اخالق و احكام كسب و كار
امروزه یكی از چالشهای پیش روی مدیران بنگاهها و صاحبان كسب و كار« ،اخالق» است .چگونه میتوان به
هدف سازمانی وفادار بود و همچنان اهداف كاركنان و مشتریان را تحقق بخشید؟ واضح است كه تعارض و ناهمگونی
بین اهداف فرد ،سازمان و اجتماع وجود دارد و دستیابی به سطح بیشینهای از اهداف سازمان با رعایت اهداف
كاركنان و جامعه امری دشوار و پرتنش برای مدیران سازمانها است .چگونه میتوان به كیفیت زندگی كاركنان
توجه داشت و آثار زیست محیطی محصوالت و كارخانه را كمینه كرد ولی به بیشینهی هدف بنگاه دست یافت؟
یک كارمند ساده اگر بین آینده حرفهای خود و وجدان فردی و روحیه اخالقی دچار تعارض شد ،چگونه باید
تصمیم بگیرد؟ راهحل غلبه بر دوراهیهای اخالقی چیست؟
شاید تشخیص حق و باطل و پاسخ صحیح و چند جانبه به سؤاالت فوق است كه رسواییهای اخالقی فراوانی را
در دنیای كسب و كار رقم زده است .امروزه از طریق رسانهها و مطبوعات ،شاهد رسواییهای اخالقی در بنگاهها
چه در سطح جهانی و چه در كشور هستیم .جاه طلبی و ولع مدیران و كاركنان بنگاهها ،تمام نشدنی است و از
طرفی ناكارآمدی دستگاه و نظامهای نظارتی در بنگاهها سبب شده است كه دنیای كسب و كار بیش از پیش با
چالش عدم رعایت آیین حرفهای و كدهای اخالقی روبرو باشد .به قول چارلز هَندی ،فیلسوف مدیریتی« ،خیر و
شر در وجود همه ما سكنی دارد و جامعه باید تنها به مهار بدیها حساس باشد».
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تجارت و كسب و كار سابقه دیرینهای در تمدن بشری دارد .انسانها از دیرباز برای رفع نیازهای خود به تجارت رو
آوردهاند .این داد و ستد در فرآیند تكاملیاش به تدریج از شكل تهاتری (مبادلهكاال به كاال) اولیه خود فاصله گرفته،
به صورت مبادلهپولی (كاال ـ پول ـ كاال) درآمده است.
درپی این تحول ،تجارت به تدریج به منزله وسیلهای برای كسب سود و منفعت درآمده و ورود به عرصه تجارت
نیز به طور عمده با هدف كسب موفقیت در بازار و سودآوری انجام می گیرد .فرد تاجر می كوشد با تصاحب سهم
مناسبی از بازار ،مشتریان بیشتری را به سمت خود جذب كند .در این مسیر ،موفقیت تاجر به طور عمده به عواملی
چون توانایی رقابت با دیگران ،بازاریابی مناسب ،رونق بازار و عواملی اینچنینی نسبت داده میشود در میان عوامل
مؤثر بر موفقیت تجارت ،گاه از اخالق حرفهای تجارت نیز سخن به میان میآید .این ادعا به گونهای متناقض
نماست؛ زیرا ماهیت سودگرایانه كسب و كار تجاری ،به ظاهر تناسبی با مباحث اخالقی ندارد .بر اساس دیدگاه
های سنتی در اقتصاد ،تجارت و اخالق دو گونه فضیلت متفاوت را ترویج می كنند.
تجارت كسب سود و منفعت را دنبال می كند؛ در حالی كه اخالق به دنبال كسب فضیلت است .این دو هدف
متفاوت ،موجب تمایز این دو از یكدیگر میشود .از این رو ،نمی توان از تاجر انتظار داشت در حوزه كسب و كار به
دنبال اخالق باشد .وی بنا بر نوع كار خود ،میباید در پی كسب سود و منفعت باشد و این امر قابل جمع شدن با
توصیههای اخالقی نیست در مقابل ،برخی با رد این پیشداوری معتقدند تجارت توأم با اخالق میتواند تاجران را
در دستیابی به موفقیت در كسب و كار خود كمک رساند .این مهم میتواند با كسب اعتبار و شهرت در فضای
كسب و كار و در نتیجه جلب اعتماد مشتریان صورت گیرد.
گذشته از آنكه تجارت بدون اخالق ،همواره آسیبهای اجتماعی فراوانی را دربر داشته است و به طور مستقیم و
یا غیرمستقیم حتی به خود تاجران و بازاریان آسیب میرساند .این دیدگاه به طور خاص در دههای اخیر طرفداران
زیادی در میان متفكران علوم اجتماعی و همچنین افكار عمومی پیدا كرده است پاسخ به پرسش مطرحشده در
زمینة رابطة میان اخالق و تجارت ،به ضرورت بررسی فلسفه وجودی اخالق حرفهای در فضای تجارت میانجامد.
نگاه كاركردگرایانه صرف به اخالق تجارت می تواند به ظهور و بروز نوعی اخالق حرفهای سودگروانه بینجامد در
مقابل ،اتخاذ رویكردی اسالمی می تواند زمینهساز حركت به سمت نوعی اخالق متعالی كسب و كار باشد .در واقع،
رویكرد دوم می تواند افزون بر تأمین اهداف تجارت ،مانع از بروز بسیاری از آفتهای نهفته در ورای اندیشه
سودگروی باشد .اثبات این فرضیه از طرفی نیازمند بررسی امكانپذیری طراحی و ترویج اخالق تجاری بر اساس
آموزههای اسالمی ،و از طرف دیگر نشان دادن برتری آن در مقایسه با اخالق حرفهای سودگروانه است.
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الزم به ذكر است كه آنچه از آن در این مقاله با عنوان اخالق تجارت یاد میشود مفهومی گسترده تر از مبادالت
تجاری است و شامل فعالیتهای تولیدی و خدماتی صورت گرفته به منظور تولید و عرضه كاالها و خدمات به بازار
مصرف نیز میشود .همچنین با توجه به گسترش فعالیتهای تولیدی و خدماتی اقتصادی در قالب بنگاههای
اقتصادی ،بحث از اخالق تجارت عالوه بر بررسی مالحظات اخالقی ناظر به رابطه میان فروشنده و خریدار ،به
جنبههای سازمانی اخالق كسب و كار بهویژه در مورد جنبههای اخالقی در رابطه میان نیروی انسانی فعال در یک
بنگاه تولیدی و همچنین رابطه بنگاههای تولیدی و خدماتی با محیط انسانی و طبیعی پیرامونشان به خصوص
محیط زیست نیز میشود.
بر اساس تعبیر فوق ،اساسی ترین سؤال در اخالق تجارت آن است كه آیا اساساً اخالق و تجارت رابطه ای دارند؟
در این زمینه سؤالهای فرعی دیگری نیز مطرح میشود:
آیا می توان در سطح خرد قواعدی برای مبادله منصفانه و مسئوالنه میان افراد طرح كرد و به عدالت مبادله ای
دست یافت؟
آیا میتوان در بعد كالن سخن از قواعد فرهنگی ونهادی بازرگانی برای جهان تجاری زد؟
آیا بنگاهها و موسسات تجاری مسئولیتی اخالقی در مورد كاركنان خود ،مجاورین كارخانه و همچنین محیط
زیست دارند؟
آیا میتوان برای بنگاهها مسئولیت اجتماعی در نظر گرفت؟
آیا نظام بازار آزاد ساز و كاری منصفانه و مناسب ترین شیوه در توزیع كاالها و خدمات در سراسر جامعه است؟
آیا در نظام بازار آزاد ،به افراد درمانده و مستاصل توجهی میشود؟
دولت چه نقشی در كاستن از آسیبهای اخالقی تجارت دارد؟
در چند دهه اخیر ،شكل گیری جنبش اخالق حرفهای زمینهساز ایجاد نهضت علمی در زمینه اخالق كسب و كار
بوده است .اكنون اخالق حرفهای به رشتهای دانشگاهی تبدیل شده است و كتابها ،مقالهها و حتی نشریههای
تخصصی زیادی در این حوزه از اخالق كاربردی متتشر میشود .متأسفانه ادبیات فارسی موجود در زمینه اخالق
حرفهای و بهویژه اخالق كسب و كار ،آن گونه كه باید گسترش نیافته است .این نقص به طور خاص در مورد اخالق
كسب و كار با رویكرد اسالمی مشاهده می شود .اندیشمندان مسلمان بهرغم از میراث ارزشمند اخالق اسالمی،
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هنوز به صورت جدی به عرصه اخالق حرفهای تجارت و از جمله مبحث بنیادین فلسفه اخالق اسالمی كسب و كار
وارد نشدهاند.
احد فرامرز قراملكی در كتاب اخالق حرفهای ،اخالق كسب و كار را شرطی الزم برای موفقیت در تجارت در دنیای
معاصر قلمداد می كند .به اعتقاد او ،گسترش اخالق كسب و كار می تواند با ایجاد روحیه اعتماد متقابل میان
صاحبان بنگاههای تولیدی و مشتریان به موفقیت هرچه بیشتر صاحبان كسب و كار بینجامد وی به صورت پراكنده
در بخشهای مختلف كتاب بر این نكته تأكید می كند كه این كاركرد تنها زمانی محقق میشود كه از اتخاذ
رویكرد ابزارگرایانه به اخالق كسب و كار اجتناب شود.
با نگاهی به تاریخ فعالیتهای اقتصادی بشر ،میتوان این نكته را تأیید كرد ،كه ضعف اخالق حرفهای در كسب و
كار موجب بروز مشكالت بسیاری در جوامع بشری شده است .بروز مشكالت زیست محیطی در دنیای معاصر ،بروز
فجایع انسانی همانند حادثه بوپال هند ،شكلگیری تجارتهای ضداخالقی (تجارت مواد مخدر ،قاچاق انسان) و
تخریب پیوسته محیط زیست ،همه ناشی از نبود نظام اخالقی در تجارت است.
جان گالبرایت ،اقتصاددان برجسته ،در تحلیل عواقب شكل گیری تجارت بدون اخالق چنین می گوید« :زمانی كه
كسب سود هدف اصلی یک ملت می گردد ،كاهش معنی داری در سطح زندگی بشریت به وجود میآید .اهداف
اقتصادی قادر هستند كه توجهات را از موضوعات حیاتی انسانی دور كنند و آزادی ،هویت و خالقیت در جامعهای
كه توسط شركت های بزرگ سودجو احاطه شده است ،از دست رفته است .از طرف دیگر ،گسترش اخالق در
فضای كسب و كار میتواند موجب رونق فعالیتهای تجاری شود .بنا بر تجارب موجود ،غالباً شركتهای وفادار به
اخالق حرفهای موفق تراند .گذشته از آنكه تقویت اخالق در تجارت میتوان به آن مفهومی انسانی بخشیده ،ریشه
بسیاری از تعارضهای موجود را از بین ببرد.

طرفداران اخالق كسب و كار با مشكلی اساسی در زمینة ضمانت اجرایی آن در فضای خشک تجارت مواجهاند .در
بسیاری از موارد ،اهل كسب و كار میتوانند با زیر پا گذاشتن اخالق به سود بیشتری ـ الاقل در كوتاهمدت ـ دست
یابند این مشكل ،بهویژه در صورت ارائه تفسیری كاركردگرایانه از اخالق تجارت رخ می دهد .این مشكل را می
توان با اتخاذ رویكردی دینی به اخالق تجارت و استفاده از راهبردهای دینی برای درونیسازی انگیزه های اخالقی
در فضای كسب و كار حل كرد؛ ولی آیا اساساً میتوان به ارائه نوعی اخالق دینی كسب و كار اقدام كرد؟ برخی به
شدت امكان ارائه اخالق حرفهای كسب و كار با رویكرد دینی را منكر میشوند و برخی نیز بر امكانپذیر بودن آن
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استدالل میكنند .این اختالفنظر به طور عمده حول محور این نكته گسترش یافته است كه آیا میتوان میان
اخالق فردی و اخالق اجتماعی ارتباطی ایجاد كرد یكی از استداللهای ارائهشده در نفی رویكرد دینی به اخالق
كار آن است كه «اخالق كسب و كار ،اخالق بازی است و با اخالق دین متفاوت است» این ادعا بر پایة نظریه
دوگانگی اخالق فردی و اخالق كاری كه به طور عمده توسط افرادی چون آلبرت كار ،و پیتر فرنچ مطرح شده ،و
مورد تأیید اقتصاد دانی چون میلتون فریدمن قرار گرفته است ،استوار میباشد.

نظریه دوگانگی اخالق دینی و اخالق تجارت
آلبرت كار در توجیه این نظریه معتقد است تجارت ویژگیهای خشک یک بازی را دارد او فضای كسب و كار را به
بازی پوكر تشبیه می كند كه در آن بنا بر قاعده بازی ،بازیگر نمی تواند بدون الف زدن و كتمان حقیقت برنده
شود؛ این قاعده بازی است و اشكالی بر آن وارد نیست .بر این اساس ،یک تاجر موفق باید الف زدن و كتمان
حقیقت را به مثابه قاعده بازی تجارت یاد بگیرد و بر فنون آن مسلط شود .فریدمن در تأیید نظریه آلبرت كار بیان
می كند كه در صحنه كسب و كار ،افراد باید تمامی تالش خود را برای بیشینه كردن منافع خود مبذول دارند و
تنها محدودیت موجود بر سر راه آنها ،محدودیتهای قانونی است در برابر دیدگاه مزبور ،برخی با رد نظریة دوگانگی
اخالق فردی و اخالق كاری ،بر امكانپذیری رویكرد دینی در اخالق كسب و كار استدالل میكنند برای نمونه،
الیوت در در تبیین رویكرد متفاوت دین به كسب و كار بر وابستگی عرصههای مختلف زندگی در نگرش دینی
تأكید میكند .به نظر او ،دین این نگرش را كه «كسب و كار ،كسب و كار است» ،و با جنبههای دیگر زندگی مرتبط
نیست ،مردود می شمارد در تبیینی كامل تر ،كامنیش اخالق كسب و كار دینی را بر پایه نوعی انسانشناسی
دینی استوار میداند .به اعتقاد او ،اخالق كسب و كار ،همانند اخالقیات مهم دیگر ،به گسترش یک انسانشناسی
دینی یا فلسفی ،و یک شناخت از بشریت و اینكه حرفة مناسب برای او چیست ،نیازمند میباشد .كامنیش این
ایده را به خوبی گسترش نداده است ،ولی ریشهیابی انسانشناسانة او بسیار راهگشاست .بر این اساس ،تفسیری
دینی از انسان و هدف او از كار و تالش ،میتواند فلسفه و اخالق كسب و كار را متأثر سازد در میان نگرشهای
جدید به اخالق كسب و كار ،میتوان گرایشهایی به استفاده از مفاهیم دینی در تبیین نقش اجتماعی بنگاهها و
شركتهای تولیدی مشاهده كرد برای نمونه ،كیت دیویس معتقد است در عصر كنونی كسب و كار نقش اجتماعی
جدید پیدا كرده است و می توان صاحبان حرفهها و صنایع را امانتدار منابع جامعه تلقی كرد.

اخالق و احكام كسب و كار -كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی جلفا،
دكتر محمدحسن حدادی www.kenareh-gostare-aras.ir

از اینروی ،استفاده از منابع تجدیدناپذیر جامعه برای تولید محصوالت كمارزش و كمدوام نوعی زیان برای جامعه
به شمار میآید كامنیش معتقد است آمریكای معاصر نیازمند گسترش اخالقیاتی است كه بر پایة مسئولیت ارزشی
كسب و كار در مقابل جامعه استوار باشد( .همان .)60-61 ،نكته دارای اهمیت آنكه در فضای اخالق غیردینی
سخن گفتن از امانت داری انسان در مقابل جامعه ،چندان ساده به نظر نمیرسد؛ زیرا ترسیم مسئولیت اجتماعی
برای افراد با سودگروی به مثابه بینش حاكم بر جوامع توسعهیافته سازگار نیست.

اخالق بازرگانی
اخالق بازرگانی و كسب و كار را میتوان یكی از گرایش های سنتی مهم علوم اقتصادی دانست كه در حال حاضر،
در بسیاری از محافل علمی به صورت یک رشته مستقل درآمده است.اخالق بازرگانی و كسب و كار را میتوان
یكی از گرایش های سنتی مهم علوم اقتصادی دانست كه در حال حاضر ،در بسیاری از محافل علمی به صورت
یک رشته مستقل درآمده است.
با مروری كلی بر كاركرد روزانه بازارهای مختلف (بازاركاال و خدمات ،بازارپول و ارز وطال ،بازاربورس و اوراق بهادار،
بازارمسكن و خودرو و حتی بازار بیمه) اهمیت اخالق كسب و كار نمایانتر میشود .ظهور و گسترش معامالت
الكترونیكی در دهه اول قرن  21و انجام معامالت فراوان اینترنتی ،اهمیت موضوع را چند برابر كرده است.
یكی دیگر از ضرورتهای مطالعه اخالق كسب و كار ،وجود جرائم اخالقی نسبتاً فراوان در انواع بنگاهها ،اعم از
بنگاه های بخش خصوصی ،دولتی ،محافل ورزشی ،حتی مجامع دینی ،علمی ،بهداشتی و امثال آن است .ارائه
گزارش های غلط كاركنان به مدیران ،تقلب در معامالت ،گرانفروشی ،رشوه ،تنظیم اسناد جعلی ،تولید كاالهای
غیراستاندارد ،تبلیغ غیرواقعی ،سرقت ،كشیدن چک بدون محل ،وارد و خارج كردن كاالی قاچاق ،مصرف داروهای
مخدر در محل كار ،از این نمونه ها هستند.
این امور در حالی صورت میگیرند كه ایران یک كشور اسالمی قلمداد می شود و مراكز فراوان دولتی وحكومتی
برای نظارت بر حسن اجرای امور و مبارزه با تخلفات كسب و كار وجود دارند.
بدیهی است تبیین اخالق كسب و كار و اعمال آنها میتواند حداقل بخشی از این تخلفات را بكاهد .در جهان
پیشرفته و بهویژه در آمریكا ،تنها از دهه  1960به بعد بود كه اخالق كسب و كار معنی اخالق كسب وكار در
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نگرش اسالمی ،درواقع جزئی از كل نظام اقتصادی و اجتماعی آن است و كارآمدی آن نیز بستگی به سازگاری با
دیگر ابعاد آن دارد و اساساً به جدایی مكانیكی بین امور مادی و معنوی عقیده ندارد.
هماهنگی بین بازار ،بخش خصوصی و دولت ،از دیگر عناصر سیستمی اخالق كسب و كار است .بنابراین اگربازاریها
از نظر فردی بر اخالق كسب و كار پایبند باشند ولی سیاست گذاران وقانون گذاران درمسیر دیگری حركت كنند،
نباید انتظار كاركرد مطلوب از اخالق كسب و كار داشت .خصوصیت اخالق محوری و انسان محوری در اقتصاد
اسالمی ،اخالق كسب و كار را هم به ابزار و هم به هدف تبدیل كرده است .از یک طرف پایداری اخالق كسب وكار
برای حصول به كارآمدی اقتصادی ،وظیفه دینی و اجتماعی یک مسلمان است و ازسوی دیگر ،حفاظت از خصلت
اخالقی و انسانی ،یک هدف اساسی است.
از منظر اسالمی میتوان اصول موضوعه و مولفههای زیر را برای اخالق كسب و كار مورد تایید قرار داد:
 -1اخالق كسب و كار چارچوبی متعادل دارد و پیوند سیستمی با دیگر ابعاد اقتصاد سیاسی اسالم دارد.
 -2ضمن آن كه بر كارایی و دیگر عناصر پیشرفت اقتصادی تاكید ویژه دارد و در راستای تقویت جدی آن
است ،هدف غایی آن حفظ انسانیت و اخالق است.
 -3اخالق كسب و كار در اقتصاد اسالمی از دو دسته نهاد ارزشی-عقیدتی و سازمانی-حقوقی برخوردار است.
 -4اخالق كسب وكار در قلمرو اسالمی مكمل اخالق كسب و كار در دیگر الگوهای اقتصاد متعارف است و
عنصر اجتهاد به آن پویایی میبخشد.
 -5مجموعه نظارتهای درونی افراد ،سنتهای اجتماعی دهی اخالق كسب و كار را بر عهده دارند.
اخالق بهعنوان تنظیمكننده روابط میان انسانها ،همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است .در مدیریت نیز
این ساز و كار درونی ،بدون آنكه نیاز به اهرمهای بیرونی داشته باشد ،قادر است عملكردهای اخالقی را به وجود
آورد .نقش اخالق در عملكردها و رفتارها ،در تصمیمگیریها و انتخابها ،و در برخوردها و ارتباطات مهم و
تعیینكننده است و از اینرو است كه امروزه بحث اخالقیات و مدیریت یكی از مباحث عمده رشته مدیریت گردیده
است.
اخالق معادل واژه ، moralدر لغت به معنی خوی ،رفتار عادت شده و مزاج به كار رفته است كه گاهی آن را وصف
حالت یا رفتار میدانیم كه در این مفهوم به حالت درونی و ملكه نفسانی اطالق میشود و گاهی نیز مراد ما از آن
دانش نظاممند  ethicsاست.در این كاربرد ،اخالق علمی است كه از خوب و بد بحث میكند .
چند تعریف ارائه شده از اخالق در متون مدیریتی به شرح زیر است:
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اخالق الگوی ارتباطی مبتنی بر رعایت حقوق طرف ارتباط است.به دیگر سخن،اخالق مسئولیتپذیری در قبال
حقوق افراد است .
اخالقیات بهعنوان سیستمی از ارزشها و باید و نبایدها تعریف میشود كه براساس آن نیکوبدهای سازمان مشخص
میگردند و عمل بد از خوب متمایز میشود .
بر این اساس  ،اخالق سازمانی نیز عبارت است از :مقررات ،استانداردها  ،كدها و یا اصولی كه دستورالعمل های
الزم برای رفتارهای درست اخالقی و وجدانی و همچنین درستكاری در شرایط خاص سازمانی را فراهم می سازند
اخالق سازمانی شامل ابعاد مختلفی است :كاربرد ارزشها و اصول اخالقی ،فرآیند منطقی مطرح در اتخاذ تصمیمات
اخالقی و تصمیمات و رفتارهایی كه منتج از فرآیندهای سازمانی است .
بنابراین سازمان اخالقی ،سازمانی است كه نسبت به مسئولیت خود در قبال حقوق طبیعی و قراردادی همه عناصر
محیط (اعم از محیط داخلی و خارجی ،مستقیم و غیرمستقیم) آگاه و پایبند است .داشتن منشور چندوجهی
اخالق حرفه ای و ممیزی اخالقی تصمیم های مدیریتی از مهم ترین شرایط پای بندی به مسئولیت های اخالقی
است.
اخالق سازمان را می توان در پنج وجه دسته بندی نمود ،به عبارتی سازمان ها در پنج حوزه می بایستی به
اخالقیات توجه داشته باشند:
مشتریان ،كاركنان ،تامین كنندگان و سهامداران و جامعه
از جمله باید های اخالقی در حوزه مشتریان عبارتند از:
– پای بندی به تعهدات
– انصاف و قسط
صداقت و صراحتخدمات پیش از فروش ،خدمات حین فروش و خدمات پس از فروش– حفظ حریم شخصی ،رازداری و امانت داری
– سرعت در تحویل كاال و ارائه خدمات
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تحویل به موقع و بی عیب كاالنقدپذیری نسبت به اعتراض مشتریاناطالع رسانی در خصوص كاال ،زمان و نحوه تحویل ،ابعاد و مشخصات كاال.همچنین سازمان ها عالوه بر اصول اخالقی یاد شده به نبایدهایی نیز محدودند .این نبایدها در جهت حمایت و
حفظ حقوق مشتریان و جلوگیری از فریب كاری و ظلم به مشتری است .این نبایدها با رهیافت اخالقی به كار
برده می شود:
– زیان رساندن به مشتری
– تبعیض و رانت خواری
– فریب دادن مشتری از طریق پنهان ساختن مشخصات كاال
فریب از طریق در آمیختن كاالی كم ارزشگران فروشی از طریق مشتریان دروغین– كم فروشی
فریب از طریق اطالع رسانیگران فروشی .در برخی سازمانها مشتری آنقدر اهمیت پیدا می كند كه حقوق كاركنان فدای مشتریان بیرونی سازمان می شود
و در برخی موارد هم توجه به حقوق كاركنان در حد ضرورت مطرح می شود .نادیده گرفتن كاركنان در سازمان
موجب كاهش رضایت شغلی آنان و آسیب رساندن به منابع داخلی سازمان و نیز كاهش رضایت مشتریان می شود.
امروزه تاكید می شود كه حفظ حقوق مشتریان و مصرف كنندگان در گرو استیفای حقوق كاركنان است .برخی
از مهمترین وظایف اخالقی سازمان در قبال كاركنان به شرح زیر است:
-1ارتقا سطح دانش ،مهارت ،توانایی و نگرش كاركنان،
-2پرداخت حقوق و مزایا در موقع مقرر
-3تامین رفاه و امنیت بهداشتی و روانی
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 -4برخورداری از حقوق عادالنه و مكفی از طریق نظام عادالنه دریافت و پاداش
-5رعایت حداقل سن كار
-6مواجهه عادالنه و اجتناب از هر گونه تبعیض
-۷نقد پذیری و مشاركت طلبی
-۸تناسب مسئولیت با اختیارات و امكانات
 -9ایجاد فرصت ارتقای شغلی
-10حفظ حریم شخصی ،رازداری و امانت گرایی
-11جبران خسارت و غرامت ناشی از كار
-12تسهیل ارتباطات سازمانی
بسته به شرایط سازمان ها و ویژگی های كاركنان می توان برای فهرست باال تقدم و تاخر اهمیت قایل شد .اما
آنچه نمی شود نادیده گرفت ،توجه و اهتمام به وظایف اخالقی سازمان در قبال كاركنان است.

وظایف اخالقی سازمانها در قبال تامین كنندگان:
تامین كنندگان جزو تفكیک ناپذیر از زنجیره تامین و تولید و از عناصر مهم در محیط بیرونی سازمان محسوب
می شوند .امروزه مفهوم بسیار فراگیری از تامین كنندگان در میان است و آن شامل اشخاص و سازمان هایی است
كه به نحوی سازمان را در تولید كاال یا خدمات یاری می كنند .سازمان در قبال تامین كنندگان نیز چندین
مسئولیت اخالقی عمده بر عهده دارد كه میبایستی مورد توجه قرار دهد:
-1نگرش مثبت و خیر خواهانه
-2مواجهه صادقانه ،صریح و توام با احترام اصیل
-3پای بندی به تعهدات و پرداخت به موقع مطالبات
 -4حفظ حریم شخصی و حقوق مالكیت معنوی و فكری
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-5رازداری و امانت
-6اجتناب از ضرر رساندن
-۷جبران خسارت ناشی از عملكرد شركت
 -۸سرعت و سهولت در تعامل همراه با دقت و صحت
-9ارائه عادالنه فرصت ها و پرهیز از هر گونه تبعیض

وظایف اخالقی سازمانها در قبال سهامداران:
در قوانین كسب و كار مانند قانون تجارت ،به مسئولیت مدنی مدیران در قبال سهامداران اشاره شده است و
همچنین مصوبات مجامع و هیات مدیره نیز بر وظایف مدیران تاكید می كند .با این حال مسئولیت های اخالقی
سازمان ها در قبال سهامداران فراگیر تر و معموال نانوشته است .مهمترین این مسئولیتهای اخالقی عبارتند از:
-1رعایت تمام و كمال مصالح سهامداران
 -2به حداكثر رساندن سود
-3پایبندی به مصوبات مجمع
 -4امانت داری در زمینه اموال  ،تجهیزات ،اعتبارات و …
-5درنظر گرفتن مصالح بلند مدت بجای منافع كوتاه مدت
 -6حفظ حریم شخصی سهامداران و رازداری اسرار شركت
-۷اطالع رسانی جامع ،شفاف و بموقع از تغییرات كسب و كار
-۸ارائه عادالنه گزارش ها به تمام سهامداران از نظر نوع و زمان اطالعات
 -9بررسی و گزارش دهی در مورد موضوعاتی كه كسب و كار را تهدید می كند

اهمیت صداقت در موفقیت كسب و كار
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هیچ سازمانی را نمی توان بی نیاز از اصول اخالقی و به ویژه سرآمدترین آنها كه همانا صداقت و درستكاری است
دانست .سازمان مجموعه ای از افراد است و در هر سازمان نقش افراد انجام دادن كارها و پیشبرد وظایفی است كه
به آنها محول می شود .برای اجتناب از آسیب دیدن سازمان اگر اخالق بر سازمان حاكم باشد و اصول اخالقی از
طرف سازمان و كاركنانش مراعات شود از چند جهت در موفقیت سازمان مؤثر خواهد بود.
 -1اصول اخالقی به عنوان یک ارزش در سازمان نهادینه خواهد شد.
 -2بین سازمان و كاركنان آن روابط مؤثر ،شفاف و دوستانه برقرار می شود.
 -3سازمان شاهد پویایی و عملكرد مثبت كل سازمان خواهد بود .ارزش های اخالقی خوب و ناهنجاری های
اخالقی بد در همه سازمان ها وجود دارد اما به فرهنگ محیط و شیوه رفتار افراد بستگی دارد .رفتار اخالقی كارمند
به دو عامل ارزش های شخصی و جو حاكم بر سازمان وابسته است.
برای مثال چنانچه سیستم پاداش سازمان به گونه ای باشد كه از رفتار نادرست افراد چشم پوشی كند و حتی آنها
را مثبت جلوه دهد افراد شایسته هم ممكن است دست به كارهای نادرست بزنند .هنگامی كه سازمان به افراد
دروغگو و متقلب یا كسانی كه اعمال خالف را انجام می دهند ارتقای مقام بدهد یا آنها را مورد ستایش قرار دهد
چنین برداشت می شود كه رفتارهای غیراخالقی بازدهی مناسبی دارند .در این مرحله است كه اصول غیراخالقی
در سازمان ریشه می گیرد.
یک سازمان همواره باید برای بقای خود در مقابل مشكالت موجود ،چه در ارتباط با محیط بیرون و چه در درون
سازمان در حال مبارزه با مشكالت ،شناختن مشكل و ابعاد مختلف آن باشد .سازمان سالم ،سازمانی است كه برای
ادامه حیات خود قادر است به هدف ها و مقاصد انسانی خود دست یابد .موانعی را كه در دستیابی به هدف هایش
با آن مواجه می شود بشناسد و این موانع را از پیش پای خود بردارد .سازمان سالم سازمانی است كه درباره خود
و موقعیتی كه در آن قرار گرفته است واقع بین بوده ،قابلیت انعطاف داشته و قادر باشد برای مقابله با هر مشكلی
بهترین منابع خود را به كار گیرد.
در این بین نقش مدیران كامالً مهم است .درواقع اعتماد در سازمان از باال به پایین جریان می یابد و اگر مدیران
ارشد قابل اعتماد باشند حس اعتماد به سطوح پایین سازمان رخنه می كند .بنابراین به سطوح كارشناسی سازمان
اعتماد كنید تا مسیر توسعه صداقت و صمیمت هموار شود .اگر صادق باشید ،دیگران نسبت به شما این برداشت
را پیدا می كنند كه همیشه با مشتری ها و مراجعان صادق هستید .اگر هم آنها در مورد شما چنین برداشتی
ندارند ،باید كاری كنید تا این عقیده در ذهن آنها ایجاد شود.
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به هر حال رعایت صداقت در عرصه كار و تجارت همیشه حاكی از این امر است كه به موفقیت بیشتری دست پیدا
خواهید كرد .در تجارت ،صداقت بدان معناست كه شما هر كسی را كه با او تعامل دارید ،در جریان تمام امور قرار
داده و اطالعات كافی در مورد موضوع مورد بحث در اختیار او قرار می دهید .این امر نه تنها می تواند سطح انتظار
طرف مقابل را در حد كامال مقبولی قرار دهد ،بلكه شما نیز می توانید با قاطعیت تصمیم بگیرید كه تا چه میزان
آمادگی الزم را دارید.
در میان بسیاری از كارشناسان و عموم مردم تعریف حداقلی از مفهوم اخالق كسب و كار وجود دارد و همین كه
شركت یا یک سازمان دروغ نگوید و اختالس نكند و از رشوه استفاده نكند آن سازمان به اخالق پایبند بوده است،
این در حالی است كه در دنیا و ادبیات اخالق كسب و كار مفهوم و گستره اخالق كسب و كار بسیار متفاوت و
گسترده تر است.
حاكمیت رفتار اخالقی در هیأت مدیره ،رعایت اصول اخالقی در برابر كاركنان ،در برابر رعایت حقوق محیط زیست،
در برابر رسانه ها و ذی نفعان بیرونی شركت ،در برابر زنجیره تأمین و پیمانكاران ،در برابر مشتریان و مصرف
كنندگان و در برابر نوع سرمایه گذاری شركت و نوع ارتباط با دولت و موارد بسیاری دیگر گستره مفهومی اخالق
كسب و كار را شكل می دهد .با این حال پرهیز از گفتن دروغ می تواند گام نخست در راستای پیاده سازی اخالق
در كسب و كار محسوب شود.
توصیه های حرفه ای اخالق از مدیران موفق كسب و كار
 مدیران و سرپرستان باید به كاركنان خود آموزش بدهند كه درستی و صداقت مهم ترین اصل سازمان است .فردباید بداند پس از گفتن حقیقت تنبیه نخواهد شد بلكه اگر صادق نباشد تنبیه سختی خواهد شد.

رفتار اخالقی در كسب و كار
اخالق را مجموعه ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف كرده اند كه به صورت اعمال و رفتاری كه از خلقیات
درونی انسان ناشی می شود ،بروز ظاهری پیدا می كند و بدین سبب گفته می شود كه اخالق را از راه آثارش می
توان تعریف كرد .استمرار یک نوع رفتار خاص ،دلیل بر آن است كه این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق
جان و روح فرد یافته است كه آن ریشه را خلق و اخالق می نامند.دامنه اخالق را در حد رفتارهای فردی تلقی
می كنند ،اما رفتارهای فردی وقتی كه در سطح جامعه یا نهادهای اجتماعی تسری پیدا می كند و شیوع می یابد،
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به ن وعی به اخالق جمعی تبدیل می شود كه ریشه اش در فرهنگ جامعه می دواند و خود نوعی وجه غالب می
یابد كه جامعه را با آن می توان شناخت( .قراملكی )???? ،امروز در تجزیه و تحلیل رفتار سازمان ها ،پرداختن به
اخالق و ارزش های اخالقی یكی از الزامات است .نماد بیرونی سازمان ها را رفتارهای اخالقی آنها تشكیل می دهد
كه خود حاصل جمع ارزش های گوناگون اخالقی است كه در آن سازمان ها ،ظهور و بروز یافته است .اخالقیات
در سازمان به عنوان سیستمی از ارزش ها و بایدها و نبایدها تعریف می شود كه بر اساس آن نیک و بدهای سازمان
مشخص و عمل بد از خوب متمایز می شود .به طور كلی انسان ها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگی های
خاص اخالقی هستند كه پندار ،گفتار و رفتار آنها را شكل می دهد .ممكن است همین افراد وقتی در یک جایگاه
و پست سازمانی قرار می گیرند عواملی موجب شود كه پندار ،گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی سر بزند كه این
ویژگی های انسانی بر روی میزان كارایی و اثر بخشی سازمان تاثیر بگذارد.
ساختار مدیریت در نظام دینی ،عهدهدار مسئولیتهایی الهی است و در پی برآوردن این مسئولیتها است .در
چنین ساختاری اخالق معطوف به ارزشهای واال نقش كلیدی و محوری دارد .نهضت تربیتی اسالم در عرصه
مدیریت به ساختن مدیرانی الیق ،متخلق و برخوردار از فضیلت اهتمام ورزیده و نمونه عالی چنین انسانی را الیق
مدیریت در عرصه اجتماع میداند.
اخالق فضیلت ،آرمان این نهضت مقدس است؛ زیرا اخالق فضیلتی استكه میتواند پاسخگویی را نهادینه و عملی
نماید؛ لذا اخالق مدیریتِ معطوف به فضیلت ،منشوری مقدس دارد كه در این منشور ،درک وظیفه ،مدیریت را
امانت پنداشتن ،نگران بندگان خدا بودن ،معاشرت نیكو ،صداقت ،انتقادپذیری ،رعایت بیتالمال و دوری از آزمندی
و  ...ابزار پاسخگویی است؛ همچنین پاسخگویی ،بهلحاظ برخورداری از خصلتهایی منفی در اخالق ،به مانعهایی
برمیخورد ،همچون دنیاگزینی و ریاستخواهی و درکننمودن فضیلت معنویِ خدمت ،كنارآمدن با خطاكاران
حوزه حاكمیت و فقدان انصاف و عدالت .برعكس ،برخورداری از این فضیلتها و رسیدن فرد مسئول و مدیر به
تعادل درونی ،نفسانی و دستیازی او به ارزشهای مثبت اخالقی ،مدیریت را بالنده و بارور میسازد؛ در نتیجه،
عنصر پاسخگویی ،امری نهادینه ،بالفعل و عینی میگردد.
ترویج اخالق در سازمانها و هر مؤسسه آموزشی بر اصول معینی استوار است .اخالق مدیریت آموزشی خود
شاخهای از اخالق حرفهای استكه به بحث از اخالق در آموزش و پرورش بهمنزله یک حرفه میپردازد؛ بنابراین
بحث اخالق در مدیریت بهلحاظ نظری بر مفاهیم بنیادین و اصول راهبردی و قواعدی استوار استكه البته در این

اخالق و احكام كسب و كار -كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی جلفا،
دكتر محمدحسن حدادی www.kenareh-gostare-aras.ir

مقاله بهطور اختصار آمده است؛ لذا با توجه به نكات مطرح شده سؤال اصلی و اساسی این مقاله این استكه
«اخالق حرفهای چیست و چرا مدیران باید دارای چنین صفتی باشند».

رفتار آدمی
رفتار آدمی به گونه ای نامشهود تاثیر شگرفی بر معادالت گوناگون سازمانی و ملی و در گستره ای وسیع تر جهانی
گذاشته و بشر امروزی معیارهای اخالقی متفاوتری نسبت به گذشته برگزیده و رفتارهای ویژه ای به حسب آن از
خود بروز میدهد.به بیانی میتوان اذعان نمود كه رفتار آدمی از متغییرهای اساسی دنیانی كنونی است كه قادر
است بنوبه خود جوامع را با مخاطرات وچالشها و یا فرصتها روبرو نماید .سازمان ها ،یكی از مهمترین نهادهای
اجتماعی دوران كنونی هستند كه دامنه تأثیر آنها بر شئون مختلف زندگی انسان ها ،بسیار گسترده است این
نهادها ،در متن محیط اجتماعی می رویند و می بالند و به همین دلیل ،به عنوان سیستمی پیچیده ،همواره در
تعامل مستقیم با محیط درونی و بیرونی خود هستند .آنها از یک سو خواهان موفقیت ،بقا و حركت از وضع موجود
به وضع مطلوب هستند و از سوی دیگر موفقیتشان مرهون نحوه برقراری ارتباط و تعامل درست با محیط است.
موضوع اخالق حرفه ای از همین تعامل سرچشمه می گیرد و ماهیت آن به چگونگی سامان دهی رفتار ارتباطی
سازمان به عنوان شخصیتی حقوقی با محیط ،بر می گردد..به تازگی پژوهشگران سازمانی ،عالقه مند به هوش
اخالقی رهبری شدهاند ،زیرا می تواند مرز بین نوعدوستی و خود پرستی را خوب توصیف كند .پژوهشها نشان
می دهند كه رشد اخالقی رهبران با رفتارهایی كه از خود نشان می دهند ،رابطه مستقیم دارد .به این معنی كه
رفتار رهبری چند بعدی است و رفتارهای مختلف رهبری ،با سطوح مختلف رشد اخالقی ارتباط دارد .نخستین بار
اصطالح هوش اخالقی توسط بوربا در روان شناسی وارد شد .وی هوش اخالقی را ظرفیت و توانایی درک درست
از خالف ،داشتن اعتقادات اخالقی قوی و عمل به آنها و رفتار درجهت صحیح و درست تعریف میكند (Borba,
2005:23).هوش اخالقی ،به معنی توجه به زندگی انسان و طبیعت ،رفاه اقتصادی و اجتماعی ،ارتباطات باز
وصادقانه و حقوق شهروندی است .در دنیای امروزی ،تنها رهبران با هوش اخالقی باال می توانند در سازمان ،اعتماد
وتعهد ایجاد كنند كه مبنایی برای تجارت گسترده و درست است .تجارب مدیران تجاری در آمریكا ،ژاپن و بسیاری
از موسسات خصوصی و شركتهای كارآفرینی ،نشان داده است كه رفتار اخالقی تنها انجام درست كار نیست ،بلكه
انجام كار درست است .هم چنین پژوهشهای انجام شده در بیش از  100شركت نشان داد كه هوش اخالقی تاثیر
بسیار قوی بر عملكرد مالی سازمان دارد (Turner & Barling, 2002).بدلیل همبستگی میان فرهنگ و
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رفتار اخالقی فرد در محیط های مختلف و واژه جدید هوش اخالقی كه تحولی بنیادین در سازمانها بر جای نهاده
در این مقاله دو مفهوم مهم فرهنگ و هوش اخالقی را واكاوی می نمائیم.

چارچوب مفهومی برای اخالق كسب و كار
بدون تردید  ،راه های تدوین اخالق كسب و كار بسیار است ؛ امّا تدوین و توسعه چارچوب مفهومی  ،مزیّت های
فراوانی دارد  .كار مفهومی  ،دامنه سردرگمی مباحث اخالق كسب و كار را به ویژه در زمینه جهانی شدن و كثرت
گرایی فرهنگی و مذهبی روشن می كند و نیازی ضرور برای گفت و گوی هدف دار است  .با تمركز روی سطوح
مشترک مطالعات تجربی و نظری  ،از بسیاری از قیل و قال های نظری و پژوهش های بی پایان تجربی رها می
شویم ؛ افزون براین كه زمینه ای برای اجرایی كردن و ارزیابی نیز فراهم می شود
چارچوب مفهومی با چند ویژگی مشخّص می شود  .از این نظر به آن چارچوب گفته می شود كه نه آینه تمام
نمای موضوع مورد بحث است و نه طرح كلّی و مبهم از آن  .در معنا فراگیر است ؛ به طوری كه شامل همه عناصر
كلیدی  ،روابط و مناسبات موضوع تحت پژوهش می شود  .سازگار است و می تواند با رویكردهای گوناگون نظری
به كار رود و دامنه گسترده ای از جزئیات را دربرگیرد ؛ البتّه همچنین دربرگیرنده بسیاری از مفاهیم نظری مانند
رابطه بین نظریه و تجربه  ،مبنای فلسفی علم اقتصاد  ،شأن اخالقی مؤسّسات اقتصادی و پندار های مردم درباره
ارتباط بدن و روح است ؛ گرچه بحث از این ها  ،فراتر از حوزه محدود این مقاله قرار دارد.
اخالق كسب و كار  ،نوعی اخالق كاربردی )  ( Applied Ethicsاست ؛ بنابراین  ،از این نظر ویژگی های مشتركی
با دیگر انواع اخالق های كاربردی مانند اخالق زیستی )  ، ( Bioethicsاخالق پزشكی ) ، ( Medical Ethics
اخالق قضایی )  ، ( Legal Ethicsاخالق مهندسی )  ( Engineering Ethicsو اخالق رسانه ای ( Media
)  Ethicsدارد .
به همین میزان  ،مفهوم اخالق كاربردی براساس معانی اخالق ها  ،زمینه های كاربرد  ،راه های ارتباط بین اخالق
و آن زمینه تغییر می كند  .اخالق كسب و كار نیز مانند همه اخالق های كاربردی از تنوّع گسترده نگرش ها و
رویكردها مستثنا نیست
دیدگاهی كه در ذیل ارائه شده  ،دقیقاً تصمیم گیری و رفتار را به هم مرتبط می سازد و از امتیاز مشترک اخالق
توصیفی )  ( Descriptive Ethicsو فرا اخالق )  ، ( Meta - Ethicsبا عنایت ویژه به اخالق دستوری  ،بهره
می گیرد  .در عین حال  ،به صورت چارچوب مفهومی نظریه اخالقی خاصّی گسترش داده نمی شود ؛ امّا به جای
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آن  ،تأكید بیش تری روی سازماندهی رشته اخالقی كسب و كار و آن نوع ارتباط بین اخالق و كسب و كار كه با
عنوان رویكرد دو جانبه )  ( Two - Legapproachترسیم شده است  ،می شود .
اصطالح »  ، « Businessاصطالح تعریف شده روشن نیست ؛ چون این اصطالح به تنهایی شامل معانی متعدّدی
می شود  .این عدم روشنی می تواند به عدم تفاهم های جدّی بینجامد ؛ به ویژه هنگامی كه به زبان و فرهنگ
دیگر ترجمه شود ؛ به طور مثال  ،این گفته معروف »  « The business of business is businessكسانی
را كه خوب با زبان انگلیسی آشنا نیستند  ،متحیّر می كند  .در این مَثَل »  « businessبه ترتیب مترادف «
وظیفه یا شغل »  « ،سازمان اقتصادی » و « سودآوری » است ؛ بنابراین  ،معنای جمله این است  :وظیفه سازمان
اقتصادی این است كه سودآوری داشته باشد  .به هر حال  ،در اصطالحاتی مانند »  « business Cycleمعنای
آن تقریباً معادل »  « economyاست  .چنان كه »  « business ethicsگستره معنایی وسیعی دارد و قابل
مقایسه با »  « economic ethicsدر همین زبان انگلیسی و »  « Wirtschaftsethikدر آلمانی و «ethica
» economicaدر اسپانیایی [ و اخالق كسب و كار در زبان فارسی ] است  .اصطالح « corporate ethics
»[اخالق شركتی] گرچه كم تر عمومیت دارد  ،به طور روز افزونی در حال استفاده شدن است
و به روشنی به اخالق سازمان های تجاری و اقتصادی مربوط می شود ( به طور مثال  ،نگاه
كنید به ) . (the Conference Board , 1987
در این اینجا  ،اصطالح »  « Ethics Businessیا »  « Business and Economic Ethicsدر مفهومی
گسترده به كار رفته و شامل همه قلمرو اقتصادی زندگی می شود ؛ از این رو  ،با تصمیم گیری های فردی عوامل
اقتصادی مانند مدیران  ،كاركنان و با تأسیس و مدیریت سازمان های اقتصادی  ،سیاست های عمومی مربوط به
كسب و كار  ،نظام های اقتصادی  ،اقتصاد جهانی و مؤسّسات مالی سر و كار دارد و فرض شده كه این بخش از
زندگی  ،هم قابل تعریف و هم قابل تمییز از دیگر بخش های آن ( مانند قلمرو اجتماعی  ،فرهنگی  ،حقوقی و
سیاسی ) است  .هر بخشی در محدوده خاصّ خودش  ،چه بزرگ یا كوچک  ،باید استقاللی ویژه و عقالنیتی خاص
هنگام مراوده با دیگر بخش ها داشته باشد  ( .بحث كردن درباره این كه بخش اقتصادی چگونه با دیگر بخش ها
رابطه می یابد  ،از حوزه این مقاله خارج است )  .هدف نهایی اخالق كسب و كار این است كه كیفیت اخالقی
تصمیم گیری ها و عملكردها را در همه سطوح كسب و كار بهبود بخشد.
از دیدگاه میان فرهنگی  ،آن چه به ویژه اهمیّت دارد  ،این است كه سه روش فهم اخالق كسب و كار یعنی
معناشناسی )  ، ( Semanticتجربه )  ( Practiceو نظریه را از هم تمییز بدهیم  .نگرش ها درباره مباحث اخالق
 ،اصطالحاتی كه باید به كار رود و اصطالحاتی كه نباید به كار رود  ،به طور چشمگیری  ،از یک محیط فرهنگی
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به محیط فرهنگی دیگر ممكن است  ،فرق داشته باشد  .افزون بر این  ،صحبت كردن درباره اخالق كسب و كار
به طور معمول با صحبت كردن درباره رفتار اخالقی یكی نیست ؛ زیرا شخص می تواند این كار را انجام دهد و آن
كار را انجام ندهد  .این یكی نبودن  ،نتیجه نبود باورپذیری )  ( Credibilityو نبود
قدرت اخالقی )  ( Moral Authorityاست.
درباره مسائل و موضوعات اخالق كسب و كار باید به صورت سازمان یافته بیندیشیم و به نظریه پردازی بپردازیم .
این كار نه تنها برای دالیل نظری مانند بررسی انتقادی  ،ارزیابی مستقل و سازگاری  ،بلكه برای اصول عملی مانند
تبیین مسائل مفهومی در كار  ،برآورد منصفانه رفتار شغلی و ارائه مشاوره جدّی به كمپانی ها الزم است ؛ بنابراین
 ،این سه روش از هم متمایز بوده نمی توانند جایگزین یک دیگر شوند ؛ گرچه از بسیاری جنبه ها با هم مرتبط
هستند  .به هر حال  ،پیشنهاد می شود پرسشنامه اخالق كسب و كار به صورت كیس آزمون متمایز كننده این
سه روش برای اخالق كسب و كار اجرا شود.
موضوعات مطرح شده در اخالق تجاری موضوعاتی كه اخالق تجاری یا حرفهای راجع به آنها بحث میكند بسیار
گسترده است و دیدگاههای متفاوت یا متناقضی در مورد آنها وجـود دارد .در اینجـا مـا بـه برخـی از ایـن
موضوعات اشاره میكنیم:
 -1مسئولیت اجتماعی شركتها كه درخصوص وظایف و تكالیف بنگـاههـای اقتـصادی نسبت به یكـدیگر و
جامعـه و رابطـه اعـضای مؤسـس یـا مالكـان یـک شـركت یـا سهامداران ،رعایت امانتداری ،جاسوسی
صنعتی ،تصاحب یک شركت یا در اختیار گرفتن مالكیت آن بدون رضایت مدیریت وهیئت مدیره بحث
میكند؛
 -2سوءاستفاده از ابزارهای بازاریابی وتبلیغات گمراه كننده،
 -3كمک شركتها یا بنگاههای اقتصادی بـه احـزاب یـا گـروههـای ذینفـوذ بـه منظـور بهره برداری از قدرت
آنها برای دستیابی به اهداف تجاری؛
 -4تجزیه و تحلیل گمراه كننده در گزارشهای مالی به منظور فریب سهامداران؛
 -5رشوه خواری ،پرداختهای نامشروع برای پیشبرد فعالیت های تجاری؛
 -6رقابت ناسالم یا حذف رقبا به روشهایی كه بـا ارزشـهای حـاكم بـر جامعـه مغـایرت دارد؛
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. -۷مسائل اخالقی مربوط به كارگر و كارفرما : -تبعیض قائل شدن برحسب سن ،جنس ،نژاد ،مـذهب،
معلولیـت ،جـذابیت (تـرجیح جمال بر كمال)  -تضییع حقوق كاركنان در محیط كار -عدم رعایت انصاف
و عدالت در پرداخت دستمزد و حقوق كاركنان  -بیتوجهی به مسائل ایمنی و بهداشتی در محیط كار.
 -۸بازاریابی برای كاالهایی كه به سالمت جامعه لطمه می زنند؛
 -9تبعیض در قیمت گذاری برای كاالهایی كه ویژگی های یكسانی دارند؛
 -10تولید كاالهای غیراخالقی ومضر؛
-11

فعالیت در بازارسیاه یا اقتصاد زیرزمینی؛

-12

تولید كاالهای نامرغوب ،ناقص یا معیوب و اعتیادآور؛

-13

نادیده گـرفتن مـسائل زیـست ـ محیطـی در فعالیتهـای تجـاری و تولیـدی (تولیـد و فروش كاالها و

خدماتی كه به محیط زیست آسیب وارد میكنند)؛
-14

مسائل اخالقی ناشی از كاربرد فناوریهای جدید (مـواد غـذایی ژنتیكـی ،گوشـی های تلفن همراه یا

رایانههایی كه اشعه آنها برای سالمت مصرف كنندگان مضراست)؛
-15

مسائل اخالقی مربوط به آزمایش داروها یا فراوردهها روی حیوانات (یا گـروههـای خاص بدون آگاه كردن

آنها)؛
-16مسائل مربوط به حقوق مالكیت معنوی ؛ ( دانش و تخصص پدیدههای ارزشمندی هستند اما اشیائی نیستند
كه به سادگی قابل تملک باشند .از طرف دیگربه روشنی مشخص نیست كه چه كسی بریک «ایده» یا «اندیشه
نو» حق بیـشتر دارد؟ صـاحب اندیـشه یـا شـركتی كـه چنین فردی را پرورش داده است؟ كشوری كه به
سبب شرایط جغرافیایی خاص یک گیاه دارویی منحصر به فـرد در آن كشت می شود در بهره گیری از داروی
تولیدی محقتر است یا شركتی كه خـواص آن دارو را كـشف و بـه پرورش آن اقدام كرده است .مبحث راجع
به این مسائل ،در قلمرو اخـالق تجـاری قـرار مـیگیـرد .دربـاره رابطـه اخالق و حقوق مالكیت معنوی در
صفحات بعد به تفصیل سخن خواهیم گفت).
-1۷

استفاده از عالئم تجاری دیگران بدون جلب رضایت آنان؛

-1۸

استفاده از كار كودكان یا مهاجران غیرقانونی .برخی از اقتصاددانان بـا مطـرح كـردن مـسائل اخالقـی در

تجـارت موافـق نیـستند.

اهمیت تعهدكاری و اخالق كسب و كار در تجارت الكترونیک.
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تعهد از زمره واژههایی است كه تعاریف زیادی برای آن از دیدگاههای مختلف ارائه شده است .مفاهیم متعددی
مانند وجدان ،اخالق كاری و غیره با وجود داشتن تفاوتهای مفهومی معادل با تعهد مورد استفاده قرار میگیرند
كه منظور واژه  Commitmentمیباشد.
از نظر ویلیامسون و اندرسون تعهد عبارتست از شدت و گستردگی مشاركت فرد درسازمان ،احساس تعلق بهسازمان
و شغل و احساس هویت .وجود احساسهای مزبور در فرد به افزایش وابستگی گروهی ،رفتار همكاری منجر خواهد
شد .ساالنسیک تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به اعمال و اقدامات فردی وی میداند.
منظور كلی از این تعریف آن است كه تعهد زمانی واقعیت مییابد كه فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس
مسئولیت و وابستگی نماید .بعبارت دیگر ،در این مفهوم ،حرف زدن تنها كافی نیست و باید به دنبال آن عمل
همراه با مسئولیت باشد.
توجه به اصول اخالقی و تعالیم مذهبی در داد و ستد و انجام برخی از اقدامات یا خودداری از انجام اقدامات دیگر
برای پرداختن به فعالیتهای تجاری از گذشته های دور در اجتماعات مطرح بوده است مانند خودداری از دریافت
رشوه یا فریبكاری و تقلب در انجام معامله .می توان گفت مبنای اخالق كسب و كار استفاده از قواعد اخالقی در
تجارت است .بنابراین اخالق كسب و كار به رعایت اصول و هنجارهای اخالقی در فعالیتهای تجاری ارتباط دارد.
از گذشته های دور تا دوره معاصر عوامل گوناگون در ایجاد اخالق كسب و كار و تحول آن مؤثر بوده است مانند
اندیشه های فالسفه و دانشمندان درباره موضوعاتی از قبیل عدالت ،صداقت ،درستكاری ،رعایت انصاف و توجه به
موازین اخالقی در معامله و رفتار با افراد دیگر.
بررسی اخالق كسب و كار ،تعهد كاری و تجارت الكترونیک داد و ستدهای میان آن دو ،مطلبی اساسی و پر دامنه
است و توجه بسیاری را به سوی خود معطوف داشته است .رعایت اخالق و حفظ ارزش های اخالقی به صورت
یكی از مهم ترین پدیدههایی درآمده است كه در بیشتر سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد .اصول اخالقی به
صورت بخشی از سیاست های رسمی و فرهنگ غیر رسمی سازمان درآمده است.
در سال  1992رونالد بیان كرد كه با آغاز قرن بیست و یكم سازمانها با مسایل و مشكالتی روبرو می شوند كه
شامل رقابت های بین المللی ،تكنولوژی جدید ،افزایش كیفیت ،تعهد و انگیزه كاركنان ،مدیریت نیروهای كاری
متفاوت و رفتارهای اخالقی است .كه مهمترین آنها رفتارهای اخالقی می باشد .شاید بتوان گفت با رعایت رفتارهای
اخالقی از سوی كاركنان و مدیران ،سازمان با موفقیت این مسایل و مشكالت را حل می نماید .یكی از این مسائل
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رقابت های بین المللی است هر سازمان ،بزرگ و كوچک ،با مساله رقابت جهانی روبرو است ،چه این سازمان
كوچک در داخل كشور بوده و یا شعبه ای در خارج از كشور داشته باشد.
به هر حال باید در بازار های بین المللی به رقابت برخیزد گسترش تجارت به خصوص تجارت الكترونیک باعث می
شود كه سازمان در بازارهای بین المللی موفق شود .گسترش تجارت به خصوص تجارت الكترونیک باعث می شود
كه سازمان در بازارهای بین المللی و در مواجه با این تغییرات به سرعت واكنش دهد آنچه در تجارت الكترونیک
بیشترین اهمیت را به خود جلب كرده است رعایت رفتارهای اخالقی است .مالحظه و مروركلی بر كاركرد روزانه
بازارهای مختلف (بازار كاالها وخدمات ،بازار پول و ارز و طال ،بازار بورس و اوراق بهادار ،بازار مسكن و اتومبیل و
حتی بازار بیمه) اهمیت رفتارهای اخالقی اعم از اخالق كسب وكار و تعهد كاری نمایانتر میگردد.
ظهور وگسترش معامالت الكترونیكی در دهه اول قرن  21و انجام معامالت فراوان اینترنتی ،اهمیت موضوع را چند
برابر كرده است .التزام به اخالق در بازرگانی و كسب وكار نوعی اعتماد بوجود میآورد كه خود سرمایهای اجتماعی
و ارزشمند است .و موفقیت بلندمدت بنگاههای مربوطه را تضمین مینماید .از سوی دیگر بسیاری از نامالیمات
مربوط به كاركرد شركتها و بنگاهها به عدم التزام اخالقی كارگزاران اقتصادی (اعم از بنگاهها ،خانوارها و
دولتمردان) برمیگردد .ارائه اطالعات غلط در مورد كاالها ،مبادرت به دروغ در معامالت ،تبلیغ غیرواقعی ،ارائه آمار
و گزارش غلط ،دزدی اینترنتی وهزاران مورد مشابه از نمونه بیتوجهی به اخالق كسب و كار میباشد .اگر چه
ترسیم فرضیه به صورت استاندارد در این گونه نوشتهها دشوار به نظر میرسد.

ارزش های اخالقی در تجارت الكنرونیک
اخالق غالبا به عنوان راهی برای قانونمند ساختن افراد در جوامع ،پنداشته شده است .احالق عكس العملی است
نسبت به مشكل همكاری در میان افراد یا گروه های رقیب ،و هدفش فرو نشاندن نزاع هایی است كه ممكن است
در ظروف اجتماعی رخ دهد .البته اعمال قدرت هم راهی است كه برای داوری در مقام تنازع ،ولی اخالق با اعمال
قدرت فرق می كند :اخالق به اصول و قواعدی از عمل متمسک می شود كه قانونی موجه به شمار میآیند ،یعنی
در نماد خود با نوعی وجاهت و تایید همراهند كه بالقوه مورد قبول آحاد جامعه اند .بر طبق تعریف ،اخالق و رعایت
آن با تایید آحاد جامعه همراه و این اخالق خصوصا رفتارهای اخالقی نه تنها در جامعه بلكه در سازمان بیشترین
اهمیت را دارد ،اخالق زمینه ساز موفقیت سازمان در همه عرصه ها خصوصا تجارت الكرونیک میباشد.
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راجع به رعایت اصول و ارزشهای اخالقی در تجارت مباحث مختلفی وجود دارد .گروه هایی از مردم تصور می
كنند اخالقیات در قلمرو تجارت جایگاهی ندارد  .زیرا هدف تجارت انجام فعالیتهایی به منظور كسب سود و
دستیابی به نفع شخصی است و بقا در فضای رقابتی بازار مستلزم آن است كه حداكثر كردن سود در رأس اهداف
هر بنگاه باشد؛ در حالی كه بایدها و نبایدهای اخالقی ،ارزشگذاری درباره افعال بشر و قضاوت درباره خوب یا بد
بودن اقدامات و تصمیمگیری ها در حیطه اخالق مطرح می شود و هدف اخالق دستیابی جوامع انسانی به خیر و
سعادت است.
از این منظر ،اخالق و تجارت دو مقوله ناسازگار با یكدیگر به شمار می آیند .در برابر اظهار نظر نخست دیدگاه
دیگری وجود دارد .بر اساس این دیدگاه با توسعه فناوری و طرح نیازها و انتظارات جدید در جوامع بشری ،برای
پرداختن به تجارت در محیط فیزیكی یا دنیای مجازی توجه به جنبه های اخالقی امری اجتناب ناپذیر و الزامی
است.
تجربه های حاصل از مدیریت بنگاه ها نیز نمایانگر آن است كه در عصر حاضر عالوه بر وجود مقررات داخلی كه
برای اداره امور تولیدی ،فنی ،اجرایی و مدیریت بنگاه ها از آن ها استفاده میشود ،ابزار دیگری نیز مورد نیاز است
كه حسب مورد ،آن ها را اخالق اخالق حرفه ای یا اخالق سازمانی مینامند.
تحوالت پرشتاب در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تغیرات سیاسی ،اقتصادی وگسترده ای را موجب شده است،
جهانی شدن در حقیقت ثمره پیشرفتهای شگفت انگیز در بخش فناوری اطالعات است .به گفته كارشناسان علم
مدیرت ،شركتهایی می توانند در عصر حاضر در بازار امروز به رقابت بپردازند كه با زبان و ابزارهای آن آشنا باشند.
گسترش تجارت به خصوص تجارت الكترونیک باعث می شود كه سازمان در بازارهای بین المللی موفق شود .در
تجارت سنتی ،وقتی كه طرفین با یک زبان گفتاری صحبت می كردند؛ توانایی برقراری ارتباط را باهم داشتند اما
در تجارت الكترونیک ،طرفین عمدتا باید با زبان دیجیتالیی یكسان با هم به گفتگو بنشینند برخالف تجارت سنتی،
خریدار و فروشنده همدیگر را درهنگام مبادله تجاری نمیبینند ،رعایت رفتارهای اخالقی باعث امنیت ارتباط و
برقراری تجرات بین طرفین می شود..
در این بخش به تصمیمات غیر اخالقی در تجارت اشاره می كنیم:
سه تصمیم غیر اخالقی در یكی از سه مورد زیر یافت می شود ؛
 -1ما هر كاری را كه برایمان راحت تر است  ،انجام می دهیم.
 -2ما هر آنچه را باعث پیروزی شود  ،انجام می دهیم.
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 -3ما انتخاب خای خود را با قانون نسبیت توجیه یا تفسیر می كنیم.
مشكالت بازارهای تجاری
با نگاهی گذرا به بازارهای تجاری متوجه میشویم :اگر چه ما خواهان صداقت و سادگی در معامالت هستیم ،ولی
هنوز در همهی جوانب به این خواستهی خود نرسیدهایم .افراد در جامعهی ما سعی میكنند جهت رفع مشكالت
خود راهحلهایی را ارائه دهند كه به آنها می پردازیم:
.1اخالق تقویتی (اصالحی) را آموزش میدهند
با نگاهی به دانشگاهها متوجه خواهیم شد وقتی دانشجویان قادر به حل مسائل سادهی جبر نیستند باید آنها را
به كالسهای تقویتی ریاضی فرستاد .به گفتهی جان رایان ،روزنامهنگار ،تجارت نیز به همین منوال است .شركتها،
همانند دانشگاهها ،كارمندان خود را مجبور به یادگیری اخالق تربیتی (اصالحی) میكنند .شركتها بنگاههای
كرایهای هستند كه كالسهای اخالقی و مشاورهای را برای ارتقای سطح رفتاری كارمندان خود برگزار میكنند.
این امر سودمند نخواهد بود .از همه بدتر ،اینگونه شركت ها به اخالق در كسب وكار و تجارت بها نمیدهند بلكه
به گفتهی رایان هدف شان از برگزاری كالسهای فوق ،فرار از مجازات است .بر اساس دستورالعمل شمارهی یک،
شركتهایی كه برنامههای اخالقی دارند اگر محكوم به انجام كارهای خالف شوند در جرایم آنها تخفیف داده می
شود.
. 2آفت كشی اخالقی انجام می دهند
نظریهی دیگر درمان متخلفان اخالقی است .مشاور مدیر عامل -فرانکجی ناروان -از این نظریه به عنوان آفتكشی
اخالقی یاد میكند كه ایرادی به آن مسئله وارد است .به عنوان مثال :آفتكشی در محیط زندگی یک سگ تا
زمانی مؤثر است كه آن محیط ،دست نخورده و بدون تغییر باشد .زیرا آفتها به آن محیط باز میگردند.
اگر سیستمها ،اهداف و محیط یک سازمان طوری باشد كه برای رفتارهای غیر اخالقی پاداش در نظر گرفته شود،
آنگاه صرفا با تذكر به افراد در قبال رفتار نادرست آنها نمیتوان اوضاع را بهبود بخشید.
. 3متكی به قانون هستند
برخی از شركتها از اجرای امور اخالقی دست كشیدهاند و به جای آن در تصمیمگیریها قوانین را بر اساس
استانداردهای خود تعریف میكنند .نتیجه چیزی جز ورشكستگی اخالقی نیست .وقتی از كوین رولینز رییس
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شركت كامپیوترسازی  ، Dellدر مورد نقش اخالقیات در تجارت سؤال كردند ،وی به گفتهی الكساندر سولژه
نیتسین ،مخالف روسی اشاره كرد :در جامعهای زندگی میكنم كه قانون در آن نقشی ندارد .وحشتناکترین امر
بیقانونی است .جامعهای كه در آن قانون تنها مرجع برای رفتار اخالقی است نیز به همین میزان ناپسند به شمار
میآید.

نقش رفتارهای اخالقی در گسترش تجارت الكترونیک در سازمانها
رفتارهای اخالقی یكی از عواملی است كه در گسترش تجارت الكترونیک در سازمان ها نقش دارد .اخالق عالوه بر
اینكه در پیشرفت زندگی انسان تاثیر دارد باعث پیشرفت و گسترش تجارت الكترونیک در سارمان می شود .اگر
توجهی به رفتارهای اخالقی نشود سازمان در زمینه تجارت بخصوص تجارت الكنرونیک موفق نمی شود .به عالوه
 ،اهمیت نقش اخالق در جهان امروز بیش از پیش نمایان شده است ،زیرا كه شكل امروزی داد و ستدها نشان از
وجود نوعی ارتباطات غیر حضوری در میان فعاالن حوزه كسب و كار و این شكل حساسیت توجه به اخالقیات را
فراهم كرده است و عدم توجه به آن ،موجب ایجاد موج عظیمی از بیاعتمادی در فضای كسب و كار میشود كه
خود مانند مانعی برای انجام فعالیت ها است .در یک بیان ساده و صریح ،میتوان اذعان داشت كه بخش قابل
توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر كشور در گرو فضای كسب و كار مناسب در آن كشور است.
آنچه تحت عنوان «فضای كسب و كار خاكستری» در ادبیات اقتصادی و مدیریتی كشور ایران مطرح میشود،
میتواند بر عملكرد مدیران بنگاههای تولیدی ،نیروی كار ،سرمایهگذاران اقتصادی ،روند تولید و فرآیندهای
اقتصادی نظیر فروش ،رقابت در عرصههای داخلی و جهانی و توسعه صنعتی و اقتصادی كشور تاثیر گذاشته و
چهره اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی كشور را مخدوش سازد.
از سوی دیگر ،توسعه اقتصادی بر پایه رقابتپذیری كشورها استوار است و سالمت محیط كسب و كار از عوامل
موثر بر رقابتپذیری میباشد .محیط كسب و كار روشن و سالم كه منتج از سالمت اقتصاد و سیاست درست
كشورها بوده و منجر به نتیجههای مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید ،رشد اقتصادی و توسعه صنعتی میشود.
پس توجه به اخالقات موجبات ایجاد فضای كسب و كار مناسب در كشور را شامل میشود كه خود به مقوله تجارت
الكترونیک كه از جمله مهمترین حوزههای نیازمند این فضا است ،توجه دارد و رعایت اخالقیات و تعهد به كار برای
نیل به رقابت سالم و تجارت موفق الكترونیک ،را می توان از اساسی ترین مسائل در آن برشمرد.

نكات كلی اخالقی در امر تجارت
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اغلب انجمن های بازاریابی در رهنمودهای كلی خود به اعضا از آنها درخواست میكنند كه نكات اخالقی زیررا در
امردادوستد رعایت نمایند :
 -1پایبند بودن به اصل مشتری مداری و تالش به منظور جلب رضـایت مـشتری بـه كاملترین شكل ممكن؛
 -2صراحت و صداقت در معرفی كاالها و خدمات و اعالم شرایط معامله؛
 -3حمل كاال در رأس موعد مقرر و طبق جدول زمانی مورد توافق؛
 -4برقراری ارتباط با طرفهای تجاری با روشهای محترمانه و توأم با ادب؛
 -5پاسخگویی به درخواستها یا شكایات به روش سازنده و در زمان معین؛
 -6محرمانه تلقیكردن اطالعات مربوط به مشتریان؛
 -۷عدم استفاده از اطالعات مشتریان برای هدفهای غیرتجاری.

رابطه اخالق تجاری و سودآوری
درگزارشی كه انستیتوی اخالق حرفه ای بریتانیا با عنوان  Pay Ethics Business Doesمنتشر كرده ،یادآور
شده است به منظور آگاهی از تـأثیررفتارهـای اخالقـی در سـودآوری شركتها طی سالهای  199۷و 2001
معیارهای زیر:
 ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده بازار-

نسبت قیمت به درآمد
در مورد  350شركت بریتانیـایی بررسـی شـد .طـی ایـن بررسـی مـشخص گردیـد كـه میانگین سود
شركتهای بزرگ انگلیسی كـه دارای رهنمودهـای اخالقـی بـوده و معیارهـا و ضوابط شناخته شده اخالق
حرفهای را رعایت كردهاند ،باالتر از میـانگین سـود شـركتهایی بوده است كه به اخالق حرفهای تـوجهی
نداشـته یـا بـرای كاركنـان خـود «نظـام نامـه هـای اخالقی »تعیین نكردهاند .بدینترتیب روشن شده است
كه پایبند بودن به موازین اخالقـی ـ در بخش تجارت ـ یک مزیت رقابتی بسیار مهـم در عرصـه مناسـبات
بـین المللـی اسـت .بـا وجود این ،برخی از اقتصاددانان صحت نتیجه گیری فوق را زیر سؤال برده و مدعی
شده اند كه اخالق تجاری را نمیتـوان با معیارهای كمی سنجید .موفقیت شركتهای تحـت بررسـی را میتوان
ناشی از مدیریت صحیح یا برخـورداری آنهـا از كـادر تخصـصی مـاهر ،قابلیـت پیشبینی تحوالت بازار و
عوامل دیگری دانست كه در تحقق اهداف یک بنگـاه اقتـصادی تأثیرگذار است.
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اسـتاد دانـشگاه دوپـل :الزم است یادآور شویم كه تحقیقات دكتر كورتیس ورسچور اثبـات شیگاگو رابطه
مثبت بین رفتارهای اخالقی و عملكردهای مـالی بـسیار خـوب را بـه رسانده است .دارا بودن «نظامنامه
اخالقی» به طرفهای تجاری یک بنگاه اقتصادی اطمینان میدهد كه همتای تجاری آنها به گونهای جدی به
اصول ومعیارهای اخالقی پایبنـد اسـت .سـازمان یـا تشكیالتی كه دارای كد اخالقی است كاركنان خود را
نیزبه رعایت آن مكلف میكند .هرچه شركتی قابل اعتمادتر باشد كاركنان آن به آینده خـود امیـدوارتر
خواهنـد بـود و این امیداواری در میزان كارایی و كیفیت ارائه خدمات آنها تـأثیرمـی گـذارد .قابـل اعتمـاد
بودن یک شركت ـ در نتیجه رعایت معیارهای اخالق تجاری ـ به حسن شهرت آن شركت كمک میكند و
حسن شهرت در اغلب موارد نوعی سرمایه معنوی اسـت كـه ارزش آن بـا سرمایه های مادی قابل مقایسه
نیست.

آداب كسب و كار در اسالم
اسالم برای اینكه روابط اقتصادی نیز همانند روابط اجتماعی با صداقت و راستی و از روی عدالت و رضایت
انجام پذیرد و مصالح فردی و اجتماعی تأمین گردد و نیز از هر گونه هرج و مرج و اختالف و درگیری جلوگیری
شود و مردم در تمام عرصه های زندگی از جمله معامالت با خیال راحت و خوشی و خرّمی و آرامش زندگی
كنند ،در زمینه تجارت و معامالت نیز احكام و قوانینی مقرر داشته است تا با اجرای آنها بتوانند زندگی سالم
و خداپسندانه ای داشته باشند.
كسب و كار و معامالت و سایر مشاغل از نظر اسالم همانند اعمال دیگر پنج قسم دارد:
 -1واجب :همانند كار و كسب و معامله ای كه برای تأمین مخارج زندگی خود و خانواده انسان و حفظ آبرو
باشد.
 -2مستحب :همانند اشتغاالتی كه برای جامعه و خانواده مفید و سودمند باشد.
 -3مكروه :همانند اشتغال به كفن فروشی و امثال آن به عنوان یک شغل و تجارت در آن كاال.
 -4مباح :مانند معامالتی كه نه موجب زیان افراد و جامعه است و نه مورد نیاز آنان.
 -5حرام :مانند معامالتی كه مربوط به مواد مخدر و اجناس مضرّ و غیر پاكیزه همانند هروئین و مشروبات
الكلی و اموال مسروقه انجام می گیرد.
عموم حرفه ها و اشتغال های تولیدی و توزیعی و خدماتی مثل كار بنگاه داری و آژانس و امثال آن در صورتی
كه با شرایط صحیح و طبق دستور شرع انجام گیرد ،عالوه بر تأمین زندگی خود و خانواده و حفظ آبروی
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شخص و خانواده یک نوع خدمت به خلق است كه آن هم گاهی واجب و گاهی مستحب است و ثواب زیادی
به همراه خواهد داشت و عبادت حساب می شود .این كارها در واقع یكی از مصادیق و نمونه های كارگشایی
برای مردم و خوشحال كردن و زدودن غم و اندوه از همنوعان است كه در روایات ،به آن تشویق و ترغیب و
آثار زیادی برای آن بیان شده است.
فردی كه ساعت ها در محل كسب و كار ،بنگاه یا آژانس می نشیند و منتظر می ماند تا فردی كه به خانه یا
ماشین نیاز دارد ،نیاز او را برطرف و مشكل او را حل كند ،در واقع در حال عبادت و بندگی است و كار او در
نزد خدا و مردم ارزش دارد.
رسول خدا (ص) میفرمایند :هر امتی گوسالهای دارد (كه آن را منحرف میكند) و گوساله این امت ،دینار و
درهم است.
معامله به معنای نقل و انتقال سرمایه و منابع بین افراد حاضر در نظام اقتصادی بر مبنای توافقات دو طرفه
بوده و یكی از مهمترین حوزههای موجود در هر كسب و كاری است .هرگاه از معامله سخن به میان آید،
مفاهیمی مانند مالكیت ،مال حالل و حرام ،احكام اسالم برای معامله و توصیههای اسالم برای كاسب در امر
ورود به كسب و معامله مهم خواهند بود .در این نوشتار در گام نخست نگاهی به مالكیت شده ،مال حالل و
حرام از نگاه اسالم بررسی میشود ،سپس توصیههای اسالم به كاسب مسلمان ،نوع كار ،نوع شراكت بیان
میشود.
اسالم كه برای هر جزء زندگی انسان برنامهریزی دقیق ارائه كرده ،از كسب روزی و تامین معاش وی نیز غافل
نشده و فقه اسالمی توجه ویژهای به كسب اسالمی و آداب آن دارد .نكته جالب آنكه در بازارهای قدیم ایران،
كسبه سنتی ،دانستن شرعیات كسب از جمله مطالعه كتبی مثل المكاسب را یكی از شرایط مهم برای ورود
افراد جوانتر به كسب و كار بر میشمردهاند.
حضرت علی(ع) در این خصوص میفرمایند« :یا معشر التجّار الفقه ثم المتجر...؛ ای جامعه تجار و معاملهگر!
اول یادگیری مسائل شرعی تجارت ،بعد تجارت» و این جمله را سه بار تكرار كردند كه نشان دهنده اهمیت
آموختن فقه كسب پیش از دست زدن به كسب و كار است.
تشویق به كسب و كار از منظر قرآن و احادیث
خدای متعال در كتاب آسمانی قرآن  ،كار و تالش و كسب معیشت را مكرراً مورد تأكید قرار داده است از آن
جمله می فرماید :پس در زمین پراكنده شوید و از فضل و كرم خداوند روزی طلبید.جمعه آیه10
و ما در زمین برای شما معیشت ها قرار دادیم اما اندكی شكرگزار این نعمت هستید.اعراف آیه 11
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پیامبر اكرم(ص) می فرمایند :تاجر درستكار روز قیامت با صدیقین و شهدا محشور می گردد .همچنین می
فرمایند :آن كس كه از راه حالل در پی دنیا باشد و هدفش از كار و كوشش ،اجتناب از درخواست از خلق و
ایجاد گشایش برای اهل و خانواده اش باشد خداوند را در حالی كه چهره اش به زیبایی ماه تمام است مالقات
خواهد نمود.
روایت شده كه حضرت عیسی (ع) مردی را دید ،از او پرسید چه می كنید؟ مرد گفت :مشغول عبادت هستم
 ،حضرت عیسی فرمودند :پس چه كسی مخارجت را تأمین می كند ،مرد گفت :برادرم ،حضرت فرمودند :به
حقیقت برادرت از تو عابدتر است.
پیامبر (ص) در جمع یاران خود فرمودند :فرشته وحی در دلم القا نمود كه هیچ كس نمی میرد مگر اینكه
آنچه از روزی كه برای او مقدر شده به تمام و كمال به دست می آورد ،هر چند كه در طلب آن مشقتی نبرد،
پس تقوای الهی پیشه كنید و در طلب روزی نیكو ،میانه روی نمایید و مبادا اگر رزق شما دیرتر رسید ،از راه
معصیت در طلب آن برآیید چرا كه آنچه خدا برای بندگانش مقدر فرموده از طریق گناه و نافرمانی بدست
نیاید.

اخالق حرفه ای كسب و كار از منظر قرآن
در قرآن كریم بهره برداری انسان از نعمت¬های خداوند در زمین و همچنین استفاده از دسترنج خویش
ستوده شده ولذا می¬فرماید :
برای انسان ،زمین مرده نشانه¬ای است كه آن زمین را زنده و سبز كردیم و از آن ،دانه در آوردیم كه از آن
دانه¬ها می¬خورند و در زمین ،باغ¬هایی از درخت خرما و تاک پدید آوردیم و چشمه ها روان ساختیم تا
از میوة درختان و آنچه كه با دست خود به عمل آورده اند بخورند ،پس اكنون ،آیا شكر نمی گزارند.
در آیة فوق فرموده است :وَ مَا عَمِلَتْه اَیْدیهِمْ ،كه با توجه بدان ،جایگاه كار در اسالم را می¬یابیم .
خداوند متعال می فرماید :وَ جَعَلَ النَهارَ نُشُوراً ،و خداوند روز را وقت برخاستن از خواب قرار داد.
خداوند روز را زمان كار كردن و كسب و معاش قرار داد تا انسان ،روزی خود را با دست رنج خود بدست آورد
و شكر حق را بگذارد .بنابراین كسب معاش در قرآن سفارش شده است و از آنجا كه هر چه خداوند به آن
سفارش كرده است ،باید و نبایدهای آن را برای مردم چه درقرآن و چه به وسیله معصومین بیان كرده است،
سعی ما كشف این سفارشات است.
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اخالق كسب و كار در قرآن
 -1كسب رضای خداوند و اخالص در كار :اولین موردی كه هر فرد درتمام اعمال و رفتار خود من جمله
كسب و كار باید لحاظ كند ،كسب رضای خداوند و اخالص در كار است .فرد باید در تجارت خود خداوند
را لحاظ كند و به فرموده قرآن رنگ خدایی به كارهایش بزند ،آنجا كه می¬فرماید« :صبغه اهلل و من
احسن من اهلل صبغه » .وقتی فرد خداوند را در كارش مبنا قرار می¬دهد ،خود را از تمام مكرها و حیله¬ها
و آفات دور نگه داشته و در واقع خود را بیمه می-كند.
 -2نظمكارینسبتبههرشغلوكاری :با تمسک به ایات قرآن می¬توان دریافت كه كل نظام هستی بر مبنای
نظمی خاص استوار است كه این نظم می¬تواند الگوی انسان¬ها در انجام امور قرار گیرد .وقتی انسان
در همه امور خود منظم باشد ،چرخه زندگی اجتماعی¬اش نیز به خوبی پیش میرود .میوه فروش سر
ساعت آشغالهای مغازه¬اش را جمع می¬كند و در سطل زباله می¬گذارد ،رفتگر نیز سر ساعت میآید
و آنها را می¬برد .هر كدام از اینها اگر بر خالف نظم معهود عمل كند ،چرخه تمییزی و نظافت شهر
ناقص می¬شود و پس از مدتی كثیفی و بیماری بر شهر غالب می¬گردد .اهمیت نظم تا حدی است كه
یكی از وصایای امیرالمؤمنین به فرزندان خود در بستر شهادت ،امر به نظم در امور بود.
 -3اصالتقاندركار :خداوند خلقت خود را در نهایت اتقان و استحكام آفریده است :صُنْعَ اهللِ الّذی اَتْقَنَ كُلَّ
شیء اِنَّهُ خَبیرِ بِما تَفْعَلوُنَ  :این آفرینش خداست كه همه چیز را با اتقان و استحكام آفریده و به آنچه
می¬كنید ،آگاه است .لذا انسان¬ها نیز برای بهتر زیستن و انجام بهتر كسب و كار خود شایسته است كه
معامالت خود را به محكم¬ترین شكل ممكن انجام دهند .زمانیكه قراردادها با دقت و ظرافت تنظیم شود،
كسی نمی¬تواند به آن ایرادی وارد آورد و یا زیر قول و قرار خود بزند .بلندترین آیه قرآن در باب اداب
قرض گرفتن نازل شده است كه نشان می¬دهد محكم كردن و ثبت قرارداد چقدر اهمیت دارد و
دوراندیشی¬های لحاظ شده نیز ظرافت خاص خود را دارد ،تا جایی كه حتی اگر كار دو طرف به دادگاه
كشیده شد ،وجود شاهدان مانع از تضییع حق افراد شود .این یک نمونه كوچک از اتقان در كار است و
می¬توان آن را به موارد عینی¬تر تعمیم داد .به عنوان مثال اگر یک بنا كار خود را با سهل انگاری انجام
دهد و اتقان الزم را برای ساختن بنای خود لحاظ نكند ،با كوچكترین زلزله یا رانشی بنایش ویران شده
و چه بسا افرادی بر اساس این سهل انگاری كشته شوند.
 -4رعایت حدّ اعتدال در كار :یكی از مهم¬ترین اموری كه انسان باید در كارش لحاظ كند رعایت حد اعتدال
است .در تمام امور تجاری فرد باید میانه رو باشد .قرآن كریم در بحث صدقه دادن به پیامبر خدا
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می¬فرماید :وَلَا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَىعُنُقِكَوَلَاتَبْسُطْهَاكُلَّالْبَسْطِفَتَقْعُدَمَلُومًامَحْسُورًا  :هرگز دست خود را
(از روی بخل) به گردن مبند و نه (از روی سخاوت) كامال ً باز گذار كه سرزنش شده و حسرت خورده
(در خانه) نشینی.
از این آیه برمی¬آید كه حفظ اعتدال در امور مطلوب بوده و زیاده روی در هر كاری از هر دو طرف مذموم
است .بدی افراط و تفریط را هر انسانی درک می¬كند و لذا بهتر ان است كه در كارها از افراط و تفریط
بپرهیزیم.
 -5خوش برخوردی و خوش رویی :یكی از بارزترین نمودهای اخالقی در تجارت و معامالت داشتن برخوردی
خوب و رویی گشاده است .خداوند در قرآن كریم پیامبر را دارای خلقی عظیم وصف می¬كند و
می¬فرماید« :اِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظیمٍ؛ به درستی كه تو به اخالق پسندیده و بزرگی آراسته شدی» و از
آنجا كه پیامبر به عنوان اسوه بشریت معرفی شده است ،انسان¬ها موظف¬اند همیشه از این الگو تبعیت
كرده و در تعامالت خود با رویی گشاده با هم برخورد داشته باشند.
 -6رازداری :خداوند متعال در آیه  26سوره جن در رابطه با رازداری فرموده است« :عَالِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلَى
غَیْبِهِ أَحَدًا؛ داناى نهان است و كسى را بر غیب خود آگاه نمىكند» خداوند متعال ،از همهی اسرار مطلع
است و از تمام اتفاقات ،آگاه؛ اما با این وجود ،هیچ كس از اسرار غیب او آگاه نیست .خداوند متعال خود،
رازهای بندگانش را میپوشاند و به همین دلیل بر رازداری تاكید دارد .در بحث معامالت و تجارت نیز
رازداری از عناصر مهم شناخته می-شود .وقتی كسی از مقدار دارایی فرد دیگر با خبر می¬شود یا از
میزان اجناسی كه در انبار دارد ،نمی¬تواند اینها را برمال سازد ،شاید اعتبار و آبروی طرف مقابل با این
كار از بین برود و او را تا مرز نابودی بكشاند.
 -۷امانت داری :در قرآن كریم امده است كه مؤمنان كسانی هستند كه عهد و امانت خود را رعایت می¬كنند
 .امانتداری و خوش قولی اصلی مهم در معامالت است ،چرا كه اعتماد افراد به هم به میزان رعایت عهد
و امانت بستگی دارد .هر چه افراد امین¬تر باشند ،معامله با آنها آرامش بیشتری به فرد می¬دهد و او را
در زمینه اقتصادی بیشتر امیدوار میكند.
 -۸پشتكار و عدم یأس :یأس از بزرگترین گناهان بشر است  ،كسی كه به كاری مشغول است باید همیشه و
در همه حال به كار خود و نتیجه حاصل از آن امیدوار باشد ،چرا كه وقتی فرد كار را برای رضای خدا
انجام می¬دهد از سود و زیان آن واهمه¬ای ندارد و می¬داند كه همیشه خداوند امور را برای او اصالح
می¬كند .البته این به معنی اهمال در كار نیست ،بلكه فرد باید كار خود را در كمال اتقان و با
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پیش¬بینی¬های همه¬ جانبه انجام دهد و سپس كار را به خدا بسپرد و از او طلب یاری نماید تا یأس
و ناامیدی بر او چیره نشود.
 -9عدم كم فروشی :كم فروشی فقط مخصوص كسانی نیست كه با ترازو و وزن كردن اجناس سروكار دارند .كم
فروشی در مورد مشاغل دولتی و حضور در محل كار و انجام صحیح كار هم صادق است .یک كارمند وقتی
دیر می¬آید و زود می¬رود و كاری كه به او محول شده است را به درستی انجام نمی¬دهد ،در وقاع كم
فروشی می¬كند و لذا مخاطب فریاد وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ قرآن قرار می¬گیرد.
از نظر قرآن كم فروشی عمل ظالمانه اقتصادی است كه همه تار و پود جامعه را متاثر از فساد و تباهی میكند
و با سلب امنیت و اعتماد اجتماعی ،جامعه را تا مرز سقوط و تباهی پیش می برد و موجبات خشم و غضب
الهی را فراهم می آورد .از این رو كم فروشی را كه در ظاهر عملی مجرمانه ساده و پیش پا افتاده است ،به
عنوان گناه كبیره معرفی كرده و وعده عذاب دوزخ در آخرت و استیصال در دنیا را می دهد( .نساء ،آیات 29
تا )31
خداوند در آیاتی از جمله آیات پیش گفته و آیه نخست سوره مطففین ،كم فروشی را عامل گرفتاری در آتش
دوزخ دانسته و كم فروشان را در دره ای از دوزخ به عذابی هالک كننده و دردناک ترسیم میكند .
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عدم دریافت رشوه :فرد در انجام كار خود موظف است كه كار خود را به بهترین نحو انجام دهد و اینكه

بخواهد برای انجام بهتر كار یا نادیده گرفتن نتایج یک قرارداد و  ...مبلغی را دریافت كند ،كاری غیر انسانی
انجام داده است .گرفتن رشوه در فقه اسالمی حرام است «.سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْت »؛ یكی از آیاتی
است كه برای اثبات حرمت رشوه مورد استناد فقها و مفسّران قرار گرفته؛ یعنی آنها بسیار به سخنان تو گوش
مىدهند تا آن را تكذیب كنند ،مال حرام فراوان مى¬خورند.
آیه ذكر شده در وصف علماییهود بوده كه یكی از ویژگی¬های آنها ،رشوه خواری بود .مراد از كلمه «سحت»
رشوه بوده و علماییهود از مردم رشوه میگرفتند تا حكم خدا را تغییر دهند  .در اخالق نیز این امر بسیار
ناپسند است و با وجدان انسان سازگاری ندارد.
در مجموع بیان شد كه با تمسک به آیات قرآن می¬توان به اخالقی دست یافت كه رعایت آن می¬تواند
زندگی اقتصادی خوبی را برای مسلمانان رقم بزند .به نظر می¬رسد كه همان آموزه اول یعنی انجام كارها
برای رضای خداوند ،رأس تمام امور است و رعایت آن فرد را از هر جهت بیمه كرده و كارهایش به درستی
صورت میگیرد.
پاكیزه ترین كسب و كار در تجارت
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پیامبر خدا(ص) :همانا پاكیزه ترین شغل ،شغل بازرگانی است ،كه چون سخنی گویند دروغ نگویند و هرگاه
امانتی به آنها سپرده شود ،خیانت نكنند و هرگاه وعده دهند ،خلف وعده نكنند و وقتی چیزی می خرند ،از
آن نكوهش نكنند و وقتی چیزی می فروشند ،تعریف و تبلیغ نكنند و هرگاه بدهكارنددر پرداخت بدهی خود،
تعلل نورزند و هرگاه طلبكار باشند برای گرفتن طلب خود  ،فشار نیاورند .میزان الحكمه،ج 11
و همچنین یكی از بهترین راه های كسب و كار ،تجارت و بازرگانی است ،در همه انواع خرید و فروش مردم
با یكدیگر .گونه های حالل خرید و فروش شامل از آنچه خوراک بندگان خداست و مایه قوام زندگی آنها می
باشد و زندگی ایشان جز با آنها میسر نیست ،مانند آنچه می خورند و می نوشند و می پوشند و ازدواج می
كنند و تملک می نمایند و از جهت تملكی كه دارند از آنها استفاده می كنند و به كار گرفتن آنها در راه
كسب سودها و منافعی كه پایندگی زندگیشان بدانهاست و به نحوی از انحاء به مصلحت كار آنان می باشد.اما
گونه های حرام خرید و فروش ،هر چیزی كه مایه فساد و تباهی است و از خوردن و آشامیدن یا كسب آن یا
ازدواج كردن با آن یا مالک شدن آن یا نگه داشتن آن یا بخشیدنش یا عاریه دادنش ،نهی شده یا چیزی كه
در آن به نحوی از انحاء فساد و تباهی است(فروش مردار ،گوشت خوک ،شراب و…)

كم فروشی وگران فروشی از نظر قرآن
در قرآن مجید كه كتاب آسمانی و كالم الهی است به طور صریح و مكرربه كم فروشی اشاره شده و به شدت
تقبیح گردیده است و باالتر از آن قرآن كریم كم فروشی را موجب ویران شدن شهر مدین و نابود شدن قوم
آن معرفی كرده است  ،در شش سوره از  114سوره قرآن كم فروشی مورد مذمت قرار گرفته است .
سوره مطففین كه این سوره مباركه كه به نام كم فروشان معرفی شده است :
بسم اهلل الرحمن الرحیم  .ویل للمطففین الذین اذا اكتالوا علی الناس یستوفون  .و اذا كالو هم او وزنو هم
یخسرون  .اال یظن اولئک انهم مبعوثون  .لیوم عظیم  .یوم یقوم الناس لرب العالمین .
ترجمه  .وای به حال كم فروشان آنان كه وقتی چیزی را با پیمانه یا وزن از مردم تحویل می گیرند كامالً حق
خود را استیفاء می كنند ولی وقتی چیزی را تحویل مردم می دهند در پیمانه و وزن كمتر می دهند  .آیا
آنها عقیده ندارند كه بعد از مرگ زنده خواهند شدو به روز بزرگ رستاخیز ایمان ندارند  .روزی كه تمام مردم
در پیشگاه خداوند برای تعیین سرنوشت خود می ایستند ،دنباله این سوره شریفه درباره كسانی است كه
ایمان ندارند و عذابی است كه در انتظار آنها است .
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تطفیف كه مطففین از آن گرفته شده است در لغت به معنای اندک و كم است و مطفف به كسی اطالق می
شود كه از چیزی بكاهد و آن را از حد واقعی آن كم كند و آن را اندک كند  ،حال آن چیز ممكن است جنسی
باشد كه به دیگری می فروشد و یا كاری باشد كه برای فردی انجام می دهد و یا حتی ممكن است بهای
چیزی باشد كه می پردازد و یا مزد كاری باشد كه می پردازد در واقع امكان تطفیف كردن و كاستن فقط در
داد و ستد نیست بلكه در هر معامله ای ممكن است  .پس از آنجائی كه قرآن كریم از جانب یگانه خالق
هستی می باشد آن عالم یگانه با بیان یک كلمه (مطففین) در كمال فصاحت مطلب را طوری بیان فرموده
كه هر كم كاری و كم فروشی ای را شامل میشود ،و این كه خداوند متعال راجع به مسئله ی كم فروشی
علیرغم آیاتی كه در جا های متعدد قرآن آورده است هنگامی كه سوره ای را با چنین عنوانی نازل می كند
حاكی بر مهم بودن و شایع بودن این مسئله در بین بنی آدم می باشد .واینكه وقتی این سوره ی مباركه با
چنین جمله ای آغاز می شود وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ یعنی وای بركاهش دهندگانِِِ (حق مردم ) و یا به عبارت دیگر
یعنی وای بر كم فروشان  ،این مطلب نشان از سنگین بودن جرم كم فروشی و حق كشی دارد .

قواعد فقهی وحقوقی حاكم بر كسب و كار
معنای قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی و مسأله فقهی
قاعده فقهی ،حكم عام و گستردهای است كه به مسائل متعدد فقهی ارتباط دارد ،و قاعده اصولی ،اموری است
كه مجتهد برای تشخیص وظایف كلّی مكلف ،آن را در طریق استنباط احكام قرار میدهد و در تمام ابواب
فقه جاری است؛ البته متضمن حكم شرعی نیست ،و مسأله فقهی ،حكم و وظیفه عملی شرعی را بیان می-
كند؛ بنابراین ،قاعده فقهی ،برزخ بین مسائل اصولی و فقهی است .برخی از قواعد در تمام ابواب فقه جاری
میشود و برخی به باب یا ابواب محدودی اختصاص دارد .برخی از قواعد فقهی از دلیل قرآنی یا روایی خاص
استنباط میشود؛ مثل قاعده «علی¬الید» كه از حدیث نبوی مشهور «علی الید ما اخذت حتی تودی» استفاده
شده ،گاه از قاعده اصولی یا كالمی بهدست می-آید ،و گاه مثل قاعده اتالف از مجموع احكام صادرشده اصطیاد
میشود .
قواعد فقهی و كاركرد آن در بازار كار
با تبیین قواعد فقهی حاكم بر بازار كار ،تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت می¬گیرد و تمایزات كلی بین
بازار كار در اقتصاد اسالمی و اقتصاد غیراسالمی معلوم میشود .كنار قواعد فقهی مرسوم میتوان قواعد
جدیدی مثل قاعده اسراف ،قاعده عدم انحصار ،قاعده تعاون ،قاعده آزادی و عدم اكراه ،قاعده حاكمیت دولت
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اسالمی ،قاعده لیس لالنسان اال ما سعی را مطرح كرد .ضمن بیان مختصر قواعد مرسوم ،كاركردهای آن را
در بازار كار روشن ساخته؛ ولی به قواعد جدید با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت.
كاركرد قواعد فقهی مرسوم
فقیهان بهطور مستقل یا در ضمن مباحث فقهی خود این قواعد را به تفصیل مطرح كردهاند ،در این قسمت
بیشتر كاركرد این قواعد در بازار كار مورد توجه است.
 -1قاعده ایتمان (عدم ضمان امین)
از قواعد مسلّم فقهی ،عدم ضمان امین دربارة اموالی است كه در اختیار او قرار دارد .امین ،ضامن تلف بدون
تعدی و تفریط نیست .نیروی كار استخدام شده ،عامل در عقد مضاربه ،مزارعه ،مساقات ،جعاله و وكیل در
انجام كار ،امین هستند و چنانچه اموال در اختیار آنها بدون كوتاهی از بین برود ،ضامن نیستند .اصل اولیه
دربارة افراد شاغل در بازار كار كه وسایل و ابزار كارفرما در اختیار آنان قرار میگیرد ،امینبودن و قابل
اعتمادبودن آنان است .امین كسی است كه با اذن از سوی مالک یا شارع در مال تصرف میكند و مال بهصورت
امانت در اختیار او قرار گرفته است .وجود این اصل ،فضای حاكم بر روابط بازار كار را از دوگانگی و تضاد و
سوءظن دور میسازد و روحیه برادری را گسترش میدهد .در این فضا ،امكان همكاری بین صاحب سرمایه و
نیروی كار باال میرود و هزینه همكاری كاهش مییابد .همچنین وجود این مبنای اعتماد ،عامل كار را در
حفظ اموال صاحب كار ترغیب میكند و با دوری از اسراف تعهد خود را نشان داده ،از تعدی و تفریط دوری
می¬كند؛ البته اگر قراینی بر بیتعهدی عامل یافت شود و بر تعدّی و تفریط او داللت كند ،حكم بر ضمان
میشود .در اینصورت ،عامل از حالت امینبودن خارج شده است.
 -2قاعده احسان
به مقتضای آیه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ» (توبه ( )91 ،)9و «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» (رحمن
( )60 ،)55چنانكه شخص به قصد نیكوكاری برای دفع ضرر یا جلب منفعت دیگری ،كاری كند و كار او
باعث خسارت شود ،ضامن نیست ،و باید از اقدام شایستة او سپاسگزاری كرد .هرگاه نیروی كاری از جانب
كارفرما اجازة تصرف ندارد ،به قصد محافظت از اموال او و دفع خطر در آن مال تصرف كند و بخشی از مال
در اثر تصرف از بین برود ،ضامن نیست .همچنین اگر عامل برای حفظ اموال صاحب كار مجبور شود بدون
اذن او كاری انجام دهد ،نباید حق او ضایع شود و بهعلت انجام خدمت ،مزد چند روز كار را از دست بدهد؛
بلكه صاحب مال باید اجرت عامل را بپردازد؛ چون عامل محسن است و عمل او براساس قاعدة احترام عمل
مسلمان ارزشمند است (آل كاشفالغطاء ،بیتا :ج ،1ص.)92
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وجود این قاعده باعث میشود كه نیكوكاران ،از انجام عمل نیک منصرف نشوند و با كار خود در حفظ اموال
همدیگر بكوشند؛ هرچند اموال در اختیار آنها قرار نگرفته باشد؛ بنابراین ،تالش نیروی كار در ادارهكردن
اموالِ غیر ،با قصد خیر ضایع نمیشود و به تناسب ارزش آن جبران میشود .احسان او با احسان جبران
میشود و صاحب مال باید اجرت كار او را ادا كند .عدم ادای دستمزد او نوعی سبیل و خسارت بر او است.
میتوان از اطالق نفی سبیل و لزوم جزای احسان به احسان در آیه استفاده كرد كه مقصود از قاعدة احسان،
فقط نفی ضمان محسن دربارة خسارات وارد به غیر نیست كه موردنظر فقیهان است؛ بلكه هر نوع خسارتی
را شامل میشود؛ چه خسارت وارد بر محسن و چه خسارت وارد شده بر مال غیر؛ البته پوشیده نیست كه
محسن نباید كار را با قصد تبرع انجام داده یا كار عرفاً ارزش مالی نداشته باشد؛ وگرنه قاعده شامل نخواهد
شد.
 -3قاعده اتالف
طبق قاعده عقالیی و عرفی ،هر كس مال دیگری را از بین ببرد ،ضامن جبران آن خواهد بود .این قاعده مورد
تأیید شرع است و از مجموع ادله شرعی میتوان مفاد این قاعده را استنباط كرد .در ضمن مقصود از مال،
اعم از عین و منفعت است.
در بازار كار ،اگر عامل ،عین مال صاحب كار را از بین ببرد ،ضامن است .اگر صاحب كار قدرت كار و منافع
عامل را از بین ببرد ،ضامن خواهد بود .قدرت كاركردن كارگر مالیت و ارزش دارد و صاحب كار نمیتواند
مستقیم یا غیرمستقیم در نابودی توان كاری او دخالت داشته باشد .اگر محیط كار نامناسب باشد یا دستگاه
غیرسالم و غیرمجهز به امكانات حفاظتی باشد و باعث خسارت به كارگر شود ـ گرچه صاحب كار بهطور
مستقیم توان كاری كارگر را از بین نبرده ـ چون او را در محیط نامناسب قرار داده ،ضامن خسارت واردشده
خواهد بود .اگر در تولید كاال ،كارگر از مواد اولیه بیش از حد استفاده كند و مقداری از آن را از بین ببرد،
ضامن خواهد بود.
این امر در مورد كاالی متعلق به بخش عمومی شدیدتر است .از آنجا كه مالكیت این واحدها به عموم تعلق
دارد ،خسارت واردكردن و استفادة نادرست از مواد اولیه باعث ضمانت برای عموم جامعه میشود .همچنین
ممكن است در مورد استفاده از معادن ،آبها و زمینهای متعلق به دولت اسالمی ،چنانچه به نابودی بخشی
از اموال بینجامد ،به ضمانت حكم كرد؛ برای مثال ،اگر فاضالب كارخانه به رودخانه ریخته شود و آلودگی
پدید آورد یا استفادة نادرست از جنگلها باعث نابودی آن یا نوع استفاده از معادن باعث هرزرفتن مواد اولیه
شود ،آلودهكننده رودخانه و از بینبرنده جنگل و مواد اولیه ،ضامن خواهد بود .وجود این قاعده باعث محافظت
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از اموال صاحب كار ،منافع كارگر و نیروی انسانی و اموال عمومی میشود و با مشخصشدن مسؤولیتها و
حقوق هریک از دو طرف ،محدوده عمل معیّن میشود.
 -4قاعدة المؤمنون عند شروطهم
طبق این قاعده ،مؤمنان باید به شروطی كه در معامالت تعهد میكنند ،وفادار باشند و در حد امكان و توان
در تحقق آن بكوشند؛ البته شروط معامله نباید با قواعد شرع مخالفتی داشته باشد .عمل به مفاد قرارداد و
تعهدات ضمنی آن در سالمسازی روابط اجتماعی و حقوقی افراد تأثیر دارد و دو طرف قرارداد با آرامش و
اطمینان از تحقق خواستههای پذیرفته شده و لزوم عمل آن بهكار خود ادامه میدهند .حاضران در بازار كار،
هرگونه تعهد شرعی و انسانی را كه در قراردادها مطرح میشود ،باید انجام دهند .ایمان افراد باعث میشود
هرگونه تعهد رفاهی یا خدمتی از هر یک از دو طرف عملی شود .بدون تردید ،وجود این قاعده و عمل به آن
باعث كاهش هزینههای تولید میشود .نگرانی دو طرف تا پایان مدّت قرارداد از بین میرود و برنامهریزی برای
تولید انجام میگیرد.
 -5قاعدة نفی عسر و حرج
انجام هر كاری با سختی مواجه است؛ ولی چنانچه عملی مشقت فوقالعاده و غیرقابل تحمل داشته باشد ،این
نوع مشقت قابل تحمیل بر افراد به جهت انعقاد قرارداد نیست .حتی در احكام عبادی ،چنانچه عمل به آن
باعث حرج و سختی فوقالعاده شود ،وجوب حكم برداشته میشود؛ بنابراین ،الزام انجام هر حكم و قراردادی
كه مستلزم مشقت فوقالعاده برای افراد باشد ،از نظر شرع ممنوع است .اساس دین االهی بر راحتی است ،نه
سختی و زحمت ،و هیچكس بر بیش از توانایی خود مكلف نیست و خداوند ،حرج و سختی را از افراد برداشته
است (بقره ( 1۸5 ،)2و 2۸6؛ حج (۷۸ ،)22؛ مائده ( .)6 ،)5هرگونه وضعیت حاكم در بازار كار كه اجرای آن
برای نیروی كار مشقت فوقالعاده داشته باشد مثل زیادبودن ساعت كار ،نامناسببودن وضعیت كار و عدم
رعایت مسائل بهداشتی و امنیتی و دستمزد پایین ،باید لغو شود و در بازاری كه افراد متدین هستند ،چنین
وضعی هرگز تحقق نمییابد.
كاركرد قواعد جدید
در این قسمت ،با استفاده از متون دینی ،قواعد جدیدی را در بازار كار اصطیاد كرده ،به بررسی كاركرد آنها
میپردازیم؛ همانگونه كه در مقدمه اشاره شد ،این قواعد ،احتمالی و جهت جلب نظر و بررسی صاحبان
اندیشه است.
قاعده آزادی و عدم اكراه
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از قواعد فقهی مهم ،عدم صحت معاملهای است كه شخص ،به انجام آن مایل نباشد؛ ولی بهواسطة اكراه كسی
مجبور شود به معامله تن دهد .هرگاه تهدید جدی وجود داشته باشد و شخص احساس كند در صورت عدم
معامله ضرری به او وارد میشود ،اكراه تحقق یافته است .در واقع بهعلت اكراه ،عنان آزادی در تصمیمگیری
و رضا به آن از بین میرود؛ گرچه عمل را با توجه به اكراه برمیگزیند تا تهدید عملی نشود .فقه ،چنین
معاملههایی را بهعلت وجود اكراه ،نوعی اكل مال به باطل میداند .اكراه ،افزون بر آنكه بطالن وضعی معامله
را در پی دارد ،حرام نیز هست .قاعده عدم اكراه و آزادی اراده گرچه در كتابهای فقهی به انعقاد عقد اختصاص
دارد میتوان آن را با قراین و ادله متعدد شرعی تعمیم داد و بهصورت یكی از اصول و مبانی حاكم بر بازارها
از جمله بازار كار و احتماالً بهصورت قاعده فقهی مطرح ساخت .آزادیداشتن در انجام كارها اصل اولیه است
و دین مبین بر آن تأكید داشته و كوشیده است از آزادی افراد مراقبت كند .در بازار كار ،به جز مشاغلِ
محدودی كه برای جامعه ضرر دارد و در شرع حرام شده است ،مسلمان میتواند از میان هزارها نوع شغل هر
كدام را كه مایل است برگزیند .وجود آزادی در انتخاب مشاغل باعث شكوفایی خالقیت و استعدادهای فراوان
میشود.

محرمات كسب و تجارت در اسالم
احتكار چیست؟
احتكار در لغت از ریشة «حكر» گرفته شده كه به معنای ظلم ،عسر ،سوء معاشرت آمده است.از نظر حقوقی احتكار،
عبارت است از این كه كسی كاالی مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از
فروش به دولت یا مردم ،پنهان كند.
احتكار ،به لحاظ اینكه قدرت خرید مردم را كاهش می دهد ،حرام شمرده شده است .هر مقدار پولی كه عادالنه و
مشروع در اختیار فردی باشد ،در سیستم اقتصادی صحیح ،و دور از سودجویی و استثمار ،به معنی آن است كه به
نسبت آن وجه ،حق استفاده از كاالهای جامعه را در رابطه با نیاز خود دارد .ولی احتكار این حق را از او سلب می
نماید .در واقع احتكار نه تنها پایمال كننده حقی از حقوق افراد است ،بلكه بر اثر وجود پول ،یعنی وسیله مبادله
كاال در دست مردم ،با نبودن كاال در بازار یا كمبود آن ،موجب تورم می شود كه از مفاسد بسیار خطرناک اجتماع
است و در صورت ادامه آن ،آثار ناهنجار معنوی نیز به دنبال خواهد داشت و در نهایت در زنجیره نظام جامعه
اختالل ایجاد خواهد كرد و نتیجتا جامعه ای فاسد خواهد ساخت.
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پس از پیروزی انقالب اسالمی و تصویب قانون «حدود صالحیت دادسرا و دادگاههای انقالب» مصوب 1362 /2/11
رسیدگی به جرائم گرانفروشی و احتكار ارزاق عمومی در صالحیت دادگاههای انقالب اسالمی قرار گرفت .اما پس
از هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسالمی ایران و رواج بازار احتكار و كمبود و نایابی برخی از اجناس
و تهیّة آن از بازار سیاه باعث گردید كه قانونگذار در تاریخ  ،136۷ /1 /23قانون تشدید مجارات محتكران و
گرانفروشان را به تصویب رساند .نظر به اینكه مدت اجرای مقررات اخیر الذكر از تاریخ الزم االجراء بودن پنج سال
تعیین گردیده بود لذا در تاریخ  69 /9 /19قانون «مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی كشور» تصویب گردید
كه در بند ب مادة  1آن اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی كالن ارزاق یا سایر نیازمندیهای
عمومی و احتكار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات كشاورزی و سایر تولیدات مورد
نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا كمبود آنها ،جرم محسوب شده و مرتكب به مجازاتهای مقرر در
این قانون محكوم میشود.
عمل مرتكب ،فعل مثبت مادی خارجی است كه به صورت جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد
افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات كشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد
انحصار یاكمبود در عرضة آنها تجلی مییابد .بدین ترتیب زمانی احتكار جرم است كه موجب آشفتگی در نظام
جامعه و ایجاد بازار سیاه گردد و موجب تضییق و دشواری عامه مردم گردد ،وگرنه در مورد فراوانی كه عرضة
بیرویه كاال چه بسا موجب اتالف مال شود ،نه تنها جرم نیست بلكه از جهاتی منطبق با موازین عقالنی است.
زمانی احتكار جرم است كه موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه گردد و موجب تضییق و
دشواری عامه مردم گردد ،وگرنه در مورد فراوانی كه عرضة بیرویه كاال چه بسا موجب اتالف مال شود ،نه
تنها جرم نیست بلكه از جهاتی منطبق با موازین عقالنی است.
هدف اصلی احتكار برای فروشندگان ،منفعت طلبی از تمایل و شتابی است كه خریداران در اثر باور كردن
كمیابی كاال از خود نشان داده و به ذخیره سازی و نگهداری كاال میپردازند.
موضوع جرم احتكار ،ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی افراد جامعه است .مقنن یا تأسی از نظر فقهای معاصر
قائل به تفكیک شده و ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم را شامل گندم ،جو ،كشمش ،خرما و روغن حیوانی
و نباتی دانسته و كسانی را كه اقدام به جمع و نگهداری آنها به قصد افزایش قیمت نمایند محتكر میشناسد.
و اگر كاالهای دیگری غیر از پنج مورد مذكور را كه مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا
امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعالم نیاز دولت حبس و امساک نماید ،در
حكم محتكر محسوب و از این حیث به مجازات محتكر محكوم خواهند شد .در نتیجه ارزاق مورد نیاز و
ضروری عامه هر نوع كاالئی است كه برای مصرف افراد جامعه ضرورت دارند.
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عنصر معنوی جرم احتكار
جرم احتكار از جمله جرائم عمدی است .و برای اینكه احتكار جرم تلقی شود نه تنها میبایست سوء نیت عام
مرتكب كه داللت به ارتكاب عمل جمعآوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع
شخصی و به قصد افزایش قیمت است ،تحقق یابد ،بلكه میبایست سوء نیت خاص او كه همانا ایجاد انحصار
یا كمبود در عرضة آنها به جهت اخالل در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود.
مجازات محتكر
اگر اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتكار عمدة ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی به قصد
ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد ،مرتكب
یا مرتكبین محارب و مفسد فی االرض شناخته شده و به مجازات اعدام محكوم خواهند شد .و در غیر اینصورت
به حبس از پنج تا بیست سال محكوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط كلیه اموالی
كه از طریق خالف قانون بدست آمده است ،حكم خواهد داد.
ضمناً دادگاه میتواند عالوه بر جریمة مالی و حبس ،مرتكب را به  20تا  ۷4ضربه شالق در انظار عمومی
محكوم نماید .در مواردی كه اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتكار عمده یا كالن یا فراوان
ارزاق یا نیازمندیهای عمومی نباشد مرتكب به دو تا پنج سال حبس و ضبط كلیة اموال كه از طریق غیرقانونی
به دست آمده است به عنوان نقدی محكوم خواهد شد .اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی
اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونیها و غیراینها انجام گیرد ،فرد یا افرادی كه در انجام این اقدامات
عالماً و عامداً مباشرت یا شركت یا به گونهای دخالت داشته باشند ،بر حسب اینكه اقدام آنها با قسمت اول یا
دوم مادة  2قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی كشور منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده
محكوم خواهند شد .در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور كلی مسؤول یا مسؤولین
ذیربط كه به گونهای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینة جلوگیری از آن یا آگاه
ساختن افراد یا مقاماتی كه قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و از انجام تكلیف مقرر
خود داری كرده یا با سكوت خود به تحقق جرم كمک كنند معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر
مقررات مادة  ۷26قانون مجازات اسالمی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محكوم خواهند شد.
هدف اصلی احتكار برای فروشندگان ،منفعت طلبی از تمایل و شتابی است كه خریداران در اثر باور كردن
كمیابی كاال از خود نشان داده و به ذخیره سازی و نگهداری كاال میپردازند.

احتكار در قرآن
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در قرآن مجید به طور صریح و مكرربه كم فروشی اشاره شده و به شدت تقبیح گردیده است و باالتر از آن
قرآن كریم كمفروشی را موجب ویران شدن شهر و نابود شدن قوم آن معرفی كرده است  .و در شش سوره از
 114سوره قرآن كم فروشی مورد مذمت قرار گرفته است.سوره مطففین كه این سوره مباركه كه به نام كم
فروشان معرفی شده است:
 -1ویل للمطففین الذین اذا اكتالوا علی الناس یستوفون  .و اذا كالو هم او وزنو هم یخسرون.
وای به حال كم فروشان آنان كه وقتی چیزی را با پیمانه یا وزن از مردم تحویل می گیرند كامالً حق خود را
استیفاء می كنند ولی وقتی چیزی را تحویل مردم می دهند در پیمانه و وزن كمتر می دهند  .آیا آنها عقیده
ندارند كه بعد از مرگ زنده خواهند شدو به روز بزرگ رستاخیز ایمان ندارند  .روزی كه تمام مردم در پیشگاه
خداوند برای تعیین سرنوشت خود می ایستند.
 -2سوره اسراء  :واوفوا الكیل اذا كلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم  .ذلک خیر و احسن تأویالً
جنس را با پیمانه كامل و وزن درست تحویل بدهید  .كه این كار خوب می باشد و عاقبت بهتری برای شما
دربردارد  .در این سوره مباركه كه قبل از اشاره به موضوع پیمانه و وزن صحیح به زنا و قتل نفس و تعدی به
مال یتیمان اشاره شده است و كم فروشی در ردیف این گناهها قرار گرفته است.

ربا از دیدگاه اسالم
ربا در اصطالح به معنی گرفتن یک مال در عوض پرداخت مالی از همان جنس است به طوری كه میزان یكی
زیادتر از دیگری باشد .ربا در دین اسالم یكی از گناهان كبیره است و در احادیث فراوانی از پیامبر اسالم و ائمه
اطهار علیه السالم تصریح به كبیره بودنش می فرمایند و نیز از جمله گناهانی است كه در قرآن مجید بر آن
وعده عذاب داده شده است بلكه تشدید عذاب آن را بیش از بسیاری از گناهان می فرماید.
ربا در شرع بر دو قسم است:
 .1ربای قرضی
 .2ربای در معامله.


ربای قرضی آن است كه كسی مالش را به دیگری قرض دهد به شرطی كه پس از مدتی زیادتر از آن چه
داده پس بگیرد خواه زیادی از جنس باشد مثل این كه ده تومان بدهد و شرط كند یازده تومان بگیرد یا
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این كه زیادی در كار باشد مثل این كه ده تومان قرض بدهد و شرط كند كه عالوه بر پس دادن ده تومان
لباسش را هم بدوزد و هم چنین است زیادی نسبت به بهره و منفعت مثل این كه ده تومان قرض دهد
به شرطی كه یک سال مجانی در خانه اش بنشیند و یا این كه زیادی از قبیل وصف باشد مثل این كه ده
مثقال طالی نساخته قرض بدهد بعد ده مثقال طالی ساخته پس بگیرد.


ربای در معامله آن است كه معامله بریک جنس صورت بگیرد یعنی عوض و معوض از یک جنس باشند
مثل این كه برنج را به برنج بفروشد یا روغن را به روغن و آن جنس هم در داد و ستد كشیدنی یا پیمانه
ای باشد با زیادی معامله شود مثل این كه یک كیلو گندم را به دو كیلو معامله كند.

یا یک پیمانه شیر را به دو پیمانه بفروشد .اما ربا در اجناسی كه بصورت عددی خرید و فروش می شوند مثل گردو
و یا تخم مرغ حرام نیست.
فرقی در حرمت معامله ربوی نیست بین اینكه عوض و معوض هر دو از جمیع جهات برابر باشند یا یكی سالم و
دیگری معیوب یا یكی بهتر از دیگری باشد مثل این كه یک كیلو گندم اعال بفروشد به دو كیلو گندم درجه پایین
و نیز فرقی هم نیست بین این كه زیادی از همان جنس باشد و یا از جنس دیگر یک كیلو گندم بفروشد به دو
كیلو گندم یا یک كیلو گندم بفروشد به یک كیلو گندم با یک سیر برنج و همچنین فرقی نیست كه زیادی عینی
باشد مثل همین كه گندم بفروشد به بیشتر یا حكمی باشد مثل این كه یک كیلو گندم را بفروشد به یک كیلو
گندمی كه دو ماه دیگر می گیرد.
برای دوری از ربا ،الزم است كه افرادی كه اهل تجارت هستند طبق روایت وارده ،از مسائل و احكام ربا مطلع
باشند.
 -1كلمات و گفتار در ایجاد و عدم آن ،نقش اساسی دارند؛ مثال شخصی كاالی را به صورت نسیه یا قسطی می خرد،
فروشنده بعد از بیان قیمت نقدی ،می گوید :این قیمتش صد هزار تومان است و برای سه ماه دیگر سودش می
شود صد و بیست هزار تومان ،این گونه گفتار شبهه ربا دارد اما اگر بگوید قیمت نقدی این قدر و قیمت نسیه
سه ماهی صد و بیست هزار تومان است بدون بكار بردن كلمه سود كه شبهه ربا ندارد و یا در خرید و فروش
طال ،نباید كلمه تعویض را بكار برد و باید كلمات خرید و فروش مطرح شود .هم چنان كه در برخورد و گفتگو
بین افراد جمالت در معنی شاید یكی باشند ولی از جهت ظاهری بعضی جمله ها قشنگ هستند و بعضی جمله
ها زشت.
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 -2گاهی امور بانكی قوانین آن از لحاظ شرعی صحیح است اما مجریان امور بانكی وارد نیستند یا حوصله بكارگیری
آن را ندارند.
 -3جو و گندم یک جنس حساب می شوند پس اگر یک من گندم را به دو من جو بفروشد ربوی و حرام است.
 -4برای رهائی از ربا اگر كسی چیزی را به جنس كمتر ضمیمه كند و یا به هر دو طرف معامله ضمیمه كند حالل
است و یا دو معامله جدا گانه انجام دهند یعنی یک من گندم خود را بفروشد دو تومان و و یک من و نیم بخرد
به دو تومان .و یا یكی جنسش را بفروشد و دیگری ببخشد یا صلح كند.
 -5بین چهار طایفه ربا نیست؛ بین پدر و فرزند؛ هر یک می تواند از دیگری زیادتر بگیرد؛ بین زن و شوهر هم ربا
نیست؛ بین عبد و مولی هم ربا نیست و مسلمان می تواند از كافر حربی ربا بگیرد ولی نمی تواند ربا بدهد و از
كافر ذمی هم نمی شود ربا گرفت.
 -6ربا در صورتی حرام است كه از ابتدا شرط زیادی و سود بشود ولی اگر از ابتدا شرط نبوده بلكه بعدا چیزی اضافه
بصورت هدیه یا چیز دیگر بدهد حرام نیست بلكه كار خوبی هم هست كه كسی كه از دیگری قرض می گیرد
موقع تحویل قرض خود هدیه ای هم به قرض دهنده بدهد تا سنت قرض دادن تشویق شود.
 -۷همچنان كه ربا گرفتن حرام است ربا دادن هم حرام است بلكه شاهد و كاتب و نویسنده بیع و قرض ربوی هم
حرام است.
 -۸مالی را كه كسی با شرط ربا قرض می گیرد چون قرض فاسد است مالک آن نمی شود و اگر در آن تصرف كرد
و منفعتی در آن پیدا شد مال قرض دهنده و مالک اصلی می باشد مثال اگر گندم را بصورت ربائی قرض كند و
آن را بكارد گندمی كه برداشت می كند مال قرض دهنده گندم است اما در صورتی كه قرض گیرنده یقین دارد
كه اگر بشرط سود هم نبود قرض دهنده راضی بود كه در آن تصرف كند تصرفش اشكال نداد و مالک منفعت
می شود.
 -9كسانی كه ربا می خورد می گویند ربا هم یک نوع معامله است و فرقی بین آن ها نیست چون معامله حالل است
ربا هم حالل است در حالی كه بین معامله و ربا بسیار فرق است زیرا معامله عبارت است از عوض كردن مالی
كه از آن بی نیاز است به مالی كه به آن نیازمند است و این امری است عادالنه و عاقالنه و الزمه حیات اجتماعی
انسان است اما ربا عبارت است از دادن مالی كه از آن بی نیاز است به دیگری كه به آن نیازمند است به شرطی
كه در موقع پس دادن همراه با زیادتی بدهد.
-10

ربا خوار از آثار خیر و بركت معنوی كه در كسب و كار و جنبش و سعی در تحصیل معاش است محروم

است چنان چه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله می فرمایند عبادت هفتاد قسم است و افضل اقسام آن طلب مال
حالل است .و نیز فرمودند تاجر راست گفتار درست كردار با انبیا محشور است و صورتش مانند ماه شب چهارده
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می درخشد .مال ربوی هر چند فراوان باشد عاقبتش بی بركت است چنان چه تجربه ثابت كرده مال ربوی دوام
ندارد و عذابش برایش می ماند.

خطرات و آفات تجارت
امیرالمؤمنین علی (ع) در وصیت به فرزندش می فرماید:
ال تخاطر بشی ء رجاء اكثر منه و اطلب فانه یأتیک ما قسم لک و التاجر مخاطر.
از آنجا كه تاجر را خطرات گوناگونی تهدید می كند ،ممكن است حدیث را چند معنا كرد:
 -1برای به دست آوردن سود بیشتر ،جانت را به خطر نیانداز؛ و در عین حال طلب روزی كن ،كه آنچه باید برسد،
خواهد رسید .بعد امام (ع) در آخر جمله اش یک بیان كلی آورده كه التاجر مخاطر .یعنی همیشه تاجر در خطر
است .چون تاجر خودش را به آب و آتش می اندازد و معامله می كند .اما نمی داند سودی خواهد كرد یا نه و
محموله اش به مقصد خواهد رسید یا نه و در سفرهای دور هوایی و دریایی بر خواهد گشت یا نه.
 -2معنای دیگر برای التاجر مخاطر ،این است كه چون تاجر ،معامالت زیادی را انجام می دهد و از طرفی غالباً ،از
مسائل فقهی بی خبر است ،قهراً دچار شبهات و محرمات می شود .یا بگوییم چون سر و كارش با پول است و
پول عالقه و دلبستگی می آورد ،دیگر كاری به قرآن و روایات و احكام ندارد و سرانجام به حرص و بخل و طمع
و دنیازدگی مبتال می شود و لذا تاجر ،در خطر است.
از علی (ع) نقل شده است:
التاجر فاجر و الفاجر فی النار اال اخذ الحق و اعطی الحق ** وسائل ،ج  ،12ص .***.2۸2
یعنی تاجر ،فاجر است و فاجر در آتش است مگر اینكه حق بگیرد و حق بدهد.

دروغ و قسم دروغ در كسب و كار
خداوند در قرآن می فرماید:
انما یفتری الكذب الذین ال یؤمنون بآیات اهلل و اولئک هم الكاذبون.
یعنی كسانی دروغ می گویند كه ایمان به آیات الهی ندارند.
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اگر چه مورد آیه ،دروغ و افترا بر خداوند متعال و پیامبر اكرم (ص) است ،ولی به هر حال زشتی دروغ
اجماالً در این آیه مجسم شده است .اصوالً در تعلیمات اسالم به مسأله راستگویی و مبارزه با دروغ فوق
العاده اهمیت داده شده است كه نمونه های آن را به طور فشرده بیان می كنیم:
الف -دروغ سرچشمه همه گناهان است :در روایات اسالمی ،دروغ به عنوان كلید گناهان معرفی شده است.
در حدیثی از امام باقر (ع) نقل شده است :خداوند متعال برای شر و بدی قفلهایی قرار داده كه كلید آن
قفلها شراب است( .چرا كه عقل ،مانع زشتیها و فسادها است و مشروبات الكلی عقل را از كار می اندازد)
سپس اضافه فرمودند :دروغ ،از شراب بدتر است.
ب -دروغ سرچشمه نفاق است :چرا كه راستگویی یعنی هماهنگی زبان با دل ،و دروغ ناهماهنگی این دو
است .و نفاق نیز چیزی جز تفاوت ظاهر و باطن نیست.
ج -دروغ از گناهان كبیره است :پیامبر اسالم (ص) فرمود:
ال اخبر كم باكبر الكبائر األشراک باهلل و عقوق الوالدین والكذب ** معراج السعادة ،ص .***.441
یعنی آیا بزرگترین گناهان كبیره را به شما نگویم؟ شرک به خدا ،نامهربانی با پدر و مادر و سخن دروغ.
د -ناسازگاری دروغ با ایمان :در احادیث متعددی به ناسازگاری دروغ با ایمان اشاره شده است .از جمله در
حدیثی آمده است.
سئل رسول اهلل (ص) یكون المؤمن جبانا؟ نعم ،قیل و یكون بخیال؟ قال نعم ،قیل یكون كذابا؟ قال ال
**ترغیب ،ج  ،3ص .***.595
یعنی از پیامبر اكرم (ص) پرسیدند آیا مؤمن ممكن است ترسو باشد؟ فرمودند آری؛ سپس پرسیدند ممكن
است بخیل باشد؟ فرمودند آری؛ پرسیدند ممكن است دروغگو باشد؟ فرمودند خیر.
چرا كه دروغ از نشانه های نفاق است و نفاق با ایمان سازگار نیست .به همین دلیل از امیرالمؤمنین علی
(ع) نقل شده است كه انسان هیچگاه طعم ایمان را نمی چشد تا دروغ را ترک گوید؛ خواه شوخی باشد یا
جدی ** بحار ،ج  ،۷2ص .***.249
صورتهای مختلف دروغ
هر دروغگویی ،با نوعی از دروغ سر و كار دارد .اختالف دروغها در اثر اختالف دروغگوهاست كه هر یک با
دیگری ازنظر روحیه ،یا موقعیت ،یا وضع اقتصادی یا جهات خانوادگی و ....تفاوت دارند.
بعضی در كسب و كار دروغ می گویند و چنین فكر می كنند كه بدین وسیله سود بیشتری می برند ،و با این
گمان باطل ،خود را آلوده به گناه كرده و مال حالل را تبدیل به حرام می كنند .دروغ در كسب ،خود انواعی
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دارد:
الف -دروغ قولی :مثل اینكه به دروغ بگوید این جنس را به فالن مقدار خریده ام.
ب -دروغ عملی :گاهی به صورت غش در معامله است .یعنی تقلب در جنس .به عبارت دیگر ،مخلوط كردن
جنس عالی یا جنسی كه در قیمت مساوی با آن نیست .آنگاه مجموع را به نام جنس عالی و به قیمت آن
فروختن .مثل اینكه در شیر ،آب كرده شود و به جای شیر خالص فروخته شود ،یا طال با مس مخلوط شود،
و به جای طالی ناب فروخته شود ،و یا چای بد در چای خوب مخلوط شود و در روغن ،پیه داخل شود و....
رسول خدا (ص) فرمودند :هر كس در خرید و فروش با مسلمانی غش كند ،از ما نیست و در روز قیامت با
یهود محشور خواهد شد .زیرا یهودیان متقلبترین افراد با مسلمانان هستند** وسائل ،ج  ،12ص .***.210
در كنزل العمال از رسول خدا (ص) آمده است:
لیس منا من غش.
یعنی از ما نیست آنكه به دیگران غش و خیانت كند.
مردی آرد فروش بر امام صادق (ع) وارد شد ،حضرت به او فرمود:
ایاک والغش فانه من غش ،غش فی ماله فان لم یكن له مال غش فی اهله.
یعنی بر تو باد كه از خیانت در معامله دوری كنی .زیرا آنكه تقلب كند ،در اموال وی خیانت شود .پس اگر
مالی نداشته باشد ،در خانواده اش خیانت شود** همان مدرک ،ص .***.209
امام محمد باقر (ع) فرمود :پیامبر خدا (ص) در بازار مدینه به گندم فروشی برخورد كرد و به او فرمود :غذای
خوبی می بینم .از قیمت آن سؤال كرد .در همین حال از طرف خداوند متعال وحی آمد كه ای رسول من
دست خود را در درون آن جنس كن .پس حضرتش چنین كرد و در آن گندمهای نامرغوب پیدا شد .به
فروشنده آن فرمود :كار تو با مسلمانان ،خیانت و غش و فریب است ** وسائل ،ج  ،12ص .***.210
از رسول خدا (ص) نقل شده كه فرمودند:
من باع شیئا فال یحل له حتی یبین ما فیه و ال یحل لمن یعلم ذلک ان ال یبینه.
هر كه جنسی را می فروشد ،بر او حالل نباشد تا برای خریدار توضیح دهد آنچه را در اوست و حالل نباشد
بر كسی كه (عیب) آن را بداند و توضیح ندهد.
بنابراین اگر مكان یا زمان باعث تغییر در جنس شود و هویت آن بر مشتری نامعلوم گردد ،نباید در آنجا
معامله كرد تا مشتری دچار غش نشود.
هشام ابن حكم از امام كاظم (ع) نقل كرده است:
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كنت ابیع السابری فی الضالل فمر بی ابوالحسن علیه السالم فقال لی یا هشام ان البیع فی الظل غش و ان
الغش الیحل ** كافی ،ج  ،5ص .***.261
یعنی حضرت در حالی كه سواره بود ،دید من در سایه لباس می فروشم؛ فرمودند :ای هشام معامله كردن در
سایه غش است و غش هم حالل نیست.
گاهی دروغ عملی تدلیس است .یعنی جنسی كه فاقد صفت ممتازی است ،آن را واجد صفت وانمود كردن و
خالف واقع نشان دادن است .مثل اینكه خانه را سفید و رنگ كاری كنند تا مشتری از باطن آن اطالع پیدا
نكند .در ظرف میوه ،میوه های درشت را روی آن قرار دادن ،كیلومتر اتومبیل را تغیر دادن و ....لذا اگر مغازه
داری بداند با روشن كردن مهتابی ها باعث تغییر رنگ در اجناس می شود و مشتری هم به خاطر همان رنگ
ظاهری ،آن را می خرد ،تدلیس و فریب است .البته در همه این موارد ،اگر بر مشتری خالف واقع معلوم شود،
حق فسخ را خواهد داشت.
بنابراین تدلیس ،خیانت و تقلب و كالهبرداری است و مسلمانان بایستی از این كار زشت بپرهیزند .و اصوالً
بهترین وسیله برای پیشرفت كسب و كار ،همان درستی و اخالق نیک است كه مشتری را جذب و موجب
بركت خواهد گردید .منبعhttp://www.ghadeer.org/Book/2482/377543 :
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