان تدوین و سوی که از ایاخالقی

 المللیهای بیننمایشگاه یاتحادیه (1
در  نمایشگاهیهاي منظور گسترش فعالیتبه 1337المللی در سال بین هاينمایشگاه یاتحادیه  

 یها و ارائهامور نمایشگاهی و بررسی مسائل مرتبط با نمایشگاه یمتخصص براي اداره دنیا، تربیت کادر
 نمایشگاه و اتحادیه عضویت آن را دارا هستند. 747تأسیس شد و در حال حاضر  هاع آنراهکار براي رف

میلیون  7۴نمایشگاه در فضایی به وسعت 7۴۴۴از آنجا که اعضاي این اتحادیه هر سال بیش از 
کاالها و خدمات بیش از یک میلیون شرکت، موسسه یا  یکنند و موجبات عرضهمربع برگزار می متر

 نمایند، مکلفند که به معیارهاي اخالقی مشخصی پایبند باشند.تصادي را فراهم میبنگاه اق

 براي اعضاي این« المللیهاي بیننمایشگاه یکد اخالق اتحادیه» با عنوان که اينظامنامهدر 
کید قرار گرفته است: ،اتحادیه تدوین شده است  نکات زیر مورد تأ

ها نمایشگاه یاتحادیه ،پذیرفته شده ستانداردهایا ها مطابق با مقررات وانجام فعالیت (1
اي خود را منطبق با قوانین، مقررات و استانداردهاي هاي حرفهموظف است که فعالیت
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 ؛پذیرفته شده انجام دهد
 ؛ها و تعهدات خوداطالعات قابل اعتماد و صحیح در مورد فعالیت یارائه (3
 ؛دالنه تنظیم خواهد شدصورت شفاف و عاهقراردادهاي مرتبط با حرفه ب (2
  ؛های منطبق با  استانداردهاي بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی سالمانجام فعالیت (7
اختیار دارد  اي که درحفظ اطالعات محرمانه احترام به حقوق مالکیت معنوي دیگران و (7

 ؛هاازشرکت
 .اي اعضاباالبردن سطح تخصص حرفه (6

 المللیبین اری در قوانین اتاق بازرگانی( اخالق تج2
ها پیش براي نخستین بار به تدوین ترین نهادي است که سالقدیمی ،المللیاتاق بازرگانی بین

اصول و معیارهاي  یاي براي سازمان بخشی تبلیغات تجاري اقدام کرد که در بردارندهمقررات ویژه
 ، به موازاتمقررات ینا. ضرورت دارد طور کاملبهها در تبلیغات تجاري اخالقی بود که رعایت آ ن

 1384و  1342 ،1366، 1377، 1373هاي المللی و فرهنگ تجاري در سا لبازرگانی بین یتوسعه
کند بازرگانی ایجاب می یمورد تجدید نظر قرار گرفت. جهانی شدن اقتصاد و تشدید رقابت در عرصه

انجام  1334ید نظر آن در سال المللی  که آخرین تجدبازرگانی بین اتاقکه ضوابط تدوین شده توسط 
 یاز ارائه ،المللیاجرا درآید. هدف اتاق بازرگانی بین یمرحلهکشورهاي دنیا به  یگرفته است  در همه

آن بوده است که مؤسسات بازرگانی با رعایت معیارهاي اخالقی  ،رهنمودهاي مرتبط با تبلیغات
هاي ولیتمسؤتوسل به اقداماتی که  یت انضباط ازمند کرده با رعاهاي تبلیغاتی خود را نظامفعالیت

  خودداري نمایند. ،بردها را زیر سوال میاجتماعی آ ن

المللی و تأمین المللی موجبات گسترش بازارهاي بینرعایت اصول پیشنهادي اتاق بازرگانی بین
 المللی دربین بازرگانی اتاقباشد. رهنمودهاي اخالقی مهم منافع مصرف کننده و تولیدکننده می

 خصوص تبلیغات تجاري به شرح زیر است:

باید درست، منطبق با واقعیات، مقررات و  ،شودمطالبی که در تبلیغات عنوان می یکلیه .1
 ؛برخوردار از عفت کالم باشد

 ؛اي انجام شود که اعتماد عامه را به امر تبلیغ خدشه دار کندتبلیغات نباید به گونه .3
ها متناسب با آن یهارایتصاویر یا مطالبی باشد که  یدارندهتبلیغات نباید در بر .2

 ؛ها مباینت داشته باشداستانداردهاي رایج در جامعه نبوده یا با آن
  ؛کندکنندگان سوء استفادهتبلیغات نباید از اعتماد مصرف .7
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 منزلت انسانی تبعیض قائل شدن بین افراد از لحاظ جنسیت، نژاد، مذهب یا تحقیر مقام و .7
 ؛در هنگام تبلیغ غیرمجاز است

  ؛واقف باشند طور کاملبه ولیت اجتماعی خودمسؤتبلیغ کنندگان باید به  .6
ها هاي کاال مبالغه شود یا ادعاي مطرح شود که اثبات آندر تبلیغات نباید روي ویژگی .4

 ؛غیرممکن است
 ،عتبار علمی دارندهاي انجام شده که ادر تبلیغات تجاري نباید از نتایج تحقیقات یا بررسی .8

مجاز نیستند که براي اثبات دعاوي  اخالقی به لحاظ یعنی تبلیغ کنندگان ؛سوء استفاده شود
 ؛صورت غیرواقعی به دستاوردهاي علمی یا پژوهشی استناد کنندخود به

هاي کاال با مشخصات کاالهاي رقیب مورد مقایسه در تبلیغات تجاري هنگامی که ویژگی .3
ا بصل انصاف و صداقت نباید فراموش شود. ارقام مورد استناد در مقایسه ا ،گیردقرار می

 ؛با واقعیت منطبق باشد طور کاملبهمطالب انتخاب شده باید 
اي مجاز نیست که حسن شهرت یا اعتبار در تبلیغات تجاري هیچ شرکت یا موسسه .1۴

شده توسط آنان  هاي تولیدي و تجاري رقیب یا کاالها و خدمات عرضهها یا سازمانشرکت
هاي دیگر زایل نماید. تحقیر یا را زیر سؤال ببرد یا اعتماد عمومی را نسبت به شرکت

 ؛هاي رقیب به هر شکل یا طریق ممنوع استاستهزاي کاالها و شرکت
ها یی که براي اثبات مرغوبیت کاالها یا خدمات ارائه در تبلیغات تجاري شواهد یا نقل قول .11

  ؛مستند و قابل بررسی باشد ل کاملشکبهباید  ،شودمی
تجاري هنگام تبلیغ اجازه ندارد که از تصاویر افراد  یهیچ سازمان یا مؤسسه .13

ها استفاده نماید. استفاده از تصویر هاي معروف بدون اخذ رضایت کتبی آنیاشخصیت
هاي معروف است و یا بیننده را  در تشخیص ها مشابه شخصیتآنی افرادي که قیافه

نیز غیرمجاز ، کندویت فردي که تصویر او در تبلیغ به کار رفته است  دچار اشتباه میه
 ؛است

« برند » های تجاری نباید از نام، عالمت اختصاري، عالمت تجاري یا شرکت .12
ها شده است سوء استفاده کنند. عدم احترام به مؤسسات دیگر که حسن شهرتی نصیب آن

اي در این زمینه وجود نداشته که قانون یا مقررات ویژهو آنحقوق مالکیت معنوي دیگران  ول
 ؛  از لحاظ اخالقی مجاز نیست، باشد

گهی ها ي  .17 در تبلیغات تجاري تقلید کردن از شعارها، متون، تصاویر به کار رفته در آ
شرکتهاي دیگر یا آهنگ ها و ریتم هایی که براي معرفی کاالهاي خود مورد استفاده قرار 



ماره
، ش

ارم
چه

ال 
س

هار 
م، ب

شش
ی 

17
۴۴

 

 

 

23 

به گونه اي که مصرف کنندگان را به اشتباه بیندازد  ممنوع است. اصل خودداري از   داده اند
 ؛ تقلید، به قلمرو یا محدوده جغرافیایی خاصی منحصر نیست

اي انجام گیرد که خواننده، شنونده یا هاي عمومی باید به گونهتبلیغات تجاري در رسانه .17
گهیسادگی به تبلیغی بودن آن پی ببرد. بیننده به صورت مقاالت هاي تبلیغاتی بهدرج آ

آن پی ببرد مجاز تبلیغی تحقیقی یا به نحوي که خواننده یا مخاطب نتواند به ماهیت 
 ؛نیست

 ؛رسانند غیرمجاز استتبلیغ براي کاالها یا خدماتی که به سالمت جامعه آسیب می .16
اي که به گونه ،یردگهایی باشد که به کاال تعلق میقیمت کاال باید متضمن کلیه هزینه .14

 ؛ها در نظر بگیرندهزینه یکودکان متقاضی آن کاال بتوانند قیمت کاال را با احتساب همه
اي انجام شود که خانوارها تصور نکنند که شیء مورد نظر از ملزومات گونهتبلیغ باید به .18

 ؛خانوار گنجانده شود یکودکان است و باید در بودجه یمورد نیاز همه
مطالب یا تصاویري باشد که از لحاظ جسمی یا روحی روي  ینباید در بردارنده تبلیغات .13

 ؛گذاردکودکان یا نوجوانان تأثیري منفی برجاي می
 ؛رساندها آسیب میتندرستی آنتبلیغات نباید جوانان یا کودکان را به اعمالی وادارد که به .3۴
کاالها یا خدماتی ترغیب کند که  تبلیغات نباید کودکان را به تملک، خرید یا استفاده از .31

ها را در موقعیتی برتر یا ممتازتر از سایر شناختی آناز لحاظ جسمی، اجتماعی یا روا ن
یعنی تبلیغات نباید به کودکان القا کند که نداشتن این کاالها ؛ دهدها قرار میهمساالن آن

شناختی از یا روان از لحاظ فیزیکی، اجتماعی یا عدم برخورداري از این نوع خدمات
 ؛شودکاهد یا نوعی عدم امتیاز تلقی میها میموقعیت و منزلت آن

اي صورت گیرد که از قدرت یا استقالل رأي والدین تبلیغ براي کودکان نباید به گونه .33
شان به خرید کاالها یا ساالري باشد یا والدین را برخالف میلبکاهد و مروج کودك

 ؛ها تناسبی نداردکند که با امکانات مالی آنخدماتی ترغیب یا وادار 
هایی باشد که سازنده یا تضمین یتبلیغات براي فروش کاال نباید متضمن ارائه .32

 ؛ها را به خریداران نداردآن یکاال توانایی ارائه یفروشنده
رسانند یا با قوانین و مقررات تبلیغ براي فروش کاالهایی که به محیط زیست آسیب می .37

 ؛ط به حفاظت از محیط زیست مغایرت دارند غیرمجاز استمربو
هاي تبلیغاتی را سساتی که تهیه و اجراي برنامهمؤهاي تبلیغاتی یا تدوین کنندگان برنامه .37

خساراتی هستند  یول جبران کلیهمسؤ ،هاي اقتصادي یا تجاري عهده دار هستندبراي بنگاه



غان
ت اف

ررا
 مق

ن و
وانی

در ق
ی 

جار
ق ت

خال
ی ا

رس
بر

تان
س

 
 

 

 

22 

 . شودهاي تبلیغاتی وارد مییا مخاطبان پیام ها به مصرف کنندگانتبلیغ آن یکه در نتیجه

 ملل قوانین سازمان ( اخالق تجاری در3
منشور جهانی »نام  ه را ب ی ذیلاصول دهگانهسازمان ملل نیز جهت برقراری اخالق تجاری 

 کند:می معرفیبرای کشورها « سازمان ملل

به رسمیت شناخته  المللیاحترام به حقوق بشر و حمایت از حقوقی که در سطح بین (1
 اند؛شده

 ؛اشکال آن یهمهحذف کار اجباري در  (3
 ؛مؤثر از کار کودکان یمنع استفاده (2
 ؛خاتمه دادن به اعمال تبعیض در استخدام یا ارجاع شغل به افراد (7
محیطی و پیا مدهاي ناشی از آلودگی  هاي زیستبینی چالشحفظ محیط زیست و پیش (7

 ؛آن
منظور بهینه کردن محیط به ،ابتکار و نوآوري یهرایا یولیت در زمینهمسؤاحساس  (6

 فعالیت؛
ها با اشکال گوناگون رشوت، اخاذي یا کسب درآمد به صاحبان مشاغل و حرفه یمقابله (4

 هاي نامشروع. روش

 قوانین کشورها ب( بررسی اخالق تجاری در

 گیریم:اخالق تجاری را قوانین کشورها را در کشورهای ذیل به بررسی می

 اخالق تجاری درقوانین کانادا( 1

ه شده ارای «انستیتوت اطالعات حقوقی کانادا »که توسط  ایهای غیر اخالقیکشور کانادا رویه در

یعنی انستیتوت مزبور  ؛اندهای غیر اخالقی شمردهعنوان رفتارها ورویهمواردی متعددی را به ،است

 تلقی کرده است. « تجاري نامطلوب یا غیرمنصفانه» هایرویهی زمرهاقدامات یا رفتارهاي زیر را در 

بیان کردن صفات یا امتیازات یا فواید خاصی براي کاالها یا خدمات عرضه شده بدون  (1
 ؛که داراي چنین صفات، امتیازات یا فوایدي باشندآن

 ؛شداي براي یک کاال یا خدمت در حالی که فاقد آن بابندي یا استاندارد ویژهذکر کیفیت، درجه (3
  ؛غیرواقعی براي یک کاال ییا زمان استفاده« کارکرد»تعیین  (2
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کاالي کهنه یا مستعمل به مشتري به جاي کاالي نو یا تحویل دادن کاالي تعمیر  یعرضه (7
 ؛ساختقابل استفاده به مشتري در عوض کاالي تازه شده یا غیر

  ؛ذکر دالیل غیرواقعی براي فروش (7
الم )کاال و خدمات( در حین عقد قرارداد یا مذاکرات رایگان اعالم کردن برخی از اق (6

 ؛ها در نهایت امرمربوط به فروش و اخذ بهاي آن
گویی در خصوص کاالها یا خدمات قابل ارائه به مشتري یا مبالغه کردن یا اغرا ق (4

 .منعقد شدهگذاردن برخی از نکات یا موضوعات اساسی در قرارداد مبهم

یکا اخالق تجاری در قوانین( 2  آمر
هاي اخالق روش» در رهنمودهاي خود با عنوان متحدهایاالت  بازاریابی مستقیم یاتحادیه

 نکات زیر را رعایت کنند:که کرده است  درخواستاز اعضاي خود « تجاری

 ؛های کاالها وخدماتبیان ویژگی مبالغه در و یگویپرهز ازگزافه (1
 ؛هاقیمت کاال مذهب در و قومیت ها وبعیض قائل شدن نسبت به بعضی نژادت (3
یعنی کاتالوگ، بروشور یا مواد تبلیغی که براي فروش کاال   ،اطالعات خالف واقع یارائه (2

واقعیت باشد و فروشنده مجاز  یشود، باید منعکس کنندهبه خریدار بالقوه ارائه می
 ؛نیست که از تصاویر غیرواقعی براي معرفی کاالي خود استفاده کند

 ؛اخالقی در تبلیغاتصاویر غیرت استفاده از (7
 ؛دادهاعدم قبول فسخ قرار (7
چنانچه کاالي فروخته شده نیازمند تعمیر، اصالح یا تعویض برخی عدم وفای به تعهد،  (6

 صادر شده ینامهیا فروشنده در چارچوب ضمانتداشته از قطعات معیوب باشد 
رد درخواست خریدار گرفته باشد، مکلف است که به مج تعهداتی در این زمینه برعهده

چنانچه پس از انجام تعمیر یا  ؛با کمال درستی و صداقت تعهدات خود را انجام دهد
فروشنده مکلف  ،تعویض قطعات یا اصالحات انجام شده، رضایت خریدار جلب نشود

 ؛است نسبت به پراخت بهاي کاال یا خسارات وارد شده به خریدار اقدام نماید
 ؛بل از سفارش مشتریکاال به مشتری ق یارائه (4
که مشتری با فروشنده زمان صورتی ارسال کاال به مشتری بیش از مدت سی روز در (8

 یبندي شدهزمان یارسال آن را قید نکرده باشند. ارسال کاال همواره در چارچوب برنامه
گیرد و فروشندگان مکلفند که هرگونه تأخیر صورت می ،قبلی که مورد توافق طرفین است
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را در اسرع وقت به اطالع  حمل یبندي شدهزمان ییا تخطی از برنامه سال کاالدر ار
  ؛خریداران برسانند

 آوردن اطالعات ازدسته ب اطبا و بیماران توسط فروشندگان و انتشار اطالعات مشتری و (3
 ؛طریق فیلترشکن و ویروس

اري یا افرادي که در مؤسسات تج یکلیه ،اخالق تجارت عدم آشنای با حرفه و (1۴
باید با اصول و معیارهاي مرتبط با اخالق تجاري  ،کنندهاي بازاریابی فعالیت میشرکت

ها مکلفند که از طریق آشنایی داشته باشند. رؤسا یا مدیریت این مؤسسات یا شرکت
ها آشنا کارکنان خود را با این اصول، معیارها یا روش ،هاي آموزشی ویژهبرگزاري دوره

 ؛سازند
 ؛قبلی آنان یها بدون اجازهسایر شرکت اختیار تلفن در ایمل و ستی،دن نشانی پداقرار (11
شود و قبول آن مستلزم آزمایش کاال صورت مشروط فروخته میدر مواردي که کاال به (13

توسط مشتري است، فروشنده باید مدت زمان معقولی براي انجام آزمایش تعیین کند تا 
یب و نقص بودن کاال و منطبق بودن آن با نیازهاي خود عاز بیکامل  طور کاملبه خریدار

 ؛اطمینان حاصل نماید
ها یا مؤسسات هاي شرکتوردهفرابازاریابان عضو اتحادیه اجازه ندارند که براي فروش  (12

 ؛مراجعه کنند ،اندمتبوع خود به کودکان یا افرادي که به سن بلوغ نرسیده
والدین کودکان حق ندارند که از طریق انترنت  بازاریابان، بدون رضایت یا کسب اجازه از (17

خصوص کاالها یا خدمات  ها درآن یها ارتباط برقرار کرده و در مورد ذوق و سلیقهبا آن
 ؛خاصی به گردآوري اطالعات اقدام نمایند

 یبه ارسال کاال یا ارائه ،اي نباید قبل از دریافت سفارش از طر ف مشتريهیچ فروشنده (17
هاي تجاري براي خریداران بالقوه مانعی اقدام نماید. ارسال نمونه خدمت براي وي

توانند هدایاي رایگان خود را براي افراد یا مؤسسات خاص هاي خیریه میندارد. سازمان
گونه تعهدي در قبال هیچ ،که دریافت کنندگان این هدایاارسال دارند. مشروط بر آن

 ؛کاال برعهده نداشته باشند یفروشنده
هاي تجاري باید با اطالع قبلی آنان و منطبق با قوانین و ضبط مکالمات تلفنی طرف (16

 مقررات جاري کشور باشد.
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 اخالق تجاری درچین( 3
مرکز  به تأسیس 3۴۴6کشور چین به سبب تبدیل شدن به یک قطب بزرگ تجاري در دنیا، در سال 

«  کنفوسیوس»تأثیر رهنمودهاي  تحتها ی( در پکن اقدام کرد. چینCIBE)المللیاي بین اخالق حرفه
  کند؛ای را تدوین میمعیارهای اخالق حرفه

مبناي تجربیات،  ای را برمعیارهای اخالق حرفهچین « المللیاي بینمرکز اخالق حرفه» دبیرکل
 صورت ذیل تنظیم کرده است:ه ها بسنن و اخالق چینی (84-87صص: 1284)علمی، فرهنگ، 

  ؛خواهد بود منافع یبیش از هر چیز دیگر تأمین کننده« اداعتم»و« صداقت» (1
  ؛تجارت یانصاف بازیگر اصلی در صحنه (3
 ؛وريضرورتی براي افزایش بهره ،کار سالمت محیط کسب و سازی وایمن (2
 ؛کنداعتمادسازي را فراهم می یعملکرد شفاف زمینه (7
ا تشکیالت تولیدی را به سمت مخالفان سازمان ی رقبا واهمیت دادن به رقبا یا مخالفان،  (7

 ؛درست هدایت خواهد کرد
 ؛فقرا منظورکاهش فاصله بین اغنیا واهمیت دادن به سیستم تامین اجتماعی به (6
 ؛وري را افزایش دهدتواند سودآوري و بهرهمقابله با تبعیض می ،مقابله با تبعیض (4
شود که سبب می مالکیت معنوی ها ودارایی حمایت از ،هاي معنويحمایت از دارایی (8

ه وری بآفن تحول مداوم در هر یک از افراد ذي نفع سهم مناسب خود را دریافت کند و
 ؛وجود بیاید

شود که براي ارتقاي در صورتی تضمین می حسن شهرت تالش برای ارتقای کیفیت، (3
 ؛آیدتالش به عمل اکثر کیفیت حد

از محیط زیست  مرموفقیت در درازمدت به حفاظت مست  محیط زیست، حفاظت از (1۴
 ؛بستگی دارد

صفا باید حسن سلوك  براي تبدیل شدن به یک بازرگان مهذب و با پرورش حسن سلوک، (11
 ؛طور کامل استفاده گرددپرورش یابد و از بصیرت به

مصلحت شرکت در این است که به فکر مصلحت شرکت،  تقدم مصلحت جامعه بر (13
 مصلحت جامعه باشد.
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 اماراتقوانین  اخالق تجاری در( 4
ها نقش کلیدي هاي اخیر برخی از کشورهاي خاورمیانه که تجارت خارجی در اقتصاد آندر سال

اند. اتاق هایی را آغاز کردهاي تالشبراي ترویج اخالق حرفه سازيفرهنگ یدر زمینه ،کندایفا می
گاه کردن صاحبان حرفبه دوبیبازرگانی  هاي اجتماعی ولیتمسؤا ب ویژه بازرگانانبه ،و مشاغل همنظور آ

اقدام کرده است. این مرکز با نهاد دیگري که « متعهد کار مرکز کسب و»خود به تأسیس مرکزي با عنوان 
کند، در این کشور فعالیت می« مرکز منابع اخالقی دوبی» اخالق تجاري به نام یبراي کمک به اشاعه

 تقویت استانداردها و ،ف این مراکزترین وظای(. ازمهم31ص :1284، همکاري کامل دارد)علمی
 باشد:های اخالقی ذیل میمنش

 ؛اخالق تجاري یخدمات مشورتی در زمینه یهارای (1
 ؛«هاي اجتماعیولیتمسؤ» ها باآشنا کردن شرکت (3
گاهی بنگاهبرگزاري دوره (2  یهاي اقتصادي در زمینههاي کارآموزي براي ارتقاي سطح آ

 ؛کار روش کسب و اخالق و
 ؛ايگردآوري منابع اخالق حرفه یها در زمینهي با دانشگاههمکار (7
 اي یا قلمروي اخالق درالمللی مرتبط با اخالق حرفههاي بینشرکت در همایش (7

 .تجارت

 . اخالق تجاری در قوانین افغانستان3
های ولیتمسؤاساس  بر کار دارد، کسب و یکه درحوزه یهایدلیل ظرفیته اي باخالق حرفه   

 ها وسوی سازمان ازکدهای اخالقی  ها ونامهآیین ،قالب قوانین در ها،فردی شرکت تماعی واج
 گیرد،های مشخص مورد اجرا قرار میتوسط نهاد گردد وتنظیم می اقتصادی تهیه و های اجتماعی ونهاد

به قانون  گرفته و خوده ی قانونی بای وجود دارد که جنبههای اخالق حرفهداستاندار بسیاری از معیارها و
 :ای می باشداند. قوانین ذیل شامل کدهای اخالق حرفهتبدیل شده

 قانون منع احتکار .1-3
عنوان قانون قوانین افغانستان به است که در کار کسب و یحوزه اخالقی در غیر ییک رویه احتکار

مجلس ملی  ت مختلط دوسوی هیأ قانون منع احتکار که از . دراست تصویب شده آمده ومنع احتکار 
احتکار یک  ،استمنتشر گردیده  1351سال  در 1151 یشماره یدرجریده افغانستان تصویب گردیده

کند: دوم این قانون چنین تعریف می یماده احتکار را در وشده است  دانستهغیر اخالقی  امر نا پسند و
مورد احتیاج عادی به مقصد  یاولیه مواد یعرضه" احتکار یعنی پنهان کردن یا امتناع نمودن از 
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ای که منجر به کمبود مواد اولیه و گونه تر و فروش به نرخ بلندتر از قیمت رقابتی، بهی بیشجویسود
منظور بلند بردن قیمت سازی مواد اولیه بهکه ذخیرهصورتی در در ضمن  ".افزایش قیم در بازار گردد

 نظر این قانون اشکال ندارد. از ،شته باشدجوی ندای سودانگیزه کاالها نگردد و

مراد ازسبوتاژ اقتصادی  و شده سبوتاژ اقتصادی نیز منع ،قانونی یهمین ماده یادامه همینطور در
اقتصادی است که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حکمی  یمضیقهاتباع کشور در  قرار دادن

عنوان یک هب ،سازی قانون منع احتکارور پیادهمنظصورت گیرد. به یک دولت منظور تضعیف قدرتبه
تشکیل  نام کمسیون مرکزی و والیتی جهت اجرایی نمودن آنه اجرایی ب هایکمسیوناخالقی  یرویه

 .گردیده است

 های اجراییوظایف کمسیون. 2-3
 صورت ذیل بیان شده:ه های اجرایی بهای کمسیونصالحیت چهارم این قانون وظایف و یدرماده

 ؛عوامل احتکار و اتخاذ تدابیر عملی مؤثر و الزم جهت جلوگیری از آن یمطالعه (1
 ؛مواد مورد نیاز یعرضهچگونگی صعود قیم و ضرورت  وضع بازار و یهمطالع (3
 ؛حسب احوال فوری و نیازمندی عامه یعرضهقابل  یاولیهتثبیت قیمت مواد  (2
االت قحطی، صعود قیم و حوادث غیر مجاز برای هر خانواده در ح یذخیرهتثبیت معیار  (7

 ؛مترقبه
 ؛مرتکبین آن به مؤظفین کشف و تحقیق جرایم مربوط ارجاع موضوع احتکار و  (7
صدور هدایات الزم به  تشخیص حاالت قحطی، صعود قیم و حوادث غیر مترقبه و (6

 ؛ادارات ذیربط
احتکار و  ناگوارمورد تبلیغ و تنویر اذهان مردم و توضیح اثرات  اتخاذ تدابیر الزم در  (4

 نافذ کشور وقوانین  آن از نگاه شریعت اسالمی و عواقب ناشی از
 . فروش مواد احتکار شده (8

ه فروش تواند مواد احتکارشده را بکمسیون میکه ششم این قانون تصریح گردیده است  یدرماده
 41ثر در خال ل مدت را حد اک مذکوریابی مواد احتکار شده، مواد یعنی بعد از تثبیت و دستبرساند؛ 

 عرضه نماید. قانونی وی به بازار ییا نمایندهآن با حضور داشت مالک  یعادالنهساعت بعد از تعیین قیمت 

درصد آن به  7۴مصارف  کسر بعد از ،آیددست میه وجوهی که از فروش مواد احتکار شده ب
 گردد.میدرصد باقی به مالک آن بر  7۴گردد وز مییحساب واردات دولت وار
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 قابت آزادحمایت از ر قانون  .2
قوانین افغانستان  باشد که درکار می کسب و یحوزه های اخالقی دررویه محیط رقابت سالم از

 1۴1۴ یرسمی شماره یجریده حمایت از رقابت آزاد تبدیل به قانون گردیده است. در قانونعنوان به
عنوان یک از دو مجلس ملی افغانستان به رکیبیتت قانون حمایت از رقابت توسط هیأ 1288سال 
تصویب این قانون حمایت از رقابت  هدف از و تصویب گردید کار تهیه و اخالقی در کسب و یرویه

 باشد.می کار کسب و یجلوگیری از انحصار در حوزه منع و سالم و

رقابت  یایت از رویههای اخالقی جهت حمرویه عنوانهبدوم این قانون اهداف ذیل را  یدرماده
 کند:سالم بیان می

 ؛بازار حمایت از رقابت سالم در (1
مختل  اقداماتی که منجر به محدود شدن، نامه غیر منصفانه وتفاهمجلوگیری از توافق و  (3

 ات گردد؛تولید یپروسه خدمات و منع شدن رقابت در بازارهای اموال،شدن یا 
 ؛های تجارتیفعالیت جلوگیری از انحصا در (2
 ؛در بازار بث انحصارگرنفوذ متش جلوگیری از ورود و (7
 .منظور تامین رفاه عامهرقابت سالم به یفراهم نمودن زمینه (7

 حمایتی از رقابت آزادنهادهای 
های اداره و بورد حمایت از نام ساختن این قانون دو نهاد ب یاجرای برای حمایت از رقابت سالم و

 رقابت آزاد تشکیل گردیده است.

شود که بیان می حمایت از رقابت آزاد نهاد بیستم این قانون وظایف بورد ملی رقابت و یمادهدر
 های ضد رقابتی مبارزه نماید:ظف است توسط اقدامات ذیل با روشبورد ملی مؤ

 ؛های ضد رقابتیروش یمنع طرفین توافق از ادامه (1
یعنی منجر به تضعیف  ؛تعلیق یا فسخ هر نوع ادغام که مغایر حکم این قانون باشد (3

 ؛رقابت گردد
به  ه دست آمده،های ضد رقابتی باموالی که از انجام روش یپیشنهاد ضبط یا مصادره (2

 ؛مرجع ذیصالح
توسط این بورد مورد بررسی قرار  ،های ضد رقابتیهای وارده بر اثر روشخسارت (7

 گردد.دهنده مجبور به پرداخت و جریمه میخسارت  گیرد ومی



ماره
، ش

ارم
چه

ال 
س

هار 
م، ب

شش
ی 

17
۴۴

 

 

 

7۴ 

 ن حفظ اسرارقانو .3
 نهادهای دولتی و اختیار داکتران و اسرار خود را در که مردم اطالعات شخصی ودلیل اینه ب

بلکه  ،گیرد مورد سوء استفاده قرار نباید افشا شود و اسرار لذا این اطالعات و ند؛دهخصوصی قرار می
عنوان قانون حفظ اسرار تحت  اخالقی نیز اخالقی باید محفوظ بماند. این کد یرویهعنوان یک هب

توانند اعضای بورد نمی س ویمده است که ریی نوزدهم این قانون آماده تبدیل به قانون شده است. در
منظور منافع شخصی یا سسات را بهمؤ اسرار تجارتی اداره و حین اجرای وظیفه یا بعد از آن معلومات و

 کار گیرد.ه ب دیگران افشا نماید و

 سی به اطالعات قانون حق دستر  .4
ت مختلط دو توسط هیأ 1232ی اخالقی درسال عنوان یک رویههبه اطالعات ب دسترسیقانون حق 
 منتشر شد. چاپ و 1176 یرسمی وزارت عدلیه به شماره یدرجریده تصویب گردید و مجلس تهیه و

 گردد:عنوان اهداف مورد نظر این قانون بیان میههای اخالقی ذیل برویه

 ؛حق دسترسی اتباع کشور به اطالعات ادارات دولتی تأمین (1
 ؛دهی از اجراآت اداراتحساب حصول اطمینان از شفافیت و (3
قرار  عامه دسترس متقاضی وه اطالعات را ب ادارات مؤظفند که طبق احکام مندرج این قانون، (2

 ؛دهند
 .نگردد منافع ملی دار شدن استقالل کشور واطالعات منجر به خدشه یه، ارایطبق این قانون (7

 های نظارتی بر اجرای این قانونکمیسون
 دو کمسیون کنترل بر قانون  باید تشکیل گردد که هر نظارت و منظوربهدو کمسیون مرکزی و والیتی 

 د: نذیل باشدارای وظایف 

 ؛آن یارایهدسترسی متقاضیان به اطالعات از ادارات و چگونگی  یپروسه از نظارت (1
 ؛متقاضیان اطالعات بررسی شکایات (3
 ؛رسانی اداراتول اطالعمسؤارزیابی گزارش مراجع  (2
 ؛یس جمهور و شورای ملی و نشر آنریهای کمیسیون به فعالیت یساالنهگزارش  یارایه (7
 و  های آموزشیاز طریق تدویر برنامه رسانی در کشورتقویت فرهنگ اطالع (7
گاهی عامه (6  .نشر تصامیم کمیسیون جهت آ
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 دخانیات  ترل تنباکو وقانون کن .5
قانون آن،  جلوگیری از منظورغیر اخالقی است که به یاستعمال دخانیات یک رویه توزیع وتولید، 

 تصویب گردید و ت مختلط دو مجلس تهیه وتوسط هیأ 1232دخانیات درسال  کنترل تنباکو و
توزیع دخانیات را  د وتولی استعمال، منتشر گردیده است.و چاپ و 1163ی رسمی شماره یدرجریده

غیر  یمنظور جلوگیری از این رویهلذا بهیر اخالقی مورد تاکید قرار داده است. غ یعنوان یک رویههب
 دارد:دخانیات بیان می عنوان اهداف قانون کنترل تنبا کو و، موارد ذیل را بهاخالقی

سایر  نسوار و ان،یقل ها برای منع کامل استعمال سگرت، چلم،فراهم کردن پیش زمینه (1
 ؛محصوالت تنباکو

سایر محصوالت  نسوار و تورید سگرت، چلم، قلیان، جلوگیری از افزایش تولید و (3
 ؛تنباکو

سایر محصوالت تنباکو توسط  نسوار و استعمال سگرت، چلم، قلیان، گیری ازجلو (2
 زنان؛ نوجوانان و ، باالخص اطفال،اشخاص

 ؛ترغیب به استعمال تنباکو به مقصد تشویق و ،اعانه اشتهارات و جلوگیری از اعالنات، (7
سایر محصوالت  نسوار و تجارت غیر مجاز سگرت، چلم، قلیان، جلوگیری از تولید و (7

 ؛تنباکو
 . تشویق دهاقین به زرع نباتات مفیده به دخانیات (6

یست و6  کاهش آلودگی . قانون حمایت از محیط ز
 صیانت از ها حفاظت ودولت ها وشرکت اخالق تجاری توسط تدوین منشور یفسلفه یکی از

محیط زیست  آلودگی هوا و جلوگیری از کاهش و یاین راستا نیز مقرره لذا در باشد؛محیط زیست می
 تصویب رسید وه ب 33/7/1288تاریخ ه وزیران جمهوری اسالمی افغانستان ب شورایسوی  از

سالم نگهداشتن از محیط زیست و  منظور حمایتچاپ گردید. به 331 یشماره رسمی یدرجریده
 گردد:کار مطرح می کسب و یهای اخالقی در حوزهرویه این قانون وعنوان اهداف هموارد ذیل را ب ،هوا

 ؛عوامل مخرب محیط زیست آلودگی هوا و گیری ازجلو کاهش و (1
 ؛محیط زیست اثرات سوء هوای آلوده بر سالمتی انسان و گیری ازجلو (3
 ؛کیمیایی هوای آزاد ی خواص فیزیکی وازدیاد عناصر تغییر دهنده و انتشار جلوگیری از (2
 ؛وضعیت محیط زیستبهبود  (7
ظف است که حد محیط زیست مؤ ملی حمایت از یاداره؛ مشخص کردن میزان آلودگی (7
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 ؛برای مردم اطالع رسانی کند مجاز آلودگی هوا را مشخص نماید و
 ؛آلودگی دود و یصفیهمجهز شدن مالکان وسایط نقلیه به فیلترهای ت (6
مبنی بر  اینامهمالکان وسایط نقلیه باید تصدیقئل نقلیه در هر سال؛ معاینات فنی وسا (4

 ؛مرکزی معاینات فنی داشته باشند یکننده را از ادارهرعایت حد مجاز انتشار مواد آلوده
 حمایت از یرهادا ی ملی حفاظت از محیط زیست؛اداره یگذاری  با موافقهصدور جواز سرمایه

ملی  یاداره یموافقه ،صدور جواز ند که قبل ازسایر ادارات مؤظف وزارت معادن وگذاری)آیسا(، سرمایه
ملی حفاظت محیط  یاداره یباید موافقه متقاضی جواز کار حفاظت محیط زیست را مطالبه نماید و

 داشته باشد؛ زیست را

  ؛کیفیتممنوع نمودن واردات مواد نفتی بی (8
 صنایع، داخله، های تجارت ووزارت خانه؛ تبدیل نمودن وسایط نقلیه از تیل به گاز (3

تیل به  تبدیل سیستم وسایط نقلیه را از یملی استاندارد باید زمینه یاداره ترانسپورت و
 ؛گاز فراهم نماید

 سوختاندن تایر و ظف است که ازکننده؛ شاروالی مؤگیری از سوختاندن مواد آلودهجلو (1۴
 ؛گیری نمایدلوها جحمام پزی وهای خشتپالستیک در داش غنیات وسایط نقلیه ورو

که سبب کسانی متخلفین و  ؛زندجریمه نمودن کسانی که به محیط زیست آسیب می (11
ش حفاظت محیط زیست ی مفتسوی اداره از ،دنگردساختن محیط زیست میآلوده

 گردد؛ جریمه
گاهی ازایجاد برنامه (13 ملی  یاداره فرهنگ و وزارت اطالعات و؛ هاآلودگیضررهای  های آ

گاهیرا به یهایند که برنامهزیست مؤظفحفاظت از محیط   دهی به مردم ازمنظور آ
گاهی مردم برسانند؛ ضررهای آلودگی هوا تدوین نماید و  به آ

 مخابرات و تکنالوژی معلوماتیوزارت ؛ امواج صوتی جلوگیری از انتشار تشعشات و (12
 عات یا امواج صوتی جلوگیری نماید؛انتشار تشعش ت که ازظف اسؤم

ظف اوقاف مؤ وزارت حج و؛ منظور کاهش آلودگیدینی به های فرهنگی وتدوین برنامه (17
آلودگی  ها در رابطه به جلوگیری ازخطابه ها ورا مبنی بر ایراد موعظه یهایاست که برنامه

 ؛هوا به مال امامان مساجد ارایه دهد
 . های صنعتیرها کردن زباله عدم جواز (17
مشرانوجرگه  42 یشماره یمصوبه و 34/8/1231ولسی جرگه در تاریخ  47 یشماره یمصوبهمطابق 

 های صنعتی مضر وکه کشورهای عضو "کنوانسیون باسل" حق ندارند زباله 1۴/1۴/1231اریخ ت در
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 عمل جنایتکارانه محسوب اال صادر نماید و ند،آن نیست ناک خود را به کشورهای که عضوخطر
 گردد.می

 کمسیون عالی جلو گیری از آلودگی
تشکیل گردد که ترکیبی از  ،آلودگی هوا عالی جلو گیری از کمسیون ،منظور تطبیق این قانونبه

محیط زیست  حمایت ملی از یس ادارهیتحت ریاست ری های مختلف باشد ونمایندگان وزارت خانه
 کند. فعالیت

 

 ینتیجه گیر 
 خصوصبهکشورهای جهان  ،های اخیردرسال باشد واز علم اخالق می ایاخالق تجاری شاخه

توجه  محور مطرح استند، عنوان قطب وهتجارت ب یحوزه که در یکشورهای یافته وکشورهای توسعه
های تجاری باید کدهای اخالقی داشته باشد. بدین منظور طرف اند ونموده جدی به اخالق تجاری 

 ،کانادا؛ چنانچه کشورهای مانند کنندرا مطرح می مقررات کدهای اخالقی قالب قوانین و کشورها در
دهند. در افغانستان نیز قالب قوانین  مورد تاکید قرار می معیارهای اخالقی را درها و کد ،چین آمریکا و

قالب قانون  اخالقی را در معیارهای ها ومقرراتی به تصویب رسیده که کد قوانین و ،های اخیرسال در
حمایت از رقابت سالم، حمایت از محیط زیست، حق دسترسی به اطالعات شفاف، قانون منع 

 دهند.دخانیات مورد تاکید قرار می کنترل تنباکو و قانون حفظ اسرار و احتکار،

صدی مت که استخص نهادی ایجاد نگردیده صورت مش هگرچند در افغانستان تاکنون ب ،بنابراین
دارای که تصویب رسیده ه مقرراتی ب اما قواین و کشور باشد؛ منشور اخالق تجاری در یهارای تدوین و
محیط زیست و  یاداره معادن و صنایع، مانند تجارت و ،های مربوطهخانههای مرکب از وزارتکمسیون

انین مربوطه باشد تا نمودن قواجرایی ولیت تطبیق وباشند تا مسؤاطالعات و... می وزارت فرهنگ و
که بررسی قوانین نهایت این تجارت پیاده گردد. در کار و های مختلف کسب وحوزه کدهای اخالقی در

نشان  همینطور سازد وفراهم می کشور اخالقی را در تدوین منشور یزمینه ،های تصویب شدهمقرره و
مقرره گردیده است تا  دیل به قوانین وها تبدیت آنیمف و ثریتمؤ، به دلیل دهد که مباحث اخالقیمی

 د.نضمانت اجرایی پیدا کن
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ینانه و عملکرد شرکت: توسعه یابی کارآفر  پژوهشی مفهوم ترکیبی یبازار
 ناصر القهتانی نویسنده:

 *زادهمترجم: رضا حسین 
 

 ی اقتصاد و مدیریتدانشکده ، عضو هیأت علمیتجارتی آمر دیپارتمنت اقتصاد ماستر ریاضیات کاربردی،، پوهنمل* 
 ، کابل)ص(النبییندانشگاه خاتم

 چکیده
ر مثبت بر دارای تاثی ،این مطالعه قصد دارد نشان دهد که بازاریابی کارآفرینانه یک مفهوم کلیدی

سازی فهوممطالعاتی، م یزهلفان این مقاله به مرور سیر تحول این حوعملکرد سازمانی است. مؤ
کارآفرینی -ابیاند که از جریانات پژوهشی بازاریتحقیق پرداخته یو ترکیب پیشینه کارآفرینانهبازاریابی 

آن را که موجب بهبود  یلفان تعریفی از بازاریابی کارآفرینانه و شرایط مربوطهگیرد. مؤسرچشمه می
 تنوعای )یعنی اندازه، وابط شبکهساختار ر یکنندهاثر تعدیل اند.ه نموده، ارایشوندعملکرد سازمانی می

کنندگان، و درت تامینآوری، شدت رقابت، قو توان(، متغیرهای محیطی )آشفتگی بازار، آشفتگی فن
مبتنی بر چارچوب  ،چندین پیشنهاد یهکارآفرینانه با ارایشرکت بر بازاریابی  یو اندازه رشد بازار(

 توضیح داده شده است. مفهومی پیشنهادی

 
بازاریابی کارآفرینانه، عملکرد سازمانی، ساختار بازار، اثرسازی، منطق چیرگی  :هاکلیدواژه

 اقتضایی یخدمات، نظریه
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 مقدمه. 1
م و هارکر، “ م آن استکارآفرینی روح کسب و کار باشد، بازاریابی جساگر ” (. 341 :2115)ل 

ی محصوالت و راهکارهای نو به یندهفزادیگر با سرعتی  علمی هایپیشرفتها و آوریفن
گردند. در چنین محیط ُپرجنب ار میتر ابهام در بازکنند که موجب افزایش بیشه میکنندگان ارایمصرف

های محصوالت و کسب و کارها پیوسته در حال ای که چرخهکنندهو سردرگم و جوش، پیچیده، آشفته
ها باید ای مبهم است که شرکتیندهای تجاری فعلی به گونهینی سود فرابشدن هستند، پیشتر کوچک

؛ رنچ، ویکلود، لومپکین، و 2111)هیت و ریید،  باشندهای جدید در پی یافتن فرصت شکل دایمبه
ها در شرایطی قرار دارند که باید پیوسته در (. امروزه شرکت2115؛ ِویلن و همکاران، 2115فریسی، 

و  د به بازار، اهداف متغیر مدیریتیبینی، کاهش موانع وروخطر با کاهش امکانات پیش های ُپرمحیط
)موریس، اشنیدهوته، الفورجه، های خود ادامه دهندید به فعالیتساختارهای منعطف و متغیر جد

های بازاریابی خود ها برای دنبال کردن راهبردطورکلی، شرکت(. به2117؛ یانگ و گابریلسون، 2112
 و چابکی مواجه هستند. ی افزایش سطح نوآوری، پیشگامیای برایندهفشارهای فزابا 

وزی در این مقاله، ما معتقدیم که اگر کسب و کارها با توجه به شرایط بسیار مبهم بازارهای امر
باید از ابزار کلیدی بازاریابی  ،خود را حفظ کنند یو امکان توسعه بخواهند جایگاه، توان رقابتی

فعالیت وابستگی دارد )شیث و سیسودیا،  یای است که زمینهرینانه استفاده نمایند. بازاریابی رشتهکارآف
ای، بازاریابی های بسیاری در آن شکل گرفته است: بازاریابی ریشهتاکتیک  ( و در سیر تحول آن1555

این فرآیند و نیاز  یو بازاریابی ویروسی. بازاریابی کارآفرینانه زائیده تخریبیچریکی، بازاریابی 
های فرعی ها به مدیریت ابهامات و منابع محدود بوده است. بازاریابی کارآفرینانه یکی از شاخهشرکت

بازاریابی است که ظرفیت توسعه و تبدیل شدن به یک مکتب فکری منحصر به فرد در بازاریابی را دارد 
برد ای را برای پیششد عالی، امکانات بالقوههای با اهداف رو با فراهم کردن مبنای نظری برای شرکت

 ی. ترکیب رشته1(2115؛ ِویلن و همکاران، 2115)هیلز و هولتمن، کنده مینظریات بازاریابی ارای

                                                 
مجله ، و (JBRمجله تحقیقات کسب و کار )های بازاریابی کارآفرینانه در مجالت علمی ممتاز نظیر نامهتشار ویژهان .1

های بازاریابی کارآفرینانه )مثال، ها و کنفرانسکنندگان در سمپوزیوم، و حضور رو به رشد شرکتبازاریابی راهبردی

ظرفیت بالقوه بازاریابی  یدهنده( نشان2103وکاس و موریش، ؛ ا2103؛ مایلز و همکاران، 2113هیلز و همکاران، 

های های بازرگانی ممتاز جهان نظیر هاروارد، استنفورد، و وارتون دورهکارآفرینانه است. عالوه بر این، دانشکده

ازاریابی و مجله تحقیقات ب(، و مجالتی مثل 2112کنند )موریش و همکاران، کارآفرینانه ارائه می آموزشی بازاریابی
 کنند.دانش تخصصی در حوزه بازاریابی و کارآفرینی را منتشر می (JRMEکارآفرینی )
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تن و منابع در یاف کارگیریبهتواند مفید باشد که در آن خلق ارزش به معنای بازاریابی با کارآفرینی نیز می
 (.2117؛ استیونسون و جاریلو، 1515)استیونسون و گومپرت، استها برداری از فرصتبهره

توجهی داشته است، های قابلسال گذشته پیشرفت 31اگرچه تحقیقات بازاریابی کارآفرینانه در 
و عملکرد سازمانی انجام نشده رابطه بین بازاریابی کارآفرینانه  یدربارههنوز یک بررسی کامل 
 یتر دربارههای بیشنظران خواستار پژوهشصاحب ،رواین. از (2115است)ِویلن و همکاران، 

؛ هیلز، 2115)احمدی و اوکاس، اندتر آن شدهساز اجرای آساننههای زمیبازاریابی کارآفرینانه و روش
 (.2111هولمتن، و مایلز، 

مستقیم آن بر ثیر مثبت و زاریابی کارآفرینانه، ضمن بیان تأبا یدر این مقاله، ما با ترکیب پیشینه
های ایم. ما بر مبنای اولویتثیر را شناسایی کردهارتقا یا تخریب این تأ عملکرد سازمانی، عوامل

ات اثر یباره مشترک بازاریابی کارآفرینانه، یک بررسی جامع نیز در یپژوهشی شناسایی شده در حوزه
حاضر با اثبات  ی(. مقاله2115چ، ؛ یوزلی و تی2113)هیلز و هولتمن، ایمای انجام دادهروابط شبکه

تحقیق این موضوع ایفا  یها در موفقیت بازاریابی کارآفرینانه، سهمی مفید در پیشینهمحوریت شبکه
کننده بین بازاریابی کارآفرینانه های ساختاری چگونه نقش تعدیللفهکه مؤکند. ما پس از بررسی اینمی

ای بهینه ساختار شبکه یدهندهایم که نشانفهومی مطرح کردهکنند، مدلی مو عملکرد سازمانی ایفا می
برای اثربخشی بازاریابی کارآفرینانه است. طبق این مدل، ما معتقدیم اثربخشی بازاریابی کارآفرینانه به 

منظور شناخت شرایط های بازاریابی سنتی برتری دارد. بهها، به روشدلیل استفاده از ظرفیت شبکه
سازمان در اثربخشی راهبرد بازاریابی کارآفرینانه  یتر بازاریابی کارآفرینانه و نقش اندازهاثربخشی بیش

ایم. تحقیقات ما به تقاضاهای اخیر عوامل محیطی را نیز بررسی کرده یکنندهسازمان، ما اثر تعدیل
( نیز 2113هولمتن،  )هیلز وجوه تمایز بازاریابی کارآفرینانهو یباره تر درهای بیشبرای انجام پژوهش

سازد. رد که از آن مفهومی متمایز میاشممی های از بازاریابی کارآفرینانه را بردهد و ویژگیپاسخ می
تحقیق و بررسی نقاط مشترک بازاریابی کارآفرینانه با منطق  یپیشینه یعالوه بر این، ما با مرور گسترده

هایی سازیها، و مفهومها، پیشرفتجنبه یهاثرسازی، به بحث دربار یبرتری خدمات و نظریه
در اند. در پایان، تحقیق فعلی بازاریابی کارآفرینانه داشته ینظریه یایم که نقش مفید در توسعهپرداخته

 یکارآفرینانه، هشت ُبعد تشکیل دهنده بازاریابییک تعریف از  یهپرتو این بررسی کامل، ضمن ارای
گیری، نماید. در بخش نتیجهاز بازاریابی کارآفرینانه را مطرح می سازی جدیدزیربنای مفهوم

 اند.ه شدههای پژوهشی آینده ارایها، و جهتپیشنهادات عملی برای مدیران، محدودیت
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 های نظریتحقیق و پیشینه ی. مرور پیشینه2
زیرا  ار است؛ی اقتضایی استوو نظریه خدمات، اثرسازینظری تحقیق ما بر منطق برتری  یپیشینه

عملکرد  ها برای دستیابی بهو کارآفرینی درون سازمانی بازاریابیهای ای شیوهشناخت تناسب زمینه
 (.2114؛ وارگو و لوش، 2111؛ ساراسواتی، 1557)لورانس و لورش، سازمانی مطلوب ضروری است

 تعریف بازاریابی کارآفرینانه 2-1
های بازاریابی کسب و کارهای گیری خود با تالششکلمفهوم بازاریابی کارآفرینانه در ابتدای 

البداهه و های فیبه فعالیت شکل معمولبهکوچک و متوسط با منابع محدود مرتبط بوده است که 
؛ موریس و همکاران، 2111)هیلز، هولتمن، کراوس، و شولته، ی بازاریابی اشاره دارندخالقانه
تر سازی گستردهتدریج به یک مفهومبازاریابی کارآفرینانه به (. با این حال، این تعریف محدود از2112

ه شده از های ارایسازیامع تعاریف و مفهومج بررسیتر تبدیل شده است. ما ضمن مرور و و جامع
ریابی کارآفرینانه در بازاریابی کارآفرینانه، با ترکیب نتایج تحقیقات پیشین یک تعریف جدید از بازا

 ایم.دهه نموارای 1جدول 

تعریف ما از بازاریابی کارآفرینانه با الهام از چندین تحقیق بنیادین انجام شده و تحوالت مفهومی 
های تدریجی تحقیق، پیشرفت یشود. از منظر پیشینهاخیر در حوزه بازاریابی کارآفرینانه را شامل می

اند اقداماتی زیربنایی انجام شده آن یبازاریابی کارآفرینانه و ابعاد مربوطه یکه برای تعیین دامنه
( بازاریابی کارآفرینانه را مفهومی منحصر به فرد با 2112که موریس و همکاران )اند. درحالیبوده

های ما این مفهوم را به هشت ُبعد افزایش داده که از چند جنبه از دانند، بررسیهفت ُبعد می
ین شدت ما توجه جامع را جایگز عنوان مثالبهای موریس و همکاران متفاوت هستند؛ هسازیمفهوم

؛ موریس 2111ن، )هیلز و همکارالی بوده استکه یکی از ابعاد مطرح شده قب ایمارتباط با مشتری کرده
تر به ذینفعان را لزیرا طبق تعریف ما بازاریابی کارآفرینانه امکان توجه متعاد (؛2112و همکاران، 

 که در تحقیقات اولیه در(. عالوه بر این، در حالی2111لز، و دیکون، )مثال، موریش، مایکندفراهم می
شده است که خلق فرصت و ارزش  ( فرض2112)مثال موریس و همکاران، ی بازاریابی کارآفرینانهباره

)مثال، ایمتحقیق اخیر را در نظر گرفته هایشود، ما برخی پیشینهسازمان اصلی انجام می توسط صرف
کاکا، 2111اسیلشنکو و موریش،  ؛ و2112و تریمی، لی، اولسون،  ها ( که در آن2115؛ ِویلن و آ

سازی پیشنهادی شود. مفهومآفرینی میکنندگان و ذینفعان دیگر همارزش و فرصت با همکاری مصرف
( که بیان 2115؛ ِویلن و همکاران، 2111)هیلز و همکاران، گیردای را نیز در نظر میه شبکهما دیدگا

های ارتباطی نقش محوری در موفقیت بازاریابی کارآفرینانه دارند. همچنین این کند شبکهیم
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(؛ از 2112پذیری متمایز است )مثال، موریس و همکاران، سازی جدید از دیدگاه سنتی ریسکمفهوم
قبول  های قابلریسکتری به اتخاذ سازی جدید، بازاریابان کارآفرین تمایل بیشنظر این مفهومنقطه
(. 2111یند)ساراسواتی، ی آن براتهیه یاندازند که بتوانند از عهدهاما فقط منابعی را به خطر می؛ دارند

بازاریابی کارآفرینانه یک روش تفکر و ذهنیت چابک است که وقتی با عزم راسخ  ،همچنین به اعتقاد ما
ه فرهنگ سازمانی تبدیل شود که تواند بمی ،توسط مدیریت ارشد سازمان در عمل به کار گرفته شود

 (.2115)ِویلن و همکاران، که تقلید از آن بسیار دشوار است دهدزیربنای مزیت رقابتی را شکل می

ینانهو مفهوم هاگیری، دیدگاه. شکل2-2 یابی کارآفر  سازی بازار
های کوچک بنگاه بر بازاریابی کارآفرینان درشکل عمده بههای بازاریابی کارآفرینانه نخستین پیشینه

و متوسط تمرکز داشتند و به دنبال پاسخی برای این پرسش بودند که چگونه کارآفرینان با استفاده از 
؛ 2115)مایلز و همکاران، کنندآیند غلبه میابهام پدید میهایی که در اثر بازاریابی کارآفرینانه بر چالش

؛ ِویلن و همکاران، 1513اینتایر، یه و برونو، و مک؛ تایب2115مایلز، گیلمور، هاریگان، لویس، و سنتا، 
(. با رشد بازاریابی کارآفرینانه و تبدیل آن به یک جریان تحقیقاتی دانشگاهی در بازاریابی، 2115

م، هارکر، 2113)هیلز و هولمتن، توجهی توسعه یافتآن به شکل قابل یدامنه ؛ مایلز و 2115؛ ل 
های بزرگ و همچنین جوامع رهای کوچک و متوسط گرفته تا شرکت( که از کسب و کا2115همکاران، 

(. اکنون 2114؛ یوزلی و اردوغان، 2115)اوکاس و موریش، گرفتحلی و کل جامعه را در بر میم
های ها بر سازمانلی آنشود که تمرکز اصتحقیق این موضوع مشاهده می یمطالعات بسیاری در پیشینه

م و هارکر، بزرگ است ( معتقدند که بازاریابی 2111(. مثال، کراوس، هارمز، و فینک )2115)ل 
ای قابل اجرا است. مایلز و داُرک ها با هر اندازهای از بازاریابی است که برای سازماننسخه ،کارآفرینانه

ها در برداری از فرصتو بهره ی کارآفرینانه برای خلق، ارزیابی( معتقدند که فرآیند بازاریاب2115)
فروش مشتری و بنگاه  های بزرگ ضروری است. بازاریابی کارآفرینانه نه تنها محدود به خرید ومانساز

شود که نیازمند بازاریابی کارآفرینانه برای فروش بنگاه به بنگاه نیز شامل می نیز بلکه شامل خرید و
و گابریلسون، ؛ یانگ 2115)ِویلن و همکاران، سازی و نوآوری هستندز طریق شبکهایجاد ارزش ا

عمر محصول نیز کاربرد دارد و  یمراحل چرخه ی(. بازاریابی کارآفرینانه نیز در مورد همه2117
؛ ِویلن و همکاران، 2112)مورت، ویراواردنا، و لیش، ی محصول به بازار را تسریع کندتواند عرضهمی

2115.) 

، عنوان مثالاند؛ بهنه بسیار مفید بودهکارآفرینابندی بازاریابی های قبلی پژوهشگران در طبقهتالش
بندی گونه طبقههای تحقیقاتی حاصل ترکیب بازاریابی و کارآفرینی را این( حوزه2115هیلز و هولتمن )
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ی، بازاریابی ریزو متوسط، ترکیب بازاریابی و کارآفرینی و برنامه کوچکهای اند: بازاریابی بنگاهکرده
( در گزارش اجالس 2111ترکیب بازاریابی و کارآفرینی. هانسن و ِاِگرز ) یهو نظری کارآفرینانه رشدگرا

( 1اند: )گونه مطرح کردههای ترکیب بازاریابی و کارآفرینی را اینپژوهش یچارلستون خود چهار جنبه
اص ( مفاهیم خ4و ) ( بازاریابی در کارآفرینی3( کارآفرینی در بازاریابی؛ )2بازاریابی و کارآفرینی؛ )

( مکاتب فکری ترکیب 2115، مایلز و همکاران )یب بازاریابی و کارآفرینی. در نهایتترک یدر حوزه
اند: کارآفرینی در بازاریابی، بازاریابی در کارآفرینی، بندی کردهگونه طبقهبازاریابی و کارآفرینی را این

 ها.های شرکتو شبکه های کوچک و متوسطازاریابی بنگاهب

نظران ای پرورش و توسعه یافته است که صاحبزاریابی کارآفرینانه در طول زمان به گونهدیدگاه با
است بازاریابی کارآفرینانه ( معتقد 2113سازی بپردازند. کاتلر )آن به مفهوم یتر دربارهبتوانند بیش

یش و یکی از مراحل تحول بازاریابی در آغاز کار یا انحالل یک شرکت است. مور طور معمولبه
سازی کاتلر عروسک روسی )ماتروشکا( و بر مبنای مفهوم ی( با استفاده از استعاره2111همکاران )

مراحل  یکنند که بازاریابی کارآفرینانه رویکرد اثربخش در مدیریت بازاریابی در طول همهبیان می
کنندگان و مصرفها این است که توجه تحقیقات آنعمر محصول  است. یکی از نتایج قابل یچرخه

های و آموزهها گیری راهبردها، تاکتیکر شکلکارآفرینان برای شرکت اهمیت یکسان دارند و بنابراین د
بازاریابی باید هر دو همزمان مبنای تصمیمات شرکت باشند. همچنین برخی صاحبنظران بازاریابی 

گرایی، و ازارگرایی، مشتریکارآفرینانه را یک قابلیت سازمانی در کنار گرایش راهبردی نظیر ب
م 2113؛ تومرونگرونج و راسال، 2115گیرند )مثال، کوکاک و ابیمبوال، گرایی در نظر میکارآفرینی (. ل 
ه دل بازاریابی کارآفرینانه را ارای( با استفاده از نظریات اثرسازی و وضع واقعیت یک م2115و هارکر )

ن در یک متن بلکه تعاملی میان ذینفعا بزارمحور استمحور و نه انه هدف اند که کارآفرینیکرده
گونه ها را اینسازمان ی( بازاریابی کارآفرینانه2115مایلز و همکاران ) اجتماعی است. در نهایت

( 3برای معاونت بازاریابی و  –( افقی 2 برای تیم ارشد مدیریت؛ -( عمودی 1اند: بندی کردهطبقه
 مان.تحول ساز یقتی برای مرحلهمؤ

ها اجرا برای سازماننگر، بازاریابی کارآفرینانه را یک چارچوب فکری قابلما با اتخاذ دیدگاهی کل
م و هارکر، 2113)هیلز و هولتمن، دانیمرتجاری میهای تجاری و غیهای متفاوت و با حوزهبا اندازه ؛ ل 
؛ ِویلن و 2114ان، ؛ یوزلی و اردوغ2115؛ اوکاس و موریش، 2115؛ مایلز و همکاران، 2115

 (.2115همکاران، 
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 تعاریف بازاریابی کارآفرینانه .1جدول
ینانه منبع یابی کارآفر یف بازار  ابعاد مربوط تعر

)گاردنر، 
1337: 24) 

وجه مشترک رفتار کارآفرینانه و بازاریابی زمانی 
 .است که نوآوری وارد بازار شود

نوآوری قابل عرضه در 
 بازار

)دووس، 
1334: 334) 

این تفسیر جدید از بازاریابی  یویژگی متمایزکننده
یک دیدگاه بازارگرایانه از  از اساسکارآفرینانه که 

گیری تواند شکلدرون به بیرون است، می
های خاص شرکت از طریق اقدامات شایستگی

ای باشد که هدف از آن پاسخ به کارآفرینانه
تقاضای پنهان مشتریان برای محصوالتی باشد که 

 .هنوز وجود ندارند

 پیشگامی
 شدت ارتباط با مشتری

)استوکز، 
3۴۴۴: 3 ،12) 

صاحبان بی که توسط کارآفرینان یا مدیران بازاریا
شود ... مفهوم کسب و کارهای خطرپذیر انجام می

ها گیری ایدهبازاریابی کارآفرینانه بر نوآوری و شکل
مطابق با شناخت قریحی از نیازهای بازار متمرکز 

 .ستا

 نوآوری
 شدت ارتباط با مشتری

)کولینسون و 
 (3۴۴1:8شاو، 

ویژگی بازاریابی کارآفرینانه توان پاسخگویی به 
بینی بازار و داشتن یک شّم قریحی برای پیش

 .تغییرات در تقاضای مشتریان است

 پیشگامی
 شدت ارتباط با مشتری

 پاسخگویی

)موریس و 
همکاران، 

3۴۴3 :7) 

ها برای داری پیشگامانه از فرصتبرشناسایی و بهره
جذب و حفظ مشتریان سودآور با اتخاذ 

یت ریسک، استفاده از رویکردهای نوآورانه به مدیر
 و خلق ارزش ظرفیت منابع

 نوآوری
 پیشگامی

 شدت ارتباط با مشتری
 خطرپذیری
 خلق ارزش

 هابرداری از فرصتبهره
 استفاده از ظرفیت منابع

)کراوس و 
همکاران، 

بازاریابی کارآفرینانه یکی از کارکردهای سازمانی 
ای از فرآیندها برای ایجاد، شامل مجموعه

 نوآوری
 پیشگامی
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ارزش به مشتریان است و  یهو ارای رسانیاطالع (3 :3۴1۴
هدف آن مدیریت روابط با مشتریان است به 

ای که به نفع سازمان و ذینفعان آن باشد. شیوه
پذیری، ینانه نوآوری، خطرویژگی بازاریابی کارآفر

و خودکارآمدی بدون استفاده از منابع  پیشگامی
 قابل دسترسی است

 شدت ارتباط با مشتری
 خطرپذیری
 خلق ارزش

)هیلز و 
 3۴1۴همکاران،

:6) 

و  گیرییک جوهره، یک جهتبازاریابی کارآفرینانه 
اندازی و رشد ها و راهنیز یک فرآیند کشف فرصت

است که از طریق  کسب و کارهای خطرپذیر
ور شدن در بازار، غوطهنوآوری، خالقیت، فروش، 

پذیری برای مشتریان خلق و انعطاف سازیشبکه
 کندارزش می

 نوآوری
 شدت ارتباط با مشتری

 خلق ارزش
 هابرداری از فرصتبهره

 خالقیت
 فروش
 شدن ورغوطه
 سازیشبکه

 پذیریانعطاف

)ِویلن و 
 همکاران،

3۴16 :2) 

های دارای ی کارآفرینانه ترکیبی از فعالیتبازاریاب
ن، نوآوری، پیشگامی و خطرپذیری که برای مشتریا

ی و کل جامعه هاکارآفرینان، بازاریابان، شرکای آن
 .کنندارزش می یهرسانی و ارایایجاد، اطالع

 نوآوری
 پیشگامی

 شدت ارتباط با مشتری
 خطرپذیری

 آفرینیخلق ارزش/هم
 هارصتبرداری از فبهره

 سازیشبکه

ِهیِدن، -)ِپین
ِکرِنک، و تومبز، 

3۴16: 133) 

و  برداری از فرصتاسایی فرصت، بهرهفرآیند شن
شود که خلق ارزش که توسط فردی انجام می

و اشتیاق  پیشگامی، نوآوریمعموال گرایش به 
تواند از ظرفیت روابط خدمت به مشتری دارد و می

 .نماید و منابع و مدیریت ریسک استفاده

 نوآوری
 پیشگامی

 شدت ارتباط با مشتری
 خطرپذیری
 خلق ارزش

 هاکشف فرصت
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 استفاده از ظرفیت منابع

 مطالعه فعلی

بازاریابی کارآفرینانه یک ذهنیت چابک است که ”
گرایانه از ظرفیت منابع استفاده ای عملبه شیوه

اط با مشتریان را به کار های ارتبکند، شبکهمی
های قابل قبول برای بهره دام به ریسکو اق گیردمی

 یهآفرینی نوآورانه و ارایها، هماز فرصت برداری
ارزش به ذینفعان شامل مشتریان، کارمندان، و 

 .نمایدسنخ میشرکاء هم

 نوآوری
 پیشگامی

 آفرینی ارزشهم
 هاتمرکز بر فرصت

 استفاده از ظرفیت منابع
 سازیشبکه

 های قابل قبولریسک
 عتوجه جام

بیان  با صراحتمتن  یمالحظه: روابط آموزنده بین این هشت ُبعد و پیشنهادات ما در ادامه
 اند.اند یا به شکل ایتالیک نشان داده شدهشده

 فرعی متمایز یعنوان یک رشتههبازاریابی کارآفرینانه ب 3-2
بی سنتی شناخته شده ز بازاریامتفاوت ا ییک رشته شکل عمدهبهاگرچه بازاریابی کارآفرینانه 

 های دارای(، هنوز نیاز به تفکیک بازاریابی کارآفرینانه از حوزه2111)هیلز و همکاران، است
مفهوم  یدهندهکه بازارگرایی نشانگرایی وجود دارد. درحالیکارآفرینیهمپوشانی دیگر مثل بازارگرایی و 

هنگی میان کارکردهای سازمانی و هما ییگراگرایی، مشتریز طریق رقابتها ابازاریابی در سازمان
پذیری، نوآوری، و گرایی شامل ریسکهای متمایز کارآفرینی( مشخصه1551)نارور و اسلیتر، است

ریابی و بازا گراییازارگرایی، کارآفرینی(. واضح است که میان ب1513)میلر، پیشگامی هستند
ش و نوآوری( وجود دارد و ما بر اهمیت های خلق ارز)مثال از جنبههاییکارآفرینانه همپوشانی

کنیم. اگرچه معتقدیم که بازاریابی هر یک از این مفاهیم تاکید می یشناسایی مرزهای تفکیک کننده
کند که ه میگرایی ارایازارگرایی و کارآفرینیهایی از بکارآفرینانه چیزی بیش از صرفا اتخاذ همزمان جنبه

 ( توصیف شده است.2111هانسن و ِاِگرز ) است که توسط 4مشابه آن دیدگاه 

متمایز به نام بازاریابی کارآفرینانه و  یگیری یک حوزه( معتقدند که شکل2113هیلز و هولتمن )
ها رسیدگی کنند. هایی هستند که صاحبنظران باید به آنهای اصلی آن از جمله چالشتعریف ویژگی

( معتقدند که بازاریابی کارآفرینانه چیزی بیش از 2113عالوه بر این، ستنا، جونز، و هریگتون )
ها را تحت تاثیر این رشته ،و بازاریابی کارآفرینانه ها استسازمانکارگیری بازاریابی و کارآفرینی در به

( معتقدند بازاریابی کارآفرینانه فقط حاصل 2111دهد. به طریق مشابه، موریش و همکاران )قرار می
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افزایی است که برای دستیابی به مزیت رقابتی یند همآفرینی نیست بلکه یک فراابی و کارجمع بازاری
هایی که های سنتی، شرکتنیازمند تیزهوشی است. به اعتقاد این صاحبنظران در مقایسه با شرکت

کنند و پذیرتر استفاده میکنند از ساختارهای انعطافرویکرد بازاریابی کارآفرینانه را اتخاذ می
( در یک تالش منحصر به فرد برای 2111تر دارند. جونز و رولی )راتب سازمانی مسطحمسلسله

تر بازاریابی اند که در راستای پیشرفت بیشتفکیک بازاریابی کارآفرینانه از بازارگرایی، پیشنهاد داده
گرایی ، نقش مشتریهاگرایی سوق یابد. به اعتقاد آنکارآفرینانهکارآفرینانه، این مفهوم به سمت بازاریابی

کاکا )در بازاریابی کارآفرینانه مهم آفرینی فرصت ( هم2115تر از بازارگرایی است. اخیرا ِویلن و آ
اند که عنوان یک ُبعد جدید بازاریابی کارآفرینانه معرفی کرده( را به2111 :2114)وارگو و لوش، 

اند که بازاریابی کارآفرینانه با در نظر رده( پیشنهاد ک2115کند و ِویلن و همکاران )تکمیل آن کمک می
کنند. “ ارزش مبادله”را جایگزین “ ارزش استفاده”گرفتن نظریات منطق چیرگی خدمات و اثرسازی، 

 دهد.های منحصر به فرد و قواعد بازاریابی کارآفرینانه را نشان میویژگی 2جدول 

 قواعد بازاریابی کارآفرینانه 3جدول 
 دیقضایای کلی منبع

)ساراسواتی، 
3۴۴1) 

گاهی از زیان قابل قبول، ریسک پذیری را تشویق بازاریابی کارآفرینانه با آ
 کند.می

)هیلز و همکاران، 
3۴۴8) 

و  وری در بازار، منابعتجربه، غوطهکارگیری بازاریابی کارآفرینانه با به
 یابد.های ارتباطات با ذینفعان به کارآمدی بازاریابی دست میشبکه

)ریید و همکاران، 
3۴۴3) 

گیرد کار میها به گیریهای اکتشافی را در تصمیمبازاریابی کارآفرینانه روش
پذیری، کند که انعطافو از بازاریابی آزمایشی ُپرسرعت استفاده می

 سازد.های محوری را ممکن میو چرخش تکرارپذیری

)موریش و 
 (3۴1۴همکاران، 

مراتب کند و سلسلهتر استفاده میساختارهای منعطف بازاریابی کارآفرینانه از
 تر دارد.مسطح

نان کنندگان و کارآفریها برای مصرفگیریبازاریابی کارآفرینانه در تصمیم
انداز پیشرفت ل است تا بین نیازهای بازار و چشماهمیت یکسان قای

 کارآفرینان توازن برقرار کند.
)جونز و رولی، 

3۴11) 
 گرایی در بازاریابی کارآفرینانه بیش از بازارگرایی است.اهمیت مشتری
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)واسیلچنکو و 
 (3۴11موریش، 

)لی و همکاران، 
3۴13) 

کنند که آفرینی خالقانه استفاده میبازاریابی کارآفرینانه از رویکردهای هم
 آفرینی، و نوآوری باز.سپاری، جمعبرای مثال عبارتند از جمع

)کووِیلو و جوزف، 
3۴13) 

کاکا،  )ِویلن و آ
3۴16) 

 آفرینی فرصت یکی از ابعاد منحصر به فرد بازاریابی کارآفرینانه است.هم

)لوش و وارگو، 
3۴17) 

 یهمه ،گیرد و بنابراینذینفعان را در نظر می یبازاریابی کارآفرینانه همه
 خلق ارزش از توجه متوازن آن برخوردار هستند. یها در زنجیرهطرف

مکاران، )ِویلن و ه
3۴16) 

های مواجه فصل مشترک منطق چیرگی خدمات و اثرسازی، زیرساخت
 کند.بازاریابی کارآفرینانه با ابهام را فراهم می

کند و از می“ ارزش مبادله”را جایگزین “ ارزش استفاده”بازاریابی کارآفرینانه 
 برد.گر بسیار بهره میمنابع کنش

 )مطالعه فعلی(

آفرینی ارزش و ها برای همنانه با استفاده از ظرفیت شبکهبازاریابی کارآفری
کند که عبارتند از مشتری استفاده می یها در تمامی مراحل تجربهفرصت

گذاری، قیمتتوزیع، همتبلیغات، همنوآوری، همپردازی، همایدههم
 دورانداختن.و هم پشتیبانیهم

 دهد.بهبود عملکرد ترویج مینگر را برای بازاریابی کارآفرینانه تفکر کل
در حالی که منطق چیرگی خدمات اصول زیربنایی بازاریابی کارآفرینانه را 

 دهد.اجرای این اصول را توضیح می یکند، اثرسازی شیوهمشخص می

یه .4-2 ینانه، نظر یابی کارآفر  و منطق چیرگی خدمات ی اثرسازیبازار
عنوان اثرسازی و منطق چیرگی خدمات به یار، نظریهبه دلیل افزایش ابهام و پویایی محیط باز

اند. در نتیجه و با توجه هایی در مقابل نظریات سنتی کارآفرینی و بازاریابی مطرح شدهجایگزین یهارای
هایی مشابه طراحی شده است، این نظریات ظرفیت که بازاریابی کارآفرینانه برای مقابله با چالشبه این

کند که در شرایط اثرسازی بیان می یاز بازاریابی کارآفرینانه را در خود دارند. نظریهافزایش شناخت ما 
ای از ابزارهای از پیش تعیین شده )هویت، دانش، تخصص، از مجموعه یابهام، کارآفرینان به استفاده
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. (2111)ساراسواتی، یابی به نتایج مطلوب گرایش دارندها( برای دستهای ارتباطی آنو شبکه
توانند با استفاده از اندیشند که میای میکارآفرینان با اتخاذ ذهنیت زیان قابل قبول، به تاثیرات بالقوه

؛ ریید، دیو، ساراسواتی، سونگ، 2112)کووِیلو و جوزف، ابزارهایشان در جامعه ایجاد کنند یمجموعه
ای رویکرد بازاریابی بین ه( تفاوت2115(. ریید و همکاران )2111؛ ساراسواتی، 2115ویلتبنک، 

کارآفرینی باالتر،  یاند که افراد با تجربهها دریافتهاند. آنکارآفرینان و مدیران بازاریابی را بررسی کرده
گیری به کار های اکتشافی در تصمیماعتماد هستند، روشهای پیشگویانه تاحدودی بینسبت به تحلیل

کنند، زیان قابل قبول تردید دارند، از تجربیات قبلی استفاده می های آماری بازارگیرند، درمورد دادهمی
پذیرند، یک تصویر کلی از کسب و کار دارند، در مورد محصول و بازار ریسک می یرا در محاسبه

و مسیرهای  کننداستفاده می 1گذاری ُپرمایهگیرند، از روش قیمتهای جایگزین را در نظر میگزینه
 کنند.همکاری با شرکاء ایجاد میارتباطی مبتنی بر 

توسط وارگو و لوش بار از طرف دیگر، یک منطق غالب جدید برای بازاریابی که برای اولین 
کند که بازاریابی از منطق چیرگی کاال که در آن تبادالت و منابع بیان می ،( پیشنهاد شده است2114)

های نظری منطق چیرگی کل است. پایهملموس رواج دارند به منطق چیرگی خدمات در حال تغییر ش
در سالیان ( و 2111، 2111، 2114)وارگو و لوش، ر طول زمان در حال تحول بوده استخدمات د

 ( مشتریان2) مبنای اصلی تبادالت هستند؛( خدمات 1کلی معرفی شده است: ) یچهار قاعده اخیر
( ارزش 4و ) ردآورنده منابع هستندفعان دیگر گذین ی( همه3) آفرینی ارزش مشارکت دارند؛در هم

بخش  در سالیان اخیر(. 2114)لوش و وارگو،شودی آن تعیین میبر اساس فایده طور کاملبه
)مثال، هیلز و هولتمن، ازیبازاریابی کارآفرینانه در راستای اثرس یتوجهی از تحقیقات دربارهقابل

؛ ِویلن و 2112رت و همکاران، ؛ مو2111؛ موریش، 2115؛ مایلز و همکاران، 2113، 2111
؛ مایلز و 2115( و منطق چیرگی خدمات )کاسوف، داروک، هولتمن، و مایلز، 2115همکاران، 
کاکا، 2111؛ موریش و همکاران، 2115همکاران،  ( انجام شده است که نشان 2115؛ ِویلن و آ

ای متمایز بازاریابی هتوانند شناخت ما از ویژگیدهد چگونه این نظریات در حال پیشرفت میمی
 کارآفرینانه را افزایش دهند.

آفرینی، و نوآوری سپاری، جمعبازاریابان کارآفرین از طریق رویکردهای خالقانه نظیر جمع
توانند در استفاده از ظرفیت منابع خود موفق ( می2111؛ واسیلچنکو و موریش، 2112)مثال، کوپر، باز

نوآوری  شود( همخود )که شامل مشتریان نیز می آفرین با شرکایکار، بازاریابان در اساسعمل کنند. 

                                                 
 کاهند.کنند و سپس به تدریج از قیمت آن میابتدا محصول را با قیمت باال عرضه می .1
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در فرآیند نوآوری مشارکت ها را آن ،ها و اطالعات ارزشمندیعنی برای جذب ایده کنند؛می
 ی شرکایگسترده ی(. همچنین بازاریابان کارآفرین با همکاری شبکه2112)لی و همکاران، دهندمی

کنند. بنابراین، ترکیب آفرینی فرصت و ارزش میری اقدام به همخود در سراسر مسیر حرکت مشت
تر بازاریابی کارآفرینانه کمک کند که در تواند به تمایز بیشاثرسازی و منطق چیرگی خدمات نیز می

 نشان داده شده است. 2جدول 

ها ت شبکهاز ظرفی و استفاده آفرینی ارزش، منابع ناملموست هماهمی یدهندهنشان ،هر دو نظریه
که منطق چیرگی خدمات برای موفقیت مستمر در محیط بازار با شرایط مبهم هستند. در حالی و شرکا

دهد، اثرسازی چگونگی اجرای این اصول را تبیین چندین اصل کلیدی بازاریابی کارآفرینانه را نشان می
 .کندمی

ینانه و شبکه .5-2 یابی کارآفر  هابازار
های را تشکیل کنند و شبکهدر یک متن اجتماعی با یکدیگر تعامل می این مفهوم که ذینفعان

کارآفرینی،  ی(. در حوزه2115اجتماعی مشتق شده است )التور،  یشبکه یدهند از نظریهمی
 یهای آن در رشتهها تقریبا سی سال پیش شکل گرفته است و ریشهشبکه یباره جریانات تحقیقاتی در

ان محدود به روابط های مرتبط دیگر بر مبنای این استدالل است که کارآفرینشناسی و رشتهجامعه
ن، اجتماعی هستند (. 2111؛ واسیلچنکو و موریش، 2113؛ هوانگ و آنتونچیچ، 2115)ِچن و ت 

ای های سازمان را به گونهکنند و قابلیتفراهم می 1ها برای ذینفعان خود منابع عامل و منابع عاملشبکه
؛ جیانگ، تائو، و 2115)گوئرسینی و رافانگی، دهند، ارتقاء میها ارزش ایجاد کندطرف یهمهکه برای 

(. بنابراین، 2111؛ واسیلچنکو و موریش، 2114؛ وارگو و لوش، 2115؛ لین و این، 2111سانتورو، 
ی هندهدتوانند نشانمی ،کنندگانو توزیع نندگان، مشتریان، شرکاکها شامل تامینهای شرکتشبکه

استنروس و سندبرگ، -)آریکاها در محیط بازار بیانجامدری آنقابل تقلید باشند که به برتمنابع غیر
ها به نوع صنعت، موقعیت جغرافیایی، (. اهمیت شبکه1555؛ استوارت، هوانگ، و هایبلز، 2112

با ابهام، توان ( و 2111)هیت، آیرلند، کمپ، و سکستون، ع فرهنگ وابسته استو نو ی فعالیتزمینه
 (.2111رقابتی، و پویایی محیط بازار ارتباط دارند )گوالتی، نوهریا، و زهیر، 

                                                 
ها کارهایی ده از آنها، و تجهیزات( منابع ملموس هستند که با استفامنابع عامل )مثال، مواد خام اولیه، ساختمان .1

ها، و اطالعات( اکثرا منابع ناملموس هستند ها، سیستمآوری، مهارتشوند، در حالی که منابع عملوند )مثال، فنانجام می

  (.4012؛ وِیلن و همکاران، 4002گذارند )وارگو و لوش، که برای تحقق اهداف بر منابع عامل تاثیر می
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( 1اصلی متمرکز شده است:  یکارآفرینی در سه حوزه یها در زمینهشبکه یتحقیقات درباره
)هوانگ و آنتونچیچ(. محتوای شبکه، بیانگر اختار شبکه( س3( حاکمیت شبکه و 2 ؛محتوای شبکه

ها نیز سازمانی بین ذینفعان در یک شبکه است و شامل تبادل منابع میان آنفردی و میانوابط میانر
ها مثل اعتماد متقابل و تبادل منابع میان های هماهنگی میان طرفشود. حاکمیت شبکه، جنبهمی

های و ویژگی ، ساختار شبکه، الگوهادر نهایتگیرد که بر شبکه تاثیرگذارند. ذینفعان را در بر می
های تاثیرگذار که در ساختار شبکه دهد. برخی از این ویژگیها را مورد توجه قرار میمختلف شبکه

؛ هوانگ و آنتونچیچ، 2117)کاپالدو، ، عبارتند از اندازه، توان و تنوع شبکهگیرندمورد بحث قرار می
2113.) 

 . پیشنهادات تحقیق و مدل مفهومی3
ها لکرد سازمانهای بازاریابی در بهبود عمبازار موجب ناکارآمد شدن تالشافزایش ابهام در محیط 

تری عملکرد تواند در شرایط ابهام با اثربخشی بیشبازاریابی کارآفرینانه میشده است. برعکس، 
اند که بازاریابی اذعان کرده یا تلویحی صراحتبا سازمانی را بهبود بخشد. بسیاری از صاحبنظران 

)مثال، ِاِگرز، هانسن، و دیویس، شودمستقیم موجب بهبود عملکرد میشکل مستقیم یا غیرنه بهکارآفرینا
( در 2115(. ِکرکا، جیاچاندران، و بیردن )2111؛ موریش و همکاران، 2111؛ هاکاال، 2112

لی را مثبت و معنادار بین بازارگرایی و عملکرد ما یوجود یک رابطه ،مورد مطالعه 114فراتحلیل خود از 
 ،مورد مطالعه 51( با انجام یک فراتحلیل از 2115اند. از طرف دیگر، راوچ و همکاران )تائید کرده

مثبت معنادار با یکدیگر دارند.  یگرایی و عملکرد شرکت یک رابطهاند که کارآفرینیاذعان کرده
پذیری و )مثال، ریسکترکو بازارگرایی هر دو نقاطی مش گراییطور که قبال اشاره شد، کارآفرینیهمان

ی مثبت بین بازاریابی رود رابطهبنابراین، انتظار می خلق ارزش( با بازاریابی کارآفرینانه دارند؛
های ، ابعاد توان نوآوری و قابلیتعنوان مثالعملکرد شرکت نیز وجود داشته باشد؛ بهکارآفرینانه و 

گیرند و گرایی نشات مینییب از بازارگرایی و کارآفریترتبازاریابی مرتبط با بازاریابی کارآفرینانه به
؛ یوزلی و 2111؛ اوکاس و ِنگو، 2115)ِبیکر و سینکوال، ی مثبت با عملکرد سازمانی دارندرابطه

 (.2111شیث، 

و عملکرد  مثبت بین بازاریابی کارآفرینانه یبه وجود یک رابطه صراحتبهبسیاری از مطالعات 
اند که ( پیشنهاد داده3۴۴3(. بیرک و هولتمن )3۴16ِویلن و همکاران، ند)کنسازمانی اذعان می

باید از طریق بازاریابی کارآفرینانه تمرکز اصلی خود را بر روابط  ،هایی که به دنبال رشد هستندشرکت
 در سالیان اخیربلندمدت با مشتریان قرار دهند تا در شرایط ابهام بتوانند به رشد مطلوب دست یابند. 
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آورد که اند که بازاریابی کارآفرینانه یک فرهنگ سازنده پدید می( اظهار کرده3۴1۴موریش و همکاران )
توانند با استفاده از ها میبر خلق فرصت و دستیابی به مزیت رقابتی تاکید دارد. عالوه بر این، شرکت

در نهایت به مزیت رقابتی دست و  داهش دهند، در رقابت متمایز باشنها را کبازاریابی کارآفرینانه هزینه
( با استفاده از رویکرد اثرسازی و به روش تجربی 3۴13(. مورت و همکاران )3۴11)موریش،  یابند

انجامد که از ابتدا در مقیاس جهانی هایی میاند که بازاریابی کارآفرینانه به عملکرد برتر سازماندریافته
اند که گرایش به بازاریابی ( دریافته3۴12سوورانتا، و رولی )شوند. به طریق مشابه، جونز، متولد می

( پیشنهاد 3۴16انجامد. ِویلن و همکاران )های کوچک و متوسط میکارآفرینانه به رشد بلندمدت بنگاه
کارگیری بازاریابی کارآفرینانه به مزیت رقابتی موقت دست یابند. توانند با بهها میاند که سازمانداده

های سازمانی گرایی را قابلیتگرایی و کارآفرینی( که مشتری3۴12یدگاه تومرونگرونج و راسال )مشابه د
های بازاریابی توانیم قابلیتدانند )و با نظریه مزیت رقابتی مبتنی بر منابع همخوانی دارد(، میمی

د از آن برای دستیابی به تواننها میکارآفرینانه را یکی از منابع منحصر به فرد در نظر بگیریم که شرکت
ها، توجه جامع به کارگیری شبکههایی که در به(. شرکت1331مزیت رقابتی استفاده کنند )بارنی، 

آفرینی ارزش، قبول، همهای قابلذینفعان، پرورش نوآوری، استفاده از ظرفیت منابع، اتخاذ ریسک
 یفرضیه ،بنابراین رد کلی بهتری دارند؛کنند عملکمی ها تالشابتکار در پیشگامی و تمرکز بر فرصت

 اساسی تحقیق عبارت است از:

 بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد. .1یفرضیه

دهد که رابطه بین گرایشات متغیر شرکت و عملکردهای آن مطالعات پیشین نشان می ،طبق نتایج
؛ راوچ و همکاران، 3۴۴7دارد )مثال، ِکرکا و همکاران، عوامل محیطی قرار  یتحت تاثیر تعدیل کننده

این مطالعه، عوامل مورد بررسی ما عبارتند از: آشفتگی بازار، آشفتگی  ی(. با توجه به زمینه3۴۴3
 و رشد بازار. کنندگانشدت رقابتی، قدرت تامین آوری،فن

نیازهای متغیر مشتریان خود  ها با فشار فزآینده برای پاسخ بهدر بازارهای بسیار آشفته، شرکت
مواجه هستند. چنین بازارهایی به دلیل سفارشی کردن محصوالت و خدمات برای مشتریان خود بسیار 

(. در حالی که تاثیر مثبت بازارگرایی بر عملکرد شرکت 1338متنوع هستند )هان، کیم، و سریواستاوا، 
؛ کومار، سوبرامانیان، و یاوگر، 3۴۴7همکاران، تر مشهودتر است )ِکرکا و در بازارهای با آشفتگی بیش

تر ها کمها نسبتا ثابت است شرکتتر که ترجیحات مشتریان در آن( بازارهای با آشفتگی کم1338
 ی رقابت بریند؛دست آوردن اطالعات دقیق از بازار هستند تا بتوانند از عهدهبه نیازمند تالش برای 

ها رابطه داشته ملکرد شرکتزاریابی کارآفرینانه بتواند در اینجا نیز با عشود که بابینی میپیش ،بنابراین
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 ،کنندهایی که در بازارهای با ثبات در تقاضا فعالیت مییعنی، بازاریابی کارآفرینانه برای شرکت باشند؛
ر طو(. از طرف دیگر، همان3۴14؛ یانگ و گابریلسون، 3۴16تری دارد )ِویلن و همکاران، کاربرد کم
سازد که ها را قادر میسازی آن بیان شد، بازاریابی کارآفرینانه در بازارهای آشفته شرکتکه مفهوم

تری داشته باشند و بنابراین بهتر بتوانند از قبول بیشهای قابلپیشگامی، نوآوری، و پذیرش ریسک
 ته باشند.آفرینی ارزش داشبرداری نمایند و برای مشتریان و ذینفعان همها بهرهفرصت

تری را نیز آوری بیشتر شدن بازارها، آشفتگی فنها با متنوعرود که شرکتعالوه بر این، انتظار می
و نوآوری را  ها باید پیشگامی، ابتکار عملرکت(. امروزه ش1338تجربه کنند )مثال، هان و همکاران، 

آوری به ن محیط بازار دچار آشفتگی فنهای بازاریابی خود قرار دهند تا بتوانند در ایفعالیت یسرلوحه
( 3۴16(. ِویلن و همکاران )3۴16حیات خود ادامه دهند و پیشرفت کنند )مثال، احمدی و اوکاس، 

از  یتری به استفادهد، تمایل بیشنتری مواجه باشآوری بیشمعتقدند که هر چه شرکت با آشفتگی فن
 بازاریابی کارآفرینانه خواهد داشت.

داشته باشند و  ترپذیری بیشانعطاف ،برای دستیابی به موفقیت که کندها را مجبور میترقابت شرک
(. با این حال، 3۴1۴شود )موریش و همکاران، بازاریابی کارآفرینانه میسر می یاین هدف به وسیله

م ستند و این سطح از رقابت مستلزتر اتوجهی از برخی دیگر رقابتیلبرخی بازارها به شکل قاب
ها باید در شناسایی و تر از بازاریابی کارآفرینانه است. با افزایش شدت رقابت، شرکتبیش یاستفاده

(. همچنین 133۴شکل تهاجمی عمل کنند )کوهلی و جاوورسکی، برآورده کردن نیازهای مشتریان به
شود )ِویلن و نه میها به اتخاذ رویکرد بازاریابی کارآفریناافزایش رقابت موجب افزایش تمایل شرکت

و  های بازاریابیگرایی، قابلیتینیعملکرد با بازارگرایی کارآفر ی(. عالوه بر این، رابطه3۴16همکاران، 
؛ 3۴۴1)مثال، هریس،  نیز به سطح شدت رقابت بستگی داردروابط عملکرد کسب و کار خطرپذیر 

شدت رقابت در مورد روابط  یکنندهر تعدیلرود که تاثی(. بنابراین، انتظار می3۴16مارتین و جاوالگی، 
طبق  ی رقابتی، بازاریابی کارآفرینانههاعملکرد با بازاریابی کارآفرینانه نیز درست باشد. در چنین محیط

و عوامل دیگر  متوازن و جامع به مشتریان، رقبا کند که توجهها کمک میسازی ما، به شرکتمفهوم
سازد که به شکل نوآورانه و ها را قادر میبازاریابی کارآفرینانه شرکت آوری داشته باشند.مرتبط با فن

 آفرینی نمایند.بوم خود همبرداری کنند و ارزش را در زیستها بهرهپیشگامانه از فرصت

کند که تاثیر منفی بر های خریدار تحمیل میتری را به شرکتهای بیشکنندگان هزینهقدرت تامین
تری از خریداران کنندگان قدرت بیشدارد. در چنین محیط پرچالشی که تامین هاسود آن یحاشیه

تواند به ُپر کردن این خالء قدرت کمک کند )مثال، موریس و همکاران، دارند، بازاریابی کارآفرینانه می
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حیات خود به  یها را تشویق کند تا برای ادامه(. چنین شرایط دشواری ممکن است سازمان3۴۴3
هایی که رویکرد رویکردهای نامتعارف )مثال بازاریابی کارآفرینانه( روی بیاورند. سازمان اتخاذ

کنند که به های ارتباطی بهتر استفاده میهای شبکهاز ظرفیت ،کنندبازاریابی کارآفرینانه را اتخاذ می
ها در برابر ابهامات پذیری آندهد و از آسیبتری به منابع میها دسترسی بیشخود امکان به آن ینوبه

هایی در استفاده از رود که چنین سازمانکاهد. عالوه بر این، انتظار میکنندگان میمربوط به تامین
وری منابع خود ها بهتر از سایرین باشند و بنابراین بتوانند با افزایش بهرههای منابع در اختیار آنظرفیت

توانند با کنند میویکرد بازاریابی کارآفرینانه را اتخاذ میهایی که رتری کنند. سازمانجویی بیشصرفه
 کنندگان غلبه کنند.های قدرت تامینسودشان بر چالش یافزایش ارزش تلقی شده و حفظ حاشیه

رشد و بازارهای بالغ بسیار، دستیابی به رشد شرکت دشوارتر است. فقدان رشد در بازارهای کم
شود کنندگان میتر برای مصرفتر از رقبا و فراهم کردن ارزش بیشموجب افزایش نیاز به عملکرد به

قبول و یافتن های قابل(. اتخاذ رویکرد بازاریابی کارآفرینانه با اقدام به ریسک1337)اسلیتر و نارور، 
منظور متمایز کردن شرکت از رقبا کنندگان بهتر برای مصرفرویکردهای نوآورانه برای خلق ارزش بیش

 (.3۴16زارهای راکد ضروری است )مثال، ِویلن و همکاران، در با

امل محیطی مثل رابطه بین بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد سازمانی، تحت تاثیر عو .2ی فرضیه
کنندگان که د( قدرت تامین آوری؛ و ج( شدت رقابت قرار دارد؛الف( آشفتگی بازار؛ ب( آشفتگی فن

که هـ( رشد بازار تاثیر منفی بی کارآفرینانه با عملکرد سازمانی دارد، درحالیتاثیر مثبت بر رابطه بازاریا
 بر این رابطه دارد.

شرکت  ییکی از مباحث مورد اختالف نظر آن است که آیا اثربخشی بازاریابی کارآفرینانه به اندازه
ها ها و منابع، شرکتیتهای قابل(. به دلیل تفاوت3۴16بستگی دارد یا نه )کیلنتونگ، هولتمن، و هیلز، 

های های مختلف رفتارهای متفاوتی از یکدیگر در محیط بازار دارند. تحقیقات موجود یافتهبا اندازه
گرایی و سازمان بر رابطه بین گرایشات راهبردی )مثال کارآفرینی یتاثیر اندازه یضد و نقیضی را درباره

( 3۴16گازکو، سانز، هرواس، و مورنو، -مار، پرادوپو-بازارگرایی( و عملکرد سازمانی )مثال، نونز
گیری با تمرکز صرف بر کسب و کارهای کوچک اند. بازاریابی کارآفرینانه در ابتدای شکلمطرح کرده

پذیری و رویکرد منحصر به فرد آن به مشتریان و بازارها بود )موریس و پدیدار شد که دلیل آن انعطاف
شود تا از های کوچک به کار گرفته میارآفرینانه نه فقط توسط شرکت(. بازاریابی ک3۴۴3همکاران، 

های خصمانه و در شرایط اثربخش داشته باشند، بلکه بتواند در محیط یمنابع محدود خود استفاده
حالی است که با افزایش  (. این در3۴16ها کمک کند )ِویلن و همکاران، ابهام بازار بتواند به بقای آن
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کسب و به  بازاریابی کارآفرینانه دیگر صرف تر بازارها، کاربردهایایط خصمانه در بیششرابهام و 
های بزرگ ( معتقدند که شرکت3۴۴6، مایلز و داروک )عنوان مثالبه شود؛کارهای کوچک محدود نمی

کنند. با این ده میمنظور دستیابی به مزیت رقابتی در محیط بازار از رویکرد بازاریابی کارآفرینانه استفابه
های کوچک پذیری، و تمرکز شرکتپذیری، انطباقهای متوسط فاقد انعطافکه سازمانیحال، از آنجای

های بزرگ را شرکت یو دامنه جویی به مقیاسظرفیت منابع، صرفههای استفاده از هستند و نیز فرصت
مند شوند ازاریابی کارآفرینانه بهرههای کوچک یا بزرگ از مزایای بتوانند به میزان شرکتنمی ،ندارند

 (.3۴16؛ ِویلن و همکاران، 3۴1۴)یوزلی، آلتینتیگ، وینسور، 

شکل رابطه بین بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد  Uشکل یک تابع شرکت به یاندازه. 3 یفرضیه
های تبیش از شرک ،های بزرگ و کوچکبه نحوی که هر دو نوع شرکت ،کندمی سازمانی را تعدیل

 شوند.مند میمتوسط از مزایای بازاریابی کارآفرینانه بهره

ها اینکه چگونه ویژگی یباره اما در ها اختالف نظر وجود ندارد؛ش شبکهارز یباره در حالی که در
هنوز ابهاماتی وجود دارد )هیته و هسترلی،  ،ها تاثیرگذارندها بر عملکرد شرکتو ساختارهای شبکه

های ترین ویژگی(. سه مورد از برجسته3۴۴۴؛ رولی، بهرنس، و کرکهارت، 3۴۴۴ون، ؛ جانیس3۴۴1
و تنوع. منظور از اندازه تعداد  فرینانه عبارتند از اندازه، توانای مرتبط با بازاریابی کارآساختار شبکه

یک  یت(. مرکز3۴۴2سازمانی ذینفعان اصلی است )هوانگ و آنتونچیچ، فردی یا میانپیوندهای میان
، هر چه یک شرکت در از اساسآن دارد.  یشبکه یی مثبت با اندازهشرکت در یک شبکه نوعا رابطه

تری بیش یتری داشته باشد، تعداد پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم شبکهمرکزیت بیش یک شبکه
تان نزدیک( در و دوس خواهد داشت. منظور از توان، میزان استحکام پیوندهای شرکت )مثال با خانواده

، منظور از تنوع، گوناگونی پیوندهای شرکت است. هر چه پیوندهای شرکت در نهایتو  یک شبکه است
 تر خواهد بود.منابع مناسب بیش یتر باشند، احتمال دسترسی شرکت به مجموعهمتنوع

خواهد تری دسترسی تری داشته باشد، به منابع بیشطور کلی، هر چه سازمان پیوندهای بیشبه
ارتباطی یک شرکت، امکان بالقوه  ی(. با گسترش شبکه3۴۴۴داشت )باوم، کاالبریز، و سیلورمن، 

(. 3۴16تر به جریانات دانش و اطالعات خواهد داشت )شی، فانگ، و ِزنگ، برای دسترسی بیش
 ،نانتر کارآفریاثرسازی معتقدند که بیش یراستا با نظریه( هم1334هیلز، لومپکین، و سینگ )

آورند. هر چه اندازه شرکت های ارتباطی خودشان به دست میهای کسب و کار جدید را از شبکهایده
تری را زیرا نقاط ضعف ساختاری بیش ؛گیردقرار می ترهای بیشتر باشد، در معرض فرصتبزرگ

به فرد  تواند در محیط خود شناسایی کند. رفع این نقاط ضعف ساختاری یکی از منابع منحصرمی



سعه
: تو

کت
شر

رد 
ملک

و ع
انه 

رین
رآف

 کا
ابی

زاری
با

بی
رکی

وم ت
مفه

شی 
ژوه

ی پ
 

 

 

 

67 

(. همچنین با برقراری ارتباط با 3۴۴4؛ شیث و یوزلی، 3۴۴۴ارزش و سودآوری است )بورت، 
ها در محیط کنند، شرکتها فعالیت میها و کارآفرینان معروف در آنیافته که شرکتهای توسعهشبکه

ارند )گراندوری، توانند ریسک را به اشتراک بگذ( و می3۴۴3یابند )کوپر، بازار مشروعیت قانونی می
1334.) 

کنند )ِالفرینگ ای گوناگون از دانش و منابع را برای کارآفرینان فراهم میهای متنوع، مجموعهشبکه
؛ شی و 3۴16؛ راوچ، روزنبوش، اونگر، و فریسی، 3۴1۴؛ جیانگ و همکاران، 3۴۴2و هولسینک، 

رهای پیشگامانه و خلق ارزش رفتا نابع موجب تقویت یادگیری و ارتقای(. این م3۴16همکاران، 
متنوعی موجب افزایش احتمال منابع  ی(. داشتن چنین شبکه3۴1۴شوند )جیانگ و همکاران، می

منظور هایی متفاوت از ذینفعان بهها با مجموعهشود که به نوبه خود همکاریتکمیلی درون شبکه می
هایی که (. شرکت3۴۴1د )آمیت و زوت، بخشآفرینی متقابل جانبه ارزش را بهبود میسپاری و همبرون

ها ها و افراد دسترسی دارند و ارتباطات آنتری دارند، به انواع مختلف شرکتهای ارتباطی متنوعشبکه
ارتباطی  یکند. با افزایش تنوع شبکهها در محیط بازار کمک میها به تقویت مشروعیت آنبا این گروه

یابد و نقاط ضعف ساختاری شود نیز گسترش میفراهم می هایی که برای آنشرکت، انواع فرصت
آوری هستند )کاپالدو، مستعد نو هاهای متنوع اغلب حوزهجه، شبکهشود. در نتیتری پدیدار میبیش

دهد )باوم و قابلیت نوآوری آن را افزایش می ،شرکت عنوان مثال، سبد متنوعی از شرکای(. به3۴۴4
ها را به توجه جامع به ذینفعان گوناگون در شرکت ،بازاریابی کارآفرینانه ،(. بنابراین3۴۴۴همکاران، 

 نماید.تر میارتباطی متنوع یها را قادر به حفظ یک شبکهآن یکند که در نتیجهمحیط تشویق می

ها نیاز به پیوندهای ارتباطی قوی دارند تا بتوانند به منابع و اطالعات ضروری دسترسی شرکت
د، پشتیبانی کلی بهتری از شرکاء به دست آورند، و مشروعیت بیشتری برای خدمت به داشته باشن

(. در نتیجه، داشتن تعداد متوسطی از پیوندهای 3۴۴2)هوانگ و آنتونچیچ، باشندمشتریان خود داشته 
یان دهد و اعتماد را به روابط با مشترطلبی را کاهش میها و فرصتهای تراکنشارتباطی قوی نیز هزینه

(. از طرف دیگر، داشتن تعداد پیوندهای ارتباطی قوی 3۴۴2دهد )الفرینگ، هولسینک، افزایش می
ها و کارآفرینان ممکن است با (. شرکت1333تواند مضر باشد )گارگیولو و بناسی، بیش از حد نیز می

ها ممکن (. آن1336ارتباطی خود مواجه باشند )یوزی،  یریسک بیش از حد نهفته شدن در شبکه
ها به نحوی که آن ،ارتباطی خود وابسته شوند یهای کاری شبکهاست بیش از حد به اطالعات و شیوه

ها ممکن است در مورد شرایط واقعی بازار دچار شرکت ،شان منزوی کند. در نتیجهرا از محیط بیرونی
(. 3۴۴۴بد )جانیسون، ها کاهش یاهای محیطی آنبینی شوند و دسترسی به اطالعات و فرصتکوتاه

کافی پیوندهای ارتباطی  یبیش از حد نهفته شدن گرفتار شوند و به اندازه یها در تلهاگر سازمان
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به خطر  ،ها و دانش جدیدها به دلیل دسترسی ناکافی به ایدهضعیف ایجاد نکرده باشند، توان نوآوری آن
برعکس، داشتن چند مورد معدود پیوندهای (. 1334؛ یوزی، 3۴۴8خواهد افتاد )میو، ِپنگ، و الو، 

ها در محیط بازار مشروعیت آن ،کند و در نتیجهها به منابع را محدود میارتباطی قوی نیز دسترسی آن
 اندازد.را به خطر می

و تنوع( رابطه بین بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد سازمانی  ساختار شبکه )توان، اندازه .4 یفرضیه
و ب( تنوع )گوناگونی  ی شبکه )تعداد پیوندهای ارتباطی(؛به نحوی که الف( اندازه ،کندیرا تعدیل م

نماید، بازاریابی کارآفرینانه با عملکرد سازمانی را به شکل مثبت تعدیل می یپیوندهای ارتباطی( رابطه
معکوس بر آن  U یهای ارتباطی )نسبت پیوندهای ارتباطی( تاثیر تعدیل کنندهدر حالی که توان شبکه

نشان داده شده  1پیشنهاد ما در مدل بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد سازمانی در شکل  رابطه دارد.
 است.

یح مطالب و پیشنهادات برای مدیران4  . تشر
پذیر و در بازارهای پویا که عدم اطمینان ویژگی ثابت آن است، کارآفرینان و صنعتگران باید انعطاف

های بازاریابی سنتی و به کارگیری بازبینی شیوه ،ین نوع عدم اطمینان در بازارهاچابک باشند. ا
گرایی و بازارگرایی، طلبد. بنابراین، در مقایسه با کارآفرینیهای بازاریابی را میآزمایشگری مستمر روش

ارآفرینی ایجاد یک توازن مناسب بین توجه به بازارها و تمرکز بر ک شکل قطعیبهبازاریابی کارآفرینانه 
ها در کسب مزیت رقابتی است. اگرچه ای عالی برای شرکتگزینه یدهندهکند و بنابراین نشانمی

تاثیر مثبت قوی بر عملکرد سازمانی  ،گرایی و بازارگراییدهند که کارآفرینیتحقیقات پیشین نشان می
؛ راوچ و همکاران، 3۴16دکیس، ؛ لیسبوا، اسکارمیس، و ساری3۴۴7دارند )مثال، ِکرکا و همکاران، 

 ،شوندسازمان به کار گرفته می (، هر دو مفهوم وقتی به تنهایی در3۴16؛ شان، سونگ، و جو، 3۴۴3
افراط در  ینظران بازارگرایی را از جنبهبرخی صاحب عنوان مثال،ص خود را دارند؛ بهنقایص خا

اند مورد انتقاد قرار داده ،شودی میمحوریت مشتری تا حدی که موجب آسیب به پیشگامی و نوآور
گرایی را برای بهبود رویکرد کارآفرینی (، در حالی که دیگران اتخاذ صرف1334)مثال، کریستنسن، 

ن، و لیو، عملکرد سازمانی کافی ندانسته  (.3۴۴8اند )مثال، بی، ژائو، ت 

است که شاید یک حلقه گرایی حاکی از آن های موجود بازارگرایی کارآفرینیمسائل غالب مدل
ها وجود داشته باشد عنوان رویکرد جایگزین برای شرکتپیوند گم شده، یعنی بازاریابی کارآفرینانه، به

 طور همزمان استفاده کنند.گرایی بههای ارزشمند بازارگرایی و کارآفرینیها بتوانند از قابلیتتا شرکت
و عملکرد  ، کامل کنندشوندبازاریابی کارآفرینانه مطرح می ای که توسطها را با ابعاد سازندهاین قابلیت
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به شرایط  ،سازمانی باالتری را تحقق بخشند. مزایای مطلوب استفاده از رویکرد بازاریابی کارآفرینانه
 متنوع سازمانی و محیطی بستگی دارد.

درست دوگانه های کسب و کار با تغییر جهت توجه خود از یک رویکرد ناهای پیشتاز عرصهشرکت
افزایی حاصل از ترکیب این دو رویکرد که در بازاریابی به سوی هم ،گرایی یا بازارگراییکارآفرینی

 یبه نتایج مطلوب دست خواهند یافت. با شناخت بازاریابی کارآفرینانه و رابطه ،کارآفرینانه وجود دارد
گیرند و عملکرد شرکت کارآفرینانه را به کار ازاریابیآن با عملکرد سازمانی، مدیران باید بتوانند بهتر ب

که مزایای بازاریابی ای برای اینکنندهخود را در شرایط ابهام بهبود بخشند. همچنین دلیل قانع
های بازاریابی وجود ندارد. روش ،های انتفاعی محدود باشدکارآفرینانه باید صرفا به شرکت

های غیرانتفاعی و کارآفرینی ندازه و هدف، نظیر سازمانها با هر اباید برای سازمان ،کارآفرینانه
 اجتماعی اشاعه یابد.

های مستمر آن است که با استفاده از آموزه یسازی ما از بازاریابی کارآفرینانه حاصل توسعهمفهوم
(. 3۴۴7؛ وارگو و لوش، 3۴۴1، منطق چیرگی خدمات و اثرسازی تکمیل شده است )ساراسواتی

منبع  عنوان، بازاریابی کارآفرینانه دیدگاه منطق چیرگی خدمات مربوط به منابع عامل را بهعنوان مثالبه
عنوان گردآورندگان منابع در نظر بوم را بهذینفعان در این زیست یو همه منحصر به فرد مزیت راهبردی

ابع و سازگاری مدیریت من یگیرد. بازاریابی کارآفرینانه از دیدگاه اثرسازی برای شناخت نحوهمی
یعنی طبق دیدگاه اثرسازی، بازاریابی کارآفرینانه از  کند؛فرین با محیط خود استفاده میبازاریابان کارآ

بوم ذینفعان در این زیست یکند و با همهظرفیت ابزارهای در دسترس )شامل منابع عامل( استفاده می
مشترک این نظریات نه فقط به تبیین  یهکند تا به نتایج مطلوب دست یابد. نقطارتباط برقرار می

کند، بلکه شناخت ما از شرایط سازمانی و سازی پیشنهادی ما از بازاریابی کارآفرینانه کمک میمفهوم
دهد. در اینجا ما به شود را نیز گسترش میمحیطی که بازاریابی کارآفرینانه موجب بهبود عملکرد می

 پردازیم.شنهاد شده میسازی پیتشریح هشت ُبعد کلیدی مفهوم
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 . بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد شرکت.1شکل 

 

 نوآوری .1-4
ها شناخته شده است عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای موفقیت و توان رقابتی سازماننوآوری به

آوری از نو یبازاریابی کارآفرینانه ،تحقیق ی(. این در حالی است که در پیشینه3۴11)اوکاس و ِنگو، 
نظران )مثال، بیکر و سینکوال، در حالی که برخی صاحب تفاوت مورد بررسی قرار گرفته استای مجنبه

اند که در آن سازمان ( توان نوآوری را یکی از رویکردهای قابل اجرا در کل سازمان در نظر گرفته3۴۴3
برخی  کند.ی اجرا مید عرصههای نو را وارپیماید و ایدههای موجود را میمسیری متفاوت از روش

دانند های بازاریابی میهای جدید در انجام فعالیتدیگر آن را رویکرد جایگزین برای استفاده از ایده
 یدهنده(. با این حال، ما معتقدیم که نوآوری رویکردی است که نشان3۴۴3)موریس و همکاران، 

ها از طریق آن ( که سازمان3۴۴1ن و شاو، فصل مشترک مهم بازاریابی و کارآفرینی است )کولینسو
( تا با 3۴16؛ ِویلن و همکاران، 3۴۴8گیرند )وارگو و لوش، منابع عامل کلیدی خود را به کار می

 (.3۴۴3آزمایشگری مستمر ارزش خلق کنند )ریید و همکاران، 
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 پیشگامی .2-4
ها تعریف شده برداری از فرصتهدستی از رقبا در بهرعنوان توانایی سازمانی برای پیشپیشگامی به

ها باید برای کاهش (. در شرایط عدم اطمینان بسیار زیاد، سازمان3۴۴3است )بیکر و سینکوال، 
پذیری و بهبود توان رقابتی خود پیشگام باشند. یکی از کارکردهای بازاریابی کارآفرینانه جبران آسیب

ها را نسبت به تحوالت واقعی ریان است که سازماناثرات نامطلوب توجه بیش از حد بازارگرایی به مشت
(. بازاریابی کارآفرینانه در 3۴۴7لچلن، کند )مثال، نارور، اسلیتر، و مکتوجه میدر محیط بازار بی

ایجاد تعادل میان توجه سازمان به مشتریان و شرایط متغیر محیط نقش کلیدی دارد؛ بنابراین، بازاریابی 
دهد.  آفرینی ارزش ارتقاها و همفرصت برداری ازهای سازمانی را برای بهرهتواناییتواند کارآفرینانه می

دستیابی به پیشگامی از طریق توانایی مستمر سازمان برای یادگیری و استخراج اطالعات از محیط 
از موقع برای جلو افتادن ( و توانایی اقدامات به3۴۴8عنوان یک منبع عامل اساسی )وارگو و لوش، به

 ،اثرسازی ینظریه ،(. بنابراین3۴۴1سازمان ممکن است )ساراسواتی،  یرقابت و شکل دادن به آینده
کند تا از تحوالت توانمند استفاده می ه بازاریابی کارآفرینانه از شرکایکه چگونشناخت ما از این

 دهد.افزایش می ،موقع اطالعات کسب کندگوناگون در محیط به

ینی هم .3-4  ارزشآفر
های های فعالیتیکی از خروجی شکل معمول بهبازاریابی کارآفرینانه، خلق ارزش  یدر زمینه

شود که (. ارزش زمانی خلق می3۴11شود )هیلز و هولتمن، ها محسوب میکارآفرینانه سازمان
 ،ای مشتریانکنند و برای برآورده کردن نیازهای را شناسایی میبرداری نشدههای بهرهها حوزهسازمان

(. منطق چیرگی خدمات و اثرسازی بر 3۴۴3نمایند )موریس و همکاران، منابع الزم را گردآوری می
آمیز رویکرد بازاریابی کارآفرینانه تاکید دارند )ریید بنای اجرای موفقیتعنوان سنگآفرینی ارزش بههم

این حال، طبق آنچه منطق چیرگی (. با 3۴۴8؛ وارگو و لوش، 3۴۴1؛ ساراسواتی، 3۴13و ساراسواتی، 
( بلکه با 3۴۴8آفرینی ارزش نه فقط با مشارکت دادن مشتریان )وارگو و لوش، گوید، همخدمات می

ابزارهای  یزیرا کارآفرینان به سمت استفاده از همه شود؛ی ذینفعان دیگر محقق میدرگیر کردن همه
 (.3۴۴1قابل دسترسی تمایل دارند )ساراسواتی، 

 تمرکز بر فرصت .4-4
اند )موریس و همکاران، ها پی بردههای مختلف به اهمیت تمرکز بر فرصتها با اندازهسازمان

هایی که قبال نیز وجود برداری از فرصتاین تمرکز از بهره ،بازاریابی کارآفرینانه ی( و در حوزه3۴۴3
رآفرینانه تمرکز نامتعادل بر مشتریان را رود. در شرایط عدم اطمینان، بازاریابی کافراتر می ،اندداشته
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گاهی از محیط ( این کار با تشویق تصمیم1334کند )مثال، کریستنسن، اصالح می گیرندگان به آ
های آفرینی فرصتهای جدید، بلکه برای همبرداری از فرصتپیرامونی نه فقط برای شناسایی و بهره

های اقتضایی تاکید برداری از فرصتینانه بر اهمیت بهرهشود. همچنین بازاریابی کارآفرجدید انجام می
داند. در ( و غافلگیری را فرصتی منحصر به فرد برای خلق ارزش می3۴۴1دارد )ساراسواتی، 

های منطق چیرگی خدمات و اثرسازی، بازاریابی آفرینی و طبق آموزههای همبرداری از فرصتبهره
ی روابط ثمربخش باشد و از منابع عامل در دسترس، که در صورت گیرتواند عامل شکلکارآفرینانه می

از بین رفتن قابل جبران هستند، برای خلق ارزش برای ذینفعان گوناگون استفاده نماید )ساراسواتی، 
 (.3۴۴8؛ وارگو و لوش، 3۴۴1

 استفاده از ظرفیت منابع .5-4
 ،بنابراین مبود منابع مواجه استند؛وسته با کپی ،ها و خلق ارزشها برای شناسایی فرصتسازمان

کنند با استفاده از رویکردهای نوآورانه و دسترسی به منابع اضافی، با منابع محدود به نتایج تالش می
ها در دهند که سازمان(. تحقیقات پیشین نشان می3۴۴3مطلوب دست یابند )موریس و همکاران، 

گرایی به گرایی با مشتریکارآفرینانه و تکمیل کارآفرینی شرایط محدودیت منابع با استفاده از بازاریابی
ابزاری حیاتی برای  ،(. بازاریابی کارآفرینانه3۴11دهند )ِاِگرز و کراوس، بقای خود ادامه می

برداری از منابع وری و بهرهزیرا این رویکرد، بهره یی است که با منابع محدود مواجه استند؛هاسازمان
هایی که از های منطق چیرگی خدمات، سازمانکند. طبق آموزهها تسهیل میبرای آن داخلی و بیرونی را

عنوان بوم خود بهذینفعان دیگر را در زیست یهمه ،کنندرویکرد بازاریابی کارآفرینانه استفاده می
عامل، به کارگیری منابع ها در بهتوانند ضمن همکاری با آنگیرند که میگردآورندگان منابع در نظر می

ها در شروع کار خود از (. از منظر اثرسازی، سازمان3۴17آفرینی ارزش بپردازند )لوش و وارگو، هم
برقرار  طلوب دست یابند و روابطی با شرکاکنند تا به نتایج مابزارهای در دسترس موجود استفاده می

 (.3۴۴1ساراسواتی، برداری کنند )کنند تا بتوانند از منابع در دسترس خود بهتر بهرهمی

 سازیشبکه .6-4
های ارتباطی و برقراری مستمر پیوندهای گذاری بر شبکهها به سرمایهسازی، یا تمایل سازمانشبکه

تحقیق بازاریابی توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است )مثال، آچرول و  یجدید، در پیشینه
برداری از ها در شناسایی و بهرهشگام بودن سازمانسازی یک ابزار حیاتی برای پی(. شبکه3۴13کاتلر، 
های ارتباطی منابع ذینفعان است. شبکه یو خلق ارزش برای همه ها، استفاده از ظرفیت منابعفرصت

( و با 3۴۴8دهند )وارگو و لوش، ها قرار میعامل و منابع عملوند ارزشمندی را در اختیار سازمان
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 یمنظور خلق ارزش برای همهها بهنفعان دیگر و گرفتن قول همکاری از آنها و ذیبرقراری پیوند بین آن
(. 3۴۴1دهند )ساراسواتی، ها در محیط بازار را افزایش میکننده، مشروعیت آنهای مشارکتطرف

منابعی  یتوانند نشان دهندهمی ،کنندگانو توزیع کنندگان، مشتریان، رقباثل تامینذینفعان مختلف م
(. به 3۴13استنروس و سندبرگ، -دهند )اریکامی که توان رقابتی سازمان را ارتقا تقلید باشند غیرقابل

ای بهینه، ابعاد بازاریابی کارآفرینانه ها و با داشتن ساختارهای شبکهاعتقاد ما با استفاده از ظرفیت شبکه
ابعاد دیگر بازاریابی  های ارتباطی نیز برانجامد. شبکهذینفعان می یبه مشارکت و همکاری همه

و گرایش به  پیشگامی، نوآوری، تمرکز بر فرصت ها برایکارآفرینانه تاثیرگذار هستند و توانایی سازمان
سپاری، تر مثل جمعها با اتخاذ رویکردهای نوآورانهدهند. سازمانخلق ارزش را افزایش می

ز منابع را خواهند داشت )مثال، کوپر، آفرینی، و نوآوری باز، امکان دسترسی و استفاده بهتر اجمع
آفرینی داشته باشند تا از ظرفیت های همتری در فعالیتتوانند مشارکت بیشها می(. سازمان3۴۴3

؛ وارگو و 3۴۴1خود به خلق ارزش بپردازند )ساراسواتی،  ع استفاده کنند و با همکاری شرکایمناب
کاکا،3۴۴7لوش،   (.3۴16؛ ِویلن و آ

یسک .7-4  قبولهای قابلر
ایش دارند )لومپکین و ِدس، ها به سمت کاهش ریسک گردر شرایط عدم اطمینان، سازمان

 یهای برجستهپذیری یکی از مولفهکنند که ریسکهای تحقیق قبلی بیان میاما پیشینه (؛3۴۴1
دیدگاه اثرسازی، (. با نگاه از 3۴1۴سازی بازاریابی کارآفرینانه است )مثال، کراوس و همکاران، مفهوم

های ها اقدام به ریسکبرداری از فرصتهما معتقدیم که بازاریابی کارآفرینانه برای خلق ارزش و بهر
های کارآفرینانه ممکن است تالش کنند برای غلبه بر شرایط کند. در حالی که سازمانقبول میقابل

ها فقط وقتی است تی به ریسک کردن آنای انجام دهند، به هر حال تمایل ذارقابتی اقدامات شجاعانه
(. با توجه به ذینفعان دیگر به عنوان 3۴۴1که بتوانند زیان حاصل از ریسک را جبران کنند )ساراسواتی، 

سازد که ریسک را با ذینفعان به اشتراک بگذارند )لوش و ها را قادر میگردآورندگان منابع، سازمان
 (.3۴17وارگو، 

 توجه جامع .8-4

شود منظور برآورده ساختن نیازهای مشتریان انجام میهای بازاریابی ذاتا بهکه فعالیتیجایاز آن
عنوان یکی از ابعاد تحقیق به یدر پیشینه صورت مکرربه( شدت ارتباط با مشتری 3۴۴2)کاتلر، 

(. 3۴1۴ن، سازی بازاریابی کارآفرینانه در نظر گرفته شده است )مثال، هیلز و همکارازیربنایی مفهوم
ارزش به مشتریان از طریق نوآوری و  یهانه رویکردی منحصر به فرد در ارایبازاریابی کارآفرین
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(. ما معتقدیم که بازاریابی کارآفرینانه 3۴۴3شود )موریس و همکاران، برداری از فرصت تلقی میبهره
ارزش را به شکل  یزنجیرهکند، بلکه ذینفعان دیگر در نه فقط توجه خود را بر مشتریان متمرکز می

ضعف بازارگرایی  یمنظور رفع نقطهدهد. بازاریابی کارآفرینانه بهمتعادل و جامع مورد توجه قرار می
خود توان نوآوری سازمانی را به خطر  یپدید آمده است که توجه بیش از حد به مشتری است و به نوبه

نظر منطق چیرگی خدمات را اتخاذ کرده است طه(. این دیدگاه نق1334اندازد )مثال، کریستنسن، می
( و 3۴۴8؛ وارگو و لوش، 3۴1۴کند )موریس و همکاران، که ذینفعان را گردآورندگان منابع تلقی می
ها سر و گیرد که کارآفرینان برای ایجاد شبکه همکاری با آنذینفعان را ابزارهای در دسترس در نظر می

 (.3۴۴1کار دارند )ساراسواتی، 

 ها. تحقیقات آینده و محدودیت5
عنوان مفهومی متمایز پرداخته است که تاثیر مثبت فعلی به بررسی بازاریابی کارآفرینانه به یمطالعه

سازی، نقش گیری، مفهومتحقیق، سیر شکل یپیشینه یبر عملکرد سازمانی دارد. بررسی گسترده
 یباره و پیشنهادات تحقیقاتی در های ارتباطیهی، نقش شبکسازمان یعوامل محیطی، ارتباط با اندازه

هایی برای معرفی یک شاخص برای بازاریابی کارآفرینانه در این تحقیق مطرح شده است. اگرچه تالش
دونالد، های کوچک و متوسط انجام شده است )بیچرر، ِهلمز، و مکبازاریابی کارآفرینانه در بنگاه

گیری یک تری برای شکلهای بیش(، تالش3۴12ساداچار،  ؛ فیوره، نیهم، هورست، سون، و3۴13
ها قابل اجرا و کاربردی باشد الزم است )ِاِگرز، انواع سازمان یشاخص جامع و استوار که برای همه

تحقیق و یک مدل بازاریابی  ی(. این مقاله با مرور کامل پیشینه3۴14کراوس، نیمند، و برییر، 
گیری کند. همچنین، شکلگیری چنین شاخصی فراهم میی را برای شکلکارآفرینانه، مبانی ارزشمند

یان بازارگرایی، کند که روابط منظران کمک مییک شاخص جامع برای بازاریابی کارآفرینانه به صاحب
و  ها را نشان دهندی وجوه تمایز آنروای کارآفرینانه را بهتر مطالعه کنند.و بازاریابی  گراییکارآفرینی

ی گرایی و بازارگرایی پیشینهکنند که آیا طبق نظر بسیاری از پژوهشگران )از جمله ما( کارآفرینی تعیین
 ستند یا نه.بازاریابی کارآفرینانه ا

روابط بین بازاریابی کارآفرینانه و گرایشات دیگر )مثال گرایش به یادگیری(  یهمچنین، مطالعه
توانند راهبردها امروزی، عوامل بسیاری وجود دارند که می یتواند مفید باشد. در محیط بازار آشفتهمی

منظور بهبود عملکرد آن تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین، بررسی عوامل محیطی و اثربخشی شرکت را به
زیرا این عوامل  ی مفید خواهد بود؛کننده( در مطالعات آیندهزنی مصرفدیگر )مثال، قدرت چانه

 بازاریابی کارآفرینانه با عملکرد سازمانی نیز تاثیرگذار باشند. یتوانند بر رابطهمی
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 کارت اعتباریماهیت واحکام فقهی 
 *محمد عیسی فهیمی

 

 .کابل )ص(دانشگاه خاتم النبیین ،حقوق فقه و یت علمی دانشکده، عضو هیأماستر شرعیات)پوهنمل(، * 

 چکیده
ویژه کارت اعتباری برای ههای بانکی بای استفاده از کارتشد گستردههای اخیر شاهد ردر سال

های نقل پول نقد، امکان وقوع زیان حمل و به دلیل وجود مشکالت در .اجرای عملیات مالی هستیم
کارا در مبادالت  ها و...کارت ابزار ایمن، اطمینانی، موثر وپرداخت ها وسهولت در دریافت احتمالی،

خدمات  استفاده از تسهیالت و ترین ابزاراز مهم رود وخدمات به کار می سهیالت اعتباری وت یوارایه
باشد. به دلیل سایر خدمات بانکی می زمان، اخذ وام و هر مانند امکان برداشت وجه نقد در ،بانکی

های استفاده از کارت یسواالتی در حوزه ،ها وجود داردکه درخدمات مالی بانک یهایپیچیدگی
بانک  اخذ وام از مواردی استفاده از کارت برای اعطا و این سواالت عمدتا در .اعتباری نیز مطرح است

ی ، اقدام بانک به مطالبهی کارتسوی دارنده موقع اقساط ازبه مبنای بهره، عدم باز پرداخت کامل و بر
های بانکی را درقالب الیت. برخی از فعگرددمطرح می ،نچه که پرداخت نموده استوجهی بیش از آ

گیری مخالف فقها مواجه ساخته موضع با ،های اعتباری به دلیل عدم تطابق با معیارهای شرعیکارت
 است.

 ارت اعتباری، حواله، دستمزد، ربا.: بانک، کواژگان کلیدی
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 مقدمه  .1
پیشرفت  ها،اجناس فراتر از مرزهای سیاسی دولت زادی گردش کاال وآجهانی شدن اقتصاد، 

ها، پیدایش تجارت خدمات مالی بانک یارتباطات، تغییر سریع در ارائه یعرصه تکنالوژی در
 ها به جای پول ونجاگزین شدن آ مدن ابزارهای مالی جدید والکترونیک، عوامل مهمی درپدید آ

 نقدینگی است.

ای نیز به دلیل پاره تی که دارد وموثری های اعتباری بانکی به دلیل کارایی وکارت ،میان این ابزارها از
تمام کشورها  در تقریببهباشد که امروزه خدمات مالی می یجهت ارائه ترین ابزارمهم از ،هااز ویژگی

انتقاالت پول،  نقل و های چون باال بودن ایمنی درشود. ویژگین انجام میعملیات بانکی توسط آ
باعث افزایش  ضیاع دارایی تاجران، و... رقت وس هر شرایطی، جلوگیری از امکان برداشت در

 ،امروزه در معامالت مردم ،مندی مشتریان به استفاده از کارت اعتباری شده است. به همین دلیلعالقه
رود. به رفاهی به شمار می ستد، خدماتی و ترین نیازهای تجاری، داد وداشتن کارت اعتباری از مهم

سعی  ماهیت کارت اعتباری بحث و سپس در مورد و ا به تعریف، انواعین نوشتار ابتدهمین منظور در ا
 نظر فقهی ارائه نماییم.  این بحث را از کنیم نمای کلی ازمی

یف کارت اعتباری . 1-2  تعر
یک  ،گرددن  به نام "بطاقه االئتمان " یا "بطاقه االعتماد" یاد میآ کارت اعتباری  که در عربی از

 :1727 ،اعتبار" ترکیب یافته است ) توفیق خلیل "کارت و یواژه که مرکب از دواصطالح ترکیبی  است 
ن عبارت است از معروف آ ولی معنای رایج و است؛ ( کارت از نظر لغوی دارای معانی متعدد262
را برای  نشکل پذیر( که بانک یا غیر بانک  آهموار،  یا پالستیکی )موادنرم  ای  کاغذی ضخیم وبرگه

ی آن ثبت شده است ن برخی توضیحات نسبت به دارندهروی آ و کندکارت صادر می یدارنده
ر انگلیسی نیز دارای د creditت یکرید عربی  و اعتبار یا ائتمان در ی(  کلمه11/32: 1721،جمعهعلی)

نامی، اعتماد، ، صالحیت، نیکا به معنای شرافت، افتخار، شخصیتغالب و معانی مختلف است
 دو ازکارت اعتباری را در مصطلح کنونی (. اصطالح یمان و... به کار رفته است )همان، اتکا، ااطمینان

  :توان تعریف نمودجهت می

ای از پالستیک دارای ابعاد : کارت در شکل مادی خود عبارت از قطعهفیزیکی نظر مادی و . از1
تاریخ اعتبار  ، اسم دارنده وکنندهیک طرف آن اسم صادر کننده، مارک صادر  منظم است که غالبا  در

غالبا در این  ی فرورفته قرار دارد وحساب به گونهی ویژه ن کد و رمزآ در طرف دیگر کارت قرار دارد  و
 باشد.کارت می یطرف جایی مخصوص برای امضای دارنده
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 اال ودسترسی به ک یاجازه : کارت پالستیک کوچکی است که برای دارندهنظر کاربردی از .3
( برای شخص حقیقی یا سندی است که صادر کننده )بانک یادهد بدون استفاده از پول می خدمات را
نماید که سند خدمات از افرادی می شخص را قادر بر خرید کاال ودهد که اساس قرارداد می حقوقی بر

ت پرداخت قیمت را کار یزیرا صادر کننده. بدون آن که قیمت را فوری پرداخت نماید؛ پذیردرا می
 (.267: 1727خلیل،متعهد شده است )توفیق 

های دیگری نیز از کارت اعتباری ارائه شده است که هرکدام با تعریف ،تعاریف مذکور یعالوه بر
های فایده در کارت در برخی از تعاریف از گرفتن بهره وعنوان مثال: ؛ بهاست روه ب ایرادهای رو

در  یا برخی از حاالت اشاره شده است و دربرخی دیگر به گرفتن بهره در واعتباری سخن گفته نشده 
 یوام گرفتن از صادرکننده ن همان قرض وبرخی تعاریف روی "اعتبار" تاکید شده که عنصر مهم آ

 کارت است.

 پرداخت صورت کلی ابزارهای اعتباری بهنچه راجع به این تعاریف باید گفت این که کارتآ  
که قیمت اشیای خریداری شده را  ی کارتزیرا بانک صادر کننده ؛تبار در زمان واحد استابزار اع و

کارت است یا از حساب بانک که بانک پس از پرداخت از  یکند یا از حساب خود دارندهپرداخت می
 (.182 :1727 ،دوابه محمد) مشتری مبلغ پرداخت شده را مطالبه می کند

 های اعتباری ش کارتغاز پیدایآ تاریخچه و. 1-3
سال  درو  گردد. نخستین بار در امریکال قرن گذشته بر میهای اعتباری به اوایغاز پیدایش کارتآ

نان بتوانند با تا آ( کارتی را برای کارگران خود صادر نمود Oil Mobilنفتی به نام ) یم موسسه1317
خدماتی را که در  کاال و های سوختی،دهقبیل فراور را از های خوداستفاده از این کارت نیازمندی

 ست تامین نمایند.ا هاهای توزیع این شرکتپایانه

 برای مشتریان مشخص وپیروی کرد و  های بزرگ از این ایدهم بعضی هتل1314ن در سال پس از آ
سپس به برخی اماکن عملکرد پرداخت برای آنان آسان گردد.  ی خود کارت صادر نمود تابرجسته

های فروشگاه از های خریدبرای سهولت فعالیت های دیگری رانان کارتآ ری گسترش یافته وتجا
 گوناگون صادر نمود. 

پس  م بود و1371سال  نیویورک در بانک فرانکلین در ،اولین بانکی که کارت اعتباری را مطرح نمود
 نخستین کارت اعتباری در ،در بریتانیا .های دیگری گسترش یافتن صدور کارت اعتباری به دولتاز آ

های توجه به رشد صدور کارت با .صادر شد ی هشتادهای عربی در دههدر دولت م و1366سال 
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تجمعات بانکی جهت نظارت بر صدور این  ی تاسیس گردهمایی ون ایدهآسرعت گسترش   وری اعتبا
 (.233: 1727، )توفیق خلیلهای تجارتی مطرح شد انحصار نشان و هاکارت

 اهمیت کارت اعتباری. 1-4
قیمت اشیای  خدمات و  یهبرابر ارای در و  حقوق های اعتباری ابزاری  برای پرداخت دیون وکارت

 رود. دارندگان کارت اعتباری)حامل کارت( باکار میه بشده به جای پول نقد  گزینجای خریداری شده
در حاالت شلوغی در  اپییدن و...قدزدی،  شدن، خطرات مفقود حمل پول نقد و داشتن کارت از

 (.728: 172۴،سوده خاطر نموده است)زحیلیآ و... هاموزیم ها،پارک ها،خیابان

 های اعتبارانواع کارت. 1-5
خرید  بر کارتی است که دارنده را قادر: Charge Card)) یا کارت پرداخت ماهیانه شارژ کارت .1

کارت موظف است بدهی  یدارنده شود ورداخت میکارت پ یکنندهسازد که قیمت توسط صادرمی
ت ماهیانه پرداخت کند. در صورت صوربهشکل معمول بهکارت تا تاریخ موعد  یکنندهرا به صادر خود

وی  کارت، گرفتن کارت از یکننده مجازاتی از قبیل لغو عضویت دارنده، بانک صادرخیر در پرداختتأ
های اسالمی البته مورد اخیر در بانک کند.لغ غیر دریافتی میتعقیب قضایی او، احتساب فواید مب و

شرایط شرعی ازجمله شرط نکردن فواید ربوی مانعی ندارد  این نوع کارت نیز با جواز ندارد. صدور
 (.183-188: )همان

های پرداخت است که هم ابزار نوعی از کارت : کارت اعتباری( Credit Card)کارت اعتباری .3
برای  برداشت نقدی را این کارت صالحیت خرید و .باشدهم ابزار اعتبار همزمان می پرداخت و

 دهد.کارت در حدود مبلغ معین می یدارنده

صورت کارت تسهیالتی را جهت پرداخت قرض به یکارت به دارنده یصادر کننده  
 .باشدبانکی نمیضرورت به موجودی  ،برای داشتن چنین کارت. دهداقساطی می بندی شده وزمان

این است که صادرکنندگان شارژ کارت  قبل)شارژ کارت( تفاوت در مورد میان این نوع کارت با
ها عوارض مورد دوم بانک ولی در ؛دنکنعوارضی را جهت دستیابی به کارت، تجدید کارت دریافت می

 .گیردتجدید کارت نمی ساالنه و

روش پرداخت حق اختیار  در دارنده دهد وده قرض میاین نوع کارت صادرکننده واقعا به دارن در
 (.234-236 :همانهرماه است ) موظف به پرداخت در خالف شارژ کارت که دارنده اغلب دارد بر
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 اعتباری  کارتهایماهیت فقهی  .2 
میان انواع  بحث در های اعتباری الزم است اشاره شود که مراد ازدرباب ماهیت فقهی کارت

اما  ؛شودخدمات به کار گرفته می وردن کاال وبه دست آ است که در ییهادسته از کارت نها آکارت
 نسبت به برداشت نقدی اتفاق نظر وجود دارد.

صورت  در بانک به امانت گذارده بود و قبیل دریافت مالی است که در برداشت پول از موجودی از 
چنین  .بانک است که احکام قرض را دارد گیری ازقبیل وام برداشت پول بدون داشتن موجودی  از

، حرام است )توفیق خلیل ،شرط ربوی باشد اگرهمراه با مباح و ،که بدون بهره باشدصورتی قرضی در
1727: 237.) 

 اطراف معامله درکارت اعتباری . 2-1
ولی  ؛کارت اعتباری نام برده شده است های سه گانه دریا طرف طرف و دو فقهی از ثارتر آبیش در

 یرابطه ،حامل کارت(دارنده) کننده بای صادررابطه :کارت اعتباری روابط سه جانبه وجود دارد غالبا در
ری گاهی دیگ هریک از اطراف با یرابطه. کارت با تاجر یهددارن یرابطه و صادر کننده کارت با تاجر

 (.774 :172۴،ی)زحیلکننده، دارنده و پذیرنده جانبه است: صادرگاهی سه سویه و دو

 های اعتباری های فقهی راجع به کارتتشریح دیدگاه. 2-2
های موجود راجع به کارت اعتباری باید به اساس روش غالب که اطراف معامله برای تقریر دیدگاه

دارنده)حامل  صادرکننده و یباید رابطه، از این رو .پیگیری کرد بایست بحث را ،داندرا سه طرفه می
 هم باید تفکیک نمود.  را از دارنده با تاجر یرابطه و کارت(، رابطه صادرکننده با تاجر

 کارت دارنده)حامل( صادرکننده و یرابطه. 2-2-1

کارت پس  یبدین معنا که دارنده .کارت از قبیل حواله است یکارت با دارنده یصادرکننده یرابطه
برای  فروشنده را ،کارت یدارنده گردد وفروشنده طلبکار می دهکار واز فروشنده ب از خرید کاال

 یدارنده یبدهی از ذمه ،دهد. به این ترتیب)بانک( حواله میی کارتدریافت قیمت کاال به صادرکننده
کارت  یبا پرداخت قیمت کاال از سوی صادرکننده یابد وکارت انتقال می یصادرکننده یکارت به ذمه

  (.238 :1233 ،شود )توکلی)محیل( بدهکار میی کارتعلیه( دارنده )محال

 ،کندکارت خرید می یپرداخت قیمت کاالیی را که دارنده ،کارت یصادرکننده، به بیان دیگر
لذا این  حواله هم بیش از این چیزی نیست و دهد وحواله می کارت به صادرکننده یمتعهد شده دارنده

  (.73۴: 1717 ،ن حواله است )قمیعنوا تعهد داخل در
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کارت  یدارنده شیعه نیز ترجیح می دهد که رابطه صادرکننده وهای معاصر فق الله فیاض ازیتآ
خاطر ه کارت موظف به پذیرش حواله ب یمعتقد است که صادرکننده اعتباری از قبیل حواله باشد و

ی کارت پولی هم نزد صادرکننده یهرچند که دارنده ؛تعهدی است که در حین  صدور کارت داده
 .(18۴: 1283کارت نداشته باشد. )فیاض، 

 یفاصله بندی ونظر زمان کارت را از یدارنده صادرکننده و یبرخی از دانشمندان اهل سنت رابطه
 ی. رابطهاستپس از استفاده از کارت تقسیم نموده  کارت و پیش از استفاده از یزمانی به دو دوره

اند که حامل کارت مدیون از قبیل حواله دانسته ،نی کارت را پس از به کارگیری آدارنده نده وصادرکن
وردن آ)بانک صادرکننده( برای به دست ی کارت تاجر را به مدیون جدیددارنده باشد وتاجر می

 دهد.مطالباتش حواله می

با بانک  صادرکننده باشد وکارت دارای حسابی نزد بانک  یهم به صورت حواله مقید که دارنده
 هم به کند به تاجر پرداخت کند وکه از حساب او مبالغی را که از کارت استفاده می توافق نموده باشد

کارت دین  یبانک پذیرفته که از جانب دارنده حساب بانکی نداشته و یکه دارندهصورت حواله مطلق 
کارت به  یدارنده صادرکننده و یرابطه ،ه ازکارتپیش از استفاد یمرحله اما در ؛را پرداخت کند او

 یاین فاصله تواند از قبیل حواله باشد. چون درنمی ،ارکان حواله است دلیل عدم وجود دین که از
احناف  .ای محال علیه مورد اختالف استدین به دین در ذمه یدینی وجود ندارد وحواله ،زمانی
دارنده را پیش از استفاده از کارت از باب  صادرکننده و یحناف رابطهاما غیر ا ،مطلقه را تجویز یحواله

 یای دارندهکه در ذمه کارت پرداخت انچه را یکفالت دانسته اند.  بدین معنا که بانک صادر کننده
کفالت تقیید به  کند واز کارت در حدود سقف تعیین شده کفالت می یدیون ناشی استفاده کارت از

ینده قابل هم در دین آ که کفالت هم در دین ثابت واین یعالوه بر .پذیردمی مبلغ را وزمان اشخاص 
 (.31۴-3۴3: 1727 دوابه،محمد تطبیق است )

 ،نظرانبرخی صاحب .کارت اعتباری با ایرادهای مختلفی مواجه است : تطبیق حواله برارزیابی
مالیات  دریافت کارت عوارض و اعطا و رابرب دریافت کارت را به دو قسم تقسیم نموده که در اعطا و

 نه. شود یاپول نقد دریافت می ماهیانه، ساالنه و

 یدارنده ای میان صادرکننده وبرابر اعطای کارت( مبادله ) دریافت مالیات در صورت نخست در
ش پذیر یمادهر مالیات آابرب اساس اعطای کارت در کارت، بر یکارت صورت گرفته که صادرکننده

 مشمول عموم وجوب وفای به عقد است. این مبادله یک عقد عقالیی و کارت است و یدارندهحواله
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برابر اعطای کارت( باز حق این است که یک عقد عقالیی  صورت دوم )عدم دریافت مالیات دردر 
شخص دیگری  اتصال تصمیم یک شخص با نمودن وزیرا عقد مفهومی جز ضمیمهاست؛ انجام شده 

، هرگاه برخی هم از نظر شریعت افرادی که از اهلیت کامل حقوقی برخوردارند هم از نظر عقال و ،دندار
ارتباط این دو تصمیم را انجام قرار داد  ،برابر تعهد دیگری نسبت به او بپذیرند نان تعهدی را دراز آ
 از مال صادرکننده و کارت چه یکارت به پرداخت دین دارنده ینتیجه تعهد صادرکننده در دانند ومی

داد ی کارت قرارپذیرش این تعهد از سوی دارنده کارت که نزد صادر کننده است و یچه از مال دارنده
 مشمول عموم وجوب وفای به عقد است.  از مصادیق عقد عقالیی است و یمورد گیرد وشکل می

کارت)محال علیه(  یکنندهای صادرکارت اعتباری این است که اگر ذمه تطبیق حواله بر ایراد بر
اما اگر حواله  ؛سخن شما درست است ،مشغول باشدی کارت)محیل( نسبت به مالی برای دارنده

پاسخ این است که  ،صحت حواله نیست دلیلی بر ،الذمه باشدشخص بری کارت)محیل( بر یدارنده
ومیت وجوب وفای به الذمه است به دلیل عمشخص بری صحت حواله  بر نظر مشهور فقهای امامیه

 صحیح است. تنها چیزی که در ،کسی که مدیون نیست اند که حواله برلذا تصریح نموده عقد و
 ،الذمه باشدالذمه الزم است رضایت محال علیه است که اگر محال علیه بریصحت حواله بر بری

 رضایت محال علیه هم موجود است. رضایت او الزم است و

به صادرکننده  کارت)تاجر( را یپذیرنده تواند کارت را استفاده وکارت می یهاین که دارند ینتیجه
بدون  .صادرکننده باید محال به را پرداخت کند حواله داده تا محال به را از صادرکننده مطالبه نماید و

 -37۴: 1717 ،) مومن قمینسبت به محیل ای اوای محال علیه یا برائت ذمهتفاوت میان اشتغال ذمه
361) . 

التزامی است که  اساس تعهد و کارت، بر یدارنده کارت و یصادر کننده ین که رابطهنتیجه آ
؛ زیرا متبادر در اذهان هم همین است صاحب کارت نموده و یصادرکننده تعهد به پذیرش حواله

کند اصل مین، یقین حتاجر پس از اطمینان از صحت آ دهد وکارتش را به تاجر نشان میمشتری وقتی 
. سایر خدمات را بپردازد قیمت کاالهایی خریداری شده و این کارت متعهد گردیده تا یکه صادر کننده

 (. 183 -181: 1283، )فیاض .ول استؤوی مس واقع در برابر در

 قرض
کارت این امکان را  یقرضی است که به دارنده یکارت، رابطه یدارنده صادرکننده و یرابطه

) مقصود از قرض برداشت پول نقد نبوده بلکه مبلغ تعیین شده مورد توافق را برداشت کند.  ادهد تمی
( دهد.کارت قرض می یکارت با پرداخت بهای کاال به دارنده یمقصود این است که صادرکننده
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زیرا هر قرض  ابر قرض دریافتی سودی پرداخت نکند؛( مشروط بر این که در بر233: 1233،)توکلی
زیرا  ؛عوارض دریافتی جهت صدور کارت اشکال ندارد اما تعرفه و ؛حرام است ربا و یوط به زیادهمشر

، فسخ ی کارت حق پایان دادنخدمات کارمندان است صادرکننده گرفتن عوارض در برابر زحمت و
بر هر وقت که بخواهد ملکیت کارت به او  یدر نتیجه عقد را در هر وقتی که خواسته باشد دارد و

قرض دهنده( جایز است برای مقرض) کهدلیل اینه این سخن موافق احکام شریعت است. ب. گرددمی
کارت نیز  یبردارنده .این همان فسخ قرض است ینده مطالبه کند ورا فعال یا در آ که بدل قرض خود

زد )زحیلی، او بپرداعیین شده به ی کارت در وقت تواجب است که مقدار مورد توافق با صادر کننده
172۴: 774.) 

 وکالت
کارت با افتتاح  یزیرا دارنده ؛ن از قبیل عقد وکالت استی آدارنده کارت و یکنندهی صادررابطه

گیرد که هرگاه گرفتن کارت بانکی بانک را وکیل در پرداخت تعهدات مالی خود می حساب در بانک و
نچه را که بابت تعهدات او آ را بپردازد و او بانک ازجانب او تعهدات مالی ،از کارت استفاده نمود

 (.176: 3۴13 ،کارت کسر نماید )جواهری یاز حساب مالی دارنده پرداخت نموده محاسبه و

بدین جهت که مبالغ مورد  باشد.کارت )تاجر( می یکارت وکیل پذیرنده یطور صادر کنندههمین
کارت  یولی پیش از استفاده ؛(712: 1727 ،کند )توفیق خلیلمطالبه را به حساب تاجر واریز می

کارت  یبرای دارنده خاطر اعطای سقف اعتباره بانک( بی کارت )کارت صادرکننده یتوسط دارنده
 .ی قرضی است )همان(کارت رابطه یدارنده صادرکننده و یتوان گفت که رابطهمی

یابی  ارز
طرفه بودن عقد وکالت  مانند دو ؛کال استکارت اعتباری نیز مواجه با اش تطبیق عقد وکالت بر

کارت(  یصادرکننده ی کارت، تاجر وکارت اعتباری)دارنده سه طرفه بودن قرارداد در ( و)موکل، وکیل
هنگام  عدم لزوم وجود موضوع)بدهی( در وکالت در هنگام قرارداد)بدهی مثال( و لزوم وجود موضوع 

التزام بانک به پرداخت بدهی  هی از جانب موکل وصدور کارت، عدم اجبار وکیل به پرداخت بد
وکالت در کارت اعتباری در صورتی قابل تصور است که  یرابطه یعالوه برصاحب کارت و.... 

دارای حساب بانکی باشد که امکان پرداخت بدهی  کارت اعتباری نزد بانک موجودی و یدارنده
های اعتباری بعید است اما در سایر انواع کارت ؛دکارت وجود دار یکارت توسط صادر کننده یدارنده

 (.18۴ :1283ی از قبیل وکالت باشد)فیاض، دارنده صادر کننده و یکه رابطه
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 کفالت یا ضمان
از این رابطه چند  .اندکارت را ازقبیل کفالت دانسته یدارنده صادر کننده و یبرخی رابطه  

کارت اعالم  یبا این توضیح که صادرکننده .ناز وجوب آ یشیکی کفالت دین پ تقریر ارائه شده است.
به این نوع کفالت دین، قبل از  .از کارت است یدارد که ضامن دینی است که ناشی از استفادهمی

 کند.وجوب صدق می

ی ن این است که صادرکنندهلت برشرط" نام برده شده که مفاد آدر تقریر دیگر از " تعلیق کفا  
صادر  نظر گرفته شده است و کارت در ین مقدار اعتباری است که برای دارندهن آکارت فقط ضام

کارت از مقدار  یکه دارندهصورتی در .تواند از به کار بستن کارت جلوگیری نمایدکارت می یکننده
، رجوع کفیل به مکفول عنه به در تقریر سوم .این معنای تعلیق کفالت بر شرط است مجاز فراتر رود و

 .است اشاره شده آنچه که کفالت نموده نه به آنچه که پرداخت نموده

 ،ستا کارت را به مبلغی که برعهده او یهکارت اعتباری دارند یبا این توضیح که صادرکننده
 بر خاطر کسر نمودن دستمزد خود وه ب ،پردازدن میتر از آصورتی که برای تاجر کم در .کندکفالت می

نچه ل به مکفول عنه مراجعه نموده به آنچه که کفالت نموده نه به آکند که کفیق میاین نوع تضمین صد
برده تر از دین نامدین فوری به کم تقریر چهارم کفالت به معنای مصالحه بر در .که پرداخت نموده است

یل با کف حال است و فوری و ،کارت است یکنندهاستفاده یعهده شده با این توضیح که مبلغی که بر
)توقیت کفالت( مندتوجیه اخری از کفالت زمان در .کندتر از دین او مصالحه می) طلبکار( برکمدائن

ضمان پس از  یمادهی کارت، آصادرکننده مدت پایانی است و ،با این بیان که برای کارت نام برده شده.
 (.234: 1727توقیت در کفالت است )توفیق خلیل، این پایان اعتبار کارت نیست و

یابی  ارز
، مورد شرط باشد تعلیق کفالت بر )ضمان( دین قبل از وجوب و توجیه نخست که کفالت دو

 ولی شوافع تعلیق ضمان به وقت و ،جمهور فقها تعلیق ضمان به شرط مناسب را تجویزاختالف بوده 
این  در .علیق پذیر نیستمانند عقد بیع ت که کفالت از عقود واند. به دلیل اینر وقت را جایز ندانستهغی

 .شرط است تعلیق کفالت بر ن ومورد ترجیح با نظر جمهور یعنی جواز ضمان دین قبل از وجوب آ
 زیرا بیع از عقود معاوضی و ؛سایر عقود در عدم جواز تعلیق نادرست است کفالت با بیع و یمقایسه
در  ت از عقود تبرعی بوده وولی کفال ؛ن به امری که وجودش محل تردید است صحیح نیستتعلیق آ

   عقود تبرعی اموری مجاز است که در عقود معاوضی جواز ندارد.
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 تاجر  کارت با یرابطه دارنده. 2-2-2

کارت وقتی کاالیی را  یبه این شکل که دارندهاست. حواله  یکارت با تاجر رابطه یدارنده یرابطه
تاجر  ،در چنین شرایط .گرددها مشغول مینو به قیمت آی اذمه ،نمایدمنافعی را استیفا می خریداری و

توانگر  را بر کارت نیز تاجر طلبکار یدارنده .کارت است یمبلغی برای دارنده ،دهندهقرض دائن و
امضای  .(22۴: 1733)بارودی،کارت باشد  یدهد که همان بانک صادر کنندهدست حواله میگشاده
  حواله است. کارت دلیل بر ین به صادر کنندهفرستادن آ کارت بر صورت حساب و یدارنده

ارسال  یصورت حساب را برای پرداخت به صادر کننده ن که تاجر این حواله را پذیرفته وضمن آ
اگر کسی  یا بدهکار نباشد و بدهکار باشد و یکارت به صادر کننده یتفاوت ندارد که دارنده دارد ومی

الذمه کارت حواله بر شخص بری یبه دارنده یم بدهکاری صادر کنندهکه در صورت عد ایراد گیرد
دو  بنابراین در هر ؛ی پذیرفتن حواله استاصدور کارت اعتباری به معنت که پاسخ این اس ،است

ن صورت به موجب این حواله به جای آ در وی کارت موظف است حواله را بپذیرد کنندهفرض، صادر
 (. 183 :1283ه تاجر بدکار می گردد) فیاض،کارت اعتباری ب یدارنده

ی بدین معنا که دارنده ؛اندتاجر را از باب وکالت تصور نموده کارت و یدارنده یبرخی رابطه
 کارت ( و یتاجر را از جانب خود وکیل نموده تا پولی را از بانک قرض کند )بانک صادرکننده کارت

 ولی تصور وکالت از ؛لتا از جانب وی به خودش می پردازدکارت را وکا یقرض دارندهپس از آن بانک 
 (.182 :ذهن صاحبان معامله با کارت اعتباری بسیار بعید است )همان

کارت تاجر  یدارنده کارت با تاجر نیز از قبیل حواله است و یدارنده ین که رابطهی آنتیجه  
 دهد. می( برای دریافت قیمت حواله ی کارت )بانکصادرکننده را بر

 تاجر کارت و ی. رابطه صادر کننده3-2-2

کارت نظریات  یپذیرنده تاجر و مالی( با یبانک یا موسسهی کارت)صادرکننده یدر مورد رابطه
 مختلفی وجود دارد.

. پس از دهدبانک حواله می تاجر را بر ی کارتاند که دارندهاین دو را حواله دانسته یبرخی رابطه 
 کنندهی صادربعضی رابطه کارت دریافت کند. یرا از دارنده دهد که حق اوانک را حواله مین تاجر، بآ
تاجر  ،کارت، برای مصلحت یکنندهکه بانک صادر به این معنا ؛اندتاجر را از باب عقد کفالت گفته و

شی از دو عقد تاجر را نا کارت و یصادرکننده یکارت را کفالت نموده است. برخی هم رابطه یدارنده
کارت تعهد  یعقد ضمان از این جهت که بانک از سوی دارنده .اندوکالت دانسته اساسی ضمان و
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، بدین جهت که بانک عقد وکالت است نچه را که از حق مالی به نفع تاجر است و، ضمان آکندمی
یعنی بانک وکیل  ؛دنمایبه نفع تاجر تعهد می ،گرددکارت متوجه می یدارندهنچه را که برپرداخت آ

کارت اقدام به  یکنندهچنان که صادرکارت هم یتاجر است جهت دریافت مطالبات تاجر از دارنده
 )توفیق خلیل،ه خاطر وکالت بانک در این جهت است این ب .کندکسر دستمزد خود از حساب تاجر می

1727 :7۴6-7۴3.) 

محال  محال) تاجر( و یاز قبیل رابطه واله وتاجر را ح کارت و یکنندهی صادرنتیجه این که رابطه
کارت حواله  یکنندهرا به صادر کارت تاجر یکه دارنده به این معنا ؛کارت( بدانیمی علیه)صادرکننده

این که تاجر از مشتریان فروش با کارت  یعالوه . برگرددکارت به تاجر بدهکار میصادرکننده دهد ومی
معنای  مشتری با فروشنده است و یکارت، رابطه یکنندهی تاجر با صادرابطهر ،براین؛ بنااعتباری است

 یکنندهی آن شروط این است که صادرم شروط کارت را پذیرفته از جملهاین سخن این است که تاجر تما
 (.182: 1283کند ) فیاض، صد معینی را کسر مینگام پرداخت قیمت کاال درکارت در ه

 کارت  یکنندهصادر کار مزد بانک. 4-2-2
خدمات  کاال و یکنندهتاجران ارائه مزدی را از های اعتباری، کارکارت یهای صادرکنندهبانک
چه  هادریافتی بانک یبرابر کارانه در کند. سوال این است که این کارمزد چه حکمی داشته وتقاضا می

سوی بانک  العمل ازبه جواز دریافت حقدیدگاهی معتقد  .دیدگاه است میان علما دو چیزی قرار دارد؟
 هرچند که در .باشد خواه درصدی از قیمت کاال ،کارت است خواه کارمزد مبلغ مقطوع یصادرکننده

 ماهیت فقهی کارمزد اختالف است.

زیرا چنین  ؛سوی تاجران است ، ازنکدیدگاه دوم معتقد به عدم جواز دریافت دستمزد توسط با
 دهد وکارت می یمقابل وامی است که بانک به دارنده ، درفواید ربوی فوریواقع همان  دستمزد در

اظهار  گویا این که بانک به تاجر، گیرد،کارت پرداخت وام را به عهده می یتاجر، به نیابت از دارنده
را تاجر پرداخت  یکه فایدهاین مگر .کندکارت را، ضمانت نمی یداشته که بانک پرداخت وام دارنده

 یشما مشروط به پرداخت فایده اظهار داشته باشد که خرید من از کارت، به تاجر یدارنده کند و
نامرئی است  این از موارد ربای مخفی و باشد وکارت می یجانب من برای صادرکننده قرض، از

 (.737: 1727، خلیل)توفیق

 یسوی بانک صادرکننده ا ازدریافت کارمزد رجیح داده نظران دیدگاه نخست را تراکثریت صاحب
صورت حساب تاجر  کارمزد از کنند. کسرتاجر تجویز می اساس توافق میان بانک و تاجر بر از کارت،
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 دانندبدون مانع می ،باشدشامل می قیمت صورت حساب است را از درصد 7-3شکل معمول بهکه 
 (.327: 1721 ،طویلهعبدالسالم )

های اعتباری روند صدور کارت کارت، یسوی بانک صادرکننده ازطرفداران جواز دریافت کارمزد 
کارت  یجهت نفع پذیرنده هم در جهت نفع دارنده و خدمات بانکی، هم در یارائه مشتمل بر را

 ی دری کارت پشتوانهکه دارندهصورتی الحسنه دراند. خدماتی مانند دادن قرض)تاجر( ارزیابی کرده
 یارائه وری مشتریان، دریافت دین و...آتاجر فراهم تبلیغ معامله باترویج و  یاحساب خود نداشته باشد 

 :1733 ،جیزانی) کندکارت، تجویز می یدریافت کارانه را ازسوی بانک صادرکننده ،این خدمات
138 .) 

 تاجر توجیهیات فقهی دریافت دستمزد بانک از. 5-2-2
سوال این است که گرفتن کارمزد  تاجر، صادرکننده ازپس از اثبات جواز گرفتن کارمزد توسط بانک 

توجیهات مختلفی در این خصوص بیان شده  گیرد؟تحت کدام یک از عناوین مشروع فقهی صورت می
 شود.وری میاختصار یادآاست که به

 حواله
صورت  محال علیه(  دو -)بانک کارت یصادرکننده محتال( با -کارت)تاجر یپذیرنده یرابطه

تمام قیمت  مراجعه و یشخصا به صادرکننده تاجر بانک واسطه وجود نداشته و د گاهی میان تاجر ودار
گاهی  همین است. این صورت بحثی ندارد و حواله کند که متعارف درکاست دریافت می بدون کم و را

ک تاجر شخصا جهت دریافت قیمت اشیای فروخته شده به بان بانک واسطه نیست و میان تاجر و
باقی را به تاجر  ،کسر دستمزد پس از نماید وازقیمت کسر می ولی بانک دستمزدش را ؛کندمراجعه می

 کند.پرداخت می

صورتی پذیرفته که  در کسر کارمزد توسط بانک)محال علیه( به این جهت است که بانک، حواله را
 پذیرش حواله باشد و عنوان اجرت اعطای سهولت وتاجر)محتال( ملتزم به پرداخت مبلغی، به

سوال مهم این  ؛تعهد هم الزم است عمل به شرط و نموده و کارت)تاجر( چنین تعهدی را یپذیرنده
اقدام بانک صادرکننده به  ،صورت ناقص استراضی به دریافت "محال به" به است که وقتی تاجر

مبلغی را از تاجر کسر  نکاین که با چه دلیل شرعی دارد با کارت، یتمام قیمت از دارنده دریافت،
 ؟نموده است
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پذیرش حواله، اقدام به عملی به نفع  کارت)بانک( با یپاسخ این است که صادرکننده
 دریافت کارمزد در و سازی سهولت برای تاجر باشدفراهم تاجر)محتال( نموده که پرداخت قیمت اشیا،

برخی که دریافت کارمزد،  پندار ت و. لذا گرفتن دستمزد حالل اساست برابر عمل حالل صورت گرفته
 ،واجبات جواز ندارد دریافت دستمزد بر و به عقد حواله واجب وفاوفا به عقد حواله بوده  برابر در

 برابر قبول حواله است.  برابر وفا به عقد حواله، بلکه در زیرا دریافت دستمزد نه در ؛درست نیست

 پس دستمزد در .حواله را پذیرفته است خت دستمزد،به پردا کارت، پس از تعهد تاجر یصادرکننده
ی وظیفه صادرکننده یعالوه وفای حواله بر ، نه بری آن هم برقبول حوالهضمن عقد شرط شده

 انعقاد قراردادی میان تاجر و صرف پرداخت"محال به" به تاجر نیست بلکه غالبا رسم بر ،کارت)بانک(
نزد تاجر  کارت)بانک( دارندگان کارت را یصادرکننده این که کارت است مبنی بر یکنندهصادر

 گیرد وکارت می یدر برابر مبلغی که صادر کنندهمشتری او افزون گردد.  رونق و تجارت او فرستاده تا
 تاجر)محتال ( است.  ای میان صادرکننده)محال علیه( وحقیقت مبادله این در

 قرض
 تاجر کارمزدی را بانک برای این قرض از دهد وکارت جهت خرید، قرض می یبانک به دارنده

برای قرض  ای راالبته این قرض بهره مستفید از قرض تاجر است و زیرادریافت می کند؛ 
روایات فقط ارجاع نفس مبلغ قرض شده  زیرا در ؛ای حرام است)بانک( بهمراه داشته که فایدهیدهنده

تاجر دریافت  را از زیرا بانک کارمزد خود ؛باطل است البته این توجیه. دیگر نه چیز شرط شده است و
توسط کارت خرید نموده  تاجر مشتری از درصورتی که کارت دارای پوشش نقدی باشد و ، حتاکندمی

 هیچ قرضی از بانک نگرفته باشد.  باشد و

 وکالت 
به پرداخت دین خاطر وکالت از مشتری جهت اقدام ه ب ،گیردتاجران کارمزد می که از نچه رابانک آ

کارت  یدین دارندهاست این که کارمزد برای پرداخت  نچه ثابت؛ زیر آاین توجیه هم باطل است .است
توجیه مزبور فقط موردی را  یعالوه گیرد برکه بانک کارمزد را از تاجر میصورتی است نه تاجر در

خواه . گردداز تاجر دریافت می حالی که کارمزد در ،بانک ندارد گردد که مشتری موجودی درشامل می
 خواه موجودی در بانک نداشته باشد.  بانک داشته باشد و کارت موجودی در یدارنده



ماره
، ش

ارم
چه

ال 
س

هار 
م، ب

شش
ی 

17
۴۴

 

 

 

88 

 کارت به سبب تاخیر پرداخت  یدارنده یجریمه. 6-2-2
 رد کند ویک مدت معین می های اعتباری که صادرکننده شرط پرداخت را درنسبت به کارت

خالل  کارت مبلغ مورد نظر را در ینماید که اگر دارندهوری میصراحت یادآ قرارداد صدور کارت به
باید به  تری را، مبلغ بیشپرداخت کارت در یخاطر تاخیردارندهه ب ،ای مشخص پرداخت نکرددوره

 کارت بپردازد. یصادر کننده

 ه حکمی دارد؟صورت تاخیر( چ )پرداخت زیاده درمعامله با این شرط سوال این است که ورود در
دست  چنین معامالت و نظری معتقد است که برای فرد مسلمان ورود در نظر است: له دواین مسأ در

پرداخت در مدت تعیین شده باشد تا مبلغ  نیت او در صورتی که تصمیم و ،یافتن به کارت جایز است
 نپردازد. ،رباست قطعبهزیادی حرام را که 

ها جواز گرفتن این گونه کارت این نوع معامله و ان وارد شدن درنظر دیگر این است که برای مسلم
جبور به پرداخت فواید ربوی موقع باشد تا مپرداخت به تصمیم او که نیت ولو آن ندارد و

های مختلف فقهای به دیدگاه اختالف نظر یحقیقت این است که ریشه (.272 :1733)بارودی،نگردد
 نه؟ )همان(. گردد یایا شرط فاسد موجب بطالن عقد میگردد که آمی پیشین راجع به شرط فاسد بر

گرفتن کارت اعتباری به شرط پرداخت  ورود در معامله و ،اگر فساد شرط موجب فساد عقد باشد
اما اگر فساد شرط موجب فساد  ؛عقد مشروط به این شرط باطل است حرام و صورت تاخیر زیادی در

، به هر توجه به تحریم سود عقد محکوم به صحت است. با له جایز وورود در چنین معام ،عقد نباشد
 توجیه شرعی برای دریافت زیادی از مشتری و مده است تاهای اسالمی در صدد برآن برخی بانکنوع آ

ادی از معاصرین هم به ترین توجیه که تعدمعروف .صورت تاخیر پرداخت پیدا کند کارت در یدارنده
صورت  زیادی را در کارت شرط پرداخت جریمه و یتوان بردارندهاین است که می ،اندن فتوا دادهآ

کارت مالک ی مبلغ زیادی را بانک صادرکننده ،ربا یشبهه ولی برای دوری از ؛تاخیر در پرداخت نمود
 (.318 :1727دوابه،محمد المنفعه صرف گردد )عام امور خیریه و گردد بلکه باید درنمی

صورت  در ن شرط پرداخت زیادی رااساس آ توان برمی و است ارائه شده درست یا توجیهحال آ
ن را در آ کرد در پرداخت گرفت وی کارت بابت دیردارنده دین، از تری ازمبلغ بیش پذیرفت و تاخیر

شرط جریمه را در صورت  ،دیدگاه اول :دید گاه دارند معاصر دو یعلما امور خیریه مصرف نمود؟
دانند. این گرفتن مبلغ زیادی را برای مصرف در امور خیریه جایز می پرداخت و ری دردیرکرد مشت

کارت شامل هدف صحیح  یکه شرط جریمه بردارندهجمله این  دیدگاه به دالیلی استناد نموده از
تر دائن بخشی به مدیون جهت ادای دین بدون تاخیر، اطمینان بیششرعی است که نفع فقرا، انگیزه
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 بر رود.بین می ربا هم از کند ودیرکرد خودش استفاده نمی یفایده ویژه که دائن از جریمه وهاست ب
شرط پرداخت جریمه در صورت دیرکرد  اند واجازه داده این که برخی فقها تعزیر مالی را یعالوه
 کارت تعزیر مالی است. یدارنده

صورت تاخیر  مبنی بر جواز شرط غرامت دربرخی علمای مالکی  یاستناد به گفته یهمه افزون بر
ها نفرانسسوی ک به برخی فتاوی صادره از استناد ن جهت صدقه برای مساکین وصرف آ در وفای دین و

 است شرط شود بر جایزصراحت گفته "ه.ق که به1717سال در های فقهی در عمان مانند کنفرانس تازه
ور خیر در صورت تاخیر پرداخت بدون عذر مقبول" مال برای مصرف در ام مدیون پرداخت مبلغی از

 (.72۴-738 :1727 )توفیق خلیل،

خیریه شده باشد. این  ن در امور، هرچند شرط مصرف آدیدگاه دوم حرمت اخذ جریمه است
 یاتخصوص آقرانی راجع به حرمت ربا به ها استناد به آیاتن. از جمله دالیل آدیدگاه چند دلیل دارد

 یات دستور به ترک ربا داده شده بدون توجه به جهتی که ربا دراین آ در .بقره است یسوره 348-343
باعث تغییر حکم ربا از حرمت به  جهت خیر شود. شرط مصرف نمودن ربا درن جهت استفاده میآ

نچه دریافت . پرداخت بیش از آکندصدق می او پرداخت زیادی بر زیرا مدیون با ؛گرددحلیت نمی
 یات مورد اشاره به تحقق عدالت تصریح شده" التظلمون و، در آبرعالوه و است ین همان رباا نموده و

رد مدیون اصل مال را به دائن بدون پرداخت زیاده  ،گرددنچه باعث تحقق عدالت میال تظلمون"  آ
 است.

گرفته  نفرین قرار شاهد مورد لعن و کاتب و حتا ن رباخوار وآ یاتی است که درارو ،یاتغیر از آ
زیادی در  چه دائن از زیادی سود برد یا ؛است )ص(زیادی مورد نفرین پیامبر یپس پرداخت کننده .است

 گردد.پرداخت دین سبب حلیت اخذ زیاده نمی تعویق در های خیر به مصرف برسد وراه

ن از الیل آ؛ زیرا دترجیح دارد ،مدیون باشد تاخیر بر یاین که دیدگاه دوم که حرمت جریمه ینتیجه
(. برخی از 722-721:)همانقرض است موافق عموم نصوص تحریم زیاده در و قوت برخوردار

 دانسته است مباالتی دینی، فساد وجدان و...متفکران اهل سنت دیدگاه نخست را ناشی از بی
 (.236: 1721طویله،عبدالسالم )

ی تاخیر را جایز ندانسته مهالمللی فقه اسالمی نیز در مصوبات خود دریافت جریمجمع بین 
کارت( در پرداخت اقساط خود از موعد مشخص  یهرگاه مشتری) دارندهتصریح نموده است که "

چه بدون شرط  شرط قبلی و چه بادین جایز نیست؛  الزام مشتری به پرداخت زیاده بر ،تاخیر نماید
 .(313 :1727دوابه،محمد افت زیادی حرام است" ) زیرا دری ؛قبلی
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 بندی جمع .3
تمایز کارت اعتباری مورد  ن وتکامل آ چگونگی پیدایش و پس از شناخت مفهوم کارت اعتباری و

کارت اعتباری  :این است ی بحث باید یاد آوری نمودخاتمه نچه را که درآ های مشابهکارت بحث با
مده لوژی به وجود آدر اثر پیشرفت تکناکه  ایی معا مالت مالیکه در عرصهای است ی تازهپدیده

ی که برای ارت اعتباری وجود دارد و باتوجه به مزایاتعامل با ک اطمینانی که در به دلیل سرعت و است و
 روابطی که میان اطراف کارت اعتباری وجود دارد.  اطراف معامله دارد و

تاجر،  ننده باصادرک یکارت، رابطه یکارت با دارنده یای صادرکنندهن روابط رابطهترین آمعروف
 قبیل حواله دانسته و تمام موارد رابطه را از ن است که درآ کارت با تاجر باشد برتر یدارندهی رابطه

 .اندپذیرفته فقها همین را تر ازچنانچه بیش غکیفیت فقهی کارت اعتباری را به حواله ارجاع دهیم

ارمزد از مشتری توسط ثابت شد که اخذ ک نظر گرفتن شرایط خاص شرعی و در البته با
عنوان هنگام تجدید یا تعویض به چه در هنگام صدور کارت و صادرکنندگان  کارت اعتباری چه در

ه گرفتن وجه ب ،نچه از نظر شرعی ممنوعیت دارد؛ آخدمات با منع شرعی مواجه نیست یی ارائهکارانه
 استوار باشد. بهرهمبنای  خرید بدهی است که بر خاطر تاخیر پرداخت از سوی مشتری و
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 گذاری بخش خصوصی در افغانستان آن بر سرمایهو تأثیر بررسی امنیت اقتصادی 
 *علی نقویسید برات

 کابل، )ص( النبیینخاتم ی اقتصاد و مدیریت، دانشگاهعضو هیأت علمی دانشکده، ی علوم اقتصادیدانشجوی دکترا* 

 چکیده 
متغیرهای اقتصادی و  شگرف بر تاثیر است و مهم امنیت عمومی ابعاد امنیت اقتصادی یکی از

رفاه عمومی دارد. امنیت اقتصادی  گذاری، رشد اقتصادی وظرفیت برای تشکیل سرمایه و سرمایه یجادا
بخش برای اطمینان فضای امن و تامین شرایط مطلوب و نبود اضطراب و ،به معنای اثباتی آن

تصادی های امنیت اقحاضر؛ مبانی، نظریات و شاخص یان است. در مقالهگذاران و تولیدکنندگسرمایه
امنیت اقتصادی دارای  .بررسی قرارگرفته است بخش خصوصی مورد تحلیل و یسرمایه آن بر تاثیر و

 امنیت اقتصادی در یباره دررویکردها  وها تحقیق، تحلیل دیدگاه ها، شاخص یندبرا شاخص مبانی و
گرایی( به بررسی ( و مکتب ایدئالیستی اقتصادی)ارمانیگرای)واقعی مکتب رئالیستیچارچوب: نظریه

گذاری بخش خصوصی پرداخته سرمایه آن بر تاثیر راستای امنیت اقتصادی و رویکردها در شاخص و
ریزی بلند، رفاه، رویکرد برنامه -:  رویکرد تجارتشاخص، مانند ترین رویکردها ومهم شده است و

 کدام بر هر ه است و تاثیرگذاری )اصل سود(، مورد تحلیل قرارگرفتسرمایه رویکرد ترکیبی و رویکرد
است.  گرفته یه و تحلیل قرارتوجه به شرایط افغانستان مورد تجزگذاری بخش خصوصی با سرمایه

گذاری فضای سرمایه گذاری بخش خصوصی واقتصادی که سرمایهعوامل مختلف محیطی، سیاسی و 
کند، منیت اقتصادی مواجه مینبود ا گذاری را با خطرات ناشی ازو بسترهای الزم برای تشکیل سرمایه

سیاسی، همیشه به  اگر چه در تاریخ ادیبات اقتصادی و ،امنیت مورد ارزیابی قرارگرفته است. این بعد از
نحوی مورد توجه بوده اما در بستر جهانی شدن، ابعاد و اضالع تازه یافته است. این شرایط، اهمیت آن 

اما هنوز منزلت آن در ادبیات  ؛قرار داشته است ا دادهمطالعات اقتصادی، ارتق اول در یرا تا رتبه
تالش شده چیستی امنیت شناخته شده نیست. در این نوشته  سیاسی کشور ما چندان، اقتصادی و

گذاری بخش خصوصی، تحلیل گردد. ویکردها و برخی آثار آن بر سرمایها، راقتصادی، شاخص
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گذازی بخش خصوصی، اشاره سرمایه ت اقتصادی، برچنین، در مقابل آثار و تبعات منفی عدم امنیهم
 .شود

گرایی گذاری ، دولت، آرمانگرایی اقتصادی، واقعامنیت،  امنیت اقتصادی، سرمایه  :واژگان کلیدی
 اقتصادی.

 مقدمه
تر از هر ساحتی ها بیشها گره خورده است و تنشبا این که مفهوم امنیت با تمامیت حیات انسان

اما در جهان معاصر به همان اندازه و وسعتی  ؛کندها را به صورت مستقیم تهدید میندیگر، جان انسا
تر و امنیت نیز مفهوم گسترده ،های حیات انسانی گسترش پیدا کرده و پیچیده شده استکه مؤلفه

 تر رویدادها و تحوالت قبل از آن که به صورت مستقیم تمامیت جان افرادپیچیده پیدا کرده است. بیش
های موجود را تباه اندازد که هم ثروت و اندوختههای اقتصادی را به مخاطره میرا تهدید نماید، موقعیت

های مختلف، دشوار و بلکه سلب گزاری افتصادی را در بخشکند و هم شرایط فعالیت و سرمایهمی
نیست و از این جهت، طور طبیعی، آثار این وضعیت دیر یا زود بر زندگی مردم، پوشیده نماید. بهمی

یافته است که بار عظیم آن در کشورهای توسعه یهایامنیت اقتصادی در جهان معاصر از جمله اولویت
فته نیز به نیاهای توسعهگزاران و دولتچه سیاستش بخش خصوصی است و روشن است چنانبر دو

بخش را برای های اطمینانمباید حداقل از امنیت اقتصادی و مکانسی ،ندیشندرفاه و آسایش مردم بی
ریزی در این گونه برنامه ن بخش خصوصی، فراهم نماید و نیز روشن است که هراارگذفعاالن و سرمایه

گاهی از ماهیت امنیت اقتصادی، شاخص خصوص قبل از هر ها و رویکردهای چیز نیازمند اطالع و آ
ه، باید به این سؤال اساسی پاسخ داده قبل از هر تمهیدات دیگر در این بار طور مشخصآن است و به

و نظایر  این پرسشگذاري بخش خصوصي دارد. سرمایه چه تاثیر بر امنیت اقتصادي چیست و شود:
اما از طرف دیگر حاکی از وجود مشکالت  ؛علمی است نخست تئوریک و یآن، اگرچه در درجه

است که  ـ سیاسي ژه امینت اقتصاديویهامنیت عمومي ب یدار در عرصههای دامنهمتعدد و دغدغه
خصوص فعاالن بخش خصوصی را بازتاب ههای اقتصاد و باران و فعاالن عرصهگذی سرمایههانگرانی

ی های اقتصادی و تغییرات در عرصهاندهند تا در خالل تحوالتی که از رهگذر اغتشاشات، بحرمی
 مند گردند.های الزم بهرهد، از تضمینکناری و ثروت را، تهدید میگذحقوق و نهادها، سرمایه
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 مفاهیم و کلیات . 1

 مفهوم امنیت. 1-1
حفظ بودن، فراغت از خطر، یا در »( را به معناي Securityفرهنگ انگلیسي اکسفورد، امنیت )

امنیت در لغت به حالت »سیاسي آمده است:  یدر دانشنامه«. کرده است اضطراب و تشویش معنا
)مهري، « گویند.يه تهدید یا حمله یا آمادگي براي رویارویي با هر تهدید و حمله مفراغت از هر گون

خاطر، برخورداري از  ی، احساس امن و رهایي از تردید، اضطراب و دغدغهبنابراین ؛(77: 1311
هاي مختلف از نامهموقعیتي ایمن و مطمئن، حفاظت در برابر خطر از جمله عناصری است که از واژه

به نحوي که دچار تعدد مفهومي و  ،آمیز استکنند. امنیت مفهوم پیچیده و ابهامامنیت ارائه مي مفهوم
دشواری  یگرفته است و این همان مرحلههاي متفاوت و متضاد قرار ها و دیدگاهدر معرض برداشت

شدت، ها بهوگواست که به تعبیر کراسمن امکان تفاهم و رسیدن به تحلیل مشترک را در این گونه گفت
 دهد:تقلیل می

عمدتًا معلول این  ،سازیمفعالیت خود را بر آن متمرکز مي یاي که همهتر مباحثات بیهودهبیش
در نظر داریم و  ،بریممبهمي از الفاظي که به کار مي مان نزد خود معانيواقعیت است که هر کدام

 الفاظاگر از اول  .برندبه کار مي را به همان معنا هان نیز آن واژهدهیم که مخالفافرض را بر این قرار مي
 .(557، ص1355مان به مراتب سودمندتر خواهد بود )پوپر، هايرا تعریف کنیم، بحث

 1377شود )ماندل، هاي لفظي پیرامون این واژه دامن زده ميبدین وسیله به بخشي از جنگ
نماید، متناقض مي امنیت را پیچیده و حتا تعریف براي یمواردي که ادامه هاز جمل چنینهم .(214:

جهاني است. مفهومي که باید  یجامعه یامنیت از سطح فردي تا گستره مفهومها از تعمیم برداشت
 کند که امنیت یعني چه؟طور یقین این سؤال را ایجاد ميبه ،اي، بدین وسعت باشدپاسخگوي گستره

نج خصوصیت زیر نیز بر ابهام و پیچیدگي این مفهوم مفهوم امنیت، پپیچدگی  و گستردگيدر کنار 
 افزوده است:

(؛ امنیت، مفهوم ذهني است )هوشنگ، 25 :1313)ربیعي،  امنیت، مفهوم نسبي است
أثر از محیط )خارجي (؛ امنیت مت115ـ115: 1371)کاظمي،  (؛ امنیت تجزیه ناپذیر است1371:175

عالوه بر  .(25: هماناي دارد )ي گستردهرو و عرصهقلم (؛ امنیت25: 1313و داخلي( است )ربیعی، 
شناختي و معرفتي، شغلي و ابعاد فردي و اجتماعي امنیت از جمله امنیت هستي ،هااین ویژگی

سازد. تر و دشوارتر ميآن را پیچیده یجانبهاقتصادي، فضایي، سیاسي و فرهنگي و ... تحلیل همه
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صورت مختلف آن را مطرح  در ادبیات علوم سیاسی به» ولی با این وجود، ؛(51: 1375)عماد، 
: 1371)فریدمن، « رو شوندههاي سخت و منطقي و استداللي روبکه با آزمایشسازند، بدون آنمي

حل برای دریافت مفهوم دقیق این موضوع، بررسی آن از منظرهای تخصصی است؛ زیرا  یک راه .(317
ویژه با امور اجتماعي نسان )هم بعد مادي و هم بعد معنوي( و بهمفهوم امنیت با سالمتي جسم و روح ا

 .شناختي تعریف کردگوناگون جامعه توان این واژه را با استفاده از ادبیاترو، ميسر و کار دارد. از این

  امنیت اقتصادي . مفهوم1-2
وه بر هاي امنیت عمومي است که عال( یکي از شاخهEconomic Securityامنیت اقتصادي )

شود. امنیت محیطي نیز مياقتصادي، شامل وجوه سیاسي اجتماعي، فرهنگي، نظامي و زیست یجنبه
آزادي از هر نوع ترس، شك و ابهام در خصوص بال اجرا ماندن : »اندکردهاقتصادی را این گونه تعریف 

 یکه در زمینه یهایتعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداري از ثمرات فعالیت
این تعریف بسیار نزدیك است با تعریفي که در « گیرد.تولید ثروت و توزیع و مصرف صورت مي

ملل متحد به کار رفته است و با اهداف و تعاریف  یتوسعه یانساني برنامه یتوسعه 2111گزارش 
انساني  یتوسعه 2111ارش یا منشور جهاني حقوق بشر هماهنگي بسیار دارد. گز یمندرج در اعالمیه

عمومي، همگان را در مورد  یانساني در یك زمینه ینویسد: حقوق بشر و توسعهدر این زمینه چنین مي
از جمله: امنیت و آزادي از تعرض در برابر  ،شناسدامنیت از آزادي در هر کجا باشند برخوردار مي

اند امنیت اقتصادي را از محققین تالش کرده مذهب. برخي اي، ملّیت وت جنسي، نژادي، قبیلهاختالال
 به لحاظ کارکردهای متفاوتی که دارد، به دو نحو متفاوت تعریف نمایند:

 ( 24: 1311،)جهانیانامنیت اشتغال و درآمد ب(   گذاري؛امنیت سرمایه الف(

امنیت » ناظر به همین وجه دوم امنیت اقتصادی است: ،تعریفی که بوزان از امنیت اقتصادی دارد
زندگي مردم یك جامعه از طریق تأمین کاالها و  یاقتصادي عبارت است از میزان حفظ و ارتقاي شیوه

 تبع. رابرت ماندل هم به (255-254: 1351)بوزان،  «الملليخدمات، خواه در بعد داخلي یا بین
همین ابتدا روشن کرد. امنیت اقتصادي را باید از  ینما در ایدهتناقض ییك نکته» نویسد:بوزان مي

 «. همانطور که بوزان گفته است

واحدهاي داخل آن )افراد،  یمقدار قابل توجهي از ناامني دایمي همه یداري رقابتي، بر پایهسرمایه
داري خود یك امنیت اقتصادي در درون سرمایه یایده ،ها( بنا شده است، در نتیجهدولتو  هاشرکت

این  کهاین است  ،کندداري عاملي که این ناامني را جبران مياه سرمایهاساس دیدگ تناقض است. بر
طور هها بو این ثمرات و دستاوردها را در مقایسه با سایر نظامؤثرترین مولد ثروت و نوآوري است نظام م
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المللي( گرایي )از لحاظ داخلي و بینترین ضامن کثرتنماید و نیز مطمئنتري توزیع ميگسترده
که تعریف بوزان از امنیت اقتصادي جامع و اما این ؛(111: 1377، و ماندل 44 - 45همان: ) «است

خودش مورد مناقشه قرار داري بتواند مشکل را حل کند، در جاي که نظام سرمایهکامل است و این
 .(134: 1355 )نمازي، گرفته است

یف نهایی از  امنیت اقتصادی  تعر
ها در یك ها و روشها، وضع قوانین، اصالح سنتجاد سازمانچارچوب نهادیني )منظور ای»

امنیت  گذاران را جلب کردهسرمایه اندازکنندگان وسیستم مشخص و توانمند است( که اعتماد پس
در این  ،بنابراین، مقصود از امنیت اقتصادي کند؛ت حقوقي معامالت را تضمین ميجاني افراد و امنی
ها در یك چهارچوب مشخص و اصالح باورها و روش  هادهای حقوقیها، نرگانتحقیق، وجود اُ 

رسد نسبت به سایر تعاریف از باشند و به نظر میتوانمند است. این تعریف از مایکل فابریوس مي
 جامعیت نسبی برخوردار است.

 امنیت اقتصادي ابعاد. 1-3
 نویسد: ماندل به تبع تارو مي

از رشد اقتصادي و توزیع اقتصادي کاال و خدمات، هدف  ابعاد مهم امنیت اقتصادي عبارتند
در این رابطه افزایش سالمتي اقتصاد مّلي از طریق بهبود نسبي آن در مقایسه با شرایط اقتصاد در  امنیتي

که تارو  همانطوري .باشدگذشته و همین طور بهبود شرایط فعلي آن در مقایسه با دیگر کشورها مي
اي خود را ت. پایان جنگ سرد از بسیاري جهات باعث شده که رقابت نظامي جخوبي نشان داده اسهب

 (111 :1377، به رقابت اقتصادي بدهد )ماندل

هاي اقتصادي در حفاظت از مردم در برابر فشارهاي که خارج از کنترل در هر حال، توانایي سیستم
گیري با تأسیس دولت رفاء و یا با پیش توان به این نیاز بامي چنینهماست، معیاري بنیادین است.  هاآن

 (45: 1315مقاالت اقتصادي، یرخدادها و فشارها پاسخ داد. )مجموعه یعلل به وجود آورنده

 گذاري.  مفهوم سرمایه4-1
چون مفهوم سرمایه، اختالف وجود دارد. در فرهنگ بزرگ علوم گذاري، همدر مفهوم سرمایه
پول در برابر یك شکل مالکیت که  یف ذیل ذکر شده است: مبادلهگذاري تعاریاقتصادي براي سرمایه

منظور تولید پولي و به یهسرمای یانتظار است با دوام و مثمر باشند یا خرید وسایل تولید به وسیله
مفهوم اول (. 1171: 1351)فرهنگ،  سالاضافات بر دارایي مادي کشور طي یك یاضافي یا کلیه
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گذاري به مفهوم دوم نیز به کار هاي اقتصادي سرمایهشود. در نظریهار نیز ميشامل خرید اوراق بهاد
گذاري مؤسسات تولیدي رود و مفهوم سوم در اصطالح حسابداري ملي رایج است و شامل سرمایهمي

گذاري از دیدگاه خرد، هاي سرمایهثابت و افزایش مقدار ذخایر است. در نظریه یشامل تشکیل سرمایه
هاي مربوط به هاي تولید واقعي بنگاه است. البته در بحثگذاري، فرایند افزودن بر دارایيسرمایه

مالي است. از دیدگاه کالن و در  یپول با یك دارای یگذاري، مبادلهمقصود از سرمایه ،بازارهاي مالي
ي فرایندي گذارگذاري متفاوت است. در این دیدگاه سرمایهچارچوب حسابداري ملي، مفهوم سرمایه

شود. بدین ترتیب فقط گذاري به صورت جزئي از درآمد ملي محسوب مياست که به مخارج سرمایه
تجهیزات فني،  یهااي کشور نظیر کارخانهگیرد که موجودي کاالهاي سرمایههاي را در بر ميهزینه

هاي سوده یا کارخانههاي فرها و موجودي کاالها را افزایش دهد. افزون براین، خرید ماشینساختمان
: 1355شوند. )میرمعزي،گذاري تلقي نمياز این دیدگاه سرمایه ،اندهاي قبل ساخته شدهکه سال

گذاري هگذاري از دیدگاه خرد مفهومي بسیار متفاوت با سرمایشود سرمایه(. چنانچه مالحظه مي151
 گذاري شده است.ز سرمایه و سرمایهاز دیدگاه خرد نیز تعاریف گوناگون ا از دیدگاه کالن دارد. حتا

 ادبیات نظری تحقیق -2
مختلف آن تاثیر آن  امنیت عمومی و ابعاد یاقتصادی در باره اندشمندان علوم اجتماعی و

دیدگاه  اند که در این جا به دوه کرده، نظریات مختلف ارایادی اجتماعی دیدگاه هاوصبرساختارهای اقت
 شود.مطرح اشازه می

یالف( دید   م اقتصادی یسالگاه ر
الیسم به معنای گرایش به تحلیل اجتماعی، مطالعه و ترسیم زندگی انسان در گرایی یا ریواقع

روابط اجتماعی، روابط میان فرد و جامعه و ساختمان خود جامعه است، به  ترسیمجامعه، مطالعه و 
( پیروان این 357: 1375راد، یافشار وگونه که باید باشد. )آقابخشی صورتی که وجود دارد و نه آن

دانند. مکتب، کسب نفع شخصی و تالش برای کسب قدرت و ازدیاد آن را، واقعیات جهان سیاست می
و منافع ملی خود را باالتر اعمال و افزایش قدرتند  آنان معتقدند که همیشه، کشورها در صدد نفع خود

  (34: 1375 مجیدی،)اهند داداند و خوها، اصول و اخالق قرار دادهایده یاز همه

یهای شاخص  الیسم اقتصادیر
اصلی سیاست است،  ی، مرکز ثقل و هستهقدرت های این نظریه عبارت است:ترین شاخصمهم 

قدرت، فقط به  .اعتقادی به قدرت در سیاست، مثل اعتقاد نداشتن به اصل جاذبه در علوم استبی
المللی راهنما، انگیزه و معیار رفتار بین یفع ملی در صحنهمنا .شودقدرت کنترل و محدود می یوسیله
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نیکو نداشته است و ندارد. برعکس، افراد همیشه نفع طلب، قدرت طلب،  بشر، طبع .ستا کشورها
 بود.اند و خواهند جو و خودخواه بودهستیزه

ت در جهت به گرایی، مساوی با منافع اقتصادی، سیاسی و حرکتوان گفت که واقعدر یک کلمه می
 .است هاها در تمام زمینهها و ایدهدست آوردن منافع بدون در نظر گرفتن آرمان

یویژگی  الیسم اقتصادیهای ر
 ها و سطوح مختلف سیاسین در الیهمادی رفتاری و کارکردی یک دیدگاه، تاثیر و نفوذ آها، نویژگی

 :  د ازها عبارتناین ویژگی دهد.و اقتصادی را نشان می اجتماعی

 گیری سیاست اقتصادی الف(  جهت

 کارایی اقتصادی بین المللی؛  -1

 .(114ـ115: 1377، ماندل) زحارجآسیب پذیری نسبت به گسست ا  -2

 شدن تولید جهانی  و استاندارد ب( متمرکز

  ؛ها و تکنولوژییکسان شدن سلیقه -1

  .آوریانتقال هرچه سریع فن  -2

 ی اقتصادی ها(  راهبردهای مبادلهج

 ؛مبادالت بازار آزاد  -1

 (همان)مدیریت چندجانبه وآزاد برای حل مسایل   -2

 الیسم اقتصادیی ریگیری  امنیت در اندیشه(  جهتد

 Seperationalانفصالی) رویکرد انفصالی دارد؛ بر اساس رویکرداین دیدگاه نسبت به امنیت، 
Approachفردي، گروهي و اجتماعي است که عاري از صرفًا به معناي حصول شرایط  (، امنیت

دهد که ترین رویکرد به امنیت را تشکیل ميقدیمي ،از بعد تاریخي ونت و پرخاشگري باشد.خش
 جو کرد. مطابق این رویکرد امنیت راوهاي این رویکرد را در اولین تجمعات بشري جستتوان ریشهمي
وسط قدرت براي صیانت مردم در قبال تهدیدات وضعیتي که ت» توان چنین تصویر و تحدید کرد:مي
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دهد. این تلقي ساده جوهر بسیاري از تعاریف از امنیت را شکل مي« .گرددبیروني تأسیس مي
را از  حفظ و برقراري اقداماتي که کشوروجود شرایط مبتني بر »نویسد: مي برژینسکي در تعریف امنیت

 (.12: 1355برژینسکي، «)اعمال نفوذ دشمن مصون نگهدارد

 نگرفته که کشور در معرض خطر قرارامنیت یك کشور عبارت است از این» اساس این دیدگاه، بر
یعني مقدار ثباتي که کشور از  ،امنیت یك کشور ،سرانجامآزاد از هرگونه تهدید و یا ترس از خطر باشد. 

 (  25: 1357 ك. ب. سیرا،«)آن برخوردار است

 ساختنی بودن امنیت -1
ند که گویي ها چنان، انسانکه هابز اظهار داشتهشود، بلکه چنانت وضعیت طبیعي ارزیابي نميامنی

شود که باید در پي تولید آن بود و ارزشمند تبدیل مي یدر چنین حالتي امنیت به کاالی .گرگ یکدیگرند
از طریق زور یا  یعني هر کس باید» ی آن نیستند؛مناسبات و فرایندهاي طبیعي قادر به تولید و عرضه

تا حدي که دیگر هیچ قدرتي به  تواند سلطه و سروري بیابدکه مي ي آدمیان تا آنجاهمه برتزویر 
ی صیانت ذاتي آدمي و این خود صرفًا الزمه ند نباشد که وي را در خطر بیفکندکافي نیروم یاندازه

 (1311:157)هابز، « شکل عموم مجاز استاست و به

 خت و امنیتپیوند قدرت س -2
جوامع امن در نگرش انفصالي، جوامعي هستند که از نعمت وجودي قدرت مرکزي و حکومت 

گرایي در ظاهر به افزایش قدرت و هاي واقعاساس آموزه تواند برجو برخوردارند که مياقتدارگرا و سلطه
شوند که نقض ي ميدیگر امنیت و قدرتمندي چونان همزاد ارزیاب ی آن همت گمارند. به عبارتتوسعه

( John ،Vasquezبه همین دلیل است که جان واسکویز ) .شودهر یك به کاستي دیگر منجر مي
   .کندقدرت و امنیت را همزاد معرفي مي

 امنیت یگرایی پروژهبرون -3
ي در این خصوص تفسیري روشن دارد. آنجا که در مقام بیان ادله (Joel Migdal)جوئل میگدان

تهدیدات خارجي اشاره  یها در جوامع جهان سومي، به نقش سازندهقدرت دولت رشد میزان
محوري در داخل قرار دارد، همین امر گرایي و قدرتبین برون ماي مستقیرابطه اساسبر  ،نمایدمي

ضرورت مقابله با تهدیدات بیروني رشدي غیر متعارف را تجربه  یها به بهانهشود تا دولتمنجر مي
  .تواند به تهدیدي براي امنیت شهروندان در داخل تبدیل شودکه در نهایت مي نمایند



دی
صا

 اقت
یت

 امن
سی

برر
 

مایه
سر

 بر 
 آن

ثیر
و تأ

 
ی د

وص
خص

ش 
بخ

ی 
ذار

گ
تان

انس
افغ

ر 
 

 

 

 

1۴1 

جوامع  یرسد که تفسیر میگدان نه تنها براي جوامع جهان سومي بلکه براي کلیهچنین به نظر مي
و کریستن  (Phil scrtonگراني چون فیل اسراتن )چرا که مطابق تحلیل اندیشه ؛صادق است

از وضعیت امنیت  ودیگران (Noam Chamsky، نوام جامسکي )(Christian Parentiپارنتي)
گرایي، در سیاست داخلي آمریکا در پي رخداد یازدهم سپتامبر، شاهد رشد و تقویت نگرش برون

هاي ضد امنیتي از سوي دولت آمریکا در بیني ظهور سیاستباشیم و به همین دلیل پیشآمریکا مي
آمریکا به عراق و افغانستان در  یقبیل آنچه در جریان حمله ازها ضایتيداخلي و افزایش نار یحوزه

 John) وندي همراه بودها و حقوق شهرآمریکا شاهد آن بودیم و با تحدید آزادي یدرون جامعه
Vasquez 1998 PP. 183-214). 

 دوانگاري دولت و ملت -4
خصوصي تفکیك قایل شد و  یتي و حوزهدول یباید بین حوزه ،اندهابز و الك بیان داشته نچهچنا

با ( 451ـ53: 1311فرانکلین، دهد. )مدني را شکل مي یهمین تفکیك است که مبناي وجودي جامعه
تواند به دوانگاري دولت ـ ملت، دامن بزند و در این حال نباید فراموش کرد که وجود چنین گسستي مي

: 1371باري، )شود لي تولید امنیت منجر ميجع اصگیري دولت به مرصورت نهادینه شدن به شکل
دولت مدرن در  یعنوان اشکال اولیهگرا را بههاي اقتدارت که پوچي تکوین دولتبه همین دلیل اس (.51

 .(113- 31جانفرانکو بوجي، )کندهمین گسست توجیه و تفسیر مي جوامع انساني با استناد به

 مکاري جهاني(اقتصادی )ناظر بر ه یب( دیدگاه آرمانگرای
آلیسم وجود دارد که بشر را ذاتًا خوب و گرایی یا ایدهآرمان یی ریالیستی، اندیشهدر مقابل اندیشه
داند. و این نظر را که همگان در تالش برای کسب قدرتند، مردود می کندخیرخواه فرض می

گیرند. به ماد و تعهد در نظر میالملل را بر مبنای اخالق، عدالت، اعتها امور و روابط بینآلیستایده
 ( 151ها یا اصول متعالی عمل کند)فرهنگ علوم سیاسی، صاعتقاد آنان، سیاست باید مطابق آرمان

 گراییهای آرمانشاخص -1
 قدرت فی نفسه اعتبارندارد، بلکه فقط در جهت خیر و -1 :گرایی عبارتند ازهای آرمانشاخص

حل شود و راهتکیه می آمیزمسالمتتر به اعمال در این اندیشه، بیش -2؛ شودنیکو از آن استفاده می
لی راهنما، الملبین یخالق در صحنهها و اآرمان -3گرد؛ جویانه دنبال میاختالفات از طرق آشتی

 .کنداین اندیشه، بشر را ذاتًا خوب و خیرخواه فرض می -5و  است کشورهاانگیزه و معیار رفتار 
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 گرایی  آرمانهای ویژگی -2
 توان به صورت ذیل شمرد:را میگرای های آرمانویژگی

 شامل:  گیری سیاست اقتصادیالف( جهت

 .  خودکفایی و کنترل اقتصادی ملی؛1
  .پذیری نسبت به نارسایی داخلی.  آسیب3

 شدن تولید جهانی  استاندارد و متمرکزب( 

 . مزیت رقابت ملی  1
 دآوری .  افزایش انگیزه برای سو3

 راهبردی های مبادله اقتصادی ج( 

 ملی گرای اقتصادی  -1
 مدیریت حمایتي و یك جانبه براي حل مسائل  -3

 گرایی اقتصادیآرمان یگیری  امنیت در اندیشهد( جهت

 Compatitialرویکرد تلفیقی ) در رویکرد تلفیقی دارد. این دیدگاه نسبت به امنیت،
Approachتواند عاملي براي ناامني دولت نه تنها پذیرفته نیست، بلکه خود مي ( تفکیك بین جامعه و

امنیت خارجي با  تنها امنیت داخلي حتانه باشد. از این منظر، امنیت از درون جامعه جوشیده و لذا 
بر این اساس،  گردد.امعه و حکومت( فهم و درك ميعنایت به مناسبات داخلي )بین عناصر مختلف ج

هاي مختلف داخلي و هویت اجتماعي از ناحیه آسیب ضعیتي است که در آن نخستداخلي، و امنیت
 رضایت و نه قدرت استوار باشد. یبنیاد روابط سیاسي ـ اجتماعي بر مقوله ؛ دومخارجي مصون باشد

  :باشدنتایج زیر بر این دیدگاه مترتب مي

 اجتماعامنیت و  -1
سیاسي دارد و نقش  ، فرهنگي ودر روابط اجتماعيامنیت، محصول فرایندي تولیدي است که ریشه 

  با جامعه است نه دولت. فراینداصلي در این 
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 مندي و تولید امنیترضایت -2
گفتمان ایجابي در  یبه حوزهرویکردي متعلق  رویکرد اجتماعي در تحلیل امنیت، کهاز آنجا 

افزاري که در ضایت تا قدرت سختبه طور طبیعي بر مفهوم ر ،آیدامنیت پژوهشي به شمار مي یحوزه
  باشد.رویکرد انفصالي مد نظر بود، استوار مي

هاي دولتي هاي شهروندي از یك طرف و کار ویژهداخلي به نسبت بین خواسته امنیت ،از این منظر
هاي از سوي دیگر ناظر است که امروزه از آن به کار آمدي نظام سیاسي جهت مدیریت خواسته

 . (45: 1312گالبرایت،)شودمندي یاد ميف تولید رضایتشهروندي با هد

 زایی امنیتفرایند درون  -3
منظور تفکیك جوامع هاي اجتماعي قومي، بهدر سیستم (Gerard, Rednitzkyجرارد رادنیتزکي )

د. باشنظم مي یاي از مقولهکند که مبتني بر دریافت تازهاز یکدیگر، معیار نظم اجتماعي را پیشنهاد مي
دهند بر تحمیل، شکل مي مندانه( و اجبار و بنارضایت-مي دوتایي )اختیاريبنیاد تفکیك وي را مفاهی

اق، وي همین سی برو باشد: نظم دروني و نظم بیروني که در واقع معّرف دو تصویر متفاوت از نظم مي
هاي ها بیش از شاخصندمکراتیك و اقتدارگرا اقدام ورزیده است که در آ نسبت به تفکیك جوامع آزاد

... مالحظات محتواي از قبیل میزان و وجود احزاب،  گیري،انند برگزاري انتخابات، رايظاهري م
 Erard Rednitzky,1997 PP: 17- 77)مندي نوع نظم و غیره، اهمیت دارند. )رضایت

 ماهیت تطبیقي امنیت -4
اجتماعي شکل  یالگوي امنیت در زمینه و قدرت در درون جامعه قرار دارد لياصاز آنجا که کانون 

سازي از دست داده و به کارپرداز اجرایي امریت خود را در مقام امنیت یها جنبهیابد، دولتو قوام مي
گردد، مطالب و مباحث پیرامون امنیت مفّصل و طوالني مالحظه ميکه همانگونه  شوند.تبدیل مي

ند. در این اه، اندیشمندان از ابعاد مختلف به آن پرداختاست که با توجه به اهمیت امنیت در جامعه
شناسي امنیت، مرجع شود. هرچند از مباحثی مانند، پیشینهنوشتار به همین مقدار مختصر اکتفا مي

کالم  یهاي مطالعات امنیتي، تحول در مفهوم امنیت به خاطر جلوگیري از اطالهامنیت، شیوه
امنیت و با توجه به  یجه و با توجه به طرح کلي دو دیدگاه در زمینهعنوان نتیگردد. بهخودداري مي

و اقتصادي افغانستان، امنیت مورد نظر در این نوشتار، امنیت با  فرهنگيشرایط سیاسي، تاریخي، 
 گرایی وگیری مکاتب مختلف )واقعجهت ها ومبانی و شاخصبه توجه  رویکرد تلفیقی است. با

 :توان شمردل را میسیم( نتایج ذییلآهدای
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اد ملي اقتص دي مربوط به این آرزو است که نخستموجود در درون امنیت اقتصا یترین مبادلهمهم
وابستگي متقابل اقتصادي دي در داخل تولید گردد و دوم تر نیازهاي مابیش در کنترل دولت قرار گرفته

تر نیازهاي مادي از خارج تأمین در سطح جهان بر اساس اصول کارآیي اقتصادي قرار گرفته و بیش
 گردد.

هاي داخلي اولي نسبت به نارسایي .پذیري هستندانواع گوناگون آسیب داراياین دو راه حل 
هاي اقتصادي داخلي در اثر عوامل طبیعي و یا انساني مطرح شکست یزیرا مسأله پذیر است؛آسیب
هاي عمدي جي امکان دارد با شکستدومي در معرض اختالل خارجي است، چون منابع خارو است 

بیني اي با خوشعده ،رو شوند. به هر حالهیا غیرعمدي جهت تأمین کاال و خدمات مورد نیاز روب
الملل کافي متنوع و پراکنده باشد، گویند موقعي که منابع کاالها و خدمات مورد نیاز بینمي

 ییك مبادله .(13: 1377)ماندل، آیده وجود نمياختالل خارجي ب یپذیري مهمي از ناحیهآسیب
طرف، با تعقیب مزیت رقابتي ملي و  اندارد شدن تولید جهاني از یكدیگر مربوط به تمرکز و است

ها و جهاني سلیقه که با یکسان شدن فزاینده گر استنوآوري کارفرماي خصوصي از طرف دی
  تعارض دارد. افزون تکنولوژي،هاي تولید در اثر انتقال روزمحصوالت و روش

چنداني از طرف  یموجود این است که در شرایط مزبور، انگیزه ینما در مسألهتناقض ینکته
هاي زیاد روي تحقیقات و توسعه جهت پیشرفت حکومت ملي یا شرکت خصوصي براي صرف هزینه

فشار هاي مبتني بر نوآوري به منظور کمیت مزیت رقابتي در بازار تحت محصوالت و روش تولید
ها به ها و شرکتسایر دولت ،ها پدیدار گرددکه نوآوري آنماند. چون به محض اینجهاني باقي نمي

ها و فروشند )دولتتر نیز ميارزان نموده و خود را جلو انداخته و حتابرداري سرعت از روي آن نسخه
 .د(اناندك الزم براي تحقیقات و توسعه را پرداخته یهاي اخیر هزینهشرکت

 های امنیت اقتصادیشاخص
 :ی امنیت اقتصادی عبارت استهاخصترین شامهم

 رویکرد تجارت ـ رفاهالف( 
در این رویکرد رابرت ماندل به تبع از بوزان، برداشت خود را از امنیت اقتصادي این گونه بیان 

م یك جامعه از راه زندگي مرد یمیزان و ارتقاي سطح و شیوه»کند: امنیت اقتصادي عبارت است از مي
)ماندل، « و هم حضور در بازارهاي بین المللي داخليتأمین کاال و خدمات، هم از مجراي عملکرد 

 تاثیر هاي امنیت یا ناامني اقتصادي وترین شاخصتوان مهم(. بر اساس این رویکرد، مي117 :1377
 توان خالصه کرد:می گذاری بخش خصوصی به صورت زیرآن را یرسرمایه
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 زندگي مردم یشاخص حفظ و ارتقاي سطح و شیوه .1
 شاخص تأمین کاالها و خدمات اساسي .3

 (241: 1371 )میرمحمدي،شاخص باز بودن اقتصاد . 3

یزي بلند مدترویکرد برنامهب(   ر
در نگاهي دیگر، امنیت اقتصادي، وضعیتي است که در آن، واحدهاي تولیدي بتوانند بدون نگراني 

کید بر قابلیت بیش ،ریزي بلند مدت بزنند.در این رویکردست به برنامهاز خطرهاي محیطي، د ترین تأ
مهم این است که در شرایط کنوني که یکي از  یریزي واحدهاي تولیدي براي آینده است. نکتهبرنامه

  ریزي بلند مدت داشت؟توان برنامهچگونه مي ،هاي آن نبود اطمینان استترین ویژگيمهم

ریزي راهبردي )استراتژیك( )چه در ، داشتن نگاه و برنامهاطمینانسد که در شرایط نبود ربه نظر مي
گذاران اقتصادي ترین رویکردي است که فعاالن و سیاستسطح خرد و چه در سطح کالن( اساسي

این  هاي مرتبط با آن است، برباید مورد توجه قرار دهند. ویژگي یك نگاه راهبردي، توجه به آینده و حوزه
چنین سازگاري و تعامل با محیط و تحوالت آن و هم در هر اقدام، سیاست و تصمیم اقتصادي ،اساس

 ینظریه»ها، باید رویکرد بلند مدت، مورد توجه قرار گیرد. در این باره کاربرد همزیستي با سایر حوزه
و  اطمیناننبودن گیري در شرایط چرا که به تصمیم بسیار مهم است؛« تئوري آشوب»و « اهبازي
در این خصوص، نظریه  کند.ها کمك ميدهي به متغیرهاي تصادفي و کشف قوانین مربوط به آننظم

متغیرهاي فرار را کنترل توانند تا حد ممکن گیري در شرایط نبود اطمینان ميها و قواعد تصمیمبازي
خطا و تصادفي در شرایط نبود تواند در کشف قواعد و قوانین اجزاي چنین تئوري آشوب ميکنند. هم

مشخص،  رج از دسترس و کنترل( را با منطقزا )خااطمینان ابعاد پنهان و متغیرهاي مهار نشدني و برون
اقتصاد،  یسو با فرایند مورد نظر قرار دهد. تنها نکته آن است که به کارگیري تئوري آشوب در حوزههم

 ،اساس این رویکرد بر ،تري کرد. در هر حالباره تأمل بیش نهادي ندارد و باید در این یسابقه و تجربه
 هاي امنیت اقتصادي عبارتند:شاخص

 ؛شاخص مصونیت از تهدیدات خارجي (1
: 1248 )میرمحمدي، ریزي بلند مدت براي فعاالن اقتصاديشاخص امکان برنامه (3

3۴6) . 
 ها واحدهاي تولیدي هستند.محور اصلي در این شاخص    

 کیبیج(  رویکردتر
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اي )سیاسي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و...( امنیت دیگر و در رویکردي بین رشته ر نگاهد
امنیت اقتصادي عبارت است از فراهم کردن فضاي »اقتصادي به صورت زیر تعریف شده است: 

هاي گذاري و فعالیتهاي سرمایهحقوقي، اجتماعي و سیاسي که در آن فضا و شرایط ایجاد شده طرح
برداري تا پایان کار، بدون بهره یبرداري و از مرحلهبهره یصادي بتوانند از آغاز اجرا تا مرحلهاقت

 «.هاي بیروني عمل کنندها و آشفتگياخالل

 امنیت اقتصادي عبارتند از: هايشاخصدر این نگاه 

 ها(؛هاي محیطي )تهدیدها و آسیبشاخص مصونیت از آشفتگي (1
 قوانین، مقررات و...(؛ ی)حوزهشاخص شرایط مساعد حقوقي  (3
 ؛شاخص شرایط مساعد اجتماعي )نهادهاي اقتصادي ـ اجتماعي( (2
شاخص شرایط سیاسي )نقش و سهم دولت در اقتصاد، رویکردهاي اقتصاد سیاسي، باز  (7

 ؛بودن اقتصاد...(
 ؛گذاري و...(گذاري )امنیت سرمایههاي سرمایهشاخص تداوم طرح (7
 (قتصادي )شرایط رقابت سالم، نبود رانت و انحصارشاخص تداوم تحرك فعاالن ا (6

 .(3۴4 :1248)میرمحمدي، 

 گذاري )اصل و سود(د(  رویکرد سرمایه
شود که بر این گذاري به امنیت اقتصادي نگریسته ميتأمین سرمایه یدر نگاهي دیگر، از زاویه

« گذاريدر سرمایه اطمینان در حفظ اصل و سود سرمایه»اساس امنیت اقتصادي عبارت است از 
دو اصل اطمینان و تأمین را درباره اصل  ،گذاري داردزماني که فرد با بنگاه و یا دولت تصمیم به سرمایه

از بین ببرد  ،گذار را تأمینگیرد. بر این اساس، هر عاملي که اطمینان سرمایهو سود سرمایه در نظر مي
گذاري روط بر آن که: تأمین الزم را براي سرمایهاي به آن وارد کند، عامل ناامني است مشیا خدشه

گذاري را متوقف و موجب هاي جاري سرمایهطرح گذاري نشود؛ایجاد نکند؛ مانع انجام سرمایه
روند و به محور اصلي این رویکرد به شمار ميی سرمایه و سود خروج سرمایه شود؛ بنابراین، دو مؤلفه

 بندي شوند:توانند به ترتیب ذیل دستهرایط مؤثر ميتناسب این دو مؤلفه نیز، عوامل و ش

 ؛ها توسط دولتدارایي یشاخص مصادره .1
 ؛شاخص برقراري سیستم حکومتي جدید و لغو قوانین قبلي .3
 ؛شاخص اغتشاشات داخلي .2
 (؛شاخص رخدادهاي طبیعي )سیل، زلزله و... .7
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 ؛شاخص جنگ .7
 ؛هاشاخص تغییر قیمت .6
 ؛در کشور هاي پولي و ماليشاخص تغییر سیاست .4
 ؛هاها، عوارض، تعرفهشاخص مالیات .8
 ؛ دولت در بازار یهاي مداخلهشاخص سیاست .3

 هاي تولیدي.شاخص افزایش هزینه .1۴

گذاري و هاي امنیت اقتصادي با محوریت سرمایهدر این رویکرد، موارد گفته شده به نوعي شاخص
کید  شوند.بر حفظ اصل و سود سرمایه، محسوب مي تأ

 امنیت اقتصادی در افغانستان یکنندهعوامل تهدید 
مین امنیت اقتصادی گذاری بخش خصوصی در افغانستان تأسرمایه ثیرگذار برترین عامل تأمهم

گذاران و تامین کنندگان سرمایه ،مختلف با مشکالت مواجه شود یهرگاه امنیت اقتصادی به ادله .است
 گردد ومختل می کشور گذاری درروند سرمایه و کنندمنابع مالی اقدام به خروج سرمایه ازکشور می

 گیرد.صورت نمی ،های مختلف استگذاری در بخشبرای سرمایه یتشکیل سرمایه که منبع اولیه
عنوان متغیر وابسته و امنیت گذاری بهدر این نوشته، سرمایه .گذاری تابع عوامل مختلف استسرمایه

باتوجه به شاخص امنیت اقتصادی و رویکردهای . همتغیر مستقل یا توضیحی فرض شد اقتصادی
کند در سه بخش مختلف عوامل که امنیت اقتصادی را در افغانستان تهدید و به چالش بزرگ مواجه می

 بندی کرد:توان دستهمی

 اجتماعی )محیط سیاسی ( الف( عوامل سیاسی و
د وجود یك محیط مناسب فعالیت و عملکرد متغیرهاي اقتصادي مانند سرمایه گذاری، نیازمن

عملکرد اقتصادي را مختل  متغیرها و سیاسی و اجتماعی است. هر حرکتي که فضاي آرام مورد نیاز
نیاز واقعي و قطعي هر  . به طور کلي امنیت،اقتصادی خواهد گذاشت کل فرایند اثر منفي بر ،نماید

ن جهت که اقتصاد از فعالیت مناسب اقتصادي نیز از آ ،از سوي دیگر .حرکت اقتصادي است
کند. پس اقتصاد و به روند امنیت و بهبود آن کمك مي ،رودهاي قدرت جوامع به شمار ميمؤلفه

بررسي وضعیت اقتصاد  جهت و مطابق با موضوع این تحقیق، از این .الزم و ملزوم یکدیگرند ،امنیت
ت سالم اقتصادي خواهد که بحران سیاسي چه اثري بر روند فعالیدر شرایط بحران سیاسي و این

 یمجموعهکنند عبارتند: )اسي را تهدید ميترین عواملي که محیط سیرسد. مهمالزم به نظر مي ،داشت
 . (45ص ،مقاالت امنیت اقتصادي
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 ؛ناامنی عمومی درگیري نظامي و (1
  ؛تعصبات قومی های اجتماعي وناآرامي (3
 ؛هاي سیاسيخطر خشونت (2
 ؛الملليهاي بینمنازعات و تنش (7
 ؛هادرجه کارآمدي نظام سیاسي در تدوین و اجراي خط مشي (7
 ؛کیفیت دیوان ساالري (6
 . شفافیت و منصفانه بودن نظام سیاسي (4

را در افغانستان ترسیم  یاجتماعی، وضعیت ناخوشایند و شکننده های سیاسی وها و نماگرشاخص
تمام والیات دا کرده ترش پیسرکشور گس تا سر ناامنی درکه دهد قراین نشان می شواهد و .کندمی

ضعف و ناکارآمدی دولت در  یدهفزاینده است که این نشان دهن شونتخ افانستان درگیر جنگ و
 .نظامی است های سیاسی اجتماعی وهی عرصهمه

 1جدول شماره 

 محیط سیاسی و اجتماعی

 وضعیت نماگرها

 افزایش درگیري نظامي وناامنی عمومی

 افزایش وتعصبات قومی ناآرامي های اجتماعي

 افزایش هاي سیاسيخطر خشونت

 افزایش الملليهاي بینمنازعات و تنش

درجه کارآمدي نظام سیاسي در تدوین و 
 هااجراي خط مشي

 افزایش

 افزایش کیفیت دیوان ساالري

 افزایش درگیري نظامي وناامنی عمومی
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 (اقتصادیمحیط ب( عوامل اقتصادی)
 . (215: 1371) میر محمدي، ، عبارتند: دنکنمحیط اقتصادي کالن کشور را تهدید ميکه  یعوامل

 ؛تورم و بیکاري -1
 ؛فقر -2
 ؛بدهي دولت )کسری بودجه( -3
 ؛نوسانات نرخ ارز) کاهش ارزش پول ملی( -4
 ؛تراز حساب جاري -5
 ؛قاچاق کاال -6
 ؛مخدر مواد -7
 . فساد -8

تراز  ،نوسانات نرخ ارز ،دهي دولتب ،تراز بودجه ،بیکاري ادي )مانند، تورم،محیط کالن اقتص
اه محیط گذاري بخش خصوصي دو متغیر است که ارتباط مثبت دارد. هر گحساب جاري( و سرمایه

 گذاري بخش خصوصي رشد خواهد کرد.سرمایه باشد، مطلوبکالن اقتصادي 
لی در وضعیت فع وضعیت وخیم مسایل اقتصادی افغانستان حکایت دارد و ها ازشاخص آمارها و

 دام فقرگسترده و ملت از یافغانستان و رهای ای برای بهبوداراده افق روشنی برای آن متصور نیست و
جوانان به  یرویهمهاجرت بی افغانستان و ماهر از نیروی کار جوانان و فرار گیر و اعتیادبیکاری همه

ود ندارد و این نشان های دولتی و خصوصی وجکشورهای همسایه در بین دولتمردان و متصدیان بخش
های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است که عوامل هضعف و ناکارآمدی دولت در تمام عرص یهدهند

 کند.گذاری بخش خصوصی را تهدید میفوق امنیت اقتصادی و سرمایه
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 2 یجدول شماره
 
 
 
 

 محیط اقتصادی

 وضعیت نماگرها
 %41 بیکاري

 %54ا فقر
 7.1 بودجه( سربدهي دولت )ک

 منفی تراز حساب جاري
 افزایش قاچاق کاال

 افزایش فساد
 منفی تجاری یموازنه

 منبع: بانک جهانی

 محیط قانونی(ج( عوامل قانونی )
 ؛میزان تضمین و حمایت از حقوق مالکیت خصوصي (1
 ؛مقررات تأسیس کسب و کار جدید (3
 ؛آزادي رقابت (2
 ؛اقتصادي یعادالنههاي ناتشویق رقابت و مهار فعالیت (7
 ؛حمایت از مالکیت معنوي (7
 ؛نفعهاي ذيهانحرافات ناشي از نفوذ گرو (6
 . (31۴:انحرافات ناشي از مالکیت یا کنترل دولتي)همان (4

تواند فرایند و مي گذاري خصوصي نقش اساسي داردمایههاي دولت در قبال بخش سرسیاست
قوق و مالکیت خصوصي و جعل قوانین حمایت از ح ی بخش خصوصي را متحول سازد.سرمایه

اقتصادي )تقدیم  یهاي ناعادالنهمناسب کار و درآمد و آزادي رقابت و تشویق آن و مهار فعالیت
مناسب منافع تولید( و حمایت از حقوق و مالکیت معنوي عوامل اساسي است که به رشد 

کند اي تولیدي و اقتصادي فراهم ميهکند و بستر الزم را براي هر گونه فعالیتگذاري کمك ميسرمایه
و  گذاري بخش خصوصي انجام نخواهد شدسرمایه قطعبهکه بدون هر کدام از این عوامل 

 .گذاري نمایندکه در محیط ناامن و نامناسب سرمایه د بودگذاران حاضر نخواهنسرمایه
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 گیریبندی و نتیجهجمع
 ی ارتباطات کاسته شدهتري پیدا کند، از هزینهشهر چه موانع مبادله کاهش یابد، سرمایه تحرك بی

کنترل دولت تر شده میزان آسیب پذیري اقتصاد مّلي نیز بیش ،یابدمتقابل اقتصادي افزایش مي وابستگي
گذاری مایهدر نهایت سر دهد ومی محیط اقتصادی را تحت تاثیر قرار ،شودتر ميو خودکفایي آن کم

  یابد؛بخش خصوصی کاهش می

نیروي کار، محل تولید و  المللي افزایش یافته و انتخاب مواد خام،ر چه رقابت اقتصادي بینه
کاهش  ،که یك حکومت یا شرکت بر اقتصاد جهاني سلطه پیدا نمایدمتنوع گردد، احتمال این بازارها

  گردد؛گذاری میتر وارد محیط سرمایهگذاری بیشهای سرمایهشرکت کند.پیدا مي

کنواختي و نفوذ متقابل اقتصادي کاهش یابد، آن دسته از کشورها و مناطقي که قادر یا قابل هر چه ی
شوند و شکاف بین فقیر به حاشیه رانده ميتر منزوي شده در نظام اقتصادي جهان نیستند، بیش ادغامبه 

در نتیجه  یابد وهاي مورد نیاز جهان هستند، افزایش ميترین ثروتو غني به نفع کساني که داراي بیش
 کند.محیط سیاسی و اقتصادی را با مشکل مواجه می

 ،مندي از نظام اقتصادي جهاني باشندها، در تالش براي ورود و بهرهاز ملت تربیش یهر چه عده
ها یا آموزش مورد نیاز جهت پذیرش اثرات تغییرات سریع اقتصادي نیستند برخي که داراي زیرساخت

شوند. البته تنها عامل رو ميههاي غیر قابل تحقق بسیاري روبشده و وعده با انتظارات سرکوب
 بلکه عوامل دیگري نیز دخالت دارد؛اقتصادي دخیل نیست 

 یابدتري ميتري پیدا کند، تولید در برخي مناطق تمرکز بیشاي رشد بیشهاي اقتصادي منطقههر چه بلوك
 نماید؛اعضاي بلوك را نابرابر مي در عین حال امنیت ارج را کم کردهی از خکه این امر اهمیت اختالل در عرضه

ها به طرف و ملت تر شودتر و سیالالمللي مبهمهر چه که هویت دوست و دشمن در نظام بین
روند. کمك یا فشار اقتصادي در کسب اهداف امنیتي تر پیش ميتر و به هم وابستهاقتصادهاي پیچیده

امنیت اقتصادي در جهان پس از  ازاي را کنندهها تصویر نگرانطور کلي، فرضیههباشند. بمؤثر نمي
در حالي که رشد واقعي در تجارت جهاني، بدون شك باعث افزایش  ؛کنندجنگ سرد ترسیم مي

 شود. این روند به طور همزمان:با کیفیت باال مي ه کاال و خدمات ارزانکارآیي و دسترسي جهاني ب

 دهد؛خل( کاهش ميا)و تأمین نیازها از د خودها را براي هدایت اقتصاد تالف( توان مل

هایي در نظام اقتصادي جهاني ادغام شده و آن آمیزموفقیتطور هکه ب ینابرابري بین کشورهایب(  
 دهد.اند افزایش ميکه نشده



ماره
، ش

ارم
چه

ال 
س

هار 
م، ب

شش
ی 

17
۴۴

 

 

 

113 

 منابع

 الف( فارسی

م. زندیه،  یترجمه .چوب جدیدنیاز چار ،سوم جهانامنیت ملي در  .(1357). ك. ب. سیرا. 0
  . تیر .3ی شماره .سیاست خارجي یفصلنامه .ك. احتشامي، اکبري

فرهنگ و  یمؤسسه :سیاسي ینگرشي دیني و انتقادي به مفاهیم عمده .(1243) افروغ. عماد،. 3
 . تهران .چاپ اول .دانش

 .ي در ایران، دانشگاه مفیدخصوص گذاري بخشتأثیر امنیت اقتصادي بر سرمایه .احمد، شکیبا. 2
ی مطالعات راهبردي. : پژوهشکده. روش و نظریه در امنیت پژوهشي(1282) افتخاري، اصغر.. 7

  تهران.
مقاالتي پیرامون امنیت ملي و نقش نیروي انتظامي، تهران: عقیدتي  .(1282). افتخاري، اصغر. 7

 سیاسي ناجا.
 نيتهران: نشر  .حسین بشریه .هاي دولت( نظریه1241)وینسنت.  ،اندرو. 6
  .مطالعات راهبردي یپژوهشکده یترجمه .ها و هراسمردم، دولت .(1248) .باري، بوزان .4
  .تهران: نشر سفیر. ابراهیم خلیلي یترجمه .در جستجوي امنیت مّلي .(1263) .برژینسکي. 8
: مؤسسه هادي صمديی ترجمهها و عقاید اقتصادي، تاریخ اندیشه .(1247). اتماراسینگ. 3

 دانشگا تربیت مدرس تحقیقات اقتصادي، 
 .علي فرجاويغالم یترجمه .توسعه اقتصادي در جهان سوم .تودارو، مایکل. 1۴
 .گوتنبرگتهران: انتشارات  .فرهنگ علوم سیاسي. (1278). جاسمي، محمد. 11
 بی تا   :بهزاد باشي تهران ی. ترجمهتکوین دولت مدرن .جانفرانکو بوجي. 13
  انتشارات دانشگاه تهران :لغت نامه(. 1238) .دهخدا، علي اکبر. 12
  .نشر کتاب .خسرو اسدي یترجمه .الفباي رشد اقتصادي .(1272). رابرد جي، الکساندر. 17
 .هاي امنیت ملي در جهان سوم(اي بر نظریهمطالعات امنیت ملي )مقدمه .(1282). ربیعي، علي. 17

 امور خارجه.تهران: وزارت 
  .دفتر تبلیغات اسالمي واحد مشهد: پدیدشناسي فقر و توسعه، ج سوم(. 128۴. )شمسایي .36
 . جهاد در اسالم، تهران: نشر ني. (1283). اللهآبادي، نعمتصالحي نجف .34



دی
صا

 اقت
یت

 امن
سی

برر
 

مایه
سر

 بر 
 آن

ثیر
و تأ

 
ی د

وص
خص

ش 
بخ

ی 
ذار

گ
تان

انس
افغ

ر 
 

 

 

 

112 

گذاري بخش هاي بانکي و سرمایهتأثیر امنیت اقتصادي بر سپرده(. 1338) .فابریوس، مایکل .38
تاریخ  .سالم یروزنامه. خیرخواهانترجمه و تنظیم جعفر  .المللي پولصندوق بین .خصوصي

3/13/1244. 
 سروش  :تهران .فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي .فرهنگ، منوچهر .33
 .قم: انتشارات محمد نعماني .افغانستان در پنج قرن اخیر. (1247). فرهنگ، میر محمد صدیق .2۴

  .چاپ دوم
  .تدبیر اقتصاد یموسسه، 3مدها، پیشگیري و مقابله(، جها پیا)ریشه .فساد مالي و اقتصادي   .21
ویراتسه . «در قدرت فرا انساني یا شر شیطاني»قدرت انضباطي و تابعیت  .(124۴). فوکو، میشل .23

  .مطالعاتي و تحقیقات فرهنگي یموسسه .تهران .فرهنگ رجائي یترجمهاستیون لوکس، 
 سپهر .تهران .رضا نصیرزادهغالم یترجمه .عيبحران اقتصادي و اجتما. (1267). فیدل کاسترو .22
  . قوس :تهران .المللبط بیناتنازعي در سیاست و رو یزنجیره .(124۴). اصغرکاظمي، علي .27
 .تهران: قومس .المللنقش قدرت در جامعه و روابط بین. (1263) .کاظمي، علي اصغر .27
 ني. :تهران .نيسعید ساري اصال .فرهنگ وضعیت طلبي .(1283). گالبرایت، جان .26
 .ريعسکمحمود  .برگردان .«ايساختارهاي امنیت منطقه» .(128۴). گریك. اي، اسنایدر .24

 پاییز  31 یشماره .راهبرد
 ی، تهران: پژوهشکده1ج .امنیتي -ی مقاالت سیاسيمفهوم امنیت، گزیده. لورنس، فریدمن .28

 مطالعات راهبردي.
غالمرضا،  یسیاسي. ترجمه یتوسعهها در و توالي بحران .(128۴). لوسین دبلیو، پاي و دیگران  .23

 مطالعات راهبردي، ی سروري، تهران: پژوهشکدهخواجه
 .راهبرديی مطالعات پژوهشکده یترجمه .يی متغیر امنیت ملچهره .(1244) .ماندل، رابرت .7۴

  .تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي
  .1284فروردین  .1ج .مقاالت امنیت اقتصادي یمجموعه .ی تدبیر اقتصادپژوهشکده .71
مجموعه  .قضاییه یهاي یازرگاني و معاونت آموزش و تحقیقات قوهموسسه مطالعات و پژوهش .73

 .1283.چاپ اول .امنیت اقتصادي یتوسعه کارهامقاالت همایش راه
تحوالت مفهوم امنیت مّلي، اطالعات سیاسي ـ اقتصادي شماره  محمد علي بصیري،  .72

 162ـ167
، 2فرهنگ اندیشه، س یفساد اداري و امنیت اجتماعي، فصلنامه (.1282. )منصور نژاد، محمد .77

 .11ش



ماره
، ش

ارم
چه

ال 
س

هار 
م، ب

شش
ی 

17
۴۴

 

 

 

117 

 .128۴دي  37کیهان هوایي،  .مومني، فرشاد .77
مطالعات  یلنامهپایدار، فص یتوسعهبررسي مفهوم امنیت ملي و تأثیر آن در  مهري، عباس. .76

 . ، زمستان17شماره  .دفاعي استراتژیك
 .فرهنگ اندیشه یمجله .بر امنیت اقتصادي یمقدمه .(1287). مدی، سید محمدمیر مح .74

 17 یشماره
 یتهران: مؤسسه .آمایش سرزمین و مالحظات امنیت اقتصادي .(1286). میر محمدي، محمد .78

  . تحقیقاتي تدبیر اقتصاد
  .مهوريمرکز بررسي نهاد ریاست ج. مباني امنیت اقتصادي .(1248). میرمحمدي، سید محمد .73
مطالعات  یتهران: پژوهشکده .سیاسي یتوسعه .(1243). وانیر، مایرون، هانتیمگتون، ساموئل .7۴

 .راهبردي
  .نشر ني .تهران .حسین بشریهی لویاتان. ترجمه .(128۴). هابز، توماس .71
   .چاپ سوم. تهران: مرکز اطالعات و مدارکفرهنگ علوم سیاسی، . رادمینو افشاری وآقابخشی  .73

 نابع انگلیسیب( م

53. John Vasquez,( 1998),  the Power of Power Politics, Cambridge . 
54.  John Black: Oxford dictionary of economics P.H 7. 
55. Lester Thurow, (1992) , Head To Head (New York: William Morrow)  
56. Gerard Rednitzky(1997). Strong social systems. Voluntary vs. Coercive 
order in Gerard Radnintzky (edi) values and The Social order,  England.  

 

 



تان
انس

افغ
صاد 

 اقت
ی بر

شوی
 پول

ثار
آ

 
 

 

 

117 

 

 اقتصاد افغانستانشویی بر آثار پول
 **رضا رسولی کمالیغالمو  *سید مهدی اصغری

 
 کابل ، )ص(النبیینی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه خاتماستاد دانشکده ماستر علوم اقتصادی،* 
ی اقتصاد و رییس و عضو هیأت علمی دانشکدهدانشجوی دکترای علوم اقتصادی، ، پوهنیار* * 

 ، کابل)ص(النبیینمدیریت، دانشگاه خاتم

 چکیده 
های کوتاه و پر درآمد سوق هتعهد را به یافتن راهای بیطلبی همواره انسانخواهی و راحتزیادی

از مسیرهای غیر  ،سود فراوان به دست آورند تر متحمل شدهکه زحمت کم داده است. آنان برای آن
یمم کردن منفعت شخصی تعهد برای ماکزتاجران بی ،رواین از شوند؛اخالقی و غیر قانونی وارد می

گریز از « غیر اخالق مدار»داری های سرمایهکنند. در نظامابزاری و هیچ راهی دریغ نمیخود از هیچ 
ای معتقد هستند و عنوان افتخاری برای تاجر محسوب شود. آنان فقط به اخالق حرفهتواند بهمیقانون 

که اگر تری برای تاجر به ارمغان آورد؛ تا جاییای رفتاری مطلوب است که منفعت بیشدر اخالق حرفه
عالیت اقتصادی گریز آن ف یانگارانههای جرمو تاجر بتواند از هزینه تر خالف قانون هم باشدسود بیش

تر اعمال غیر قانونی شود. پر درآمد بودن و سرعت بیشای تجویز میداشته باشد، بر مبنای اخالق حرفه
های نامشروع وارد شده و باعث مشکالت کند تا از راهگونه افراد را تشویق میاین ،در کسب درآمد

ها و یا دولتهای قضایی کشورها اره دستگاههمو ،بنابراینزیادی برای آحاد جامعه در پی داشته باشد؛ 
 گونه اعمال غیر قانونی جلوگیری شود.  اند که با اتخاذ تدابیری الزم از اینسعی کرده

های مد فعالیتغیر قانونی است که بر اساس آن درایکی از این دسته اعمال  ،پولشویی یا تطهیر پول
 ظاهر مشروع و قانونی جلوه نماید. تحقیق حاضر شود که درمیای وارد اقتصاد ا مشروع به گونهن

اثرات آن را بر  اقتصاد افغانستان به کاوش گرفتهای بوده ابعاد مختلف این پدیده را در ساختار کتابخانه
ن مفهوم، مراحل و آثار پولشویی بر اقتصاد یاقتصاد این کشور بررسی کرده است. ابعادی از قبیل تبی

 . گیری از پولشویی و ...نک بر پیشگیری، اثر بانکداری الکترویابله و پیشافغانستان، راهکارهای مق



ماره
، ش

ارم
چه

ال 
س

هار 
م، ب

شش
ی 

17
۴۴

 

 

 

116 

کثیف،  سیاه و خاکستری، تجارت  هایپول، پولشویی، اقتصاد افغانستان واژگان کلیدی:
 (FATF)الکترونیک 

 مقدمه
های مختلف جهان ی در کشورافزایش پولشوی ،یکی از بزرگترین مشکالت در دنیای امروز

ترین اقتصادهای عنوان یکی از فاسداقتصاد افغانستان به .باشدهای در حال توسعه میکشور خصوصبه
حاصل از رفتار های  ،جهان نیز از این قاعده مستثنا نیست. پولشویی، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید

هان، رشد گیر جرایم و اعمال خالف در سطح جچشمپولشویی به دلیل رشد  مجرمانه می باشد. امروزه
 یکه به یکی از معضالت حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعهای؛ تااندازهبسیاری یافته است

بر مبارزه با آن  المللبین یاقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است. به همین دلیل عزم جامعه
 ند.اکار بردهه تدابیر مختلفی را برای نیل به این امر ب متمرکز شده

ها رشد صنعت ترین آنهای جدید مواجه است که بزرگمبارزه با پولشویی در جهان با چالش
های تحت پیگرد قرار دادن مجرمان این تجارت الکترونیک است. رشد این پدیده در جهان بر دشواری

اقتصاد  اما کارشناسان ؛پدیده دامن زده است. اطالع دقیقی از میزان پولشویی در جهان در دست نیست
نظر  اند. البته باید درمیلیارد دالر در جهان تخمین زده 16۴۴میلیارد دالر تا  6۴۴میزان پولشویی را بین 

گیر کشورهای ثروتمند جهان داشت که این معضل مختص کشورهای فقیر جهان نیست بلکه گریبان
 نظیر سویس، آمریکا و انگلیس نیز شده است.

این تحقیق به دنبال ، رواز این ؛پرداخته نشده استید، به این امر طور که با در افغانستان آن  
های اقتصادی به بررسی راه ،آن است که با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیطی

با پولشویی در افغانستان بپردازد و ابعاد مختلف و راهکارهای مقابله با آن را تحلیل و بررسی  مبارزه
 نماید. 

داری است که از گیر جنگ فرسایشی دامنهدرار دهه افغانستان کشوری است که چهه بر آن، عالو
ا مفاسد اقتصادی را سلب کرده اصالحات و مبارزه ب یزمامداران کشور فرصت اندیشیدن در زمینه

الزم است برای  ،رواز این. باشد. این کشور دارای اقتصاد و سیستم مالی و بانکی نوپایی میاست
تحقیقی بر اساس اصول علمی و با توجه  ،افغانستانی یی پولشویی  به جامعهناساندن و معرفی پدیدهش

تواند آثار آن می یخصوص روند فزایندهگیرد. پولشویی و بهصورت  به شرایط موجود در این کشور
ن این معضل نه حل کرد ،رواز این ی اقتصاد افغانستان بر جا بگذارد.بسیار مخرب و ماندگاری را رو

 ها درخور اهمیت است. تنها برای نسل حاضر در کشور بلکه برای تمامی نسل
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 مفهوم پولشویی یا تطهیر پول -1
ی فرآیندی است که در با توجه به تعاریف مندرج در منابع حقوقی و اقتصادی، باید گفت که پولشوی

های ه معنای قانونی کردن درآمدیر دیگر بدهند. به تعبهای غیر قانونی را قانونی جلوه میطی آن درآمد
کثیف ناشی از  هایهای حرام و یا تبدیل پولمشروع یا تطهیر پولهای ناغیر قانونی مشروع کردن پول

 تواند تعریف جامعی باشد.باشد که این میهای تمیز و پاک میاعمال خالف به پول

شان را تصاحب را از حکامی که ثروت بازرگانان دارایی خود ،دو هزار سال پیش از میالد مسیح
مخفی کردن دارایی خود از  ینمودند. تجار بر عالوهکردند، پنهان میکرده و خودشان را نابود می

 (.2۴: 1284)جباری،نمودند جا نیز میه ب شان را جاحکومت، ثروت

ها را اسم آلکاپونگروهی به  ،تاریخی است. نخستین بار فردی به نام آلکاپون یپولشویی یک پدیده
 عمل خود یکردند و برای پنهان کردن از شیوهتشکیل داد و این گروه در جریان روز از مردم اخاذی می

مد خویش را از این ساختند که درابه این طریق وانمود می شویی( تأسیس کردهخانه )خشکشویترخ
 الح پولشویی شکل گرفت. و به این ترتیب اصطه نامشروع ورند و نه از راآه دست میراه ب

ی سابقه )جنایت( دو دههعنوان یک عمل غیرقانونیبرخی معتقدند که پولشویی )تطهیر پول( به
در  در مورد قاچاق دوا مورد توجه قرار گرفته است. از اساسمیالدی و  138۴ یاز دهه دارد و در عمل

آن انجام گرفته  زیادی برای پولشویی در هایهایی را که فعالیتهای اخیر شاید بتوان یکی از زمانسال
طبیعی بود که با توجه به  .های اروپایی به واحد مشترک یورو دانست، زمان تبدیل پولاست

های کالن باید منشأ معلوم و ها، پولهای پولی این کشورها و نظام بانکی به نسبت مطلوب آنسیاست
تبدیل به یورو توسط برخی که از راه نامشروع  به دست  های هنگفت برایپول یداشتند و ارائهقانونی می

های قاچاق و یا و یا در مواردی منجر به کشف باندها منجر به کشف منشأ غیر قانونی آن ،آورده بودند
و خرید اموال  های خود به کاالافراد سعی در تبدیل پول ،بنابراین گردید؛های تروریستی میگروه

 (.28غیر منقول نمودند)همان: ویژه اموال هگوناگون ب

 انواع پولشویی -2
پذیرد که با توجه به آن انواع مختلف نیز دارد. در اینجا های مختلف صورت میپولشویی از راه

 آمده است: ترین انواع پولشوییمهم
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 پولشویی درونی. 1-2
وجود ه ب در داخل خاک یک کشورهای مجرمانه شود که از فعالیتهای کثیفی میشامل پول 

 اقتصاد شده باشد. یو شو و داخل چرخه شستآمده باشد و در داخل همان کشور 

 پولشویی بیرونی. 2-2
های مجرمانه در داخل سایر کشورها شود که از فعالیتهای کثیفی میاین نوع پول شامل پول 

 دست آمده است.ه نونی ببه پولی شود که از راه قا تبدیلها تطهیر یا ه دست آمده باشد و در همان کشورب

 شوندهپولشویی مهار .3-2
دست ه های مجرمانه در داخل خاک یک کشور بشود که از فعالیتکثیفی می هایپولشامل  

 . ها از آن کشور خارج شده در کشور دیگری تطهیر شودآمده باشد و آن پول

 پولشویی وارد شونده .4-2
 ه دست آمدههای مجرمانه در سایر نقاط بفعالیت که ازشود می ایهای غیر قانونیشامل پول 

 .(35:  1315شود )رضائی، در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می

 مراحل پولشویی -3
مراحل پولشویی با مراحل عملیات پولشویی فرق دارد که در اینجا ما به مراحل پولشویی می 

 خواهیم پرداخت.نیز پردازیم. در ادامه به مبحث مراحل عملیات پولشویی 

 مراحل ابتدایی پولشویی .1-3
  :گذراندزیر را می یبه طور کلی جریان تطهیر پول سه مرحله

 گذاریسرمایه یمرحله .3-1-1

کند های غیر قانونی ایجاد میپولشویی تجارتی نقدینگی است که مبالغ عظیمی پول را از فعالیت
ها به صورت نقد در مبالغ کم صورت که پرداخت: خرید و فروش خیابانی مواد مخدر )برای مثال

هدف  شوند.ها وارد سیستم مالی یا اقتصاد خرد یا به صورت قاچاق از کشور خارج میگیرد(. پولمی
شویان، خارج کردن پول از محل کسب شده است تا بدینوسیله از ردیابی مقامات رسمی دور بماند پول

غیره تبدیل  های مسافرتی، سفارشات پستی ومانند چکهای دیگر هآن را به صورت و در نتیجه
 کنند.می
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 بندیالیه یمرحله .3-1-2

ها از بندی کردن، اولین تالش برای پنهان سازی یا تغییر شغل منبع مالکیت سرمایهدر روند الیه
عی شود و نوباشد که منابع ردیابی حسابرسی میمعامالت مالی می یهای پیچیدهطریق ایجاد الیه

 عمدقانونی از منبع جرم است که به های غیربندی، جدا نمودن پولکند. هدف الیههویتی ایجاد میبی
ای پیچیده از معامالت مالی با قصد پنهان سازی از هر گونه روند حسابرسی همچون با ایجاد شبکه

ها به جایی پوله ب له این است که با جاأبارز این مس یگیرد. نمونهمنبع و مالکیت وجوه صورت می
باشد، های سوری مینام شرکتهای بانکی خارج از کشور که متعلق به سهام بیداخل و خارج حساب

گیرد. با این فرض که بیش از طور الکترونیکی صورت می هایی از طریق انتقال سرمایه بهبندیالیه
ک تریلیون دالر انتقال وجوه به گیرد و نمایانگر بیش از یانتقاالت الکترونیکی صورت می 511111

طور روزانه از طریق الکترونیکی است که اغلب آن قانونی است. اطالعات واضع و کافی در مورد هر 
 یا تمیز وجود ندارد ،که دریابیم پول رد و بدل شده کثیف است الکترونیکی مبنی بر این انتقاالتیک از 

 .(57: 1354)صفدری، 

جا ه ب توانند پول کثیف خود را جاگردد که میپول شویان تلقی می روشی عالی برای ،بنابراین
از معامالت پیچیده  ، عبارتنددنگیرمورد استفاده قرار می شویانپولهایی که از سوی نمایند. سایر روش

های آتی با فرض حجم خالص معامالت روزانه و میزان باالیی معامالت کارگزاران بازاربا سهام، کاال و 
 باشد. نام موجود شانس ردیابی معامالت بسیار ناچیز میبع بیاز منا

 ادغام یمرحله. 3-1-3

الی و ای که پول با سیستم مپولشویی، ادغام کردن است. مرحله یدر چرخه یآخرین مرحله
شویان پول شود. پولدر این سیستم یکسان می ،های دیگربا تمامی دارایی اقتصادی قانونی ادغام شده

با انجام این  .انده دست آمدهنمایند که از راه قانونی بده را در اقتصاد ادغام نموده و وانمود میپاک ش
شویان در های متداول پولمرحله، تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن ثروت بسیار مشکل است. روش

 این مرحله از عملیات بدین صورت است:

ها شود. پس آنها تضمین میان کاری در آنهای صوری در کشورهایی که حق پنهتأسیس شرکت
قانونی آتی از پول شسته شده به خودشان وام دهند. به عالوه، برای  یقادر هستند طی یک معامله

 ،گیرندهای وام هستند و در ازای وامی که میپرداختخواستار کاهش مالیات بر باز  افزایش سود خود
ها را بیش از قیمت وارداتی که کاال –های غلط صادراتی فاکتور فرستادن شوند.ی قائل میبرای خود بهره

ه جا ب دهد پول را از یک شرکت یا کشور به جای دیگری جادهد، به پولشویان اجازه میواقعی نشان می
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سسات مالی گنجانده ، در مؤدهندمنبع پول رانشان میظاهر بهکه  ییهاکنند، در حالی که فاکتور
یک  شویان بهی انتقال الکترونیکی( از بانک پولست که پول )به وسیلها ر اینتروش ساده د.نشومی

های عنوان پایگاهتوان بهسادگی می های در دسترس بهبانک قانونی انتقال داده شود؛ زیرا از بانک
  . (57: 1312)حیدری،  مالیاتی استفاده کرد

 مراحل عملیات پولشویی -4
 گیرد.زیر صورت می یرحلهم سهمراحل عملیات پولشویی در 

 ایجاد پول غیر قانونی. 1-4

های غیر مشهور و غیر رسمی و اشخاصی که در شکل معمومل پول غیر قانونی از سوی بنگاهبه
از طریق  ها معموالشود. این بنگاهتولید می ،صورت غیر قانونی فعالیت دارندها به طه با این بنگاهراب

ای را خارج از های ارزشمند و یا خدمت ویژهبا مسؤوالن پر نفوذ کاال های غیر مجاز و ارتباطروش
با استفاده از  عموالکند و مدریافت می ،تر از میزانی که تعیین شده استمعمول و با سقفی بیش یرویه

در  دهند.تر رواج میبیش پرداخت مالیات پول غیر قانونی را ریزی شده برای فرار ازهای برنامهروش
گیرد و یا از مراکز غیر قابل حسابرسی ای یا سوپسیدی صورت میهایی که توزیع با روش یارانهرکشو

خواران حداکثر شود، فضای مطلوبی برای رواج پول غیر قانونی فراهم می شود و رانتحمایت می
 آورند.دست میه برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد ببهره

 سند سازی مالی .4-2

های مالی و غیر متعهد به مقررات نظام بانکی و با ها و واسطهموال پول غیر قانونی از طریق بنگاهمع
خصوص با . امکان جلوگیری از این جریان بهشودبانکی می یاستفاده از اسناد جعلی وارد شبکه

یک به نحو ی نزدآوری قادر است که در آیندهمشکل است، لیکن همین فن آوری الکترونیکگسترش فن
 طور دقیق شناسایی کنند.های اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را بهبخشی، طرفرضایت

مشکالتی مواجه خواهد شد، آوری جدید، در مراحل اولیه با از هر نوع فن بدیهی است استفاده
یند در رابطه با فراکنند، ابهامات آوری الکترونیک را قانونمند میتدریج که جوامع استفاده از فنلیکن به

تدریج با قبول هتوان امیدوار بود که بپولشویی کاسته خواهد شد و بر عکس تفکر برخی بانکداران، می
بانکداری الکتروینک، این مشکل نیز نسبت به وضعیت متداول کاهش  یالمللی در زمینهمقررات بین

 یابد.
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فضایی است که مؤسسات واسطه مالی  در این خصوص آنچه باید مورد تأمل قرار گیرد، بازسازی
مستقیم یا غیر مستقیم از  بدیهی است در صورت حمایت به صورت قانونی رشد کنند. توانند در آنمی

مالی به  کنندگان وجوهکنندگان و تقاضای مالی، عرضهخصوص در زمینههای بزرگ دولتی، بهانحصار
زمینی، با گسترش نهادهای مالی غیر متشکل و زیر هند شد و در نهایتناچار به بازار سیاه کشیده خوا

 .(41: 1236)تزهبی، وجود خواهد آمد هفضای تاریک و غیر قابل کنترلی برای پولشویی ب

 ه صورت مستقیم برخورد شود ب -های استثناییجز حالت –های غیر متشکل پول هرگز نباید با بازار
توان ها میهای این نهادبرداری از مشورتو با بهره های مالی سالمبلکه با تشویق و حمایت از واسطه

های مالی غیر متشکل، های واسطهتضعیف پایگاه زمینه را برای از بین بردن پولشویی فراهم کرد.
همزمان با ایجاد فضای آزاد معامالتی، عملیات پولشویی را با مخاطراتی رو به رو خواهد کرد. در 

اختالط » های مالی شفافیت قابل قبولی بر قرار کرد، نوعیسطهصورتی که نتوان بین اشخاص و وا
 کند.یند پولشویی را تسهیل میآید که فراپدید می« مالی

 اختالط مالی. 4-3

ی از فرایند پولشویی است؛ زیرا در این مرحله که معموال ترین مرحلهاختالط مالی، پیچیده
سهولت سر نخ اصلی گیرد، بهاران مالی صورت میدالت پولی از طریق نهادهای واسطه و یا کارگزمبا

ستد و پیچیدگی اختالط مالی زمانی که داد  گیرند.کنندگان پول در ابهام قرار میمبادله، یعنی عرضه
ها، مقررات یابد؛ زیرا در بسیاری از کشوربه مراتب افزایش می ،کندالمللی پیدا میبین یجنبه

 شود.به تصویب نرسیده است و یا رعایت نمی المللی در رابطه با پولشوییبین

در واقع  ،پردازندکسانی که از طریق پولشویی به مبادالت مواد مخدر و یا قاچاق کاال می ،رواز این
و واقعی هر کشور را نشانه  های سالمتری نهادبا قدرت بیش شکل مجددهای آلوده، بهبا اختالط پول

 ،شوند، با استفاده از رانت اطالعاتیگیری نزدیک میفل تصمیماند. گاهی کسانی که به محاگرفته
 تلقی شود.« پولشویی ضمنی». این مسأله نیز باید نوعی آورنددست میه ای را بثروت قابل مالحظه

ها و آید و با سایر منابع بانکدر هر حال، وقتی از طریق رانت اطالعاتی ثروتی به وجود می
ر شود، بالفاصله جناع سیاسی تحت تأثیر خود را تقویت خواهد کرد و دمؤسسات اعتباری مخلوط می

 پولشویی تا حدود زیادی دشوار خواهد شد. یلهاین حال مبارزه با مسأ
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 تشویق پولشویی -4-4

های قاچاق و غیر مجاز، تحصیل طریق دزدی و یا خرید و فروش کاالکنیم که منابعی از فرض می
های قانونی بانکی و با استفاده از خدمات بانکی، بتواند از طریق روش یهگذاری در شبککرده با سپرده

خواهد انجام دهد. تا زمانی که صاحبان غیر قانونی پول که میمثل سایر افراد عملیات بانکی در جهتی
ساده است، ) لیکن  یلهورزند، پولشویی یک مسأبا فریب مجریان قانون به عملیات خود مبادرت می

رسی پیدا کنند، که صاحبان غیر قانونی پول بر خود قانون و شکل دادن آن به نفع خود دستاین از پس
 ،( در هر حاللشویی شتابنده مواجه خواهیم بودپو یلهمثل کشورهای آمریکای التین، آنگاه با مسأ

 شناختی روی دهد.موضوع پولشویی در ابتدا ممکن است موردی و تحت تأثیر عوامل مختلف آسیب
عنوان یک های اجتماعی قابل رفع است، لیکن زمانی که پولشویی بهله نیز مثل اکثر آسیباین مسأ

جامعه را  یسیاسی مشروعیت پیدا کند، در آن صورت آتشی فراگیر، دامن همه یهدف سازمان یافته
ختل های ملی که بالفاصله موجب تشکیل تومورامروزه این هجوم سرطان پو ور خواهد ساخت.شعله
 . (83: 1234ای، شود، تحت عنوان پولشویی مطرح شده است )میوهاقتصادی می یکننده

 بانکداری الکترونیکی و پولشویی -5
نقش اساسی را بین بانکداری  هابین الملل، بانک یدر عرصه خصوصبهدر تجارت امروز 

رین واسطه بین خریدار و فروشنده تعنوان مهمها بهکنند و بانکالکترونیک و تجارت الکترنیک ایفا می
های ها و سیستمواسطه بین منبع داده یهاشود و بانکهستند. بدین ترتیب مفهوم بانکداری عوض می

های الکترونیک و مشتریان خواهند بود. لذا تا زمانی های اعتباری و حسابخدماتی و کاربردی، کارت
 ندارد. تجارت معنا ، که امکان پرداخت الکترونیک نباشد

وجود آمده ه تنها ابزار جدیدی ب ؛نیست ی جدیداما باید توجه کرد که تجارت الکترونیک چیز
الزم نیست مقررات حاکم بر سرمایه و پولشویی تغییر  ،برای داشتن پول الکترونیکی ،است. بنابراین

ستفاده از ابزار باشد، کند و الزم نیست که قوانین جدیدی را تدوین کنیم، فقط قوانین ما باید ناظر بر ا
لذا باید این مقررات را در نظر بگیریم و قوانین ناظر بر ابزار پرداخت الکترونیک تعبیه شود و همچنین 

 (.77:  1287باشد را در نظر بگیریم )فریده، اسناد الکترنیکی که بیانگر ردپای وجوه می

شکل مستقیم با منافع ابله با پولشویی بهبرای مق هاهای دولتاند که منافع و فعالیتبرخی براین باور
جوی توسعه و افزایش تجارت و پول الکترونیکی دیجیتالی وهای اشخاصی که در جستو فعالیت

ها مقررات پولشوییی را وضع خالف است. امروزه بسیاری از کشورنام هستند تعارض داشته و مبی



تان
انس

افغ
صاد 

 اقت
ی بر

شوی
 پول

ثار
آ

 
 

 

 

132 

ا و مؤسسات مالی، مشتریان خود را بشناسند هین مقررات مستلزم آن است که نهاداند و رعایت اکرده
 های بی نام است و همچنین باید معامالت مشکوک را گزارش کنند.ی منبعی از حسابکه در بردارنده

برای پول  باید مقررات جداگانهاقتصادی و اجتماعی اروپا معتقد است که می یکمیته
افزار، تنظیم و وضع شود و مبتنی بر نرم  ایکیمبتنی بر کارت هوشمند و پول الکترونی ایالکترونیکی

افزار به دلیل امکان مبادله و انتقال مبتی بر نرم ایله بدین خاطر است که از پول الکترونیکیاین مسأ
شود، در حالی که معامالت برداری استفاده میمبالغ زیاد )به هر میزان که باشد( برای پولشویی و کاله

که اطالعات از آنجائی ،عالوهه شوند. بپیش پرداخت انجام می هایکوچک از طریق کارت
لذا انجام درست و صحیح  ؛شوندهای جغرافیایی، مبادله مینیکی در انترنت بدون توجه به مرزالکترو

 (.6۴)همان:  همکاری بین المللی است های مختلف ون امر مستلزم همکاری مقامات کشورای

 : ی مقاصد تبهکارانه به موارد زیر بستگی دارداستفاده از پول الکترونیکی برا

تواند منتقل انفعال مستقیم با سیستم اپراتور، میو ای که پول الکترونیکی بدون فعل محدوده -
 شود؛

صوص به آن( تواند بر روی دستگاه )یا تجهیزات مخحداکثر میزان پول الکترونیکی که می -
 نگهداری و ذخیره شود؛

 ؛گاه و سیستم برای نگهداری سوابقصالحیت و توانایی دست -
 ؛های جغرافیاییالکترونیکی از طریق فرار از مرز سهولت عبور و حرکت پول -

لکترونیکی توان گفت بانکداری ایند پولشویی میزم به توضیح است از سه مرحله فرادر اینجا ال
زیرا وجود اسناد  سازد؛ پولشویان بسیار سخت و دشوارگذاری را برای یند الیهبستر مناسبی است تا فرا

در  کند.موجب ردیابی راحت هرگونه وجوهی را فراهم می لکترونیکی در بانکداری الکترونیک،ا
 ؛باشدتر از بانکداری سنتی مییند جایگذاری )تزریق پول کثیف( نیز مشکلکداری الکترونیک فرابان

و  به یک حساب را مشخص کرد توان توالی یا جریان پرداختیمیآسانی به ،زیرا در این سیستم
 های هنگفت به مقادیر کوچک( استفاده کنند.)تقسیم پول توانند از اسمورفینگپولشویان نمی

توان چنین نتیجه گرفت که بانکداری الکترونیک و انجام عملیات بانکی از طریق سیستم در پایان می
 (.48: 1286آفتاب،  ینشریهتر شدن پولشویی در کشور شود )تواند باعث سختالکترونیک می
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 علل رشد پولشویی در افغانستان -6
های مندرج در گیها پیرامون پولشویی و ویژبا توجه به تعاریف، توضیحات و بررسی

فعالیت گروهی و سازمان یافته، استمرار داشتن، ، فرایند این پدیده چون:)المللیهای بینکنوانسیون
و ارتباط  گذاری و ادغام داشتن(داشتن، نیاز به مکان یابی، الیه فراملی بودن و حجم بالنسبه انبوه

ها با شرایط مساعد برای پیشبرد مستقیم آن با قاچاق مواد مخدر، افغانستان یکی از بهترین مکان
  که در ادامه به دالیل آن اشاره گردیده است:تواند باشد عملیات پولشویی می

 قانونی را سپری نمودهمرج و بیو چهار دهه جنگ، هرج  افغانستان کشوری است که تقریباً . 1
و فرهنگی  شده  های اقتصادی، سیاسی، اجتماعیگذشت این زمان باعث عقب ماندگی است.
فین و در بین های جداگانه، دولت وقت و مخالو حاکمیت واحد سیاسی کشور به قسمت است

ه بعد دولت و طالبان تقسیم شد. حکومت تنظیمی و طالبان و از آن ب خود مخالفین و بعد
ویژه در قلمرو خارج از کنترل های متخاصم بههی را برای گروفرصت خوب ،موجودیت این وضعیت

 ب و غیر قانونی فراهم ساخته است؛های نامطلوها، غرض انجام فعالیتدولت

. جایگزینی کشت کوکنار به جای محصوالت سالم و عنعنوی در بخش زراعت، افزایش 3
که یتحت کشت و تولید تریاک و مشتقات آن و قاچاق آن به خارج، تا جای یساحه یاالنهس

 کنندگان در جهان مبدل ساخته است؛ افغانستان را در صدر جدول تولید

و اخراج مبالغ  3۴۴1پول توسط مراجع مختلف قبل از سال  ی. چاپ غیر قانونی و بدون پشتوانه2
شخص نبوده و همین طور ورود آن به کشور و دوباره برگشت آن و هنگفت از کشور که منابع آن م

 ز ادامه دارد؛همین نی

 فرار از پرداخت مالیات؛ .7

 ی تاریخی دارد؛های باز که ریشهاموال تجارتی با استفاده از مرز . قاچاق7

 عنوان نظام اقتصادی افغانستان؛. به رسمیت شناختن بازار آزاد به6
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یر غ یسازی افغانستان و استفادهی جهانی به بازهای جامعهها دالر کمکرد. سرازیر شدن میلیا4
 موثر و شفاف از آن؛

های خصوصی داخلی و خارجی)بدون شفافیت منابع . صدور جواز فعالیت و ثبت سرمایه8
 .سرمایه(

 های پولشویی در افغانستان زمینه -7
جودیت و رشد آن در یک عرصه است. های موهای شناخت یک پدیده، شناخت زمینهیکی از راه

، بررسی شده دیداری پولشویی در افغانستان شدههایی که موجب پها و زمینهدر این بخش فرصت
 ها قرار ذیل است:ترین موارد آنمهماست. 

 ؛3۴۴3اصالحات پولی در دسامبر سال انجام  یهای جدید در نتیجههای کهنه به پولتبدیل پول -1

 د مخدر؛قاچاق موا  -3

های دولتی و شخصی توسط افراد زورمند و تبدیل آن به مالکیت دارایی غصب و زورگیری امالک و -2
 ها؛شخص و ایجاد شهرک

ی دولتی و پایهی جهانی توسط افراد بلندهای جامعهاندازی کمکه کارچگونگی صرف و ب -7
 ها و انجوهای داخلی و خارجی؛آن انجوهای مربوط

های حقوقی در شرایط موجودیت فساد داخت مالیات دولت توسط افراد و شخصیتفرار از پر -7
 ؛ها و نظارت بر سیستم مالیگسترده مالی و اداری و نبود انستیتوت

گذاری )آیسا( حمایت از سرمایه حبه اصطال های که توسط ادارهگذاریها و سرمایهاکثریت شرکت -6
اسمی و نمایشی را دارا بوده که  یجنبه ، این عمل صرفمواردثبت و جواز داده شده است که در اغلب 
از آن های غیر شکل کامل متوقف یا به کارهای خود را یا بهبعد از حصول مجوز و امتیازات فعالیت

گرگونی قابل لمس ، ما شاهد حد اقل دآن با شروع فعالیت این مؤسسات پرداخته شده است. در غیر
 د؛تواند باشپیوند بوده نمیاداره در این جرم بیلین این وبودیم که مسؤمی
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های خصوصی داخلی و خارجی و اجرای جواز فعالیت به آن ها و افزایش سریع سرمایه ایجاد بانک -4
 و مشخص بودن منابع سرمایه های آن؛و عرصه فعالیت بدون شفافیت 

ظاهر خیریه و های بهسازمان و حتا هاو صالون هاها، رستورانتها، هوتلها، بنیادتأسیس تلویزیون -8
.... 

رود در آن شست و شوی های مشکوک به پولشویی بوده که گمان میالذکر از محلموارد فوق
 های مختلف صورت بگیرد. رفندهای غیر قانونی به تپول

 آثار پولشویی بر اقتصاد افغانستان -8
های فساد مالی، اداری و تمویل زمینه آوریای در راستای فراهمپولشویی در افغانستان وسیله

از  ،ها دالر تحت عنوان کمکساالنه ملیارد افغانستان ،تروریزم در کشور گردیده است. در شرایط کنونی
ها برای پیشبرد جنگ، نوسازی و باز سازی در کند که اکثر این کمکحهانی دریافت می یجامعه
طرف انکشاف ه زده را بکه کشور جنگتا این شودهای مختلف این کشور به مصرف رسانده میعرصه

 1۴تر از اما با تأسف که با گذشت بیش قتصادی و اجتماعی دستگیری نمایند؛های سیاسی، ادر عرصه
بخش نیست بلکه اکثریت مردم نه تنها برای مردم قناعت ،ها دالر در این کشورسال و مصرف ملیارد

 های شان نیستند.انوادهافغانستان نیز شاهد تحول در اقتصاد خ

قع ها برای مردم افغانستان موثر وااین کمک ی مصرفکه نحوهعوامل متعددی وجود دارد تا این
ها در کشور دم افغانستان عامل این نابسامانیگی شان احساس کنند. مرنشود تا تحول مثبت را در زند

جهانی اکثریت  یدانند. جامعهها میاین کمک یشان را موجودیت فساد و عدم مدیریت سالم در نحوه
ها و از طریق سازمان ،ها زیربنایی هم نیستندهایی که اکثریت آنها را با بودجه سازی باالی پروژهکمک
 رسانند.ها را غیر موثر به مصرف میکمک ، قرارداد نمودهکه متعلق به کشور خودشان است یهایانجو

ها توانند که پروژهها بنا به مشکالت امینتی نمیها و انجوشرایط زمانی طوری است که این سازمان
های مسلح مخالف دولت و یا هم به تعداد که به گروهبرداری بسپارند. تا زمانیرا با کیفیت خوب به بهره

های شان آغاز کنند و یا توانند به کار باالی پروژهنمی ،از اراکین بلند حکومتی همان والیت پول نپردازند
ها به چند پروژه ،کنند و به این شکلداد میهای داخلی قرارها را با شرکتبه مشکالت امنیتی پروژه بنا

ه عاید نامشروع ب ،شرکت داخلی دست به دست شده که هر شرکت با اختالس در اصل بودجه پروژه
دولت یا  های مسلح مخالفهای خارجی با پرداخت پول به گروهآورند و یا هم مانند شرکتدست می
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مقامات حکومتی که انجام چنین اعمال خود در تضاد با احکام قانون اساسی و قانون مبارزه علیه تطهیر 
ها دالر هایی که میلیونپول و عواید ناشی از جرایم و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم قرار دارد و شرکت

ها و سایر مراحل پولشویی باالی زمین، شهرکگیری ، آن را با به کارآورنددست میه را از درک اختالس ب
 گردند.کنند که در حقیقت جرم پولشویی را مرتکب میگذاری میهای مشروع سرمایهفعالیت

در ضمن جامعه جهانی هنوز هم باالی ظرفیت در ادارات افغانستان باورمند نیستند. آنها ادعا می 
دولت  رساندن این کمک ها موجود نیست.کنند که در ادارات دولتی ظرفیت کافی برای بمصرف 

های متعدد جهانی نیست و چندین بار در کنفراس یافغانستان در حال حاضر موافق به این ادعا جامعه
تدویر  3۴۴3س لندن که در سال نویژه کنفرابه ،که در قبال سرنوشت افغانستان تدویر گردیده است

نده شد که های کمک کنها از کشورر در مصرف کمکتدولت افغانستان خواهان سهم بیش ،یافته بود
از  دولت افغانستان رضایت نشان دادند؛ اما در مقابلبه این خواست  یکننده تا حدودهای کمککشور

گرفتند تا در راستای مبارزه علیه فساد اداری در کشورش اقدامات جدی را روی تعهد دولت افغانستان 
 دست بگیرد.

در روز تحلیف یک بار دیگر تعهد سپردند تا در مبارزه  ،می افغانستانجمهوری اسال رئیس جمهور
های کمک کننده خواست عمل خواهد نمود و همچنان از کشور علیه فساد اداری در افغانستان جدی

رئیس جمهور افغانستان نیز از طریق  تا از ایجاد ادارات موازی به دولت افغانستان خوداری نمایند.
کننده خواست تا از سپردن های کمکرگ شده و حتا از کشورهای بزشفافیت در قراردادها خواهان رسانه

 های بزرگ به اقارب دولت مردان افغانستان خوداری کنند.داد پروژهقرار

لیه فساد اداری که توانسته باشد تعهدات خویش را در راستای مبارزه عدولت افغانستان برای این
رنوالی خاصی را جهت مستقل مبارزه با ارتشاه و فساد اداری و در ضمن سا یادارهتحقق بخشیده باشد، 

 های عدلی و قضایی کشور ایجاد نموده است.های عاملین فساد در ساختار ارگانپیگیری دوسیه

گاهان امور از ایجاد این ادارات استقبال می مبارزه علیه فساد  یاما دولت را در زمینه ؛کننداما آ
شور را تعلقات ها چالش بزرگ در راستای مبارزه علیه فساد اداری درکو آناند تقاد قرار دادهاداری مورد ان

پهلوی آن معافیت عاملین فساد اداری و مالی را از . در کنندسمتی مطرح می سیاسی، گروهی و حتا
ی جهانی امعهاعتمادی در بین دولت افغانستان و جبی ،در حقیقت این بحرانکنند. قانون نیز بازگو می

ها به مردم مصرف کمکور یک چالش بزرگ را در مدیریت چنان فساد اداری و مالی در این کشهم
 .افغانستان به وجود آورده است
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در اقتصاد  بدون استثنا ند،البته باید گفت که تمامی اثرات زیانباری که در قسمت باال ذکر شد
 شود:آن اشاره میصورت مشخص به در زیر به افغانستان موجود است.

دچار مشکالت در  در عمل خالف، دولت ییند و ابعاد این پدیدهه به گستردگی فرابا توج -
و شخصی های دولتی عنوان نمونه غصب زمینسالم اقتصاد کشور شده است، به یاداره

ر و یا ایجاد مراکز تجارتی و اعما ها و توزیع نمرات در برابر پولاهالی و تبدیل آن به شهرک
های فنی و از این بابت حصول مبالغ هنگفت، بدون معیار های رهایشی خالفساختمان

تلفی، نارضایتی و شکایات ی دولت، از یک طرف موجب حقپرداخت قیمت آن و مالیه
این  یربط دولتی مبنی بر تصفیهیهای ذمردم و ایجاد مصروفیت اضافی و ضیاع وقت ارگان

ی در مرکز و والیات شهر یت را در تطبیق پالن توسعهمشکال ،معضل و از جانبی دیگر
وجود آورده هدولت ب یجدی را به عواید و مصارف بودجه یصدمه در نتیجهموجب شده 

 است.
های رسمی در بازار و مترقبه و خارج از پیش بینیصورت غیرسرازیر شدن مقادیر زیاد پول به -

ید بخشیده ارز تشدثباتی را در نرخ بهره و بی عث تورم و اثرات ناشی آن گردیدهاقتصاد با
 (.23:  123۴سازی را افزایش داده است )نجمان، ریسک خصوصی

گذاری در بخش دارایی )بازدهی بلند در کوتاه مدت( تجارت که تمایل بیش از حد به سرمایه -
ات احتوا ها را واردتر فعالیت آنبار بیش تر رایج بودهدر آن فرار از پرداخت مالیات بیش

 فخود نه تنها با بلند بودن حجم واردات نسبت به صادراتی نوبهنماید و این عمل به می
جدی را بر نرخ رشد تولیدات داخلی وارد  یلکه صدمهیدر بیالنس تادیات را برهم زده  توازن

و اقتصاد کشور را به اقتصاد مصرفی و غیر مولد تبدیل نموده است و در نهایت انکشاف 
پایدار را  یمدت دچار مشکل ساخته و توسعههای کالن و بلندزن را در چوکات برنامهمتوا

 گرداند.ناممکن می
در  های کثیفیی بستر مناسبی را غرض تطهیر پولقضا و موجودیت فساد مالی، اداری -

سازی ها و خصوصیمانند، شرکت در مزایده اشکال مختلف مساعد نموده است؛
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ها و ، ایجاد بانکهبر حسب دلخوا هار شکل دادن نوع فعالیت آنییهای دولتی و تغشرکت
 های پر درآمد.مؤسسات ترانسپورتی وغیره بخش

نامطلوب اجتماعی و سیاسی را نیز به دنبال دارد. از جمله با  ی اثرات اقتصادی، آثاربر عالوه -
های با سرمایه های اقتصادیفعالیت یورود افراد فاقد تجربه، دانش، تحصیالت در عرصه

های صنایع، ترانسپورت ها، صاحبان ملکیتان، بانکرگروهی جدیدی از تاجر باد آورده،
ها و های اقتصادی غرض رونق فعالیتدست گرفتن اهرمه وجود آمده است که با به وغیره ب

های اجتماعی و فرهنگی، به ایجاد تلویزیون، رادیو، سازمان نیت در آیندهاطمینان مصو
های د زد که پیامدناحزاب سیاسی دست زده و یا در آینده دست خواه دهای خیریه و حتابنیا

که در نبود قانونیت عدالت و کنترل  جز مافیای اقتصادی و سیاسی چیزی دیگری نخواهد بود
 شدن بر حیات اقتصادیبر سیستم مالی، اثرات جای پای این افراد پاک شده و با چیره

تر در که پیامد آن بیش های کالن شدهگیریگذاری در تصمیمر اثرفرهنگی و سیاسی قادر ب
جهت تأمین منافع و کسب سود شخصی و گروهی، نه منافع اجتماعی و این امر خود فساد 

که در آن حالت  گرددشدن آن میساز نهادینهزمینه تر نمودهموجود را در ابعاد گوناگون گسترده
ای اجتماعی و افراد کم در عمل توجه الزم به عرصه م وعدالت پایمال شده در اتخاذ تصامی

 (.77آن چیزی جز بحران اجتماعی و سیاسی نخواهد بود )همان:  یدرآمد نشده و نتیجه

 راهکارهای مبارزه با پولشویی در افغانستان -9
 باشد کهگیری از جرایم تدوین و تصویب قوانین مناسب میترین اقدام یک حکومت برای پیشمهم

 8در  1232علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم  در سال  در این راستا در افغانستان، قانون مبارزه
های از آن که در رابطه با جلوگیری از گردیده است. در اینجا فقط به بندماده تدوین  4۴فصل و 

 پردازیم.لشویی یا تطهیر پول اشاره شده میپو

هیر پول در یکی از بندهای این قانون  چنین آمده است:  واحد برای جلوگیری از پولشویی یا تط
 دهد:استخبارات مالی به منظور جلوگیری از تطهیر پول وظایف آتی را انجام می

مراتب جهت تصویب، تعدیل،  یصالح با رعایت سلسلهپیشنهادات به مقامات ذی یارائه .1
 یا الغای قوانین و مقررات مربوط؛ ایزاد
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 ؛معامالت مشکوک یهای تثبیت کنندهست شاخصیتیب لاشتراک در تر .3
 ده، ادارات دولتی و مؤسسات دارنده. آموزش ملکی کارکنان مراجع راپور دهن .2

 ها و معامالتسازی وجوه، داراییمنجمد -9-1
ستان به آن اشاره شده های مبارزه با پولشویی که در قانون جزای جمهوری اسالمی افغانیکی از راه

 این قانون چنین آمده است: 24 یباشد. در مادهمی« ها و معامالتسازی وجوه، داراییدمنجم»است 
ها و سازی وجوه، داراییتواند امر منجمدواحد استخبارات مالی بنا بر وخامت و استعجالیت قضیه، می

ک وجوه و معامالت را برای مدتی که متجاوز از هفت روز نباشد، صادر نماید. این امر بالوقفه به مال
الذکر تثبیت که واحد استخبارات مالی طی میعاد فوقدر صورتی گردد.ها و مرجع راپور ابالغ میدارایی

نماید که دالیل مبنی بر ظن تطهیر پول بیش از این موجود نیست، امر انجماد را رفع و از آن به مالک 
 دهد.ها و مرجع راپور دهنده اطالع میوجوه و دارایی

تواند موضوع را طی میعاد مندرج رت موجودیت دالیل الزام، واحد استخبارات مالی می( در صو3)
تواند در جریان تحقیق، امر انجماد ( این ماده به سارنوالی مربوط محول نماید. سارنوالی می1) یفقره

ه مالک وجوه ها و یا انجماد اجرای معامله را برای مدت هفت روز تمدید نماید. این امر بوجوه و دارایی
تکمیل شده نتواند،  که تحقیق در مدت معیندر صورتی شود.ها و مرجع راپور دهنده ابالغ میو دارایی

 صالح مطالبه نماید.ذی یها را از محکمهیتمدید میعاد انجماد وجوه و دارای تواندسارنوالی می

 نماید.  ماد را تمدیدتواند با نظرداشت حاالت، الی مدت چهارده روز میعاد انجمحکمه می

ن وجود ( هرگاه در جریان تحقیق نزد سارنوالی ثابت گردد که دالیل ظن تطهیر پول بیش از ای2)
 نماید؛ها و مرجع راپور دهنده ابالغ میمالک وجوه و داراییکرده  صادر  ندارد، قرار رفع انجماد را

( این ماده 3و1های )د مندرج فقرهایع( در صورتی که واحد استخبارات مالی یا سارنوالی طی م7)
 شود.د، امر انجماد مرفوع پنداشته میتعقیب قانونی موضوع اقدام ننمای به

 ی( فقره7و 2،3،1های اجزای )های مندرج این ماده شامل کتگوری( اصطالح وجوه و دارایی7)
 باشد. سی و دوم این قانون می یاول ماده
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 هاضبط وجوه و دارایی -9-2
سی و هشت است که  یدیگر از مواد قانون جزا که در رابطه با مبارزه با پولشویی آمده مادهیکی 

تواند به سارنوالی می» باشد و در متن آن چنین آمده است:می« هاضبط وجوه و دارایی»تحت عنوان 
را های متعلق به جرمی که موضوع تحقیقات تطهیر پول ذیصالح وجوه و دارایی یاستیذان محکمه

 «ها، ضبط نماید.تشخیص وجوه دارایی از آن مدارک تسهیل کننده ید حاصلدهد، با عواتشکیل می

 مصادره -۹-3 
یکی  ،جمهوری اسالمی افغانستان قانون جلوگیری از پولشویی 71و  7۴، 23های در فصل پنجم، ماده

است و در متن آن چنین آمده باشد که تحت عنوان  مصادره  های جلوگیری از پولشویی میدیگر از راه
 است.

 گردد:ذیصالح مصادره می یهای ذیل از طرف محکمهی( وجوه و دارای1)

یا قصد استفاده از آن گرفته ور ارتکاب جرم مورد استفاده قرارمنظکه به یهایوجوه و دارایی .1
 موجود باشد؛

ات مخلوط یا از آن دست آمده یا با چنین عایده که از عواید جرمی ب یهایوجوه و دارایی .3
 ه دست آمده باشد؛آن ب یمشتق گردیده و یا از تبادله

( این فقر که به شخص دیگری منتقل گردیده باشد، 3و1های مندرج اجزای )وجوه و دارایی .2
قیمت مناسبی را  ،هاکه مالک ثابت نماید که در مقابل دریافت چنین وجوه و داراییمگر این

ه دست آورده دمات معادل به ارزش آن یا از طرق مشروع دیگری بپرداخته یا آن را در بدل خ
گاهی نداشته است؛قانونی بودن منشأ چنین وجوه و داراییو از غیر  ها آ

می حاصل گردیده با صورت مستقیم یا غیر مستقیم از عمل جرهکه ب یهایوجوه و دارایی .7
چنین  یباشد. حکم مصادرهمخلوط  ،دست آمدهه که از منابع مشروع ب یهایوجوه و دارایی
های حاصله از گیرد که با ارزش عواید وجوه و داراییای صورت میها به اندازهوجوه و دارایی

 معادل باشد؛ جرم، مطابق ارزیابی محکمه
آن صادر گردیده، دستیاب شده نتواند، حکم  یکه حکم به مصادره یهایهرگاه وجوه و دارایی .7

گردد. این حکم شامل وجوه و های معادل آن صادر مییوجوه و دارای یبه مصادره
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متعلق بوده  صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مرتکب جرم تطهیر پوله ست که بیی اهایدارایی
که توسط همسر یا اوالد تحت کفالت محکوم علیه از وی حاصل یهاییا وجوه و دارایی

 شده باشد. ها پرداختوجوه و دارایی که قیمت معادل در مقابل چنینگردیده باشد، مگر این
 .گرددهای مورد نظر مشخص میوجوه و دارایی ی( در حکم مصادره، اندازه3)

 ابطال بعضی از اسناد قانونی -۹-4
های جلوگیری از تطهیر پول در افغانستان را تحت عنوان یکی دیگر از راه این قانون، 73ی ماده

  :است و در متن اصلی آن چنین آمده استد گنجانیده در خو ابطال بعضی از اسناد قانونی

مندرج مواد سی و دوم و سی و  یها از مصادرهمنظور حفاظت وجوه و داراییهکه ب ایاسناد قانونی
صورت هبه قبل از مرگ هرایگان و یا در بدل قیمت در زمان حیات و یا ب صورتبهچهارم این قانون 

در این صورت صرف مبلغی به مشتری  گردد.باطل می کم محکمهترتیب گردیده باشد، به اساس ح
 آن را پرداخته باشد. واقعگردد که بهمسترد می

 مشروع های مالی غیراقدامات حکومت در مورد جریان .۹-5
مشروع را مشکل جدی در  های مالی غیرهای مربوط دولتی جریاندر حالی که شماری از مقام

های دیگر در این مورد نظر همسان ندارند. افزون براین، بعضی برخی اداره اما دانند؛افغانستان می
های هستند. به باور برخی مقام خبرهای مالی غیرمشروع بیهای حکومتی از مشکل جریانمقام

شود که حساب غیرمشروع میهای بیحکومتی، تجارت مواد مخدر و فساد گسترده موجب تولید پول
های مالی نجریامنظور مبارزه با شود. در افغانستان بهبه خارج انتقال داده می بخش اعظم آن از کشور

دست گرفته شده که در این زمینه تدوین قوانین و ایجاد واحد استخبارات  غیرمشروع تدابیری روی
 شود.دو گام مهم تلقی می  FIUمالی

 های مالی غیرمشروعنظام مالی افغانستان و جریان -1۱
باشد. های مالی غیرمشروع متاثر میی است که از جریاناافغانستان، سیستمی زنجیرهنظام مالی 

های ولی نظام مالی غیررسمی با وجود ناتوانی است؛عقب مانده و کهنه  سیستمنظام مالی رسمی، 
 شود.برد معامالت مالی دانسته میموجود در آن، سیستمی بهتر در راستای پیش

م. هیچ  3۴۴1اما تا پایان سال  است؛به وجود آمده  1323ستان در سال هرچند بانک مرکزی افغان
د افغانستان بانک تنها چاپ  یوظیفهرسمی مالی در این کشور وجود نداشت. در همان وقت،  سیستم
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م.  3۴۴2که در سال چنان شود؛تا نظام مالی کشور عصری  آمدپول بود. اصالحات گوناگونی به وجود 
 (. 3۴17)سیگار، گرفت. مورد بازنگری قرار بانک ن قانون د افغانستا

د افغانستان بانک با حمایت از راهکارهای اقتصادی عمومی حکومت افغانستان و پیشرفت رشد 
نماید. نخستین هدف د افغانستان دار، در روند اقتصادی این کشور نقش مهم را ایفاء میاقتصادی پایه

های داخلی به وجود آورد. همچنان سالم را در روند قیمت بانک این است که ثبات و سیستمی مالی
افزایش نقدینگی، ایجاد سیستمی مالی باثبات و فعالیت موثر بر اساس بازار و رشد سیستمی مالی 

 (. 3۴17باشد )د افغانستان بانک، ها، از دیگر اهداف این بانک میون، سالم و موثر پرداختمص

افغانستان بانک، به ایجاد اطمینان در زمینۀ تأثیر سکتور بانکی  آمریت عمومی نظارت امور مالی د
مسوولیت دارد. این ریاست روند صدور جواز نامه ها را به اداره های مالی غیررسمی مانند صرافان و 
حواله داران نظارت می نماید و همچنان از تطابق و همخوانی آنها با قوانین مربوط نظارت می کند 

 (. 3۴17)سیگار، 

های مالی فعال دیگر، مرکز تحلیل معامالت و گزارش نهادنظام مالی افغانستان،  یعرصهدر 
عنوان واحد استخبارات مالی داری مالی افغانستان بهمنظور حفظ امانتافغانستان است. این مرکز، به

هایی که ادارهعنوان واحد استخبارات مالی، از صنعت مالی و سایر کند. این مرکز بهکشور فعالیت می
های مشکوک گزارش ارایه نمایند، باید در راستای پولشویی و حمایت مالی تروریزم در مورد فعالیت

های مالی مشکوک و غیرمعمول را بر عهده دارد )گروه آوری معلومات در مورد فعالیتولیت جمعمسؤ
 (. 3۴17ایگمونت، 

مالی تروریزم دو راهکار مهم اصالحی است  قانون مبارزه با پولشویی و قانون جلوگیری از تمویل
های اند. بعد از سفارشهای مالی غیرمشروع طرح و تدوین شدهمنظور حل مشکالت جریانکه به

گروه کاری اقدامات مالی در مبارزه با پولشویی، در راستای مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریزم، 
 ( 3۴17 ،یدبان شفافیت افغانستانقوانین یادشده مورد تطبیق قرار گرفت. )د

 روی مبارزه با پولشویی در افغانستان های فراچالش -11
برای مبارزه با پولشویی مجرمان همواره چالش هایی نیز وجود دارد که بایستی آن ها را با مدیریت 

انه درست از سر راه برداشت تا مجرمان نتوانند از فرصت های پیش آمده برای شستشوی اموال مجرم
 خود استفاده کنند. از اینرو چالش های این حیطه از این قرار هستند.
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 سازی خارجییکپارچه .11-1

راحتی رد توان بهنمی ،سازمانی استمرزی و برونای برونجا که امروزه پولشویی، پدیدهز آنا
ایجاد ارتباطی  های مشکوک را شناسایی نمود. رفع این چالش مستلزممعامالت را دنبال کرد و فعالیت

ها شود. در این زمینه افراد است که باعث یکپارچه شدن با متقاضیان مبارزه با پولشویی در خارج از مرز
  های مبارزه دیگران استفاده کنند.بایستی از بهترین شیوه

 بازرسی اطالعات  .11-2

زد و آن ها را با حجم هنگفت و تنوع معامالت، کار تحلیل گران و بازرسان را دشوار تر می سا
چالش کنترل میلیون ها داده و شناسایی پیوند ها و الگو های آن روبرو می سازد. طبقه بندی خدمات و 
جستجوی جامع و ابزار گزارشگری ) که بین برنامه های کاربردی متداول است ( اجزاء ضروری هستند 

  که بازرسی پرونده را کامل می کند.

 موضوع و اثر فعالیت . 11-3

کنند که تمامی معامالت و مدارک ..( توصیه میو FATFبال،  ینظیر کمیتهها )ها و نهادمیتهک
ها، به سهولت قابل دسترسی باشند. با توجه به حجم عظیم فعالیت ،گیری دارندمربوط که نیاز به پی

اری ان نگهدمد که در آن تمامی مدارک مربوط به موضوع و بررسی حساب را بتوی مدیریتی کاراتوسعه
 .و بایگانی کرد مورد نیاز است

 هماهنگی در سطح فراگیر  .11-4

های خدماتی دهی به واحدالمللی صدها برنامه کاربردی بسیار متفاوت برای سرویسهر بانک بین
های مختلف شده و منجر به نسخه یی جدی در گردش اطالعات درون موسسهخود دارد. این امر مانع

های ضد پولشویی به یک دیدگاه واحد از مشتریان نیاز دارند که گردد. سیستمن میهای یکسااز داده
 بتواند فقط با ایجاد یک ساختار هماهنگ در سطحی فراگیر قابل دسترس شود.

 

 گیریبندی و نتیجه. جمع11
باشد و های کثیف و تطهیر آن عملی خالف و غیر قانونی میدست آوردن یا اکتساب پول هب
 یها خواهد داشت، به همین دلیل مبارزه با پولشویی مورد توجه جامعههای منفی بر اقتصاد کشورپیامد
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ای ها برای نیل به این مقصود اقدام به تصویب قوانین و مقررات ویژهجهانی قرار گرفته است و کشور
 نموده اند.

یاتی و ارتشأ، اختالس، قاجاق های غیر قانونی مانند فرار مالهای ناشی از رفتاردر افغانستان نیز پول
امات قانونی، به مواد مخدر، قاچاق کاال و مواردی دیگری از این قبیل وجود دارد که به دلیل فقدان الز

 شود. ها گم میمنشأ اصلی آن گذاری تطهیر گشتههای مالی و سرمایهگی در قالب فعالیتساد

های و در مکان سیستم بانکداری است نان مرتبط باباشد و همچپولشویی دارای چند مرحله می
های مالی خارجی ولی با بازار ؛گیرد که از سیستم بانکی ضعیفی برخوردار باشدپولشویی صورت می

 ارتباط داشته باشد.

که باالی اقتصاد یک کشور آثار  این یگذارد بر عالوهپولشویی اثرات ناگواری باالی اقتصاد می
و  د را به همراه داردباشترین آن افزایش جرم میناگوار اجتماعی که مهماثرات  ،گذاردمخربی برجا می

اثرات مخربی خواهد  ،باشدبه خصوص باالی اقتصاد کشور ما افغانستان که یک اقتصاد نو پا می
 . داشت

گذاری در تر اعمال غیر قانونی شده و تمایل به سرمایهعدم مبارزه با پولشویی موجب شیوع بیش
گردد. به همین دلیل های اقتصادی کشور میی مولد را کاهش داده و موجب تضعیف بنیانهافعالیت

ضروری است با تصوبب قوانین و مقررات الزم و همچنین اتخاذ تدابیر مناسب جهت مبارزه با 
های غیر قانونی تنگ شده و ود تا از این طریق عرصه بر رفتارهای کثیف اقدام شپولشویی یا تطهیر پول

 بل شناسایی باشند؛گی قاگردند به سادهای کثیف میکه صاحب پولنیکسا

 توان نتایج زیر را استخراج نمود:که با توجه به مطالب تحقیق شده در این مقاله میو این

عدم سیستم شفاف اطالعات به باشد، با توجه اقتصاد افغانستان که یک نظام نوپا می -1
 است؛ از تطهیر پول آسیب جدی دیدهمالی، 

اگر دولت به صورت جدی با پولشویی مبارزه نکند، مافیای اقتصادی در افغانستان به  -2
 سیستم مافیایی تبدیل خواهد نمود؛کمک تروریسم این نظام نوپا را به یک 

این قانون در  اما متأسفانه ؛در افغانستان قانون جلوگیری از پولشویی تصویب شده است -3
 شود؛عمل اجرا نمی

هر  ستم مالی کشور به ابزارهای نوین شفافیت مالی مجهز نشود، پولشوییاگر در سی  -4
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  تر گسترش خواهد یافت؛روز بیش
اما در عمل ابزارها و  ؛در افغانستان قوانین برای مبارزه با جرایم پولشویی مناسب است -5

 های اجرایی مناسب  وجود ندارد؛ختزیر سا
های تواند فرصت( میFATFی جهانی )اقدام مال یپیوستن افغانستان به گروه ویژه -6

ولشویی در افغانستان خوبی را برای همکاری کشورهای پیشترفته در راستای مبارزه با پ
 فراهم سازد. 
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  پیشنهادات .12
 ند از:توان به آن اشاره کرد عبارتعنوان پیشنهاد میترین نکاتی که بهمهم

 خارج نشود؛ها از کشور ها و پولتالش صورت گیرد تا سرمایه .1
شفافیت ها و تشبثات و ها قبل از ثبت شرکتس پالنها و بزیکار شناسانه اساسنامه کنترل دقیق و .3

  ها؛در مورد منابع مالی آن
تا  سازی صورت گیردانجام عملیات شفاف سازی: برای مبارزه علیه پولشویی نخست باید شفاف .2

های مبارزه با یکی از راه .ن بیهوده استآ یسازی صورت نگیرد، اصاًل مبارزهکه شفافزمانی
ر این توان منابع پول شناسایی شود. دپولشویی مالیه بر ارزش افزوده است که از این طریق می

مالیه بر ارزش افزوده این است که منابع که زیرا یکی از خوبی  مورد شاید مخالفت زیاد شود؛
زیرا وضع اقتصاد  ؛جرای این کار دشوار استکه در افغانستان انکند. با آپول را شناسایی می

ویژه خواهد خود را درگیر جنجال دیگری سازند. بهولین نمیؤچنان نابسامان است که مس
فساد  یهای در حال توسعهخصوص در کشوربهممکن معتقد باشند که در دنیای اقتصاد  ییکعده

ده و یا در حال شاید فساد نهادینه شکار برود، ه عنوان روغن چرخ توسعه بهتواند بپولشویی می
 رزه با آن جز ضیاع وقت چیزی نیست؛و مبانهادینه شدن است 

و  بالغ هنگفت پول نقد در دست افراددر وضیعت موجود افغانستان، موجودیت پولشویی، وجود م .7
جنگ و  یتداوم تزریق آن در اقتصاد به یک واقعیت انکار ناپذیر تبدیل شده است و با توجه بر ادامه

های روشن و نبود همکاری جدی نیروناامنی فساد و ضعف مدیریت در کشور و عدم پالسی 
ق مواد های مستهلک و کریدور )دهلیز( قاچاقر در افغانستان در همسایگی کشورخارجی مست

رسد که به سادگی های فروش در اروپا، آمریکا و افریقا بعید به نظر میمخدر و تقاضای وسیع بازار
غانستان باید باز سازی دیگر اف ی و یا حداقل محدود ساخت. از طرف،نزدیک جلوگیر ییندهدر آ

ها، بهتر غم چگونگی ماهیت منابع پولرباشد. بنابراین، علیسازی نیازمند منابع مالی میشود و باز
نی را ثر و قانوی مؤهای استفادهرا از کشور گرفت و بعد زمینه که نخست جلو خروج آن خواهد بود

های زود ثمر پر بازده کوتاه گریز و پروژههای مالیهتوجه از عرصه تدریجبهطوری مساعد نمود که 
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 یهای کالن و درازمدت منتقل، تا زمینههای تولیدی و صنعتی در چوکات برنامهمدت به عرصه
 (.34: 1283)مدنی اصفهانی، های غیر قانونی دیگر نگردد. فعالیت

 منابع

 بع فارسیمناالف( 
 .1286پولشویی و اثرات اقتصادی آن بر نظام پولی و مالی، نشریه آفتاب،  .1
 1237پندار آفرینان آتی،  یصفدری، اکبر، پولشویی و ضد پولشویی در بانکداری، موسسه .3
تجلی، سید آیت ا....، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها، انتشارات آراد  .2

 .123۴کتاب، چاپ اول، 
 .1236تزهبی، فریده، پولشویی و روش های مبارزه با آن، تهران، انتشارات جنگل،  .7
 . 1286تزهبی، فریده، پولشویی و سیستم بانکی، تهران، انتشارات زعیم،  .7
 -حسینعلی، بهرامزاده و شریعتی، حسین، روش های مبارزه با پولشویی، ماهنامه علمی .6

 . 1283، میزان 173آموزش تدبیر سال پانزدهم، شماره 
استاندرد های بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ادارات مبارزه با  .4

 .1233پولشویی بانک مرکزی ایران 
 3۴17دیدبان شفافیت افغانستان، مهار جریان های مالی غیرمشروع در افغانستان، کابل،    .8
 1234نتشارات قانون یار، میوه ای، میالد، جرم پولشویی در عرصه بین الملل، ا .3

 1283رضایی، غالم دستگیر، پولشویی و اثرات آن باالی اقتصاد،  .1۴
 1236رحمانی، نازنین، جرم پولشویی در اسناد بین الملل و حقوق، انتشارات آذرفر،  .11
، 17علی اکبری، زهرا، بهشت پول های کثیف، دنیای بانکداری، فصلنامه بانک، شماره  .13

 .1243جدی 
حوت،  17باقر، برخورد با شویندگان پول های کثیف، بانک و اقتصاد، فقیهی، محمد  .12

1283. 
 کود جزای جمهوری اسالمی افغانستان. .17
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دانشجو، حامد، پولشویی جرمی پنهان در اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی  .17
 1237ایران،

 ش(1232 سال سدا نشر اول تاریخ (جرایم ) از ناشی عواید و شویی پول از جلوگیری قانون .16

جباری، محمد، گونه های پولشویی و آثار آن بر اقتصاد، مرکز تحقیقات استراتیژیک  .14
(1284. ) 

مدنی اصفهانی، محبوبه و ملک، عبدالرضا، پولشویی و راههای مبارزه با آن، ادارات  .18
 . 1283مطالعات و بازاریابی بانک رفاه، جدی 

 123۴ نجمان، پولشویی و فساد مالی در افغانستان، .13
هلد، دیوید، بررسی پدیده پولشویی و اثرات آن بر نظام اقتصادی، ترجمه، عباس مخبر،  .3۴

 . 1284تهران، 

 منابع انگلیسیب( 
21. Basic facts about money laundering, FATF, GAFI, 2002.                                            
22. Money laundering comparative, Economic prespective, May 2001.                      
23. Agha , Samah, Al, 2007, Money laundering from Islamic prepective. 

 هابسایتویج( 
24. www.seemorgh.com                                                                                                                
25. www.prozhe.com                                                                                                                       
26. www.moshaverdostan.blogfa.com                                                                                        
27.www.farsnews.com                                                                                                                   
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 روستایی در افغانستان ینقش تأمین مالی خرد در توسعه
 **جان رحمانیمحمد و *علمداد حیدری

 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی* 
ضو هیأت علمی دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، آمردیپارتمنت اقتصاد تجارتی، ع ،پوهنمل* *

 ، کابل)ص(النبیینی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه خاتمدانشکده

 چکیده
عنوان راهکار مناسب جهت مقابله با فقر روستایی مطرح هاخیر تأمین مالی خرد ب یدر دو دهه

که  ایگونههب ؛اندگیری دست یافتههای چشم. بعضی کشورها در این عرصه به موفقیتاست گردیده
اعتباری تشویق کرده است. از  یاین شیوه یکارگیره انی کشورهای درحال توسعه را در ببانک جه

 41که افغانستان یک کشور توسعه نیافته است که تحت تسلط اقتصاد روستایی قرار دارد و  آنجایی
ن در درصد جمعیت فعال آ  87حدود  کنند ودرصد جمعیت این کشور در بخش روستاها زندگی می

ترین سهم بخش تجارت خارجی نیز بیش همینطور دری مشغول کارند. بخش کشاورز درروستاها 
ترین واردات هم مربوط به متاسفانه بیش صادرات مربوط به محصوالت کشاورزی روستایی است و

پایبند شریعت اسالمی  مردم افغانستان مسلمان و درصد از 33طرف دیگر هم  مواد غذای است. از
 ی این است که تأمین مالی خرد چه تأثیری در توسعه روستایی در افغانستان دارد؟.اصل یلهاست. مسأ

یی و رسد کشورهای توسعه نیافته مانند افغانستان که تحت تسلط اقتصاد روستانظر میه ب
سبب افزایش بازدهی  ،نیاز کشاورزان ی مالی خرد موردتأمین سرمایهمحصوالت کشاورزی قرار دارد، 

واردات محصوالت  یابد.تر افزایش مینتیجه بخش صادرات بیش گردد. درزی میدر بخش کشاور
 آید ووجود میهها بنند مواد غذایی کاهش خواهد یافت و پایداری شغلی نیز در روستاکشاورزی ما

بازدهی در بخش کشاورزی افزایش  ،این گردد. عالوه برتر مینیز کمد مهاجرت از روستا به شهرها رون
 ،خدمات ،بخش صنعت یمد روستائیان و افزایش تقاضا برای کاالهای صنعتی و توسعهدرا افزایش
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نقل( نیز  و خدمات )مانند حمل و ی بخش صنعترا به دنبال دارد و باعث توسعه نقلو مانند حمل 
 گردد. می

 .میتأمین مالی خرد اسال ،اقتصاد افغانستان ،روستایی یتوسعه تأمین مالی خرد، واژه:کلید

 همقدم. 1
دهی در سطح کالن و مبالغ های بزرگ و وامتر به تأمین مالی پروژههای تجاری بیشبانک  

ی پایین اکثریت مردم نیافته و درحال توسعه با درامد سرانهلذا در جوامع توسعه ؛ورزدزیاد مبادرت می
رسی ندارند. چون و مالی دست، به نهادهای پولی کنندکه با فقر و مشکالت مالی دست و پنجه نرم می

گردد و اعطای مبالغ خرد برای تعداد زیادی متقاضی برای های بانکی در مبالغ کالن اعطا میوام
مد و ی آن برای افراد کم درامشکل وثیقه نیز وجود دارد که تهیه ،از طرف دیگر .صرفه نیستها بهبانک

برای پاسخگویی به نیازهای مالی افراد کم  زوکاری است کهفقیر میسور نیست. تأمین مالی خرد سا
بالغ کم برای افراد در م یهایدر قالب این سازوکار وام ،این اساس مد و فقیر طراحی گردیده است. بردرا

 یمد با سر رسید کوتاه مدت و بدون وثیقه اعطا گردیده ضمانت گروهی جایگزین وثیقهفقیر و کم درا
 گردد. فزیکی می

یف تامین ما  لی خردتعر

های با در آمد خدمات مالی گوناگون به گروه یعنوان سازوکار عرضهتوان بهتأمین مالی خرد را می
 به دلیل این شکل معمولبهکشاورزان و پیمانکاران خرد تعریف کرد. این افراد  ،گرانمانند صنعت  پایین

سسات مالی متعارف قرار و سایر مؤ هامورد توجه بانک باشند.تری میاعتباری پایین یکه دارای رتبه
 ،های خردارائه وام ینظارت و ارزیابی در زمینه یبه دلیل باالبودن هزینه ،گیرند. عالوه برایننمی

از  شکل معمول،بهسسات مالی ها و مؤبانک ،احتمال باالی نکول که برای فقرا وجود دارد ،چالش وثیقه
 (.2: 3۴۴3 ،)کلیم و احمد کنندداری میودهای خرد به افراد مذکور خوام یارائه

ها و اهداف و بعضی به شیوه و سازوکار تعاریفی دیگری نیز ارائه گردیده است که بعضی به انگیزه 
کوتاه و بدون وثیقه  ،کوچک ،طور مختصر تأمین مالی خرد راهاین نوع تأمین مالی اشاره دارند. بومن ب

مد درابدون وثیقه به افراد کم ،های با مبلغ کموام یمالی خرد ارائه کند به این معنا که تأمینتعریف می
 (. 12 :1288 ،مافی)کنند پرداخت می است که این افراد در مدت زمان کوتاهی مبلغ یادشده را باز
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 مبانی نظری تحقیق. 2

 اهمیت تامین مالی خرد
مناسب جهت مقابله با فقر  از کشورها تأمین مالی خرد راهکاراخیر در بسیاری  یدر دو دهه

اند. گیری دست یافتههای چشمروستائیان مطرح شده است و برخی از کشورها در این زمینه به موفقیت
نامگذاری و « اعتبارات خرد»را سال  3۴۴7ای بوده که بانک جهانی سال اهمیت این دستاورد به گونه

 و )نجفی باری تشویق کرده استاعت یکارگیری این شیوهه کشورهای درحال توسعه را در ب
 (.1287،یعقوبی

پرواضح است که تأمین مالی خرد در تأمین نیازهای اعتباری کشاورزان و همچنین گذار از 
تواند در کشاورزی سنتی و افزایش نرخ بازدهی در بخش کشاورزی نقش اساسی دارد که این امر می

 داشته باشد. تصاد کشور نقش اساسیاق یبخش صنعت و توسعه یتوسعه

یخی و یپشینه. 3  تجارب تامین مالی خرد تار
های کوچک که در ایرلند به فقرای روستایی پرداخت تأمین مالی خرد را به وام یسابقه برخی

ین مالی خرد به نوعی با نام تأم اما امروزه (؛38: 123۴ ،زارعگردانند)طالبی ومی گردید بازمی
ابتکار او که گردد به می تأمین مالی خرد بر یزیرا پیشینه ؛ورده استیونس و گرامین بانک گره خمحمد

که از دسترسی به های کوچک را برای کسانیبا تأسیس گرامین بانک وام 1346برای اولین بار درسال 
(. سازوکار گرامین بانک به 17۴-24: 1288، مافی) منابع مالی رسمی کشور دور مانده بود فراهم کرد

تر از نیم جریب و یا ارزش ها کمهای کشاورزی آنست که وام برای فقرای که زمیناین صورت ا
 گردد.تر از ارزش یک جریب زمین با کیفیت باشد پرداخت میها کمهای آنمجموع دارایی

بدون وثیقه  ،های اجتماعی و اقتصادی مشابه هستندای که از لحاظ زمینههای پنچ نفرهوام به گروه
شود. پرداخت ها پس از تأیید گروه و تصویب نهایی بانک به اعضا پرداخت میگردد. وامپرداخت می

های دو نفری ای است بدین ترتیب که چهار نفر از اعضای گروه به صورت گروهوام به صورت مرحله
بعد رئیس گروه است در ماه  شکل معمولبهکنند و به نفر پنجم که وام خود را در ماه معینی دریافت می

بانک با یکدیگر مالقات  یای یکبار با حضور نمایندهشود. هر شش تا هشت گروه هفتهپرداخت می
 (. 36 :یونس) کنندگو میوها و دیگر مشکالت گروه با هم دیگر گفتنمایند و در مورد بازپرداختمی

 

 



ماره
، ش

ارم
چه

ال 
س

هار 
م، ب

شش
ی 

17
۴۴

 

 

 

177 

 انواع تامین مالی خرد

 تأمین مالی خرد متعارف  .1
 مبنای قرارداد قرض و از طریق پرداخت و دریافت بهره عارف برموسسات تأمین مالی خرد مت

ها و سسات مالی بین بازار مالی رسمی)نظیر بانک، این نوع مؤکند و از حیث جایگاهفعالیت می
های هریک از این دو موسسات مالی و اعتباری( و بازار مالی غیر رسمی قرار گرفته و لذا برخی ویژگی

 ،نسبت به موسسات رسمی ،نهادهای تأمین مالی خرد ،عنوان نمونههاند. بادهبازار را درخود جای د
کنند و از این جهت شبیه  مدی ایجاد میدراهای پایین تری به خدمات مالی برای گروهدسترسی بیش

تری نسبت به بازار غیر رسمی داشته و کم یاما از طرف دیگر هزینه ؛دهندگان غیر رسمی هستندوام
تر از نرخ بازار مالی رسمی واقع گرچه این نرخ بیش در .نمایندتری طلب میکم ینرخ بهره ،نبنابرای
اخذ وثیقه نیز  یکه در زمینهضمن این ،باشدتر از بازار مالی غیر رسمی میولی بسیار کم ؛است

دگان گیرنسازوکار مخصوص به خود دارند و بر خالف موسسات رسمی و بازار غیر رسمی که از وام
کنند. ها استفاده میجهت تضمین بازپرداخت وام ،از سازوکار ضمانت گروهی کنند،وثیقه دریافت می

برای   شکل معمول؛ زیرا تأمین وثیقه بهگردددر این نوع تأمین مالی تضمین گروهی جایگزین وثیقه می
 ،شوند)طغیانیمی همین دلیل از دسترسی به منابع اعتباری رسمی محرومه فقرا مقدور نیست و ب

1287 :1۴.) 

 تأمین مالی خرد اسالمی 2
نقاطی ضعف نیز دارد. یکی از  ،تأمین مالی خرد متعارف همانطور که نقاط قوتی فراوانی دارد

که در تأمین مالی توجه به این ربوی بودن آن است؛ با ،ی تأمین مالی خرد متعارفدههای عمچالش
؛ گیرد و مبتنی بر بهره استداد قرض صورت میبا استفاده از قرارتخصیص منابع  خرد متعارف تجهیز و

ها را مسلمانان تشکیل یی و تطبیق این نوع تأمین مالی در کشورهای که اکثریت جمعیت آنلذا کارآ
بسیار  یدهند با مشکل مواجه گردیده است. مشکالت دیگری تأمین مالی خرد متعارف نیز نرخ بهرهمی
عنوان هب هایی درآمدی؛ترین گروهه نوع فعالیت)تولیدی یا مصرفی( عدم توجه به پایینعدم توجه  ب ،باال

آیند وام پرداخت اصل و سود وام برنمی یترین فقرا که از عهدهر تأمین مالی خرد متعارف به فقیرمثال د
 هدیده در آیندتر مدیون گرشود که هرچه بیشزیرا وام دادن به چنین افراد باعث می ؛گرددپرداخت نمی

 (.1233،)اعجاز وضع شان بدتر شود

بپردازند. نیز مشکالت فوق باعث گردیده که متفکرین اسالمی به طراحی تأمین مالی خرد اسالمی 
و عقودی که در نظام مالی اسالمی تأمین مالی خرد اسالمی در تجهیز  و تخصیص منابع از ابزارها 
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ای وجود ندارد و در تأمین مالی خرد اسالمی بهره ،ین اساسا شود. برمعرفی گردیده است استفاده می
تأمین مالی های فوق شود. با توجه به ویژگیای نرخ سود جایگزین بهره میدر عقود مشارکتی و مبادله

وام نقدی و یا غیر نقدی به کارفرمایان فقیر  یعرضه» توان چنین تعریف کردخرد اسالمی را می
دازی و یا حفظ فعالیت انمنظور راهدرجهت اهداف اقتصاد اسالمی بهبراساس عقود اسالمی و 

 (.1231 ،میسمی و همکارانتجاری)

 های تجهیز منابع در تأمین مالی خرد اسالمیشیوه
منابع  مالی خود  ،در بخش تجهیز منابع ،تأمین مالی خرد متعارف ،همانگونه که قبال متذکر شدیم

کند و یا از منابع بیرونی )مثال رارداد قرض و پرداخت بهره تأمین میاساس ق سپرده بررا یا با پذیرش 
موسسات تأمین مالی  ،(. در مقابل(Habib, 2002کند یالمللی( استفاده مهای دولتی یا بینکمک

 :بندی کردکلی دسته یتوان در سه دستهتواند از عقود اسالمی )که میکه میاین خرد اسالمی عالوه بر
تواند از نهادهای میاستفاده کند،  در جذب سپردهالحسنه( ای و عقد قرضعقود مبادله ،کتیعقود مشار

و فیء و... نیز برای تأمین منابع مالی خویش بهره  ،انفال ،زکات ،خمس ،اقتصادی اسالم نظیر وقف
ایگان است ، منابع رمد برای موسسات تأمین مالی خرد اسالمی، برخی منابع تجهیز دراببرند. بنابراین
ها سود اما برخی منابع  انتفاعی است که باید به آن ؛تعهدی ندارند)مانند صدقات( ،نکه در قبال آ

جود دارد تأمین که در نظام اقتصادی اسالم و یباتوجه به نهادهای ،ها(. بنابراینبپردازند)مانند سپرده
یعنی  .گیرددر موقعیت بهتری قرار میمدی های دراترین گروهاز لحاظ توجه به پاینمالی خرد اسالمی، 

صورت رایگان هب .تواند در برخی موارد که وام گیرنده توان پرداخت اصل و سود وام را نداشته باشدمی
 (.1231 ،تأمین مالی کند)میسمی و همکاران

 های تأمین مالی اسالمی شیوه
 یمنظور ارائهکداری اسالمی بهکه در نظام مالی اسالم معرفی گردیده و در بان یعقود و ابزارهای

: 1282 ،)موسویان بندی کردتوان به چهار گروه کلی دستهمی ،گیردتسهیالت مورد استفاده قرار می
166-147 .) 

 گروه عقود مشارکتی
های گوناگونی صورت تأمین مالی مشارکتی به شیوه ،ها و موسسات تأمین مالی اسالمیدر بانک

 مزارعه و مساقات. ،مشارکت حقوقی ،مدنیمانند مشارکت پذیرد؛ می
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الزم برای انجام  یدر این قرارداد بانک یا موسسه تأمین مالی بخشی از سرمایه مشارکت مدنی:
در سود و  ،متقاضی تأمین مالی یآمیختن آن با سرمایهکند و با دریک فعالیت اقتصادی را فراهم می
 گردد.زیان آن فعالیت اقتصادی سهیم می

بانک یا موسسه تأمین مالی با خریدن بخشی از سهام یک  ،در این قرارداد ت حقوقی:مشارک
شرکت جدید یا قدیمی در تأمین مالی شرکت مذکور مشارکت ورزیده و مالک بخشی از سهام آن 

 گردد.شرکت می

جاری های تمورد نیاز برای فعالیت یتأمین مالی سرمایه یدر این قرارداد بانک یا موسسه مضاربه:
های تجاری گیری وجوه مذکور در فعالیتکارهبعد از بمتقاضی)عامل مضاربه( قرار داده را در اختیار 

تأمین مالی و مشتری در سود و زیان حاصل از فعالیت مذکور به نسبت توافقی سهیم  یآور  موسسهسود
 گردند.می

الزم برای انجام فعالیت کشاورزی را  یتأمین مالی سرمایه یدر این قرارداد بانک یا موسسه مزارعه:
 شود.تأمین نموده و با کشاورز متقاضی تأمین مالی در فعالیت مورد نظر شریک می

الزم برای انجام فعالیت باغداری را  یدر این قرارداد بانک یا موسسه تأمین مالی سرمایه مساقات:
ملیات باغداری سهیم در اختیار باغدار قرارداده و با او در سود و زیان حاصل از ع

 (.315-314: 1352،گردد)توکلیمی

 ایگروه عقود مبادله
متغیر  ای با بازدهی ثابت وهای عقود مبادلهنامهای به دو زیرگروه بطورکلی عقود مبادلههب

خرید  ،استصناع ،اقساطی ،ای با بازدهی ثابت مانند فروش مرابحیعقود مبادله گردد.بندی میتقسیم
بعد از انعقاد قراداد و قبل  ،ای با بازدهی ثابتباشد. طبق عقود مبادلهبه شرط تملیک می یارهاج دین و

تحوالت آتی اقتصاد و یا  ،بنابراین ؛گردداز انجام فعالیت اقتصادی سود موسسه معلوم و معین می
عقود کند. ا نمیارتباطی به سود و مطالبات موسسه پید  تغییرات ایجاد شده در طرح اقتصادی مورد نظر

سود  ،. به مقتضای ماهیت این عقودباشدجعاله می معامالت سلف وای با بازدهی متغیر مانند بادلهم
 های نسبی در بازار واقعی دارد.موسسه متغیر بوده و بستگی به تحوالت اقتصادی و یا قیمت

 بازدهی ثابتای با انواع عقود مبادله
تأمین مالی اسالمی طبق درخواست  یبانک یا موسسه ،ادبرمبنای این قرارد فروش مرابحی:

 رساند.را خریداری نموده و با افزودن مبلغی به او به فروش می یمشتری کاالی
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کاالی درخواستی  ،تأمین مالی اسالمی یمبنای این قرارداد بانک یا موسسه بر فروش اقساطی:
 رساند.تر به او به فروش میبیشدار با قیمتی صورت مدته مشتری را خریداری نموده و ب

درخواستی  یتأمین مالی خانه یمبنای این قرارداد بانک یا موسسه بر اجاره به شرط تملیک:
دهد و مشتری مورد نظر بعد از پرداخت مبالغ تعیین مشتری را خریداری نموده به مشتری اجاره می

 گردد.مذکور می یمالک خانه ،ای اجارهشده

تأمین مالی سفارش ساخت کاالیی را  یبنای این قرارداد مشتری به بانک یا موسسه: برماستصناع
سازد و به تأمین مالی با استفاده از پیمانکاران خود کاالی مورد نظر را می یدهد و بانک یا موسسهمی

 دهد.صورت نقد یا اقساط در اختیار مشتری قرار میهقیمت مشخص شده ب

ید دین: تر خریداری تأمین مالی طلب مشتری از دیگران را به قیمت کم یهبانک یا موسس خر
 کند.می

 ای با بازدهی متغیرانواع عقود مبادله
تأمین مالی کاالی تولیدی یک کارخانه را پیش خرید  یطبق این قرارداد بانک یا موسسه سلف:

به  ،قیمت تحویل فوری استتر از کم شکل معمولت سلف آن یا تمام آن را که بهنموده و بخشی از قیم
بانک کاالی خریداری شده را تحویل گرفته در بازار به فروش  ،پردازد. در هنگام سر رسیدفروشنده می

 رساند.می

تأمین مالی طبق درخواست مشتری برای انجام  یبانک یا موسسه ،بر مبنایی این قرارداد جعاله:
گیرد. پس از اتمام کار مورد نظر ی را در خدمت میپیمانکار -مانند آجرنما کردن دیوار منزل -کاری

صورت نقدی یا قسطی از مشتری هتأمین مالی مبلغ معین شده در قرارداد)جعل( را ب یبانک یا موسسه
 (.324-326: )همان کنددریافت می

ر عقود و ابزارهای تأمین مالی اسالمی به عقود و ابزارهای انتفاعی و غی ،بندی دیگردر یک تقسیم
گردد که تأمین مالی ی به قراردادهای اطالق میگردد. عقود و قراردادهای انتفاعبندی میانتفاعی تقسیم

اما یکی از امتیازات  پذیرد؛سود و تحصیل درآمد صورت میکسب  یدر قالب عقود مذکور با انگیزه
 یاست. عقود و ابزارهایتأمین مالی اسالمی وجود عقود و ابزارهای غیر انتفاعی در نظام مالی اسالم 

نه به انگیزه کسب سود و تحصیل غیرانتفاعی قراردادهایی است که تأمین مالی در قالب عقود مذکور 
پذیرد. این قراردادها نیز به دو دسته معوضه و غیر خواهانه صورت میصورت تبرعی و خیرهمد بلکه بدرا

تواند تأمین مالی می ینه بانک یا موسسهالحسشود. در قالب عقود معوضه مثل قرضمعوضه تقسیم می
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فقط ملزم به  ،صورتی که متقاضی در پایان مدت قراردادهب .وجوه مورد نیاز متقاضی را تأمین کند
اما در قراردادهای غیر معوضه  سود یا مبلغ زیادی درخواست نگردد؛بازپرداخت اصل بدهی باشد و 

واقف اصل اموال خود را برای استفاده در  ،در وقف مثل وقف و هبه. ؛گیردنوع تبرع محض صورت می
یک دارای اموال خود را بدون دریافت عوض به  ،کند. در هبه نیز مالکیکی از امور خیریه وقف می

 (.181-18۴:)همان کنددیگری تملیک می

 روستایی ی.نقش تأمین مالی خرد در توسعه3
درصد از  13حدود  داده شده است، وسط گراف ذیل نشانکه ت  1288سال   یطبق احصائیه

 دهدهای دایمی تشکیل میدرصد را چراگاه 76حدود  دهد وهای قابل کشت تشکیل میزمین
 (.1288 ،احصائیوی ی)سالنامه

 

 
 

 درصد ازجمعیت فعال کشور در روستاها و 87حدود  1288سال  یاساس احصائیه بر   
حدود  1233سال  افغانستان در یمرکز احصائیه اساس گزارش ند. بردربخش کشاورزی مشغول کار

 (.1233 ،احصائیه )سایت مرکز کندکل جمعیت افغانستان در روستا زندگی می درصد از 41

تا  1286های سال ینظر صادرات نیز سهم صادرات محصوالت کشاورزی طبق احصائیه از
سهم  1286. گرچند درسال تر از سهم صادرات صنایع دستی قالی بوده استبه مراتب بیش 1234

 ؛رسددرصد می 26اما سهم صادرات محصوالت کشاورزی جمعا تا  .درصد است 78صادرات قالین 
سهم صادرات  سهم مجموع صادرات محصوالت کشاورزی بیش از 1234تا سال  1284اما سال 
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 یافته است و شدت سهم صادرات قالین کاهشهب 34و 36های اخیر که درسال ویژه. بهباشدقالین می
 دهد.اکثریت محصوالت صادراتی را محصوالت کشاورزی تشکیل می
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ی درصد سهم صادرات مهم ترین اقالم صادراتی به کل صادرات ط

0697-0633سالهای 

 
 1234تا  1286های های احصائیوی سالامهمنبع: سالن

 

های زمین ،های شیرینب، مانند آساز مناسبنظرکشاورزی منابع قدرت با وجودی که افغانستان از
 عین حال که سهم صادرات شان در در های متفاوت را دارد وناسب با فصلهوای م ب وآ خیز وحاصل

قسمت محصوالت مواد غذایی،  اما در ؛تازه و خشک باال است یمانند میوه ،محصوالت کشاورزی
طی  .دهدواردات را نشان می گندم وضعیت مناسب را ندارد که سهمی قابل توجه در رد ومانند آ

های اخیر متاسفانه واردات مواد غذایی به مراتب سهم شان سال ما درا ؛1234تا  1286های سال
 درصد افزایش یافته است.  22تا  1236سال  در ؛ چنانچهتر گردیده استبیش
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0633-0697

 
 1234تا  1286های وی سالمنبع: سالنامه احصائی

نبود  سالی ووجود خشکو  ای حمایتیهتواند نبود سیاستترین دلیل این وضعیت ناگوار میمهم
 ها و... باشد.سردخانه

 توسعه و یهای حمایتی زمینهسیاست عنوان یک بخش ازتواند بهتامین مالی خرد می ،بنابراین
 محصوالت کشاورزی را فراهم نماید. متاسفانه موسسات تامین مالی خرد در ها وپیشرفت روستا

اعطا  کند وقالب قراردادهای ربوی تسهیالت را فراهم می کثرا درندرت وجود دارد که اافغانستان به
تری به دریافت لذا رغبتی کممسلمان افغانستان خوشایند نیست؛  نیز برای مردم لهاین مسأ نماید ومی

 کنند.ها زندگی میروستا که درسوی کسانی ید مخصوصا ازآوجود میهاین نوع تسهیالت ب

قالب عقود و قراردادهای اسالمی تأمین  های تأمین مالی خرد اسالمی که درایجاد موسسه ،بنابراین
 یسوی روستائیان که درجه مخصوصا از .تواند از سوی مردم مورد استقبال قرار بگیردمی ،کندمالی می

تواند که موسسات تامین مالی اسالمی مینهایت این تر است. درپایبندی شان به شریعت اسالمی بیش
 ی روستاها داشته باشد. توسعه تری دریشنقش ب
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 نتیجه گیری .4
مد که به موسسات مالی افراد فقیر و کم درا گویی به نیازهایسازوکار تأمین مالی خرد جهت پاسخ

های کوچک با سر طراحی شده است. در قالب این سازوکار وام ،مالی و اعتباری کالن دسترسی ندارند
 ،گردد. در سازوکار فوق ضمانت گروهیمد و فقیر اعطا میبه افراد کم درا ه مدت بدون وثیقهرسید کوتا

فزیکی گردیده است. در تأمین مالی خرد متعارف در بخش تجهیز و تخصیص منابع  یجایگزین وثیقه
توان از شود اما در تأمین مالی خرد اسالمی در بخش تجهیز منابع میاز عقود ربوی اسفتاده می

توان ذیری در قالب عقود اسالمی استفاده کرد. همچنین در بخش تخصیص منابع میپسازوکار سپرده
 از عقود و ابزارهای اسالمی استفاده کرد.

تأمین مالی خرد  کنند،درصد جمعیت در روستاها زندگی می 41که در کشور افغانستان از آنجایی
تواند نقش موثر و سازنده گی میمد سرانه و بهبود سطح زندین کشور در کاهش فقر، افزایش درادر ا

ای کشاورزان را فراهم نماید و از طریق آموزش تواند نیازهای سرمایهداشته باشد. تأمین مالی خرد می
بازدهی کشاورزی را افزایش دهد. افزایش  ،های نوین کشاورزی و دامداریهای شغلی و شیوهمهارت

انجامیده از خروج ارز حصوالت غذایی کفایی در بخش مطرف به خود بازدهی کشاورزی از یک
مد سرانه کشاورزان گردید و تقاضا برای محصوالت ، سبب افزایش درااز طرف دیگرو کند جلوگیری می

 انجامد.بخش صنعت می یدهد که به توسعهصنعتی را افزایش می
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The role of microfinance in rural development in Afghanistan 
Mohammad Jan Rahmani* and Alamdar Haidary** 

 
* PhD student in Economics, Head of Department of Economics, Khatam Al-
Nabieen University, Kabul, Afghanistan.  
** PhD student in Economics. 

Abstract 
In the last two decades, micro-financing has been proposed as a suitable 

solution to address rural poverty. The use of microfinance instruments has been 
successful in some countries, so the World Bank has encouraged developing 
countries to use this method of credit. As Afghanistan is an underdeveloped 
country dominated by a rural economy, as 71% of the population living in rural 
areas and about 85% of the active population in rural areas working in 
agriculture. Also the foreign trade sector has the largest share of exports related 
to agriculture products. Unfortunately, most of the imports are related to food. 
Therefore, microfinance is essential for the development of agricultural products 
and will increase productivity and create employment in Afghanistan. 

Keywords: Microfinance, Rural Development, Afghanistan Economy, 
Islamic Microfinance. 
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The effects of money laundering on the Afghan economy 
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*Master of Economics, Instructor at Khatam Al-Nabieen University, Kabul, 
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Abstract 
Excessive ambition and convenience have always led uninitiated people to 

find short and more profit ways. They enter through immoral and illegal ways to 
make huge profits. Unfaithful traders therefore do not spare any means to 
maximize their personal benefit. money laundering is one of these illegal acts, 
according to which the income of illegal activities enters the economy in a way 
that seems legitimate and legal. The present study is a library and explores the 
various dimensions of this phenomenon in the structure of Afghanistan's 
economy and examines its effects on the country's economy. Laundering is one 
of these illegal acts, according to which the income of illegal activities enters the 
economy in a way that seems legitimate and legal. The present study is a library 
and explores the various dimensions of this phenomenon in the structure of 
Afghanistan's economy and examines its effects on the country's economy. 

Keywords: Money Laundering, Afghanistan Economy, Dirty Money, Black 
and Gray, FATF E-Commerce.  
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Investigating Economic Security and Its Impact on Private 
Sector Investment in Afghanistan 

Seyed Barat Ali Naghavi* 

 
*PhD Student in Economics, Faculty Member of Khatam Al-Nabieen 
University, Kabul, Afghanistan. 

Abstract 
 Economic security is one of the most important dimensions of public 

security and has an impact on economic variables and capacity building for 
capital and investment, economic growth and public welfare. Economic security 
in a positive sense means providing favorable conditions and a safe and 
reassuring environment for investors and producers. In this paper; Principles, 
theories and indicators of economic security and its impact on private sector 
capital have been analyzed and examined. The most important approaches and 
indicators are such as: trade-welfare, long-term planning and investment 
approach (profit principle). That analyzed the impact of each them on private 
sector investment, according to the conditions of Afghanistan.Therefore this 
article tries to analyze what is economic security, its indicators and some of its 
effects on private sector investment.  

Keywords: Security, Economic Security, Investment, Government, Economic 

Idealism, Economic Realism. 
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The nature and jurisprudence of credit card 
Mohammad Issa Fahimi* 

 
* Master of Sharia and Faculty Member of the Faculty of Jurisprudence and Law, 
Khatam Al-Nabieen University, Kabul, Afghanistan. 

Abstract 
 In recent years, we have seen a widespread growth in the use of bank 

cards, especially credit cards for financial transactions. Due to the problems in 
cash transfer, such the possibility of losses, ease of receipts and payments, etc; 
the safe, reliable and effective are the credit cards, that used in exchanges and 
providing credit facilities and services, and the most important tool is the use of 
banking facilities and services. There are also questions in the field of using 
credit cards. These questions are intentional in cases of using the card to grant 
and obtain a loan from the bank based on interest, non-full repayment and timely 
installments by the cardholder, the bank demand more money than it paid. 
Therefore, some of the bank's actions are contrary to the jurisprudential view of 
the jurists. 

Keywords: Bank, Credit Card, referred, Wage, Usury. 
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Entrepreneurial Marketing and firm performance: Synthesis 
and conceptual development 

Author: Nasser Alqahtani 

Translater: Reza Hosseinzadeh* 

 

 * Master of Mathematics, Head of Department of Economics, Al-Nabieen 
University, Kabul, Afghanistan. 

Abstract 
 This study seeks to establish entrepreneurial marketing (EM) as a key 

construct that positively influences organizational performance. The authors review 
the evolution of the domain and conceptualization of EM and synthesize the 
literature that is emerging from the marketing-entrepreneurship interface on this 
fertile research stream. They define EM and identify the conditions under which it 
yields better organizational performance outcomes. The moderating effect of 
network structure (i.e., size, diversity, and strength), environmental variables (i.e., 
market turbulence, technological turbulence, competitive intensity, supplier power, 
and market growth), and firm size is identified through several propositions that stem 
from the proposed conceptual framework.  
Keywords: Entrepreneurial marketing, Organizational performance Network 
Structure Effectuation Service-dominant logic Contingency theory 
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A Study of Business Ethics in Afghan Laws and Regulations 
Mohammad Jan Rahmani* 

 

 * PhD. student in Economic, Head of Department of Economics, Khatam Al- 

Nabieen University, Kabul, Afghanistan. 

Abstract 
Due to the success and effectiveness of professional ethics in the field of 

business, it received serious attention. Also in the last few decades, the business 
ethics movement and the scientific movement of professional ethics in 
industrialized countries and countries that are considered as the center of trade 
and business today in the world; It was created; But the most important problem 
and challenge of business ethics is not having an external executive guarantee. 
The many countries in order to implement professional ethics and create external 
guarantees and make them effective, they try to turn it into laws and ethical 
codes, such as the Law on the Protection of Fair Competition, protection of the 
environment, the right to access transparent information, the law prohibiting 
hoarding, the law on secrecy and control of tobacco. Therefore, by examining the 
codes of professional ethics in the laws and regulations of Afghanistan, this 
article can be considered as a professional ethics in the laws of Afghanistan. 

Keywords: Ethics, Afghan Law, business ethics and business ethics in 
Afghan Law. 
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Designing a model of Islamic international trade indicators 
Gholmreza Rasuli Kamali* 

 

* PhD student in Economic, Head of Faculty of Economics and Management, 

Khatam Al-Nabieen University, Kabul, Afghanistan. 

Abstract 
The main purpose of this study is to provide a model of indicators that can be used 

to measure the Islamic nature of international trade.Therefore, in order to model the 
indicators of Islamic international trade, the goals of Islamic international trade are 
first stated, the most important of which are: Islamic sovereignty, independence of 
Muslims, unity and brotherhood of the Islamic Ummah, public welfare of Islamic 
society and security of the Islamic world.Then the principles governing Islamic 
international trade are stated: the principle of preserving religion, promoting Islam, 
justice, expediency,consolation, prohibition of harm to others, prohibition of Riba, 
and principle of prohibition of briber. Therefore, after the goals and principles, four 
indicators were designed for the Islamic measurement of foreign exchanges. These 
indicators are: "Islamic Conversion Index", "Halal Exchanges Index", and "Fair 
Exchanges Index". We found that it can generally measure the Islamic nature of an 
Islamic country's foreign exchange. 

Keywords: Index, International Trade, Islamic Principles of Trade, 
Conventional Economics, Islamic Economy. 


