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چکیده
کسبوکار و تعامالت تجاری را میتوان یکی از حوزههای فراگیر تعامالت اجتماعی در جوامع
بشری دانست .این حوزه همواره ،یکی از حوزههایی است که ساماندهی به آن و نظامسازی
سطوح گوناگون کردهاند .آموزههای دین اسالم در حوزۀ اقتصاد و روابط تجاری ،بهگونهای
فراگیر و همهجانبه ،نظامی برپایۀ کسبوکار حالل بنا میکنند .درواقــع ،تالش برای کسب
روزی حالل ،ساماندهندۀ حوزۀ تعامالت تجاری و اقتصادی است .در تالش برای کسب روزی
حالل ،هم سعادت اخروی تأمین خواهد شد و هم کارآمدی دین در عرصۀ سامانبخشیدن
به روابط تجاری به بهترین شکل ظهور خواهد کرد .برایناساس ،در نوشتار حاضر تالش شد،
اصول کسبوکار حالل با تکیه بر آیات و روایات برشمرده و تا حدودی تبیین شود .از جملۀ این
اصول میتوان به شاخصهای کسبوکار اسالمی در عرصۀ حقوق و دستمزد ،خرید و فروش،
توزیع و مصرف ،تبلیغات و ترویج و نیز شاخصهای کلی در کسبوکار اسالمی اشاره کرد.
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در آن بسیار دشوار بوده است تا جایی که تئوریهای گوناگون اقتصادی سعی در تبیین آن در
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واژگان کلیدی
کسبوکار حالل ،مفهومشناسی ،اخالق کسبوکار ،بازار اسالمی.

طرح مسئله
بیشک یکی از دغدغههای مهم هر مکتب و نظام فکری که مدعی است ،برای ادارۀ
زندگی بشر برنامه و نظریه دارد ،موضوعات اقتصادی است .اینکه انسانها در جامعه براساس
چه الگویی و باتوجهبه چه ضابطهها و باید و نبایدهایی در تعامالت اقتصادی وارد شوند،
موضوعی است که دیدگاههای متفاوتی دربــارۀ آن وجــود دارد .اســام بهعنوان کاملترین
دین الهی ،همچون سایر ادیــان الهی خود را به عبادات محدود نکرده و شامل دستورها و
چارچوبهایی است که انسان برای سامانبخشیدن به زندگی مادی خود نیازمند است .البته
باید توجه داشت که «در اسالم ،اصل بر اعتقاد است ،نه اقتصاد؛ لکن تودۀ مردم تاب سختی
و فقر را ندارند و ممکن است براثر دشــواری معیشت ،قدرت حفظ دین از آنها ربوده شود»
(جوادی آملی ،1388 ،ص .)54مقالۀ حاضر با بررسی مفهوم کسبوکار حالل از دیدگاه اسالم
و موضوعات مرتبط با آن درصدد شناخت وضع مطلوب کسبوکار از منظر اسالم است .در این
تحقیق ،نخست به مفهوم کسبوکار حالل میپردازیم و سپس اصول و معیارهای اسالمی در
کسبوکار را بیان میکنیم.
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مفهوم کسبوکار حالل از منظر اسالم
در ادبیات غرب کلمههای گوناگونی درمعنای کسبوکار بهکار میرود که سه واژۀ مهم آن
عبارت است از Business :و  Tradeو  .Commerceکلمه  Commerceاینگونه معنا شده است:
نظامی اقتصادی است که شکلدهندۀ محیطی برای  Businessاست .این نظام شامل
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نظامهای قانونی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و تکنولوژیکی است که در هر
کشوری درحــال فعالیت هستند .در معنای  Businessباید گفت که کسبوکار ،سازمانی

است که درگیر معاملۀ کاال یا خدمت یا هردوی آن با مصرفکنندگان است (سولیوان،2003 1،
ص.)29
یکی از لغتنامههای موجود در حوزۀ کسبوکار ،کلمه  Tradeرا اینگونه معنا کرده است:
«فعالیت فروش کاال و خدمات بهمنظور ســودآوری خریدن یا فروختن در بــازار» (دیکشنری
کسبوکار ،1996 ،ص .)503بهنظر میرسد که معنای کلمه  Tradeبسیار به معنای کلمۀ
بیع نزدیک است .شهید ثانی در شرح لمعه معنای بیع را اینگونه بیان میکند« :هو ای عقد
البیع اإلیجاب و القبول الداالن علی نقل الملک بعوض معلوم و هذا کما هو تعریف للعقد یصلح
تعریفا للبیع نفسه» (عاملی ،1410،ص .)221در مقالۀ حاضر ،معنای مدنظر از کلمۀ کسبوکار،
کلیترین معنای آن است؛ یعنی تمام فعالیتهایی که انسان بهمنظور کسب سود در جهت
تأمین نیازهای مادی خود انجام میدهد .بنابراین ،کسبوکار فعالیتهایی است که فرد
تحت عنوان کارمند در سازمانی بزرگ یا کوچک انجام میدهد یا اقداماتی است که وی در
ُ
قالب فعالیتهای اقتصادی خــرد بــدان مـیپــردازد .ازایــنرو ،تفاوتی نیست میان فعالیت
که با سرمایۀ اندک راهاندازی شده است.

معناشناسی حالل
برای معناشناسی حالل دو گام برداشته خواهد شد :گام نخست ،معناشناسی لغوی است
که برای این منظور به متنهای لغوی مراجعه میشود و گام دوم ،شناخت معنای قرآنی حالل
است که در این مرحله به آیاتی که ریشۀ حلل در آنها بهکار رفته است ،مراجعه میشود .حالل
َّ

َ

َ ُّ

َ ُ

َ

از ریشۀ حلل است .در معنای آن نوشتهاندَ « :حل الـ ّـی ُء ِیــلِ -حال ِخلف َح َرم ُفه َو َحلل»
ّ
َ ُْ ْ
و ْاحلل ُعق َد ًه ِم ْن ِل َسانِي؛ (گره از
(فیومی ،1383 ،صَ .)147حل بهمعنای بازکردن است:
زبان من باز کن) (طه .)27 ،حالل آن است که از ممنوعیت باز شده است (قرشی ،1412 ،ج،2
َ
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اقتصادی در سطح کالن و در سازمانی بزرگ با فعالیت اقتصادی در سطح خرد و کسبوکاری

ُ

ْ
صَ « .)166حالل :ا ّی
غیرمرم» (حمیری ،1420،ج ،3ص .)1255بنابراین ،میتوان گفت
1. Sullivan .
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َ

احلــالّ :
که « َ
ضد احلرام» (جزری ،1391 ،ج428 ،1ص) .بهطورخالصه حالل را به این دلیل
ّ
حالل گفتهاند که کلمۀ حل دراصل ،بهمعنای بازکردن گره است؛ همچنانکه در مقابل آن،

کلمۀ «عقد» بهمعنای گره و گرهزدن و پایبستن است و گرهبازکردن نوعی آزادکردن است و
حاللبودن چیزی برای انسان نوعی آزادی است برای او (طباطبایی ،1374 ،ج ،3ص.)534
برای شناخت مفهوم حالل از دیدگاه قرآن ،تمام آیاتی که از این ریشه هستند ،برشمرده
میشوند .درمجموع 51 ،بار این ریشه در قرآن تکرار شده است که این  51کلمه در  21سوره و در
ت است
 43آیه آمدهاند .البته ،معنای برخی از این کلمهها با معنای مدنظر در پژوهش متفاو 
که کنار گذاشته میشوند.
برخی از آیات نیز به موضوع ازدواج و طالق و نیز حلیت و حرمت در بحث ازدواج پرداختهاند
که این آیات نیز کنار گذاشته میشوند .بهطورکلی ،میتوان مصداقهای حالل در قرآن را در دو
دسته قرار داد .1 :موضوعات مربوط به نکاح و طالق و...؛  .2موضوعات مربوط به کسبکار.
بوکار است ،آیاتی که با موضوع مقاله ارتباط ندارند ،کنار
ازآنجاییکه موضوع پژوهش کس 
گذاشته میشوند.
ُ
ُ
ُ
ً
َ ُ
َ
َ
َّ َ َ َ ُ ّ ُ َ َ ً َ ّ َ ْ ُ ْ َ َ ّ ْ ُ
ک ْن ُت ْم إ َّي ُاه َت ْع ُب ُد َ
ون
آیۀ شریفۀ فکلوا ِمما ر زقکم الله حلالا ط ِيبا و اشکر وا ِنعمه الل ِه ِإن
ِ
(نحل )114 ،در مقام این است که هر رزق طیبی را حالل کند .دین خدا همهاش مطابق فطرت
است و خدای سبحان انسان را مجهز به جهاز تغذیه خلق کرده و موجوداتى از زمين ،مانند
حيوانات و نباتات را مالیم با قوام بشر قرار داده و طبع بشر بدون هیچ نفرتی مایل به آنهاست،
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چنین چیزی برای او حالل است (طباطبایی .)524 ،1374 ،همچنین ،واژۀ طیب در آیات
متعددی در کنار حالل آمده (نک :بقره /168 ،مائده /88 ،انفال /69 ،نحل )114 ،و حکایتگر
این است که برخالف رزق حرام ،آنچه از راه حالل بهدست میآید و مصرف میشود ،بهرسمیت
شناخته شده است و آنچه ازطریق حرام بهدست میآید ،عنوان رزق بر آن بار نمیشود.
یکی از شئون جداییناپذیر از زندگی انسان در دنیا ،مشغولشدن فرد به کاری است که
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بهوسیلۀ آن بتواند ضمن کسب درآمد ،نیازهای مادی خود و خانوادۀ تحت سرپرستیاش را
تأمین کند .کسب درآمد یکی از آثار مهم کارکردن است و در روایات بر آن بسیار تأ کید شده و

از آن بهعنوان عملی واجب بر هر مسلمان یاد شده و کسب روزی حالل عبادت و حتی برترین
عبادتها شمرده شده است .همچنین ،در روایت آمده است« :عبادت ده جزء داردُ ،نه جزء
آن در طلب حالل است» (مجلسی ،1400،ج ،100ص .)9ازآنجاکه قبولی بسیاری از عبادتها
در گروی حاللبودن کسب انسان استُ ،نه جزء عبادت ،زمانی محقق خواهد شد که درآمد
انسان حالل باشد.
در روایتها کارکردن برای کسب درآمد ،عزتبخش به فرد معرفی شده است .اهمیت کار،
تنها به کسب روزی و درآمد نیست .کار از نگاه اسالمی کارکردهای فرااقتصادی نیز دارد .در
روایات ،حتی در صورت بینیازی انسان به کسب درآمد بیشتر ،باز هم به انجام کار سفارش و
بر کراهتداشتن ترک تجارت تأ کید شده است .بهعنوان مثال ،وقتی امامصادق؟ع؟ شنیدند
معاذ کرباسفروش ترک تجارت کرده است ،فرمودند« :کار شیطان است.
کسی که تجارت را رها کند ،دوسوم عقلش هدر رفته است .مگر نمیداند که کاروانی از شام
آمد و پیامبر از آن کاال خرید و با آنها تجارت کرد و سودی برد که با آن وام خود را پرداخت؟»
قرآن کریم در آیههای فراوانی یاد میکند که خداوند منافع و امکانات تولید را در اختیار
انسانها قرار داده و با تأ کید بر تصرف در عوامل تولید ،آنان را به آبادکردن زمین و برطرفکردن
نیازهای معیشتی خود ،تشویق کرده است (ایروانی ،1383 ،ص.)101
بهبودبخشیدن به وضع زندگی و تدارک برخی برنامههای اقتصادی در جامعه ،نهتنها
نقص و عیبی برای مسلمان بهحساب نمیآید ،بلکه ناشی از قوت ایمان و ارادۀ استوار او در راه
رسیدن به هدفهای واالی معنوی است .رئیس مذهب جعفری بر این اندیشه پای میفشرد

َ َ َّ
َ َ
کهَْ « :ن َبغي ل ْل ُم ْسلم ْال َعاقل َأ ْن َل ُي َرى َظاع ًنا إ َّل ف َث َلث َم َر َّمة َل َع َ َ ُ
ات
اش أ ْو ت َز ّو ٍد ِ َل َع ٍاد أ ْو لذ ٍة ِف غ ْي ِر ذ ِ
ٍ ِ
ٍ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
ٍ
ِ ِ
ُ
مسلمان عاقل شایسته نیست؛ مگر در سه
َم َّر ٍم»؛(كافي ج 5ص 87چ ( )1359کوچیدن برای
ِ
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(حرعاملی ،1409 ،ج ،17ص.)16

جا :بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی[ ،مانند سفرهای تجاری و ،]...یا کسب توشۀ آخرت،
[مانند سفرهای زیارتی] ،یا رسیدن به لذتهای حالل[ ،مانند سفرهای تفریحی]) (پا کنیا،
 ،1383ص.)72-57
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شاخصهای اسالمی در کسبوکار
فلسفۀ وجودی تمام سازمانها ،صرفنظر از نوع فعالیتشان را میتوان ایجاد ارزش ازطریق
رفع نیاز مشتریان دانست .در این صورت ،هم خواستههای مشتری موضوعیت مییابد و فرد
کسب سود را در کنار کسب رضایت مشتری دنبال میکند و هم خواستهها و نیازهای مشتری
تا آنجایی بهرسمیت شناخته میشود که با رضایت الهی منافات نداشته؛ بلکه در طول آن
باشد .اهمیت توجه به نیازهای واقعی در کسبوکار تا جایی است که رسول اکرم ؟ص؟در این
خصوص میفرمایند« :کسی که در راه برآوردن نیاز برادر مؤمن خود بکوشد ،چنان است که
9هزار سال با روزهگرفتن و شبزندهداری خدا را عبادت کرده باشد» (محدث نوری،1408 ،
ص.)409

ص اسالمی حقوق و دستمزد در بازار کار
 .1شاخ 
یکی از موضوعات بسیار مهمی که در روایات بر آن تأ کید فراوان شده است ،معلومکردن
دستمزد اجیر در ابتدای بهکارگماری وی است؛ به این صورت که مشخص شود در قبال چه
کاری ،چه میزان به وی پرداخت خواهد شد .در اقتصاد اسالمی ،مکتب اقتصادی بایستهها و
نبایستههای بازارهای اقتصادی ،از جمله بازار کار را با استفاده از متنهای دینی روشن میکند
(رضایی ،1384 ،ص .)64در نگاه اسالمی موضوع تعیین دستمزد با موضوع اتصاف به ایمان
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گره خورده است و کسی که به خدا و روز واپسین ایمان دارد ،نباید مزدبری را بهکار گیرد ،مگر
اینکه پیشتر مزدش را معلوم سازد (کلینی ،1359 ،ج ،5ص .)289درخصوص اهمیت این
موضوع در روایات آمده است که اگر کسی مزدش معین نشود و برای تو کاری انجام دهد و
درعینحال ،مزد او را سه برابر بپردازی ،باز گمان میکند که مزدش را کم دادهای؛ اما اگر با
او طی کنی و آنگاه مزدش را بپردازی ،از اینکه اجرتش را کامل دادهای ،سپاسگزار خواهد بود
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و اگر ذرهای بیشتر از مزدش بدهی ،میفهمد که به او بیشتر دادهای (کلینی ،1359 ،ج،5
ص.)288

این انتظار بجایی است که کارمند سازمان در قبال زحمتی که برای سازمان خود میکشد،
از دستمزد منصفانه و عادالنه برخوردار شود .ضرورت توجه به این اصل اخالقی در سازمانها
از آنجا ناشی میشود که گاه ،سازمانها به دالیل گوناگون ،از جمله زیادبودن نیروی کار در
مقایسه با تقاضای آن ،مضطربودن فرد در یافتن شغلی که بتواند با آن روزی کسب کند و،...
حقوقی کمتر از آنچه حق فرد است ،به او پیشنهاد میدهند .کمدادن حق کارکنان در روایات،
بهشدت مذمت و نهی شده است .پیامبر خدا oدراینباره فرمودند« :کسی که مزد مزدوری را
کم دهد ،خداوند عملش را باطل گرداند و بوی بهشت را که از مسافت پانصدساله به مشام
میرسد ،بر وی حرام کند» (شیخصدوق ،1349 ،ص .)427یکی دیگر از سفارشهایی که دربارۀ
دستمزد کارکنان شده است ،پرداخت بیتأخیر آن است ،تا جایی که در روایات آمده است،
پیش از اینکه عرق کارگر ،پس از اتمام کار خشک شود ،مزد او را بپردازید (کلینی ،1359 ،ج،5
ص .)289همچنین ،براساس قاعدۀ رفتاری ،انسان باید در انجام کارهایی که به او محول
شده است ،تمام توان خود را برای انجام آن به بهترین شکل بهکار گیرد؛ در غیراین صورت،
این توضیحات ،میتوان اصول اسالمی در زمینۀ حقوق و دستمزد را در شکل زیر نشان داد:
شکل  :1اصول کسبوکار حالل مرتبط با دستمزد

اصل معلوم نمودن
دستمزد کارکنان قبل از
کارگماری آنان
اصول کسب و کار حالل
مرتبط با دستمزد
کارکنان
اصل پرداخت بدون
تأخیر حقوق
کارکنان

اصل توجه به پرداخت
عادالنه و منصفانه
حقوق کارکنان

درآمدی بر مفهومشناسی و شاخصهای کسبوکار حالل از دیدگاه اسالم
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 .2شاخصهای اسالمی در خریدوفروش
بخشی از روابط تجاری هر سازمانی با فروشندگان و تأمینکنندگان مواد اولیۀ سازمان است
و درنهایت ،محصول نهایی برای اینکه به مصرف برسد ،باید ازطریق عرضهکنندگان توزیع
شود؛ ازاینرو بخشی از تعامالت معمول سازمانها با این دو حلقه خواهد بود.

 .1 .2نهی از سوگندخوردن
بهطورکلی ،معصومان؟مهع؟افراد را از سوگندخوردن در کسبوکار نهی کردهاند .سوگند یا
مبتنیبر حقیقت است که سوگند راست تلقی میشود ،یا مبتنیبر دروغ .اگر فرد سوگندی َ
خورد
و بداند که دروغ میگوید ،به جنگ خدا رفته است (کلینی ،1359 ،ج ،5ص .)435براساس
روایات ،اگر کسی هنگام خرید و فروش کاال ،حتی سوگند راست بخورد ،خداوند در روز قیامت
به وی نگاه نمیکند (حرعاملی ،1409 ،ج ،17ص .)420همچنین ،در روایــت آمــده است،
چنانچه ضرورتی در میان نباشد ،نه به راست و نه به دروغ ،به خدا سوگند مخور و خدا را وسیلۀ
سوگند خود قرار مده؛ زیرا خداوند به کسی که به نام او سوگند دروغ یاد کند ،رحم نمیکند و از او
مراقبت نمیکند (مجلسی ،1400،ج ،74ص .)68از جمله آثار وضعی و دنیوی سوگندخوردن،
تلفشدن و از بینرفتن کاالست (کلینی ،1359 ،ج ،5ص.)162
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 .2 .2پسگرفتن کاال
در روایات به پسگرفتن کاال ،درصورتیکه خریدار آن را نخواهد ،بسیار سفارش شده است؛
درحالیکه بسیاری از فروشندگان از آن امتناع میکنند و حتی در فروشگاه خود ،تابلویی مبنیبر
ممکننبودن تعویض یا پسدادن کاال نصب میکنند .در روایتی آمده است که هرکس معاملۀ
شخصپشیمانیرافسخ کند،خداوندروز قیامتاز گناهاناوبگذرد(محمدیریشهری،1386،
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ص .)523همچنین ،از جمله افرادی که خداوند در قیامت به آنها توجه میکند ،کسانی
هستند که معاملۀ شخص پشیمانشده از خرید را فسخ کنند (حرعاملی ،1409 ،ج ،12ص.)4

 .3 .2نداشتن بدهی
در روایات از یک سو ،افراد را از گرفتن وام و مدیونکردن خود به دیگری بازداشتهاند« :از
وامگرفتن بپرهیزید که آن اندوه شب و خواری روز است» (مجلسی ،1400 ،ج ،100ص)141
و از سوی دیگر ،درصورتیکه فرد نتواند مخارج زندگی خود را تأمین کند ،به او اجازۀ گرفتن
وام داده شده است .پس ،در وهلۀ اول ،بر کسب روزی ازطریق کار و تالش تأ کید شده است
و اگر به دالیلی این کار ممکن نشد ،فرد اجــازه دارد از دیگری وام بگیرد .همچنین ،برای
کمبودن قرض و بدهی فایدههایی ،از جمله طوالنیشدن عمر را برشمردهاند (تمیمى آمدى،
 ،1410ص .)362رسول اکرم ؟ص؟در روایت زیبایی (مجلسی ،1400 ،ج ،100ص )147رفتار افراد
در طلب و پرداخت بدهی را دستهبندی کرد ه و برای هر دسته نتیجههای این رفتار را بیان
کردهاند که در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  :1انواع وام
دسته اول

مهلت می دهد

به موقع می پردازد

سود می برد و زیان نمی کند

دسته دوم

به موقع می گیرد

به موقع می پردازد

نه سود می برد و نه زیانی می کند

تعلل و تأخیر می کند

سودی نمی برد و زیان می کند

دسته سوم

به موقع پس می گیرد

توجه به این اصول زمینۀ ادای سریعتر بدهی را فراهم میکند و باعث میشود افراد به
یکدیگر اعتمادکرده و به همدیگر قرض دهند .همچنین ،در روایتی گناه کوتاهی کسی که
میتواند حق دیگری را بپردازد ،همانند گناه افراد باجگیر و مصداقی از ظلم معرفی شده است
(مجلسی ،1400 ،ج ،100ص.)147

 .4 .2سود منصفانه
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گروه های رفتاری

ا گر طلب کار باشد

ا گر بدهکار باشد

توصیف نتایج

بوکار است .در روایتها
سودگرفتن یکی از موضوعات بسیار بحثبرانگیز و مهم در کس 
ضرررساندن به مؤمن کاری حرام معرفی شده است (کلینی ،1359 ،ج ،5ص)153؛ بنابراین
سود دریافتی باید بهگونهای باشد که این اصل را خدشهدار نکند .همچنین  ،در روایات آمده
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است که سودگرفتن مؤمن از مؤمن رباست؛ مگر اینکه بیش از صد درهم از او خرید کند که در
این صورت به اندازۀ مصرف یک روز میتوان از او سود گرفت (کلینی ،1359 ،ج ،5ص.)155
بهطورکلی ،باید گفت که از نظر اسالم کسب سود ،پس از ادای حقوق واجب ،نهتنها اشکالی
نــدارد که موجب گردش مال و رونق کسبوکار میشود و همچنین نشانۀ عقل است؛ مگر
اینکه این کثرت سود به انباشتن و ذخیرهکردن ،بدون گردش قبلی بینجامد .اما اصل کثرت
سود درصورتیکه در گردش باشد و حقوق واجب آن داده شود ،نهتنها حرام نیست که اغلب،
موجب ایجاد اشتغال و رونق بــازار کسبوکار کالن مملکت میشود (قراملکی و شهریاری،
 ،1389ص .)449با این توضیح باید گفت از موضوعات بسیار مهمی که بسیار در کسبوکار
مطالعه و بررسی میشود ،قیمت و موضوعات مرتبط با آن است .در جدول  2به این نکتههای
مهمی دراینباره اشاره شده است.
جدول :2اثر قیمت و موضوعات آن
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سوءاستفادهنکردن از اضطرار

58

آرزوی گرانشدن نکردن

تحقیق دربارۀ قیمت افزایش کاذب قیمت

عنوان

توضیح

احادیث و آیات

منبع

افزایش قیمت جنسی بدون اینکه
فرد قصد خرید آن را داشته باشد،
خیانت است.

َ ُ
اج ُش خا ِئن»؛ (کسی که قیمت
قال رسول اهلل ؟ص؟« :الن ِ
جنسی را افزایش میدهد بدون اینکه قصد خرید
داشته باشد ،خائن است).

مجلسی،1400 ،
ج ،73ص .348

حم ٌود َو ال َم ُ
قال رسول اهلل ؟ص؟«َ :ا ْل َم ُغبون ال َم ُ
أج ًور»؛
(کسی که مغبون میشود ،نه نزد خلق پسندیده است و
نه نزد خدا دارای پاداش است).

مجلسی ،1400 ،ج،100
ص.94

نهتنها تالش برای گرانکردن قیمت
کاال به شکلهای گونا گون مطرود
است ،بلکه حتی آرزوی گرانشدن
کاال نیز مذمت شده است.

ُ َ َ َ ُ َّ ْ َ َ
غالء لیله
عن رسول اهلل ؟ص؟« :من تمنی علی ام ِتی ال
َ َ
َ َ
احده َا َ
حبط اهلل َع َمل ُه ا َربعین َس َنه»؛ (هرکس یک شب
و
در آرزوی گرانی برای امت من باشد ،خداوند اعمال
چهلسالۀ او را تباه خواهد کرد).

نصیری ،1387 ،ج،4
ص.98

سوءاستفادهنکردن از اضطرار افراد
و فرصتطلبنبودن از اصولی
است که در کسب و کار باید به آن
توجه کرد.

َ َ ْ
مؤم َ
نین؟ع؟« :نهی َر ُسول اهلل َعن َبیع
میرال ِ
عن ا ِ
ِ
ْال ُم َ
ضط ّ ِز ین»؛ (رسول خدا ؟ص؟از خرید [اجحاف
گرانه] اموال اشخاص که ناچار به فروش شدهاند ،منع
کردهاند).

محمدی ر یشهری،
 ،1386ج ،1ص.521

انسان برای خرید یا فروش کاالیی
باید پیش از آن ،اطالعاتی از
قیمتهای موجود در بازار بهدست
آورد تا ضرر نکند.

 .5 .2دخالتنکردن در معاملۀ دیگران
یکی از اصول اخالقی که در خرید و فروش باید به آن پایبند بود ،واردنشدن و دخالتنکردن
در معاملۀ میان افراد است .رسول خدا؟ص؟ از اینکه کسی در معاملۀ برادر مسلمان خود وارد
شود ،نهی فرمود؛ «أن یدخل َّالر ُجل ِفی َسوم َا ِخ ِیه ُ
سلم» (حرعاملی ،1409 ،ج ،12ص.)338
الم ِ

 .6 .2انصاف در معامله
انصاف اصل اخالقی دیگری است که در تمام شئون کسبوکار باید به آن توجه شود و منحصر
در رفتار با فروشندگان و مشتریان نیست .انصاف ،بدیهیترین رفتاری است که هر مسلمانی باید
با تمام انسانها فارغ از دین و مذهبشان داشته باشد و سطح باالتر از آن ،یعنی ایثار ،مخصوص

َ ّ
املؤم َ
ننی
عامل ِ
اس باإلنصاف و ِ
مؤمنان اســت .امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودندِ « :
عامل سائر الن ِ

باإلیثار»؛ با دیگر مردم به انصاف رفتار کن و با مؤمنان به ایثار (حرعاملی ،1409 ،ص.)467

یکی از آداب جالبتوجه در کسبوکار از منظر اســام ،چانهزنی بــرای کمکردن قیمت و
ش شده و اثری روانی در خریدار دارد و نوعی
گرفتن تخفیف از فروشنده است که به آن سفار 
اطمینان و آرامش خاطر در او بهوجود مـیآورد .در روایت آمده است که با خریدار چانهبزن؛
زیرا اگرچه زیاد هم پول بدهد ،چانهزدن موجب آرامش و رضایتخاطرش میشود .زیان در
خریدوفروش کاری پسندیده یا سزاوار پاداش نیست (حرعاملی ،1409 ،ج ،17ص .)455واضح
است که این اصل در کنار اصول دیگر ،مانند قیمت عادالنه ،به این معناست که چانهزنی باید
بر سر قیمت واقعی و عادالنه باشد ،نه قیمت غیرواقعی و فراتر از ارزش محصول .همچنین،
بوکار ،آسانگیری در
ذکر این نکته ضروری است که چون یکی دیگر از بایدهای رفتاری در کس 
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 .7 .2چانهزنی

خریدوفروش است و باتوجهبه اینکه در عرف جامعه حدی از چانهزنی پذیرفته شده؛ بنابراین
این کار منافاتی با آسانگیری نخواهد داشت.
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 .8 .2کمفروشینکردن
یکی از آسیبهای رفتاری که فعاالن حــوزۀ کسبوکار ممکن اســت به آن مبتال شوند،
َ َ َ ُ
و َيا قـ ْـو ِم أ ْوفــوا
کمفروشی است که خداوند در قرآن کریم نسبت به آن هشدار داده است:
َْ
ْ
ْ ْ َ ْ
َّ
ْ
َْ
َ َ َ
َ َ َ
الن َاس أش َي َاء ُه ْم َو لا ت ْعث ْوا فِي الأ ْر ِض ُمف ِس ِد َين؛ (و
ال ِمک َيال َو ال ِم َيز َان ِبال ِق ْس ِط َو لا ت ْبخ ُسوا
ای قوم من ،پیمانه و ترازو را به قسط ،تمام دهید و حقوق مردم را کم مدهید و در زمین به
َ ُ
فساد سر برمدارید) (هود .)85 ،کلمۀ «أ ْوفوا» امر حاضر از باب «ایفاء» بر وزن ِافعال است و ایفا
یعنی حق کسی را بهطورتمام و کامل پرداختن ،برخالف «بخس» که بهمعنای نقص است .در
این آیه سخن از مکیال و میزان است و این باب تفصیل بعد از اجمال است که شدت اهتمام
گوینده به آن کالم را میرساند و میفهماند که سفارش به ایفای کیل و وزن آنقدر مهم است
که مجتمع شما از آن بینیاز نیست (طباطبایی ،1374 ،ص.)542
«مطففین» حق خود را رعایت میکنند ،ولی حق دیگران را نه و بهعبارتیدیگر ،حق را
برای دیگران آنطورکه برای خود رعایت میکنند ،رعایت نمیکنند و این باعث تباهی اجتماع
انسانی است که اساس آن بر تعادل حقوق متقابل است .اگر این تعادل از بین برود و فاسد
شود ،همهچیز فاسد میشود (طباطبایی ،1374 ،ص .)379باید یــادآور شد که کمفروشی
شامل کمگذاری در کمیت و کیفیت کاال هنگام معامله است (هادوینیا ،1387 ،ص.)138
روایات از یک سو ،کمفروشی را باعث قحطی معرفی کرده و از سوی دیگر ،بیشتردادن کاال را
عامل برکتیافتن مال دانستهاند .پیامبر اکرم ؟ص؟در این خصوص میفرمایند:
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چونپسازمنزنازیادشود،مرگناگهانیزیادمیشودوچون کمفروشی کنند،خداوندآنانرابه
قحطی و کمبود مبتال میکند و چون زکات ندهند ،زمین برکات خود ،مانند غالت و میوهها و معادن
را از آنها دریغ میدارد و چون در قضاوت ستم کنند ،بر ظلم و تجاوز ،یکدیگر را یاری کنند و چون
عهد و پیمانها را بشکنند ،خداوند دشمنشان را بر آنان مسلط کند (ابنشعبه ،1382 ،ص.)51

 .9 .2پسگرفتن کاالی معیوب
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یکی دیگر از مسائلی که ممکن است افــراد با آن مواجه شوند ،فروش کاالی معیوب یا
آسیبدیده است که از دو حال خارج نیست :یا فروشنده از عیب کاال اطالع دارد یا ندارد.

درصورتیکه فروشنده از عیب کاال مطلع باشد ،باید خریدار را نیز از نقص یا عیب کاال آ گاه
کند و خریدار در این صــورت ،دیگر حق فسخ معامله را بهدلیل وجود عیب در کاال نخواهد
داشت .رسول اکرم ؟ص؟در این خصوص میفرمایند« :مسلمان با مسلمان برادر است و جایز
نیست به برادرش چیز معیوبی را بفروشد؛ مگر اینکه به او بگوید (ابنشعبه ،1382 ،ص.)59
اما درصورتیکه فروشنده نیز از عیب کاال آ گاه نباشد و بعد از فروش ،خریدار از عیب کاال مطلع
شود ،در اینجا چون اصل معامله بر فروش کاالی سالم و بدون نقص بوده است؛ بنابراین حق
خیار برای مشتری وجود خواهد داشت.

 .3شاخص اسالمی در توزیع محصول
از دیدگاه مکتب سرمایهداری مشکل اساسی اقتصاد «کمبود نسبی منابع طبیعی» و از دیدگاه
مارکسیسم «مشکل تضاد بین شکل تولید و روابط توزیع» است؛ ولی از منظر اسالم ،مشکل
اقتصاد به «خود انسان و ظلم و کفران او» برمیگردد .ظلم او در عرصۀ اقتصادی بهشکل توزیع
مصرف نادرست؛ ازاینرو بخشی از آموزههای اخالقیاقتصادی اسالم به دو عرصۀ توزیع ثروت
و توزیع کاالها و خدمات (مبادالت) اختصاص دارد (ایروانی ،1383 ،ص .)110از جمله اصول و
نکات اخالقی که در رابطه با توزیع کاال باید به آن توجه کرد ،عبارت است از :حذف واسطهگری
ّ
غیرالزم (شیخ حر عاملی ،1409 ،ج 12ص ،)326نفی کمفروشی (مطففین /3-1:اسراء،)35 :
مداخلهنکردن در معاملۀ دیگران (صدوق ،1413 ،ج ،4ص )3و ممنو عبودن فروش کاالهای
تقلبی و نفی تبلیغات خالف واقع.
یکی دیگر از گناهان بزرگی که در کسبوکار از آن بسیار نهی شده ،احتکار است (صدوق،
ج ،3ص .)159هر بنگاهی باتوجهبه اینکه چه جایگاهی در زنجیرۀ تولید محصول دارد،
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نابرابر ثروت و نیز مبادالت ناسالم نمود مییابد و کفران او بهشکل اهمال منابع طبیعی تولید و

شیوههای متفاوتی برای احتکارکردن آن برمیگزیند .اگر محصول تولیدشده بنگاه به مصرف
سایر بنگاهها برسد ،در این صورت بازار مصرف ،بنگاههایی هستند که ورودی آنها محصول
تولیدشده بنگاه مفروض است و انبارکردن محصوالت تولیدی و عرضهنکردن آنها به بازار
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مصداقی از احتکار است .اما شکل دوم احتکار که روایات بیشتر ناظر به آن است و بهشدت از
آن نهی کردهاند ،انبارکردن و از دسترس خار جکردن کاالهای ضروری و اساسی افراد جامعه
است ،بهشکلی که این اقــدام باعث کمیابشدن آن محصول و درنهایت ،افزایش قیمت
آن شود .دو عامل اصلی در شکلگیری احتکار نقش دارد :یکی وجود نیاز و اضطرار و دیگری
نبود عرضهکننده .از دیگر عوامل زمینهساز احتکار نبود شبکۀ صحیح و سالم توزیع کاال ،نبود
جایگزینی برای کاال ،وقوع حوادثی ازقبیل خشکسالی و زلزله و ،...توزیع ناعادالنۀ درآمد،
ضعف ایمان و بیاعتقادی به مبانی اخالقی و دینی عدهای از فروشندگان ،کمبودن تعداد
تولیدکنندگان و فروشندگان و نیز زیادبودن تعداد مصرفکنندگان (سبحانی ،1380،ص.)65
برای احتکار تعریفهایی بیان شده است:
•حبسی که موجب نبود یا کمبود شدید کاال در بازار شود و براثر آن ،مردم به تنگنا و یا
سختی افتند.
•حبسی که بهموجب آن ،قیمت کاال در بازار افزایش مییابد؛ ولی مردم در تنگنا و سختی
نخواهند افتاد.
•حبس کاال بهمنظور جلوگیری از رکود و کسادی در بازار و ایجاد رونق.
•حبسی که مصرفکنندگان و نه عرضهکنندگان بــرای ذخیرهسازی قوت سالیانه ،نه
تجارت انجام میدهند (سبحانی ،1380،ص.)66
میزان احتکار و مدت آن ،به وضع بازار و تقاضای مشتریان برای کاال بستگی دارد .تا وقتی
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که ذهن مصرفکنندگان آ کنده از نگرانی و نااطمینانی به آینده باشد و کمشدن موقتی کاال
را کمشدن همیشگی آن تصور کنند ،به خرید کاال به مقداری بیش از اندازۀ الزم و بهمنظور
ذخیرهسازی شتاب میآورند (ولیپور ،1386 ،ص .)156-111در روایــات توصیفهایی از
احتکارکنندگان دیده میشود که بهعنوان مثال در دو روایت از رسول اکرم ؟ص؟محتکران و
آدمکشان همردیف و همدرجه در جهنم معرفی شدهاند (نصیری ،1387 ،ص .)9739در
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روایتی نیز حضرت میفرمایند« :هرکسی چهل روز ،خوراکی را بر امت من احتکار کند ،اگر همۀ
آن را هم صدقه بدهد ،از او پذیرفته نشود (نصیری ،1387 ،ص.)9720

 .4شاخصهای اسالمی در مصرف
اسراف بهمعنی تجاوز از حد و از گناهان بزرگ و موجب پیامدهای ناگوار است و بنابراین
هرگونه مخارجی که باتوجهبه موازین عقلی و شرعی و مقتضیات اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی
و فردی از حد الزم تجاوز کند ،اسراف است .ازآنجاکه مراتب احتیاج ازلحاظ شدت و ضعف
متفاوت و برخی مهمتر و الزمتر از بعضی دیگرند ،باید نیازهای مهمتر را درنظر گرفت و خر جکردن
ثروت برای رفع احتیاج غیرمهم اسراف است .بنابراین  ،مهمترین اصل اخالقی در حوزۀ مصرف
را میتوان مصرف مبتنیبر نیاز و نیز مصرف به اندازۀ نیاز دانست (سبحانی ،1380،ص-49
 .)76در حوزۀ تولید نیز مباحث مربوط به حفظ محیطزیست و جلوگیری از آلودگی و ویرانی
آن ،مهمترین موضوعی است که باید بهطورجدی بدان توجه کرد (جــوادی آملی،1386 ،
ص.)92-91

یکی از مباحث بسیار مهم مطر حشده در ادبیات متعارف مدیریت بازاریابی ،تبلیغات برای
محصول است که در ذیل یکی از چهار رکن اصلی بازاریابی 1،یعنی فعالیتهای ترویجی
مطرح میشود .تبلیغ محصول ،دادهه ــای الزم بــرای رفــع جهل مشتری درب ــارۀ محصول
را فراهم و به او کمک میکند که بتواند باتوجهبه نیاز و درآمد خود دربارۀ خرید یا نخریدن
کاالیی تصمیمبگیرد؛ ازاینرو تبلیغ ،کاری پذیرفتنی و مشروع و الزم است .گاه فریب و نیرنگ
کلیدیترین و ابتداییترین عنصر در تبلیغ و فروش محصول است که در آموزههای اسالمی،
بهشدت از آن نهی شده« :کسی که مسلمان باشد ،نه نیرنگ میکند و نه حیلهگری؛ زیرا از
جبرئیل؟ع؟ شنیدم که میگفت ،همانا نیرنگباز و حیلهگر در آتشاند» (مجلسی ،1400 ،ج،36
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 .5شاخصهای اسالمی در تبلیغات و ترویج محصول

ص.)326
فریب در کسبوکار مصداقهای متعددی دارد که مهمترین آن ،فریب در عرضۀ محصول
1 .Product, Price, Place, Promotion.

63

است و شکل غالب آن این است که فروشنده ویژگیهای محصول را برخالف آنچه هست،
معرفی میکند« :از بزرگترین نیرنگها ،خوب جلوهدادن بدی است» (تمیمى آمدى ،1410 ،
ه .)9260نمونۀ دیگری که میتوان دراینباره راجع به آن صحبت کرد ،غش در معامله است.
در این اقدام فروشنده کاری میکند که خریدار کاال را بهگونهای متفاوت از آنچه هست ،تصور و
بنابر تصورش اقدام به خرید کند؛ درحالیکه اگر واقعیت کاال برای مشتری روشن میشد ،عقل
وی اجازۀ انجام چنین معاملهای را نمیداد .در روایات نیز به کاسبان و تاجران دربارۀ این
موضوع هشدار داده شده است« :ای خواربارفروش ،زیر این کاال همانند روی آن است؟ هرکس
به مسلمانان خیانت کند ،مسلمان نیست» (نصیری ،1387 ،ص.)60

 .6شاخصهای کلی بازار اسالمی
 .1 .6آسانگیری در کسبوکار
نخستین اصل اخالقی و رفتاری در تمام شئون تجارت ،آسانگرفتن در کسبوکار است.
ً
ً
آسانگرفتن در کسبوکار مصداقهای گوناگونی دارد .مثال هنگام وزنکردن حتما نباید آنقدر
ً
جنس را روی ترازو کم و زیاد کرد تا دقیقا وزن مدنظر حاصل شود ،یا اینکه بهفرض ،اگر قرار
بود فرد سر ماه بدهی خود را بپردازد ،اما نتوانست و با تأخیر چندروزه پرداخت کرد ،نباید بر
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او سختگیری و درشتی کرد .درحقیقت ،آسانگیری ،خود نوعی سود و منفعت برای انسان
َ
ً
ً
ََ
خواهد بود .رسول اهلل oدراینباره میفرمایند« :غفر اهلل ِل َر ُجل کان قبلکم کان َسهال إذا َب َاع َسهال
َ ً
ً
هال إذا َ
إذا َ
اشت َری َسهال إذا قضی س
استقضی»؛ خداوند عزوجل پیش از شما مردی را آمرزید که در
خریدوفروش و پسدادن و پسگرفتن وام آسان میگرفت (حرعاملی ،1409 ،ج ،17ص.)450

 .2 .6وفاداری
وفای به عهد از موضوعات مهم و اساسی است که دین مقدس اسالم به آن ،بسیار اهمیت
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عهد با دشمن و کسی را که ازنظر عقیده و مسلک و هدف
میدهد؛ تا جایی که حتی وفای به ِ
با انسان توافق ندارد ،الزم میشمرد .دلیل توجه زیاد اسالم به وفای به عهد این است که

در صورت بیتوجهی به این موضوع اساسی ،نظام اجتماعی دچار خدشه خواهد شد و براثر
بینظمی و هر جومرج ،اعتماد مردم از یکدیگر سلب و درنتیجه زیربنای روابط اجتماعی سست
خواهد شد .قرآن کریم التزام به عهد را ضروری دانسته و در آیات فراوانی با عبارتهای گوناگون
بر وفای به عهد و پیمان در همۀ مصداقهای آن تأ کید و بهتماممعنا دربارۀ آن سختگیری
کرده است .همچنین ،خداوند پیمانشکنان را نکوهش کرده و به آنان وعدۀ عذاب سخت
داده است (سلطانی ،1383 ،ص .)64قرآن مجید یکی از ویژگیهای افراد باایمان را وفای به
و َّالذ َين ُه ْم ل َأ َم َاناته ْم َو َع ْهده ْم َر ُاع َ
ون( مومنون.)8 ،
عهد میداند و میفرمایدِ َ :
ِ ِ
ِ
ِِ

 .3 .6عدالت

 .4 .6نهی از ربا
ربا خطرنا کترین گناه در کسبوکار است .آیات و روایات زیادی به موضوع ربا پرداخته
و ضمن بزرگ معرفیکردن این گناه ،افــراد را از نزدیکشدن به این گناه برحذر داشتهاند.
روایاتی ضرورت یادگیری احکام کسبوکار را مبتالنشدن به این گناه معرفی کردهاند« :ای
مردم ،ابتدا احکام [را بیاموزید] ،سپس تجارت [کنید] .به خدا قسم که ربا میان این امت
ناپیداتر از حرکت مورچه بر سنگ سیاه است (کلینی ،1359 ،ص .)150درخصوص جزای
دنیوی و اخروی رباخواران ،روایتهای زیادی وجود دارد که از جمله میتوان به این روایت از
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منظور از عدالت در اینجا ،عدالت اجتماعی است؛ یعنی اعطای حق به صاحبان آن یا رفتار
با هرکس بهگونهایکه ازنظر عقل و یا شر ع مستحق آن استْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ َّ .
ْ ْ َ
ان
إن الله يأمر ِبالعد ِل َو ال ِإحس ِ
ِ
ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َّ
َ
ُ
َو ِإ َيت ِاء ِذي القربى و ينهى ع ِن الفحش ِاء و المنک ِر و البغ ِي ي ِعظکم لعلکم تذکر ون(نحل.)90،
این اصلی عام در همۀ رفتارهای اجتماعی انسان و از جمله رفتارهای اقتصادی اوست.

امامصادق؟ع؟ اشاره کرد« :یک درهم ربا نزد خداوند ،سنگینتر از هفتاد بار زناکردن با محارم
در خانۀ خداست» (مجلسی ،1400 ،ج ،100ص.)117
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نتیجه
در اسالم درآمدهای مشروع و کسبوکار حالل ،جایگاه ویژهای دارد و قرآن مجید اموال
را مایۀ قوام شخص و جامعه و زینت و آرامش فرد در زندگی دنیا میخواند .باتوجهبه آیات
و روایاتی که در زمینۀ کسب و درآمد حالل آمده است ،میتوان چنین گفت که مال و ثروت،
نهتنها خوب است ،بلکه هر مسلمان آ گاه وظیفه دارد در کسب آن تالش کند و به جامعهاش
در رشد اقتصادی یاری رساند.
نظام اقتصادی اسالم که سعادت انسان را هدف اصلی خود میداند ،به استفادۀ عاقالنه
از منابع طبیعی و امکانات خدادادی برای رسیدن انسان به هدف مقدس خویش تأ کید می
کند .الگوی مصرف در اسالم ،عالوهبر مخالفت با اسراف ،با پدیدۀ ناشایست تجملگرایی نیز
بهعنوان بیماری اقتصادی مقابله میکند.
انسان نیازهایی دارد که باتوجهبه امکانات موجود ،به رفع آنها میپردازد و برای رسیدن
به مقصود خود ،در سایۀ فکر و تدبیر ،روشهــای متعددی را بهکار میگیرد .از دیدگاه قرآن
انسان موجود نیازمندی است که خداوند زمین را برای او رام کرده و امکانات و منابع آن را در
اختیار وی قرار داده است تا بهوسیلۀ آن ،نیازهایش را برطرف کند.
قرآن با نهی از اسراف و بیان ضررهای آن و دعوت به میانهروی در تمام جنبههای زندگی،
درحقیقت بهترین الگوی مصرف را برای داشتن زندگی سعادتمندانه به آدمیان عرضه کرده
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است .همچنین ،در اسالم بر کار و تالش برای بهدستآوردن روزی حالل تأ کید فراوانی شده
است و از نگاه آموزههای دینی ،پا کترین درآمدها از ِآن کسی است که دارای ـیاش را از راه
معامله و تجارتی صحیح و درست بهدست آورده باشد .احتکار ،ربا ،قاچاق ،غش در معامله،
گرانفروشی و کمفروشی از مصداقهای آفت در تجارت سالم هستند .بنابراین ،برای دستیابی
به کسبوکار حالل باید اصول و معیارهای اصلی ،همچون آسانگیری در کسبوکار ،وفاداری

66

به پیمانها در معامله ،رعایت عدالت ،دخالتنکردن در معاملۀ دیگران و حذف ربا از
معامالت ،در بازار اسالمی مدنظر گرفته شود.
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