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  :بخش اول

  مفراگیري احکا همیتا 

 

 که است دین باشد، فراگیري احکام می اي برخوردار  ویژه اهمیت از که اسالم نمبی دین واجبات مهمترین یکی از 

 عنوان به را اسالم کسی که. است انسان سعادت کننده تضمین آن طبق بر عمل و آن مسائل به نسبت درست فهم و درك

 عملکرد و رفتار و پذیردب قلمروهاي زندگی خود همه در کامل طور به را هاي آن  برنامه باید گزیند می بر خود دین

مقدار مورد نیازش از  به نسبت مسلمان طلبد فرد  تکلیفی می چنین نماید، انجام تنظیم دین احکام با مطابق را خویش

 نماید، بر اجراء زندگی خود در را آن بتواند تا کند پیدا آید، شناخت و برایش پیش می دارد احتیاج آن به احکام دین که

 تشویق دین احکام گرفتن یاد به را همگان و نموده بسیار تأکید موضوع این هدي بر ائمه روایات و یمکر قرآن اساس این

  : اند  داشته حذر الهی بر احکام با نبودن آشنا ضررهاي فراوان از و اند  کرده ترغیب و

شخصی  از حرام و حالل درباره حدیث کی گرفتن فرا«: فرمودند )ع(صادق امام که است شده نقل حدیث در

   1.»است هاي آن  سیم و زر و دنیا از بهتر راستگو، براي تو

 شما از را حرام و حالل مسائل دارد دوست که فرزندي دارم: کرد عرض )ع(صادق امام مردي به شده روایت نیز و

 از بهتر آیا«: فرمودند )ع(صادق حضرت. کند  نمی خورد، پرسش  نمی دردش به و ندارد اهمیت مطالبی که از و بپرسد

                                                           

 .166، ح229، ص15المحاسن، فصل مصابیح الظلم، باب . 1
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هستحراموحالل در«:فرمودند)ع(صادقحضرتکهاستشدهنقلدیگرحدیثدرو1»بپرسند؟مردمکهسؤالی

بیمعارفوخدااحکامازکه(نباشیدجاهلیتزماناعرابمانندوشویدفقیهوداناخدادین سپس)بودندخبردینی ،

که:فرمودند)ع(حضرتش خداوندبصیروداناخدادیندرکسی لطفنظراوبههرگزقیامتروزدرمتعالنگردد،

اعمالشبروافکندنمی تأییدپاکیزگی 2.»گذاردنمیمهر

کهازمن«:فرمودند)ص(اکرمرسولکهشدهروایت)ع(صادقامامازهمچنینو یکهفتهمسلمانی برايراروزاي

با منزجرنمیاختصاصدینش)اماحکومعارف(ازپرسشودینشامرآشنایی 3.»بیزارمودهد،

هاشبوروزهادر!فرزندم:فرمودفرزندشبهاندرزدرلقمان«:فرمودند)ع(صادقامامکهاستشدهنقلحدیثدر

خودساعاتو تحصیلبهرهزندگی براي خودتهرگزتوزیرابگیرنظردرعلماي مانندضایعهبراي علمكتراي

4.»یافتنخواهی

که«:فرمودند)ع(صادقامامکهشدهروایتنیزو اعمالشوعلمبدونکسی استماننددهدانجامراآگاهی فردي

درسمتبهکه 5.»شودمیدورترمقصدشازبرودتندترچههرلذاکندحرکتبیابانسرابی

داشتن»دیندرتفقّه«موضوع)ع(معصومینروایاتدرکهاستایندیگرمهمنکته ودیندربارهکاملشناختیعنی

موردمعارفواحکامبهنسبتبودنبیناوبصیر .استگرفتهقراربسیارتأکیدوتوصیهآن،

شناختوبصیرتکلیدفقهزیراشویدداناوفقیهخدادیندر«:فرمودندبارهایندر)ع(کاظمامامکهشدهروایت

ومراتبوبلندمقاماتبهرسیدنوسیلهوعبادتشدنکاملمایهواست دینی فقیهعالی برتري است، عابدبردنیایی

خورشیدهمچون ستارگانبرتري اوخداوندنشودفقیهوداناخوددیندرکسهرواستبر از را 6.»پسنددنمیعملی

دانااگر«:فرمودند)ع(المؤمنینامیرکهشدهروایتنیزو درخواستی 7.»شوداناوفقیهخدادینشوي،

برتربهخداوند«:فرمودند)ص(خداپیامبرکهاستشدهنقلحدیثدرو وازچیزي دینی عبادتدینفهمآگاهی

8.»استنشده

باب.1 الظلم، مصابیح فصل ص15المحاسن، .168ح،229،

فی.2 فصل الفوائد، صکنز العلم، باب240ذکر الظلم، مصابیح فصل المحاسن، ح228،ص15؛ ،162.

باب.3 الظلم، مصابیح فصل ص13المحاسن، ح225، ،149.

ص1جالطوسی،امالی.4 الثالث، المجلس ،66.

مجلسامالی.5 مفید، ص5شیخ ح42، ،11.

ص.6 العقول، روي410تحف ما باب موسی، فیعن جعفر المعانیبن هذه .قصار

ص.7 الکلم، درر و الحکم فی49غرر فصل ح، الفقاهۀ، و .264الفقه

صاالمالی.8 قم(،474الطوسی، .1033ح)چاپ
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 را او بخواهد را خود بندگان اي از بنده سعادت و خیر خداوند هنگامی که«: فرمودند )ع(صادق امام که شده نقل و

   1.»سازد  می بینا و یربص دین به نسبت

 و خیر به گروهی را و قوم خواهد می متعال خداوند هنگامی که«: فرمودند )ع(صادق امام حضرت که شده روایت و

   2.»...دهد  می قرار بینا و دین، بصیر شناخت در را برساند، آنان موفّقیت و صالح

 تکالیف به عمل از مسأله ندانستن بهانه به و کرده کوتاهی دین فراگیري مسائل در تواند  نمی انسان که بدیهی است

  : است شده روایت )ع(صادق امام خالی کند، از شانه شده ابالغ الهی که

 بگوید اگر دانستی؟  می را خود تکلیف آیا: پرسد  می نکرده عمل خود تکلیف به کسی که از قیامت روز خداوند... « 

 چرا شود  می خطاب او به دانستم  نمی بگوید اگر و نکردي؟ دانستی عمل  می آنچه به چرا شود  می خطاب او دانستم، به  می

   3»... کنی؟ عمل نگرفتی تا یاد

  

  

  

  

  

   

                                                           

 .، باب صفۀ العلم و فضله و فضل العلماء3، ح32، ص 1 ج اصول الکافی، . 1

 .استحباب التخلّق بمکارم األخالق 6، باب12، ح190، ص 11الوسائل، ج  مستدرك. 2

 .6، ح228و227، ص26شیخ مفید، مجلس ؛ امالی 10، ح9و8، مجلس اول، ص1ج شیخ طوسی،  امالی . 3
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  :بخش دوم

  لزوم مراجعه به فقهاء 

 

 کیفیت و بندگی خداوند متعال اصیل روش بیان دار عهده که اسالمی است هارزند علوم ترین مقدس یکی از فقه علم

 توجه مورد و داشته گیر رونقی چشم و زیاد پژوهندگان )ع(امامان و )ص(اکرم پیامبر عصر در علم این. است آن صحیح

 بسیاري در دانشمندان و رسیده خود اعالي اوج حد به که )ع(صادق امام و باقر امام زمان در ویژه به بوده دین پیروان

  . یافتند پرورش شیعه پیشواي بزرگ دو آن محضر در احکام فروع دینی و مختلف مسائل

 اعین، مدت بن هزرار شده نقل که شد بررسی می و تحلیل نورانی علمی چنان عصر آن اسالمی در احکام و مسائل

 امام به: گوید می خود او چنانچه. باقی بود بحث زمینه هم باز و آموخت می )ع(صادق امام از را حج مسائل سال چهل

 و پرسم می شما از حج مسائل به راجع تاکنون پیش سال چهل گرداند، از فداي تو مرا خداوند کردم عرض )ع(صادق

 و توجه آدم، مورد از پیش سال هزار دو مقدسی که کانون اي زراره«: فرمودند دهید، حضرت می جواب همواره شما

  » 1شود؟ بیان سال چهل ظرف در آن خواهی مسائل می بوده، تو زیارتگاه

                                                           

  .کلّ مکلّف مستطیع وجوبه علی  1، باب12، ح12، ص11وسائل الشّیعه، ج . 1
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خوداحکامبیاندارعهده)ع(معصومینائمهانزمدر واصحابهعهدبهراموضوعایننیزوبودند)ع(امامانالهی،

مردانمیهمخویشخاصشاگردان مانندباودارمایهوفاضلگذاردند، وبصیرابوومسلمبنمحمدوزرارهفضیلتی

مسائلبنابان مردم)ع(ائمهخودوگذاشتندمیمردماختیارردرادیناحکاموحراموحاللتغلب، ارجاعآنانبهرا،

.دادندمی

میشعیبشدهنقلچنانچه مورديدرکهکنیممیپیدانیازبساچه:کردمعرض)ع(صادقامامبهگویدعقرقوفی

بپرسیم؟چهازحالکنیمسؤال ابوبهبادتوبر«:فرمودندحضرتکسی یعنی 1.»بصیراسدي

یعفوربناهللاعبدکهشدهنقلنیزو منهردرکردمعرض)ع(صادقامامبه:گویدمیابی براي نیستممکنوقت،

چهازوشومشرفیابشمامحضروببینمراشما ازبساطرفی راوآیدمیشیعیانشخصی منوپرسدمیمنازمطالبی

من(دانمنمیرااومسائلهمهپاسخ چههرکنی؟نمیمراجعهمسلمبنمحمدبهچرا«:فرمودندرتحض)چیست؟وظیفه

از 2.»بودمحترموآبرومندحضرتآننزددروگرفتهفرارامسائل)ع(باقرامامپدرمازاوکهبپرساوندانستی

بندیگرنقلدرنیز میمسیبعلی دورناحیهدرمن:کردمعرض)ع(رضاحضرتبه:گویدهمدانی دگیزندستاي

بههردروکنممی دسترسی پسشمازمانی برنامهچهازندارم، دینیکسی از«:فرمودندحضرتبگیرم؟فراراامهاي

کهآدمبنزکریا بن»استدنیاودینامربراعتمادمحلّوامینقمی علی که:گویدمیمسیب، خودشهربههنگامی

راهربازگشتم 3.کردممیپرسشآدمبنزکریاازبودنیازموردکهمطلبی

شدههمچنینو میبنالعزیزعبدکهروایت مالقاتهردر:پرسیدم)ع(رضااماماز:گویدالمهتدي برایمشمابازمانی

فراچهازرادینممعالمپسنیستمیسر 4.»بیاموزالرّحمنعبدبنیونساز«:فرمودندحضرتبگیرم؟کسی

ازو بعضی مردمکهکردندمیامرراخوداصحابگاهی بدهندبراي به)ع(باقرامامکهاستحدیثدرچنانچهفتوي

مسجِدإجلس«:فرموندابان أُحبالنّاسوأفْتالْمدینَۀِفی مثْلُکأنْفَإنّی شیعتی فی فتويوبنشینمدینهمسجددر.»یري

5.شوددیدهشیعیانممیاندرتوهمانندکهدارمدوستزیرابده

روشنگريوحراموحاللبیانورسیدفرا)ع(زمانامامغیبتدورانوگذشتکمکم)ع(اماماناعصارسرانجامتا

یکسرهبرنامه جامعه، زندگی جامعبهواگذارهاي وموضوعوگردیدالشرایطفقهاي صورتبهتقلیدموضوعنیزفتوي

رواج یافتخاصی .کلّی

ج.1 الشّیعه، ص27وسائل ح142، القاضی،15، صفات ابواب الرجو11باب، وجوب فی، الفتويع و .القضاء

ج.2 الشّیعه، ص27وسائل ح144، القاضی،23، صفات ابواب فی11باب، الرجوع وجوب الفتوي، و .القضاء

ج.3 الشّیعه، ص27وسائل ح146، القاضی،27، صفات ابواب فی11باب، الرجوع وجوب الفتوي، و .القضاء

ج.4 الشّیعه، ص27وسائل ح148، ا34، القاضی،، صفات فی11باببواب الرجوع وجوب الفتوي، و .القضاء

ج.5 الحدیث، رجال ص1معجم مورد144، الف، حرف تغلب28، بن ابان ،.
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  :بخش سوم

  علّت لزوم تقلید 

 
 آن کردن پیاده با و بوده انسانها مصلحت مطابق هاي آن  برنامه تمام و الهی است مکتب ترین  کامل و آخرین اسالم

 و زندگی آنها مفاسد و مصالح به و آفریده را ها  انسان که است متعال پروردگار اینکه چه شود  می تأمین ها  انسان سعادت

عبادي، اقتصادي، اخالقی،  وظایف عنوان به را ها  زندگی انسان قوانین و است آگاه فطري آنان احتیاجات و ها  خواسته

 است نموده ابالغ ها  انسان به )ع(آنها جانشینان و اوصیاء و پیامبران وسیله به... فرهنگی، جسمی، روانی، فردي، اجتماعی و

  : است دسته شده، سه تبیین )ع(هدي ائمه و )ص(اکرم پیامبر توسط که اسالم شبخ هاي نجات  کلّی برنامه طور به و

  . دین فروع عملی و احکام. 3اخالقی  مسائل. 2 دین اصول اعتقادي و معارف. 1

هستند، گستردگی زیادي دارد،  مرتبط خداوند احکام از دسته این با هاي عملیه  رساله عملی که یعنی احکام سوم دسته

عبادي، اقتصادي، فردي، خانوادگی، اجتماعی، قضایی،  اعمال از أعم ها  انسان اعمال کلّیه که قوانینی است و کاماح زیرا

  : است الزم مطلب چند به الهی، توجه احکام از دسته این با رابطه در و دهد می قرار خود پوشش زیر را... جزایی و

اي   العاده فوق مهارت رشته کی در که حال عین در فرد کی ستا ممکن و هاي متعددي است  داراي رشته علم. الف

 و متخصص به ندارد تخصص اي که  رشته در عقل حکم به باید نتیجه باشد، در اطّالعی نداشته دیگر رشته دارد، از

 امی کهاست، هنگ فضایی متخصص علوم در شخصی که مثالً. پیروي کند او گفته از و کند مراجعه رشته همان کارشناس
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ازمیمریض بهآشناآنهامعالجهروشوهابیماريباکهآنجاشود، کند،مراجعهمتخصصکپزشبهبایدناچارنیست،

چراتزریقراآمپولفالنوبخوردبایدراقرصفالنازعددچندکهدهدمیدستورکهاستکپزشاین کهکند،

ازعلوممتخصص پیروي هرطوربهوداندمیالزمخودبرارپزشکگفتهفضایی، راکلّی، انجامبخواهیمکهکاري

بهندانستهراآنروشوراهودهیم حرفههمانمتخصصازراآنچارهوراهوکنیممیمراجعهکارهمانخبرهباشیم،

راوفنهروپرسیممی بهیادبخواهیمکهصنعتی میبگیریم، استادي بصیروفنآندرکهشتابیمشاگردي وصنعت،

باشیوه.استتوانمند آشنایی واحکامچگونگی نیزحراموحاللشناختشرعی منظور،بدیناستشکلهمینبهالهی

مراجعهدیناحکامکارشناسومتخصصکهفقیهبهباید .نموداست،

منبعكمدر.ب بهاحکامو قرآنطورالهی کهوکریمعمده، )ع(معصومینائمهو)ص(اکرمپیامبرازاحادیثی

.باشدمى)شوندمینامیدهثقلینکه(شدهروایت

کهومطالبآوردنبدستوفهمیدن.ج کارآمده)ع(بیتاهلروایاتومجیدقرآندرمعارفی نیستاست، آسانی

درایهتفسیرقبیلازاسالمیمختلفعلوموعربادبیاتدرفردیکتاوداردمهارتوتخصصبهاحتیاجو وقرآن،

رجالحدیث اصولراویانشناختوشناسی، شناختاحادیث، اسالمنظراتوآراءفقه، تخصص...وفقهاي مهارتو،

بهتوفیقبااصطالحبهونداشته هرگزنرسیدهفقاهتواجتهاددرجهالهی متعالاحکامتواندنمیباشد، منابعازراخداوند

شمااستخراجخود بهکموککوچکتابکند، اینکهندانیدشایدوبینیدمیراالمسائلتوضیحورسالهنامحجمی

طاقتزحمتباوخودتخصصبهتوجهباکهاستفقیهکیعمرمحصولرساله آنهاي استنباطمنابعازرافرسا، دینی

.استگذاشتهمردمدسترسدروکرده

لزومبیانآنچهبهتوجهبا کهوفقهاءبهمراجعهشد، کهووسعتبارافقاهتواجتهادراهعالمانی خاصی گستردگی

واضحدارد ثابتوعقلحکمبهمجتهدازتقلیدمسألهوشدهپیموده، معنايبهتقلیدکهشودمیمعلوموگرددمیمنطق،

کورکورانه ازراآنمجیدآنقروکردهمبارزهآنباقواتمامبااسالمکه(پیروي معرّفیصفاتترینناپسندیکی انسانی

بلکهنمی)کندمی فردبهتقلیدباشد، مراجعه بهمسائلدرمتخصصغیرمعناي توانمیواستدیندرمتخصصدینی،

عسکري امام از که ذیل دانستنقل)ع(حدیث مطلب این مؤید را صائناًالفُقَمنَکانَمنْفَأما...«:شده ،ظاًهاءحاف ،هنَفْسل

مخالفاً ،هدینطیعاًلم ،واهه 1.»...یقَلِّدوهاَنْفَللْعوامِموالهألمرِعلی

صیانت.1کهفقهاءازکسهراماو...« راخویشتنبتواندتاباشدآننگهبانوخودنفسمالک(باشدنفسداراي

ازکجوحرافانگونههرمقابلدر خداوندمسیرومستقیمصراطروي مصونبندگی .2)بداردنگاهایمنومتعال،

جوسائل.1 ص27الشیعه، ح131، باب20، ،10.
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 موالي خویش و متعال خداوند فرمان مطیع. 4. کند مخالفت هواهاي نفسانی خود با. 3. الهی باشد دین نگهبان و حافظ

  » ...کنند تقلید او از که است مسلمانان باشد، بر

 به کسانی که شرعی بر احکام دینی و مسائل در نظر اظهار که شود  می گردید، روشن ذکر که چهآن به توجه با اکنون

 احکام تمام در است واجب مؤمنات و مؤمنین بر و نیست جایز احکام، آشنایی ندارند أدلّه با و اند  نرسیده اجتهاد رتبه

  . نمایند اعتماد، مراجعه مورد شناسان  اسالم و تقلید بزرگوار مراجع شرعی به مسائل دینی و
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فصلپرسش اولهاي

بنویسید.1 را احکام فراگیري .اهمیت

می.2 انسان الهیآیا تکلیف به عمل از مساله ندانستن بهانه به و کرده کوتاهی دین مسائل فراگیري در تواند

صادق امام از حدیثی ذکر با کند؟ خالی دهید)ع(شانه .توضیح

عهده.3 فقه معلم چه بیان غیبتدار دوران در علم این است؟ زمانی چه به مربوط آن رونق است؟ طلبی

زمان کسانی)عج(امام چه شد؟به واگذار

انسان.4 سعادت چگونه میاسالم تأمین را کند؟ها

اسالمبرنامه.5 بنویسیدهاي برنامه.را کسانیتوسطهااین شدهچه است؟تبیین

پوش.6 تحت را انسان از اعمالی چه عملی میاحکام قرار خود د؟ندهش

دهید.7 توضیح چرا؟ کرد؟ مراجعه کسی چه به باید الهی حرام و حالل شناخت و شرعی احکام با آشنایی .براي

ببرید.8 نام را احکام منبع و .مدرك

می.9 کسی کند؟چه استخراج خود منابع از را متعال خداوند احکام تواند

است؟.10 معنی چه به و نیست معنی چه به تقلید

نیست؟اظهار.11 جایز کسانی چه بر شرعی احکام و دینی مسائل در نظر

نماین.12 مراجعه کسانی چه به شرعی مسائل و دینی احکام تمام در است واجب مؤمنات و مؤمنین ؟دبر

دهید.13 شرح را تقلید لزوم .علت



 

  

  

  

  

  :دوم فصل

  مفاهیم و اصول

 کسب و کار حالل
 

 هاي مجلس شوراي اسالمی ر حالل ، مرکز پژوهشپور، سعید، مفاهیم و اصول کسب و کا مسعودي: منبع
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  :بخش اول

  جایگاه و اهمیت کار از منظر اسالمی 

 

وسیله آن بتواند ضمن  پذیر از زندگی انسان در دنیا، مشغول شدن به انجام کاري است که بهنا یکی از شئون جدایی

 رسول که است کرده روایت عباس ابن. اش را تأمین کند کسب درآمد، نیازهاي مادي خود و خانواده تحت سرپرستی

 شغلی و حرفه آیا :پرسیدند می ندشد می خوشوقت او دیدار از و آمد خوشش می او از و دیدند می را مردي گاه هر خدا

 شغلی و کسبی مؤمن گاه هر فرمود می؟ اهللا رسول یا چگونه پرسیدند. افتاد چشمم فرمود از می ندارد گفتند می اگر؟ دارد

   1.کند می زندگی گذران دینش به باشد نداشته

د، تا جایی که از طلب روزي حالل ان مهمترین اثر کار، کسب درآمد است و روایات به این موضوع بسیار تأکید داشته

عنوان یک عبادت و حتی برترین  عنوان یک فریضه و واجب بر هر مسلمانی یاد شده است و کسب روزي حالل به به

  :عبادات شمرده شده است

عبادت هفتاد جزء است و برترین آن  2.لَالِالْعبادةُ سبعونَ جزْءاً أَفْضَلُها طَلَب الْح:   اهللا علیه و آله و روِي عنِ النَّبِی صلی 

  . طلب حالل است

                                                           

  .9، ص 100 ، ج )ق 1404(، الوفاء مؤسسۀاالنوار، بیروت،  بحار مجلسی، عالمه. 1

 . 9، ص100ر، ج بحاراالنوا. 2
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علیه قَالَ لَالِ:السالموالْح طَلَبِ فی زَاءأَج تسعۀُ زَاءأَج عشَرَةُ طلب1.الْعبادةُ در آن جزء نه باشد، جزء ده عبادت اگر

است .حالل

بودن حالل گروي در عبادات از بسیاري قبولی که آنجا آناز غالب سهم که عبادات جزء نه لذا است، انسان کسب

می باشدتلقی حالل انسان درآمد که شد خواهد محقق زمانی وبه.شود لباس بودن مباح نماز صحت شرط مثال عنوان

می حج مخارج صرف که است مالی بودن حالل حج صحت شرط است، نمازگزار ومکان زمانی...شود همگی که

شد خواهد باشدممکن مال بودن حالل به منوط عبادات بیشتر قبولی است طبیعی لذا باشد، حالل فرد درآمد .که

است فرد به بخش عزت درآمد، کسب براي خود.کار تالش با که مالی از که کس هر که است آمده روایات در

خاطف برق سرعت به قیامت روز در کند ارتزاق آورده، ز(بدست هم به چشم یک در عبور)دنیعنی صراط پل از

کردهم2.است نخواهد عذاب هرگز را آنها خداوند و شده برخوردار الهی رحمت نظر از قیامت روز در افراد این 3.چنین

می بخواهند که جایی هر از و شد خواهد باز افراد این روي بر بهشت شوند4درهاي آن وارد جذابتواند همه از اینو تر

سعی از که افرادي انبیاءکه به که ثوابی و گرفته قرار الهی انبیاي شمار در قیامت روز در خورند، روزي خود تالش و

می داده نیز آنها به :شودداده

5اءالْأَنْبِی ابثَو یأْخُذُ و اءالْأَنْبِی اددع فی الْقیامۀِ موی کَانَ هدی کَد منْ أَکَلَ منْ

از.شودنمیمحدودانساندرآمدوروزيکسببهتنهاکاراهمیت نیزفرااقتصاديکارکردهاياسالمینگاهکار

لأَبِیقَالَ:استکارانجامبهروایاتسفارشهمباز،بیشتردرآمدکسببهانساننیازيبیصورتدرحتیکهدارد

إِنِّیعلیهعبداهللا )ع(صادقامامبهکثیرمعاذبن6نَحوهأَوعقْلُکقَلَّفَعلْتإِنْإِنَّکفَقَالَالتِّجارةَفَأَدعأَیسرْتقَدالسالم

بهشبیهچیزيیاشود،میکمعقلتبکنیراکارایناگر:فرمود؟کنمرهاراتجارتآیاامشدهتوانگرمنکردعرض

.جملهاین

خصوصایندرکهدارندتأکیدتجارتتركداشتنکراهتبرکهدارندوجودنیزدیگريروایاتاساسهمینبر

معاذاز)ع(صادقامام:کرداشارهالشیعۀوسائلشریفکتابدرالتجارةتركکراهۀبابدرکهروایاتیبهتوانمی

کندرهاراتجارتکهکسی.استشیطانکارفرمود.استکردهتجارتتركشدعرض،شدجویافروشکرباس

.همان.1
2فالْخَاط کَالْبرْقِ رَاطالص علَى مرَّ هدی کَد منْ أَکَلَ ج(منْ ص100بحاراألنوار؛ )9؛

3هذِّبعی لَا ثُم بِالرَّحمۀِ هإِلَی اهللا نَظَرَ هدی کَد منْ أَکَلَ ج(أَبدامنْ ص100بحاراألنوار؛ )9؛

4شَاء أَیها منْ یدخُلُ الْجنَّۀِ ابوأَب لَه حفُت حلَالًا هدی کَد منْ أَکَلَ ج(منْ األنوار؛ ص100بحار )10؛

ج.5 ص100بحاراالنوار، ،10.

.السالمعلیهمالبیتآلمؤسسهقم،،)ق1409(،14،21858ص،17جالشیعۀ،وسائلعاملی،حر.6
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 و کرد تجارت آنها با و خرید کاال آن از پیامبر و آمد شام از کاروانی که داند نمی مگر. است پریده لشعق سوم دو

  1.پرداخت را خود وام آن با که برد سودي

 و داده قرار ها انسان اختیار در را تولید امکانات و منابع، خداوند که کند می یادآوري فراوانی هاي آیه در کریم قرآن

 است کرده تشویق، خود معیشتی  نیازهاي کردن برطرف و زمین کردن آباد به را آنان، تولید عوامل در تصرّف بر تأکید با

 من لتبتغوا و بأمره فیه الفلک لتجري البحر لکم سخّر الذي  اهللا«؛ »فیها استعمرکم و األرض من أنشأکم هو«: فرماید می و

 گونه این در »فضل ابتغاء« بارزِ مصداق »منه جمیعا االرض فی ما و السموات فی ما لکم سخّر و تشکرون لعلّکم و فضله

 که هایی آیه نیز و دارند اشاره 2»تولید زمینه سازي فراهم« به که هایی آیه، اینها بر افزون. است »تولیدي هاي فعالیت«، ها آیه

 داللت تولیدي هاي فعالیت مطلوبیت بر، یالتزام گونه به نیز، دهند می فرمان 4»جانبه همه آمادگی« یا 3»تصرّف مطلق« به

   5.»دارند

 انسان یک براي عیبی و نقص تنها نه جامعه در اقتصادي هاي برنامه از برخی تدارك و زندگی وضع به بخشیدن بهبود

 ئیسر. است معنوي واالي اهداف به رسیدن راه در او استوار اراده و ایمان قوت از ناشی بلکه، آید نمی حساب به مسلمان

 اَو لمعاشٍ مرَمۀٍ: ثَالث فی االَّ ظاعنا یري ال اَنْ الْعاقلِ للْمسلمِ ینْبغی«: که فشرد می پاي اندیشه این بر )ع( جعفري مذهب

دتَزَو عادمل رِ فی لَذَّةٍ اَوغَی رَّمٍ ذاتحبخشیدن بهبود: مورد سه در مگر نیست شایسته عاقل مسلمان یک براي کوچیدن؛ 6م 

 سفرهاي( حالل هاي لذت به رسیدن، )زیارتی سفرهاي( آخرت توشه کسب، ...)و تجارتی سفرهاي( اقتصادي وضع به

  7»)تفریحی

 بدین؛ است ذاتی ارزش داراي و بزرگ عبادتی بلکه، مادي صرفاً امري نه، تولید و کار، اسالم ارزشگذاري نظام در

 به کردن کار نفس بلکه، نیست فقر از جلوگیري براي ضرورتی یا درآمد و سود کسب دمهمق صرفاً، تولید و کار که معنا

   8.است مطلوب آن اخالقی و روحی، اقتصادي مثبت آثار سبب

 از او شوم فدایت: داشتم عرضه. پرسید را مسلم عمربن احوال من از روزي )ع( صادق امام: گوید می عبدالعزیز بن علی

 کس هر که داند نمی او آیا! او بر واي«: فرمود امام. است آورده روي دعا و نماز و عبادت به و برداشته دست تجارت

اهللا  یتَّقِ منْ« آیه که هنگامی«: افزود امام سپس .»شد نخواهد مستجاب دعایش، نرود حالل روزي کسب و دنیا دنبال به

                                                           

  .16ص، 17ج، لشیعۀا وسائل. 1

  .20 سوره حجر، آیه و 10آیه  سوره اعراف،. 2

  .142 ،141 انعام، آیات ، سوره168 ، سوره بقره، آیه15سوره ملک، آیه . 3

  .60 سوره انفال، آیه. 4

  .101، ص 1383، 120تا  91، از صفحه 14جواد ایروانی، اخالق اقتصادي از دیدگاه قرآن و حدیث، مجله الهیات و حقوق، شماره . 5

  .63، ص17وسائل الشیعه، ج. 6

  .59و ص  72تا  58، صص53، شماره1383، مجله مبلغان، )ع(هاي اقتصادي امام صادق  نیا، گذري بر اندیشه عبدالکریم پاك. 7

  . 102، ص 1383ایروانی، . 8
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رامشکالتازخروجراه)خداوند(کندپیشهالهیتقوايهرکس«؛»بیحتَسالحیثُمنْیرْزقْهومخْرَجالَهیجعلْ

از)ص(پیامبراصحابازچندتنی،شدنازل»دهدمیاشروزيبردنمیگمانکهجاییازودهدمیقراربرایش

طریقزاراآنانروزيمتعالخداوندتاشدندعبادتمشغول،بستهخودرويبهرادرهاوکشیدهدستکاروکسب

ازايانگیزهچهبهشما:فرمودونموداحضارراآنان،شدخبردار)ص(اکرمرسولکههنگامی.برساندعبادت

راماروزيخداوند!اهللارسولیا:گفتند!؟ایدپرداختهعبادتبهوگرفتهفاصلهجامعهازوکشیدهدستکاروکسب

فرمودصلیخدارسول!ایمآوردهروياوعبادتبههمماوکردهتکفّل آله و علیه ،لَهیستَجبلَمذلکفَعلَمنْانَّه«:اهللا

کُملَی1.»]درآمدوروزي[کسببهبادشمابر،شدنخواهدپذیرفتهاودعايکندچنینهرکس؛بِالطَّلَبِع

ص1383نیا،پاك.1 از63، نقل به .323ص،6ج،االحکامتهذیب،
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  :بخش دوم

  کار و کسب 

  

گیرند که مهمترین آنها عبارت است  کار مورد استفاده قرار می ومعناي کسب ربی کلمات گوناگونی به در ادبیات غ

گونه معنا  را این Tradeکار، کلمه  و هاي موجود در حوزه کسب یکی از لغتنامه. commerceو   business, tradeاز

انشنامه ویکی پدیا این اما د 1.منظور سودآوري خریدن یا فروختن در بازار فعالیت فروش کاال و خدمات به: کرده است

  :گونه معنا کرده است کلمه را این

عبارت است از انتقال مالکیت کاال یا خدمات از یک فرد حقیقی یا حقوقی به دیگري در مقابل چیزي که در مبادله از 

یک . شود میده مینا 4یا معامله پایاپاي 3یا معامله مالی 2این کلمه گاهی اوقات به اشتباه تجارت. آورد دست می خریدار به

است که در آن ) یا تهاتر(همان معامله پایاپاي  Tradeشکل ابتدایی . گویند می 5دهد را بازار شبکه که اجازه معامله می

  . شود طور مستقیم مبادله می کاالها و خدمات به

                                                           

1. A dictionary of Business, 1996, Second Edition, oxford, p503. 

2. Commerce  

3. Financial Transaction  

4. Barter  

5. Market  
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میبه Tradeنظر کلمه معناي که به(رسد فوق دانشنامه از که تعریفی براساس آمدالبته معناي)دست به نزدیک بسیار

است بیع می.کلمه تأکید مالکیت انتقال مفهوم بر فوق دانشنامه که جهت آن از مییعنی باکند، تشابهاتی وجه توان

کرد جستجو حقوق و فقه در بیع تعریف و فوق .تعریف

میهمان مطرح انتفاع حق خدمات درخصوص کاالست، مالکیت انتقال بیع شد، روشن که عقدشوطور ذیل که د

می جاي می.گیرداجاره بیان این اینبا Tradeتوان کلمه که گرفت نتیجه کاالییگونه مالکیت آن در که عقدي خود بر

می منتقل دیگري به فردي میاز فروش به خدمتی از انتفاع حق یا داردشود داللت .رسد

Commerce استاینکلمه شده معنا اقتصاد:گونه یک سیستم شکلکل که Businessاست براي محیطی دهنده

سیستم.باشدمی شامل سیستم هراین در که است تکنولوژیکی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، قانونی، هاي

هستند فعالیت درحال Commerce.کشوري جنبهبنابراین بر که است محیطی یک یا سیستم کسبیک یکوهاي کار

اثر دولت یک یا استاقتصاد .گذار

Business کلمه معناي در نهایت کسبدر یک که گفت به(کاروباید همچنین اقتصادي1که مؤسسه بنگاه2عنوان یا

می مصرف)شودشناخته با آن دوي هر یا خدمت یا کاال معامله درگیر که است سازمان استیک 3.کنندگان

سرمایهوکسب اقتصادهاي بر غالب هستند،کارها بهداري براي و دارند خصوصی مالکیت آن بیشتر که دستجایی

به سود میآوردن مدیریت مالکانشان ثروت افزایش غیرانتفاعی4کاروکسب.شوندمنظور است ممکن همچنین یاها

کسب.باشنددولتی5 اصطالحویک این اگرچه شود، برده نام شرکت عنوان با است ممکن دارد مالک چندین که کاري

داردبیشت دقیق یک از .ر

ریشه نظر کلمهاز Businessشناسی
بودن6 مشغول حالت با است بهمرتبط جامعه یا فرد مورد در کل،چه یک عنوان

فعالیت میکه انجام سودآور کار و پایدار بازرگانی و تجاري کسب.دهندهاي حداقلواصطالح محدوده، براساس کار

دارد استفاده نوع :سه

استاستفاده.1 ویژه و مشخص سازمان یک معناي به آن .مفرد

بازار2.7 ویژه بخش یک به اشاره کلی حالت در .دارداستفاده

1. Enterprise

2. Firm

3. Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin (2003). Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson

Prentice Hall. P 29.

4. Not-for-profit

5. State-owned

6. Being Busy

7. Market sector
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هایی است که مجموعه  و معناي وسیع آن که دربرگیرنده همه فعالیت Agribusinessهاي ترکیبی آن مثل  حالت. 3

  . شود کنندگان کاالها یا خدمات انجام می تأمین

هایی که انسان  یعنی تمام فعالیت. ترین معناي آن است کار، کلی و ظر در نوشتار حاضر از کلمه کسبمعناي مدن

عنوان  هاي وي گاهی به ها و فعالیت دهد و این تالش منظور کسب سود در جهت تأمین نیازهاي مادي خود انجام می به

هاي اقتصادي  است که فرد در قالب فعالیت گیرد، یا اقداماتی یک کارمند در یک سازمان بزرگ یا کوچک صورت می

کند که فعالیت اقتصادي انسان در سطح کالن و یک  بنابراین تفاوتی نمی. دهد شود، انجام می رد اداره میصورت خُ که به

 . اندازي نموده است کاري که وي با سرمایه اندك خویش راه و سازمان بزرگ صورت گیرد یا در سطح خرد و در کسب

هایی در موانع  کارهاي مختلف ممکن است وجود داشته باشد، وجود افتراق و اي که در بین کسب مدهتفاوت ع

کارهاي مختلف برحسب اینکه به چه کاري مشغول هستند، بایدها و  و از آنجایی که کسب. کار حالل است و کسب

عنوان مثال شرکتی که در  به. ویژه خواهد شدنبایدهاي خاص خود را نیز دارند، لذا موانع تحقق این بایدها و نبایدها نیز 

  . کند، بایدها و نبایدهاي تولید مبتالبه آن نیست حوزه تبلیغات و بازاریابی فعالیت می
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  :مسوبخش 

  شناسی حالل معنا 

  

استفاده از آیاتی  باکنیم و سپس  براي شناخت معناي حالل ابتدا با مراجعه به متون لغوي، معناي لغوي آن را بررسی می

  . پردازیم به شناخت معناي قرآنی حالل می ،ها از ریشه حلل به کار رفته است که در آن

  

  معناي لغوي -1

 1.و احلُلْ عقْدةً منْ لسانی: باشد حلّ به معناي باز کردن میاند که  وشتهدر معناي این ریشه ن. حالل از ریشه حلل است

کار  لول که به معنى نزول است اصل آن باز کردن بار وقت نزول است سپس در مجرّد نزول بهح. گره از زبان من باز کن

حالل آن است . هر که غضب من بر او نازل شود حقّا که سقوط کرده است 2مثل و منْ یحللْ علَیه غَضَبِی فَقَد هوى. رفته

   5»ضد الحرام: الحلَالُ«توان گفت که  نابراین میب 4.أي غیر محرِم: حالل 3.که از ممنوعیت باز شده است

                                                           

  .27سوره طه، آیه . 1

  .81سوره طه، آیه . 2

  .166، ص 2 ق، ج   هـ 1412الکتب االسالمیۀ،  اکبر قرشی، قاموس قرآن، تهران، دار علی سید. 3

  .1255، ص 3ق، ج  ه1420الفکر المعاصر،  لعرب من الکلوم، بیروت، دارالعلوم و دواء کالم ا سعید حمیري، شمس نشوان بن. 4

  .428، ص1 تا، ج اثیر جزري، مبارك بن محمد، النهایۀ فی غریب الحدیث و االثر، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی ابن. 5
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خالصهبه کههمچنان؛استگرهکردنبازمعناىبهاصلدر»حل«کلمهکهاندگفتهحاللجهتاینازراحاللطور

حاللواستکردنآزادنوعىکردنبازگرهواستبستنپاىوزدنگرهوگرهمعناىبه»عقد«کلمهآنمقابلدر

ازکهاستچیزىمعناىبه»حرام«:استگفتهمفرداتدرراغب1.اوبراىاستآزادىنوعىنیزانسانبراىچیزىدنبو

کهکسىناحیهازیاشرعىمنعیاعقلىمنعبهچهوقهرىمنعبهچهوباشدالهىتسخیربهمنعاینچه،باشدشدهمنعآن

2.استالزمامرشاطاعت

از-2 حالل قرآنمفهوم دیدگاه

می حلل ریشه از که آیاتی تمام ابتدا قرآنی، معناي شناخت میبراي احصا مجموع.شودباشند، در51در ریشه این بار

این که است شده تکرار قرآن در51کلمات در43بار و می21آیه ریشه.باشدسوره این از که کلماتی از برخی البته

شده مساخته قرآن آیات در میاند، پژوهش مورد کلی معناي از متفاوتی میعناي که شونددهند گذاشته کنار .بایست

می باقی که آیاتی از پرداختهبرخی ازدواج بحث در حرمت و حلیت موضوع به به.اندمانند که درآیاتی خاص طور

می طالق و نکاح شودموضوع گذاشته کنار باید نیز آنها که میبه.باشند کلی دوتوانطور در را قرآن در حالل مصادیق

داد قرار آن:دسته غیر و طالق و نکاح به مربوط مورد.موضوعات حوزه که آنجا کسببحثاز حوزه در حالل کارو،

میاست، گذاشته کنار ندارند، موضوع با ارتباط که آیاتی دست این .شوندلذا

مطرح نکاح غیر خصوص در که مطالبیمیموضوعاتی شامل بیعشود بودن حالل غنائم)275بقره(نظیر بودن حالل ،

چهارپایان)69انفال(جنگی از برخی بودن حالل شکار)1مائده(، بودن حالل کیفیت .شودمی...و)96مائده(،

می حالل مفهوم شناخت در توجه جالب نکات جمله مفهومتواناز با آن شدن همراه اشارهبه آیات از برخی در رزق

:کرد

3مبینٌعدولَکُمإِنَّهالشَّیطانِخُطُواتتَتَّبِعواالوطَیباًحالالًالْأَرضِفیمماکُلُواالنَّاسأَیهایا

آشکاردشمناوکهمکنیدپیرويشیطانهايگامازبخورید،راپاکیزهوحاللاستزمیندرآنچهازمردم،اي

.شماست

عم خرافاتابتالي براساس که است این خ،ومی بر را میاموري حرام استکنند؛ود خرافه این رفع مقام در شریفه آیه

می بیان کنیدو استفاده است طیب و حالل و هست زمین در که آنچه از که .دارد

ترجمهسیدمحمد.1 طباطبایی، ترجمهتفسیرحسین همدمحمدسیدالمیزان، موسوي جامعهباقر اسالمی انتشارات دفتر قم، قـم، انی، علمیـه حوزه ،1374مدرسین

.534ص،3ج

ج1374طباطبایی،.2 .158ص،6،

3) آیه. البقرة، ).168سوره



  

                                                                                                                                  24     

 

یئَلُونَکلَّ ذا ما سأُح ملَّ قُلْ لَهأُح لَکُم باتالطَّی ما و تُملَّمع وارِحِ نَمکَلِّبینَ الْجنَّ مونَهلِّما تُعمم کُملَّما اهللا فَکُلُوا عمم 

   1.الْحسابِ سریع اهللا اهللا إِنَّ اتَّقُوا و علَیه اهللا اسم اذْکُرُوا و علَیکُم أَمسکْنَ

] صید نیز[ و گردیده حالل شما براي پاکیزه چیزهاي«: بگو است؟ شده حالل آنان براي چیزي چه: پرسند می تو از

 شما براي[ اید داده تعلیم آنها به آموخته، خدایتان آنچه از شکاري، هاي سگ مربیان عنوان به شما که شکارگر حیوانات

 دبداری خدا پرواي ببرید، آن بر را خدا نام و بخورید اند داشته نگاه و گرفته شما براي آنها آنچه از پس].  است شده حالل

 .»است شمار زود خدا که

 هر بگوید آنها به نخست که دهد مى دستور پیامبر در این آیه نیز در پاسخ به سؤالی که در مورد آنچه حالل است، به

 هاست و ناپاك و خبائث زمره در کرده تحریم اسالم را آنچه تمام یعنى. است حالل شما براى) طیب( اى پاکیزه چیز

دستگاه  و کند نمى تحریم است شده آفریده بشر انتفاع و استفاده براى طبعاً که اى پاکیزه وجودم، الهى قوانین گاه هیچ

   2.است »تکوین«دستگاه  آهنگ هم جا همه در »تشریع«

 آن  در تصرف که است چیزى آن ،حالل که است این آن و داده حرام از حالل تشخیص براى کلى اى ضابطهاین آیه 

 خفه نه نان خوردن قبیل از، داند مى تصرف همان را چیز آن از غرض عاقلى هر که تصرفى هبلک تصرف هر نه البته-

 .شود شمرده معقول و) پاکیزه( طیب امرى  - نان وسیله به کودکى کردن

 در آنچه بفهماند که است این براى اطالق این ه،آورد مطلقبه صورت  را) ها پاکیزگی( طیباتاین آیه لفظ  اگر

 از یا که استثنایى افراد فهم نه ؛است مردم عموم متعارف فهماعتبار دارد، ) ناپاکی( خبیث از) پاکی( بطی تشخیص

 فهم که چیزى هر پس .شوند مى تهوع دچار) ها پاکی( طیبات اى پاره از یا و برند مى لذت) ها ناپاکی( خبائث اى پاره

  3 .است حالل شد طیب که هم چیزى هرو  است طیب آن ،بداند طیب را آن مردم عموم عادى

  

    4.کَثیراً اهللا سبیلِ عنْ بِصدهم و لَهم أُحلَّت طَیبات علَیهِم حرَّمنا هادوا الَّذینَ منَ فَبِظُلْمٍ

 را اي پاکیزه چیزهاي داشتند، باز خدا راه از بسیار] را مردم[ آنکه سبب به و زد سر یهودیان از که ستمی سزاي به پس

 .گردانیدیم حرام بود شده حالل آنان بر که

منطق و قاعده کلی این است که امور حالل همان طیبات است، یعنی رابطه تساوي برقرار است؛ چرا همان طور که در 

ها یا عوامل دیگر ممکن است،  اگرچه برخی از نافرمانی. آیات پیشین آمد آنچه که حالل باشد طیب نیز هست و برعکس

                                                           

  ).4 سوره المائدة، آیه. (1

  .274 ص، 4 ج، 1374مکارم شیرازي،  .2

  .324 ص، 5 ، ج1374طباطبایی، . 3

  ). 160سوره النساء، آیه . (4
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امو شوددایره وجه من خصوص و عموم به تبدیل یعنی نماید؛ تنگ را حالل از.ر بخشی فوق آیه اساس بر که چرا

شد حرام یهودیان بر است.طیبات نبوده حالل ایشان براي اما بوده طیب که است بوده چیزي واقع .در

لَکُمأَنْزَلَمارأَیتُمأَقُلْ تَفْتَرُون1َعلَىأَملَکُمأَذنَاهللاقُلْحالالًوحراماًهمنْفَجعلْتُمرِزقٍمنْاهللا اهللا

حالل]رابخشی[وحرامراآنازبخشی]چرا[آوردهفرودشمابرايخداکهروزيازآنچهدهید،خبرمنبه«:بگو

»بندید؟میدروغخدابریادادهاجازهشمابهخداآیا«:بگو»ایدگردانیده

حالالًرزقَکُمممالُوافَکُ تَعبدون2َإِیاهکُنْتُمإِنْاهللانعمتاشْکُرُواوطَیباًاهللا

ـخدانعمتوبخورید،پاکیزه]و[حاللاست،کردهروزيراشماخداآنچهازپس، ـمیرااوتنهااگررا پرستید

.گزاریدشکر

طورىرزقکهاستاینبودنطیبوحلیتازمراد.کندحاللراطیبىرزقهرکهاستاینمقامدرشریفهآیه

همشرعىحلیتمالك،آیدخوششآنازوبداندپاکیزهراآنمیآدطبعیعنى،نباشدمحرومآنازبشرطبعکهباشد

سبحانداىخواستفطرتمطابقاشهمهخدادینآرى،استفطرىحلیتتابع،شرعىحلیتچون،استهمین

طبعودادهقراربشرقوامبامالیمرانباتاتوحیواناتمانندزمینازموجوداتى،کردهخلقتغذیهجهازبهمجهزراانسان

3.استحاللاوبراىچیزىچنین،هستآنهامایلنفرتىهیچبدونبشر

نظر به امر نهایت بارمیدر موضوعاتی بر حلیت کریم، قرآن منظر از موضوعمیرسد آن در انجام اجازه که شود

نیست شود، انسان مندي بهره مانع که قیدي و محدودیت و دارد قرمز.وجود خط که دارد قرار حرام حالل، مقابل در اما

است شارع نگاه از انسان این.رفتاري حکایتگر که است آماده حالل کنار در متعددي آیات در طیب واژه چنین هم

حال آنچه که نیزاست طیب است، شوندمیل حرام طیبات از برخی عللی به است ممکن اما به.باشد ناظر نیز رزق واژه

برسد مصرف به و آید بدست حالل راه از که نمیآنچه شمرده رسمیت به قرآن منظر از حرام رزق لذا شود،میشود،

ن بار آن بر رزق عنوان آید بدست حرام طریق از که آنچه .شودمییعنی

آیه(.1 یونس، )59سوره

آیه(.2 النحل، )114سوره

ج1374طباطبایی،.3 .524ص،12،
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   :بخش چهارم

  موضوعات اخالقی مرتبط با دستمزد کارکنان

  
وجود دارد که به بیان احادیثی در بیان ذم اجیر  »نَفْسه الرَّجلِ إِجارةِ کَرَاهیۀِ باب«در کتاب شریف کافی بابی با عنوان 

  :پردازد کاري داشته باشد، می و کسبشدن انسان براي کار دیگري در مقایسه با اینکه فرد از خود تجارت و 

حال اگر خودش را اجیر  تواند تجارت کند با این عرض کردم انسان می) ع(گوید به امام صادق  عمار سابطی می 

فرمود اجیر نشود، بلکه از خداوند بزرگ روزي . شود اي که خودش تجارت کند به او داده می سازد، به اندازه) دیگري(

  1.رت زند؛ زیرا اگر مزدوري کند، مانع روزي خود شده استطلبد و دست به تجا

هاي خود را  کار در مقایسه با اینکه فرد تنها توان و داشته و هاي ترجیح ایجاد یک کسب یکی از حکمت رسد نظر می به

ین باشد که که قرار بر ا در صورتی. به کارفرما عرضه کند، ضرورت رونق کارآفرینی و افزایش فرصت کار در بازار باشد

اندازي تجارتی تنها منتظر ایجاد فرصت کار در بازار باشند، در آن  جاي استفاده از خالقیت و نوآوري خود در راه افراد به

 . توانند روزي خود را کسب کنند صورت در عمل بسیاري از افراد نمی

عنوان  به. آورد وجود می را براي طرفین به گماري آنان در کار، حقوق و تکالیفی کار در هر حال، اجیر نمودن افراد و به

اما روایات . توان به انجام با کیفیت کار اشاره کرد رود می شمار می حقوق کارفرما که تکلیف کارکنان به مثال ازجمله

                                                           

  .3، ح90، ص5 ج الکافی. 1
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کرده استخدام را آنها که کسانی مقابل در کارفرمایان تکالیف از برخی بیان به میزیر ف.پردازداند مقدمه از دربعد وق،

حرفه اخالق نکات بهذیل انسانی منابع با مواجهه در اسالمی منظر از میاي بیان مختصر :شودصورت

به)الف از قبل کارکنان دستمزد نمودن معلوم آناناصل کارگماري

ابتداي در اجیر دستمزد نمودن معلوم است، شده فروان تأکید آن بر روایات در که مهمی بسیار موارد از یکی

استبه وي بازارسويبهرابازاروکاهشرابازاردرمعامالتیهايهزینه،روابطوحقوقبودنشفاف.کارگماري

وکارمحیطوضعیت،کارگرحقوق،کارفرماوکارگربینرابطهمانندبازاربرحاکمروابط.دهدمیسوقکارآمد

اقتصاديمکتب،اسالمیاقتصاددر.استحقوقیتصادياقمکتبدیدگاهازبرگرفتهکارنیرويالزامیخصوصیات

1.سازدمیروشندینیمتونازاستفادهباراکاربازارازجملهاقتصاديبازارهايهاينبایستهوهابایسته

به از روایتی در که است جایی تا موضوع این شدهاهمیت نهی شود مشخص اجرتش اینکه از قبل تا اجیر کارگماري

سازمان2.است توجه مورد زیادي حد تا موضوع این میالبته قرار مزایايها از را استخدامی فرد قرارداد عقد با و گیرد

میبهره انجام که کاري قبال در میمندي مطلع پرداخته.سازنددهد موضوع این به که روایات از برخی به ذیل انددر

می :شوداشاره

ویؤْمنُکَانَمنْقَالَسالمالعلیهاهللاعبدأَبِیعنْ استَأْجرَمنِوأَجرُهمایعلمهحتَّىأَجِیراًیستَعملَنَّفَلَاالْآخرِالْیومِبِاهللا

دارد،3.الْأَجرِفیاشْتَرَکَایحبِسهلَمهوإِنْوبِإِثْمهیبوءالْجمعۀِعنِحبسهثُمأَجِیراً ایمان واپسین روز و خدا به که کسی

به را مزدبري پیشنباید آنکه مگر گیرد سازدکار معلوم را مزدش .تر

رضا امام از فرمودند)ع(همچنین که است شده دهد:نقل انجام کاري تو براي و نشود معین مزدش کسی اگر که بدان

گم باز بپردازي، برابر سه را او مزد حال عین در میو داديان کم را مزدش که آن.کند و کنی طی او با اگر گاهاما

داده کامل را اجرتش اینکه از بپردازي را ذرهمزدش اگر و بود خواهد سپاسگزار میاي بدهی مزدش از بیشتر فهمداي

داده بیشتر او به 4.ايکه

مع غیربخشودنی گناهان از مصداقی روایات، در که جدي نکات از دیگر مییکی کارگررفی مزد پرداخت عدم شود

:است

تابستان.1 پنجم، سال اسالمی، اقتصاد کار، بازار بر فقهی قواعد برخی آثار رضایی، ص87-1384،63مجید ،64.

).426صدوق،للصاألمالی(أجرتهمایعلمحتیأجیریستعملأننهی.2
ح289ص،5جالکافی،.3 ،4.

ح288ص،5جالکافی،.4 ،1.
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خداوند بزرگ هر گناهی را میآمرزد مگر کسی را که دینی نو پدید آورد یا مزد کارگري را نپردازد یا کسی که

یک فرد آزاد را بفروشد.1

 ب) اصل توجه به پرداخت عادالنه و منصفانه حقوق کارکنان  

 نکته دومی که درخصوص دستمزد کارمندان مطرح است، پرداخت عادالنه است. این انتظار به جایی است که کارمند

 یک سازمان در قبال زحمتی که براي سازمان خود میکشد از دستمزد منصفانه و عادالنه برخوردار شود. ضرورت توجه

به این اصل اخالقی در سازمانها از آنجا ناشی میشود که در برخی مواقع بهدالیل مختلف (ازجمله زیاد بودن عرضه

 نیروي کار در مقایسه با تقاضاي آن، مضطر بودن خود فرد در پیدا کردن شغلی که بتواند با آن ارزاق معاش کند و...)

این فرصت براي سازمان بهوجود آید که در حقوقی کمتر از آنچه که حق فرد است به او پیشنهاد دهند. کم گذاشتن از

 حق کارکنان در روایات زیر بهشدت مورد مذمت و نهی قرار گرفتهاند:  

کسی که مزد مزدوري را کم دهد خداوند عملش را باطل گرداند و بوي بهشت را که از مسافت پانصد ساله به مشام

میرسد بر وي حرام کند.2

ج) اصل پرداخت بدون تأخیر حقوق کارکنان

یکی دیگر از سفارشاتی که در مورد دستمزد کارکنان شده است، پرداخت بدون تأخیر آن است:

شعیب میگوید گروهی را اجیر کردیم که تا هنگام عصر در باغ امام صادق کار کنند. همین که کارشان تمام شد آن

 حضرت به معتب فرمود پیش از آنکه عرق آنان بخشکد مزدشان را بپرداز.3  

روایت فوق و سایر روایاتی که در این خصوص هستند میتوانند اینگونه معنا شوند که از آنجایی که مصداق بیان

 شده  در  روایت  کارگرانی  بودهاند که  بهصورت  روزمزد  مشغول  بهکار  میشدند،  بالفاصله  بعد  از  اتمام  کار  مزدشان  را

دریافت میکردند. بر این اساس الزم است که حقوق کارکنان سازمانی که غالباً بهصورت ماهیانه پرداخت میشود، در

زمان معهود پرداخت گردد و تأخیري در آن نباشد.

  

                                                           

  .60، ح 33 ص ،2ج ،)ع(أخبار الرضا  عیون. 1

  .427 ص للصدوق، األمالی. 2

  .3، ح289، ص5 ج الکافی،. 3
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کار در کوتاهی و کمکاري عدم اصل د)
در باید انسان رفتاري قاعده یک بهعنوان کلی بهطور است. آمده تفریط کلمه با روایات در امور، در کردن کوتاهی

کوتاهی اینصورت غیر در گیرد بهکار شکل بهترین به آن انجام براي را خود توان و تالش او، به محوله کارهاي انجام

شد. خواهد فرد براي حسرت و سرزنش پشیمانی، به منجر کار در کردن

نتیجه و است پشیمانى کار، در کوتاهى نتیجه السالمۀُ.1 الحزمِ ثَمرةُ و النَّدامۀُ التَّفریط ثَمرةُ علیهالسالم: امیرالمؤمنین

است. دریغ] و خسارت [از ماندن سالم دوراندیشى،

پرداخت در کارفرما کوتاهی یا خود وظایف انجام در کارکنان کمکاري میتوان کار در کوتاهی مصادیق ازجمله

برد. نام را و... کارکنان حقوق

کارکنان خواستههاي و نیازها رفع اصل هـ)

سازمانها در است. مؤمنان درخواست و حاجت برآوردن است، شده تأکید آن بر بسیار روایات در که نکاتی از یکی

سازد: برطرف را خود کارکنان مشکالت تاحدامکان که است بنگاه مدیریت برعهده وظیفه این تجاري، بنگاههاي و

او به تعالی و تبارك خداي ازسوي که است رحمتی این که) (بداند آید او نزد حاجتی براي مؤمنش برادر که هر

پیوسته خدا والیت به ما والیت و است زده پیوند ما والیت به را خود سازد روا را او حاجت اگر پس است. آورده روي

قیامت روز تا که گرداند مسلط او بر آتشی ماري قبرش در خداوند برنیاورد و برآورد را او حاجت میتواند اگر اما است.

بگزد.2 را وي

.181هالحکمه،البالغنهج.1

ص2جالکافی،.2 ،196.
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  :بخش پنجم

  معامالت و فروش کاالاصول و معیارهاي اسالمی در  

 
بوده و در نهایت ) هاي سازمان ورودي(کنندگان مواد اولیه  قسمتی از روابط تجاري هر سازمانی با فروشندگان و تأمین

کنندگان توزیع شود، لذا قسمتی از تعامالت معمول  محصول نهایی براي اینکه به مصرف برسد باید از طریق عرضه

بایست در ارتباط و تعامل با این افراد  هاي اخالقی که می در اینجا برخی از گزاره. هد بودها با این دو حلقه خوا سازمان

  .مدنظر قرار داد، آمده است

 

  کار و اصل نهی از سوگند خوردن در کسب -1

است تا سعی ) غالباً فروشنده(یکی از رفتارهاي رایج در روابط تجاري، سوگند خوردن و قسم خوردن یکی از طرفین 

گوید راست و حقیقت است و وي قصد فریب وي را  یک نوع اطمینان خاطري به طرف مقابل بدهد که آنچه می کند

. تواند منجر به تحت تأثیر قرار گرفتن طرف مقابل شود از آنجا هم که سوگند خوردن یک امر معنوي است، می. ندارد

بر حقیقت  سوگند و قسم یا مبتنی. اند کار باز داشته و طور کلی روایات معصومین افراد را از سوگند خوردن در کسب به

در حرمت شق دوم شکی . کند بر کذب است و فرد به دروغ قسم یاد می شود یا مبتنی است که سوگند راست تلقی می

  :نیست که روایات زیر بیانگر نهی شدید از آن هستند
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السالمعبدأَبوقَالَ علیه و1.جلَّوعزَّاهللابارزفَقَدکَاذبأَنَّهیعلَمهوونٍیمیعلَىحلَفمنْاهللا خورد سوگندي هرکه

می دروغ که استبداند رفته خدا جنگ به .گوید

کسب در راست سوگند از را افراد حتی روایات کردهواما سفارش آن عدم به و بازداشته گفتهکار که جایی تا اند،

خرید که کسی میشده صورت سوگند با کاالیش فروش نمیو نگاه وي به قیامت روز در خداوند 2:کندگیرد،

خود سوگند وسیله را خدا و مخور سوگند خدا به دروغ به نه و راست به نه نباشد میان در ضرورتی چنانچه علی اي

نمی رحم کند یاد او نام به دروغ سوگند که کسی به خداوند زیرا مده؛ وقرار نمیکند مراقبت او 3.نمایداز

کسب در خوردن سوگند براي مادي اثر حتی روایات برکتودر رفتن بین از و کاال شدن تلف مایه را آن و آمده کار

است :دانسته

مىا تلف را کاال چراکه بپرهیزید، خوردن قسم مىز بین از را برکت و 4.بردکند

م را قسم با کاال فروش روایتی در دانستههمچنین الهی خشم براي5.اندایه صفتی یا قید زیر روایت در که آنجا از

می)ایمان(سوگند لذا است، استنیامده روایت این مصداق باشد هم راست سوگند اگر حتی که گرفت نتیجه .توان

کاال-2 گرفتن پس بودن مطلوب اصل

قرار توجه و تأکید مورد روایات در که نکاتی از دیگر گرفتنیکی پس مورد در که است سفارشاتی است، گرفته

است شده می.کاال دیده که خودامري فروشگاه در تابلو نصب با حتی و کرده امتناع آن از فروشندگان از بسیاري شود

میمبنی سلب را امکان این کاال، گرفتن پس یا تعویض امکان عدم انسان.کنندبر بیع که کسی که است آمده روایت در

بود خواهد خداوند توجه مورد قیامت روز در کند فسخ را :پیشمانی

علیه الصادقُ اهللاُ:السالمقالَ ینْظُرُ الْقیامۀِاَربعۀٌ موی هِملَیا زوج:عزَّوجلَّ اَو نَسمۀً، اَعتَقَ اَو لَهفانا، اَغاثَ اَو نادما، اَقالَ منْ

کس6.عزَبا خداوندندچهار توجه مورد قیامت روز وکسى.1:در خرید فسخکه را نادمى شخص آنکه.2کندفروش

کندزدهاندوه فریادرسى را برده.3.اى که سازدکسى آزاد را و.4اى زن که بىکسى مرد دهدیا همسر را .همسرى

،کندفسخراپشیمانىشخصمعاملههرکس1.الْقیامۀِیوماهللاُهاَقالَنادمااَقالَمنْ:آلهوعلیهاهللاصلیاهللارسولُقالَ

.بگذرداوگناهانازقیامتروزخداوند

.435ص،7جالکافی،.1

الش.2 وسائل شریع کتاب دارددر وجـود کاذب سوگند بودن حرام و فروش و خرید در صادق سوگند داشتن کراهت عنوان با بابی الْحلْـفکرَاهـۀِبـاب(.یعه

جوسائل(کاذباًالْحلْفتَحرِیمِوصادقاًالشِّرَاءوالْبیعِعلَی ص17الشیعه، ،420.(

.68ص،74جبحاراالنوار،.3

ص5جالکافی،.4 ،162.

ص103ج،بحاراالنوار.5 ،99.

ج.6 الشیعه، ص12وسائل ،4.
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  اصل عدم بدهی و وام  -3

در روایات از . هاي تجاري و تولیدي با آن مواجهه دارند، موضوع بدهی و وام است یکی از مسائلی که بیشتر بنگاه

که فرد نتواند  اند، اما ازسوي دیگر در صورتی م و مدیون نمودن خود به دیگري باز داشتهسو افراد را از گرفتن وا یک

گونه نتیجه  توان این صورت اجازه گرفتن وام به وي داده شده است، لذا می مخارج زندگی خود را تأمین کند، در این

دالیلی این امر محقق  ست؛ اما اگر بهگرفت که آنچه در وهله اول مورد تأکید است کسب روزي از طریق کار و تالش ا

  : تواند اقدام به گرفتن وام از دیگري نماید نشد فرد می

از وام گرفتن بپرهیزید که آن اندوه شب  2.بِالنَّهارِ ذُلٌّ و بِاللَّیلِ هم فَإِنَّه الدینَ و إِیاکُم صلی اهللا علیه و آله اهللا رسولُ قَالَ 

  .و خواري روز است

 جلَّ و عزَّ اهللا سبِیلِ فی کَالْمجاهد کَانَ عیاله و نَفْسه علَى بِه لیعود حلِّه منْ الرِّزقَ هذَا طَلَب منْ علیه السالم الْحسنِ أَبو 

اش در  هر که براي تأمین خود و خانواده): ع(امام کاظم   3الَهعی بِه یقُوت ما رسوله علَى و اهللا علَى فَلْیستَدنْ علَیه غُلب فَإِنْ

دست آورد به امید خدا و رسول  پی کسب این روزي از راه حالل بر آید مانند مجاهد در راه خداست، اما اگر نتوانست به

  . اش را تأمین کند او وام بگیرد و خوراك خانواده

در . خاطر تبعات و پیامدهاي آن بوده است دن و وام گرفتن بههاي سفارش به عدم مدیون ش شاید یکی از حکمت

قولی معرفی  روي در بدهکاري را منجر به خروج از مسیر راستگویی و خوش روایات عدم توجه به این نکته و زیاده

  .5اند طوالنی شدن عمر را برشمرده ازجملههمچنین براي کم بودن قرض و بدهی، تبعات و فوایدي . 4اند نموده

بندي از رفتار افراد در طلب و پرداخت بدهی  ر روایت زیباي زیر از رسول اکرم صلوات اهللا علیه و آله یک دستهد

  :ارائه شده است و براي هردسته نتایج این رفتار معرفی شده است

 عللت و پردازد می) موقع به( باشد بدهکار چون و دهد می مهلت باشد طلبکار هرگاه که کسی: است گونه سه وام

 نیز باشد بدهکار اگر و گیرد می موقع به، باشد طلبکار که کسی و کند نمی زیان و برد می سود کسی چنین، ورزد نمی

 و گیرد می پس موقع به باشد طلبکار اگر که کسی و کند می زیانی نه و برد می سودي کسی نه چنین؛ پردازد می موقع به

  6 .برد نمی سودي و کند می زیان کسی چنین، ورزد می لتعل و تأخیر آن پرداخت در باشد بدهکار اگر

  

                                                                                                                                                                                     

  .523ص، 1ج الحکمه، میزان. 1

  . 141ص ،100بحاراالنوار، ج .2

  .93، ص5الکافی، ج 3

  .362 غررالحکم، ص. 4

  . 145 ص ،100 بحاراالنوار، ج. 5

  .147ص، 100ج، بحاراالنوار. 6
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رفتاريگروه باشدهاي طلبکار باشداگر بدهکار نتایجاگر توصیف

اول میدسته میبهدهدمهلت میپردازدموقع نمیسود زیان و کندبرد

دوم میبهدسته میبهگیردموقع میپردازدموقع سود مینه زیانی نه و کندبرد

سومدس میبهته پس میگیردموقع تأخیر و نمیکندتعلل میسودي زیان و کندبرد

گروه بدهکارجدول و طلبکار جایگاه در رفتاري هاي

برهمان نیز فوق روایات از که یکمیطور از اسالم در شدنآید مدیون و گرفتن وام عدم به سفارش را افراد سو

موا.اندکرده در اگر مقابل سوي مقامدر در انسان اگر که است شده توصیه دادند وام یا گرفتند وام افراد اضطرار قع

به باید است بدهکار مقام در اگر و بدهد مهلت مقابل طرف به آن بازپرداخت براي است اداطلبکار را خود دین موقع

به.کند روایاتپرداخت در که است مهمی نکته وام و قرض بدهی، تأخیر بدون و تاموقع است شده تأکید آن بر بسیار

می که کسی تعلل گناه که شدهجایی معرفی ظلم از مصداقی و باجگیر افراد گناه همانند بپردازد را دیگري حق تواند

:است

آلهالنَّبِیقَالَ و علیه اهللا اگر1.عشَّارٍخَطیئَۀُیومٍکُلَّعلَیهفَحقِّهأَداءعلَىیقْدرهووحقَّهحقٍّذيعلَىیمطُلْمنْصلی

شود نوشته برایش باجگیر گناه بگذرد که روز هر ورزد، تعلل و بپردازد را کسی حق بتواند .کسی

گرفتن-4 منصفانه سود اصل

بحثموضوع بسیار موضوعات از دیگر یکی گرفتن کسبسود تمام در مهم و در.کارهاستوبرانگیز اصلی سؤال

است؟ چگونه سود گرفتن مورد در اسالمی تجاري اخالق شرایط و آداب که است این موضوع این

است؛2 حرام مؤمن به رساندن ضرر که است آمده روایت بهدر باید دریافتی سود راگونهلذا اصل این که باشد اي

نکندخدشه مؤمن.دار از مؤمن گرفتن سود که است آمده زیر روایت در ازهمچنین درهم صد از بیش اینکه مگر رباست

این در که کند خرید میاو روز یک مصرف اندازه به گرفتصورت سود او از :توان

السالمعبدأَبِیعنْ علیه یومکقُوتعلَیهفَاربحدرهمٍمائَۀِمنْبِأَکْثَرَیشْتَرِيأَنْإِلَّارِباالْمؤْمنِعلَىالْمؤْمنِرِبحقَالَاهللا

أَوهشْتَرِیةِیارلتِّجوالحبفَارهِملَیعفُقُواوار3بِهِم

می اشاره آن به اینجا در که است شده نقل صادق امام مورد در داستانی معامله در گرفتن سود امام.شوددرخصوص

هزار)ع(صادق و کرد احضار را مصادف نام به خود چونبنده بروي مصر به که شو آماده فرمود و داد او به دینار

استخانواده شده زیاد از.ام مصر در که رساندند اطالعشان به و آمد آنها استقبال به کاروانی شدند نزدیک مصر به وقتی

ج.1 ص100بحاراالنوار، ،147.

2.نْهنْععانَعنِثْمیبیسنْعرٍعیسنْمأَبِیعدبعع(اللَّه(َنُقَالنِغَبؤْمالْمرَامح)153ص،5الکافی،ج.(

.155ص،5جالکافی،.3
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در یک دینار پس با هم عهد و پیمان بستند که کاالهاي خود را به کمتر از یک دینار سود . کاالهاي آنها چیزي نیست

مصادف با دو کیسه که در هر یک هزار دینار بود . پس از فروش کاال و گرفتن پول خود به مدینه برگشتند. نفروشند

این : حضرت فرمود. خدمت امام صادق رسید و عرض کرد فدایت شوم این کیسه اصل سرمایه است و این یکی سود آن

. مام توضیح داد که چه کردند و چگونه با هم عهد و پیمان بستندسود زیادي است با کاال چه کردي؟ مصادف براي ا

شوید که کاالهاي خود را به آنان کمتر از یک دینار سود در  پیمان می علیه گروهی مسلمان هم. اهللا حضرت فرمود سبحان

. نیازي نیست یک دینار نفروشید؟ سپس یکی از دو کیسه را گرفت و فرمود این سرمایه من است و ما را به این سود

   1.دست آوردن مال حالل است تر از به اي مصادف شمشیر زدن آسان: آنگاه فرمود

کسب سود پس از تأدیه حقوق واجب از نظر اسالم نه تنها اشکالی ندارد که موجب «طور کلی باید گفت که  به

روایات حسن تجارت، کثرت سود در این حال نظر به اطالق . کار است و از نظر اسالم نشانه عقل و گردش مال و کسب

اما اصل کثرت سود در . بیانجامد) بدون گردش قبلی(نیز بدون اشکال است مگر آنکه به انباشتن و ذخیره کردن 

که در گردش باشد و حقوق واجب آن تادیه شود، نه تنها حرام نیست که در بسیاري موارد موجب ایجاد اشتغال  صورتی

طور که بیان شد رعایت اصول اخالقی و شرعی در سود گرفتن  اما همان 2.»مملکت است کار کالن و و رونق بازار کسب

  . عنوان مثال رعایت عدالت، انصاف و ایثار بسته به مخاطب باید مد نظر قرار گرفته شود به. امري ضروري است

  

  اصل انصاف -5

جه شود و منحصر در رفتار با کار باید به آن تو و انصاف اصل اخالقی دیگري است که در تمام شئون کسب

برترین  3توان به برترین فضایل، از توصیفاتی که در مورد انصاف در روایات آمده است می. فروشندگان و مشتریان نیست

دهنده  الفت 7بخش محبت و دوستی، دوام 6عنوان زیور زمامداري، به 5ترین ثواب براي انصاف، داشتن بزرگ 4ها، خصلت

  .اشاره کرد... و 10مایه آسایش 9ن،خصلت بزرگا 8ها، دل

                                                           

  .162همان، ص. 1

  .449ص ، 1389، شهریاري و قراملکی. 2

  .الفَضائل أفضَلُ اإلنصاف ):ع(اإلمام علی . 3

  .الشِّیم أفضَلُ اإلنصاف ):ع(عنه . 4

  .اإلنصاف  مثوبه  المثوبۀِ  أعظَم  إنّ ):ع(عنه . 5

  .اإلمره زینُ اإلنصاف ):ع(عنه . 6

  .المحبۀَ یستَدیم اإلنصاف ):ع(عنه . 7

  .القُلوب یؤلِّف اإلنصاف: )ع( عنه. 8

  .األشراف شیمۀُ اإلنصاف ):ع(عنه . 9

  .راحۀٌ اإلنصاف ):ع(عنه . 10
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میهمان شکل را سایرین با انسان رابطه نوع و سطح که عواملی از یکی شد، ذکر که وطور فرد اعتقادات دهد،

آنهاست بودن شیعه و بودن به.مسلمان انصاف زیر روایت حداقلدر مسلمانعنوان فرد یک که است رفتاري سطح ترین

انسان تمام با کههاباید است ایثار یعنی آن از باالتر سطح و است شده معرفی باشد داشته دارند که مذهبی و دین از فارغ

است مؤمنان :مخصوص

باإلیثارِ):ع(امیرالمؤمنین المؤمنینَ عاملِ و باإلنصاف النّاسِ سائرَ مؤمنان.عاملْ با و کن رفتار انصاف به مردم دیگر با

ایثار. به

ج نکات از بهیکی منصفی فرد وي که کسی با حتی انصاف رعایت لزوم درخصوص روایات در توجه شمارالب

مینمی ینصفُه:باشدرود، ال من فنصی به.المؤمنُ ایندرواقع در حتی تا است شده باعث انصاف، موضوع اهمیت واسطه

نشود داده مثل به متقابل عمل اجازه .خصوص

چان-6 بودن مطلوب زنیهاصل

کسب آداب در توجه جالب نکات از سفارشویکی اسالمی، منظر از چانهکار به نسبت که است کمهایی براي زنی

به فرد براي خرید فرآیند از پس روانی اثر که است شده فروشنده از تخفیف گرفتن و قیمت وکردن داشت خواهد دنبال

کاالي که کسانی براي خاطر آرامش و اطمینان چانهنوعی از بعد را کردهخود خرید بهزنی میاند :آوردوجود

لَاومحمودغَیرُشرَائهوبیعهفیالْمغْبونَفَإِنَّالْجزِیلَأَعطَىإِنْوللنَّفْسِأَطْیبفَإِنَّهالْمشْتَرِيماکسِ)ع(أَبوجعفَرٍقَالَ

باقر1.مأْجورٍ خاطر):ع(امام رضایت و آرامش موجب زدن چانه بدهد پول هم زیاد چه اگر زیرا بزن، چانه خریدار با

می نیست.شودبیشتري پاداش سزاوار یا پسندیده کاري فروش و خرید در .زیان

تعماسأَبدبعلیهع أَشَدبِبدنکتُماکسبِعرَفَۀَأَنْتوأَمسِمنْکالنَّاسعجِبأَبوحنیفَۀَلَهقَالَقَدویقُولُالسالماهللا

السالمعبدأَبولَهفَقَالَقَالَیکُونُمکَاساً علیه صادق2.مالیفیأُغْبنَأَنْالرِّضَامنَللَّهماواهللا امام به عرض)ع(ابوحنیفه

سر:کرد بر شما زدن چانه همه آن از مردم کردنددیروز تعجب قربانی شتران نیست.خرید راضی خدا فرمود حضرت

ببینم مالی زیان .که

سر بر بایست می زنی چانه که بود خواهد معنا این به عادالنه قیمت مثل دیگر اصول کنار در اصل این که است واضح

محصول ارزش از فراتر و غیرواقعی قیمت نه باشد عادالنه و واقعی ذکر.قیمت چنین استهم ضروري اینجا در نکته این

کسب در رفتاري بایدهاي از دیگر یکی که آنجا از آسانوکه اینکهکار، به توجه با و شد معرفی فروش و خرید در گیري

چانه از حدي جامعه عرف آساندر با منافاتی لذا است، شده پذیرفته و مقبول داشتزنی نخواهد هم.گیري باید البته

.455ص،17جالشیعه،وسائل.1

ج.2 .546ص،4الکافی،
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خریدار در فرآیند توافق بر سر قیمت سختگیرانه و بسته عمل نکنند و تا جایی که امکان دارد رعایت فروشنده و هم 

  . طرف مقابل را کرده و به سود و منفعت کمتر قناعت کنند

  

  هاي محصول اصول اخالقی در مورد ویژگی -7

ز بایدها و نبایدهاي رفتاري در مورد توان دو اصل در مورد محصول بیان کرد که ریشه و پایه بسیاري ا طور کلی می به

نخست آنکه محصول باید طوري تولید شود که بتواند نیازي از مشتري را به نحوي شایسته و عادالنه . تولید محصول است

شود یا نحوه ارائه  هایی که از محصول می دوم اینکه توصیفات و ویژگی. در مقابل قیمت پرداختی وي برآورده سازد

ها و صفات آن  اي باشد که مشتري بتواند علم کافی و صحیح به محصول و ویژگی گونه ري براي خرید بهمحصول به مشت

بندي، تبلیغات و معرفی کاال که ازسوي  تواند در قالب شکل بسته این اصل اساسی می. پیدا کرده و جهل او برطرف شود

  . بروز پیدا کند... گیرد و فروشنده صورت می

  

  احتکار: ر رابطه با توزیع کاالاصول اخالقی د -8

بنابراین  بنگاه یک. است احتکار، دارد وجود بسیاري نهی آن به نسبت کار و کسب در که بزرگی گناهان از دیگر یکی

 اگر. است فرض قابل آن براي احتکار براي متفاوتی اشکال دارد، محصول یک تولید ارزش زنجیره در جایگاهی که چه

 آنها ورودي که هستند هایی بنگاه مصرف بازار صورت این در، برسد ها بنگاه سایر مصرف به هبنگا شده تولید محصول

 از مصداقی تواند می بازار به آنها عرضه عدم و تولیدي محصوالت کردن انبار و بوده مفروض بنگاه شده تولید محصول

 از و کردن انبار، اند کرده نهی آن از شدت هب و بوده آن به ناظر بیشتر روایات که احتکار دوم شکل اما باشد، احتکار

 آن شدن کمیاب باعث اقدام این که شکلی به است جامعه افراد اساسی و ضروري کاالهاي کردن خارج دسترس

  .شود می آن قیمت افزایش نهایت در و محصول

همه یا برخی از  حتکار عبارت است از کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کاال توسطتر، ا طور دقیق به

خصوص تقاضاي تحریک شده خریداران  هاین اقدام فروشندگان با توجه به وضع بازار و ب .طور موقت فروشندگان به

چنانچه محتکر بتواند با کم کردن یا  2.گیرد و درآمد حاصل از افزایش قیمت کاال صورت می 1منظور باال بردن قیمت به

                                                           

صـورت احتکـار اتفـاق     علت فراوانی کاال انبار نمودن آن تأثیري در قیمت نداشته باشـد، در ایـن   منظور باال بردن قیمت نباشد و فرضاً به اما اگر انبار کردن به. 1

 کـان  ان: قـال  ذلـک؟  یصـلح  هـل  بـه  یتـربص  و الطعـام  یحتکر الرجل عن سألته: قال): ع( عبداهللا ابی عن: کند افتد؛ همچنان که روایت ذیل به آن اشاره می نمی

 نقـل ) ع( صـادق  امـام  از حلبـی  .طعام لهم لیس الناس یترك و الطعام یحتکر ان یکره فإنه الناس یسع ال قلیالً الطعام کان وإن به بأس فال الناس یسع کثیراً الطعام

 گنـدم  اگـر : فرمـود  دارد؟ حکمـی  چـه  کشـد  مـی  را گرانی انتظار و کند می احتکار را غذایی مواد که شخصی به راجع کردم لسؤا صادق حضرت از: کند می

  .دارد کراهت آن از مردمان کردن محروم و گندم احتکار نرسد همه به و باشد اندك اگر و ندارد عیبی آن داشتن نگه باشد مردم دسترس در فراوان

  ).202، ص 12، ج1410انصاري، (جمع الطعام و حبسه یتربص به الغالء : و کما فی الصحاح، و عن المصباحاحتکار الطعام و ه. 2
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به کاال توزیع ساختن خمتوقف مصرفمنظور تقاضاي یعنی برسد؛ درود را توزیع جریان و دهد افزایش را کنندگان

دارد نگه خود حجم .کمترین

ا احتکار، پیدایش شرایط استزدرخصوص شده برده نام امر نیاز:دو وجود اضطرار(یکی فقدان)و دیگري و

نمی.کنندهعرضه محسوب احتکار کاال آن حبس نباشد، نیاز مورد کاال خاصی.ودشاگر فصل در کاال اگر همچنین

باشد نیاز مورد و مصرفی،ضروري غیرفصل در بهآحبسش احتکار نمین ضروري.آیدشمار کاالي اگر دیگر، ازسوي

عرضه اراتوسط متعددي عرضهئکنندگان از یکی توسط کاال آن حبس گردد، بازار وارد و کههبنکنندگاه نحوي

فراهم را کاال کمبود نمیموجبات محسوب احتکار میایناز.شودنیاورد، ورو، صحیح شبکه یک وجود عدم از توان

کاال توزیع کاال(سالم جانشینی قابلیت غیرعادالنه)نداشتن توزیع غیره، و زلزله در خشکسالی قبیل از حوادثی وقوع

عده دینی و اخالقی مبانی به اعتقاد عدم و ایمان ضعف فروشندگاندرآمد، از تولیداي تعداد بودن کم و، کنندگان

مصرف تعداد بودن زیاد و بهفروشندگان زمینهکنندگان شرایط بردعنوان نام احتکار ایجاد براي 1.ساز

از عبارتند که است شده ذکر انواعی و اقسام احتکار :براي

کمبود.1 یا نبود موجب که تنگناشدیدحبسی به مردم آن اثر در و شود بازار افتند،در سختی یا و

به.2 که میحبسی افزایش بازار قیمت آن افتاد،موجب نخواهند سختی و تنگنا در مردم ولی یابد،

به.3 کاال رونقحبس ایجاد و بازار در کسادي و رکود از جلوگیري ،منظور

مصرف.4 که عرضهحبسی نه و ذخیرهکنندگان براي سالکنندگان، قوت تجارت،یسازي نه میانه، 2.دهندانجام

ذهن زمینه که وقتی تا دارد، کاال براي مشتریان تقاضاي و بازار وضع به بستگی آن، مدت و احتکار میزان

ومصرف نگرانی از آکنده تصورناکنندگان آن دائم شدن کم را کاال موقتی شدن کم و باشد آینده به نسبت اطمینانی

ا از بیش مقداري به کاال خرید به بهکنند، و نیاز مورد میذخیرهمنظورندازه شتاب کردار.آورندسازي وضعیت این در

آمد برخواهد تکرار درصدد و بوده ثمربخش فروشنده، بسود.احتکاري اقدام این راهآوري فروشندگان سایر زودي

نمایند پیروي نخستین محتکران از که کرد خواهد مقام.تحریک دخالت عدم صورت در کردار جااین تا مسئول، ییات

می ابراز کاال خرید براي را خویش تقاضاي خریداران داشتکه خواهد ادامه همچنان 3.دارند،

می دیده محتکرین شرح در روایات در که توصیفاتی میاز کردشود اشاره زیر موارد به :توان

ص1380سبحانی،.1 ،65.

ص.2 .66همان،

ولیمحمد.3 روایات،طاهر دیدگاه از آن با مقابله و احتکار شمارهپور، ص156تا111صص،2،1386سفیر، .124و123و
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کشان در جهنم  محتکران و آدم 1.فی درجۀیحشر الحکارون و قتلۀ االنفس الی جهنم : اهللا علیه و آله اهللا صلی رسول 

  . اند درجه ردیف و هم هم

 بر را خوراکی کس هر 2.منه تقبل لم به تصدق و یوما اربعین امتی علی طعاما احتکر من: اهللا علیه و آله اهللا صلی رسول 

   .نشود پذیرفته او از بدهد صدقه هم را آن همه اگر، کند احتکار روز چهل من امت

رسد مصادیق اصلی احتکار در کاالهاي اساسی و غذایی است که مورد مصرف عموم جامعه است، اما توجه  نظر می به

توان حکم آن را به دیگر کاالهایی که  دهد و با تنقیح مناط قطعی می به روایت زیر، دامنه فراتري از احتکار را نشان می

  3:حیات مردم به آنها بستگی دارد، توسعه داد

 و نْهقَالَ )ع( ع کْرَةٍ کُلُّ ورُّ حبِالنَّاسِ تُض ی وتَغْل هِملَیرَ ععرَ فَلَا السا خَییههر احتکاري که به مردم زیان رساند و  4.ف

 . ها را باال برد خیر و برکتی در آن نیست نرخ

منظور باال بردن قیمت کاال  هشود هر نوع زیانی که ناشی از احتکار کاال ب طور که مالحظه می در روایت باال همان

کردن  توان گفت که انبار کردن و احتکار صورت گیرد خود مصداقی از احتکار در نظر گرفته شده است، لذا می

کاالهایی که مورد نیاز جامعه به امید افزایش قیمت احتکار بوده و تفاوتی میان نوع کاال وجود ندارد، اما نهی روایات از 

بنابر آنچه که در (مالك ممنوعیت احتکار «. دهد احتکار مواد غذایی، شدت حرمت در این دست از کاالها را نشان می

شود که مردم در معیشت خود به آنها نیازمندند، بنابراین تنها به گندم و  ی مییشامل همه چیزها) اخبار ذکر شده است

عنوان مثال ذکر شده است، زیرا احتیاج مردم به گندم از آشکارترین  هب) گندم(مواد خوراکی اختصاص ندارد و طعام 

دست حکومت اسالمی  هو محیطی ب اند تعیین اجناس و موارد احتکار در هر زمان لذا بعضی از بزرگان فرموده ،هاست نیاز

  5.»است

کند به کاالهاي اساسی غذایی یا  میدر نهایت باید گفت تسري دامنه محصوالتی که احتکار در خصوص آنها صدق 

نیازمند تحقیق و بررسی اجتهادي است و آنچه که در این قسمت آمد، تنها بیان برخی از ... کاالهاي اساسی غیرغذایی و 

چه آنان که (هاي تولیدي  توان یک اصل اخالقی براي تمام بنگاه میاما گذشته از این . صورت موجز بودبه  ها دیدگاه

هاي  رسد و چه آنهایی که کاالي تولیدي آنها به مصرف سایر بنگاه کاالي تولیدي آن به مصرف نهایی خریداران می

کنند،  میچه حوزه چه محصوالتی فعالیت فرض نمود و آن این است که صرف نظر از این که در ) رسد تولیدي می

شود، اما به قیمت در  هایی که منجر به سودآوري براي آنان می تحت تأثیر شرایط روانی بازار قرار نگرفته و فرصت

                                                           

  .9739، ص العمال کنز. 1

  .9720ص ،همان. 2

  .28، ص 1387، بهار 29سیدحسین میرمعزي، رقابت و تعاون در نگرش اسالمی، اقتصاد اسالمی، سال هشتم، شماره . 3

  .275ص ،13 ج الوسائل، مستدرك . 4

  .117، 1386پور،  ولی. 5
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می تمام مردم گرفتن قرار بگیرندسختی نادیده را می.شود صدق آنها بر احتکار در که محصوالتی خصوص کند،در

آ بودن حرام میضمن کندن، پیدا حقوقی جنبه .تواند

فروشی-9 کم عدم اصل

را مقابل حق طرفین از یک هر که است این محصول یک فروش در مهم نکات از کنندطوربهیکی پرداخت .کامل

آسیب از کسبیکی حوزه فعاالن است ممکن فروش حوزه در که رفتاري کموهاي شوند، مبتال آن به استکار فروشی

در استکه شده داده هشدار آن به نسبت نیز کریم را.قرآن آنها که است خود قوم به شعیب حضرت سفارش ذیل آیه

می فروش و معامله در افراد حقوق پرداخت به :کندسفارش

مِواقَوفُواْیالَأَوکْیالْمیزَانَوالْمطسبِالْقواْلَاوخَستَبالنَّاسمهاءأَشْیاْلَاوثَوضِفىِتَعینَالْأَردفْسآیه(م هود، )85سوره

مداریدسرفسادبهزمیندرومدهیدکمرامردمحقوقودهیدتمام،دادبهراترازووپیمانه،منقوماىو« .»بر

کاملوتمامورطبهراکسىحقکهاستآنمعناىبهایفاواستافعال»ایفاء«بابازحاضرامر»اوفوا«کلمه«

ازاینوکردتکراررامیزانومکیالازسخندیگربارآیهایندر،استنقصمعناىبهکه»بخس«بخالف،بپردازى

وکیلایفاىبهسفارشکهفهماندمىورساندمىراکالمآنبهگویندهاهتمامشدتکهاستاجمالازبعدتفصیلباب

،وزنوکیلنقصازنهىبااولباردرشعیبجنابچون.نیستنیازبىآنازماشمجتمعکهاستمهمقدرآنوزن

آنانحقدادنناتمامومردمبخسازوکردامروزنوکیلایفايبهدومنوبتدروکرددعوتصالحسوىبهراآنان

1.»نیستکافىمردمحقدادندرمیزانومکیالنقصازاجتنابصرفاینکهبهاستاشارهخوداینونمودنهى

می ایشان عمل ذم به مطففین، سوره آیات اوایل در متعال ،کنندمىرعایتخودبراىراحقمطففین.پردازدخداوند

رعایتکنندمىرعایتخودبراىکهطورآندیگرانبراىراحقدیگرعبارتىبهوکنندنمىرعایتدیگرانبراىولى

بینازتعادلایناگر،استمتقابلحقوقتعادلبرآناساسکهاستانسانىاجتماعتباهىثباعخوداینونمایندنمى

کمکم2.شودمىفاسدچیزهمهشودفاسدوبرود شامل استفروشی معامله هنگام کاال کیفیت و کمیت در .گذاري

قو گناهان همه میان از کریم قرآن که داشت توجه باید رفتار این اهمیت کمدرباره شعیب، وم مکیال نقص و فروشی

به را برمیزان عذاب فرستادن فرو علت 3.شمردمیعنوان

.542ص،10ج،1374طباطبایی،.1

.379ص،20ج،همان.2

هادويعلی.3 اقتصادنیاصغر فلسفه جهان(ا، پرتو کریمدر قرآن اول،  )بینی چـاپ اسـالمی، اندیشـه و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان تهران، ص1387، ،

138.
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 آن قبل از تحویل کاال فروشاصل عدم  -10

در روایت زیر، حضرت رسول اکرم افراد را از فروش کاالیی که فرد خریداري کرده است، اما هنوز تحویل وي داده 

  :اند نشده است باز داشته

 ولُقالَ راهللا علیه و آله صلی اهللاِ س: تَّى تَقْبِضَهح هعا فَال تَبِعیب تذَا اشْتَرَیوقتى چیزى خریدى پیش از آنکه آن را 1 .ا

   .تحویل بگیرى نفروش

  

 فروش کاالى معیوباصل عدم -11

یده است که از دو د یکی دیگر از مسائلی که ممکن است افراد با آن مواجه شوند، فروش کاالي معیوب یا آسیب

که فروشنده از عیب کاال مطلع باشد  در صورتی. حال خارج نیست؛ یا فروشنده نسبت به عیب کاال اطالع دارد و یا ندارد

صورت خیار عیب ساقط خواهد شد و مشتري اگر با علم  باید خریدار را نیز در جریان نقص یا عیب کاال بگذارد، در این

  :خاطر وجود عیب در کاال را نخواهد داشت کرد، دیگر حق فسخ معامله به به وجود عیب اقدام به خرید

مسلمان با  2.اَلْمسلم اَخُوا لْمسلمِ والیحلُّ لمسلمٍ باع منْ اَخیه بیعا فیه عیب االّبینَه :اهللا علیه و آله صلی اهللاِ قالَ رسولُ 

   .ه برادرش چیز معیوبى را بفروشد مگر آنکه به او اعالم نمایدمسلمان برادر است و جایز نیست ب

که فروشنده نیز از عیب کاال مطلع نبود و بعد از فروش خریدار از عیب کاال مطلع شد، در اینجا چون  اما در صورتی

  . اصل معامله بر فروش کاالي سالم و بدون نقص بوده است، لذا حق خیار براي مشتري وجود خواهد داشت

دهد که فروشنده با وجود این که علم به عیب کاال  اما رفتارهاي غیراخالقی در فروش کاالي معیوب زمانی رخ می

دارد که کاال را بررسی نماید، چراکه  دارد، اما آن را به اطالع مشتري نرسانده و در هنگام فروش به مشتري عرضه می

امله را به هم زده و ثمن خود را دریافت کند، به عبارت دیگر خیار تواند مع اگر بعداً ادعاي وجود عیب یا نقص کند نمی

کند تا خیار عیب را ساقط کرده تا مشتري بعد از  وجود عیب سعی می درواقع فروشنده با علم به. کند میعیب را در ساقط 

  .خیار عیب وجود دارد البته فرض این قسمت این است که امکان اسقاط. اطالع از وجود عیب نتواند معامله را فسخ کند

کار فراتر از مواردي است که در  و آنچه که قطع و مسلم است این است که اصول اخالقی و رفتاري در حوزه کسب

کار، مصادیقی که هر روز  و همچنین با توجه به ایجاد مسائل مستحدثه در کسب. نوشتار حاضر مورد احصا قرار گرفت

در این قسمت تالش شد برخی از مهمترین . شود قی حالجی و تحلیل شود، بیشتر میباید براساس بایدها و نبایدهاي اخال

گیري مسائل جدیدتر، اصول حاضر بازخوانی شده و  طور مستمر و با شکل اصول شناسایی و ارائه گردد، اما الزم است به

                                                           

  .15، ص4کنزالعمال، ج . 1

  .59همان، ص. 2
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شود اصطیاد دین منابع از نیاز مورد و کاربردي اصول سایر لزوم صورت ادامه.در اشارهدر دیگري اخالقی اصول چند به

.شودمی
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  :بخش ششم

  اصول اخالقی در مورد مصرف و تولید 

  

 و کاري گزافه هرگونه از عبارت که است شده گفته آن درباره و است اسراف، موجود متون در عمده مباحث از یکی

 تجاوز معنی به اسراف یا و شود می گفته غیرمعقول مصرف و اجتح حد از بیش مصرف به و است میانه حد از گذشتن

 و فرهنگی، سیاسی، اجتماعی مقتضیات و شرعی و عقلی موازین به توجه با که مخارجی هرگونه لذا و است حد از

 مراتب که آنجا از. است ناگوار پیامدهاي موجب و بزرگ گناهان از و اسراف، کند تجاوز الزم مرز و حد از، فردي

 داشتن با موارد قبیل این در، است دیگر بعضی از تر الزم و مهمتر برخی و متفاوت ضعف و شدت لحاظ از احتیاج

لذا مهمترین اصل اخالقی در  1.رود می شمار به اسراف، مهم غیر احتیاج رفع در مال و ثروت کردن خرج، مهمتر حاجت

  .به اندازه نیاز دانستبر نیاز و نیز مصرف  توان مصرف مبتنی حوزه مصرف را می

در حوزه تولید نیز مباحث مربوط به حفظ محیط زیست و جلوگیري از آلودگی و ویرانی آن مهمترین موضوعی 

هرچند امروزه در جهان شرق و غرب مطالبی جهت حفاظت از محیط «. طور جد مورد توجه قرار بگیرد است که باید به

                                                           

، ص 1380،  76تـا   49، از صـفحه  58ران، شماره حسن سبحانی، بررسی عناصري از مناهی اقتصادي در احکام اسالمی، مجله تحقیقات اقتصادي دانشگاه ته. 1

53.  
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توجه مطلب این به باید ولی شده مطرح زیرازیست است؛ الهی ادیان پیام از برگرفته صحیحی سخن هر که داشت

بی الهی معارف از غرب و شرق بیمکاتب انسان مانند آنان هستند، تعالیمبهره و وحی به و ندارند ریشه نسب، و اصل

نمی مربوط کتابآسمانی به مستند او سخن و مرتبط وحی مکتب به که انسانی ولی ماشوند، آسمانی قرآن،هاي نند

است ریشه و اصل داراي باشد انجیل و می1.»تورات حرام مصرف به که کاالهایی تولید نکاتیحرمت ازجمله رسند

داشت توجه آن به باید که .است

بهره بهدرخصوص طبیعی امکانات از استفاده و داردمندي وجود تفریطی و افراطی رویکرد دو کلی رویکرد.طور

ب متعلق که سرمایهافراطی تفکر دره تصور و دخالت حق انسان ممکن نحو هر و شکل هر به که دارد عقیده است داري

دارد را آن استثمار و دینی.طبیعت و اخالقی جهت از نه است شده گذاشته اخیر دوران در هم نبایدهایی و بایدها اگر

است اجتماعی نظم خوردن هم بر جهت از دیدهبه.بلکه مثال ضرراندعنوان امکان و شده اندازه از بیش هوا آلودگی که

داده قرار خصوص این در نبایدهایی و بایدها لذا دارد، وجود افراد سالمتی تفکربه به متعلق که تفریطی رویکرد اما اند،

می است آسیایی اجازهشرق چنین و کند طبیعت در تصرفی و دخل نباید انسان استگویند نشده داده او به .اي

میر نفی را طبیعت در تصرف امکان عدم نه است، اسالمی رویکرد که معتدل و میانه تصرفویکرد هرگونه نه و کند

می مجاز مسئولیت.شمردرا به هم طبیعت در تصرف در باید که دارد عقیده رویکرد هماین و طولی توجههاي عرضی

انسانمسئولیت.نمود و آینده زمان به ناظر طولی میهاییهاي خاکی کره روي به پا بعدها که استفادهاست حق و گذارند

انسان به ناظر عرضی مسئولیت و دارند را امکانات میاز زندگی حاضر عصر در که است ازهایی استفاده نباید و کنند

شود ایشان حقوق شدن گرفته نادیده به منجر .طبیعت

محصول-1 تبلیغ و تزیین

م مباحث مهمترین از ذیلیکی در که است محصول براي تبلیغات بازاریابی، مدیریت متعارف ادبیات در شده طرح

بازاریابی اصلی رکن چهار از فعالیت4p(2(یکی ترویجی3یعنی میهاي به.شودمطرح میآنچه کهنظر است این رسد

فراه را محصول مورد در مشتري جهل رفع براي الزم اطالعات که آنجا از محصول بهتبلیغ توجه با بتواند وي تا کرده م

تصمیم خود درآمد و الزمنیاز بعضاً و مشروع و پذیرفتنی امري باشد، داشته کاالیی خرید عدم یا خرید مورد در گیري

به مینیز مبتنی.آیدشمار که بازاریابی مدیریت متعارف ادبیات در موجود قرائت سرمایهاما نظام تفکر شکلبر داري

سوم،.1 چاپ اسراء، نشر مرکز زیست، محیط و اسالم آملی، جوادي صص1386عبداهللا ،91-92.

2. Product, Price, Place, Promotion

3. Promotion
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هاي اسالمی دارد که بیان وجه افتراق تبلیغات تجاري از منظر اسالمی و  به قطع و یقین فاصله زیادي با آموزه گرفته است،

  .گنجد داري خود بحثی است مفصل که در این مجال نمی نظام سرمایه

اید بر فریب ترین عنصر در تبلیغ یک محصول براي فروش آن اشاره کنیم، ب ترین و ابتدایی اما اگر بخواهیم به کلیدي

  :شدت مورد نهی واقع شده است هاي اسالمی به و نیرنگ در این فرآیند تأکید کرد که در آموزه

 او به یا رسانَد زیان مؤمنى به که کسى است ملعون 1.به مکَرَ أو مؤمنا ضار من ملعونٌ: آله  و  علیه  اهللا  صلى رسول اهللا 

  .زنَد نیرنگ

 المکرَ إنّ: یقولُ السالم  علیه جبرئیلَ سمعت فإنّی؛  یخدع ال و یمکُرْ فال مسلما کانَ من: آله  و  یهعل  اهللا  صلى رسول اهللا 

 شنیدم السالم  علیه جبرئیل از زیرا؛ کند مى گرى حیله نه و زند مى نیرنگ نه، باشد مسلمان که کسى 2.النّارِ فی الخَدیعۀَ و

  .آتشند در گرى حیله و نیرنگ همانا: گفت مى که

  .زند نیرنگ مسلمانى به که کسى نیست ما از 3.مسلما ماکَرَ من منّا لَیس: آله  و  علیه  اهللا  اهللا صلى رسولُ 

توان به امین نبودن فرد، مبتال شدن خود  در روایات پیامدهایی براي فریب مردم نیز گفته شده است که ازجمله آن می

  : دیگران انجام داده و متضرر شدن خود فرد اشاره کردفرد به تبعات نیرنگی که ضد 

  .گیرد مى را او خود دامن نیرنگش، زند نیرنگ که هر 4. مکرُه به حاقَ مکرَ من: السالم  علیه امیرالمؤمنین 

 تواند در مصادیق متعددي معنا پیدا کند که مهمترین آن در ارائه محصول است و کار می و فریب و نیرنگ در کسب

  :هاي آن نیست معرفی کند گونه که حق صفات و ویژگی شکل قالب آن این است که فرد محصول را آن

  .است بدى دادن جلوه خوب، ها نیرنگ ترین بزرگ از 5.الشَّرِّ تَحسینُ المکرِ أعظَمِ من: السالم  علیه امیرالمؤمنین 

  

 غش در معامله -2

کند با فریب مشتري کاالي نامرغوب یا ناخالص خود را مرغوب و  یغش در معامله زمانی است که فروشنده سعی م

اي باید حاکم  یکی از اصول مهمی که در هر معامله. خود بگیرد تواند به خالص نشان دهد و این کار مصادیق متعددي می

شود که  میگردد، از بین بردن موانعی است که باعث عدم جاري ساختن معیارهاي عقالیی در فرآیند خرید و فروش 

اي  گونه کند که خریدار کاال را به در این اقدام فروشنده کاري می. توان به غش در معامله اشاره کرد ازجمله آن می

متفاوت از آنچه که هست تصور کرده و بنابر تصورش اقدام به خرید کند؛ درحالی که اگر واقعیت امر براي مشتري 

                                                           

  .721الفصاحۀ، ص  نهج. 1

  .326، ص 36بحاراالنوار، ج . 2

  .285، ص 72بحاراالنوار، ج . 3

  .582ص  ،غررالحکم. 4

  .9260 ،غررالحکم. 5
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می معاروشن انجام اجازه وي عقالنیت نمیشد، را اعالمی قیمت با این.دادمله به نسبت تاجران و کاسبان نیز روایات در

شده داده هشدار :اندموضوع

اهللا رسولُ آلهِقالَ و علیه اهللا منْهم:صلی سفَلَی الْمسلمینَ، غَش من اَعاله؟ مثْلُ هذا اَسفَلُ الطَّعامِ، باحص اى1.یا

زی اینخواروبارفروش، نیستر مسلمان کند خیانت مسلمانان به هرکس است؟ آن روى همانند .کاال

علیه ىلع فَقالَعنْ السوقَ دخَلَ أَنَّه اللَّحامینَ:السالم معشَرَ منّایا سفَلَی اللَّحمِ فى نْکُمم نَفَخَ على2.منْ وارد)ع(امام

فرمود و شد گوشت:بازار اى ما،وشانفرهان از دهد نشان چاق را آن و بِدمد گوشت در .نیست)مسلمانان(هرکس

ص4ج،کنزالعمال.1 ،60.

.103،102ج،بحاراالنوار.2
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  :بخش هفتم

  اصول و معیارهاي بازار اسالمی 

  

  کار و گیري در کسب اصل آسان -1

. کار است و اولین اصل اخالقی و رفتاري که در تمام شئون تجارت باید جاري و ساري باشد، آسان گرفتن در کسب

خود بگیرد، مثالً در هنگام وزن کردن حتماً نیازي نیست که  تواند مصادیق مختلفی به کار می و ان گرفتن در کسبآس

یا اینکه فرضاً اگر قرار بود در سر ماه فرد . قدر جنس روي ترازو کم و زیاد شود تا دقیقاً وزن مدنظر حاصل شود آن

ع نشد و با تأخیر چند روزه پرداخت کرد، انسان باید سعی کند زیاد موق بدهی خود را بپردازد، اما موفق به پرداخت به

گیري  سختگیري و درشتی از خود نشان ندهد و تجارت و تعامالت اقتصادي را سهل و آسان بگیرد که این سهل و آسان

  : خود نوعی سود و منفعت براي انسان خواهد بود

 إِذَا سهلًا قَضَى إِذَا سهلًا اشْتَرَى إِذَا سهلًا باع إِذَا سهلًا کَانَ قَبلَکُم کَانَ لرَجلٍ اهللا غَفَرَ :صلی اهللا علیه و آله اهللا رسولُ قَالَ 

جل پیش از شما مردي را آمرزید که در خرید و فروش و پس دادن و پس گرفتن وام سهل و  و خداوند عز 1.استَقْضَى

  .گرفت آسان می

                                                           

  .450ص ،17 الشیعه، ج وسائل. 1
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صلىرسول .استگرفتنآساندر،برکت.المماسحۀِفیالبرَکَۀُ:آلهوعلیهاهللاهللا

معامالتاصل-2 به نسبت وفادارى

درکهرودمیشماربهاساسیومهممسائلازعهدبهوفايمسئلهشودمیاستفادهروایاتوآیاتازکهگونههمان

اجتماعینشودتوجهاساسیمسئلهاینبهباشدابناگرزیرا،استگرفتهقرارعنایتکمالمورداسالممقدسدین نظام

خدشه دچار نتیجهدروکردخواهنداعتمادسلبیکدیگرازمردممرجوهرجونظمیبیاثردروشدخواهدجامعه

ودشمنمورددرحتیکهدهدمیاهمیتعهدبهوفايبهقدرآناسالمروایناز.شودمیسستاجتماعیروابطزیربناي

از.شمردمیالزمراپیمانوعهدبهوفاينداردتوافقانسانباهدفومسلکوعقیدهنظرازکهکسی یکی مجید قرآن

بهویژگی وفاي را ایمان با افراد خصوصیات و میها فرمایدعهد می و راعون1َ:داند مهدهع و هِمأَماناتل مه الَّذینَ و.

پایبندي،انسانیعقل،شودمیافرادحقوقشدنپایمالموجبواستحیلهومکرنوعیپیمانتنشکسآنکهدلیلبه«

فراوانیآیاتدرودانستهضروريامريراعهدبهالتزام،کریمقرآن،روایناز.بیندمیالزموضروريراپیمانوعهدبه

وکردهگیريسختآندربارهمعناتمامبهوتأکیدآنمصادیقهمهدرپیمانوعهدبهوفايبرمختلفهايعبارتبا

خدايکهبسهمینعهدبهوفاياهمیتدر2.»استدادهسختعذابوعدهآنانبهونمودهنکوهشراشکنانپیمان

اوبرجستهاوصافازیکیعنوانبهراعهدبهوفايببردنامعظمتبه)ع(اسماعیلحضرتازخواهدمیکهآنگاهمتعال

.نَبِیارسوالًکانَوالْوعدصادقَکانَإِنَّهإِسماعیلَالْکتابِفیاذْکُرْو:فرمایدمیوشودمییادآور

ظلم-3 عدم و عدالت اصل

به کس هر با رفتار یا آن صاحبان به حق اعطاي یعنی است؛ اجتماعی عدالت اینجا در عدالت از کهگونهمنظور اي

ی استعقالً آن مستحق شرعاً 3.ا

سوره(تَذَکَّرُونَلَعلَّکُمیعظُکُمالْبغْىِوالْمنکَرِوالْفَحشَاءعنِینْهىوالْقُرْبىذىإِیتَاىوالْاحسنِوبِالْعدلِیأْمرُاهللاإِنَّ

آیه )90نحل،

ا و انسان اجتماعی رفتارهاي همه در عام اصل یک استاین او اقتصادي رفتارهاي تجارت.زجمله آداب حدیث در

فعالیت در اصل این رعایت به استنیز شده تصریح اقتصادي و.هاي بپرهیزید ظلم از فرمودند امیرالمؤمنان حضرت

باقر امام بستاند)ع(حضرت را حق و بدهد را حق آنکه مگر است، فاجر تاجر فرمودند 4.نیز

آیهمؤمن.1 آیه–8ون 32معارج

سلطانی.2 .64ص،)71تا62صفحهاز(83شماره،1383آبان،معرفتمجله،قرآندیدگاهازغیرمسلمانانبامسلماناناجتماعیواخالقیروابط،اسمعیل

ص1387میرمعزي،.3 ،23.

ص1387میرمعزي،.4 ،24.
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 معامله دیگران دخالت دراصل عدم  -4

یکی از اصول اخالقی که در خرید و فروش باید به آن پایبند بود، عدم ورود و دخالت در زمانی است که فردي در 

  :حال انجام معامله با دیگري است

 برادر معامله در کسى اینکه رسول خدا از 1.الْمسلمِ اَخیه سومِ فى الرَّجلُ یدخُلَ اَنْ: آله و علیه اهللا صلی اهللاِ رسولُ نَهى 

  . شود، نهی فرمود وارد خود مسلمان

  

 ها در بازار اسالمی مکانیسم قیمت -5

گیرد، قیمت و موضوعات مرتبط  کار مورد مطالعه و بررسی قرار می و یکی از مهمترین موضوعاتی که بسیار در کسب

  .شود کرد اشاره می در ذیل به برخی از نکاتی که باید در این خصوص توجه. با آن است

  

  افزایش کاذب قیمتعدم ) الف

  .شود عنوان خیانت شمرده می باال بردن قیمت یک جنس بدون اینکه فرد قصد خرید آن را داشته باشد، به 

2.أَلناجِش خائنٌ :قالَ رسولُ اهللا ِصلی اهللا علیه و آله 
 برد بدون آنکه قصد خرید داشته کسى که قیمت جنسى را باال مى 

   .باشد، خائن است

 

 تحقیق در مورد قیمتلزوم ) ب

روایت زیر داللت بر این دارد که انسان براي خرید یا فروش کاالیی باید پیش از اقدام به خرید، با کسب اطالعات از 

  :دست آورده تا دچار ضرر نشود هاي موجود در بازار اطالع کافی به قیمت

3.اَلْمغْبونُ ال محمود والمأْجور :هقال رسولُ اهللاِ صلی اهللا علیه و آل 
شود نه نزد خلق پسندیده است و  کسى که مغبون مى 

   .باشد نه نزد خدا داراى پاداش مى

 

 آرزوى گرانىعدم ) ج

نه تنها تالش براي گران کردن قیمت کاال در اشکال مختلف مطرود است، بلکه حتی آرزوي گرانی کردن کاال نیز 

  :ع شده استمورد مذمت واق

                                                           

  .338ص، 12 ج، الشیعه وسائل. 1

  .348، ص 73ج  ،بحاراالنوار. 2

  .94، ص 100ج  ،بحاراالنوار. 3
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اهللاِ آلهرسولُ و علیه اهللا سنَۀً:صلی اَربعینَ لَهمع اهللا اَحبطَ واحدةً لَیلَۀً الْغَالء اُمتى على تَمنّى در1.منْ شب یک هرکس

چهل اعمال خداوند باشد من امت براى گرانى کردآرزوى خواهد تباه را او .ساله

ازسوءعدم)د مردماستفاده اضطرار

کسب در باید که نکاتی از دیگر سوءویکی عدم داشت توجه آن به فرصتکار و استاستفاده افراد اضطرار از :طلبی

علیه اَمیرِالْمؤمنینَ اهللاِ:السالمعنْ رسولُ الْمضْطَرِّینَنَهى بیعِ خرید2.عنْ از آله و علیه اهللا صلی خدا رسول

شده)گرانهاجحاف( فروش به ناچار که اشخاص استاموال فرموده منع .اند

اسالمی-6 بازار از ربا حذف

می را خطرناكربا کسبتوان در گناه دانستوترین ضمن.کار و پرداخته ربا موضوع به زیادي روایات و آیات

داشت برحذر گناه این به شدن نزدیک به نسبت را افراد گناه، این کردن معرفی یادگیري.اندهبزرگ ضرورت روایاتی در

کسب بهواحکام را نمودهکار معرفی گناه این به ابتال عدم :اندخاطر

تخترويبرمورچهحرکتازناپیداترامتاینمیاندررباکهقسمخدابه،تجارتسپساحکامابتدامردماي

3.استسیاهسنگ

بود مخفی حکایتگر باال، روایت در تدبر و کسبدقت در گناه این استون می.کار باعث که دقتموضوعی شود

شود بیشتر آن در افتادن دام به از پرهیز براي .افراد

ربا رباخوار، میان تفاوتی ربا، حرمت مورد در نداردهمچنین وجود ربا شاهدان حتی و ربا ثبت و نوشتن مسئول دهنده،

گن در و گرفته قرار خداوند لعنت مورد همگی شریکندو آن :اه

عز رباوخداي و رباخوار استجل کرده لعنت را آن بر گواهان و کاتب و 4.دهنده

مجازات اشارهدرخصوص آنها از تعدادي به ذیل در که دارد وجود زیادي روایات رباخواران، اخروي و دنیوي هاي

:شودمی

صادق سنگین):ع(امام خداوند نزد ربا درهم بیک هفتاد از خداست5تر خانه در محارم با کردن زنا .ار

ص4ج،کنزالعمال.1 ،98.

الحکمه.2 .521ص،1ج،میزان

.150ص،5ج،الکافی.3

جوسائل.4 .127ص،18الشیعه،

.117ص،100جبحاراالنوار،.5
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 از که داشت وجود مارهایى آنها در و بود اى خانه چون هایشان شکم که گذشتم مردمى بر رفتم معراج به که شبى 

  1.رباخوارانند اینان: گفت؟ کیستند اینها جبرئیل اى: پرسیدم. شد مى دیده هایشان شکم بیرون

واسطه رباخواري ثروتشان زیاد شده است تعجب  نی است که از رباخوارانی که بهبی روایت زیر در مورد افراد ظاهر 

کنند که چگونه ممکن است خداوند از ربا بکاهد و به صدقات زیاد کند  کرده و چگونگی این امر را از معصوم سؤال می

  ؟))276سوره بقره، آیه ( أَثیمٍ کَفَّارٍ کُلَّ یحب ال اهللا و الصدقات یرْبِی و الرِّبا اهللا یمحقُ(

) ع(به امام صادق  2.یکْثُرُ مالُه کَانَ إِنْ و دینَه اهللا یمحقُ فَقَالَ یکْثُرُ مالُه و یرْبِی الرَّجلَ نَرَى قَد علیه السالم للصادقِ قیلَ 

برد  ود، حضرت فرمود خداوند دین او را میش خورد و مال و ثروتش هم زیاد می بینیم که مردي ربا می عرض شد گاه می

  .اگرچه مال و ثروتش زیاد شود

گویی، از ذکر  اند، براي جلوگیري از تکرار و دوباره هاي عملیه به انواع ربا و احکام ذیل آن پرداخته از آنجا که رساله

کار ذکر شد، الزم است  و سبشود، اما با توجه به موضوعی که در بحث یادگیري احکام ک آنها در اینجا خودداري می

  . هاي اقتصادي با احکام این مسئله به ویژه آشنایی کافی پیدا کنند تمامی فعالن در عرصه

براساس دستورات اسالمی مشارکت در سود . مسئله ربا در موضوع تأمین مالی شرکت نیز ممکن است مطرح باشد

.شود، مورد اشکال است اي که در قالب ربا پرداخت می دهتواند باشد و سود تضمین ش تنها در قالب عقود مشروع می

                                                           

  .9766 ح، کنزالعمال. 1

  .117 ص ،100 بحاراالنوار، ج. 2
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  :بخش هشتم

  قواعد فقهی کاربردي در کسب و کار

  

هاي کلی است که بر اساس آن فعل مکلف مشخص  هدف از طرح قواعد فقهی، آشنایی با اصول و چارچوب

کمک خوبی به فعاالن در تجارت و کسب و  تواند ها می در بسیاري از مواقع، آشنایی با این اصول و چارچوب. شود می

براي دستیابی به . کار نموده تا بتوانند تصمیمات و رفتارهایی منطبق با دستورات و موازین شرعی و اخالقی اتخاذ کنند

هرچند تعداد قواعد . دیدگاه مکتب اقتصادي درباره روابط حاکم بر هر بازار باید قواعد فقهی حاکم بر آن تبیین شود

از آنجا که در خود این قواعد . توان قواعد جدیدي را استخراج کرد مطرح در منابع فقهی بسیار است و می فقهی

  .شود هاي زیادي وجود دارد، در این جا تنها به آشنایی اجمالی با برخی از قواعد و بیان مختصري از آن اکتفا می بحث

  

  قواعد فقهی چیست؟

هاي آن علم را قواعد آن علم  در هر علمی پایه. یشه، بنیان و ستون چیزي استقواعد جمع قاعده و قاعده به معناي ر

هاست و  کند و بسیاري از مسائل علم منوط به استحکام آن پایه گویند که آن قواعد از مسائل بنیادین آن علم بحث می می

هاي فقه  ها و ستون ر لغت پایهها ایجاد شود ریزش آن بخش از علم حتمی است؛ پس قواعد فقه د چنانچه تزلزلی در آن

  . است
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دارد کلی خصوصیت سه فقهی :قاعده

است-1 خورده استثنا محتلف علل به اصل این مواردي در اگرچه است، کلی .اصلی

و-2 فقها اجماع و عقل روایت، آیه، از اعم شرعی ادله وسیله است...به شده .ثابت

است-3 منطبق خود مصادیق بر واسطه .بدون

فقه علم در فقه قواعد جایگاه

می صورت مجتهد سوي از تنها آن کارگیري به که قواعد برخی غیربرخالف هم و مجتهد هم را فقهی قاعده گیرد،

می میمجتهد غیرمجتهد فرد فقهی قاعده در که معنا این به گیرند کار به برتوانند فقهی مصادیق از فردي انطباق با تواند

مصدا آن حکم بفهمدآن، را کند.ق عمل آن اساس بر و رجوع قرعه قاعده به مجتهد به مراجعه بدون خود چینهم.مثالً

می روشن را مساله حکم شتافته، مکلف کمک به مستقل طور به فقهی قاعده شرعی، حکم آوردن بدست .کندبراي

فقهی قواعد از برخی

غرور-1 قاعده

ف باعث که دهد انجام عملی شخصی اوهرگاه متوجه زیانی و ضرر طریق این از و شود، دیگري شخص خوردن ریب

برآید وارد، خسارت عهده از باید و است ضامن قاعده این موجب به اول شحص را.شود، اول فریب(»غار«شخص

را)دهنده دوم شخص خورده(»مغرور«و عر.گویندمی)فریب آنچه از بیشتر و خورده فریب مشتري که زمانی فپس

می نامیده غار شده او ضرر به منجر که کسی و بود خواهد مغرور او شود متضرر مغرور.شوداست، مشتري موقع این در

نماید جبران را خود بر شده وارد ضرر تا کند مراجعه غار فروشنده به در.باید باشند، آگاه ضرر از هردو مغرور و غار اگر

مغروري نه دارد وجود غاري نه صورت کسی.این مغرور چون است؛ شرط مغرور آگاهی عدم و جهل غرور، در زیرا

است خورده گول اصطالحاً که .است

ایذا-2 حرمت مؤمنقاعده

اذیت حرمت اصل شود، توجه آن به باید مختلف ابعاد در که کار و کسب حوزه در مهم فقهی قواعد از انمؤمنیکی

اذیت.است و مشمؤمنآزار عنوان در چه قالبان در چه سازمان، کارگر و کارمند عنوان در چه و رجوع ارباب و تري

دستمزد مانند افراد حقوق و حق ندادن قالب در چه و بروکراسی بهانه به سازمانی روابط کردن طوالنی و پیچیده

می همگی ایذاکارکنان، از مصداقی شوندمؤمنتوانند .تلقی
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سب و کار که باید مورد توجه قرار بگیرد، توجه به کیفیت کاال و دوام آن، در ک مؤمناز جمله دیگر مصادیق ایذا 

به طور کلی باید گفت فرآیندهاي . است... خدمات پس از فروش و عمل به تعهدات پس از فروش از جمله ضمانت و

شکل مستقیم و اي تنظیم شوند که پیامد آن به  باید به گونه... سازمان، محصوصالت سازمان، تعامالت سازمانی و 

  . ان نشودمؤمنغیرمستقیم منجر به آزار رساندن 

  

  قاعده احسان -3

یکی از قواعد موجود که نقش نیت و انگیزه فرد عامل را دخیل در مساله به وجود آمده دیده و بر اساس آن قضاوت 

ه انگیزه خدمت و نیکوکاري منظور از این قاعده این است که هرگاه کسی ب«. پردازد، قاعده احسان است و بیان حکم می

تواند براي دفع  این قصد نیکوکاري می» .به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش مسئولیت آور نیست

  . در هر دو صورت اگر کار وي به این انگیزه منجر به خسارت شود، ضامن نیست. ضرر یا جلب منفعتی باشد

شخصی که ناظر این آتش سوزي است براي خاموش کردن آتش، دیوار  مثل این که خانه کسی آتش گرفته باشد و

خانه را خراب کند، در این صورت خواه آتش خاموش شود و خواه خاموش نشود، در هر حال قصد شخصی که اقدام به 

است که ولی گفته اند که عدم ضمان در جائی . خراب کردن دیوار کرده، احسان بوده؛ لذا ضمان و مسئولیتی بر او نیست

براي دفع آن اقدام کرده به حدي باشد که ضرري که وارد آمده در مقایسه ) محسن(اهمیت خطري که فرد احسان کننده 

  . با آن قابل توجیه باشد

دهد، اگرچه در  احسان و محسن نسبتبه کسی صدق می کند که عملی را با اعتقاد و قصد این که خوب است انجام می

شوند و بدیهی است که  ها مواخذه نمی گوید محسن ین مطلب این است که قاعده بحث میدلیل ا. واقع خوب نباشد

کند،  خردمندان به ویژه شارع که در رأس آنان است از کسی که عملی را با اعتقاد این که خوب است مؤاخذه نمی

  . هرچند آن عمل در واقع بد باشد

ها نسبت به سازمان  شود، احساس مسئولیت و تکلیف آن عث میرفتار با کارکنان سازمان بر اساس این قاعده فقهی با

بیشتر شده و اگر منفعتی از سازمان در حال فوت شدن است یا ضرري جدي در حال وارد شدن بر سازمان است، وظیفه 

خود بداند که تا حد امکان در صدد  کسب منفعت و دفع ضرر تالش کنند، حتی اگر در خارج از چارچوب وظایف 

داند که چون نیت و انگیزه او احسان و خیر رساندن در سازمان  چون در این حالت فرد می. شده براي ایشان باشد تعیین

اما اگر از این اصل فقهی در رفتار سازمانی غفلت شود، . است، لذا اگر خسارتی هم ایجاد شود، وي مواخذه نخواهد شد

صورت پیش آمدن مواردي خارج از وظایف محوله به ویژه در توان از کارکنان توقع داشت تا در  در این صورت نمی

  . ها ممکن است ایجاد شود، پیش قدم شوند شرایطی که خسارتی هم از عمل آن
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مسلمانان-4 بازار قاعده

قاعده هستنزداین و بوده مسلّم حال و گذشته فقهاي می.همه حکم قاعده این ازبا که چیزي هر که این به شود

مسل میبازار خریده تذکیهمانان که حیوانی پوست و گوشت حتی میشود، مشکوك استاش حالل و پاك .باشد،

می داللت فراوانی میروایات گرفته مسلمانان بازار از که مشکوکی چیز هر حلیت و طهارت بر همین.شودکند ائمه سیره

می چه آن به نسبت که نمیبوده سوال فروشندگان از وخریدند میکردند دستور نشودحتی سوال .دادند

اهللا-5 حق علی الناس حق تقدم قاعده

می پیدا تعارض اهللا حق با الناس حق که دارد نظر مواردي به قاعده این که است انسان.کندروشن که است این مثالش

ح که دین اداي مواردي چنین در است، بدهکار کسانی یا کسی به ولی دارد کافی پول حج حجبراي بر است مردم ق

می مقدم خداست حق است.باشدکه مردم حقوق پرداخت با اولویت مردم، حق و خدا حق تعارض صورت .در

ال-6 شروطهممؤمنقاعده عند ون

بنگاه سایر با بنگاه یک که است قراردادهایی یا عقود کاري، و کسب هر ناپذیر جدایی الزامات از تامین(هایکی

او مواد وکنندگان کنندگان توزیع و...)لیه، حکومتی و نظارتی سازمان کارگران، و کارکنان قاعده.بنددمی...، اساس بر

ال استمؤمنفقهی الزم قرارداد در شده ذکر شرایط به کامل بندي پاي شروطهم، عند قاعده،.ون این بهمؤمنطبق باید ان

می تعهد معامله در که حشروطی در و باشند وفادار باکنند، نباید معامله شروط البته بکوشند؛ آن تحقق در توان و امکان د

باشند داشته مخالفتی شرع .قواعد

حرَج-7 و عسر نفی قاعده

می شمار به فقهی عام قواعد از یکی حرج و عسر نفی میقاعده فقهی مسائل و ابواب تمام در که جاريرود تواند

می.شود جاري زمانی در قاعده باشدشوداین آن فاعل براي تحمل فوق دشواري و سختی داراي فعلی باید.که البته

داشته تحمل غیرقابل و العاده فوق مشقت عملی چنانچه ولی است؛ مواجه سختی با که کاري هر انجام که داشت توجه

نیست قرارداد انعقاد جهت به افراد بر تحمیل قابل مشقت نوع این .باشد،

قاعده مفهوم و وجودمعنی باشد، مردم بر حرج و عسر موجب که حکمی اسالم در که است این حرج و عسر نفی

است منتفی شرع نظر از باشد حرج و عسر موجب که حکمی هر دیگر عبارت به و هر.ندارد حرج و عسر از منظور

باشد متعارف از بیش که است کار.مشقتی ساعت بودن زیاد هرگونه که گفت باید اساس این وضعیتبر بودن نامناسب ،

شود لغو باید پایین دستمزد و امنیتی و بهداشتی مسائل رعایت عدم و .کار
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  هاي فصل دوم پرسش

 ترین اثر آن چیست؟ ، جایگاه کار را شرح داده و بنویسید مهم)ص(با ذکر مضمون حدیثی از پیامبر اسالم .1

 .توضیح دهید را» قبولی بیشتر عبادات منوط به حالل بودن مال است«عبارت  .2

 .شرح دهید) ع(از امام صادقی کارکرد فرااقتصادي کار از نگاه اسالمی را با ذکر مضمون حدیث .3

 .گذاري اسالم، کار و تولید امري صرفاً مادي است؟ توضیح دهید آیا در نظام ارزش .4

 .را بنویسید Trade, Commerce, Businessتفاوت معناي واژگان  .5

 ه چه معنی است؟از لحاظ لغوي ب »حالل«واژه  .6

 لَکُم أُحلَّ قُلْ لَهم أُحلَّ ذا ما یسئَلُونَک«و » ... طَیباً حالالً الْأَرضِ فی مما کُلُوا النَّاس أَیها یا«بر اساس آیات  .7

 باتخداوند چه چیزهایی را حالل قرار داده و چه چیزهایی را تحریم کرده است؟ توضیح دهید »...الطَّی.  

 ضابطه کلی براي تشخیص حالل از حرام چیست؟ .8

 چه چیزي طیب و چه چیزي حالل است؟» ... طَیباً اهللا حالالً رزقَکُم مما فَکُلُوا« هبر اساس آی .9

 شود؟ از منظر قرآن کریم، حلیت بر چه موضوعاتی بار می .10

 اند، به چه معنی است؟ دهاینکه در آیات متعددي از قرآن کریم، واژگان طیب و حالل در کنار هم آم .11

هاي خود  اینکه فرد توان و داشتهایجاد یک کسب و کار ارجحیت دارد یا ) ع(ومین با توجه به روایات معص .12

 .؟ چرا؟ توضیح دهیدرا به کارفرما عرضه کند

 .توضیح دهید، با ذکر مضامین احادیث مرتبطنام برده و موضوعات اخالقی مرتبط با دستمزد کارکنان را  .13

ل و معیارهاي اسالمی در معامالت و فروش کاال را نام برده و با ذکر مضامین احادیث مرتبط، توضیح اصو .14

 .دهید

 .هاي محصول را بنویسید اصول اخالقی در مورد ویژگی .15

 .را تعریف کنید و شرایط پیدایش آن را بنویسید »احتکار« .16

 .اقسام و انواع احتکار را بنویسید .17

در روایات از شرح محتکرین آمده را با ذکر مضامین احادیث مرتبط چند نمونه از توصیفاتی که  .18

 .بنویسید

 .احتکار شامل چه کاالهایی است؟ با ذکر مضامین احادیث مرتبط، توضیح دهید .19

 اي توجه داشت؟ فروشی شامل چه مواردي است؟ درباره اهمیت این رفتار باید به چه نکته کم .20

 امله در هر صورت چگونه خواهدبود؟حق فسخ مع. ح دهیدانواع حاالت فروش کاالي معیوب را توضی .21

 به چه معنی است؟ »اسراف« .22

. مندي و استفاده از امکانات طبیعی را توضیح دهید رویکردهاي افراطی، تفریطی و میانه در خصوص بهره .23

 ها رویکرد اسالمی است؟ کدام یک از آن

 .دهیدآیا تبلیغ محصول امري پذیرفتنی و مشروع است؟ چرا؟ توضیح  .24

هاي اسالمی به شدت مورد نهی واقع شده  کدام یک از عناصر تبلیع یک محصول براي فروش، در آموزه .25
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است؟

معاملهغ«.26 در می»ش رخ زمانی دهد؟چه

بنویسید.27 مرتبط احادیث مضامین ذکر با را اسالمی بازار معیارهاي و .اصول

قیمت.28 دهیدمکانیسم توضیح را اسالمی بازار در .ها

دهید»ربا«.29 توضیح مرتبط احادیث مضامین ذکر با .را

می.30 قالبی چه در تنها سود، در مشارکت اسالمی، دستورات اساس باشد؟بر مشروع تواند

شده.31 تضمین سود میحکم دریافت ربا قالب در که چیست؟اي شود

چیست؟.32 فقهی قواعد طرح از هدف

چیست؟.33 فقهی قواعد

بنویسید.34 را فقهی قاعده کلی خصوصیت .سه

دهید.35 توضیح را فقه علم در فقه قواعد .جایگاه

دهید.36 توضیح را غرور .قاعده

حرمت.37 مؤقاعده دهیدایذا توضیح را .من

دهید.38 توضیح را احسان .قاعده

دهید.39 توضیح را مسلمانان بازار .قاعده

المؤ.40 دهیدقاعده توضیح را شروطهم عند .منون

دهید.41 توضیح را حرج و عسر نفی .قاعده



 

  

  

  

 

  

  

  

   

  :سوم فصل

 احکام کسب و کار

 حاج سید محمد حسینی شاهرودي، رساله توضیح المسائلآیت اهللا العظمی : منبع
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  :بخش اول

  احکام خرید و فروش 

  

  است مستحب فروش و خرید در که چیزهائى  -1

  :است مستحب فروش و خرید در چیز پنج  -2058 مسأله

 احکام باید کند، فروش و خرید خواهد  می که کسى: فرمودند السالم علیه صادق حضرت آن، احکام یادگرفتن -اول

 هالکت به ناك شبهه و باطل ىها معامله بواسطه کند، فروش و خرید آن احکام گرفتن یاد از پیش اگر و بگیرد، یاد آنرا

  .افتد  می

  .نگذارد فرق مسلمان مشتریهاى بین جنس قیمت در آنکه -دوم

  .نکند گیرى سخت جنس قیمت در آنکه - سوم

  .بگیرد کمتر خرد  می را آنچه و بدهد، زیادتر فروشد  می که را چیزى - چهارم

 معامله زدن بهم براى بزند، بهم را معامله که کند تقاضا او از و شود پشیمان اگر کرده، معامله او با که کسى - جمپن

  .شود حاضر
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مکروهمعامالت-2

:استقراراینازمکروهمعامالتعمده-2061مسأله

بخرددیگرىملکآنبجاىآنکهمگرفروشى،ملک-اول

قصابى-دوم

فروشىکفن-سوم

پستمردمانبامعامله-چهارم

نمودهنهىکهاسباطبنعلىروایتحسب،آفتاباولوصبحاذانبینمعامله-پنجم

دهدقراراینهامانندوجووگندمفروشوخریدراخودکارآنکه-ششم

شیخکهىضعیفروایتحسب.شوداومعاملهداخلبخرد،خواهدمیدیگرىکهجنسىخریدنبراىآنکه-هفتم

.نمودهنقلالرحمۀعلیهصدوق

حراممعامالت-3

:استششحراممعامالت-2062مسأله

سگوخمرو)خوك(خنزیرومردارمثلکافر،عبدوشکارىسگمگرنجسه،اعیانفروشوخرید-اول

مردارگوشتکهصورتىدرلکنباشند،نداشتهمحلّلهمنفعتکهصورتىدرنجاساتبقیهاستهمچنینوغیرشکارى

.دانندمیحاللرامردارکهکسانىبهآنفروختناستجایزباشد،شدهمخلوطبهمشدهتذکیهو

غصبىمالفروشوخرید-دوم

درندهحیواناتمثلنیستمالکهچیزىفروشوخرید-سوم

مارقاسبابمانندباشد،حرامکارفقطآنمعمولىمنافعکهچیزىمعامله-چهارم

باشدربادرآنکهاىمعامله-پنجم

خریداربههمفروشندهونباشدمعلومچیزآنکهصورتىدراست،مخلوطدیگرچیزباکهجنسىفروش-ششم

.گویندمیغشراعملاینواستکردهمخلوطپیهباآنراکهروغنىفروختنمثلنگوید،

گرفتهکافردستازیاآورند،میغیراسالمىممالکازکهمیچروپیهوگوشتفروشوخرید-2068مسأله

آنهافروشوخریدشده،کشتهشرعدستوربهکهاستحیوانىازآنهاکهبداندانساناگرولى.استباطلشود،مى

بهشدهیهتذکداندمیکهاستحیوانىازکهچرمىیاپیهیاگوشتازمقداریککهبدانداگرهمچنینو.ندارداشکال

ابتالءمحلآنبقیهوباشدهاشدهتذکیههمانازرسیدهاودستبهآنچهکهبدهداحتمالورفته،غیراسالمىمملکتآن

.ندارداشکالآناستعمالوفروشوخریدنیزصورتایندرنباشد،او
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  .است باطل آنها معامله و حرام ١مسکرات فروش و خرید - 2070 مسأله

  .برگرداند او به گرفته خریدار از که را پولى باید فروشنده و است باطل ٢غصبى مال فروختن -2071 مسأله

 مصرف حرام در آنرا که بفروشند این قصد به ببرند آن از حالل استفاده شود مى که را چیزى اگر -2075 مسأله

  .است باطل و حرام آن معامله نمایند، تهیه شراب آن از که بفروشد قصد این به را انگور مثالً ،کنند

 بخرد، آنرا کسى اگر و است حرام شده تهیه باطل معامله از یا دزدى، یا قمار، از که چیزى خریدن -2077 مسأله

  .برگرداند اش اصلى صاحب به باید

 کی مثالً بفروشد، جنس همان از زیادتر به فروشند،  می پیمانه یا وزن با که را جنسى از مقدارى اگر -2079 مسأله

 هفتاد انسان که آنست از بزرگتر ربا درهم یک گناه و است، حرام و ربا بفروشد، گندم نیم و من یک به را گندم من

 بد دیگرى جنس و خوب یکى جنسِ یا معیوب، دیگرى و سالم جنس دو از یکى اگر بلکه کند، زنا خود محرم با مرتبه

 پس است، حرام و ربا هم باز بگیرد، دهد  می که مقدارى از بیشتر چنانچه باشند، داشته قیمت تفاوت یکدیگر با یا باشد،

 یا بگیرد، گرده برنج آن از بیشتر و بدهد را صدرى برنج یا بگیرد، شکسته مس آن از بیشتر و بدهد را درست مسِ اگر

  .باشد  می حرام و ربا بگیرد، نساخته طالى آن از بیشتر و بدهد را ساخته طالى

 من یک به گندم من یک مثالً فروشد،  می که باشد جنسى از غیر گیرد می اضافه که را چیزى اگر -2080 مسأله

 عملى خریدار که کند شرط ولى نگیرد زیادتر چیزى اگر بلکه است حرام و ربا هم باز بفروشد پول قران یک و گندم

  .باشد  می حرام و ربا دهد، انجام او براى

 یک به را دستمال یک و گندم من یک مثالً کند، اضافه چیزى دهد  می را ترکم مقدار که کسى اگر -2081 مسأله

 یک و گندم من یک مثالً کنند زیاد چیزى طرف دو هر از اگر است وهمچنین. ندارد اشکال بفروشد، گندم ونیم من

  .بفروشند دستمال یک و گندم نیم و من یک به را دستمال

 شماره با مرغ تخم و گردو مثل که را چیزى یا فروشند  می ذرع و متر با پارچه مثل که را چیزى اگر -2082 مسأله

  .ندارد اشکال بگیرد تا یازده و بدهد مرغ تخم تا ده مثالً بگیرد زیادتر و بفروشد کنند،  می معامله

 رد،ندا اشکال گرفتن زیادى نباشد، جنس یک از گیرد  می راکه عوضى و فروشد  می که را چیزى اگر -2084 مسأله

  .است صحیح معامله بگیرد گندم من دو و بفروشد برنج من یک اگر پس

                                                           

 ها مست کننده.  1
 .دیگري حق یا مال بر جابرانه تسلّط از است عبارت »غصب«. 2
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معاملهدربایدباشد،آمدهعملچیزیکازگیردمیکهراعوضىوفروشدمیکهراجنسىاگر-2085مسأله

حراموربابگیرد،گوسفندپنیرنیمومنیکآنعوضدروبفروشدگوسفندروغنمنیکاگرپسنگیرد،زیادى

.است

جوسیرپنجومنیکوبدهدگندممنیکاگرپسشود،میحسابجنسیکربادرگندموجو-2086مسأله

ازبعدوگرفتهنقدراجوچونبدهد،گندممندهخرمنسرکهبخردجومندهمثالًاگرنیزو.استحراموربابگیرد

.باشدمیحرامورفتهگزیادىکهآنستمثلدهد،میراگندممدتى

وزنوفرزند،وپدرنیزو.ندارداشکالبگیردربانیستاسالمپناهدرکهکافرىازمسلماناگر-2087مسأله

.بگیرندربایکدیگرازتوانندمیشوهر،
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بخش دوم:

شرائط فروشنده و خریدار

مسأله 2088- براى فروشنده و خریدار شش چیزشرط است:

اول - آنکه بالغ باشند.

دوم - آنکه عاقل باشند.

سوم - آنکه سفیه نباشند یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکنند.

چهارم - آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر به شوخى بگوید مال خود را فروختم معامله باطل است.

پنجم - کسى آنها را مجبور نکرده باشد.

ششم - آنکه جنس و عوضى را که میدهند مالک باشند و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله 2089- معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند على

 االحوط. اما اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و

پول را به فروشنده برساند، معامله صحیح است؛ چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند. ولى باید فروشنده و

  خریدار یقین داشته باشند، که طفل، جنس و پول را به صاحب آن میرساند.
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اجازه و نشود راضى آن فروش به مال صاحب چنانچه بفروشد، او اجازه بدون را کسى مال انسان اگر -2093 مسأله

است. باطل معامله ندهد
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  :بخش سوم

  آن عوض و نسج شرائط 

  

  :دارد شرط پنج گیرند  می آن عوض که چیزى و فروشند  می که جنسى -2097 مسأله

  .باشد معلوم اینها مانند و شماره یا پیمانه یا وزن با آن مقدار آنکه -اول

 فرار که را اسبى اگر ولى نیست، صحیح کرده فرار که اسبى فروختن این بنابر دهند، تحویل آنرا بتوانند آنکه -دوم

  .است صحیح معامله نشود، پیدا اسب آن چه اگر بفروشد، فرش یک با مثالً دهد تحویل تواند  می که چیزى با کرده

  .نمایند معین کند،  می فرق معامله به مردم میل آنها بواسطه و هست عوض و جنس در که را خصوصیاتى - سوم

 بدون گذاشته، گرو کسى پیش انسان که را مالى پس باشد، نداشته حقى آن عوض در یا جنس در کسى - چهارم

  .بفروشد تواند  مین او اجازه

 ولى نیست صحیح بفروشد، را خانه الهس یک منفعت مثالً اگر پس آنرا، منفعت نه بفروشد را جنس خود - پنجم

 خود خانه یکسال منفعت آن عوض و بخرد کسى از را فرشى مثالً بدهد را خود ملک منفعت پول، بجاى خریدار چنانچه

  .شد خواهد گفته آینده مسائل در اینها احکام و ندارد اشکال کند واگذار او به را

 فروشنده و خریدار اگر ولى. است باطل معامله نباشد معامله در شد گفته که شرطهائى از یکى اگر -2100 مسأله

  .ندارد اشکال آنها تصرف کنند، تصرف یکدیگر مال در که باشند راضى
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مالراکهاىاستفادهنتوانندکهشودخراببطورىاگرولىاست،باطلشدهوقفکهچیزىمعامله-2101مسأله

اشکالآنفروشبخوانند،نمازآنروىنتوانندکهشودپارهبطورىمسجدحصیرمثالًببرند،آنازشدهوقفآنبراى

نزدیکترکنندهوقفمقصودبهکهبرسانندمصرفىبهمسجدهماندرآنراپولبایدباشد،ممکنکهصورتىدروندارد،

.باشد

درمدتملکآناستفادهولىندارد،اشکالانددادهاجارهدیگرىبهآنراکهملکىفروشوخرید-2103مسأله

استکماجارهمدتاینکهگمانبهیااند،دادهاجارهراملکآنکهنداندخریداراگرو.استمستأجرمالاجاره،

.بزندبهمراخودشمعاملهتواندمیاطالعازپسباشد،خریدهراملک
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  : بخش چهارم

  فروش و خرید صیغه

  

 در را مال این بگوید فارسى به فروشنده اگر مثالً بخوانند، عربى صیغه نیست الزم روشف و خرید در -2104 مسأله

 داشته انشاء قصد باید فروشنده و خریدار ولى است، صحیح معامله کردم قبول بگوید مشترى و فروختم پول این عوض

  .باشد وفروش خرید مقصودشان جمله دو این گفتن به یعنى باشند

 را خود مال گیرد،  می خریدار از که مالى مقابل در فروشنده ولى نخوانند، صیغه معامله موقع رد اگر -2105 مسأله

  .شوند  می مالک دو هر و است صحیح معامله بگیرد او و کند او ملک
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   :بخش پنجم

  بزند بهم را معامله تواند  می انسان که مواردى

  

 بهم را معامله توانند  می صورت یازده در فروشنده و خریدار و گویند  یم خیار را معامله زدن بهم حق -2131 مسأله

  :بزنند

  .گویند  می مجلس خیار را خیار این و باشند، نشده متفرق معامله مجلس از آنکه -اول

  ).غبن خیار(باشند شده ١مغبون آنکه -دوم

  ).شرط خیار(بزنند بهم را معامله توانندب آنان از یکى یا دو هر معینى مدت تا که کنند قرارداد معامله در - سوم

 زیاد مردم نظر در مال قیمت که کند کارى و دهد نشان هست آنچه از بهتر را خود مال خریدار، یا فروشنده - چهارم

  ).تدلیس خیار(شود

 و باشد، مخصوصى طور دهد  می که را مالى کند شرط یا دهد، انجام کارى که کند شرط خریدار، یا فروشنده - پنجم

  ).شرط خیار(بزند بهم را معامله تواند  می دیگرى صورت این در که نکند، عمل شرط آن به

                                                           

 کاالیى خریدن یا و آن واقعى قیمت از کمتر به خود مال فروختن از است عبارت اصطالح درو  غبن در لغت به معناى فریب و مکر است.  1
 . واقع به) خریدار یا فروشنده( مغبون جهل با اش واقعى بهاى از بیشتر
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).عیبخیار(باشدعیبىآنعوضیاجنسدر-ششم

نشود،راضىمعاملهبهآنصاحباگرکهاست،دیگرىمالاند،فروختهکهراجنسىازمقدارىشودمعلوم-هفتم

کهراچیزىازمقدارىشودمعلوماگرنیزو.بگیردفروشندهازرامقدارآنپولیابزند،مبهرامعاملهتواندمیخریدار

آنعوضیابزند،بهمرامعاملهتواندمیفروشندهنشود،راضىآنصاحبواستدیگرىمالداده،قرارعوضخریدار

).شرکتخیار(بگیردخریدارازرامقدار

نبودهگفتهکهطورىشودمعلومبعدبگوید،اوبهندیدهمشترىکهراینىمعجنسخصوصیاتفروشنده-هشتم

دهدمىکهرامعینىعوضخصوصیاتمشترىاگرنیزوبزندبهمرامعاملهتواندمیمشترىصورتایندرکهاست،

).رؤیتخیار(بزندبهمرامعاملهتواندمیفروشندهاست،نبودهگفتهکهطورىشودمعلومبعدبگوید،

شرطمشترىاگرکهندهد،تحویلراجنسهمفروشندهوندهدروزسهتاخریدهنقدکهراجنسىپولمشترى-نهم

بعضىمثلخریدهکهراجنسىاگرولىبزند،بهمرامعاملهتواندمیفروشندهبیندازد،تأخیرراپولدادنکهباشدنکرده

تأخیرراپولدادنکهباشدنکردهشرطوندهد،راآنپولچنانچهشود،میعضایبماندشباگرکهباشدهامیوهاز

).تأخیرخیار(بزندبهمشدنضایعازپیشرامعاملهتواندمیفروشندهبیندازد،

کهحیوانىعوضِدراگروبزند،بهمرامعاملهتواندمیروزسهتاصورتایندرکهباشد،خریدهراحیوانى-دهم

).حیوانخیار(بزندبهمرامعاملهتواندمیروزسهتاهمفروشندهباشد،دادهدیگرىحیوانده،خری

صورتایندرکهنمایدفرارفروختهکهرااسبىمثالًدهد،تحویلفروختهکهراجنسىنتواندفروشنده-یازدهم

).تسلیمتعذرخیار(بزندبهمرامعاملهتواندمیمشترى

معمولىقیمتازگرانترراجنسوکندغفلتمعاملهموقعدریانداند،راجنسقیمتخریداراگر-2132مسأله

فروشندهاگرنیزوبزندبهمرامعاملهتواندمیدهند،میاهمیتآنبهمردمکهخریدهگرانقدرىبهچنانچهبخرد،آن

مقدارىبهمردمکهصورتىدربفروشد،آنقیمتاززنترارراجنسوکندغفلتمعاملهموقعیانداند،راجنسقیمت

.بزندبهمرامعاملهتواندمیبدهند،اهمیتفروختهارزانکه

کهگذارندمیقراروفروشندمیتوماندویستبهراتومانىهزارخانهمثالًکهشرط،بیعمعاملهدر-2133مسأله

فروشوخریدقصدفروشندهوخریدارکهصورتىدربزند،بهمرامعاملهبتواندبدهدراپولمدت،سرفروشندهاگر

.استصحیحمعاملهباشند،داشته

خریدارندهد،راپولمدتسرگاههرکهباشدداشتهاطمینانفروشندهچهاگرشرطبیعمعاملهدر-2134مسأله

وکند،مطالبهخریدارازراملکنداردحقندهد،راپولمدتسراگرولىاست،صحیحمعاملهدهدمیاوبهراملک

.نمایدمطالبهاوورثهازراملکتواندمینبمیرد،خریداراگر



  

                                                                                                                                  69     

 

 بهم را معامله تواند  می مشترى بفروشد، اعال چاى اسم به و کند مخلوط پست چاى با را اعال چاى اگر -2135 مسأله

  .بزند

 کور آن چشم یک که بفهمد و بخرد را حیوانى مثالً دارد عیبى گرفته هک را مالى بفهمد خریدار اگر -2136 مسأله

 و سالم قیمت فرق یا بزند، بهم را معامله تواند  می دانسته،  مین او و بوده مال در معامله از پیش عیب آن چنانچه است،

 به که را مالى مثالً. بگیرد پس هداد فروشنده به که پولى از معیوب، و سالم قیمت تفاوت نسبت به و کند معین آنرا معیوب

 شش آن معیوب قیمت و است تومان هشت آن سالم قیمت که صورتى در است معیوب بفهمد اگر ، خریده تومان چهار

 از تومان یک یعنى داده، که را پولى چهارم یک تواند  می باشد،  می چهارم یک معیوب و سالم فرق چون باشد، تومان

  .بگیرد فروشنده

 بوده عوض در معامله از پیش عیب آن چنانچه هست، عیبى گرفته که عوضى در بفهمد فروشنده اگر -2137 مسأله

 شد گفته پیش مسأله در که دستورى به را معیوب و سالم قیمت تفاوت یا بزند، بهم را معامله تواند  می دانسته،  مین او و

  .شود راضى تفاوت ادند به خریدار یا نباشد ممکن برگرداندن که صورتى در بگیرد،

 بهم را معامله تواند  می خریدار شود، پیدا آن در عیبى مال گرفتن تحویل از پیش و معامله از بعد اگر -2138 مسأله

 بزند، بهم را معامله تواند  می فروشنده شود، پیدا عیبى گرفتن، تحویل از پیش و معامله از بعد مال عوض در اگر نیز و بزند،

  .دارد اشکال بگیرند قیمت تفاوت ندبخواه اگر ولى

  .ندارد را معامله زدن بهم حق دیگر نزند، بهم را معامله فوراً و بفهمد را مال عیب معامله از بعد اگر -2139 مسأله

 بهم را معامله تواند  می نباشد، حاضر فروشنده چه اگر بفهمد، را آن عیب جنس، خریدن از بعد گاه هر -2140 مسأله

  .بزند

 قیمت تفاوت یا بزند، بهم را معامله تواند  مین دارد، عیبى مال بفهمد خریدار اگر صورت چهار در -2141 همسأل

  :بگیرد

  .بداند را مال عیب خریدن، موقع آنکه -اول

  .شود راضى مال عیب به -دوم

  .یرمگ  مین هم قیمت تفاوت و دهم  مین پس باشد، داشته عیبى مال اگر: بگوید معامله وقت در - سوم

 و کند معین را عیبى اگر ولى فروشم،  می دارد که عیبى هر با را مال این بگوید معامله وقت در فروشنده - چهارم

 فروشنده که عیبى براى تواند  می خریدار دارد، هم دیگرى عیب شود معلوم بعد و فروشم،  می عیب این با را مال بگوید،

  .بگیرد قیمت تفاوت یا دهد، پس را مال نکرده معین

 تفاوت تواند  می ولى بزند، بهم را معامله تواند  مین دارد، عیبى مال بفهمد خریدار اگر صورت سه در -2142 مسأله

  :بگیرد قیمت
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.کندتصرفمالدرمعاملهازبعدآنکه-اول

.کندساقطآنراگرداندنبرحقفقطوداردعیبمالبفهمدمعاملهازبعد-دوم

سهگذشتنازپیشوبخردرامعیوبىحیواناگرولى.شودپیداآندردیگرىعیبمال،گرفتنلتحویازبعد-سوم

تاخریدارفقطاگرنیزودهد،پسآنراتواندمیهمبازباشد،گرفتهتحویلآنراچهاگرکندپیدادیگرىعیبروز

باشد،گرفتهتحویلآنراچهاگرکند،پیدادیگرىعیبمالآنمدت،دروباشدداشتهرامعاملهزدنبهمحقمدتى

.بزندبهمرامعاملهتواندمی

باشد،گفتهاوبراىآنراخصوصیاتدیگرىوندیدهآنراخودشکهباشدداشتهمالىانساناگر-2143مسأله

معاملهتواندمیبوده،آنازبهترکهبفهمدفروشازبعدوبفروشدآنراوبگویدمشترىبهراخصوصیاتهماناوچنانچه

.بزندبهمرا
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