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آورد و هم ين  در روح انسان حالت طغيان به وج ود م ي  اين سبب است كه دوستي دنيا و مال و ثروتش در اكثر اوقات 

 (654، ص6474)حقاني زنجاني، « شود.حالت باعث عصيان خداوند و آلودگي به گناه مي

 است.  دنيادوستى،  خطايى هر ريشه - الدُّنيا حُبُّ خَطيئَةٍ كُلِّ رلأسُ :آله و عليه اهلل صلي  اللّه رسول 

  (411ص 6الدنيا راس كل خطيئه )غررالحكم و دررالكلم، ج: حب عليه السالماميرالمومنين 

 است دنيادوستى، خطاها ترينِ بزرگ - الدُّنيا حُبُّ الخَطايا أعظَمُ:  السالم  عليه عليّ اإلمام . 

 درب اره  مردم كه بزرگى گناه -الدُّنيا  حُبُّ مِنهُ الملغفِرَةَ   اللّه النّاسُ يلسأَلُ ال علظيمٌ ذَنبٌ: آله و عليه اهلل صلياللّه  رسول 

 . است دنيادوستى، كنند نمى مغفرت طلب خداوند از آن

از آنجا  كه حفظ حيات انساني در گرو بهره مندي از دنياست، ميل داشتن به دنيا ام ري فط ري و درون ي در تم ام     

د و در نتيج ه  كردن  هاست؛ چرا كه در غير اين صورت افراد براي حفظ حيات خويش و گسترش نسل تالش نميانسان

ها وج ود  هاي آن در عموم انسانشد. بر همين مبنا مي توان گفت كه ميل به دنيا و زينتنظام انساني دچار اختالل مي

 دارد:

 َالْأَنْعامِ ول الْمُسلوَّملةِ خَيْلِالْ ول الْفِضَّةِ ول الذَّهلبِ مِنَ الْمُقَنْطَرَةِ الْقَناطيرِ ول الْبلنينَ ول النِّسا ِ مِنَ الشَّهلواتِ حُبُّ لِلنَّاسِ زُيِّن 

: از[  گون اگون  ى] خواس تنيها  دوستىِ آل عمران(64) الْملآبِ حُسْنُ عِنْدلهُ اللَّهُ ول الدُّنْيا الْحلياةِ ملتاعُ ذلِکل الْحلرْثِ ول

، ش ده  آراس ته  مردم براى[ ها]كشتزار و دامها و نشاندار هاى اسب و سيم و زر از فراوان اموال و پسران و زنان

 .خداست نزد نيكو فرجام[  آنكه حال] و، دنياست زندگى تمتّع مايه، جمله اين[  ليكن]

آنچه بايد در اينجا به آن توجه كرد اين است كه موضوع حب دنيا مانند بسياري ديگر از صفاتي ك ه در انس ان ب ه    

صورت غريزي وجود دارد كه بايد در مسير كمال انساني به كار گرفته شود و عقل هدايتگر آن شود؛ چرا كه در غير اين 

هم آورد. به عنوان مثال صفت دروني خشم و غض ب عنص ري   تواند زمينه ساز انحراف و سقوط آدمي را فرا صورت مي

است حياتي براي حفظ انسان در مقابل خطرات و يا دفاع از عقايد خويش. اما اگر افسار اين صفت دروني در دست عقل 

 قرار نگيرد، در آن صورت از مسير متعادل خويش خارج شده و انسان را به ورطه نابودي مي كشاند. 

 َبلعي دٍ  ضَ اللٍ   ف ي  أُولئِ کل  عِولج اً  يلبْغُونَه ا  ول اللَّهِ سلبيلِ علنْ يلصُدُّونَ ول الْآخِرَةِ عللَى الدُّنْيا الْحلياةَ حِبُّونَيلسْتَ الَّذين 

. ش مارند  مى كج را آن و شوند مى خدا راه مانع و دهند مى ترجيح آخرت بر را دنيا زندگى كه ( همانان4ابراهيم)

 هستند. درازى و دور گمراهى در كه آنانند

شود اين است كه از اوامر و نواهي ف رد  نتيجه منطقي و طبيعي كه از حب انسان به فرد ، مال يا اعتقادي ايجاد مي

مند اس ت در راه حف ظ و   اي عالقهتبعيت كند، يا در مسير كسب مالي كه به آن عالقه دارد تالش كند يا اگر به انديشه

كه انسان اگر واقعا به چيزي حب و مي ل داش ته باش د باي د در مس ير تحق ق آن       گسترش آن بكوشد. لذا روشن است 
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اي كه از حب بايد ايجاد شود، تبعيت است. بكوشد. به عنوان مثال از مفهوم آيه زير اين نكته به دست مي آيد كه نتيجه

 از دستورات الهي باشد. به عنوان مثال اگر محبوب انسان واقعا خداست، الزمه و جز  الينفک اين حب بايد تبعيت

 ْاگر: »( بگو46آل عمران) رلحيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ ول ذُنُوبلكُمْ لَكُمْ يلغْفِرْ ول اللَّهُ يُحْبِبْكُمُ  فَاتَّبِعُوني اللَّهل تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ قُل 

 خداون د  و، ببخش ايد  ش ما  ب ر  را ش ما  گناهان و بدارد دوستتان خدا تا كنيد پيروى من از، داريد دوست را خدا

 است. مهربان آمرزنده

حب به دنيا هم اين نتيجه را به دنبال خواهد داشت كه انسان براي تحقق و رسيدن به آن تالش كند؛ چرا كه آنچه 

دهد. اما اين طلب و خواستن دنيا، اين گونه نيست كه كشد و سوق ميمحبوب انسان شد در نهايت انسان را به خود مي

  اش شود:ه طور كامل منجر به رسيدن انسان به خواستههموراه و ب

 أدرلكل بِم ا  فَهللَ کل  أدرلكل رُبَّم ا  الدُّنيا طالِبل فَإِنَّ؛ دينِکل طَلَبِ علن دُنياكل طَلَبُ يلشغَلَنَّکل ال: آل ه  و عليه اهلل صلي عنه ،

   بِيلدِهِ وحلثا   وهكَذا،  هكَذا: قالَ ملن إالّ اآلخِرَةِ فِي األَقَلّونَ هُمُ الدُّنيا فِي األَكثَرونَ. فاتَهُ بِما فَهللَکل فاتَهُ ورُبَّما

همان  با و رسد مى مطلوبش به گاه، دنيا طالب كه چرا؛ مدارد باز دينت طلب از را تو، دنيايت طلب كه، زنهار»

! گ ردد  مى او هالكت مايه،  است نرسيده بدان همان چه و رسد نمى گاه و شود مى نابود، است رسيده بدان چه

 پراكند. دستش با و كند چنان و چنين كه كسى مگر،  نادارترند آخرت در، داراترند دنيا در كه آنان

 ه اى  خواس ته  از بخش ى  ب ه  بعض ى  «الْ آخِرَةَ  ول ال دُّنْيا  خَسِرَ»، بازند مى را آخرت و دنيا برخى: اند دسته دو دنياطلبان

( اما آنچه كه براي طالبان و محبان دنيا قطعي است اين است كه آخرت ي  45ص، 7 ج، نور رسند. )تفسير مى شان دنيايى

 نخواهند داشت:

o ْ( هر61اسرا  ) ملدْحُوراً ملذْمُوماً يلصْالها جلهلنَّمل لَهُ جلعللْنا ثُمَّ نُريدُ لِملنْ نَشا ُ ما فيها لَهُ علجَّلْنا الْعاجِلَةَ يُريدُ كانَ ملن 

 ك ه  را جهنم گاه آن، دهيم مى آن از[  نصيبى] خواهيم را كه هر زودى به، است زودگذر[  دنياى] خواهان كس

 داري. مى مقرر او براى، شد خواهد داخل رانده و خوار آن در

 بدان قلب و ملتذذ آن از نفس كه كند طلب دنيا از را متاعى يعنى بخواهد را دنيا زندگى يعنى عاجله حيات كس هر

 اما، بخواهد را عاجله حيات فقط كه است دنياطلبى و تعلق وقتى، آن طلب و عاجله حيات به قلب تعلق و است عالقمند

 و آخرت اراده بلكه، نيست دنياطلبى حقيقت در اين، است اخروى به سعادت نيل وسيله كه بخواهد نظر اين از را دنيا اگر

 ش ود  نمى كند طى را راه اين كه انسانى هر به لذا، دنيا راه از مگر رسيد توان نمى آخرت به كه آنجا از .است طلبى عقبى

 براى خالص حواسش و اراده نتيجه در و كند فراموش را آن كلى به و نموده اعراض آخرت از آنكه مگر طلب؛ دنيا گفت

 (17و 16 ص، 64 ج، 6474شود. )طباطبايي،  دنيا

بخواهد اين گونه نيست كه حتما به آن برس د. خداون د   آيه فوق حكايتگر اين واقعيت است كه هر كسي كه دنيا را 

فرمايد: نخست اين كه همه افراد به مطلوب نخواهند رسيد و آن كساني را متعال دو مالحظه براي مطلوب اين افراد مي

م رسند اين گونه نيست ك ه ب ه تم ا   رسند. دوم اين كه كساني هم كه به دنيا ميكه خداوند بخواهد به خواسته خود مي
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آنچه كه خواسته بودند برسند، بلكه آن مقداري كه خداوند بخواهد از دنيا به كام آنان خواهد ب ود. ام ا نتيج ه قطع ي و     

 سرانجام تمام اين افراد، دخول در آتش جهنم است. 

نيا و يكي از نكات قابل توجه در سفارش به امر آخرت در روايات زير آمده است. اين روايات مي فرمايد كه ميل به د

حريص بودن نسبت به آن به اندازه كافي در انسان به طور فطري و غريزي قرار داده شده است؛ چرا كه اي ن مي ل ب ه    

دنيا خواهي براي حفظ نظام اجتماعي و حيات انساني ضروري است. اما آنچه كه بايد نسبت به آن توجه و هش دار داد،  

اي بر روي آن مخفي شده است و اگر نسبت ب ه آن ب ي   در پس پردهامر عقبي خواهي است كه خفته در نهاد انساني و 

 شود كه ميل طبيعي دنياخواهي انسان فرماندهي رفتاري انسان را به دست گيرد:توجهي يا كم توجهي شود باعث مي

؛ ال دُّنيا  بِدارِ اُوصيكُم وال،  اآلخِرَةِ بِدارِ اُوصيكُم، إخواني:    يلوما أصحابلهُ مُخاطِبا   الس الم   عليه العابدين زين اإلمام 

:      ي ارانش  ب ه  خط اب ، ( روزى617، ح617، ص74ج: )بح اراألنوار . مُتَملسِّ كونَ  وبِها حلريصونَ عللَيها فَإِنَّكُم

 خ ود ] شما كه زيرا؛  كنم نمى سفارشتان دنيا سراى به و. كنم مى سفارش آخرت سراى به را شما من! برادرانم

 .پايبنديد آن به و هستيد حريص دنيا به] خود به

. الدُّنيا مِنَ يلصحلبُكُم ما كُلِّ إلى مِنكُم أحولجُ اآلخِرَةِ إلَى يلصحلبُكُم بِما االِهتِمامِ إلَى إنَّكُم: السالم  عليه اميرالمومنين 

 با دنيا در آنچه به تا نيازمندتريد، است همراهتان آخرت تا آنچه به ورزيدن اهتمام به ( شما4141ح )غررالحكم

 .شماست

همين موضوع داللت دارد بر اين كه انسان افسار نفسش را رها نگذارد و آن را به دست عق ل س پارد و ب ا كنت رل     

 شهوات مادي كه در طبيعت انسان قرار داده شده است، به اصالح امور آخرت خويش بپردازد:

 آخِرَتِ هِ  لِصل الحِ  نَفسلهُ وأتعلبل،  شَهولتَهُ وأماتل،  علقلَهُ أحيا ملن   اللّه عِندل النّاسِ أفضَلَ إنَّ:  السالم  عليه اميرالمومنين .

 بميراند را شهوتش و گرداند زنده را خِرَدش كه است كسى، خداوند نزد در مردم ( برترين4579ِ ح: الحكم )غرر

 .اندازد زحمت به را خود،  آخرتش اصالح براى و
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 جایگاه آخرت در آیات و روایات -2

اي در اسالم پس از توحید و خداشناسی  آید که در میان مسایل اعتقادي، هیچ مسأله از آیات قرآن برمی

آیه درباره معاد در  1211به اهمیت مسأله معاد و اعتقاد به حیات پس از مرگ نیست. وجود حدود 

درباره معاد و هاي کوچک قرآن به طور کامل یا به طور عمده،  که بسیاري از سوره قرآن مجید و این

ایمان به معاد، ضامن  .مدّعاستگوید، شاهد گویاي این  مقدمات و عالیم و پیامدهاي آن سخن می

اجراي قوانین الهی و انگیزه اصلی تهذیب نفوس و عمل به تکالیف الهی است و انسان را حسابگر 

روز قیامت در قرآن دست کم هفتاد نام دارد. البته، منظور از نام در این جا تنها اسم  .سازد خویش می

هایی را که درباره قیامت در قرآن  ، نیست، بلکه همه توصیف«عَلَم»خاص، یا به تعبیر ادبیات عرب 

الخُروُج، یومُ  شود. مانند: الیومُ اآلخر، یومُ الدّین، یومُ آغاز شده است، شامل می« یوم»آمده و با کمله 

این تعبیرات هفتادگانه در  . ...الخُلود، یومُ الحسرة، یومُ التّغابُن، یومٌ ثقیل، یومُ عسیر، الیومُ الوعید و

کند و تمام حوادث آن روز را از آغاز زنده شدن  واقع از هفتاد دریچه مختلف به روز قیامت نگاه می

، 1381. )فقیه، دهد روند، توضیح می ان به دوزخ میمردگان تا زمانی که بهشتیان به بهشت و دوزخی

 (56ص

 در بسياري از آيات توصيف آخرت به صورت مقايسه با توصيفاتي است كه از دنيا مي شود:

 زندگى ( اين64)عنكبوت  عْلَمُونَيل كَانُواْ لَوْ الْحليلولانُ لَهِىل اآلخِرَةَ الدَّارل إِنَّ ول لَعِبٌ ول لَهْوٌ إِالَّ الدُّنْيلا الْحليلوةُ هل ذِهِ ملا ول 

 دانستند. مى كاش اى است آخرت سراى[ در] همانا حقيقى زندگى و، نيست بازيچه و سرگرمى جز دنيا

 ِتنه ا  دني ا  زن دگى  اي ن ، من قوم ( اى49الْقَرَارِ )غافر  دلارُ هِىل اآلخِرَةَ إِنَّ ول ملتَ عٌ الدُّنْيلا الْحليلوةُ هل ذِهِ إِنَّملا يل قَوْم 

 است. پايدار سراى كه است آخرت آن، حقيقت در و، است[ ناچيز] كااليى

 معناي واژه آخرت. 2-1

اصطالح اديان . ، به معناي سراي نخستين استايا دني واژه آخِرت مؤنث آخِر به معناي پسين و بازپسين، در مقابل أولي

جا ب ه پيام د ك ردار     شود و در آن مرگش آغاز ميشود كه براي هركسي پس از  آسماني، آخرت به جهان ابدي گفته مي

ش ود، ش امل قب ر و     ها تعبير مي و مانند اين« النشأة اآلخرة»و « الداراآلخرة»آخرت كه از آن به  .يابد خويش دست مي

 (55، ص 6416)فقيه،  .شود برزخ و حشر و نشر و حساب و بهشت و دوزخ همگي مي

 رت را آخرت گفته اند اشاره شده است:در روايات نيز به اين موضوع كه چرا آخ
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 اهلل صلي قالَ ؟آخِرَةً اآلخِرَةُ سُمِّيلتِ لِمل أخبِرني:    لَهُ فَقالَ آله و عليه اهلل صلي   اللّه رلسولَ سلألَ أنَّه   سالم بن يزيد عن 

 نقل به. سُكّانُها يلموتُ وال،  أيّامُها تُحصى وال،  سِنينُها توصلفُ ال،  الدُّنيا بلعدِ مِن تَجي ُ مُتَأَخِّرَةًٌ الِ لنَّها: آله و عليه

:  فرم ود  ؟ان د  ناميده آخرت را آخرت چرا كه دهيد خبر مرا: گفتم   خدا پيامبر با گفتگو در،  سالم بن يزيد از

 و ش ود  نم ى  شماره روزهايش و، آيد نمى وصف به آن هاى سال. آيد مى آن از پس و دنياست از متأخّر چون»

 (1ح ، 456ص ،57ج ،بحاراألنوار) «ميرند نمى ساكنانش

 ( آخرت6، ح455ص ،57ج )بحاراألنوار،. ولالثَّوابل الجلزا ل فيهلا الِ لنَّ؛  آخِرَةً اآلخِرَةُ سُمِّيلتِ:  السالم  عليه عليّ اإلمام 

 .جاست آن در پاداش و سزا كه اند ناميده آخرت دليل اين به را

 ويژگي هاي آخرت. 2-2

و رواياتي كه به موضوع آخرت پرداخته اند، توصيفات فراواني از آخرت ديده مي شود كه احصاي كام ل آن در  در آيات 

 قالب پژوهش مستقلي ممكن است. در اين قسمت تنها به سه ويژگي مهم آن اشاره مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستگي استآخرت سرايي كه احوال آن تابع شاي -

اي  هاي شايس ته و وارس ته   ها ندارد و چه بسا انسان برخورداري انسان ها در دنيا لزوما در همبستگي با شايستگي انسان

ها  مندي انسان شان از دنيا اندك باشد. ظرفيت و ويژگي دنيا اين گونه است كه تناسب درستي ميان بهره باشند كه بهره

تاثير بودن تالش انسان در استفاده از دني ا نيس ت چ را ك ه      شود؛ البته اين به معني بي هاي آنها برقرار نمي با شايستگي

كند، اما اوال صرف تالش دنيا محقق نخواهد شد و ثانيا  قرآن كريم نيز به لزوم تالش براي متنعم شدن از دنيا تاكيد مي

 ست: تنها تالش براي دنيا مالك براي استحقاق داشتن براي برخورداري از آن ني

ويژگي هاي 
آخرت در 
 روايات

سرايي كه احوال آن 
 تابع شايستگي است

 سراي پايدراي سراي سزا

 برخی از توصیفات آخرت در روایات. 21شکل 
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 و اس ت  اتّف اق  حس ب  بر دنيا (111 الحكم، ح )غرر. بِاالِستِحقاقِ اآلخِرَةُ،  بِاالِتِّفاقِ الدُّنيا:  السالم  عليه عليّ اإلمام 

 .است( شايستگى) استحقاق حسب بر آخرت

 اح وال  (1146ح الحكم، )غرر .االِستِحقاقَ تَتبلعُ اآلخِرَةِ وأحوالُ االِتِّفاقَ تَتبلعُ الدُّنيا أحوالُ:  السالم  عليه اميرالمومنين 

  .است شايستگى تابع،  آخرت احوال و است اتّفاق تابع،  دنيا

 بح اراألنوار، . أحل بَّ  مل ن  إالّ اآلخِ رَةَ  يُعطِي وال،  ويُبغِضُ يُحِبُّ ملن الدُّنيا يُعطِي   اللّه إنَّ:  السالم  عليه الباقر اإلمام( 

 دوس تش  ك ه  كس ى  ب ه  ج ز  را آخرت امّا؛  دهد مى دشمنش و دوست به را دنيا، ( خداوند1، ح461، ص94ج

 .دهد نمى،  دارد مى

 سزا سراى -

 دنيا ظرف عمل و آخرت ظرف جزاي عمل است. تا انسان در دنياست فرصت دارد براي آخرت خود توشه برگيرد. 

 الجعفريّ ات . لِلجلزا ِ اآلخِرَةَ وقَسلمل، لِلبلال ِ الدُّنيا قَسلمل ولجلَّ وعلزَّ   وتَعالى تَبارلكل     اللّه إنَّ:  الس الم   عليه عليّ اإلمام( 

 .دادن سزا براى را آخرت و كرد معيّن، آزمايش براى را دنيا متعال خداوند -( 141ص

 اآلخِرَةِ لِثَوابِ الدُّنيا بللولى فَجلعللَ، عُقبى دارل ولاآلخِرَةَ، بللوى دارل الدُّنيا خَلَقَ   اللّه وإنَّ أال:  آل ه  و عليه اهلل صلي  اللّه رسول 

 وولش يكَةُ ،  ال ذَّهابِ  لَسل ريعلةُ  وإنَّه ا ، لِيلج زِيل  و يلبتَلي، لِيُعطِيل فَيلأخُذُ، عِولضا الدُّنيا بللولى مِن اآلخِرَةِ وثَوابل، سلبلبا

:  آل ه  و علي ه  اهلل ص لي  خ دا  ( پي امبر 616، ص 77ج األن وار،  )بحار. فِطامِها لِملرارلةِ رِضاعِها حلالولةَ فَاحذَروا،  االِنقِالبِ

 آخرت پاداش سبب را دنيا گرفتارىِ. داد قرار مُجازات سراى را آخرت و گرفتارى سراى را دنيا خداوند كه بدانيد

 شتابانى زوال، دنيا. دهد جزا تا كند مى گرفتار و بدهد تا گيرد مى. دنياست گرفتارى عوض، آخرت پاداش و كرد

 ح ذر  ب ر  اش )از شير گرفتن( جدايى تلخى خاطر به،  آن شير شيرينى از. پذيرد مى دگرگونى، سرعت به و دارد

 .باشيد

 وهُم ا ،  الجلنَّ ةَ ولالنّ ارل  ؛  العِق ابِ  ودارل الثَّ وابِ  دارل:  دارلينِ غَيرَ اآلخِرَةِ فِي   اللّه جلعللَ ما:  آل ه  و عليه اهلل صلي  اللّه رسول 

 كيفر سراى و سراى پاداش: است نداده قرار سرا دو جز، آخرت در ( خداوند15، ص6ج اإلسالم، )دعائم. دلرلجاتٌ

 دارند. درجات، دو اين و  دوزخ و بهشت[ يعنى]

 سراي پايدار -

 يكي از ويژگي هاي مهم آخرت برخالف دنيا زودگذر و موقتي نيست و سرايي است پايدار ، ماندگار و جاويدان:

 است ماندگارى،  آخرت پايان -( 6454ح:  الحكم )غرر. البلقا ُ اآلخِرَةِ غايلةُ:  السالم  عليه عليّ اإلمام. 

 و جاوي دان ،  آخ رت  چيزِ هر -( 7191ح:  )غررالحكم. وبلقا ٌ خُلودٌ اآلخِرَةِ مِنَ شَي ٍ لِكُلِّ:  الس الم   عليه عليّ اإلمام 

 .ماناست
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 ابدى،  آخرت و است موقّتى دنيا -( 4 ح: الحكم )غرر. أبلدٌ اآلخِرَةُ،  أملدٌ الدُّنيا:  السالم  عليه عليّ اإلمام. 

اين كه انسان بداند براي آخرت خلق شده است و ماندگاري آن در مقابل ناپايداري دنيا عاملي است كه باعث م ي   

 شود انسان را تشويق كند كه براي امر ماندگار تالش كند:

 ش ما  همان ا  -( 4144 ح )غ ررالحكم، . لِلفَنا ِ ال ولِلبلقا ِ، لِلدُّنيا ال لِآلخِرَةِ خُلِقتُم إنَّما إنَّكُم:  السالم  عليه عليّ اإلمام 

 .نابودى براى نه، ايد شده آفريده ماندگارى براى و دنيا براى نه، ايد شده آفريده آخرت براى

 لِملقَ رِّكُم  ململ رِّكُم  مِ ن  فَخُ ذوا ،  بلق ا ٍ  دارُ ولاآلخِ رَةَ  فَن ا ٍ  دارُ ال دُّنيا  إنَّ أال!  النّ اسُ  أيُّهلا:  الس الم   عليه عليّ اإلمام .

 مان دگارى  س راى ،  آخ رت  و است نيستى سراى دنيا كه بدانيد! مردم اى -( 56، ح11، ص74ج )بحاراألنوار،

 .برگيريد توشه اقامتگاهتان براى، خود گذرگاه از،  پس. است

 71ج بح اراألنوار،  -616الحكم ة  البالغ ة  )نهج! البلقا ِ دارِ وتارِكِ، الفَنا ِ دارِ لِعامِرِ علجِبتُ: الس الم   عليه عليّ اإلمام، 

 !گذارد مى فرو را ماندگارى سراى و كند مى آباد را نيستى سراى كه كسى از شگفتم در -( 11، ح699ص

 درمان گري آن براي بيماري هاي روحي اشاره كرد: از جمله اثرات ياد قيامت و روز جزا مي توان به كمتر شدن گناه و

 ُي اد -( 5676 و 5675:  الحك م  غ رر . ) األدوا ِ أدْولأُ ال دُّنيا  ذِك رُ ،  وشِفا ٌ دلوا ٌ اآلخرةِ ذِكرُ:  السالم  عليه عليٌّ اإلمام 

 .بيمارى و درد بدترين دنيا ياد،  است درمان و دارو آخرت

 آخ رت  ياد به زياد كه كس هر -( 1769:  الحكم غرر. ) ملعصيتُهُ قَلَّتْ اآلخِرةِ ذِكرِ مِن أكثَرَ ملن:  الس الم   عليه عنه 

 .كند مى گناه كمتر، باشد

 آنچه آخرت را آباد و ويران مي كند. 2-9

در روايات ذيل به چيزهايي كه آخرت را آباد مي كنند و توانند زمينه دستيابي انسان به آخرت را فراهم كنند اشاره شده 

ترين عوامل به اصالح نگرش انسان نسبت به دنيا و شانيت و جايگاهي كه دنيا  مهم  رسد در اين ميان، است. به نظر مي

 گردد.   نسبت به آخرت دارد باز مي

 ك س  ( ه ر 1144ح: )غ ررالحكم . أمللَ هُ  اآلخِ رَةِ  مِ نَ  بللَغَ،  علمللُهُ الملعاصي مِنَ سللِمل ملن: الس الم   عليه مومنيناميرال 

 .يابد مى دست، آخرت از آرزويش به، مانَد سالمت به معصيت از اعمالش

 ك س  ( ه ر 15ح ،646، ص6ج: األنوار )بحار. الدُّنيا الحلياةِ زينَةَ فَليلدلع اآلخِرَةَ أرادل ملن:  آله و عليه اهلل صلياللّه  رسول 

 .كند رها را دنيا زندگى زيور بايد، خواهد مى را آخرت

  را خراب ى  ه ر  (44 ، ح95، ص6ج: األنوار )بحار .العلقلُ اآلخِرَةِ وعِمارلةُ،  عِمارلةًٌ خَرابٍ لِكُلِّ:  آله و عليه اهلل صلي  عنه 

  .است عقل،  آخرت كننده آباد و است اى كننده آباد
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 التَّق وى  ولُ زومِ ،  األَمل لِ  وتَقص يرِ ،  العلمل لِ  بِ إِخالصِ  إالّ اآلخِ رَةِ  رِفعل ةَ  أحل دٌ  يُ درِكُ  ال: الس الم   عليه عليّ اإلمام .

 و آرزو كردن كوتاه، عمل در اخالص با مگر،  رسد نمى آخرت رفيع جايگاه به كس هيچ (61164ح: )غررالحكم

  .تقوا گرفتن پيش در

در طرف مقابل پرداختن به دنيا به شكلي كه به عنوان هدف تلقي شده و انسان از مسير رسيدن به آخرت باز بماند، 

 به عنوان عواملي كه ويران كننده و تباه كننده آخرت معرفي شده اند:

 كند مى تباه را آخرت، نياد ( فزونى5491ح: )غررالحكم .اآلخِرَةَ تُفسِدُ الدُّنيا زِيادلةُ: السالم  عليه عليّ اإلمام. 

 كاهد مى آخرت از، بيفزايد دنيا بر ( آنچه9669ح: )غررالحكم. اآلخِرَةِ فِي نَقَصل الدُّنيا فِي زادل ما: السالم  عليه عنه. 

 از آخ رت ، بده د  رض ايت  دني ا  به كه ( كسى1476ح: )غررالحكم. اآلخِرَةُ فاتَتهُ بِالدُّنيا رلضِيل ملن: السالم  عليه عنه 

 .رود مى دستش

 ب ه ، باش د  او مقص ود  دنيا كه ( كسى9551ح: )غررالحكم. ملطلَبلهُ الدُّنيا كانَتِ ملن بِاآلخِرَةِ ظَفِرَ ما: السالم  عليه عنه 

 .يابد نمى دست آخرت

 تلخ ى  موج ب ، دنيا ( شيرينى4116ح: )غررالحكم. العُقبى وسو ل اآلخِرَةِ ملرارلةَ توجِبُ الدُّنيا حلالولةُ: السالم  عليه عنه 

 .شود مى عاقبت بدىِ و آخرت

 

 

 آخرت كردن آباد بركات. 2-4

ش ود. خداون د    اصل و اساس قرار دادن كار بر امور اخروي، منجر به بركاتي در زندگي مادي و دنيوي براي انس ان م ي  

اند، را ب ه دس ت م ي     اصالح امور دنيوي كساني كه همت و تالش اصلي خود را صرف آباد كردن آخرت خود قرار داده

 گيرد: 

 عوامل ويران كننده آخرت

 مقصود قرار دادن دنيا•

 شيريني دنيا•

 فزوني خواهي از دنيا•

 رضايت دادن به دنيا•

 عوامل آبادكننده آخرت

 دوري از معصيت و گناه•

 رها كردن زيور دنيا•

 اخالص در عمل•

 كوتاه كردن آرزو•

 (به كار بردن عقل در زندگي)عقل •

 پيش گرفتن تقوا•

 برخی از توصیفات آخرت در روایات. 22شکل 
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 هر (56 ح 415 ص 71 ج: بحاراألنوار. )دُنياهُ أمرَ لَهُ   اللّه أصلَحل،  آخِرَتِهِ رَأم أصلَحل ملن: آل ه  و عليه اهلل صلي  اللّه رسول 

 .نمايد مى درست او براى را دنيايش كار خداوند، كند درست را آخرتش كار كس

 بح ار . )ال دُّنيا  نِيَّ ةِ  عللى اآلخِرَةَ يُعطِيل أن وأبى،  اآلخِرَةِ نِيَّةِ عللى الدُّنيا يُعطِي   اللّه إنَّ:  آل ه  و عليه اهلل صلي اهلل رسول 

 دني ا  انگي زه  با را آخرت كه دارد امتناع و دهد مى آخرت انگيزه با را دنيا، خداوند( 19ح، 15ص، 614ج: األنوار

 . بدهد

 حلتّ ى  ال دُّنيا  طَلَبلتهُ اآلخِرَةَ طَلَبل فَملن؛  وملطلوبلةًٌ طالِبلةًٌ ولاآلخِرَةُ،  وملطلوبلةًٌ طالِبلةًٌ الدُّنيا:  آله و عليه اهلل صلي رسول اهلل 

 411ص 71 ج: بح اراألنوار . )بلغتَةً فَيلأخُذَهُ الملوتُ يلأتِيلهُ حلتّى اآلخِرَةُ طَلَبلتهُ الدُّنيا طَلَبل وملن،  رِزقَهُ مِنها يلستوفِيل

 در دنيا، كند طلب را آخرت كس هر، پس. مطلوب و است طالب[ نيز] آخرت و مطلوب و است طالب دنيا( 6ح

 در آخ رت ، كن د  طلب را دنيا كس هر و؛ كند دريافت كمال و تمام به آن از را اش روزى او تا آيد برمى او طلب

 .بگيرد را او ناگهان و آيد سراغش به مرگ تا آيد برمى او طلب

 مِن هُ  خَي را  سُ بحانَهُ    اللّه علوَّضَهُمُ إالّ آخِرَتِهِم الِ ِصالحِ دُنياهُم مِن شَيئا النّاسُ يلترُكُ ال:  الس الم   عليه عليّ اإلمام .

 خداوند كه آن مگر، نگذاشتند فرو آخ رتشان اصالح براى را دنيايشان از چيزى،  مردم( 61141ح: غررالحكم)

 . داد عوضشان را چيز آن از بهتر،  سبحان

 نسبت دنيا و آخرت. 2-5

به زهد و دوري از آن شده است، روايات زيادي وجود دارند كه سفارش به با وجود رواياتي كه در ذم دنيا و سفارش 

اند. روشن است كه براي فهم درست و جامع اين روايات، بايد مفهوم بدس ت آم ده از   گيري و تالش در دنيا نمودهبهره

اخت. در ذيل به برخي از آنها را در كنار هم ديد و آنگاه به بيان نظر درست در خصوص جايگاه دنيا از منظر اسالمي پرد

 كنند اشاره شده است:رواياتي كه به برخورداري از دنيا سفارش مي

 صلي اهلل عليه و آله رسول اهلل
لَيسل خَيرُكُم ملن تَرَكل الدُّنيا لِآلخِرَةِ والَ اآلخِرَةَ لِلدُّنيا، ولكِن خَيرُكُم ملن أخَذَ مِن هذِهِ  : 

دنيا را براى آخرت يا آخرت را براى دنيا ترك كند ؛ بلكه بهت رينِ ش ما    بهترينِ شما كسى نيست كه - وهذِهِ

 .كسى است كه از اين هر دو ، بهره گيرد

  صلي اهلل عليه و آلهرسول اهلل
 لَ يسل خَي رُكُم مل ن تَ رَكل دُني اُه اِلآِخرَتِ ِه والآِخرَتَ ُه لِ دُنياُه ، حلتّ ى ُيص يبل منُِهم ا             : 

بهترينِ شما كسى نيست كه دنيايش را ب ه    - بلالغًٌ إلَى اآلخِرَةِ ، وال تَكونوا كَالًّ عللَى النّاسجلميعا ، فَإِنَّ الدُّنيا 

اش  خاطر آخرتش و يا آخرتش را به خاطر دنيايش وا گذارد ؛ بلكه آن كس است ك ه از ه ر دوى اينه ا به ره    

  .برگيرد؛ چرا كه دنيا وسيله رسيدن به آخرت است. سربارِ ديگران نباشيد

  السالم عليه امام علي
بهترينِ شما كسى است كه آخرتش   - ال دُنياهُ الِآخِرَتِهِ خِيارُكُم ملن لَم يلدلع آخِرَتَهُ لِدُنياهُ و : 

 .را به خاطر دنيايش فرو نگذارد و دنيايش را به خاطر آخرتش
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  السالم عليه امام الصادق
كس ى ك ه دني ايش را ب ه خ اطر       - ال آخِرَتَهُ لِدُنياهُ لَيسل مِنّا ملن تَرَكل دُنياهُ الِآخِرَتِهِ و : 

 .آخرتش و يا آخرتش را به خاطر دنيايش ترك كند ، از ما نيست

 كرد: ترسيم توان مي گونه سه به را آخرت با دنيا رابطه

 دو آن مي ان  جم ع  و نيست تضاد نوع از وجه هيچ به كه آخرت از برخورداري و دنيا از برخورداري ميان رابطه .6

 .است سليمان حضرت مانند الهي انبياي از برخي براي چيزي چنين شدن واقع، آن دليل بهترين. است ممكن

 مح ال  دو آن مي ان  جم ع  و اس ت  تضاد نوع از كه، آخرت دادن قرار هدف و دنيا دادن قرار هدف ميان رابطه .1

 .برگزيند آرمان دو و هدف دو و معشوق دو بتواند تا است نداده دل دو انسان به خداوند كه چرا؛ باشد مي

 مي ان  تض اد  ن وع  از قس م  اين در رابطه. ديگري از برخورداري با دو اين از يكي دادن قرار هدف ميان رابطه .4

 كامل گرفتن قرار هدف اما. است كامل از محروميت مستلزم، ناقص گرفتن قرار هدف كه است كامل و ناقص

 و عالي سطح در و شايسته صورت به آن از مندي بهره مستلزم بلكه، نيست ناقص از محروميت مستلزم تنها نه

 برخورداري و دنيا گرفتن قرار هدف ميان يعني؛ است طرفه يک تضاد جا اين در، ديگر عبارت به. است انساني

 (56، 6416، فقيه. )نيست تضاد دنيا از برخورداري و آخرت گرفتن قرار هدف ميان ولي، است تضاد آخرت از

 ن وع  و آخ رت  و دني ا  مقايس ه  به تطبيقي طور به، هستند موجود آخرت و دنيا موضوع در كه رواياتي از ديگر دسته

 پردازند: مي باشد داشته يک هر قبال در بايد انسان كه صحيحي رفتاري

 السَّ بيلِ  قَص دِ  عل ن  ج ائِرا ، نَفسِهِ إلى   اللّه ولكَلَهُ لَعلبدا تَعالى   اللّه إلَى الرِّجالِ أبغَضِ مِن إنَّ:  السالم  عليه علي االمام 

 عللَيهِ واجِبٌ لَهُ علمِلَ ما كَأَنَّ! كَسِلَ اآلخِرَةِ حلرثِ إلى دُعِيل وإن، علمِلَ الدُّنيا حلرثِ إلى دُعِيل إن، دلليلٍ بِغَيرِ سائِرا

 از -( 47 ح 51 ص 1 ج: األن وار  بح ار ، 614 الخطب ة : البالغ ة  نه ج . )علن هُ  ساقِطًٌ فيهِ حديث ولنى ما وكَأَنَّ، 

 در ب ه  راس ت  راه از، گذاش ته  وا خود به را او خداوند كه است اى بنده، متعال خداى نزد در مردمان منفورترين

 دع وت  آخرت كِشت به اگر و كند مى عمل، شود خوانده فرا دنيا كِشت به اگر. كند مى حركت راهنما بى و رفته

 سستى آن در آنچه و است واجب او بر(، دنيايى كار) كند مى عمل آن براى آنچه گويى تو! ورزد مى تنبلى، شود

 .است برداشته او از( ، آخرت كار) ورزد مى كوتاهى و

 است سزاوار  -( 61941 ح: الحكم غرر. )إقاملتِهِ دارل ويلعمُرَ الِآخِرَتِهِ يُقَدِّمل أن لِلعاقِلِ يلنبلغي:  السالم  عليه علي االمام 

 .سازد آباد را اقامتش سراى و بدارد مقدَّم را خويش آخرت،  خردمند كه

 ب راى ،  م ؤمن  غ م  و ه مّ  ( 61151 ح:  الحك م  غ رر . )لِمُنقَلَبِهِ جِدِّهِ وكُلُّ،  الِآخِرَتِهِ المُؤمِنِ هلمُّ:  السالم  عليه عنه 

 . است بازگشتگاهش براى او كوشش تمام و است آخرتش
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 غ رر . )مِن هُ  لَكُم البُدَّ بِما اآلخِرَةِ أمرِ مِن أنفُسلكُم ولاشغَلوا،  علنهُ غِنىً بِكُم علمللٍ كُلِّ علن أعرِضوا:  الس الم   عليه عنه 

 را ش ما  آنچه به،  آخرت كار از و بگردانيد روى،  نيست نيازى بدان را شما كه كارى هر از( 1551 ح:  الحكم

 .بپردازيد،  نيست آن از گزيرى

 ويُقلِقُكُ مُ ! تُحرَمونَ هُ  اآلخِ رَةِ  مِنَ الكَثيرُ يلحزُنُكُمُ وال تُدرِكونَهُ الدُّنيا مِنَ بِاليلسيرِ تَفرَحونَ بالُكُم ما:  السالم  عليه عنه 

 مُق امِكُم  دارُ كَأَنَّها؛ علنكُم مِنها زُوِيل علمّا صلبرِكُم وقِلَّةِ،  وُجوهِكُم في ذلِکل يلتَبليَّنَ حلتّى يلفوتُكُم الدُّنيا مِنَ اليلسيرُ

 ب ه  ك ه  دني ا  از چيزى اندك به كه شود مى چه را شما (664 الخطبة:  البالغة نهج؟! )عللَيكُم باقٍ ملتاعلها وكَأَنَّ

 اندكِ و؟! سازد نمى اندوهگين را شما، آخرت از بسيارى دادن دست از ولى؛ شويد مى شادمان،  آوريد مى دست

 در و ش ما  ه اى  چه ره  در تابى بى اين كه چندان، سازد مى تاب بى و ناراحت را شما، رود مى دستتان از كه دنيا

 ك االيش  و شماست دائمى اقامتگاه دنيا گويى. گردد مى آشكار، است شده گرفته شما از آنچه بر تان ناشكيبايى

 است! ماندگار برايتان

 فَعلصل يتُم ، ولالسُّ علدا ِ  األَنبِي ا ِ  ومُج اولرلةِ  ولالنَّعم ا ِ  الخُل ودِ  وقَرارلةِ البلقا ِ دارِ إلى سُبحانَهُ   اللّه دلعاكُمُ:  السالم  عليه عنه 

 غ رر . )وأس رَعتُم  وب ادلرتُم  فَ أَطَعتُم ، ولالعلنا ِ البلال ِ وأنواعِ الفَنا ِ وملحللِّ الشَّقا ِ قَرارلةِ إلى الدُّنيا ودلعلتكُمُ، وأعرَضتُم

 همسايگى و ها نعمت و جاودانى اقامتگاه و ماندگارى سراى سوى به را شما، سبحان ( خداوند5651 ح:  الحكم

 بدبختى اقامتگاه به را شما دنيا امّا؛  گردانديد روى و كرديد نافرمانى شما و خوانْد فرا بختان نيک و پيامبران با

 و گرفتي د  پيش ى  يك ديگر  از و كردي د  اطاع ت  ش ما  و خوانْد فرا ها رنج و ها گرفتارى انواع و نيستى جايگاه و

 !شتافتيد

 آخرت و دنيا به پرداختن اندازه. 2-6

 روايات زير به زيبايي اندازه پرداختن و توجه به امر آخرت و دنيا را بيان مي كنند:

 بحاراالس نوار . غَ دا  كَأَنَّکل تَم وتُ  الِآخِرَتِکل ولاعملل أبلدا تَعيشُ كَأَنَّکل لِدُنياكل اِعملل: آل ه  و عليه اهلل صلي  اللّه رسول( :

 كه كن كار چنان براى آخرتت و، مانى مى زنده ابد تا گويى كه كن كار چنان دنيايت براى (6،ح649، ص44ج

 .مُرد خواهى فردا همين گويى

 بح ار . غَدا يلموتل أن يلتَخَوَّفُ ملن حلذَرل ولاحذَر،  هلرِما يلموتل أن يلرجو ملن علمللَ اِعملل:  آله و عليه اهلل صلي  اللّه رسول( 

 ك ن  ح ذر  و،  بمي رد  پي رى  در دارد امي د  ك ه  كسى كردن عمل همانند كن ( عمل1 ،ح164،ص76ج: األنوار

 .بميرد فردا همين ترسد مى كه كسى كردن حذر همانند

 فَابدلأ اآلخِرَةِ أمرِ مِن شَي ٌ علرَضل إذا:    ولفاتِهِ عِندل السالم  عليه الحلسلنَ ابنَهُ بِهِ أوصى مِمّا   السالم  عليه عليّ اإلمام 

 على ( امام66،ح165، ص76 ج: األنوار )بحار. فيهِ رُشدلكل تُصيبل حلتّى فَتَأَنَّهُ الدُّنيا أمرِ مِن شَي ٌ علرَضل وإذا،  بِهِ
 آخ رت  كار از چيزى گاه هر:    وفاتش هنگام در، الس الم   عليه حسن فرزندش به ايشان هاى سفارش از   السالم  عليه
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 راه ت ا  ك ن  درن گ ،  آم د  پ يش  برايت دنيا كار از چيزى گاه هر و،  كن شروع را آن،[  زود، ]آمد پيش برايت

 .بيابى آن در را درست

 نکوهش آنکه آخرتش را به خاطر دنيايش بفروشد. 2-7

ب ه وج ود    هاي رفتاري كه از نگرش نادرست ميان نسبت ميان دنيا و آخرت براي افراد ممكن استيكي ديگر از آسيب

بيايد اين است كه انسان آخرت خود را در مقابل دنيايش معامله كرده و به حراج بگذارد. اگر چه، چنين افرادي ب دترين  

مردم هستند، اما بدتر از آنها كساني هستند كه آخرت خود را به خاطر دنياي ديگ ري ب ه ب اد داده و اي ن ب ه وي ژه در       

 تواند بروز و مصداق پيدا كند:در سازمان ميرفتارها، ارتباطات و تعامالت افراد 

 مِ ن  وشَرٌّ،  شَرِّهِ اتِّقا ل النّاسُ أكرَملهُ ملن ذلِکل مِن وشَرٌّ،  النّاسُ بِهِ تَأَذّى ملن النّاسِ شَرُّ:  آله و عليه اهلل صلي رسول اهلل 

 آزار او از م ردم  ك ه  است كسى، مردم بدترينِ( 7ح ،116ص ،75األنوار، ج )بحار. غَيرِهِ بِدُنيا دينَهُ باعل ملن ذلِکل

 را دينش كه است كسى، بدتر او از و بنهند احترام او به گزندش بيمِ از مردم كه است كسى، بدتر او از و ببينند

 .بفروشد ديگرى دنياى براى

در روايت زير به اي ن   البته اين كه انسان حاضر شود به خاطر نفعي در دنيا از آخرت و دين خود بگذرد، ظاهر ماجراست.

پردازد كه در نهايت خداوند براي چنين افرادي كه به طمع منفعتي از مال دنيا بودن د، ض رري بيش تر از آن را    نكته مي

 ايجاد خواهد كرد:

 أضَ رُّ  هُول ما عللَيهِم   اللّه فَتَحل إالّ، دُنياهُم الِستِصالحِ دينِهِم أمرِ مِن شَيئا النّاسُ يلترُكُ ال:  السالم  عليه اميرالمومنين 

 خ اطر  ب ه  را خود دين امور از امرى، ( مردم5ح ،617ص ،71ج ،بحار األنوار -616الحكمة ،نهج البالغة) .مِنهُ

  .گشايد مى برايشان را آن از زيانبارتر، خداوند كه آن مگر، گذارند نمى فرو دنيايشان كردن آباد

 دني ايش  به را آخرتش كه كسى (1147 ح:  الحكم )غرر خَسِرَهُما بِدُنياهُ آخِرَتَهُ باعل ملن:  السالم  عليه اميرالمومنين 

 .است باخته را دو هر،  بفروشد

 فلسفه زندگي و وابستگي انسان ها در رفع نياز به يکديگر. 2-8

دشوار نخواه د  با توجه به ربط و نسبت ميان دنيا و آخرت پاسخ به اين سوال كه انسان براي چه خلق شده است، امري 

هايي است كه با كمک نور هدايت اله ي و  بود. انسان به عنوان اشرف مخلوقات حضرت حق، داراي استعدادها و قابليت

ها را به فعليت رسانيده و زمينه تكامل و سعادت خود را فراهم آورد. اما اين امر نيازمن د ب ه   تواند آنراهنماي دروني مي

هاست، چرا كه انسان موجودي است اجتماعي كه رفع نيازهاي مادي و معنوي او در بستر رابطه اجتماعي با ساير انسان

 اجتماع محقق خواهد شد. 

ها، قادر به ها نتوانند بدون تعامل و برقراري روابط با ساير انسانشود كه عموم انساناجتماعي بودن انسان باعث مي

نيازهاي مادي شان، باعث شده است تا سطحي از رواب ط اجتم اعي    ها به يكديگر در رفعزندگي باشند. وابستگي انسان

انسان در قالب روابط كسب و كار و روابط تجاري و اقتصادي شكل بگيرد. با اين توضيح بايد گفت كه چ ون آنچ ه در   
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شناخت  شود، لذاها با يكديگر مربوط ميمحيط كسب و كار در جريان است، همگي به شكلي از روابط و تعامالت انسان

 ها با يكديگر است.رفتارهاي درست در محيط كسب و كار مستلزم تحليل ابعاد روابط انسان

ش ود،  داري بر آن تاكيد م ي به عنوان مثال رقابت به عنوان يكي از اصول اقتصاد بازار كه در مكتب اقتصاد سرمايه 

ه ا و اعتق ادات   ف رض  كشد كه مبتني بر پيشميها با يكديگر در محيط كسب و كار را به تصوير نوعي از تعامل انسان

هاس ت. در واق ع   شناسي خاصي است. لذا رقابت خود تجلي و بروز يافته نوعي ارتباطات اجتماعي در بين انس ان هستي

اصل رقابت در فضاي كسب و كار متاثر از مباني خود، تعامالت انساني و ارتباطات اجتماعي انس ان در ب ازار و فض اي    

 676را اين گونه تنظيم مي كند كه مي بايست به شكل رقابتي)البته با قرائت هاي مختلف( عمل نمود. كسب و كار

اي براي اين كه بدانيم نحوه تعامل و ارتباطات انساني در فضاي كسب و كار بايد چگونه تنظيم شود، بايد مباني پايه

بناي فكري و اعتقادي كه ش كل دهن ده رواب ط    اي شكل دهنده به قالب رفتاري انسان بررسي شود. نخستين مو ريشه

حاكم در فضاي كسب و كار است، جايگاه زندگي دنيوي و مادي است. صرف نظر از دين و آئين ظاهري جامع ه، اي ن   

گرايي و خالصه شدن هستي در عالم ماده جريان در روح جامعه جريان دارد يا اين سوال مطرح است كه آيا تفكر مادي

ه ا و  بعد از تبيين اين مبن ا، الزم اس ت در خص وص مك انيزم     671ي ديگري را متصور و معتقد است؟كه وراي آن زندگ

ترين سوال مند شدن از منافع عالم ماده بر اساس آن عمل نمايد، بحث شود. مهمهايي كه فرد بايد براي بهرهچهارچوب

تنها تالش انسان و علل مادي نقش دارد، يا در اين قسمت اين خواهد بود كه آيا در مرحله كسب بهره و منفعت مادي، 

اي فراتر از فراتر از آن عواملي در بسط و قبض بهره و نصيب آدمي اثرگذار بوده و تالش انسان به شدت وابسته به اراده

خواسته انسان است؟ و در نهايت در صورت قائل شدن به تاثير دوگانه، ربط و نسبت ميان دو آن چگونه است؟ گذشته از 

مند شدن نيز قوانيني وجود دارد كه مرحله كسب درآمد را رحله كسب درآمد و منافع مادي، آيا در مرحله استفاده و بهرهم

متاثر از خود كند؟ هم چنين اعتقاد به مباني و در نهايت عمل به آنچه كه از لوازم رفتاري آن است، آيا تاثير و نقشي در 

تبيين اين گزاره ها نقشي مه م در ش كل    674آن تا قيامت فرصت داده شده است. خود عالم دنيا دارد يا اين كه محاسبه

 674دهي نوع روابط و تعامل انساني در فضاي تجاري و كسب و كار دارد.

                                                           
توان برتر نمودن یک بنگاه در فضای رقابتی های مدیریت راهبردی مبتنی بر نگاه اقتصاد بازار را میترین وظیفه تئوریمهم  171

پروا مدیریت راهبردی بی پردازان حوزه راهبرددر مقایسه با سایر رقبای خود دانست. موضوعی که باعث شده است تا تئوری

شود که چنین قرائتی از رقابت، سازگار های نظامی و میدان جنگ کنند. همین امر باعث میعرصه تجاری را تشبیه به عرصه

 های اسالمی به نظر نیاید.با آموزه

ستند؛ اگر چه هر اصلی و رقیب در هستی شناسی و معرفت شناسی مطرح هدو تفکر مادی گرایی و متافیزیکی دو عنوان   172

 یک از آنها ممکن است به شاخه ها و شعب مختلفی تقسیم شوند. 
تواند نقش خود را در جهت دادن به رفتارهای فردی و اجتماعی ایفا کند که  اعتقاد به زندگی اخروی در صورتی می  171

های  ها و عذاب و دست کم، نعمتهای این جهانی و سعادت و شقاوت آن جهانی پذیرفته شود  نوعی رابطه علیت بین فعالیت
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شود كه بر اساس دو سطح قبلي نوع رابطه انسان با جه ان  شناسي مطرح ميدر نهايت در سطح سوم موضوع رابطه

-ها و الگوهاي كاربردي و عملياتي مط رح م ي  دهد. در نهايت در سطح آخر روشل ميها را شكپيرامون و ساير انسان

دهن ده ي ا تبي ين    تواند ش كل  رسد كه اين چهار سطح مياند. به نظر ميشوند كه بر اساس سه سطح قبلي شكل گرفته

 هاي مختلف باشد. بيني كننده مفاهيم و الگوهاي كاربردي در عرصه كسب و كار بر اساس جهان

 

 

هاي پذيرفته شده از نگاه اسالمي در سطح غايت شناسي احصا و در عنوان نسبت ميان دنيا و آخرت تا حدودي گزاره

است هايي كه بايد بررسي شود عبارت مورد بررسي قرار گرفت. در سطح سنت شناسي به نظر مي رسد مهم ترين سنت

از سنت رزق كه به آن پرداخته خواهد شد. در اين قسمت تالش بر اين است تا تحليل از سطح رابطه شناسي از منظ ر  

 اسالمي ارائه شود.

                                                                                                                                                                                     

، ص 1132محمدتقی مصباح، د. )اخروی به عنوان پاداش و کیفر برای رفتارهای شایسته و ناشایست این جهان، شناخته گرد

112) 
گرایی است. در  روابط انسانی، آخرتکننده  عنصر تنظیم ترین ترین و اصلی د توجه داشت که مهم ترین، اثربخشالبته بای  171

هدف نوشتار این نیست که از این عامل مهم غفلت شده و برای تنظیم روابط انسانی در فضای کسب و کار خود را  اینجا

ها که در عالم دنیا جریان دارد، ت ها و قواعد الهی و نیز حکمت آنمحدود به نتایج دنیوی و مادی کنیم؛ چرا که بسیاری از سن

حکم به آنها نمود. ضمن این که دستورات دین یک مجموعه به هم پیوسته و  توان پوشیده بوده و به قطع و یقین نمیبر انسان 

 گذارند. ستند که به شدت بر یکدیگر اثر میمنسجم ه

شناخت عالم آفرینش بر اساس مبناي مادي گرایی یا  : غایت شناسی
 متافیزیکی و تبیین ربط و نسبت عناصر هستی بر مبناي دیدگاه مقبول

شناخت قوانین و قواعد حاکم بر عالم آفرینش بر اساس : سنت شناسی
 غایت شناسی

شناخت روابط صحیح انسان با جهان پیرامون خود بر اساس  : رابطه شناسی
 غایت شناسی و سنت شناسی 

شناخت روش و شکل کاربردي از نوع رفتار در فضاي : روش شناسی
 کسب و کار مبتنی بر سه موضوع پیشین

 سطوح تحلیل مبانی جهان شناختی در کسب و کار. 21شکل 
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ها را تحت ت اثير  ترين عنصري كه تمام روابط و تعامالت انساني يک مسلمان با ديگر انساناز نگاه اسالمي، مبنايي

كند كه راد است. به عنوان مثال در موضوع تشكيل خانواده و ازدواج، شارع مقدس بيان ميدهد، اعتقادات افخود قرارمي

شود كه ربا گرفتن يا دادن اگ ر چ ه در   هم چنين در خصوص ربا ديده مي 675تواند با كافر ازدواج دائم كند.مسلمان نمي

البت ه   676كومت اسالمي نيست رب ا بگي رد.  تواند از كافري كه در پناه حبين مسلمانان حرام قطعي است، اما مسلمان مي

دهنده و ترين معياري كه شكلعكس اين مسئله، يعني ربا دادن مسلمان به كافر جايز نيست. بنابراين بايد گفت كه مهم

چهارچوب دهنده به رفتارهاي يک مسلمان در تعامالت با ساير انسان هاست، اعتقاد به وي به منشا ع الم و هس تي و   

 تم است. پذيرش دين خا

 مسلمانان و اسالمي كشورهاي روي، همين به و است، امروز دنياي ويژگي از ها ملت و كشورها بين گسترده ارتباط»

 ب ر  ع الوه  ارتب اط  اي ن  در حال، عين در. ندارند گريزي غيرمسلمان هاي ملت و بيگانه كشورهاي با رابطه داشتن از نيز

 ض روري  بس يار  كن د،  م ي  بيان روايات و كريم قرآن كه ديني، دستورات و ارزشي اصول به بندي پاي ملّي، منافع حفظ

 (61 ،6414 سلطاني،)«. است

بندي از افراد از نظر عقيده آنها بيان كرد. بر اين اساس كه فرد اعتق اد  توان يک دستهمي 66بر اساس نمودار شكل 

ش وند. غي ر   دو دسته موح د و غيرموح د تقس يم م ي     ها بهبه توحيد و يگانگي خدا داشته باشد يا نه، در گام اول انسان

موحدان كه شامل كافران و مشركان هستند نيز بر اين اساس كه آيا سرجنگ با حكومت اسالمي دارند يا نه به كافران 

شوند. اما موحدان بر اين مبنا كه معتقد به نبوت نبي مكرم اسالم هستند ي ا  تقسيم مي 677و مشركان حربي و غيرحربي

                                                           
172

 : . ازدواج مسلمان با کافر2271مسأله   

دائم ازدواج کند. هاى کافره غیر کتابیه به طور  تواند با زن تواند به عقد کافر در آید. مرد مسلمان هم نمى زن مسلمان نمى

هاى اهل کتاب، مانند یهود  .ولى صیغه کردن زننیست جایز نیز کتاب اهل ۀهاى کافر به احتیاط واجب ازدواج دائم با زن

 (221،  221)توضیح المسائل )امام خمینى(، ص و نصارى مانعى ندارد.

176
)توضیح المسائل )امام خمینى(؛  کال ندارد.. اگر مسلمان از کافرى که در پناه اسالم نیست ربا بگیرد اش1172مسأله   

 (126ص

177
شود که در حال حاضر در جنگ نظامی با مسلمانان نباشند و در عمل  واژه غیر حربی در مقابل حربی، به کافرانی گفته می 

به مسلمانان  )مانند: محاصره اقتصادی مسلمانان و کمک به دشمنان اسالم( یا در لفظ )مانند: تهدید مسلمانان به جنگ( نسبت

حربی به کافری  .طرفی به سر ببرند اعالم جنگ نکرده باشند و به نوعی با مسلمانان عهد و پیمانی داشته و یا در اعتزال و بی

کند که  شود که یا سرجنگ با مسلمانان دارد یا منتسب به قومی است که در محاربه با مسلمانان است، فرقی نمی گفته می

 .یعنی در حال جنگ باشند یا جنگشان منتظرالوقوع باشدمحاربه بالفعل باشد، 
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شوند. مسلمانان نيز خود دو دسته هستند: شيعه و غيرشيعه كه در متون فقهي ه مسلمان و غير مسلمان تقسيم ميخير ب

 از شيعه به عنوان مومن ياد شده است. 

 

 

 

 

 

 

 به طور كلي مي توان حقوق در اسالم را به سه دسته تقسيم كرد:

 اند، اين قسم از حقوق را حقوق انساني گويند.ها از آن جهت كه انسانالف. حقوق مشترك ميان همه انسان

شود. اين بخش از حقوق ، موحدان را ب. حقوقي كه مشترك ميان موحدان بوده و شامل پيروان همه اديان الهي مي

 ك اَنَ  كَملن مُؤْمِنًا كاَنَ فَملن و فاسق تفاوت است: أَ كند، چنان كه ميان موحد و ملحد و مومناز كفار و مشركان جدا مي

 فَسلقُواْ الَّذِينَ أَمَّا ول (69)يلعْمللُونَ كاَنُواْ بِملا  نُزُلَا  الْملأْولى جلنَّاتُ فَلَهُمْ الصَّالِحلاتِ علمِلُواْ ول  لاملنُواْ الَّذِينَ أَمَّا (61)يلسْتَوُنَ لَّا  فَاسِقًا

-11تُكَ ذِّبُونَ )س جده    بِهِ كُنتُم الَّذِى النَّارِ علذَابل ذُوقُواْ لَهُمْ قِيلَ ول فِيهلا أُعِيدُواْ مِنهَْا يخَْرُجُواْ أَن أَرلادُواْ كلَُّملا  لنَّارُا فَملأْولئهُمُ

نوعي . ناديده انگاشتن فضيلت توحيد و اميان و رذيلت شرك و فسق و يكسان انگاري و برابري حقوق آنان، خود 671(61

بي عدالتي و نابرابري حقوق است، هر چند وقتي سخن از حق موحدان و مومنان به ميان مي آيد، مراد نادي ده گ رفتن   

حقوق انساني كه ملحدان و فاسقان دارند نيست. اين دسته از حقوق را كه مختص موحدان است، حق وق اعتق ادي ي ا    

 «ديني گويند.

علق و مختص مسلمانان است. در اين قسم ، افزون بر مرز ميان توحيد و ج. بخش ديگري از حقوق وجود دارد كه مت

شرك، امتياز بين اسالم با ساير اديان نيز مطرح است. توضيح اين كه يک مسلمان از آن جه ت ك ه انس ان اس ت، ب ا      

و از آن رو ديگران حقوق مشترك دارد و از آن حيث كه موحد است با ساير پيروان اديان توحيد در حقوق مساوي است 

                                                           
 شایسته کارهاى و آورده ایمان که کسانى اما. نیستند یکسان؟ است نافرمان که است کسى چون، است مؤمن که کسى آیا  173

 نافرمانى که کسانى اما و. گردند مى پذیرایى، شوند مى جایگزین آن در که باغهایى در دادند مى انجام آنچه[  پاداشِ] به، اند کرده

 گفته آنان به و شوند مى بازگردانیده آن در، بیایند بیرون آن از بخواهند که بار هر. است آتش جایگاهشان پس، اند کرده

 .« بچشید پنداشتید مى دروغش که را آتشى آن عذابِ: »شود مى

 سطوح تحلیل مبانی جهان شناختی در کسب و کار. 21شکل 

انسان ها از نظر 
 عقيده

 موحد

 مسلمان

 (مومن)شيعه 

غير شيعه 
 (غيرمومن)

 غيرمسلمان

 كافران -مشركان غيرموحد

 حربي

 غير حربي
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كه مسلمان است و آخرين دين را هم پذيرفته حقوق اختصاصي خواهد داشت. اين بخش از حقوق را حقوق اسالمي مي 

 (614-615، صص 6414)جوادي آملي، « نامند.

به عنوان مثال در حوزه كسب و كار، رعايت امانت و راستگويي و عدالت به عنوان اصولي است كه در رابطه با تمام 

، اس ت  متع ال  خداوند مطلوب مسلمانان با عدل و قسط رعايت كه گونه همان»ها، مورد سفارش واقع شده است. نانسا

 ب ه  م أمور  ما، بنابراين. باشد مي مسلمانان همه و اسالمي حاكم وظيفه و خداوند مطلوب نيز مسلمانان غير با آن رعايت

 به اختصاص برخوردها در آن رعايت و عدالت كه است ذكر شايانهستيم.  حاالت تمام در و افراد همه با عدالت اجراي

ام ا اص ولي نظي ر ايث ار و گذش ت و       (64، 6414، سلطاني) «.شود مي نيز حربي كافران شامل و ندارد غيرحربي كافران

 رعايت انصاف بيشتر مي تواند در مورد مومنان و شيعيان قابل توجه بوده و لزوم التزام پيدا كند.

اي نوع ارتباطات و تعامالت به ط ور  تواند مفاهيم اصلي و پايهترين نوشتارهايي كه ميرسد يكي از مهمبه نظر مي 

ها از شهيد مطهري است كه در آن به تبيين دو نوع وال  مثب ت و  اي با عنوان وال ها و واليتعام را تعريف كند، مقاله

گ ذارد.  ز دو دسته نموده و نام وال  اثباتي عام و وال  اثباتي خاص بر آنها م ي پردازد. وال  مثبت يا اثباتي را نيمنفي مي

( وال  اثباتي عام در رابطه ب ا مس لمان و جامع ه اس المي اس ت و وال  منف ي در خص وص        644، 6415)مطهري، )ب(

 مشركان و كافران است. البته وال  اثباتي خاصي وجود كه در مورد اهل بيت است. 

ه اين حد و حدود تا حدي است كه دشمنان اسالم در هر زمان سعى دارند وال  منف ى را تب ديل ب ه    اهميت توجه ب

شان اين است كه روابط مسلمين با غير مس لمين رواب ط   اثباتى و وال  اثباتى را تبديل به منفى نمايند، يعنى همه سعى

( اسالم خواس ته  655)ب(، 6415شد. )مطهري، صميمانه و روابط خود مسلمانان به بهانه هاى مختلف روابط خصمانه با

است مسلمانان به صورت واحد مستقلي زندگي كنند، نظامي مرتبط و اجتماعي پيوسته داشته باشند، هر ف ردي خ ود را   

عضو يک پيكر كه همان جامعه اسالمي است بداند. از نظر اسالم مؤمنان نزديک به يكديگرند و ب ه موج ب اينك ه ب ا     

، حامى و دوست و ناصر يكديگرند و به سرنوشت هم عالقه مندند و در حقيقت به سرنوشت خ ود ك ه   يكديگر نزديكند

( ش دت و ق وت رابط ه دوس تي مي ان      651و656، 6415ورزند. )مطه ري، )ب(  دهند عالقه مى يک واحد را تشكيل مى

قاتل و ولي دم را ب رادر   گويد،مسلمانان تاحدي است كه قرآن كريم زماني كه در مورد حكم قصاص در قتل سخن مي

 كند:يكديگر معرفي مي

 أَخي هِ  مِ نْ  لَهُ عُفِيل فَملنْ  بِالْأُنْثى  الْأُنْثى ول بِالْعلبْدِ الْعلبْدُ ول بِالْحُرِّ الْحُرُّ  الْقَتْلى فِي الْقِصاصُ عللَيْكُمُ كُتِبل آملنُوا الَّذينَ أَيُّهلا يا

 أَل يمٌ  عل ذابٌ  فَلَ هُ  ذلِ کل  بلعْ دل   اعْتَ دى  فَمل نِ  رلحْمل ةًٌ  ول رلبِّكُمْ مِنْ تَخْفيفٌ ذلِکل بِإِحْسانٍ إِلَيْهِ أَدا ٌ ول بِالْملعْرُوفِ فَاتِّباعٌ  ٌ شَيْ

 679بقره(671)

                                                           
 گذشت از باید] شود، گذشت او به[  قصاص حق از] چیزى ،[ مقتول ولىّ یعنى] اش[  دینى] برادر جانب از که کس هر و  171

 د.بپرداز او به[ را خونبها] احسان،[  رعایت] با و کند، پیروى پسندیده طور به[  مقتول ولىّ
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رسد كه مي توان به راحتي اصل رقابت در كسب و كار را )حداقل با قرائت فعلي آن( از با اين توضيحات به نظر مي

كشيد. در رقابت موجود در كسب و كار، آدمي منفعت خود را در كنار زدن حري ف و رقي بش از   منظر اسالمي به چالش 

شناسي اسالمي است و نه با نوع رابطه اي كه داند. امري كه نه بر اساس مبناي سنتميدان و جلب نظر مشتريان او مي

ار ما با اين مفاهيم عجين ش ده ان د ك ه    ميان مسلمين بايد باشد سازگاري دارد. متاسفانه آن قدر غالب حوزه كسب و ك

كنند. اما بدون شک در عصر معاصر كساني بوده يا هستند كه بر حتي نوع ديگر فكر كردن را هم براي انسان دشوار مي

 كردند. اساس بينش ناب اسالمي رفتار مي

زها مي توان به آيه ذيل استناد اما براي پاسخ به سوال دوم در مورد فلسفه وابستگي انسان ها به يكديگر در رفع نيا

  كرد:

 611(17)شوري بلصيرًٌ خَبيرًٌ بِعِبادِهِ إِنَّهُ يلشا ُ ما بِقَدلرٍ يُنَزِّلُ لكِنْ ول الْأَرْضِ فِي لَبلغَوْا لِعِبادِهِ الرِّزْقَ اللَّهُ بلسلطَ لَوْ ول

 زم ين،  در ك ردن  ظل م  به كنند مى شروع شوند، سير همه و بدهد وسعت را خود بندگان همه رزق تعالى خداى اگر

 الْإِنْسانَ إِنَّ: فرموده ديگر جاى در كه چنان هم آورد، مى استكبار و طغيان شد زياد وقتى كه است اين مال طبيعت چون

 روزى مع ين  مقدارى به كس هر به و كند مى نازل اندازه به را رزق تعالى خداى جهت همين به.  اسْتَغْنى رلآهُ أَنْ  لَيلطْغى

  دارد، رزق از مقدار چه استحقاق بندگانش از يک هر كه داند مى است، بصير و خبير خود بندگان حال به او چون دهد، مى

 (16 ص ،61 ج ،6474طباطبايي، . )دهد مى او به را همان است، او حال به مفيد فقر و غنى از مقدار چه و

 در ك ه  طغي انى  ب ا  اي ن  و است مردم حال طبق بر دادن روزى در الهى سنت بيان يلشا ُ ما بِقَدلرٍ يُنَزِّلُ لكِنْ ول جمله

 آن از غي ر  تع الى  خداى اينكه براى ندارد، منافات شوند مى ثروتمندتر روز به روز كه كنيم مى مشاهده ثروتمندان بعضى

 ب اره  اي ن  در و امتح ان  و آزم ايش  س نت  از است عبارت آن و است حاكم قبلى سنت بر كه دارد نيز ديگر سنتى سنت

 ب اره  آن در ك ه  اس ت  اس تدراج  و مك ر  س نت  ك ه  دارد س ومى  س نت  همچنين ، فِتْنَةًٌ أَوْالدُكُمْ ول أَمْوالُكُمْ نَّما: افرموده

 (11 ص ،61 ج ،6474طباطبايي، ) .ملتِينًٌ كَيْدِي إِنَّ لَهُمْ أُمْلِي ول يلعْلَمُونَ ال حليْثُ مِنْ سلنَسْتَدْرِجُهُمْ: فرمايد مى

سازد. مطابق اين اصل كه بر سه  هاي متفاضل و نيازهاي متقابل، اليه ديگري از مفهوم آيه را آشكار مي اصل تفاوت

گي ري رفتاره اي    عنصر اصلي تفاوت هاي تكويني اوليه، قابليت فزايندگي و نيازهاي متقابل متك ي م ي باش د، ش كل    

افراد به يكديگر مي باشد. در صورتي كه روزي بندگان را به  اقتصادي در نظام اجتماعي انسان، منوط به نيازهاي متقابل

گرديد. اخ تالل اي ن نظ ام ني ز ب ا       بودند، اصل پيش گفته مختل مي گرداند كه به يكديگر نيازمند نمي اي فراخ مي گونه

 (661، 6417باشد، سازگار نيست. )هادوي نيا،  هدفمندي آفرينش كه از ويژگي هاي جهان از ديدگاه قرآن كريم مي

                                                           
 اى اندازه به بخواهد را آنچه لیکن دارند، برمى عصیان به سر زمین در مسلّماً گرداند، فراخ بندگانش بر را روزى خدا اگر و  132

 .بیناست آگاهِ بندگانش[  حال] به او که راستى به. فرستد فرومى[  است مصلحت که]
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شدند و در اثر رفع احتياج، امتيازات و ق وى و ض عيف    كرد همه دارا و غنى مي اگر خداوند به همه روزى را بسط مي

كردن د و جوام ع بش رى متالش ى      رفت و مردم در اثر ثروت متجاوز ش ده و از يك ديگر تمك ين نم ي     بودن از بين مي

كار نباشد و مردم يكديگر را در كار تسخير كنند چنانكه فرموده كند كه بسط در  گرديد. ولى حكمت بالغه اقتضا  مي مي

عْضُهُمْ بلعْضاً سُخْرِيًّا ول رلحْمل تُ  نَحْنُ قَسلمْنا بليْنَهُمْ ملعِيشَتَهُمْ فِي الْحلياةِ الدُّنْيا ول رلفَعْنا بلعْضَهُمْ فَوْقَ بلعْضٍ دلرلجاتٍ لِيلتَّخِذَ بل»...

آرى استعدادات بشرى مختلف است هر يک ك ارى پ يش گرفت ه و هم ه ب ه       616(41)زخرف  «ونَرلبِّکل خَيْرًٌ مِمّا يلجْملعُ

آن  يكديگر مسخرند تا كار زندگى پيشرفت كند. مراد از آيه آن نيست كه خدا خواسته مردم گرسنه شوند بلك ه غ رض  

است كه خدا خواسته مردم در كارهاى دنيا در اثر احتياج به وسائل بيكديگر محتاج باشند و در اين ب اره طغي ان نكنن د.    

 (.16و   15، ص: 4 )قاموس قرآن، ج

  

                                                           
 بعضى از باالتر درجات،[ نظر] از را آنان از برخى و ایم، کرده تقسیم میانشان دنیا زندگى در را آنان معاشِ[  وسایل] ما  131

 بهتر اندوزند مى آنان آنچه از تو پروردگار رحمت و گیرند، خدمت در را[ دیگر] بعضى آنها از بعضى تا ایم داده قرار[ دیگر]

 .است
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در اين قسمت نخست مروري اجمالي بر برخي از مباني نقل پژوهي ص ورت گرفت ه و بع د از آن ب ه تبي ين اس تراتژي       

 استفاده شده براي ورود در متون نقلي در پژوهش حاضر پرداخته خواهد شد. 

 درآمدي بر مبانی نقل پژوهی -1

رستگاري بشر تعيين  حيه خداوند براي هدايت واي از عقايد، اخالق، قوانين فقهي و حقوقي است كه از نادين مجموعه»

( در بعد معرفت شناسي دين بايد گفت كه عق ل و نق ل در ع رض يك ديگر ب ه      69، 6416)جوادي آملي، « شده است.

شود ك ه در م ورد رب ط و    شوند. نقل نيز خود از دو جز  كتاب و سنت تشكيل ميعنوان منبع شناخت دين محسوب مي

 مبحث سوم

 

  روش شناسی پژوهش
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( دوگان ه  4( قرآن محوري و سنت مداري 4( سنت محوري 1( قرآن محوري 6» نظر وجود دارد: نسبت ميان آنها چهار 

 (44، 6479)نصيري،  611«محوري.

 

 

 

 

 

 

 

اين خص وص  يكي از نكات مهمي كه در نقل پژوهي بايد به آن توجه نمود، دامنه معارف نقلي است. سوالي كه در 

گيرد يا اين كه حوزه آن محدود  بايد به آن پاسخ داد اين است كه آيا دامنه معارف نقلي تمام نيازهاي بشري را در بر مي

توان از نقل انتظار داشت؟ از آنجا كه دين مجموع نقل و عقل معرفي شد،  بوده و پاسخ به برخي از نيازهاي انسان را مي

تواند نقشي مهم در مش خص   مشخص كردن دامنه نقل مي 614يند آن دو بدست مي آيد.از مجموع برآ 614لذا دامنه دين

                                                           
به منظور عدم انحراف از مسیر اصلی بحث به تبیین این چهار رویکرد پرداخته نمی شود. برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید   132

 (1171( ، )نصیری 1132به )مهرریزی 
معنی خواهد بود.  داند، نزاع بر سر قلمرو دین بی ل میدین که آن را مجموع نقل و عقبر اساس تعریف پذیرفته شده از   131

با این تعریف توقع دیگری را  توان از دین انتظار داشت و گویی به تمام نیازهای بشری را میچرا که در این صورت پاسخ

ه ک توان فرض کرد. در جایی که عقل قدرت و توان ورود برای شناخت ندارد، نقل حضوری پررنگ و اثربخش دارد نمی

دهد. اما در موضوعاتی نظیر مسائل تجربی و علمی عقل وظیفه اصلی را بر عهده خواهد  موضوعات آن حیطه نقل را شکل می

داشت؛ اگرچه نقل هم ورودی به این عرصه دارد. اما از آنجا که در تعیین قلمرو دین مجموع حیطه عقل و نقل محسوب 

وص اختالف رایی نباشد؛ اگر چه ممکن است حیطه بین نقل و عقل در خواهند شد، لذا به نظر می رسد که در این خص

 نظرات مختلف پس و پیش شود، اما این امر تغییری در حیطه دین به وجود نخواهد آورد.

د که آیا دین را اند، باید مشخص نمو ا انتظار از دین و ... انجام شدههایی که با موضوع قلمرو دین ی در پژوهشبنابراین   131

رسد که منظور از دین همان نقل باید باشد، در غیر این  گیرند. به نظر می دانند یا عقل را هم در نظر می منحصر در نقل می

 

 دین

از بعد هستی  
(بعد ثبوتی)شناسی   

از بعد معرفت  
(بعد اثباتی)شناسی   

 نقل عقل

 حدیث قرآن

 دین از دو بعد معرفت شناسی و هستی شناسی. 22شکل 
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كردن انتظار پژوهشگران داشته باشد تا بدانند در مواجهه با نقل بايد به دنبال چه موضوعاتي باشند. چرا اگر اثبات ش ود  

جايي است كه هر موض وعي را  دامنه نقل به گستردگي تمام نيازهاي مادي و معنوي بشر نيست، در آن صورت توقع بي

به نظر مي رسد كه توقع نابجا از حوزه نقل  615بدون سنجش توانايي نقل در پاسخ به آن، بي درنگ به نقل عرضه كنيم.

 تواند حداقل دو آسيب احتمالي زير را به همراه داشته باشد: مي

ف ش ود، معرف ت بدس ت آم ده     اول اين كه اگر موضوع مورد مطالعه خارج از دامنه و قلمرو صحيح نقل تعري   -6

فايده ك ه   ارزش و بي تواند اطمينان بخش باشد و چه بسا برداشت نادرست ما از نقل منجر به توليدات علمي بي نمي

 تواند اثرات زيانباري را به همراه داشته باشد. شود گردد كه اين امر مي به دين نسبت داده مي

به نگاه نقل در حيطه موض وعاتي اس ت ك ه خ ارج از     آسيب دوم در خصوص سرخوردگي از عدم دست يابي  -1

قلمرو نقل قرار دارند. اين امر مي تواند براي ناظر خارجي كه به ادعا فرد در خصوص دامنه و قلمرو وسيع تر نقل از 

آنچه بايد باشد و عدم توانايي وي براي تبيين موضوعاتي كه در اين حيطه قرار مي گيرند؛ مح ل اش كال و ش بهه    

 ده و در نهايت اين كه در اين نزاع ممكن است كارآمدي دين را به طور كلي زير سوال ببرد.واقع ش

 با اين توضيحات مقدماتي بايد گفت كه به طور كلي دو رويكرد عمده در خصوص دامنه معارف نقلي وجود دارد:

في، ب ا اش اره ب ه جامعي ت و     در رويكرد دايرة المعار»از رويكرد نخست به رويكرد دايرة المعارفي ياد مي شود.   .6

، دين حاوي همه حقايق هستي و پاسخگوي همه نيازهاي آدمي و مبين قوانين ثابتي كه علوم مختل ف  616كمال دين

شود. بر اساس اين ديدگاه، همه حقايق و امور علمي، اعم از كليات و جزئيات، به  در جستجوي آنها هستند، دانسته مي

 ( 91، 6415است. )حسني و ديگران، « هطور صريح در متون ديني بيان شد

ديدگاه گزيده گويي است، بيانگر آن است كه دين، نه تنها زبان به بيان هم ه حق ايق هس تي    »رويكرد دوم كه  .1

)چنانكه نظريه دايرة المعارفي مدعي است( و نه زبانش چندان صامت اس ت ك ه ج ز از طري ق عل وم و       گشوده است

نداشته باشد)چنانكه نظريه هرمنوتيک يا قبض و بسط بيان مي كن د.( در اي ن    هاي بشري ياراي سخن گفتنمعرفت

توانس ته آن را از ج اي    ديدگاه دين سخني خاص )هدايت انسان به ساحت ربوبي( براي گفتن داش ته ك ه بش ر نم ي    

غ رض  گاه ني ز ب ه اقتض اي بي ان آن     اي روشن ومشخص بيان كرده و گهديگري بشنود و اين سخن را هم به شيوه

اصلي، به حقايق مختلف علمي هم اشاره كرده است. در اين ديدگاه اگر كسي به غرضي جز غرض اص لي دي ن، دل   

 ( 91و 6415،96)حسني و ديگران، « تواند از آن بهره كافي گيرد. سپرده باشد، با رجوع به قرآن نمي
                                                                                                                                                                                     

صورت همان طور که پاورقی قبل ذکر شد نزاعی در خصوص قلمرو دین قابل طرح نیست. در ارجاعات و منابع مورد 

 است. استفاده در این تحقیق، منظور از دین غالبا نقل 
تواند داللت بر ضعف نقل باشد، چرا که اساسا هدف از نقل بر اساس این دیدگاه  باید توجه داشت که این امر نمی  132

 برآورده ساختن تمام نیازهای بشری نیست.
 به نظر می رسد منظور این گروه از نویسندگان از دین همان نقل است.   136
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ختن به آنها خارج از حوصله اين نوش تار  باشد كه پردانقد و بررسي رويكردهاي فوق نيازمند بررسي ادله هر يک مي

شود و آن محدود دانستن حوزه معارف نقلي است. در اينجا تنها جمع بندي نهايي از نظر مختار پژوهش حاضر ارائه مي

هاي انسان براي هدايت است؛ اگر چه همان طور كه اشاره شد ممكن است به اقتضاي بحث در  در چهارچوب نيازمندي

سائلي خارج از اين حيطه پرداخته شود كه البته علت اصلي آن نيز همان هدايت انسان ب وده اس ت. ب ه    متون نقلي به م

ش ود، در ح الي ك ه ق رآن كت اب       شود كه حقايقي از نجوم به تص وير كش يده م ي    عنوان مثال در آيات قرآن ديده مي

هاي هستي اشاراتي به اين دس ت از   يتاخترشناسي نيست؛ بلكه به مقتضاي بحث و نياز مخاطب به توجه دادن به واقع

 موضوعات شده است.  

مي ان مس ائل و   نكته مهم ديگري كه الزم است بحث مختصري در مورد آن صورت گيرد در ب اب رب ط و نس بت    

 -موضوعات بين حوزه متعارف در علوم انساني)مثل اقتصاد متعارف، مديريت متعارف و ...( و مباحث حوزه علوم انس اني 

اسالمي )مثل اقتصاد اسالمي، مديريت اسالمي و ...( است. رابطه ميان اين دو دسته موضوعات و مسائل رابطه عموم و 

اهيم حد و مرزي يا بزرگي و كوچكي براي هر يک از اين حوزه ه ا تعي ين   خصوص من وجه است و بدون اين كه بخو

كنيم بايد بگوييم كه برخي از موضوعات در حيطه علوم انساني متعارف وجود دارد ك ه از منظ ر اس المي ب ه رس ميت      

رند ك ه  شوند كه خارج از حيطه مسائل موضوعات اسالمي است. از سوي ديگر برخي از موضوعات وجود دا شمرده نمي

شوند. در اين قسمت، ه دف، بررس ي رويكرده اي     اسالمي به رسميت شمرده مي -تنها در حيطه مسائل علوم انساني 

غالب در مواجه با نقل در هر يک از سه حيطه احصا شده در رابطه و نسبت مي ان موض وعات و مس ائل عل وم انس اني      

 اسالمي است. -متعارف و علوم انساني

 

 

 

 در تحقیق حاضراستراتژي پژوهش  -2

فصل چهارم و پنجم به بررسي سنت رزق و سنت بركت و عوامل ايجاد كننده آن خواهد پرداخ ت. ب راي اي ن ك ار در     

فصل چهارم با استفاده از روش تحقيق موضوعي در قرآن كريم تمام آياتي كه از ريشه رزق هس تند احص ا ش ده و در    

گيرد. در فصل  به تفاسير معتبر، مدل مفهومي رزق از منظر قرآن شكل مينهايت با قرائت آيات و تدبر در آنها و مراجعه 

پنجم به عوامل ايجاد كننده بركت و افزايش رزق كه در روايات مورد اشاره قرار گرفته است، پرداخت ه خواه د ش د. در    

ه اس تداللي و فق ه   فصل هفتم مروري اجمالي بر احكام بيع خواهد شد. از آنجايي كه مواجهه مجدد با متون فقهي )فق  

روايي( براي احصا و طبقه بندي احكام يک كار كامال اجتهادي است، تالش بر اين شده است كه در اي ن فص ل تنه ا    

 چكيده اي از احكام بيع در تجارت بيان شوند. 

 -مسائل علوم انسانی

 اسالمی

مسائل علوم انسانی 

 متعارف

 اسالمی -. رابطه میان مسائل علوم انسانی متعارف و علوم انسانی 26شکل 



174 
 

ت وان   هاي اخالقي از متون روايي است. از آنجا كه اين فص ل گ زارش را م ي    فصل هشتم مربوط به احصاي گزاره

هاي اخالقي در كس ب و ك ار باش د، ل ذا الزم اس ت ب ا عم ق         تواند مبين گزاره ترين فصل گزارش دانست كه مي مهم

توان بر مبناي رويكردهاي مختلفي در فرآيند تحقيق ورود پيدا  بيشتري مورد بحث و بررسي قرار گيرد. براي اين كار مي

تواند در اين فصل پژوهش مورد استفاده قرار گيرد، بيان  رسد ميترين رويكردهايي كه به نظر مي  نمود كه در ادامه مهم

 شده و در ذيل هر يک نقاط ضعف و قوت آن تبيين گشته و در نهايت رويكرد مختار معرفي مي شود.

اما در مورد فصل نهم كه به احصا، تبيين و بيان مصاديقي كاربردي از قواعد فقهي مطرح در حوزه كسب و كار مي  

الش خواهد شد تا نخست ليستي از قواعد فقهي كاربردي در كسب و كار تهيه شود. در ادامه در ذيل هر قاعده پردازد، ت

بر اساس منابع موجود بحث مختصري براي آشنايي مخاطب با آن ارائه خواهد شد و در ادامه آن تالش خواهد ش د ت ا   

ه پرداختن عميق به مباح ث قواع د فقه ي خ ود     برخي از مصاديق محتمل آن در سازمان ها بيان شوند. روشن است ك

 بحثي بسيار مفصل و گسترده است؛ لذا تنها تالش خواهد شد تا معرفي اجمالي با قواعد فقهي كاربردي ايجاد شود.

با اين توضيحات فقط رويكرد مختار در فصل هشتم نامشخص باقي مانده است كه در ادامه ب ه آن پرداخت ه م ي     

  شود.

 روايات بر اساس كليدواژهاحصاي . 2-1

هايي است كه ارتباط نزديكي با  هاي موضوعي تقريبا متعارف شده است، انتخاب كليدواژه آنچه كه در غالب نقل پژوهي

ه ا   تواند اقدام به احصاي آيات و روايات نمايد. انتخاب اين كلي دواژه  موضوع مورد مطالعه داشته و محقق توسط آن مي

 ترين آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد: ممكن است كه از جمله مهمنيز از طرق مختلفي 

  استفاده از نظر صاحبنظران و خبرگان 

 معجم و لغتنامه عربي  استفاده از 

 استفاده از كتاب فرهنگ قرآن 

 آيد. هايي كه از آيات، روايات احصا شده اوليه بدست مي استفاده از كليدواژه 

 فسير آيات احصا شده آورده اند.نكاتي كه مفسران در ذيل ت 

دارد و اين گونه نخواه د ب ود ك ه محق ق      617در اين رويكرد، روش تحقيق موضوعي در نقل حالت رفت و برگشتي

بتواند با يک مرحله جمع آوري آيات و روايات، كار را به شكل كامل به انجام برساند. لذا الزم است در مسير تحقيق و با 

                                                           

های کمی متداول است و محقق در  الف آنچه که غالب در روش شناسیرخحالت رفت و برگشتی به این معناست که ب137 

رود، در روش های کیفی )که روش تحقیق موضوعی در نقل نیز آن آنها با یک مرحله جمع آوری اطالعات سراغ تحلیل می

مع آوری پذیرد و محقق بعد از ج رت نمیجمله است( جمع آوری داده و اطالعات الزم برای تحلیل در یک مرحله صو

کند تا  و برگشتی تا جایی ادامه پیدا می اطالعات اولیه و تحلیل آنها، مجددا اقدام به جمع آوری داده نموده و این حالت رفت

 



175 
 

دريافت مي كند، اقدام به احصا و بررسي آيات و روايات ديگري نمايد. بعد از انتخاب كليدواژه، توجه به بازخورهايي كه 

با كمک نرم افزارهاي موجود اقدام به جستجوي آيات و روايات نموده و با احصاي آنها فرآيند مطالع ه و ت دبر در آنه ا    

 شود.  شروع مي

افي از احصاي تمام آيات و روايات مرتبط ب ا موض وع اس ت. در    ترين ايراد وارد به اين رويكرد عدم اطمينان كمهم

اي كه اطمينان بااليي از تح ت پوش ش ق رار دادن هم ه     ها به گونهبسياري از تحقيقات موضوعي پيدا كردن كليدواژه

ه ا  واژهرسد. به عنوان مثال اگر قرار باشد در پژوهش حاضر بر اساس كلي د  معارف موجود داشته باشد، دشوار به نظر مي

تواند مد نظر قرار بگيرد؛ مستقيما به احصاي روايات پرداخته شود كلماتي نظير صدق، انصاف، آداب التجاره، بيع، و ... مي

در عين حال روشن است كه ضمن اين كه برخي از روايات احصايي ممكن است مورد استفاده قرار نگيرند و ارتباطي با 

شوند. به بيان ديگر بر ايات ديگر مرتبط با موضوع با اتكا به اين روش شناسايي نميموضوع نداشته باشند، بسياري از رو

مبناي اين روش هم حجم زيادي از روايات احصايي ارتباطي با موضوع نخواهند داشت و هم امكان استحصاي بسياري 

 از روايات مرتبط با اين روش وجود نخواهد داشت.

-ي كه قرار بر مطالعه يک موضوع مشخص در متون نقلي است اين رويكرد م ي البته در برخي از تحقيقات از آنجاي

خواهد نقش سنت رزق و اعتقاد به آن در كسب و كار را تبيين كند، تواند مفيد واقع شود؛ به عنوان مثال اگر محقق مي

ب االيي وج ود دارد ك ه آي ات و     تواند بر مبناي كليدواژه رزق اقدام به احصاي آيات و روايات كند و تقريبا اطمين ان  مي

توان مزايايي براي اي ن روش برش مرد ك ه از     روايات مرتبط احصا خواهند شد. اما گذشته از اشكاالت اساسي فوق، مي

تواند ادعا كند كه اگر دامنه واژگان آنچه كه وي مبنا ق رار داده ف رض   جمله آنها سهولت كار است و اين كه محقق مي

رسد ت دامنه انتخابي، تحقيق كاملي خواهد بود. با توجه به ايراد اساسي مطرح شده، به نظر ميشود، تحقيق وي به نسب

در پ ژوهش   هاي خاصي كه به آن اشاره شد بتواند كارآمدي الزم را داش ته باش د. ل ذا   كه رويكرد فوق تنها در پژوهش

ها و احصاي آيات و رواياتي ك ه  ي كليدواژههاي موضوعي در نقل كه غالبا با استفاده از شناساي حاضر بر خالف پژوهش

ه اي  هايي وجود ندارد. چرا كه گزارهگيرد، امكان احصاي چنين كليدواژهها در آن به كار رفته است صورت مي كليدواژه

ه ايي وج ود    اخالقي در كسب و كار ماهيتي اكتشافي دارند و ممكن است فراتر از حدس و تصور اولي ه محق ق، گ زاره   

 هاي احصا شده امكان كشف آن ها نباشد. شند كه در كليدواژهداشته با

 مرور كليه منابع روايي . 2-2

ش ود، محق ق در   در اين رويكرد كه رويكردي حداكثري و مطلوب از نظر اطمينان مواجهه با همه روايات محسوب م ي 

تدبر در تمامي روايات گزاره هاي مد  متون اصلي روايي شيعه )كتب اربعه( به صورت كامل ورود پيدا كرده و با مطالعه و

                                                                                                                                                                                     

در اطالعات جدید دیگری اضافه نشود. در روش تحقیق موضوعی در نقل در دو مرحله حالت رفت و برگشتی قابل فرض 

کلمات در  هاست که با توجه به آیات اولیه احصا شده و ربط و نسبت معنایی که بین است. مرحله اول در احصای کلیدواژه

  .شود اقدام به کشف کلیدواژه های جدید نمود. مرحله دوم تشکیل شبکه مفهومی است آیات احصا شده دیده می
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-نمايد. بنابراين ضعف پژوهش موضوعي بر اساس كليدواژه در اين رويكرد منتفي خواهد بود. اما مه م  نظر را احصا مي

ش ود ك ه تنه ا در م واقعي ك ه راهك ار       ترين محدوديت اين رويكرد، زمانبر بودن آن است. اين محدوديت باع ث م ي  

 ه نقل پژوهي وجود نداشته باشد مورد استفاده قرار بگيرد.جايگزيني براي ورود ب

 مراجعه به روايات موضوعي. 2-9

ان د  بندي موضوعي روايات نمودهتواند مورد توجه باشد مراجعه به كتبي است كه اقدام به دستهاما رويكرد سومي كه مي

در خصوص لزوم گردآوري احادي ث در قال ب    توان به كتاب ميزان الحكمه اشاره كرد. محقق كتابكه از جمله آنها مي

بندي روايات و احاديث مربوط به قضاياي فقهي، اعم از عبادات و معامالت، به كارگردآوري و باب»نويسد: ارائه شده مي

اي تقريبا كامل انجام گرفته است؛ اما در خصوص مسائل فكري و اخالقي و اجتم اعي س وگمندانه چن ين چي زي      گونه

هايي صورت پذيرفته باشد، تقريبا قابل مالحظه نيست. از اين رو، چنانچه پژوهشگري د و اگر هم كوشششويافت نمي

بخواهد درباره مسائل پيشگفته اظهار نظر كند، الزم است به چندين كتاب و چندين مجلد مراجعه نمايد ك ه اي ن خ ود    

كند تا تحقيق خود را كامل گرداند و نظ ر  كمک ميطلبد و گاه دست يافتن به همه رواياتي كه به او  وقت زيادي را مي

 (65و  64، 6414)محمدي ري شهري، « شود.درست و دقيقي ارائه دهد بر وي دشوار مي

شود موضوعات مرتبط ب ا ح وزه كس ب و ك ار     در اين استراتژي با مراجعه به فصول كتاب ميزان الحكمه سعي مي

چنين تالش خواهد شد تا پيگي ري آدرس رواي ات در كت ب    بگيرد. هماحصا و مروري بر روايات احصا شده آن صورت 

اند بررسي شوند. اين رويكرد ك ه رويك رد مخت ار پ ژوهش حاض ر در       فقهي ساير رواياتي كه در قبل يا بعد از آن آمده

-قرار م ي مواجهه با متون روايي است، از يک سو دشواري رويكرد دوم كه در آن تمام روايات كتب اربعه مورد بررسي 

گرفت وجود ندارد و از سوي ديگر اشكال اصلي وارد بر روش نخست كه عدم اطمينان الزم از ك افي ب ودن و ص حيح    

 ها براي احصاي روايات مرتبط تا حدودي مرتفع مي شود.بودن كليدواژه
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ت وان   شود. به طور كل ي م ي  توصيفاتي كه در قرآن كريم از آن شده است پرداخته ميدر اين قسمت به بررسي رزق و 

اند را در سه دسته اصلي ق رار داد ك ه    موضوعاتي كه آياتي كه ريشه رزق در آنها به كار رفته است مورد توجه قرار داده

و مباحث مطرح شده در قرآن در موضوع  عبارتند از رزق، رازق و مرزوق. در ادامه به هر يک از ابعاد پرداخته خواهد شد

 رزق در ذيل اين عناوين طرح خواهد شد. 

مدل مفهومي 
 رزق در قرآن

 رزق

 مرزوق رازق

 مبحث چهارم

 

  سنت رزق از منظر قرآن
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 رزق -1

-نخستين بعد اصلي مدل، خود مفهوم رزق است. با توجه به معنايي كه از رزق بيان شد، قطعا مصاديق فراوان ي را م ي  

در قرآن كريم عبارت است از زمين قابل سكونت، آسمان، باران و ميوه  توان براي آن برشمرد. اما برخي از مصاديق آن

(، طع ام مخص وص اله ي)آل    616(، امنيت)بقره 61(، آب چشمه )بقره 661(، سلوي)اعراف 57(، منَ )بقره 616ها)بقره 

 ( و... .11نبوت)هود  (،641(، انعام)انعام47عمران 

 توصيفات رزق .1-1

عددي براي رزق ذكر مي كند كه برخي از مهم ترين آنها در ذيل احص ا ش ده و م ورد    هم چنين قرآن كريم اوصاف مت

 بررسي قرار مي گيرند.

 

 

 

 

 

 رزق طيب  .6-6-6

 . مدل مفهومی رزق در قرآن 27شکل

توصيفات رزق 
 در قرآن كريم

 رزق طيب

 رزق حسن

 رزق كريم

 رزق معلوم

رزق 
تقضيل 
 داده شده

رزق 
 بغيرحساب

رزق من  
حيث 
 اليحتسب
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 النح ل  ، 94 يونس، 11 همائد، 671 و 57 هبقردر آيات متعددي با تعابير مختلف به رزق طيب اشاره شده است از جمله 

. دهد مي را چيزى هر طبع و نفس با ماليمت معناى ،611خبيث كلمه مقابل در طيب كلمه و... . 71 اإلسرا ، 664 و 71

 آدمى طبيعت با طبيعتش كه است گوناگونى هاى رزق انواع( منظور از رزق طيب يعني 646ص ،6 ج ،6474طباطبايي،)

 و همس ر  مسكن، مانند جويد، مى استمداد آنها از خود بقاى و زندگى در آدمى كه چيزهايى مطلق . بنابرايناست سازگار

 و او ش هوت  و مي ل  ب ا  مط ابق  و طيب انواع اين افراد از كداميک اينكه تشخيص براىرزق طيب به شمار مي رود. ... 

 ناس ازگارش  از را آن س ازگار  توان د  مى آن با كه كرده حواسى به مجهز را او خداوند است، او ساختمانى وضع با سازگار

 (616ص ،1 ج ،6474 طباطبايي،  - 514 ص ،67 ج ،6474 طباطبايي،) .دهد تميز

البته بايد توجه داشت كه كلمه طيب در كنار رزق به اين معنا نيست كه رزق غيرطيب ه م وج ود دارد، بلك ه ه ر      

 ح د  از آن از اس تفاده  ك ه  است وقتى در مصرف رزق طيب تا اباحهآنچه كه مفهوم رزق بر آن صدق كند، طيب است. 

. است آن انعدام مايه كه كند مى ايجاد نآ بنيان در شكافى نموده انحطاط به تهديد را جامعه گرنه و نكند تجاوز اعتدال

 آن منش ا  و سازد ويران را ها آبادى و قطع را ها نسل كه است خونينى جنگ كمتر و شود مى ظاهر عالم در فسادى كمتر

 بي رون  اعت دال  جاده از وقتى كه است طور اين طبعا انسان چون باشد، نبوده رزق و زينت از استفاده در افراط و اسراف

 (614و611ص ،1 ج ،6474 طباطبايي،) .نمايد اكتفا  معينى حد يک به و كند كنترل را خود تواند مى كمتر شد

 رزق حسن  .1-1-2

 نب وت  وح ى  آن به كار رفته است.حج از جمله آياتي است كه تعبير رزق حسن در  51نحل و  75و  67هود،  11آيات 

يك ي از مص اديق رزق حس ن اس ت      ش رايع  ف روع  و مع ارف  اص ول  ب ر  است مشتمل كهشده به حضرت شعيب  داده

شود، چنان كه خداوند ( اگر رزق ظاهري در مقابل حرام قرار گيرد، رزق حسن ناميده مي541ص ،61 ،ج6474طباطبايي،)

در باره بهره حالل از انگور در قبال استفاده حرام از آن مانند شراب سازي مي فرمايد: ول مِن ثَملرَاتِ النَّخِي لِ ول الْأَعْنَ ابِ   

 (669،ص64،ج6419آملي، نحل( )جوادي  67تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سلكَرًا ول رِزْقًا حلسلنًا إِنَّ فىِ ذَالِکل الََيلةً لِّقَوْمٍ يلعْقِلُونَ)

سوره هود بنگريم، شايد بتوان گفت از از اي ن جه ت ب ه نب وت داده ش ده ب ه        11اگر با اين معنا بخواهيم به آيه  

حضرت شعيب به عنوان رزق حسن نام برده شده است چون در مقابل انحراف و كجروي مشركان عصر خ ويش ب وده   

و قدرت سران آن وقت، مردم را گم راه نم وده و اج ازه ه دايت آنه ا را      است. در واقع به داليل مختلف از جمله سلطه 

 كند. دادند. لذا در مقابل آن هجمه تبليغاتي، برخورداري حضرت شيعب از نبوت و هدايتگري را با رزق حسن ياد مينمي

 رزق كريم  .1-1-9

و  46، اح زاب  16، نور51، حج74و  4آيه قرآن كريم تركيب رزق كريم به كار رفته است كه عبارت است از انفال  6در 

 .كنن د  م ى  ارت زاق  آن از نيك ان  ك ه  معرفي مي كنن د  بهشتى هاى نعمت. عالمه طباطبايي معنايي رزق كريم را 4سبا 

                                                           
( نیز قابل دریافت است. چون در این آیه میان دو 2ساء )ن بِالطَّیِّبِ الخَْبِیثَ تَتَبَدَّلُواْ لَا وَاین نکته از آیات مختلفی از جمله   133

 کلمه مذکور تقابل ایجاد کرده است. 
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ت وان رزق  (  لذا م ي 461ص ،66 ج ،6474باطبايي،، ط551ص ،64 ج ،6474 طباطبايي، -61ص ،9 ،ج 6474طباطبايي،)

 كريم را تنها توصيفي براي رزق اخروي دانست.  

 رزق معلوم .1-1-4

( اسم اشاره اولئک 46)صافات  ملعْلُومٌ رِزْقًٌ لَهُمْ أُولئِکلتعيبر رزق معلوم تنها در يک جا در قرآن كريم به كار رفته است:  

ص افات( در خص وص    41)الْمُخْلَصِ ينَ  اللَّهِ عِبلادل إِلَّاگردد كه در آيه پيش به آن اشاره شده بود: به بندگان مخلص بر مي

 از اس ت  كنايه ايشان، رزق بودن معلوممعناي معلوم بودن رزق، نظرات متعددي وجود دارد؛ اما از نگاه عالمه طباطبايي 

 (115،ص67 ،ج6474طباطبايي،ن. )آ بودن ممتاز

 رزق تقضيل داده شده .1-1-5

 فِ ي  بلعْضٍ  عللى بلعْضَكُمْ فَضَّلَ اللَّهُ ول به رزق تفضيل داده شده اشاره دارد: يک آيه از قرآن كريم به طور واضح و روشن 

 خداون د  نح ل(  76) يلجْحل دُونَ  اللَّ هِ  فَبِنِعْملةِ أَ سلوا ٌ فيهِ فَهُمْ أَيْمانُهُمْ مللَكَتْ ما  عللى رِزْقِهِمْ بِرَادِّي فُضِّلُوا الَّذينَ فَملا الرِّزْقِ

 غن ا  و فقر مانند است، كميت جهت از گاهى تفاوت اين و داده برترى ديگر بعضى بر دارايى و رزق در را مردم از بعضى

 در اس تقالل  داش تن  مانند است، كيفيت جهت از گاهى و شده داده برترى فقير شخص برابر چند به توانگر شخص كه

 را اس تقالل  اي ن  اش ب رده  ولى است مستقل خود اموال در تصرف در كه آزاد موالى مثل آن نداشتن و مال در تصرف

 (416،ص61 ج ،6474طباطبايي، ) .بكند تصرفى تواند نمى مواليش اذن با جز و ندارد

 رزق بغيرحساب .1-1-6

 و 41نور،  47و17 عمران آل، 161 در مجموع در پنج آيه قرآن كريم، رزق با عبارت بغيرحساب توصيف شده است: بقره 

گاهي به لحا  رزق است و زماني به لحا  مرزوق و گاهي به لحا  رازق. البته ظاهر ب دئي  . كلمه بغير حساب 41 غافر

آن همان لحا  اول است؛ ليكن ذو وجوه بودن قرآن حكيم از يک سو و گستره احتماالت معقول درباره هر آيه از سوي 

اشد حساب به معناي احتساب خواه د  كند. اگر بغير حساب به لحا  مرزوق بديگر، صحابه تفسير را به هر سو روانه مي

شود و اگر به لح ا  رازق باش د   بود، آن گاه مناسب با ملن يلتَّقِ اللَّهل يجلْعلل لَّهُ مخَْرَجًا ول يلرْزُقْهُ مِنْ حليْثُ لَا يحلْتَسِب ... مي

( م ي ش ود؛   14ول هُمْ يُسَْلُون )انبي ا   حساب به معناي محاسبه و مطالبه خواهد بود، آن گاه مناسب با لَا يُسَْلُ علمَّا يلفْعللُ 

گي رد، زي را تم ام    يعني ذات اقدس پروردگار در وصف ممتاز رازق بودن هرگز مورد مداقه و محاسبه ديگران قرار نم ي 

( الزم است عنايت شود كه گاهي خود رزق به حساب در 46عطاي او حساب شده است: جلزَا ً مِّن رَّبِّکل علطَا ً حِسلابًا)نبا 

آيد و سر آن كثرت عددي و وفور آن نيست، بلكه ابديت و نامتناهي بودن آن است؛ مانند نعمتي مع ين در بهش ت،   نمي

آي  د. )ج  وادي زي  را هم  ان واح  د ع  ددي از جه  ت امت  داد، نامتن  اهي اس  ت و ه  يچ نامتن  اهي ب  ه حس  اب در نم  ي  

كنن د:  ودن را از جان ب رازق معن ا م ي   ( عالمه طباطبايي از سه احتمال ف وق، بغيرحس اب ب    466،ص61،ج6419آملي،

گيرد،  حسابى، از اين بابت است كه رزق از ناحيه خداى تعالى بر طبق حال مرزوق صورت مى توصيف رزق به صفت بى»

 116، ص4 ، ج6474طباطب ايي، « )نه عوضى در آن هست و مرزوق نه طلبى از خدا دارد و نه استحقاقى نسبت به رزق.

 ( 111و
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 يحتسبرزق من حيث ال .1-1-7

 يلتَّقِ ملن ول توان رزق من حيث اليحتسب دانست كه در يک آيه قرآن به پرداخته است: ...زيباترين توصيف رزق را مي 

اهميت اين آيه ت ا  ( 4 طالق) ... حلسْبُهُ فَهُول اللَّهِ عللَى يلتَولكَّلْ ملنْ ول يلحْتَسِبُ ال حليْثُ مِنْ يلرْزُقْهُ ول( 1)مخَْرَجًا لَّهُ يجلْعلل اللَّهل

 (541،ص69 ،ج6474طباطبايي،دانند. )اي است كه عالمه طباطبايي آن را از آيات برجسته قرآن مياندازه

 ط الق  آي ات  ب ين  ... يلحْتَسِبُ ال حليْثُ مِنْ يلرْزُقْهُ ول مخَْرَجًا لَّهُ يجلْعلل اللَّهل يلتَّقِ ملن ولجمالت شريفه  در اينكه نظر از

( اما مي توان اطالق آيه را نيز در نظر گرفت 517ص ،69 ج ،6474)طباطبايي،شود مى منطبق طالق مورد با و شده واقع

تري از آن بدست خواهد آمد كه معناي دوم نيز مورد توجه الميزان قرار گرفته است. آي ه  كه در اين صورت معناي كلي

 حكم به را اى بنده چنين تعالى خداى باشد داشته پروا كلمه معناى حقيقت به و بترسد خدا از كس هرفرمايد كريمه مي

 يلرْزُقْهُ ول حكم به و نيست دلبسته ظاهرى اسباب به ديگر دهد، مى نجات شرك زندان و وهم تنگناى از ملخْرَجاً لَهُ يلجْعللْ

 ف راهم  را معن ويش  و م ادى  رزقو پيش بين ي نم ي كن د،     ندهد هم را احتمالش او كه جايى از يلحْتَسِبُ ال حليْثُ مِنْ

 (519و 511 ص ،69 ،ج6474طباطبايي،. )كند مى

 

 

 دوگان هاي رزق از منظر قرآن. 1-2

 از منظر ديني دوگان هاي متعددي در خصوص رزق مي توان بيان كرد كه مهم ترين آنها به شرح زير است:

 

 تکويني و رزق تشريعي رزق .1-2-1

عنوان رزق تكويني بر هر چيزي كه انسان يا جاندار ديگر تغذيه مي كند يا از آن به نحو ديگر به ره م ي ب رد ص ادق      

است، ليكن رزق تشريعي بر هر مال يا منفعت و يا انتفاعي، صادق نيست، مگر حالل باشد، چون در نظام تكوين، حليت 

 (659و651،ص1،ج6419و حرمت اعتباري راه ندارد. )جوادي آملي،

رزق تكويني 
 رزق تشريعي

رزق حالل 
 رزق حرام

رزق دنيوي 
 رزق اخروي

رزق مادي  
 رزق معنوي

رزق عام    
 رزق خاص

رزق طبيعي 
 رزق غيرطبيعي

رزق عادي  
 رزق غيرعادي

 . دوگان های رزق از منظر قرآن21شکل 
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 رزق حالل و رزق حرام .1-2-2

تقسيم بندي رزق به تكويني و تشريعي، اين سوال را مطرح مي كند كه آيا مي توان رزق تشريعي را ب ه دو قس م رزق   

اشاعره پنداشته اند حالل و حرام، هر دو رزق است؛ ولي به گفته معتزله رزق چيزي اس ت  »حالل و حرام تقسيم نمود؟ 

( همان طور كه پيش از اين اشاره شد، 611، ص64، ج6419)جوادي آملي،« و حالل باشد. كه بهره وري از آن صحيح

آنچه كه از لحا  تشريع حرام باشد، رزق به حساب نمي آيد. اگرچه به رزق حرام در آيه زير اشاره شده است، اما در هيچ 

 اللَّ هُ  أَنْزَلَ ما رلأَيْتُمْ أَ قُلْ:  619نگرفته استآيه اي از زبان خداوند رزق حرام به عنوان مفهومي در مقابل رزق حالل قرار 

 ( 59 يونس) تَفْتَرُونَ اللَّهِ عللَى أَمْ لَكُمْ أَذِنَ آللَّهُ قُلْ حلالالً ول حلراماً مِنْهُ فَجلعللْتُمْ رِزْقٍ مِنْ لَكُمْ

 رزق دنيوي و رزق اخروي .1-2-9

به رزق دنيوي و رزق اخروي است. برخي از مصاديق رزق هاي موجود در مورد رزق، تقسيم آن يكي ديگر از دسته بندي

شود. از جمله آياتي كه به رزق اخروي اشاره نموده دنيوي در قسمت مصاديق رزق بيان شد كه از تكرار آن خوداري مي

. در مقايسه با جايگاه و نسبت ميان رزق دني وي و رزق اخ روي   669، آل عمران 49، صافات 54است مي توان به ص 

( رزق دنيوي ه م باي د در مس ير    476،ص66 ج ،6474طباطبايي،« )ت.اس آخرت رزق همانا حقيقى رزق»د گفت كه باي

 رسيدن به بهترين رزق اخروي به كار گرفته شود. 

 رزق مادي و رزق معنوي .1-2-4

معن وي   شود بلكه شامل ام ور از منظر قرآن كريم تنها به امور مادي رزق و نعمت گفته نمي»همان طور كه ذكر شد،  

هاي معنوي مانند عزت، كرامت، آبرومندي، علم، نب وت و رس الت،   بهره مندي( »64،ص6416)عصياني،« گردد.هم مي

 از چن ين يك ي  ( ه م 611، ص64، ج6419)ج وادي آمل ي   « رون د. خالفت، واليت و امامت همگي رزق به ش مار م ي  

( نكت ه  11،ص61 ،ج6474طباطب ايي، ه اس ت. ) ذاشتگ بندگانش اختيار در سبحان خداى كه است دينى رزقها، بزرگترين

ه اي  تواند حالل و طيب و حسن يا حرام و خبيث و قبيح باش د؛ ام ا تم ام رزق   قابل توجه اين كه تنها روزي مادي مي

 (669،ص64،ج6419اند. )جوادي آملي،  باطني حالل

 رزق عام و رزق خاص .1-2-5

 كه همانطور و خلق بر خداى از است رحمتى رزق پس است چنين چون و الهى، است اى عطيه گفتيم كه همانطور رزق 

 چ ه  و م ؤمن  چ ه ، انس ان  غير چه و انسان چه شود، مى خلق همه شامل كه عمومى رحمتول ا :است قسم دو رحمت

 ك ه  عم ومى  رزق يكى: است قسم دو هم خدا رزق .شود مى صرف انسان سعادت طريق در كه خاصه رحمت دوم .كافر

 در ك ه  اس ت  خ اص  رزق آن دوم قسم و كند مى امداد هستى بقاى در را خواران روزى تمامى و است الهى عامه عطيه

                                                           
بنابراین ذکر دوگان رزق حرام و رزق حالل، به این دلیل بوده است که در قرآن به آن اشاره شده است؛ نه این که قرآن   131

 بخواهد مفهوم رزق حرام را به رسمیت بشمرد. 
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 رزق
 اخروي

 دنيوي
 معنوي

 مادي
 غيرطبيعي

 طبيعي
 عادي

 غيرعادي

( شايد ذكر مصاديقي از رزق خاص، به طور دقيق و روشن در 169،ص4 ،ج6474طباطبايي،) .شود مى واقع حالل مجراى

 رزق خاص الهي دانست.    آيات قرآن دشوار باشد. اما به نظر مي رسد كه رزق من حيث اليحتسب را مي توان

 رزق طبيعي و رزق غيرطبيعي  .1-2-6

، 64، ج6419گاهي طبيعي است و زماني غيرطبيعي؛ مانن د مائ ده آس ماني. )ج وادي آمل ي،       ]يا مادي[رزق محسوس 

 ( 657ص

 رزق عادي و رزق غيرعادي .1-2-7

رزق گاهي عادي و زماني غيرعادي است؛ مانند ميوه فصل معين در فصل ديگر، زيرا ميوه فصل معين در همان فص ل  

( رزق عادي و غيرعادي هر دو طبيعي هستند، يعني بر 657، ص64،ج6419رزق محسوب و عادي است. )جوادي آملي،

بوده اند. به عنوان مثال ميوه يک فصل در فص ل  خالف طبيعت و امور رايج نيستند، منتها بر روال عادت زماني خاص ن

ديگر بر خالف طبيعت نيست، اما برخالف عادت است، چون جريان عادي در يک فصل اين گونه است كه ميوه فصول 

( 657،ص64، ج6419ديگر در آن وجود ندارد. رساندن رزق طبيعي گاهي عادي است و زماني غيرعادي. )جوادي آملي،

 آل عمران بيان شده است را مي توان مصداقي از رزق غيرعادي دانست. 47ي كه در آيه به عنوان مثال رزق

 

 با توجه به دوگان هاي مطرح شده، مي توان يک دسته بندي از برخي از آنها در قالب شكل زير ارائه كرد.

 

 

 

 

 

 ابعاد سنت رزق .1-9

توان ذيل دو عنوان رزق مقدر و قبض و رسد كه ميتري ارائه كنيم، به نظر مياز سنت رزق معناي روشناگر بخواهيم 

 بسط رزق ابعاد سنت رزق را توضيح داد. 

 رزق مقدر. 1-9-1

( در 169ص ،4 ج ،6474طباطب ايي، همان طور كه ذكر شد، رزق چه عم ومي و چ ه خ اص، مق در و مكت وب اس ت. )      

رسد كه مراتب مختلفي وجود دارد. به عنوان مثال در حديثي از رسول خدا آمده است كه نظر ميخصوص تقدير رزق به 

 او مقدر تا دهد مى دستور و كند روح نفخ آن در تا فرستد مى را خود فرشته خداوند زماني كه انسان در شكم مادر است و

 . دسته بندی رزق با استفاده از دوگان های آن12شکل
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 ال  در) ش  قاوت و س  عادت چه  ارم عم  ل، س  وم عم  ر، م  دت و اج  ل دوم رزق، يك  ى: بنويس  د جه  ت چه  ار در را

( يعني در بدو خلقت انسان، رزق او مقدر م ي ش ود. ه م    499،ص64 ج ،6474طباطبايي، به نقل از 444،ص4المنثور،ج

 گي رى  اندازه شب قدر شب چنين در شب قدر كه هر سال تكرار مي شود رزق انسان به مدت يک سال تعيين مي شود؛

 زن دگى،  كن د،  م ى  تق دير  را آينده سال قدر شب تا شب آن از يعنى را سال يک حوادث شب آن در تعالى خداى است،

 (566ص ،11 ج ،6474طباطبايي،. )سازد مى مقدر را قبيل اين از ديگر چيزهايى و شقاوت سعادت، رزق، مرگ،

ش ناخت  در خصوص مقدر بودن رزق انسان، روايات بسيار زيادي وجود دارد. از آنجا كه تمركز اصلي اين فصل ب ر  

چهارچوب محتوايي و مفهومي رزق از منظر قرآن كريم بود، ورودي در حوزه روايات نشده است. اما به اجمال مي توان 

 به چند روايت زيباي زير در خصوص مقدر بودن رزق اشاره كرد:

 وملن، علنها يُخرِجلهُ حلتّى الملوتُ بلهُطَلَ الدُّنيا طَلَبل فَملن؛  وملطلوبٌ طالِبٌ: رِزقانِ الرِّزقُ:  السالم  عليه اميرالمومنين 

 بح  اراألنوار -446الحكم  ة البالغ  ة نه  ج. )مِنه  ا رِزقَ  هُ يلس  تَوفِيل حلتّ  ى ال  دُّنيا طَلَبلت  هُ اآلخِ  رَةَ طَلَ  بل

 هر پس. آنى طالب تو كه اى روزى و توست طالب كه اى روزى: است گونه دو، روزى( 16،ح41،ص614ج

 را او دني ا ، باشد آخرت طالب كه هر و كند بيرونش دنيا از تا طلبيد خواهد را او، مرگ، باشد دنيا طالب كه

 .برساند او به تمامى به را اش روزى تا طلبيد خواهد

 نانخوران، ( مردم96 خطبه از، البالغه )نهج؛ اَقْواتَهُم قَدَّرل ول أرْزاقَهُمْ ضَمِنَ، الْخَالئِقُ عِيالُهُ: السالم  عليه على امام  

 .است كرده مقدّر را خوراكشان و ضمانت را آنها روزى كه خدايند

 ؛ بِرِزْقِ هِ  لَهُ كَفَلَ ول بِاسْمِهِ طائرٍ كُلَّ دلعا، نَعامٌ هذاَ ول حلمامٌ هذَا ول، عُقابٌ هذا ول غُرابٌ فَهذا: الس الم   عليه على امام

 به را اى پرنده هر! مرغ شتر آن و است كبوتر، اين! عُقاب آن و است كالغ، ( اين615 خطبه، البالغه )نهج

 .است كرده ضمانت را او روزى و خوانده نامش

 ( ... النَّظَ رِ ) الْبلصلرِ بِلَحْظِ تُنالُ تَ كادُ ال، هليئَتِها لَطافَةِ ول جُثَّتِها صِغَرِ فى النَّمْلَةِ اِلَى نْظُروا اُ: السالم  عليه على امام

 الْحلجل رِ  ول الْي ابِسِ  الصَّ  فَا  فِ ى  لَ وْ  ول الدَّيّانُ يلحْرِمُ هلا ال ول، الملنّانُ يُغفِلُهلا ال، بِولفْقِها ملرزوقَةًٌ، بِرِزْقِها ملكْفولًٌ

 تقريب ا  كه اندام ظرافت و كوچكى همه آن با كه كنيد نگاه مورچه ( به615 خطبه، البالغه )نهج؛ الْجامِسِ

 او از، بخ ش  نعمت خداوندِ. رسد مى او روزى حالش فراخور به و شده تضمين اش روزى...  آيد نمى چشم به

 و خشک و سياه سنگ تخته دل در چه اگر، است نساخته محروم را او، دهنده جزا پروردگارِ و نيست غافل

 .باشد سخت صخره ميان در يا

 قبض و بسط رزق. 1-9-2

اراده و خواست اوست. بنابراين مي توان  همان طور كه روزي از جانب خداست، وسعت بخشيدن يا محدود نمودن نيز به

يكي ديگر از جنبه هاي سنت رزق را مربوط به سنت قبض و بسط رزق دانست. در آيات متعددي از قرآن كريم بر باسط 

 و... . 49  سبأ، 47 روم، 61 عنكبوت، 41 سرا و قابض بودن خداوند در مورد رزق اشاره شده است ا
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ه ا  بسط رزق است. از نگ اه ق رآن ك ريم منش ا محرومي ت از روزي خ ود انس ان       نكته بعد بررسي حكمت قبض و 

 ملا يُغَيرُِّواْ  حلتىل قَوْمٍ  عللىل أَنْعلملهلا نِّعْملةً مُغَيرًِّا يلکُ لَمْ اللَّهل بِأَنَّ ذَالِکلفرمايد ( چرا كه قرآن مي41،ص6416هستند.)عصياني، 

هاي قبض و بسط رزق كه در قرآن به آن اشاره ش ده اس ت در   ترين حكمتاز مهم( در ادامه برخي 54)انفال  بِأَنفُسِهِمْ

 شود.زير بيان مي

-همان طور كه پيش از اين نيز ذكر شد، كفران نعمت الهي منجر به محروميت آدمي از آن مي. مجازات دنيوي: 6

مجازات دنيوي به واسطه انجام گناه ان  (. لذا يكي از علل قبض رزق و قطع نعمت از انسان را مي توان 661نحل شود)

ش ود و آن دو  بر اساس سوره ابراهيم رفتن انسان به سوي دو امر باعث محروميت انسان مي»و نافرماني الهي دانست. 

( البته بايد توجه داشت كه مجازات اله ي گ اهي در قال ب بس ط رزق     41،ص6416)عصياني،« چيز ظلم و كفران است.

( ب ه اي ن   46،ص6416)عص ياني،  « حكمت ديگر وفور نعمت، استدراج است.»گفته شده است متجلي مي شود. چرا كه

 شود فرد از ياد خدا و منعم غافل شده و زمينه براي سقوط وي فراهم شود. معني كه باعث مي

شود هاي تنگي امتحان است. آزمايش سنت هميشگي خداوند است كه باعث مي يكي ديگر از حكمت» . آزمايش:1

هاي خود، در جهت اصالح آنه ا  ها و نقصها با احواالت و خصوصيات دروني خود آشناتر شوند و با شناخت عيبانانس

( البته حكمت هم در قبض و هم در بسط نعمت ممكن است آزمايش الهي باش د  44،ص6416)عصياني، « اقدام نمايند.

 فَيلقُ ولُ  رِزْقَ هُ  عللَيْهِ فَقَدلرل ابْتَلَئهُ ملا إِذَا أَمَّا ولفجر( 65)أَكْرَملنِ   رلبىّ فَيلقُولُ نَعَّملهُ ول أَكْرَملهُفَ رلبُّهُ ابْتَلَئهُ ملا إِذَا الْانسلانُ فَأَمَّاكه آيه 

 هم كه شود مى استفاده كردن محروم در هم و نعمت در هم ابتال ، كلمه تكرار از اشاره به آن دارد. (فجر66)أَهلانَنِ   رلبىّ

 (474،ص11 ج ،6474طباطبايي،) .ندادنش نعمت هم و است، امتحان خدا دادن نعمت

يكي از حكمت هاي الهي در عدم بسط رزق برخي از انس ان ه ا، جل وگيري از     . جلوگيري از طغيان و سركشي:4

بندگان خدا طغيان و خروج از مسير بندگي آنان است. حكمتي كه در مورد تمام انسان ها نبوده و بر اساس آيه زير تنها 

 لكِ نْ  ول الْ أَرْضِ  فِي لَبلغَوْا لِعِبادِهِ الرِّزْقَ اللَّهُ بلسلطَ لَوْ ول هستند كه خداوند به خاطر عدم طغيان رزق آنها را وسيع نمي كند:

 (17)شوري بلصيرًٌ خَبيرًٌ بِعِبادِهِ إِنَّهُ يلشا ُ ما بِقَدلرٍ يُنَزِّلُ

 زم ين،  در ك ردن  ظل م  به كنند مى شروع شوند، سير همه و بدهد وسعت را خود بندگان همه رزق تعالى خداى اگر

 الْإِنْسانَ إِنَّ: فرموده ديگر جاى در كه چنان هم آورد، مى استكبار و طغيان شد زياد وقتى كه است اين مال طبيعت چون

 روزى مع ين  مقدارى به كس هر به و كند مى نازل اندازه به را رزق تعالى خداى جهت همين به.  اسْتَغْنى رلآهُ أَنْ  لَيلطْغى

( اصل تفاوت هاي متفاضل و نيازهاي متقابل، اليه ديگ ري از مفه وم آي ه را    16ص ،61 ج ،6474طباطبايي،. )دهد مى

آشكار مي سازد. مطابق اين اصل كه بر سه عنصر اصلي تفاوت هاي تكويني اوليه، قابليت فزايندگي و نيازهاي متقابل 

ابل افراد به يكديگر مي متكي مي باشد، شكل گيري رفتارهاي اقتصادي در نظام اجتماعي انسان، منوط به نيازهاي متق

بودن د، اص ل پ يش گفت ه      گرداند كه به يكديگر نيازمند نم ي  باشد. در صورتي كه روزي بندگان را به گونه اي فراخ مي

كرد همه دارا و غنى  ( به عبارت ديگر اگر خداوند به همه روزى را بسط مي661، ص6417گرديد. )هادوي نيا،  مختل مي



186 
 

رفت و مردم در اث ر ث روت متج اوز ش ده و از      تياج، امتيازات و قوى و ضعيف بودن از بين ميشدند، و در اثر رفع اح مي

 (.16و  15، ص4 ، ج6476)قريشي،گرديد.  كردند و جوامع بشرى متالشى مي يكديگر تمكين نمي

بسط دهد. از تواند رزق خود را قبض و نكته دومي كه بايد به آن اشاره شود عواملي است كه انسان به وسيله آن مي

ترين عوامل قبض رزق كه به دست خود انسان است، همان گناه و كفران نعمت بود كه شرح آن گذش ت. در اي ن   مهم

 قسمت به عوامل بسط رزق كه قرآن كريم به آن اشاره كرده است پرداخته مي شود:

، 41و47شده اس ت: آل عم ران  شود براي طلب رزق از درگاه الهي دعا در چهار جاي قرآن كريم مشاهده مي .دعا:6

توان اين . از آنجا كه تمام دعاهاي مذكور توسط انبيا و اولياي الهي بوده است، لذا مي47، ابراهيم 616، بقره 664مائده 

 گونه برداشت نمود كه يكي از عوامل مهم در توسعه رزق، دعا است. 

توان د زمين ه    گر اين موضوع باشد كه انفاق از م ال م ي  تواند بياناگر اطالق آيه زير در نظر گرفته شود مي . انفاق:1

( البته 7 طالق)... اللَّهُ  لاتَئهُ مِمَّا فَلْيُنفِقْ رِزْقُهُ عللَيْهِ قُدِرل ملن ول سلعلتِهِ مِّن سلعلةٍ ذُو لِيُنفِقْ ايجاد وسعت در رزق را فراهم كند:

كنن د و تنه ا در   عالمه طباطبايي تمسكي به اطالق آي ه نم ي  در تفسير اين آيه بر خالف آيه دوم و سوم همين سوره، 

 طالقى همسر زندگى به تواند نمى و است، معيشت تنگناى در و فقير كه كسى»اند و نوشته اند: سياق آن را تفسير كرده

.« كن د  انف اق  ايش ان  به كرده عطا او به تعالى خداى كه مالى از تواند مى كه قدر هر دهد، توسعه شيرخوارش كودك و

 (54ص ،69 ج ،6474)طباطبايي، 

 مِنْ يلرْزُقْهُ ول (1)مخَْرَجًا لَّهُ يجلْعلل اللَّهل يلتَّقِ ملن يكي از مهم ترين عوامل بسط رزق رعايت تقواي الهي است:. تقوا: 4

 (4طالق) ... اللَّهل إِنَّ حلسْبُهُ فَهُول اللَّهِ عللىل   يلتَولكلَ ملن ول يحلْتَسِبُ لَا حليْثُ

همان طور كه گناه مي تواند باعث سلب نعمت از انسان شود، طلب غف ران اله ي در مقاب ل م ي توان د       . استغفار:4

 (66 نحل)مِّدْرلارًا عللَيْكمُ السَّملا ل يُرْسِلِ (61)غَفَّارًا كاَنَ إِنَّهُ رلبَّكُمْ اسْتَغْفِرُواْ فَقُلْتُ موجبات بسط روزي را فراهم كند:

 

 رازق -2

در آيات مختلف قرآن كريم با تعابير متفاوتي از خداوند به عنوان رازق حقيقي ياد مي كند؛ در برخي آيات به ضمير اشاره 

 مي كند و در برخي از آيات از اسما  و صفات الهي در اين خصوص استفاده مي كند كه در جدول زير آمده است:

 اي از آياتآدرس نمونه  ذكر يک نمونه كلمه به كار رفته  رديف

6 
ضمير مستتر يا ظ اهر م تكلم م ع الغي ر     

 )نحن، نا(

ول ال تَقْتُلُ  وا أَواْلدلكُ  مْ خَشْ  يلةَ إِمْ  القٍ نَحْ  نُ 

 نَرْزُقُهُمْ ول إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبيراً

 هبق  ر ، 671 هبق  ر ، 57 هبق  ر ، 4 هبق  ر

 656 انعام ، 154

 )هو( ضمير مستتر يا ظاهر للغائب 1
 فِ  ي مُسْتَضْ  علفُونَ قَلي  لًٌ أَنْ  تُمْ إِذْ اذْكُ  رُوا ول

 فَآواكُمْ النَّاسُ يلتَخَطَّفَكُمُ أَنْ تَخافُونَ الْأَرْضِ
 16 فالنا



187 
 

 لَعللَّكُمْ الطَّيِّباتِ مِنَ رلزلقَكُمْ ول بِنَصْرِهِ أَيَّدلكُمْ ول

 تَشْكُرُونَ

 اهلل 4
 الْملتينُ الْقُوَّةِ ذُو الرَّزَّاقُ هُول اللَّهل إِنَّ

 

  61عنكب  وت ،67عنكب  وت، 11قص  ص

 69 شورى ،14 سبأ ،41 روم ، 47 روم

 رب 4
 ول يلقْدِرُ ول يلشا ُ لِملنْ الرِّزْقَ يلبْسُطُ رلبِّي إِنَّ قُلْ

 يلعْلَمُونَ ال النَّاسِ أَكْثَرَ لكِنَّ
 66، فجر46 سبأ ، 65 سبأ ،646 طه

 قرآن. نحوه ياد كردن رازق در 4جدول 

اين مطلب مانند عزت است كه در آي ه اي  »لفظ رازق تنها بر خداوند اطالق نمي شود، اما رازق حقيقي تنها اوست. 

)منافقون  لِلْمُؤْمِنِينَ ول لِرَسُولِهِ ول الْعِزَّةُ لِلَّهِ ولنسا ( و در آيه ديگري مي فرمايد  649) جلمِيعًا لِلَّهِ الْعِزَّةَ فَإِنَّ خداوند مي فرمايد

( جمع بين اين دو آيه به اين صورت است كه بر اساس اصل توحيد كه خدا منشا همه چيز است تمام عزت براي خدا 1

« است و لذا عزت رسول و مومنين هم از خدا سرچشمه مي گيرد و خدا آنها عزت بخشيده است و از خود چيزي ندارند.

 هُول اللَّهل إِنَّ ":شريفه آيه از آنچه»اق تنها صفت خداوند متعال است. ( البته بر خالف رازق، رز16و11،ص6416)عصياني،

 طور به رزق اوال كه است اين است حصر مقام آن، مقام اينكه گرفتن نظر در با البته آيد مى بر  "الْملتِينُ الْقُوَّةِ ذُو الرَّزَّاقُ

 اس ت،  دادن خ دا  غير به خدا عمل نسبت قبيل از دهند نسبتش او غير به جا هر و شود، نمى منسوب خدا به جز حقيقت

.« اس  ت آن  ان بهت  رين خ  دا و اس  ت، بس  يار رازق ش  ود م  ى اس  تفاده آن از ك  ه "ال  رَّازِقِينَ خَيْ  رُ اللَّ  هُ ول ":آي  ه مانن  د

 (165ص ،4 ج ،6474)طباطبايي،

سوره بق ره م ي    11و  16نكته ديگري كه در اينجا قابل بيان است رابطه ميان خالق، رازق و رب است كه در آيات 

حج نيز  74توان مالحظه كرد. از آنجا كه رزق مرحله بعد از خلق است، لذا رازق همان خالق خواهد بود. با توجه به آيه 

ن و خالق بودن وجود دارد. چون مشركان از اين جهت سنگ و مالحظه مي شود كه تالزمي ميان قدرت بر روزي رساند

چوب و بت مي پرستيد كه خيال مي كردند قدرت روزي رساني در اختيار آنهاست. لذا وقتي كه خداوند قدرت خالقيت را 

اس ت ك ه    از آنان نفي مي كند، لذا به طور طبيعي قدرت رازقيت آنها را هم نفي كرده است. اما رب ناظر به بعد تربيتي

بايد متناسب با شخص لحا  شود. لذا از آن جهت كه خداوند رب و تربيت كننده آدمي است، لذا متناسب با اقتض اي او  

شود كه سرچشمه تفاوت  انعام استفاده مي 665گذارد تا زمينه الزم براي رشد را داشته باشد. از آيه  رزق در اختيار وي مي

عني چون خداوند رب و مربي آدميان است، زمينه را براي تربيت و رشد آنها ف راهم  ها ربوبيت الهي است. ي روزي انسان

 (51،ص6416ها تفاوت در روزي است. )عصياني،  سازد و يكي از اين زمينه مي

 

 مرزوق -3

 سومين مفهوم مدل، مباحث مربوط به مرزوقين است كه در ذيل به صورت دسته بندي شده به آنها پرداخته خواهد شد.
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 رفتار مرزوقين در مقابل قبض و بسط رزق . 9-1

برخي از آيات قرآن كريم رفتار عموم انسان ها در مقابل برخوردار شدن از نعمت الهي يا در مقابل امساك نعمت را بيان 

ن ار ه م   اند، لذا بهتر در اين ديده شد كه با در ك كنند. از آنجا كه غالبا اين دو رفتار در تقابل با هم در آيات ذكر شده مي

 تبيين شوند.

 ياد خدا در زمان سختي و غفلت در زمان خوشي (6

مند شدن  به يكي از وظايف مرزوقين در مقابل بهره 691هاي الهيدر بسياري از آيات قرآن كريم با امر به يادآوري نعمت 

بس ط و ق بض نعم ت    هاي رفتاري مرزوقين در مقابل  كند. برخي از آيات به يكي از آسيبهاي الهي اشاره مياز نعمت

ها و در كند و آن غفلت و فراموشي از خداوند به عنوان رازق حقيقي و منعم واقعي در زمان برخورداري از نعمت اشاره مي

 عِلْمِ  عللىل أُوتِيتُهُ نَّملاإِ قَالَ مِّنَّا نِعْملةً خَوَّلْنَهُ إِذَا    ثمُ دلعلانَا ضُرٌّ الْانسلانَ ملسَّ فَإِذَا مقابل در سختي و دشواري به ياد خدا افتادن:

 (49زمر )يلعْلَمُونَ لَا أَكْثرََهُمْ لَاكِنَّ ول فِتْنَةًٌ هِىل بللْ

 نااميدي در هنگام قبض نعمت و سرمستي در هنگام بسط نعمت (1

يكي ديگر از رفتارهاي انسان در مقابل قبض و بسط نعمت، نااميدي در هنگام قبض و سرمستي در مقابل بسط نعم ت  

( أَ ول لَ مْ يل رَوْاْ أَنَّ اللَّ هل    46يلقْنَطُونَ) است: ول إِذَا أَذَقْنَا النَّاسل رلحْملةً فَرِحُواْ بهَِا ول إِن تُصِبْهُمْ سليِّئَةُ  بِملا قَدَّملتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ

روم( بايد توجه داشت كه واكنش رفتار ظاهر بينان ه  47مٍ يُؤْمِنُونَ )يلبْسُطُ الرِّزْقَ لِملن يلشَا ُ ول يلقْدِرُ إِنَّ فىِ ذَالِکل الََيلاتٍ لِّقَوْ

 شدن خوشحال معنى به تنها اينجا در بها فرحوا جمله» انسان در مقابل رحمت الهي، تنها در خوشحالي ظاهري نيست.

 به مايه كم افراد به كه حالتى همان است خبرى بي و مستى نوع يک و غرور با توأم شادى منظور بلكه نيست، نعمت به

 آن ب ه  بلك ه  نيس ت  ب د  تنها نه خدا به توجه و شكر با توأم شادى گرنه و دهد مى دست رسند مى نوايى به كه هنگامى

 ( 446ص ،66 ج ،6474مكارم شيرازي، « )(51 يونس) فَلْيلفْرَحُوا فَبِذلِکل بِرَحْملتِهِ ول اللَّهِ بِفَضْلِ قُلْ است شده داده دستور

 تكريم در مقابل اعطاي نعمت و تصور توهين در مقابل امساك نعمتتصور  (4

كند تماما اعطاي نعمت خداوند به منظور گرام ي داش تن اوس ت و     سومين آسيب رفتاري اين است كه انسان خيال مي 

 الْانسلانُ فَأَمَّا :اگر امساكي از وي شود، در واقع به منظور توهين به او بوده است، در حالي كه واقعيت امر ابتال الهي است

 ( ه م 66 فجر)أَهلانَنِ   رلبىّ فَيلقُولُ رِزْقَهُ عللَيْهِ فَقَدلرل ابْتَلَئهُ ملا إِذَا أَمَّا ول (65)أَكْرَملنِ   رلبىّ فَيلقُولُ نَعَّملهُ ول فَأَكْرَملهُ رلبُّهُ ابْتَلَئهُ ملا إِذَا

 وس يله  ه ا  آن هم ه  و(  41 زخ رف ) ش ده  تقسيم ها انسان بين الهي حكيمانه تدبير براساس دنيا بالهاي هم و ها نعمت

 خ ود  ب ه  خود، دنيوي هاي نعمت از محروميت يا مندي بهره و( 661اعراف،  45انبيا ،  11انفال) باشد مي انسان آزمايش

 (444 ص، 6415، مصباح محمدتقي. )نيست اخروي شقاوت يا سعادت موجب و الهي رحمت از دوري يا نزديكي نشانه

                                                           
 و ... 11 همائد،  7 همائد ،121  عمران آل، 211 هبقر، 122 هبقر،  17 هبقر،  12 هقرمانند ب  112
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البته آسيب هاي ديگري قابل احصا هستند كه از البته نيازمند به بررسي ساير آيات )به غير از آي اتي ك ه كلي دواژه    

رزق در آنها وجود دارد( است كه مي توان به بخل در هنگام رسيدن خير و نااميدي و عجز در هنگام سختي نيز اش اره  

 .49و فصلت  16و11، معارج 14اسرا  ، 54كرد: از جمله در آيات نحل 

 آسيب هاي رفتاري در بهره مندي از نعمت. 9-2

هاي الهي است كه در زير به مهمترين  مندي از نعمت هاي رفتاري مرزوقين در بهره يكي موضوعات بدست آمده، آسيب

 شود.  آنها اشاره مي

 اتراف .9-2-1

يكي از آسيب هاي رفتاري جدي و مهم در استفاده از نعمت هاي الهي، اتراف است. راغب در مفردات در معن اي اي ن    

( صاحب كتاب لسان العرب ني ز اي ن گون ه    666،ص6461)راغب اصفهاني،« ةالنعم في التوسعة:التُّرْفَ»نويسد:  كلمه مي

( همين طور مترف را فرد برخوردار از نعمت 67،ص9 ج ،6464ة )ابن منظور، النَّعْم التُّرْفةُ و التَّنَعُّمُ،: الترَفُ: ترفنويسد:  مي

( اين وسعت داده شده در نعمت در تمام آياتي كه ريشه اتراف در آن به كار 414،ص6 ،ج6411اند.)مصطفوي،  معنا نموده

روي در به ره   ه، منجر به زي اده رفته، نامطلوب تلقي شده است. در واقع همچنان كه در نعمت مترفين وسعت ايجاد شد

 مندي و برخورداري از نعمت ها شده است. 

 و ات راف  خاص يت . ورزد استكبار حق پذيرفتن از كه كشاند مى جايى به را آدمى كار ،لذايذ در روى زيادهاتراف يا » 

 بدان د،  آنها داشتن در را خود سعادت و شود متعلق ها بدان آدمى قلب كه است همين مادى هاى نعمت در شدن ور غوطه

 فراموش را آن وراى ما و بوده دنيا ظاهرى حيات ياد به همواره نتيجه در آن، مخالف يا باشد حق موافق اينكه چه حاال

نشان دهنده خالصه اي از صفاتي كه مترفين دارند، زمينه هايي كه  61( شكل 571،ص66 ج ،6474)طباطبايي، .كند مى

 اتراف در انسان مي شود و در نهايت پيامدهاي اتراف است.منجر به شكل گيري روحيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مادی های نعمت و لذایذ از برخورداری در روی زیاده•

 آن ورای از غفلت و نعمت از مستی•

 .است مهم ها بدان آدمى قلب تعلق ندارد؛ ارتباطی نعمت کمی یا زیادی به•

 صفات مترفین

 زمینه الزم برای عدم پذیرش سخن حق•

 پیروی از هوی و هوس•

 ایجاد زمینه برای هالکت و نزول عذاب •

 پیامد و عاقبت اتراف

 حب به مال و زندگی دنیا•

 غفلت از منعم و عدم توجه به تکالیف در مقابل او•
 زمینه های اتراف

 . موضوعات مرتبط با اتراف 11شکل
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 تنوع طلبي قوم بني اسرائيل در مقابل نعمت هاي الهي .9-2-2

هاي الهي برخوردار بوده و ب ر  پردازد كه با وجودي كه از نعمتقرآن كريم در آيات زير به داستان قوم بني اسرائيل مي 

كردند اما در نهايت به واسطه اي ن كف ران   هاي متنوع ديگري ميجهانيان فضيلت داده شده بودند، اما درخواست نعمت

 (66-57نعمت، به عذاب الهي مبتال شدند. )بقره 

 زينت يافتن زندگي دنيا .9-2-9

 ول ال دُّنْيا  الْحلي اةُ  كَفَ رُوا  لِلَّ ذينَ  زُيِّ نَ يكي ديگر از آسيب ها مسئله مهم زينت يافتن زندگي دنيا در نزد انسان ها است:  

منشا مبارزه ب ا  ( »161 هبقر) حِسابٍ بِغَيْرِ يلشا ُ ملنْ يلرْزُقُ اللَّهُ ول الْقِياملةِ يلوْمل فَوْقَهُمْ اتَّقَوْا الَّذينَ ول آملنُوا الَّذينَ مِنَ يلسْخَرُونَ

دانست حضرت موسي ب ر ح ق    ست. فرعون با آن كه ميدين، دوستي دنياست؛ چنان كه منشا ياري دين خدا ترك دنيا

؛ و اين نبود ج ز در اث ر محب ت ب ه دني ا.      696اعُلُوًّ ول ظُلْمًا أَنفُسُهُمْ اسْتَيْقَنَتْهلا ول بهَِا جلحلدُواْ ولاست، ولي در برابر او ايستاد؛ 

 (147)ب(،ص6411)جوادي آملي، 

 

 

 وظايف مرزوقين در بهره مندي از رزق .9-9

مرزوقين در بهره مندي از رزق وظايفي دارند. در اين قسمت برخي از اين وظايف كه در سياق هاي احصا شده ب ه آن   

 اشاره شده است، تبيين مي گردد:

 شکرگزاري .9-9-1

در آيات متعددي پس از بيان برخورداري انسان از رزق الهي، از او خواسته شده كه در مقابل اي ن نعم ت و رزق اله ي     

 كُلُوا آملنُوا الَّذينَ أَيُّهلا يا اشد. مي توان مهمترين وظايف انسان در برابر رازق را به جا آوردن شكر الهي دانست:شكرگزار ب

 (671)بقره  ... لِلَّهِ اشْكُرُوا ول رلزلقْناكُمْ ما طَيِّباتِ مِنْ

 عدم شرک ورزيدن .9-9-2

كند. شرك مخصوص و منحصر  مرزوقين معرفي ميسوره بقره عدم شرك ورزيدن را به عنوان يكي از وظايف  11آيه  

در مشركان عصر نزول قرآن نيست؛ حتي شرك منحصر در غيرموحدان نيست. مسلمانان نيز ممكن است درج ه اي از  

شرك را داشته باشند و به آن مبتال باشند. مصاديق انداد در عصر اگر چه بت و سنگ نيست، اما به نظر مي رسد اعتقاد 

ن نسبت به روزي رساندن از جانب آنها دست كمي از اعتقاد مش ركان آن وق ت نداش ته باش د. برخ ي از      و اعتماد انسا

                                                           
111

 .11نمل   
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مثل »رفتارهاي اقتصادي و ناظر به تامين معيشت در جامعه اسالمي نشات گرفته از همين شرك به رازقيت الهي است. 

ي در قالب شرك پنهان و مستور است كه هر و همتا قرار دادن براي خداوند گاهي در قالب شرك آشكار و مشهود و گاه

« دو نوع آن به دليل واقع شدن نكره اندادا در سايق نفي ال تجعلوا كه مفيد عموم است، مورد نه ي واق ع ش ده اس ت.    

 (499و 411، 1،ج6419)جوادي آملي، 

 ذكر نعمت .9-9-9

همان طور كه ذكر شد يكي از ابعاد شكر حقيقي يادآوري و ذكر نعمت است. اين موضوع به طور مس تقل ب ه عن وان     

 ول السَّ ملا ِ  مِّ نَ  يل رْزُقُكُم  اللَّ هِ  غَيرُْ خَالِقٍ مِنْ هللْ    عللَيْكمُ اللَّهِ نِعْملتل اذْكُرُواْ النَّاسُ يلأَيهَُّا وظايف مرزوقين بيان شده است:

كند و ذكر نعمت  ذكر از آنجا كه در مقابل غفلت است، انسان را آن دور مي (فاطر 4) تُؤْفَكُونَ  فَأَنىل  هُول إِلَّا إِلَاهل لَا  أَرْضِالْ

 يعني يادآوري اين حقيقت كه اين نعمت همان طور كه منعلمي دارد، منعِمي هم دارد. 

 عدم فسادگري .9-9-4

 وظايف مرزوقين در بهره مندي از رزق را عدم فسادگري معرفي كردتوان يكي از بقره مي 61 آيه بر اساس 

 انفاق .9-9-5

هاي مستحبي است. تكاليف و دستورات واجب ديني نظير خم س و زك ات    انفاق به طور كلي مفهومي وسيعتر از انفاق 

ير علم و ... مي ش ود.  روند. هم چنين دامنه انفاق فراتر از حوزه مالي بوده و اموري نظ نيز از مصاديق انفاق به شمار مي

آنچه در انفاق حائز اهميت است نيت الهي و خدايي داشتن اس ت. ق رآن ك ريم در بس ياري از آي ات ك ه مخاطب ان را        

كند، در اصل رزق الهي  دهد كه آنچه انسان از آن انفاق مي كند، به اين واقعيت تذكر مي تحريک و تشويق به انفاق مي

 .61منافقون و 46، ابراهيم 4، انفال 49، نسا  154بقره است از جمله 

 تقوا .9-9-6

مائده مي توان اين نكته را يافت كه تقواي الهي يكي از وظايف افراد در برابر بهره من د ش دن از رزق اله ي     11از آيه 

 پرهيزگ ارى  و تقوا و اعتدال رعايت( 11)مائده  مُؤْمِنُونَ بِهِ أَنْتُمْ الَّذي اللَّهل اتَّقُوا ول طَيِّباً حلالالً اللَّهُ رلزلقَكُمُ مِمَّا كُلُوا ول است:

( تفس ير ديگ ري ك ه    64،ص5 ،ج6474به عنوان شرط استفاده از نعمت هاست.)طباطبايي، مواهب اين از گيرى بهره در

. ش د  خواهيد حسرت دچار كه نكنيد، ضايع را ايمانتان ،اتقو در تقصير وسيلهه ب مؤمن، مردم اىبيان شده اين است كه 

 ،6461. )طبرسي،نكنيد فراموش را خود خداى و كنيد خوددارى معصيتها همه و خدا حالل كردن حرام از كه است بهتر

 تواند از حرام كردن روزي هاي حالل جلوگيري كند، ياد كرده است.  ( در واقع تقوا را به عنوان عاملي كه مي651،ص7 ج

 عدم تبعيت از خطوات شيطان .9-9-7

 مِ نَ  ول شيطان تكليف ديگري است كه از افرادي كه از رزق الهي بهره مند شده اند خواسته شده اس ت: عدم تبعيت از  

 پي روى  از م راد ( »641)انع ام   مُبينًٌ علدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطانِ خُطُواتِ تَتَّبِعُوا ال ول اللَّهُ رلزلقَكُمُ مِمَّا كُلُوا فَرْشاً ول حلمُولَةً الْأَنْعامِ
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 ب ه  ك ه  دعوته ايى  در اس ت  او پي روى  منظور بلكه نيست، باطل به او هاى دعوت تمامى در او پيروى شيطان، اتخطو

 ،1 ج ،6474)طباطبايي، .پيچد مى دين زيباى لفافه در و داده زينت است دين از اجنبى كه را باطلى و كند مى دين عنوان

 (651ص

 عقبي گرايي .9-9-8

كشي  در برخي از آيات قرآن كريم بعد از برشمردن روزي هاي انسان، خداوند متعال او را نسبت به روز قيامت و حساب 

 تجلْزِى لَّا يلوْمًا قُواْاتَّ ول (47)الْعلالَمِينَ عللىل فَضَّلْتُكُمْ   أَنىّ ول   عللَيْكمُ أَنْعلمْتُ الَّتىِ   نِعْملتىِ اذْكُرُواْ  ِيلَ إِسْرَ بلنىِ يلا دهد: آن انذار مي

 بقره( 41)يُنصلرُونَ هُمْ لَا ول علدْلًٌ مِنهَْا يُؤْخَذُ لَا ول شَفَاعلةًٌ مِنهَْا يُقْبللُ لَا ول شَيًْا نَّفْسٍ علن نَفْسٌ

 عدم مد عين به مال .9-9-3

  يكي ديگر از وظايف مرزوقين را مي توان عدم ايجاد محبت و عالقه به مالي كه در دست مردم وجود دارد ذك ر ك رد   

 نگاه و رفته كار به عقلى مجاز تعبير اين در و كردن طوالنى را نگاه يعنى است آن ديد مد معناى به عين مدّ. (646طه)

( عالقه مندي به مال و 444ص ،64 ج ،6474ن. )طباطبايي،آ به محبت و عالقه شدت از است كنايه چيز هر به طوالنى

تواند زمينه ساز عدم اطاعت انسان را فراهم كند. به عنوان مثال يكي از داليل عدم انجام تكاليف  حب بيش از اندازه مي

 مالي يا انفاق مستحبي را مي توان در حب مال دانست.
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 موضوعات مربوط به مرزوقین. 41شکل 

 ياد خدا در زمان سختي و غفلت در زمان خوشي•

 نااميدي در هنگام قبض نعمت و سرمستي در هنگام بسط نعمت•

 تصور تكريم در مقابل اعطاي نعمت و تصور توهين در مقابل امساك نعمت•

رفتار مرزوقين در 
مقابل قبض و بسط 

 رزق

 اتراف•

 تنوع طلبي قوم بني اسرائيل در مقابل نعمت هاي الهي•

 زينت يافتن زندگي دنيا•

آسيب هاي رفتاري در 
 بهره مندي از نعمت

 شكرگزاري•

 عدم شرك ورزيدن•

 ذكر نعمت•

 عدم فسادگري•

 انفاق•

 تقوا•

 عدم تبعيت از خطوات شيطان•

 عقبي گرايي•

 عدم مد عين به مال•

وظايف مرزوقين در 
 بهره مندي از رزق
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هر نظام و مكتب فكري، بر اساس مباني هستي شناسانه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه خود نگرشي خاص در مورد 

-مباني اعتقادي در مكاتب مختلف باعث ميكند. تفاوت در مبادي و جهان، انسان و بايدها و نبايدهاي رفتاري ارائه مي

شود كه برخي از موضوعات و مفاهيم، از منظر مكتبي مهم و كليدي به شمار رفته، در حالي كه در مكتبي ديگر محلي 

-ترين مفاهيمي كه از مباني ناب اسالمي سرچمش ه م ي  از اعراب نداشته و شانيتي براي آن قائل نباشد. يكي از جذاب

يقي به نام بركت است كه با وجود اين كه اثر مادي بر زندگي فرد و باالخص كسب و كار وي دارد، ام ا  گيرد، وجود حق

 ممكن است تمام عوامل ايجاد كننده آن در ظواهر ماديات توجيه شدني نباشد. 

ش بركت در اين قسمت ابتدا تعريفي مختصر از اين مفهوم ارائه خواهد شد و سپس بر اساس روايات به عوامل افزاي

در بررس ي   نكت ه مهم ى ك ه   در كسب و كار و نيز عوامل از بين برنده بركت اشاره خواهد شد. همان طور كه ذكر شد 

كند، اين است كه در متون اسالمى، اسباب معنوى بركت، در كنار اس باب م ادّى آن، ق رار    جلب توجه مىاسباب بركت 

 مبحث پنجم

 

برکت و اسباب ایجاد و سلب 

  آن از منظر روایات
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روزي، عواملي هستند كه در روابط مادي اثري قابل فهم دارن د؛   برخي از عوامل ايجاد كننده بركت مال و كسبدارند. 

به عنوان مثال در روايات خوشرويي و خوش رفتاري به عنوان عاملي براي جلب روزي معرفي شده است و روشن است 

رآمد كه زماني كه انسان با مشتري برخورد خوب داشته باشد، عاملي خواهد شد كه مشتري وي زياد شده و اين رزق و د

فرد را زياد خواهد كرد. اما برخي از عوامل وجود دارند كه اثر آن در قالب روابط مادي )حداقل براي انسان عادي( قاب ل  

 فهم نيست؛ مثل تاثير استغفار در افزايش روزي يا تاثير گناه در كم شدن روزي.

 

 تعریف برکت  -1

ه ا  ( برخي619ص، 6 ج، قرآن قاموس -495ص ، 61 ج، العرب اند. )لساندركتب لغت بركت را نما  و زيادت معنا كرده

( چرا كه شير شتر يكي از مواد 669 ص، القرآن غريب في گردد. )المفرداتاند كه اصل برك به سينه شتر بر مينيز گفته

و غذايي است كه از زيادت خوبي برخوردار است. هم چنين گفته شده است كه در واژه بركت ثبوت خي ر نهفت ه اس ت    

( صاحب كتاب التحقيق نيز گفته ك ه برك ت   669 ص، القرآن غريب في مبارك يعني آنچه در آن خير است. )المفردات

هاي زيادي كه برخي در نزديک يكديگرند اصلي واحد است و آن ثبات و پايداري چيزي است كه از آن فروعات و شاخه

 ( 157 ص، 6 ج، الكريم القرآن كلمات في شود. )التحقيقخارج مي

، س المتى ، آس ايش ، امني ت  قبيل از كثيرى چيز هر معناى به بركات»در مقام بيان مصداق نيز گفته شده است كه 

( آنچه ك ه  154 ص،  1 ج، 6474)طباطبايي، « گيرد. مى قرار آزمايش مورد آنها فقد به انسان غالبا كه است اوالد و مال

اي از س نت رزق اس ت. س نت     دهد كه سنت بركت مرتبه شود، نشان مي هاي قرآني درباره سنت بركت آشكار مي از آيه

بركات در حقيقت به دنبال تبيين رابطه علت و معلولي بين توسعه اقتصادي و عامل ديگري است كه در ص ورت وج ود   

بيني است. در  اقتصادي قابل پيش  فقدان آن، محروميت از توسعه يافتني و در صورت آن، پايداري توسعه اقتصادي دست

سنت بركات، توسعه پايدار برخاسته از يک رفتار اجتماعي يعني ايمان و تقواى اجتماعي است. سنت بركات از وجود يک 

ن د. )ه ادوي   ك رابطه علي و معلولي بين عدالت اجتماعي   اقتصادي و پايداري و ثبات اجتماعي   اقتصادي حكايت مي  

 (661، 6416نيا، 

رسد با توجه به معناي لغوي بيان شده از بركت، تا حدودي اين مفهوم روشن شده باشد. به زب ان ديگ ر   به نظر مي

توان گفت بركت اثري است كه بر امري )مثل زمان براي انجام كار، درآمد و دستمزد، ...( وارد شده و اثرات و منافع مي

دهد. به عنوان مثال با بركت بودن پول و درآمد كسب شده به اين بيشتر از آنچه كه بايد باشد شكل ميمنبعث از آن را 

تواند با آن مخارج ماهيانه زندگي خود را ت امين و  صورت خواهد بود كه اگر چه به ظاهر ميزان آن كم است، اما فرد مي

 فرضا مقداري را هم پس انداز كند. 
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سان بايد در هر كسب و كاري كه مشغول است به آن توجه كند، تحصيل مال و درآمد با يكي از نكات مهمي كه ان

بركت است؛ چرا كه اوال مال با بركت با اطاعت از دستورات الهي كه خشنودي خدا را نيز در پي دارد حاصل خواهد شد 

عواملي كه در رواي ات از آنه ا ب ه     بركت بسيار بيشتر است. در ذيل تالش شده است برخي ازو ثانيا اثرات مادي مال با

 عنوان عوامل ايجاد كننده بركت و عوامل بازدارنده و از بين برنده بركت است، احصا و مورد اشاره قرار بگيرند. 

 

 عواملی که منجر به برکت می شود.  -2

ه توض يح اي ن   شوند، نشان داده شده است ك ه در ادام ه ب    به طور اجمالي عواملي كه منجر به بركت مي 11در شكل 

 عوامل و ارائه روايات مرتبط با هر يک پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عواملي كه 
منجر به 
بركت مي 
 شود

تقواي  
 سازماني

رضايت به 
قسمت 
 الهي

 هصدق

اهتمام به 
 نماز

مدارا كردن 
در كسب و 

 كار

امانت 
 داري

شروع كار 
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 گرفتن
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 مومن
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 تقواي  سازماني .2-1

گيرد، تقواي ترين بايدها در حوزه رفتاري از نگاه اسالم كه تمام شئون رفتاري و عمل انسان را نيز در بر مييكي از مهم

اي رفت ار كنن د ك ه    ها به گون ه تقوا هم بعد فردي دارد و هم بعد اجتماعي. يعني اگر يک اجتماعي از انسان الهي است.

عمل اجتماعي آن بر اساس تقوا باشد، تقواي اجتماعي شكل خواهد گرفت. قرآن كريم تقواي اجتماعي را عاملي اصلي 

 كند:هاي آسماني معرفي ميو مهم براي نزول بركت

يلكْسِ بُونَ   كَ انُواْ  بِمل ا  فَأَخَذْنَ  هُم  كَذَّبُواْ وللَ كِن ولاألَْرْضِ السَّملآ ِ مِّنَ بلرَكَ تٍ عللَيْهِم لَفَتَحْنَا ول اتَّقَوْاْ  لاملنُواْ الْقُرَى أَهْلَ أَنَّ وللَوْ

 (96 )األعراف

 تكذيب ولى، گشوديم مى برايشان زمين و آسمان از بركاتى قطعاً، بودند گراييده تقوا به و آورده ايمان شهرها مردم اگر و

 .گرفتيم را آنان[  گريبان] دستاوردشان[ كيفر] به پس كردند

 تق واى  و ايم ان  از مس بب  ه ا  برك ت  اب واب  افتتاح اينكه بر دارد داللت...  اتَّقَوْا ول آملنُوا  الْقُرى أَهْلَ أَنَّ لَوْ ول جمله»

 را خ ود  كار باز، نفر چند تقواى و ايمان با، جمعيت فسق و كفر چون، آنها از نفر دو و نفر يک ايمان نه، است ها جمعيت

( اين آيه به روشني بر مسئوليت اجتماعي افرادي كه در يک جامع ه زن دگي   154ص، 1 ج، 6474)طباطبايي، « كند. مى

هاي اجتماعي بر آنان بار سنتكنند داللت دارد، چرا كه هويت اجتماعي و زندگي اجتماعي آنان باعث شده است كه مي

توان ادعا نمود كه رابطه مستقيمي شده و از سرنوشت مشتركي نيز برخوردار شوند. از سوي ديگر بر اساس آيه فوق مي

هاي الهي حاكم بر هستي وجود دارد. زماني كه رفتارهاي افراد يک جامعه بين برآيند اعمال اجتماعي يک جامعه و سنت

 اين صورت سنت برخورداري از بركات الهي نصيب آن جامعه خواهد شد. متقيانه باشد، در 

هاس ت  اي از انس ان سوالي كه در اينجا قابل طرح است اين است كه آيا هويت سازمان كه تشكيل شده از مجموعه

ف وق   اند، همان هويت جامعه است؟ چرا كه اگر بتوان پاسخ مثبت به سوالكه براي تحقق هدفي به طور هم جمع شده

ها نيز جاري و ساري اس ت. ب ه اي ن    هاي الهي در سازمانتوان ادعا نمود كه اين سنترا اثبات نمود، در آن صورت مي

ها بر اساس تق وا باش د، در آن ص ورت آن س ازمان از     معني كه اگر رفتار يک سازمان به عنوان يک مجموعه از انسان

 . عوامل برکت زا در روایات 11شکل 



198 
 

ه مطرح شده، يكي از زيربناها و مباني حوزه كسب و كار اسالمي ب ه  بركت الهي برخوردار خواهد شد. پرداختن به مسئل

  691رود كه پرداختن بيشتر به ابعاد آن، ما را از بحث اصلي منحرف خواهد نمود.شمار مي

شود كه قرآن كريم رعايت تقوا را به عن وان ع املي ب راي ي افتن راه     گذشته از اين در سطح فردي نيز مشاهده مي

 كند: ها و برخورداري از رزق و روزي پيش بيني نشده معرفي ميخروج از گرفتاري

 قَ دْ  أَمْ رِهِ  بل   لِغُ  اللَّهل إِنَّ حلسْبُهُ فَهُول اللَّهِ عللَى يلتَولكَّلْ ملن ول يلحْتَسِبُ الَ حليْثُ مِنْ يلرْزُقْهُ ول ملخْرَجًا لَّهُ يلجْعلل اللَّهل يلتَّقِ ملن ول

 (4 و 1 الطالق)قَدْرًا   ٍ شَىْ لِكُلِّ اللَّهُ جلعللَ

 روزى او به، كند نمى را حسابش كه جايى از و (1.)دهد مى قرار شدنى بيرون راه او براى[ خدا، ]كند پروا خدا از كس هر و

 خ دا  راس تى  ب ه . است رساننده انجام به را فرمانش خدا. است بس وى براى او كند اعتماد خدا بر كس هر و، رساند مى

 (4. )است كرده مقرّر اى اندازه چيزى هر براى

 حرم ت  و، نش كند  را او حدود و بپرهيزد او از ترس و خدا خاطر به الهى محرمات از كس هر»فرمايد آيه شريفه مي

« كن د.  مى فراهم زندگى مشكالت تنگناى از نجاتى راه برايش تعالى خداى كند، عمل آن به، ننموده هتک را شرايعش

 (517 ص، 69 ج، 6474)طباطبايي، 

لذا همان طور كه از دو آيه شريفه باال به آن پرداخته شد، تقواي الهي چه در س طح ف ردي و چ ه در س طح ي ک      

جامعه، عاملي براي بركت و برخورداري از رزق معرفي شده است. بر اين اساس يكي از بايدهايي كه در كسب و كاره ا  

رسد كه تنه ا  است. تقواي سازماني مفهومي بديع و نوظهور به نظر ميها توجه شود، موضوع تقواي سازماني بايد به آن

شود. اين مفهوم بر تمام رفتارهاي مبتني بر شريعت در سازمان اشاره دارد. ب ه  در ادبيات اسالمي به رسميت شمرده مي

يكي از مصاديق اي ذا   عنوان مثال طوالني كردن فرآيندهاي اداري در سازمان به بهانه بوروكراسي اداري، از آنجايي كه

رود حرام بوده و سازماني كه بخواهد متقيانه رفتار كند، بايد از اين كار اجتناب كند. در حوزه توليد نيز مومن به شمار مي

تواند سالمت مصرف كننده را به خطر كيفيت و از مواد اوليه نامرغوب از آنجايي كه مي به عنوان مثال توليد محصول بي

 شود.ري غيراسالمي و غيرمتقيانه محسوب ميبيندازد، رفتا

، رعايت تقواي الهي باعث بازگشت نعمت و اف زايش برك ت معرف ي ش ده     عليهم السالمدر روايات اهل بيت معصومين 

 است:

 فَمل ن أخَ ذَ   أمّا بلعدُ ، فَ إِنّي اُوص يكُم بِتَق ولى اللّ ه ِ     :   في خُطبلةٍ يلحُثُّ فيها عللَى التَّقوى     عليه السالممام عليّ ا ...

ل نِّعلمُ بلع دل نُض وبِها،    بِالتَّقوى علزَبلت علنهُ الشَّدائِدُ بلعدل دُنُوِّها ... وتَحلدَّبلت عللَيهِ الرَّحملةُ بلعدل نُفورِها، وتَفَجَّرَت عللَي هِ ا 

                                                           
 (1111برای مشاهده بحث نسبتا مفصل تری در این خصوص مراجعه کنید به )مسعودی پور،   112
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  در خطبه اى كه در آن ( 6، 114، 71، بحار األنوار: 691نهج البالغة الخطبة . )وولبللَت عللَيهِ البلرَكَةُ بلعدل إرذاذِها

امّا بعد، شما را به پرواى الهى سفارش مى كنم ... . هر كه پروا پيشه كند، سختى ها،  : به تقوا برمى انگيزاند   

-پس از آن كه نزديک شده اند، از او دور مى شوند ... و رحمت، پس از آن كه كوچيده است، به سويش باز مى

شوند و بركت، پس از آن كه كاهش يافته اس ت ،  اند، بر او سرشار مىخشكيده ها، پس از آن كهگردد و نعمت

 .بر او سرازير مى گردد

 ول ملخْرَج ا  مِنْهُم ا  لَ هُ    اللّه لَجلعللَ،   اللّه اتَّقَى ثُمَّ، رلتْقا علبْدٍ عللى كانَتا االَْرْضل ول السَّماواتِ اَنَّ لَوْ: السالم  عليه على امام 

 الهى تقواى او و شوند بسته اى بنده بر، زمين و ها آسمان ( اگر7599 ح، الحكم )غرر؛ اليلحْتَسِبُ حليْثُ مِنْ رلزلقَهُ

  .دهد مى اش روزى، ندارد گمان كه جايى از و گشايد مى او براى راهى حتما، خداوند، كند پيشه

هاي بالقوه محيط كسب و كار براي خطا و لغزش، عاملي است كه روايات تجار و بازرگان ان را س فارش ب ه    ظرفيت

 رعايت تقواي الهي كرده است و عدم رعايت آن را باعث مرتكب شدن گناه توسط ايشان معرفي نموده است: 

مي زان  )  ول بل رَّ ولصل دلقَ.     التُّجلارل يُبْعلثُونَ فُجّارا اِالّ ملنِ اتَّقَى اللّهيا ملعْشَرَ التُّجلارِ إنَّ  :صلي اهلل عليه و آل ه    قالَ رلسُولُ اللّه 

شوند مگر كسى كه  همانا بازرگانان در قيامت گنهكار برانگيخته مى !هان اى بازرگانان (517، ص6ج ،الحكمه

 تق واى الهى پيش ه كند، نيكويى كند و راستگو باشد.

 عدالت سازماني .2-2

و ابعاد آن در سازمان، در حوزه مديريت متعارف نيز مورد توجه بسيار ق رار گرفت ه ش ده اس ت. ع دالت       موضوع عدالت

تواند به نسبت افراد مختلفي كه با سازمان سر و كار دارند، مصاديق مختلفي به خود بگيرد. به عنوان مث ال  سازماني مي

مين كنندگان و توزيع كنندگان و ... از جمله اشكال ع دالت  رعايت عدالت سازماني با كاركنان سازمان، با مشتريان، با تا

 در سازمان هستند. 

 در روايات يكي ديگر از عوامل افزايش بركت، رعايت عدالت معرفي شده است: 

  ّبه سبب عدالت، بركت ها افزونى مى يابند. (4166 غرر الحكم.)بِالعلدلِ تَتَضاعلفُ البلرَكاتُ :عليه السالمامام علي 

  إنَّ النّاسل يلستَغنونَ إذا عُدِلَ بلينَهُم، وتُنزِلُ السَّ ما ُ رِزقَه ا، وتُخ رِجُ األَرضُ بلرَكَتَه ا بِ إِذنِ       :عليه السالمامام صادق

شوند، آسمان روزى خود را فرو  نياز مى اگر ميان مردم دادگرى شود، همه بى (561، ص4 جالكافي ) اللّه ِتَعالى

 .آورد پروردگار متعال ، بركت خويش را بيرون مى ريزد، و زمين به اذن مى

 رضايت به قسمت الهي .2-9

تر. از سوي ديگر انسان هيچ گاه مالک حقيقي در اي است براي هدف عاليدنيا هدف نهايي نيست؛ بلكه بستر و مقدمه

خداوند حق و طلبي ندارد دنيا نبوده و استحقاقي نسبت به آنچه كه خداوند به وي روزي كرده ندارد؛ يعني هيچ كسي بر 
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اش از دنيا، ناراضي و ناخرسند باشد. رضايت و خرسندي به قسمت الهي و رزق او يك ي از  كه در صورت كم بودن بهره

ترين عوامل دروني است كه آرامش حقيقي در زندگي دنيايي را ب راي انس ان ب ه هم راه خواه د داش ت و او را از       مهم

ور خواهد نمود. از سوي ديگر همين قبض و بسط رزق )همان طور كه پيش از اين ها و حرص زدن بي مورد داضطراب

 نيز ذكر شد( ممكن است به عنوان امتحان الهي باشد:

 صلى اهلل عليه و آله رسول اهلل
:إنَّ اللّه َ   تَبارلكل وتَعالى   يلبتَلي علبدلهُ بِما أعطاهُ ، فَملن رلضِيل بِما قَسلمل اللّه ُ عز و جل    

خداوند متعال، بنده اش ( 7191، 491 ، 4كنز العمّال: ) ملن لَم يلرضل لَم يُبارِك لَهُ هُ بارلكل اللّه ُ لَهُ فيهِ وولسِعلهُ ولَ

را با آنچه به او مى دهد، مى آزمايد. پس هر كه به قسمت خدا راضى باشد، خداوند ب ه آنچ ه داده، برك ت و    

 ، بركت نخواهد يافت.وسعت مى بخشد؛ و هر كه به آن راضى نباشد

 بخشد: از سوي ديگر رضايت به روزي قسمت شده عاملي است كه مال را بركت مي

  إذا اُطِعتُ رلضيتُ ، وإذا رلضيتُ بارلك تُ ، ولَ يسل    أوحلى اللّهُ عز و جل إلى نَبِيٍّ مِنَ األَنبِيا ِ: عليه السالماإلمام الرضا

هرگ اه اط اعتم كنن د،    »خداوند به پيامبرى از پيامبران وح ى ك رد:   ( 16، ص175 ،1جالكافي: ) لِبلرَكَتي نِهايلةًٌ

 .راضى مى شوم و چون راضى شوم، بركت مى دهم و بركت من، پايان ندارد

  صلى اهلل عليه و آلهرسول اللّه
، وملن لَ م  :إنَّ لِكُلِّ امرِئٍ رِزقا هُول يلأتيهِ ال ملحالَةَ ، فَملن رلضِيل بِهِ بورِكل لَهُ فيهِ وولسِعلهُ  

ه ر  ( 615،61، 77بحاراألنوار: . )يلرضل بِهِ لَم يُبارلك لَهُ فيهِ ولَم يلسلعهُ ؛ إنَّ الرِّزقَ لَيلطلُبُ الرَّجُلَ كَما يلطلُبُهُ أجلُهُ

كسى روزى اى دارد كه ناچار به او خواهد رسيد. پس هر كه به آن راضى شود، برايش پُربركت خواهد شد و او 

د و هر كه به آن راضى نباشد، نه بركت خواهد يافت و نه او را بس خواهد بود. روزى، در پ ى  را بس خواهد بو

 انسان است، آن گونه كه اجلش در پى اوست.

  زكات و انفاق .2-4

توان دستورات اقتصادي اسالم را در دو دسته دستورات ناظر ب ه مرحل ه كس ب    همان طور كه ذكر شد از يک منظر مي

هاي واجب و مستحب از جمله دستوراتي است كه ناظر ناظر به مرحله اعمال مالكيت دانست. انفاقمالكيت و دستورات 

كند. انفاق از ريشه نفق به معن اي  به مرحله اعمال مالكيت بوده و زمينه از بين بردن فقر و شكاف طبقاتي را فراهم مي

كن د و ي ا ف انى    ا بدان وسيله از دستش خارج ميانفاق را از آن انفاق گويند كه شخص مال رخروج يا تمام شدن است. 

( 169، 6461راغب اصفهاني،  -97، 7 ، ج6476)قريشي،  معنى تمام شدن دانسته است.ه را الزم و ب راغب آن .نمايد مى

هم چنين گفته شده است كه نفق بر انقطاع چيزي و رفتن آن و همين طور پوشاندن و مخفي ك ردن چي زي و چش م    

 (116، 61 ، ج6411كند. )مصطفوي ، لت ميپوشي از آن دال

داري، انگيزه رفتارهاي اقتصادي كنشگر، كسب مطلوبيت و دستيابي به حداكثر س ود و نف ع م ادي    در نظام سرمايه

شوند. اما در نظام اقتصادي اسالم انگيزه رفتارهاي اقتصادي شخصي است و تمام رفتارها بر اساس اين انگيزه چيده مي

ه اي  ه اي م ادي و دني وي در جه ت ل ذت     هاي مادي و معنوي است و بيشينه كردن لذتسرجمع لذت بيشينه كردن
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معنوي و اخروي و براي رسيدن به سعادت و كمال واالي انساني است. اسالم، انسان را به سوي نيل به اين هدف سوق 

ال بوده و از ابزاره اي م ادي ب راي    دهد و در پي تربيت انساني واال و كامل است كه هدفش رسيدن به خداوند متعمي

، 6476كند.)شهيدي، برد و تمام رفتارهاي انسان را بر همين جهت هدايت ميرسيدن به اين هدف نهايت استفاده را مي

661-664) 

ضعيفان و عاجزان و بينوايان كه قادر به كار و كسب نيستند و يا كسب و كارشان وافى نيست، مكل ف   »از آنجا كه 

كنند و توانايى دارند مكلف نيستند، پس تكلي ف از آنه ا س اقط    زحمت نيستند، يا بيش از آن اندازه كه كار مى به كار و

-است. از طرف ديگر، درست است كه آنها توليد كننده نيستند و وظيفه كار و عمران را نمى توانند انجام دهند اما نم ى 

حكم رابطه غائى كه بين آنها و مواد اين عالم است اين سفره كه  كرد، زيرا به حكم اصل اولى و به متوان آنها را محرو

يعنى خداوند اين زمين را براى همه )نه براى بعضى( ق رار   «و األرض وضعها لألنام » پهن شد براى آنها هم پهن شده

محروم باشند، ولى حاال داده. اينها اگر قادر بودند و وظيفه خود را انجام نمى دادند جريمه شان اين بود كه از اين سفره 

.« ان د  كه قادر نيستند، حق اولى آنها سر جاى خود باقى است. واقعا ض عفا و فق را و بينواي ان در ام وال اغني ا ذى ح ق      

فرق بين فلسفه اجتماعى و مبانى حقوقى اسالمى كه بر اصل عل ت غ ائى مبتن ى اس ت ب ا      ( »71، ص6471)مطهري،

اند، اما طبق مبانى  ذى حق مطابق مبانى حقوقى الهى اسالمى واقعا بينوايان. مبانى حقوقى مادى، يكى در همين جاست

-( انفاق79، ص6471)مطهري، .« شودحقوقى غير الهى، حقوق فقط و فقط با فعاليت و توليد و كار و صنعت ايجاد مى

 است.هاي واجب و مستحب از درآمد نيز براي پاسخ به اين حق طبيعي افراد در نظر گرفته شده 

محيط كسب و كار نوعا ظرفيت و پتانسيل فراواني براي تبديل شدن به محلي براي جوالن شيطان دارد. به واسطه  

ها و غبارهايي ها و انحرافات زيادي كه در كمين افراد فعال در محيط كسب و كار وجود دارد، خواه ناخواه آلودگيلغزش

مكن است به صورت ناخواسته انسان وزني را كمتر از ميزان صحيح آن ممكن است براي افراد ايجاد شود. براي مثال م

اند  بكشد يا به اشتباه در محاسبه دچار خطا شده و حقي را ناحق كرده كند. در روايات، تجار سفارش به دادن صدقه شده

 تا تجارت طيب و پاكي داشته باشند:

 َ64الوس ائل، ج  )مس تدرك  بِالصَّ دلقَةِ  فَشُ وبُوهُ  الْيلمِ ينُ  ول الْكَ ذِبُ  ول اللَّغْوُ يلحْضُرُهُ الْبليْعُ هلذَا التُّجَّارِ ملعْشَرَ يلا قَال ،

 ( اي گروه بازرگانان! در هنگام معامله شيطان و گناه حاضرند، پس بيع خود را با صدقه درآميزيد.156ص

 َتُطَيَّ بْ  فِيهل ا  تَحْلِفُونَ الَّتِي أَيْملانَكُمُ ول ذُنُوبُكُمْ علنْكُمْ تُكَفَّرْ الصَّدلقَةِبِ أَمْولالَكُمْ صُونُوا التُّجَّارِ ملعْشَرَ يلا عليه السالم قَال 

 (414ص ،67ج ، الشيعة )وسائل تِجلارلتُكُمْ لَكُمْ

  يا معشر التجار، ان شيطان و االثم يحض ران البي ع، فش وبوا ب يعكم بالص دقة )كن ز       صلي اهلل عليه و آلهرسول اهلل :

آي د، ل ذا آن را ب ا ص دقه     ( اي جماعت بازرگان همراه معامله سخن لغو و سوگند به ميان م ي 9441 العمال،

 درآميزيد.

تواند متفاوت باشد. به عن وان مث ال موض وعاتي ك ه تح ت      مصاديق پرداخت انفاق در كسب و كار مدرن امروز مي

تواند گر با نگاه اسالمي و الهي انجام شود، ميشود، اعنوان مسئوليت اجتماعي سازمان كه در ادبيات متعارف مطرح مي
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 انفاق های سازمانی

 انفاق های واجب

(مانند مالیات)ضمانت اجرای دنیوی دارند   

(مانند زکات)ضمامت اجرای دنیوی ندارند   

 انفاق های مستحب
صدقه و کمک )ضمانت اجرای دنیوی ندارند 

(به نیازمندان  

ه اي انس ان دوس تانه و    مصداقي از صدقه و انفاق سازماني تلقي شود. موضوعي كه در ادبيات غربي اگر ه م ب ا نگ اه   

رسد، دس ت  اي كه يک عمل صالح ميغيرمنفعتي انجام شود، از آنجا كه در راستاي قرب الهي نيست، به كمال شايسته

 اهد كرد. پيدا نخو

گيرن د. بخ ش نخس ت    هاي مالي سازمان در اصل در دو عن وان كل ي ق رار م ي    البته بايد توجه داشت كه پرداخت

هاي واجب مالي كه ش ارع مق دس ام ر فرم وده     توان به پرداختهاي الزامي يا واجب است كه از جمله آنها ميپرداخت

ش ود )مانن د مالي ات(    ها در نظر گرفته ميها و بنگاهسازمان هايي كه در حكومت اسالمي براي)مانند زكات( و پرداخت

تواند قسمتي از درآمد خود را هاي اختياري يا مستحب بوده كه سازمان ميها، پرداختاشاره كرد. اما بخش دوم پرداخت

 صرف امور خيريه نمايد. 

 

 

 

 

 

 يكي از عواملي كه منجر به بركت و نزول روزي، ياد شده است: در روايات صدقه به عنوان

 عليه السالماإلمام الصادق
:إنَّ صلدلقَةَ اللَّيلِ تُطفِئُ غَضَبل الرَّبِّ ، وتَمحُو الذَّنبل العلظيمل ، وتُهل وِّنُ الحِس ابل، وصل دلقَةَ     

نش اند و  صدقه در شب، خشم پروردگار را فرو مى( 49 ،615 ،96بحاراألنوار:) النَّهارِ تُثمِرُ المالَ وتَزيدُ فِي العُمُرِ.

-سازد؛ و صدقه در روز، مال را افزايش مى دهد و بر عمر مىكند و حساب را آسان مىگناه بزرگ را محو مى

 افزايد.

 صلى اهلل عليه و آله رسول اهلل
روزى را ب ا ص دقه   ( 5914 ، 466 ،4 من اليحض ره الفقي ه:  . ):اِستَنزِلُوا الرِّزقَ بِالصَّدلقَةِ 

 فرود آوريد.

شود كم شدن مال است در حالي كه حقيقت باطني اي كه ايجاد ميدر نگاه ظاهري و مادي گرايانه به صدقه، نتيجه

ه ا  شود ب ه ظ اهر پدي ده   چيز ديگري است. روايت سوم به نوعي به اين موضوع اشاره دارد كه جهالت انسان باعث مي

بتني بر نگاه مادي شكل بگيرد؛ در حالي كه روايات زير به صراحت صدقه را نه تنها كم كننده توجه كرده و قضاوتش م

 دانند:كند، بلكه آن را باعث زياد شدن آن نيز ميمال معرفي نمي

 . دسته بندی انفاق های سازمانی11شکل 
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 1الفردوس: ) ن تَزيدُ فيهِتَصلدَّقوا مِمّا رلزلقَكُمُ اللّه ُ؛ فَإِنَّ الصَّدلقَةَ ال تَنقُصُ المالَ ولكِ :صلى اهلل عليه و آل ه  رسول اكرم  ،

از آنچه خداوند به شما روزى داده است، صدقه دهيد، كه صدقه مال را نمى كاه د ، بلك ه آن را   ( 1197،  51

 مى افزايد.

 صدقه، افزون كننده مال است.  (1، 664، 4عوالي الآللي: ) الصَّدلقَةُ ملثراةًٌ لِلمالِ :صلى اهلل عليه و آله رسول اكرم 

 ثَالثَةًٌ تَزيدُ بِثَالثَةٍ وإن ظَنَّ الجاهِلونَ أنَّها تَنقُصُها: المالُ يلزيدُ بِالصَّدلقَةِ ، ولالعِ زُّ يلزي دُ    :صلى اهلل عليه و آله مرسول اكر

ياب د، هرچن د   سه چيز است كه با سه چيز افزايش مى (1546 ،611 ،1الفردوس: ) بِالعلفوِ، ولالنُّبلُ يلزيدُ بِالتَّواضُعِ

شود و بزرگى ب ا  يابد، عزّت با عفو افزوده مىكاهد: مال با صدقه افزايش مىپندارند كه آنها را مىمىجاهالن 

 گردد.تواضع بيشتر مى

 بح اراألنوار :  ) تَصل دَّقوا رلحِملكُ مُ اللّ هُ    تَصلدَّقوا؛ فَإِنَّ الصَّدلقَةَ تَزيدُ فِ ي الم الِ كَث رَةً و    : صلى اهلل عليه و آل ه  رسول اهلل

 .صدقه دهيد؛ چرا كه صدقه مال را مى افزايد. صدقه دهيد؛ خداوند، شما را رحمت كند (96،611،17

 صلى اهلل عليه و آله رسول اهلل
 بسيار صدقه دهيد تا روزى يابيد. (77،676،61بحار األنوار ) أكثِروا مِنَ الصَّدلقَةِ تُرزلقوا : 

 استُجلِبل بِهِ الثَّنا ُ ؛ السَّخا ُ، وإنَّ أج زَلَ مل ا اس تُدِرَّت بِ هِ األَرب احُ الباقِيل ةُ ؛       إنَّ أفضَلَ ملا  :عليه السالم اميرالمومنين

توان با آن، س تايش را ب ه دس ت آورد، بخش ندگى اس ت و      برترين چيزى كه مى (4654غرر الحكم )الصَّدلقَةُ

 ت.توان با آن ، سودهاى ماندگار پديد آورد، صدقه اسپُرثمرترين چيزى كه مى

توان مهم ترين پرداخت مالي واجب دانست كه بسيار مورد تاكيد ق رار گرفت ه اس ت و ب رخالف تفك ر      زكات را مي

 694كنن د، دانند، اما روايات نه تنها حقيقت زكات را اينگون ه معرف ي نم ي   ظاهربيني كه زكات را باعث كم شدن مال مي

 دانند:بلكه آن را باعث افزايش روزي نيز مي

 بِظَالمل ةٍ  أَحل دٌ  ظُلِ مل  ال ول زلكاةٍ ال ول صلدلقَةٍ مِنْ مالًٌ نَقَصل ما الْحلقُّ نَّهلا أَ   بِاللّه اُقْسِمُ ثَالثَةًٌ: الس الم   عليه صادق امام 

 ب ابُ  عللَيْهِ فُتِحل إِالّ ملسْأَلَةٍ بابل نَفْسِهِ عللى علبْدٌ فَتَحل ال ول، عِزّا ملكانَها   اللّه لَهُ أَبْدل إِالّ فَكَظَملها بِها يُكافِئَ أَنْ فَقَدلرل

 و ص دقه  پرداخت اثر بر ثروتى هيچ: است حق چيز سه قسم خدا ( به79ح، 119ص، 71 ج، )بحاراألنوار؛ فَقْرٍ

 خداوند كه اين مگر نمود خويشتندارى اما، كند تالفى بتواند كه نشد ستمى كس هيچ حق در، نشد كم زكات

 به فقر از درى كه اين مگر نگشود خود روى به را خواهشى درِ اى بنده هيچ و بخشيد عزّت او به آن جاى به

 .شد باز رويش

                                                           
باید توجه که نگاه ظاهر بین، غالبا مقطعی بین و سطحی نگر است. به عنوان مثال هیچ کسی منکر این نیست که پرداخت   111

زکات باالخره قسمتی از مال را از تملک فرد خارج کرده و به مستحقان آن می دهد؛ اما همین عامل باعث می شود که فرضا 

تومان پول بابت این خسارت بدهد، اما به واسطه  122ود و اگر فرضا قرار بود آسیب یا زیانی از کسب و کار فرد برداشته ش

تومان زکاتی فرد پرداخته، برداشته شده است و این یعنی در مجموع یعنی پرداخت زکات از مال نمی کاهد، بلکه  22پرداخت 

 آن را بابرکت می کند. 
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 كند مى زياد را روزى، دادن ( زكات196ص، طوسى )أمالى؛ الرِّزْقِ فِى تَزيدُ اَلزَّكاةُ: السالم  عليه باقر امام. 

 ( 671ص، العقول االَْقْرَبينَ. )تحف ولصللَ ول الْمُؤمِنينَ واسلى ول الزَّكاةَ آتَى ملنْ مالِ فى اَلْبلرَكَةُ: السالم  عليه على امام

 .نمايد كمک خويشاوندان به و رساند يارى و مدد مؤمنان به، بپردازد زكات كه است كسى مال در بركت

  صلى اهلل عليه و آلهرسول اللّه
هرگاه خواس تى   (54، 14 ،96بحار األنوار : ) إذا أرلدتل أن يُثرِيل اللّه ُ مالَکل فَزَكِّهِ : 

 خداوند ثروتت را بيفزايد، زكات آن را بپرداز.

  صلى اهلل عليه و آلهرسول اللّه
 ، 1 الكافي :) :إذا ملنَعُوا الزَّكاةَ ملنَعلتِ األَرضُ بلرَكَتَها مِنَ الزَّرعِ ولالثِّمارِ ولالملعادِنِ كُلِّها 

]مردم[ زكات ندهند، زمين ، بركت خود را از زراعت و ميوه هر گاه ( 41 ،65 ، 96بحاراألنوار: ج - 1 ، 474

 ها و معادن، از همه اينها ، برمى گيرد.

 اهتمام به نماز .2-5

شناخت درست فلسفه زندگي و به تبع آن جايگاه تالش براي كسب درآمد، به روشني به اين نتيجه منطقي منجر خواهد 

آن بها بدهد و بتواند نسبت آن با ساير شئون زندگي را به درس تي   شد كه فرد به اندازه شانيت و جايگاه كسب و كار به

هاي زندگي هر مسلمان، اختصاص وقت و زمان ويژه در هر شبانه روز ب راي انج ام تك اليف    تنظيم نمايد. يكي از جنبه

حدي ك ه در اهمي ت   اي برخوردار است تا هاي ديني نماز از اهميت ويژهعبادي و از جمله آن اقامه نماز است. در آموزه

-اند كه نخستين چيزي است كه از بنده حسابرسي مي شود و اگر نماز قبول شد، اعمال ديگر انسان قبول ميآن فرموده

( در روايات نيز كوچک شمردن و سبک 11، ص4شود و اگر رد شد بقيه اعمال او قبول نخواهد شد. )وسائل الشيعه، ج 

م ن  فت ه و اي ن اف راد ج ز  ام ت رس ول خ دا محس وب نخواهن د ش د. )          شمردن نم از بس يار م ورد م ذمت ق رار گر     

رسد. شمارند نمياند كه شفاعت اهل بيت به كساني كه نماز را سبک مي( هم چنين فرموده417ص، 6ج،اليحضرالفقيه

توان به عنوان كار فرعي تلق ي ك ردن نم از، ب ه     ( از مصاديق سبک شمردن نماز مي417ص ،6من اليحضرالفقيه ج )

 اي كه فرد ساير امور را مقدم بر آن بداند يا غفلت از نماز اول وقت و با توجه اشاره كرد. ونهگ

اي به نماز داشته باشند. به عنوان مثال افراد براي پرداختن به در كسب و كار اسالمي، افراد بايد توجه و اهتمام ويژه

 معن وي  ام ور  ب ا  ك اري  گ اه  هر»ار خود را تعطيل كنند. اي در وقت اذان كسب و كتوانند چند دقيقهنماز اول وقت مي

 قابل را معنوي ضرر مبين دين شک بي، شد شخص به معنوي ضرر باعث آن به حدّ از بيش شدن و مشغول يافت تزاحم

( در 15ال ف،   6414)رض ايي،  « .شود مي روحي ارتقاي از انسان دوري مانع و داند نمي اقتصادي افتادگي باعقب مقايسه

ريزي كرد كه وقتي براي اقامه نماز اول وقت كاركنان فرصتي فراهم كرده و آنان را اي برنامهها نيز بايد به گونهسازمان

 به انجام آن تشويق كنند. 

به طور خاص، نماز شب به عنوان عاملي كه نقش موثري در افزايش رزق انسان دارد مورد س فارش و تاكي د ق رار    

 توان به روايات زير اشاره كرد: ميگرفته است كه از جمله 
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  17بحار األنوار: ) الخُلُقَ ، وتُطَيِّبُ الرّيحل ، وتُدِرُّ الرِّزقَصلالةُ اللَّيلِ تُحلسِّنُ الولجهل، وتُحلسِّنُ  :عليه السالماإلمام الصادق 

 كند.نماز شب، چهره را نيكو، اخالق را شايسته، بو را خوش و روزى را سرشار مى ( 46، 654،

  عليه الس الم اإلمام الصادق
:كَذَبل ملن زلعلمل أنَّهُ يُصللّي بِاللَّيلِ ويلجوعُ بِالنَّهارِ! إنَّ اللّه َ تَعالى ضَمِنَ بِصلالةِ اللَّيلِ قوتل  

خواند، و با اين ح ال ،  پندارد نماز شب مىدروغ مى گويد آن كه مى (46ح ،654ص،  17جبحاراألنوار: ) النَّهارِ

 ، گرسنه است؛ چرا كه خداى متعال به سبب نماز شب، روزىِ روز را تضمين كرده است.در روز

كن د، مفي د    نقل م ي  السالم  عليهدر خصوص جايگاه و اهميت اهتمام به نماز در كسب و كار ذكر داستاني كه امام باقر 

 خدا پيامبر مالزم، نماز اوقات همه در كه بود صُفّه اهل از نيازمند سخت و نادار مؤمنى،  خدا پيامبر زمان در: خواهد بود

: فرمود مى و سوخت مى وى حال به دلش و ديد مى را او غربت و نادارى، خدا پيامبر. نداشت غيبت نمازى هيچ در و بود

 ايش ان  غ م . نرسيد چيزى خدا پيامبر به و گذشت ها مدّت. «كنم مى برطرف را نيازت، بيايد دستم چيزى اگر! سعد اى»

 ب ا  را الس الم   عليه جبرئيل، خورد مى بسيار غم، سعد براى خدا پيامبر دانست مى كه سبحان خداوند. گرفت شدّت، سعد براى

 او كه دارى دوست آيا. خورى مى غم، سعد براى تو كه داند مى خدا! محمّد اى: گفت ايشان به جبرئيل. فرستاد درهم دو

 آنه ا  ب ا  بگ و  و ب ده  او ب ه  و بگير را درهم دو اين: گفت جبرئيل. «آرى: » فرمود آله و عليه اهلل صلي پيامبر؟ گردانى نياز بى را

 منتظ ر ، خ دا  پيامبر هاى اتاق درِ بر سعد. رفت بيرون، ظهر نماز براى سپس و گرفت[  را دو آن] خدا پيامبر. كند كاسبى

 گ اه  هيچ، سوگند خدا به: گفت سعد«. ؟دانى مى كاسبى! سعد اى: »فرمود، ديد را او چون خدا پيامبر. بود ايستاده ايشان

 ب راى  و كن كاسبى اينها با: »فرمود و داد او به را درهم دو آن آله و عليه اهلل صلي پيامبر! كنم كاسبى آن با كه ام نداشته پولى

 و ظه ر  نم از  و رف ت  آله و عليه اهلل صلي پيامبر همراه و گرفت را درهم دو آن، سعد. «نما تالش،  خدا روزى آوردن دست به

     ت و  روز و حال از من كه، برو روزى پى در و برخيز: »فرمود او به آله و عليه اهلل صلي پيامبر، گاه آن. خواند ايشان با را عصر

 درهم دو با اگر و، فروخت مى درهم دو با،  خريد مى درهم يک با چيزى اگر سعد، پس آن از. «ام بوده ناراحت   سعد اى

 رون ق  تج ارتش  و ش د  زي اد  ثروتش و سرمايه و كرد رو سعد به دنيا، ترتيب بدين. فروخت مى درهم چهار به، خريد مى

،  گفت مى اقامه نماز براى بالل گاه هر. پرداخت كسب به و نشست جا آن در و گرفت جايى، مسجد درِ بر، پس. گرفت

 ب ه  پ رداختن  از پيش كه چنان آن   نه و دنياست سرگرم همچنان سعد كه ديد مى و آمد مى بيرون آل ه  و عليه اهلل صلي پيامبر

 داشته باز نماز از را تو دنيا! سعد اى: »فرمود مى آله و عليه اهلل صلي پيامبر. است شده نماز آماده نه و گرفته وضو   كرد مى دنيا

 يكى آن از و بگيرم او از را پولش خواهم مى و ام فروخته يكى اين به؟ كنم ضايع را مالم؟ كنم چه: گفت مى او و!« است

 غصّ ه  اش ن ادارى  ب راى  ك ه  كرد زمانى از تر ناراحت را خدا پيامبر، سعد وضع اين. بدهم را پولش خواهم مى و ام خريده

 يک كدام. است آگاه، سعد براى تو غم اين از خداوند! محمّد اى: گفت و آمد فرود او بر الس الم   عليه جبرئيل، پس. خورد مى

. را نخس ت  حال ت ! جبرئي ل  اى: »فرم ود  او ب ه  آله و عليه اهلل صلي پيامبر؟ را حالت اين يا را نخست حالت: دارى تر دوست را

 ب از  ماي ه  و گرفت ارى ، ث روت  و دنيا به مندى عالقه: گفت او به السالم  عليه جبرئيل!« است برده بين از را آخرتش او دنياى

 باز اوّلش حال همان به،  كار اين با. برگرداند تو به، اى داده او به كه را درهمى دو آن بگو سعد به. است آخرت از ماندن

 به كه را درهمى دو آن خواهى نمى! سعد اى: »فرمود او به.  برخورد سعد به و رفت بيرون آله و عليه اهلل صلي پيامبر. گردد مى

 نه: »فرمود او به آله و عليه اهلل صلي پيامبر. دهم مى درهم دويست[ آن جاى به؛ ]چرا: گفت سعد«. ؟برگردانى من به، ام داده تو
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 تا، كرد پشت سعد به دنيا، پس آن از. داد ايشان به درهم دو سعد و «خواهم نمى تو از، درهم دو از بيشتر من! سعد اى، 

 .شد اوّلش مثل دوباره،  سعد و رفت دست از،  بود كرده جمع چه هر كه جايى

 كسب و كارمدارا كردن در  .2-6

مفهوم زيباي ديگري كه در اخالق كسب و كار بايد به آن پرداخت، مدارا نمودن در روابط تجاري و معامالت اس ت. در  

 اند: روايات مدارا نمودن و عدم سختگيري در كسب و كار را عامل فزوني بركت معرفي كرده

  صلى اهلل عليه و آله اهللرسول
 ملن يُحرَمِ الرِّفقَ يُحرَمِ الخَي رَ  ولالبلرَكَةَ و :إنَّ فِي الرِّفقِ الزِّيادلةَ 

در ( 7، 669، 1الك افي:  )

 مدارا، فزونى و بركت است، و هر كه از مدارا محروم باشد، از خير، محروم گشته است.

 گى اس ت و  م دارا، خُجس ت  ( 14ح،59ص،75جبح اراألنوار  ) : الرِّفقُ يُمنًٌ، ولالخُرقُ شُؤمٌ.صلى اهلل عليه و آله رسول اهلل

 خشونت، شومى.

  ّهر كس مدارا را به ك ارگيرد، روزى را  ( 1647،غررالحكم) ملنِ استَعمللَ الرِّفقَ استَدلرَّ الرِّزقَ :عليه السالماإلمام علي

 سرشار ساخته است.

  ّاست.لطف )مهربانى(، كليد روزى ( 96 ،أعالم الدين) التَّلَطُّفُ مِفتاحُ الرِّزقِ :عليه السالماإلمام علي 

 مدارا كردن ب ا م ردم نص ف     .مُداراةُ النّاسِ نِصفُ اإليمانِ ، و الرِّفقُ بِهِم نِصفُ العليشِ: آله و  عليه   اهلل صلى  رسول اهلل

 . ايمان است و نرمى و مهربانى كردن با آنان نصف زندگى است

 السالم عليه  اميرالمومنين
 .را كردن با مردمان، از بهترين كارهاستمدا .مُداراةُ الرِّجالِ مِن أفضَلِ األعمالِ : 

  ُآل ه  و  عليه   اهلل صلى    اهللرسول
گونه كه مرا به   پروردگارم، همان .أملرَني رلبّي بِمُداراةِ النّاسِ كَما أملرَني بِأدا ِ الفَرائضِ : 

 . انجام واجبات فرمان داده ، به مدارا كردن با مردم نيز فرمان داده است

توان مهلت دادن براي پرداخت بدهي به ف ردي ك ه ب دهكار    مصاديقي از مدارا كردن در كسب و كار ميبه عنوان 

است، گذشت خطاي كارمندي كه از كرده خود پشيمان است و ... اشاره كرد. ص فت نرم ي و م دارا ك ردن ب ا دق ت و       

اد با مصاديق بسياري از لزوم توجه به مراقبت در افراد فعال در عرصه كسب و كار ايجاد خواهد شد و در طول زمان افر

 اين اصل اخالقي، مواجه خواهند شد. 

 امانت داري .2-7

 متصف بودن انسان به صفت امانت داري، منجر به روزي براي انسان است:

o  صلى اهلل عليه و آله اهللرسول
 آورد.نيازى مىامانتدارى، بى( 6، 664، 75بحاراألنوار: ) :األَمانَةُ تَجلِبُ الغِنى 

o آورد.امانتدارى، روزى مى( 7 ،644 ، 5 الكافي:) األَمانَةُ تَجلِبُ الرِّزقَ :صلى اهلل عليه و آله رسول اهلل 

 اين صفت آن قدر اهميت دارد كه تفاوتي نمي كند كه طرف مقابل فرد امين، چه شخصيتي باشد:
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  ُالس الم  عليه إلمامُ الباقر
ألحدٍ فيهنّ رُخْصةً: أدا ُ األمانةِ إلَى البلرِّ والفاجرِ، والوفا ُ عزّ وجلّ    ثالثًٌ لم يلجعلِ اللّه : 

سه چيز است كه خداوند عز  (661/65/ 1الكافي : . )بِرُّ الوالِدلينِ بلرَّينِ كانا أو فاجِرَينِ بالعلهدِ للبلرِّ والفاجرِ ، و

بد، وفا كردن به عهد و پيمان  برگرداندن امانت به نيک و :اى نداده است و جل به هيچ كس در آنها اجازه

 .با نيک و بد، و نيكى كردن به پدر و مادر ، خوب باشند يا بد

  ًول قالَ رلسُولُ اهللِ صلي اهلل عليه و آله: ثَالثًٌ لَيسل الَحلدِ النّاسِ فيهِ رُخصلةًٌ: بِرُّ الوالِدلينِ مُسلِماً كانَ اَو ك افِرا .

سه چي ز اس ت ك ه     (6164نهج الفصاحه، ح ) ول االَمانَةُ اِلي مُسلِمٍ كانَ اَو كافِرٍ الولفا ُ بِالعلهدِ لِمُسلِمٍ اَو كافِرٍ

وف اي ب ه    -1نيكي به پدر و مادر، خواه مسلمان باشند يا كافر.  -6ترك آن براي هيچ كس جايز نيست: 

 .شد يا كافرادا ِ امانت، خواه امانت دهنده مسلمان با -4عهد، خواه طرف معاهده مسلمان باشد يا كافر. 

 شروع كار با نام خدا  .2-8

هاي ديني كه در بسياري از موارد بر روي آن تاكيد شده است، شروع هر كار و فعاليتي با نام خ دا اس ت.   يكي از ارزش

شود كه غفلت از انسان دور شده و انسان اين حقيقت را كه هر كاري كه با نام خدا شروع نشود، ابت ر  اين امر باعث مي

 است را به خود يادآوري كند. 

  صلى اهلل عليه و آلهرسول اللّه
ق الَ اللّ ه ُ   جل لَّ     « بِسمِ اللّه ِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ»:قالَ اللّه ُ عز و جل : ... إذا قالَ العلبدُ :  

ه ر گ اه   »... جلاللُهُ   : بلدلأَ علبدي بِاسمي، وحلقٌّ عللَيَّ أن اُتَمِّمل لَهُ اُمورلهُ ، واُبارِكل لَهُ في أحوالِهِ. خداوند فرم ود:   

ه الرحمن الرحيم، خداى متعال گويد: بنده من با نام من آغ از ك رد. ب ر م ن رواس ت ك ه       بنده بگويد: بسم اللّ

 (4،  116،  91بحاراألنوار : )كارهايش را به انجام رسانم و او را در همه حال، بركت دهم. 

 نيت نيکو .2-3

ن به عنوان ع املي  تنها تالش و رفتار ظاهري براي بركت بخشيدن به مال كافي نيست. در روايت زير نيک نيكو داشت

 براي افزايش روزي ذكر شده است:

  عليه الس الم اإلمام الصادق
هر كس نيّتش نيكو باش د،   (66 ،615 ،ص1 جالكافي ) .:ملن حلسُنَت نِيَّتُهُ زيدل في رِزقِهِ 

 اش افزوده مى شود.روزى

 استغفار .2-11

 بركت و روزي معرفي شده است:استغفار كردن و طلب عفو و غفران، در روايات به عنوان مايه افزوني 

  ّعليه الس الم اإلمام علي
قَد جلعللَ اللّه ُ سُبحانَهُ االِستِغفارل سلبلبا لِدُرورِ الرِّزقِ ، ورلحمل ةِ الخَل قِ، فَق الَ     : في خُطبلةٍ لَهُ  

 . ستَقبللَ تَوبلتَهُ ، ولاستَقالَ خَطيئَتَهُ ، وب ادلرل ملنِيَّتَ هُ  ، فَرَحِمل اللّه ُ امرَ ا اِ ... اسْتَغْفِرُواْ رلبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا:  سُبحانَهُ
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خداوند سبحان، استغفار را مايه فراوان ىِ روزى و رحم ت    :هايش  در يكى از خطبه( 4، 464، 96بحار األنوار: )

پس، رحم ت   . از پروردگارتان آمرزش بخواهيد؛ همانا او بسيار آمرزنده است... مردم قرار داده و فرموده است:

 .خدا بر كسى كه به توبه اش روى آورد و از خطايش پوزش طلبد و به استقبال مرگش رود

  صلى اهلل عليه و آلهرسول اللّه
بسيار استغفار كنيد تا روزى ( 6، 171،  94بحار األنوار: . ):أكثِرُوا االِستِغفارل تَجلِبُوا الرِّزقَ 

 را فراهم آوريد.

 وإذا، الحلم دِ  مِنَ فَأَكثِر تُحِبُّ ما جا لكل إذا، اللّهِ علبدِ أبا يا(: يُعللِّملهُ أن سلأَلَهُ حينَ لِسُفيانَ) سالمال عليه الصادق اإلمام 

:  الح قّ  إحقاق)االِستِغفارِ مِنَ فَأَكثِر الرِّزقَ استَبطَأتل وإذَا، «بِاللّهِ إالّ قُوَّةَ وال حلولَ ال» مِن فَأَكثِر تَكرَهُ ما جا لكل

 دوس ت  كه داد رخ اى حادثه اگر و، كن ستايش زياد را خدا، دارى دوست كه آمد پيش چيزى اگر( 167،  61

 .كن استغفار زياد، افتاد تأخير به ات روزى اگر و بگوى«  باللّه إالّ قُوّةَ ال و حلوْلَ ال» زياد، ندارى

 خوش خلقي و خوش اخالقي .2-11

يكي ديگر از عواملي است كه در روايات به عنوان عامل افزايش بركت و خوش خلقي و برخورد خوب در رفتار ظاهري 

رزق معرفي شده است. اثر ظاهري و طبيعي خوش رفتاري نيز اين است كه مشتري تمايل و رغبت بيشتري براي خريد 

 و معامله با افراد خوش خلق دارد و اين عامل به رونق كسب و كار افراد خوش خلق كمک خواهد كرد:

 صلى اهلل عليه و آلهاللّه  رسول
خوش اخالقى ( 1764، 1،641: الفردوس).:حُسنُ الخُلُقِ وكَفُّ األَذى يلزيدانِ فِي الرِّزقِ 

 افزايد.و نيازردن ديگران، روزى را مى

 (6666غ ررالحكم:  . )الملحلبَّ ةَ عللَيكُم بِالسَّخا ِ وحُسنِ الخُلُقِ؛ فَإِنَّهُما يلزيدانِ الرِّزقَ ويوجِبانِ  :عليه السالمعليّ اإلمام 

 آورند.افزايند و محبّت مىبخشنده و خوش اخالق باشيد، كه اين دو صفت، روزى را مى

  عليه السالماإلمام الصادق
خوش رفتارى با (  7 ، 667 ، 1 الكافي:) :حُسنُ الجِوارِ زِيادلةًٌ فِي األَعمارِ، وعِمارلةُ الدِّيارِ. 

 و آبادى سرزمين هاست. همسايه، مايه فزونى عمرها

  عليه السالماإلمام الصادق
رفتار نيک با همسايه، روزى را م ى   (4 ،666 ،1 الكافي:. ):حُسنُ الجِوارِ يلزيدُ فِي الرِّزقِ 

 .افزايد

  ّعليه الس الم اإلمام علي
ه اى   در خوش اخالقى، گنجينه (77،117،6 بحاراألنوار:) في سلعلةِ األَخالقِ كُنوزُ األَرزاقِ : 

 روزى نهفته است.

  عليه السالماإلمام زين العابدين
 76بح اراألنوار:  ) :القَولُ الحلسلنُ يُثرِي المالَ، ويُنمِي ال رِّزقَ، ويُنسِ ئُ فِ ي األَجل لِ     

 دهد و مرگ را به تأخير مى اندازد.گفتار نيكو، ثروت را مى افزايد، روزى را رشد مى(6، 461،

 راستگويي و صداقت .2-12

كنند. ترين دليل موفقيت خود را در صدق لسان و عمل خود معرفي ميصاحبان كسب و كارهاي موفق، مهمبسياري از 

راستگويي صفتي است كه در روايات بسيار به آن سفارش شده و از سوي مقابل از كذب و دروغگ ويي ب راي م ومن و    
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چشد مگر اين كه دروغ را ترك كند، چ ه  يبنابر روايت انسان طعم ايمان را نممسلمان بسيار مذموم شمرده شده است. 

به جد باشد و چه به شوخي. از آنجايي كه در روابط تجاري موضوع كسب منفعت مادي مطرح است، اين لغزش و خطر 

براي انسان وجود دارد كه براي بدست آوردن نفع شخصي، از مسير صداقت خارج شده و به نحوي رفتار كند تا مخاطب 

دروغ، نيرنگ و خيانت افزون بر حرم ت،  »بتواند به سهمي بيشتر از حق واقعي خود دست يابد.  وي فريب خورده و وي

سبب پيدايش حق فسخ قرارداد براي طرفت مقابل نيز مي شود؛ به طور مثال اگر كس ي م الش را ب ه قيمت ي ب يش از      

وب را بده د و عي ب را كتم ان    ارزش بازاري آن بفروشد يا صفت هاي غيرواقعي براي كااليش ذكر كند يا كاالي معي

 (17، 6417)ميرمعزي، « كند، طرف ديگر حق دارد معامله را فسخ كند.

محيط بازار و كسب و كار بعدي جداناپذير از زندگي تمام انسان هاست. هر انساني در هر شغلي كه باشد قادر نيست 

ز آن كه قسمتي از كاال يا خدمت توليدي خود را تمام نيازهاي شخصي خود را به تنهايي برآورده سازد؛ لذا چاره ندارد ج

به ديگري بفروشد و در قبال آن ساير نيازهاي خود را تامين كند. حاكميت فضاي راستي و صداقت در كسب و كار ك ه  

تواند س عادت اخ روي و كم ال وي را ب ه هم راه      از منظر اسالمي بسيار مورد تاكيد قرار گرفته است، ضمن اين كه مي

 هاي طرفين اشاره كرد.  شد، فوايد مادي و دنيوي بسياري نيز دارد كه از جمله آن مي توان به كاهش هزينهداشته با

از جمله رواياتي كه در زمينه توصيف تاجران راستگو و صادق آمده است مي توان به موارد زير اشاره كرد ك ه آن را  

 ژه الهي در روز قيامت معرفي مي كند:هم رديف پيامبران، صديقان و شهيدان و برخوردار از توجه وي

 ْأَفْنَ ى  شَيْخًٌ ول صلدُوقًٌ تَاجِرًٌ ول علادِلًٌ إِملامٌ حِسلابٍ بِغَيْرِ الْجلنَّةَ اللَّهُ يُدْخِلُهُمُ ثَلَاثَةًٌ قَالَ عليه السالم اللَّهِ علبْدِ أَبِي علن 

خداوند س ه نف ر را ب دون حسابرس ي وارد      ( امام صادق:166ص ،16 )بحاراألنوار، ج اللَّهِ طَاعلةِ فِي عُمُرَهُ

 بهشت مي كند: پيشواي دادگر، تاجر راستگو و پيري كه عمر خود را در طاعت خدا گذرانده باشد.

  ( 91666: التاجر االمين الصدوق المسلم مع الش هدا  ي وم القيام ة )كن ز العم ال،      صلي اهلل عليه و آلهرسول اهلل

 قيامت با شهيدان است كاسب درستكار، راستگو و مسلمان در

  ،( كاسب راستگو در روز قيامت زير سايه 91661التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة )كنز العمال

 عرش است

 َجلد كمهالح ميزان. )الْقي املةِ يلوْمل الشُّهل دا ِ ملعل الْمُسْلِمُ الصَّدُوقُ االَْمينُ اَلتّاجِرُ: آله و عليه اهلل صلي   اللّه رلسُولُ قال 

 .بود خواهد شهيدان با قيامت روز مسلمان و راستگو و امين بازرگان( 511ص، 6

  ُالْجلنَّةَ بِغَيْرِحِسابٍ: اِمامٌ ع ادِلًٌ ولتاجِرًٌصل دُوقًٌ ولشَ يْخًٌ اَفْن ى عُمْ رَهُ         ثَالثَةًٌ يُدْخِلُهُمُ اللّه :الس الم  عليه قالَ الصّادِق

     6 ب رد:  كس را بدون حسابرسى به بهش ت م ى   خداوند سه (511ص ،6ميزان الحكمه ج).  طاعلةِ اللّه فِى

 .  پيرى كه عُمر خود را در اطاعت خدا گذرانيده باشد 4  بازرگان راستگو  1پيشواى عادل 

 در روايات، راستي لسان و عمل عاملي براي كسب بركت و روزي معرفي شده است:

  وفا و راستى، روزى مى آورند. (7161، 446، 4الفردوس: ) ولالصِّدقُ يلجُرّانِ الرِّزقَ:الولفا ُ  صلى اهلل عليه و آلهرسول اهلل 
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 بح اراألنوار . )لَهُم ا  يُب ارلك  لَ م  وخان ا  كَ ذِبا  فَ إِذا ، لَهُم ا  ب ورِكل  صل دلقا  التّ اجِرانِ  إذَا: آله و عليه اهلل صلى اهلل رسول :

 خيان ت  و بگويند دروغ هرگاه پس. شودمى خجسته دو هر براى، بگويند راست گر معامله دو اگر( 614،95،64

 .بود نخواهد خجسته كدام هيچ براى، كنند

 َ( 511ص، 6جل د  الحكمه ميزان. )الْقِياملةِ يلوْمل الْعلرْشِ ظِلِّ تَحْتل الصَّ دُوقُ اَلتّ اجِرُ: آل ه  و عليه اهلل صلي   اللّه رلسُولُ قال

 .خداست حمايت سايه در قيامت روز راست گو ب ازرگان

  ِالبليِّعانِ بِالخِيارِ ما لَم يلتَفَرَّقا   أو قالَ : حلتّى يلتَفَرَّقا   فَإِن صلدلقا وبليَّنا بورِكل لَهُم ا     صلى اهلل عليه و آلهقالَ رلسولُ اللّه :

دو معامل ه  »امبر خدا فرم ود:  پي( 9441،  46،  4كنز العمّال: ) في بليعِهِما ، وإن كَتَما وكَذِبا مُحِقَت بلرَكَةُ بليعِهِما

آشكارا بيان كنند،  گر، تا از هم جدا نشده اند، اختيار ] فسخ معامله را[ دارند. پس اگر راست بگويند و ]عيب را[

دادوستد براى هر دو، بركت خواهد داشت؛ و اگر ]عيب را[ بپوش انند و دروغ بگوين د، برك ت از دادوستدش ان     

 «د.رخت برمى بند

 ، صدق كالم تنها راه تجار براي دور شدن از گروه فاجران و بدكاران معرفي شده است:در روايت زير

 َإِلَّا فُجَّاراً الْقِيلاملةِ يلوْمل تُبْعلثُونَ الطَّرِيقُ لَكُمُ ولضَحل فَقَدْ رُ ُوسلكُمْ ارْفَعُوا التُّجَّارِ ملعْشَرَ يلا :صلي اهلل عليه و آله اللَّهِ رلسُولُ قَال 

( اي بازرگانان سرهاي خود را بلند كنيد كه راه براي شما روشن 414، ص67الشيعة، ج )وسائل حلدِيثَهُ صلدلقَ ملنْ

 و نمايان شده است. شما جماعت در روز رستاخيز بدكار برانگيخته مي شويد مگر آن كه راستگو باشيد.

قت و راستي خارج شود، در خط ر دي دن   شود انسان از مسير صداترين عاملي كه باعث ميبايد توجه داشت كه مهم

نفع شخصي است؛ به معني كه اگر بخواهد راست بگويد وي از سودي محروم شده يا ضرري متوجه او خواه د ش د. در   

حالي كه اگر انسان مرتبا به نسبت حقيقي ميان دنيا و آخرت و ناچيز بودن متاع دنيا توجه داشته و آن را ملكه وجودي و 

داند راستگويي او به معناي از دست دادن منفعت دنيوي اس ت،  در آن صورت حتي در صورتي كه مي رفتاري خود كند،

ت رين عام ل در ه دايت    توان مه م گرايي و توجه به روز جزا را مي اما حاضر ارتكاب  معصيت  نخواهد بود. اصل آخرت

  رفتار انسان در اين خصوص دانست:

 همواره با حق حركت كن  .الحلقَّ وإن خالَفل هلواكل، وال تَبِع آخِرَتَکل بِدُنياك اِركَبِ : الس الم  عليه  اميرالمومنين

 .، هرچند بر خالف ميل تو باشد و آخرتت را به دنيايت مفروش

البته بايد توجه داشت كه راستگويي و صداقت فرد در كسب و كار، زمينه شهرت وي به اين ص فت برت ر را ف راهم    

د زمينه رونق گرفتن كسب وكار را فراهم كند. هم چنان كه پي امبر بزرگ وار اس الم در اواي ل     توانكرده و همين امر مي

زندگي و در دوران جواني به كار تجارت و بازرگاني مشغول بوده و در انجام صحيح و مطلوب آن نهايت اهميت را م ي  

( نكت ه  41، 6476داشت. )ش هيدي ، داد به طوري كه در اثر رعايت صداقت و امانت به راستگويي و درستكاري شهرت 

ديگر اين كه صداقت و راستگويي به عنوان يک اصل اخالقي در تمام سطوح كسب و كار و انواع آن قابل طرح اس ت.  

 تواند در تعامالت تجاري با خريداران، كاركنان و تامين كنندگان مطرح باشد. هم چنين صداقت مي
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توان به موض وع بازاري ابي و ب ه خص وص تبليغ ات      در كسب و كار ميبه عنوان مصاديقي از راستگويي و صداقت 

تجاري اشاره كرد. اشكال مختلف تبليغات تجاري، چه اين كه در مورد مصرف كنندگان نهايي باشد و چه در مورد ساير 

تحري ف ب ه دور    هايي كه تعامالت تجاري با آنها وجود دارد بايد مبتني بر واقعيت بوده و از هر گونه اغ راق ي ا  سازمان

 باشد:

o َول الْعلظَمل ةِ  مِ نَ  ذَيْلَ هُ  الْمُرْخِي أَلِيمٌ علذَابٌ لَهُمْ ول يُزَكِّيهِمْ لَا ول اللَّهُ يُكَلِّمُهُمُ لَا ثَلَاثَةًٌ :صلي اهلل عليه و آل ه  اللَّهِ رلسُولُ قَال 

( 411ص ،67 ج الشيعة، )وسائل غِشّاً مُمْتَلِئًٌ قَلْبُهُ ول فَتَولارلى رِهِصلدْ بِنُورِ اسْتَقْبللَکل رلجُلًٌ ول بِالْكَذِبِ سِلْعلتَهُ الْمُزَكِّي

 كند ... دروغ تبليغ خود كاالى از كه كسى و نگرد ... نمى آنها به خداوند كه كس هستند سه

 صله رحم و رفتار نيک با همسايه .2-19

 شود:گسترش روزي ميبه جا آوردن صله رحم و نيک رفتاري با همسايگان دو عاملي است كه منجر به 

  صلى اهلل عليه و آل ه رسول اللّه
 ، 1 الك افي: ) ملن سلرَّهُ أن يلمُدَّ اللّهُ في عُمُرِهِ وأن يلبسُطَ لَهُ في رِزقِهِ فَليلصِل رلحِمل هُ  : 

 اش را گسترده سازد، صله رحم كند.دارد كه خداوند، عمرش را طوالنى و روزىهر كس دوست مى( 19 ، 656

  عليه السالم صادقاالمام
رفتار نيک با همسايه،  (7، 667، 1الكافي: )حُسنُ الجِوارِ زِيادلةًٌ فِي األَعمارِ، وعِمارلةُ الدِّيارِ : 

 .مايه افزونى عمرها و آبادانى سرزمين هاست

هاي تجاري باي د اص ول اخالق ي و رفت ار     واحدهاي تجاري  و كسب و كار چه در قالب توليدي و چه ساير فعاليت

كنند را مورد توج ه ق رار دهن د. نارض ايتي همس ايگان      اسالمي در رابطه با همسايگاني كه در مجاورت آنها زندگي مي

 ها پديده اي است كه متاسفانه شيوع زيادي پيدا كرده است.شركت

 انجام كارهاي نيک .2-14

معرفي شده است كه در فعالي ت  انجام اعمال نيک، عنوان كلي ديگري است كه به عنوان عامل افزايش بركت و روزي 

 تواند مصاديق متفاوتي به خود گيرد:ها و كسب و كارهاي مختلف مي

  ّعليه السالماإلمام علي
انج ام دادن كاره اى ني ک ،     (5141غررالحكم) صلنائِعُ الملعروفِ تُدِرُّ النَّعما ل وتَدفَعُ البلال ل : 

 نعمت را سرشار مى سازد و بال را دور مى كند.

 صلى اهلل عليه و آلهبر خدا پيام
اى نيست كه به خاطر خدا درِ بخششى را بگشايد يا صله رحم كند ، مگر آن هيچ بنده: 

 كه خداوند ، او را افزونى مى بخشد.
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 ميانه روي .2-15

تخصيص درست منابع درآمدي به نيازهاي اساسي اصلي است عقاليي كه هر انساني بايد در زندگي به آن توجه نمايد. 

ه ا و  روي داشته باشد و از اف راط و تف ريط بپرهي زد. ريخ ت و پ اش     بايد سعي كند تا در تامين نيازهايش ميانهانسان 

هاي غيرضروري و خارج از عرف باعث خروج انسان از تخصيص درست درآمدها ش ده و از ميان ه روي ب ه دور    مصرف

دون حساب و اسراف مال باعث مح روم ش دن   است. در روايات ميانه روي باعث افزايش روزي و بي نيازي و مصرف ب

 انسان معرفي شده است.

  صلى اهلل عليه و آلهرسول اللّه
هركه  (15، 616، 75بحاراألنوار: ) :ملنِ اقتَصلدل في ملعيشَتِهِ رلزلقَهُ اللّهُ، وملن بلذَّرل حلرَملهُ اللّهُ 

 سازد.ولخرجى كند، خداوند، محرومش مىدهد و هركس اش مىاش ميانه روى كند، خداوند روزىدر زندگانى

  عليه السالماإلمام الصادق
 ميانه روى ، بى نيازى مى آورد. (1،  54،  4الكافي: ) .:إنَّ القَصدل يورِثُ الغِنى 

 ح، الحك م  )غ رر ؛ عل دللَ  بِ هِ  اَخَذَ ملنْ ول، جارل الْقَصْدِ علنِ علدللَ فَملنْ االْمُورِ فِى بِالْقَصْدِ عللَيْکل: السالم  عليه على امام 

 پيشه روى ميانه كس هر و كرد خواهد ستم، كند ترك را رلوى ميانه كس هر كه، باش رو ميانه كارها ( در6666

 .كرد خواهد رفتار عدالتْ به، كند

 ( .54 نامه از، البالغه )نهج؛ الْعلدْلِ فِى اَعلمُّها ول الْحلقِّ فِى اَوْسلطُها اِلَيکل االُْمورِ اَحلبَّ لْيل كُنْ ول: الس الم   عليه على امام

 مطابق ت ( رلوى ميانه) اعتدال با حقيقتا و همه از بيش كه باشد كارى، تو نزد در كارها ترين داشتنى دوست بايد

 سازد. همگانى را عدالت، بيشتر چه هر و كند

ميان ه روي باع ث آس ان ش دن      شود كه در اعمال انسان خير نباشد، در حالي كهروي در كارها باعث ميعدم ميانه

 شود:ها ميها بر انسانسختي

 الدّينِ فِى التَّفَقُّهُ ول، النّائِبلةِ عللَى الصَّبْرُ ول، الْملعيشَةِ فِى التَّقْديرِ حُسنُ: ثَالثًٌ الْمُومنِ علالماتِ مِنْ: السالم  عليه باقر امام 

، 146ص، 7ج، األحك ام  )ته ذيب ؛ آلِخِرَتِ هِ  ال ول لِ دُنْياهُ  ال يلص لُحُ  ما ملعيشَتِهِ فى يلقْتَصِدُ ال رلجُلٍ فى خَيْرًٌ ما... 

 كس هر. شناسى دين و، ها گرفتارى در صبر، زندگى اداره در مناسب ريزى برنامه: دارد نشانه سه، ( مؤمن41ص

 او در خي رى ، نده د  انج ام  آخرتش براى نه و دنيايش براى نه مفيدى كار و نباشد رو ميانه اش زندگى اداره در

 .نيست

 ( .146 ص، والمواعظ الحكم )عيون ؛الْمُؤَنُ عللَيْهِ خَفَّتْ الْقَصْدل اَخَذَ االُْمورِفَملنْ فِى الْقَصْدِ خُذِ: الس الم   عليه على امام

  .شود مى آسان او براى زندگى هاى سختى، كند پيشه روى ميانه كس هر كه، كن پيشه رلوى ميانه، كارها در

 عاقلمشورت با  .2-16

هاي عاقل و افرادي كه اطالع از موضوع مورد نياز افراد در امور كس ب و ك ار را دارن د،    مشورت و نظرخواهي از انسان

 شود:عامل ديگري است كه منجر به بركت كسب و كار مي
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  مش ورت  ( 491تحف العقول: ). لّهِمُشاولرلةُ العاقِلِ النّاصِحِ يُمنًٌ وبلرَكَةًٌ ورُشدٌ وتَوفيقًٌ مِنَ ال :عليه السالماإلمام الكاظم

 با خردمندِ خيرخواه ، خجستگى و بركت و رشد و توفيقى از سوى خداست. 

  ٍعليه الس الم كَتَبل إلَيل أبو جلعفَر
أن سلل فُالنا أن يُشيرَ عللَيل ويلتَخَيَّرَ لِنَفسِهِ ؛ فَهُول يلعلَمُ ما يلجوزُ في بللَ دِهِ ، وكَي فل   :  

فَاعْفُ علنْهُمْ ولاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ولشَ اوِرْهُمْ   :؛ فَإِنَّ الملشولرلةَ مُبارلكَةًٌ ، قالَ اللّه ُ لِنَبِيِّهِ في مُحكَمِ كِتابِهِ يُعامِلُ السَّالطينَ

مِمّا يلجوزُ كُنتُ اُصل وِّبُ رلأيل هُ ،   فَإِن كانَ ما يلقولُ  فِى الْأَمْرِ فَإِذَا علزَمْتل فَتَولكَّلْ عللَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهل يُحِبُّ الْمُتَولكِّلِينَ

ام ام ب اقر    (44، 614،  75بحار األنوار: ) .وإن كانَ غَيرَ ذلِکل رلجلوتُ أن أضَعلهُ عللَى الطَّريقِ الواضِحِ إن شا ل اللّهُ
 از فالنى بخواه كه به من نظر مشورتى بدهد و ب راى خ ويش   :چنين نگاشت )علي بن مهزيار( به من عليه السالم

كنن د. همان ا   گذرد و حاكمان، چگونه رفتار م ى داند در سرزمينش چه مىنيز مشاورانى برگزيند؛ چرا كه او مى

از آنان درگذر و براى آنان آمرزش بخواه و در : مشورت، بركت دارد. خداوند در قرآن به پيامبرش فرموده است

. داردن؛ خداوند توكّل كنندگان را دوست مىكار، با آنان مشورت كن. پس چون تصميم گرفتى، بر خدا توكّل ك

شمارم و اگر جز اين باشد، اميدوارم آن را به خواست خدا، گويد، رواست، رأى او را درست مىپس اگر آنچه مى

 .بر روش و راه روشن، قرار دهم

 عيادت بيمار .2-17

 شود معرفي شده است:عيادت از بيمار نيز در روايات به عنوان يكي از رفتارهايي كه منجر به بركت مي

  (44، 114،  16بح اراألنوار  ) :عائِدُ الملريضِ يلخوضُ فِي البلرَكَةِ، فَإِذا جللَسل انغَملسل فيها.صلى اهلل عليه و آلهرسول اللّه 

 رود.شود و چون نزد بيمار بنشيند، در آن فرو مىعيادت كننده بيمار، در بركت وارد مى

 وجود مومن .2-18

تواند منجر به بابركت شدن كسب و كار شود، وجود هاي تجاري كه ميها و بنگاهل توجه سازمانيكي ديگر از نكات قاب

افرادي مومن در آن سازمان است. در روايات زير وجود مومن در روستا را منجر به بركت گرفتن آن روستا و دفع بالي ا  

ها كه اي از انسانرا از اين نظر كه از مجموعه كند. اما همان طور كه پيش از نيز ذكر شد، اگر وجود سازمانمعرفي مي

شويم را براي آن قائ ل  اند در نظر بگيريم و اصالتي كه براي جامعه قائل ميبراي هدفي مشخص به دور هم جمع شده

 شود.توان گفت كه سنن و اصولي كه در جامعه جاري مي شود، در سازمان نيز جاري ميشويم، مي

درست باشد، يكي از عواملي كه سازمان ها در جذب و انتخاب منابع انساني بايد به آن توج ه  گيري فوق اگر نتيجه

داشته باشند، صالح بودن و مومن بودن افراد است كه وجود چنين افرادي در يک سازمان، برك ت آن س ازمان خواهن د    

 بود؛ موضوعي كه غالبا منحصر به تخصص، دانش و تجربه افراد مي شود:
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 عليه السالمباقر اإلمام ال
خداوند ب ه س بب   ( 644،6، 67بحاراألنوار ) :إنَّ اللّهل لَيلدفَعُ بِالمُؤمِنِ الواحِدِ علنِ القَريلةِ الفَنا ل 

 يک مؤمن، نابودى را از يک آبادى دفع مى كند.

  عليه الس الم اإلمام الباقر
يک آبادى كه ( 1، 67،644ألنوار: بحار ا) :ال يُصيبُ قَريلةً علذابٌ وفيها سلبعلةًٌ مِنَ المُؤمِنينَ 

 هفت مؤمن ]در آن [باشند ، به اهل آن عذاب نمى رسد.

  مؤمن براى مؤمن بركت است.( 67، 74،466بحاراألنوار: ) :المُؤمِنُ بلرَكَةًٌ عللَى المُؤمِنِ عليه السالماإلمام العسكري 

  عليه السالماميرالمومنين
خداوند به ( 765،  6الدرّ المنثور : ) القَريلةِ بِسلبعلةِ مُؤمِنينَ يلكونونَ فيها:إنَّ اللّه َ لَيلدفَعُ علنِ  

 سبب هفت مؤمن كه در يک آبادى باشند، ]بال را[ از اهل آن آبادى دفع مى كند.

 صبح زود در پي روزي رفتن .2-13

 ب روزي رفتن است:يكي ديگر از نكات جالب توجه كه به عنوان سبب جلب روزي از آن شده است، صبح زود در طل

 مِن يلنقُص ولَم،  ملعيشَتِهِ في لَهُ وبورِكل،  الملالئِكَةُ عللَيهِ أظَلَّت العِلمِ طَلَبِ في غَدا ملن: آل ه  و عليه اهلل صلى اللّه رسول 

 و افكنن د  مى سايه او بر فرشتگان، رود دانش پى در زود صبح كس هر: آله و عليه اهلل صلى خدا پيامبر. رِزقِهِ

 (616،  614،  6: األنوار بحار. )شود نمى كاسته اش روزى از و يابد مى بركت اش زندگى در

 ( 644،4: المتعلّم ين  آداب) .ال رِّزقِ  فِ ي  خُصوصا، النِّعلمِ جلميعِ في يلزيدُ،  مُبارلكٌ البُكورُ: آله و عليه اهلل صلى اهلل رسول

به ،  است افزايش مايه، ها نعمت همه در، آن. است بركت داراى، خيزى صبح: آله و عليه اهلل صلى خدا پيامبر

 .روزى در ويژه

 در( 9445، 41،  4: العمّال كنز)  ونَجاحٌ بلرَكَةًٌ الغُدُوَّ فَإِنَّ؛  ولالحلوائِجِ الرِّزقِ طَلَبل باكِروا:  آله و عليه اهلل صلى اهلل رسول 

 .است پيروزى و بركت[ مايه، ]روز آغاز در نمودن حركت كه چرا؛ باشيد خيز صبح، نيازها و روزى پى

 خ دايا ( 4574،  657،  4: الفقيه يحضره ال من كتاب) بُكورِها في الُِمَّتي بارِك اللّهُمَّ :آل ه  و عليه اهلل صلى اهلل رسول !

 !بخش بركت، زودشان صبح در را امّتم

 ف ي  الُِمَّتي يُبارِكل أن جل و عز رلبّي سلأَلتُ فَإِنّي؛  إلَيها فَليُبلكِّر الحاجلةَ أحلدُكُمُ أرادل إذا: آل ه  و عليه اهلل صلى اهلل رسول 

 در زود صبح، دهد انجام كارى خواست شما از يكى هرگاه( 4574، 657 ،4: الفقيه اليحضره من كتاب) بُكورِها

 .دهد بركت اش خيزى صبح در امّتم به كه ام خواسته پروردگارم از من كه چرا؛ برود آن پى

 

 عواملی که برکت را از بین می برد -3

 عواملي را كه منجر به از بين رفتن بركت مي شود را نشان مي دهد. 45شكل 
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 سوگند خوردن در كسب و كار .9-1

شود، اما در واقع امر اين ك ار  سوگند خوردن در كسب و كار اگر چه در ظاهر باعث جلب اطمينان مشتري و خريد او مي

 برد:بركت را از كسب و كار مي

  ّعليه السالماإلمام علي
( 64،  441،  41بحار األن وار:  .) :بيعوا وال تَحلِفوا ؛ فَإِنَّ اليلمينَ تُنفِقُ السِّلعلةَ وتَمحلقُ البلرَكَةَ 

 رساند و بركت را از بين مى برد.مىداد و ستد كنيد و قسم نخوريد؛ چرا كه قسم خوردن، كاال را به پايان 

  ّعليه الس الم اإلمام علي
از قس م   ( 44، 611، 614بحار األن وار:  ) يلمحلقُ البلرَكَةَ :إيّاكُم ولالحللفل! فَإِنَّهُ يُنفِقُ السِّلعلةَ و 

 برد.رساند و بركت را از بين مىخوردن بپرهيزيد؛ چرا كه كاال را به پايان مى

  َعللى دارِ ابنِ أبي مُعليطٍ ، وكانَ يُقامُ فيهلا اإلِبِلُ ، فَقالَ : يا معاشِ رَ السَّماسِ رَةِ ، أقِلُّ وا     عليه السالمقامل أميرُ المُؤمِنين

خانه ابن ابى  امير مؤمنان عليه السالم بر درِ (1،  661،  5الكافي: ) األَيمانَ! فَإِنَّها ملنفَقَةًٌ لِلسِّلعلةِ ، ملمحلقَةًٌ لِلرِّبحِ

اى گروه دالّالن! كم قسم بخوريد؛ »مُعليط   كه در آن، شتر براى فروش نگهدارى مى شد   ايستاد و فرمود:   

 .چرا كه كاال را مى كاهد و سود را از بين مى برد

عواملي كه 
بركت را از 
 بين مي برد

فريب برادر  دروغگويي
 مومن خود

سوگند 
خوردن در 
 كسب و كار

 نيت فاسد

ارتكاب گناه 
و اعمال 
 سيئه

ترك امر به 
معروف و 
نهي از 
 منكر

دشنام به 
نمسلما سبک  

شمردن 
 نماز

كفران 
 نعمت

 خيانت

 زنا

 دروغ

 مال حرام

زياد شدن 
 كسب حرام

 اسراف

 . عواملی که برکت را از بین می برد12شکل 
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 نيت فاسد .9-2

برداش ته ش دن   دهد، در طرف مقابل آن داشتن نيت فاسد ني ز باع ث   همان طور نيک نيكو رزق و روزي را افزايش مي

 بركت خواهد شد:

  ّعليه السالماإلمام علي
هرگاه نيّت فاسد باشد، برك ت برداش ته   ( 6111غررالحكم : . ):عِندل فَسادِ النِّيَّةِ تَرتَفِعُ البلرَكَةُ 

 مى شود.

 نيّ ت  گاه، مؤمن همانا( 147،6،  76: بحاراألنوار) رِزقَهُ فَيُحرَمُ الذَّنبل لَيلنوِي المُؤمِنَ إنَّ: الس الم  عليه الصادق اإلمام 

 شود. مى محروم اش روزى پس، از،  كند مى گناه

 ارتکاب گناه و اعمال سيئه .9-9

به طور كلي ارتكاب گناه عامل سلب روزي است و از سوي مقابل آن استغفار و طلب مغفرت كردن عاملي جهت جل ب  

نشانگر مانع بودن گناه براي جلب روزي پرداخته روزي كه به آن در قسمت قبل اشاره شد. در اين قسمت به رواياتي كه 

 شود:مي

صلى اهلل عليه و آل ه رسول اللّه 
همانا گاهى آدمى به سبب گن اهى   (1 ،171، 1الكافي: ) :إنَّ الرَّجُلَ لَيُحرَمُ الرِّزقَ بِالذَّنبِ يُصيبُهُ 

 گردد. كه مرتكب مى شود، از روزى، محروم مى

 عليه السالم اميرالمومنين
از گناه ان  ( 74،456،47بحاراألنوار) .حذَرُوا الذُّنوبل؛ فَإِنَّ العلبدل لَيُذنِبُ فَيُحبلسُ علنهُ الرِّزقُ:اِ 

 بپرهيزيد؛ چرا كه بنده گناه مى كند، پس روزى اش حبس مى شود.

  كن د،   همانا بنده گناه م ى ( 61، 176، 1 الكافي) .:إنَّ الرَّجُلَ لَيُذنِبُ الذَّنبل فَيُدرلأُ علنهُ الرِّزقُ عليه الس الم اإلمام الباقر

 پس روزى اش از او جدا مى شود. 

 برد. ستم )تجاوز(، نعمت ها را از بين مى (416غررالحكم . )البلغيُ يُزيلُ النِّعلمل :عليه السالم اميرالمومنين 

شود كه بيان كننده كيفيت گناهي است كه منجر به قط ع روزي  دو صفتي كه در خصوص ارتكاب گناهان ديده مي

مي شود عبارت است از گناهاني كه آشكارا انجام شوند و افراد بيمي از انجام گناه آشكار نداشته باشند و ديگري استمرار 

 داشتن و مداومت كردن بر انجام گناه است: 

 هرگاه گناهان، آشكار ش وند،  ( 4141غررالحكم: ) . رتَفَعلتِ البلرَكاتُإذا ظَهلرَتِ الجِناياتُ ا :عليه السالم اميرالمومنين

 .شوند بركت ها برداشته مى

  ّعليه الس الم اإلمام علي
اس تمرار ب ر گناه ان، روزى را قط ع      (9776غرر الحكم: ) مُداولملةُ الملعاصي تَقطَعُ الرِّزقَ : 

 كند. مى
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شود مي توان مواردي كه روايات ذيل به آنها اشاره كرده است را از مصاديق و گناهاني كه منجر به قطع روزي مي 

 بيان نمود:

  صلى اهلل عليه و آلهرسول اللّه
الخِيانَ ةُ ، ولالسَّ رِقَةُ ،    :أربلعلةًٌ ال تَدخُلُ بليتا واحِدلةًٌ مِنهُنَّ إالّ خَ رِبل ولَ م يُعمل ر بِالبلرَكَ ةِ :     

چهار چيزند كه يكى از آنها وارد هيچ خانه اى نمى ش ود، مگ ر   ( 671،1، 75بحار األنوار: ) وشُربُ الخَمرِ، ولالزِّنا

 آن كه ]آن خانه[ خراب مى شود و هرگز با بركت، آباد نمى گردد: خيانت، دزدى، شرابخوارى و زنا.

 عليه السالم اميرالمومنين
ب ه  ( 5611غرر الحك م:  . )عملةِسلفکُ الدِّما ِ بِغَيرِ حلقِّها يلدعو إلى حُلولِ النِّقملةِ ، وزلوالِ النِّ : 

 ها، به فرود آمدن عذاب و از بين رفتن نعمت مى انجامد. ناحق ريختن خون

در روايات و نيز در قرآن كريم آمده است كه نعمت از انسان سلب نمي شود مگر به خاطر گناهاني كه خ ود انس ان   

 كرده و بر اثر آن زمينه سلب نعمت براي خود را فراهم كرده است:

o  ّما زالَت نِعملةًٌ علن قَومٍ وال غَضارلةُ عليشٍ إالّ بِذُنوبٍ اِجتَرَحوها ؛ إنَّ اللّه َ لَيسل بِظَالّمٍ لِلعلبيدِ :عليه السالماإلمام علي 

شود، مگر به خاطر گناهانى ك ه   هرگز نعمت و طراوت زندگى، از گروهى زايل نمى (71،94،614بحار األنوار: )

 كند. د، هرگز به بندگان ستم نمىاند. خداون انجام داده

o ( 9761غرر الحكم: ) . :ما أنعلمل اللّهُ عللى علبدٍ نِعملةً فَظَلَمل فيها إالّ كانَ حلقيقا أن يُزيلَها علنهُ عليه السالم اميرالمومنين

ك ه   كند )به حقوق ديگران تجاوز نماي د(، مگ ر آن   اى نعمت نداده كه او در آن ستم مى خداوند، هرگز به بنده

 سزاوار است كه نعمت از او زايل شود.

 كَسلبلتْ فَبِما مُصيبلةٍ مِنْ أَصابلكُمْ ما در قرآن كريم نيز آياتي وجود دارد كه بر مطلب فوق صحه مي گذارد از جمله : ول

به  دور راه از گويى، برسد انسان به كه است ناماليمى هر معناى به مصيبت كلمه (41شوري ) كَثيرٍ علنْ يلعْفُوا ول أَيْديكُمْ

 جمله معناى و. است ها زشتى و گناهان أَيْدِيكُمْ كَسلبلتْ فَبِما جمله از مراد و. است رسيده او به تا كرده حركت آدمى قصد

 اجتماعى آيه اين در بخشايد. خطاب مى را هايتان زشتى و گناهان همان از بسيارى خداوند كه است اين كَثِيرٍ علنْ يلعْفُوا ول

 اي ن  اش الزمه و، نيست اجتماع فرد فرد به و جزئى خطابهاى به منحل ديگر خطابهاى مانند و، است جامعه به متوجه و

 آيه مراد باشد. پس آن امثال و زلزله، وبا، گرانى، قحطى قبيل از همگانى و عمومى مصائب هم مصيبت از مراد كه است

 از خدا و، شويد مى مرتكب كه است گناهانى خاطر به همه، شود مى شما جامعه متوجه كه ناماليماتى و مصائب: شد اين

 (16و  15 ص، 61 ج، 6474گيرد. )طباطبايي،  نمى آن جرم به را شما و گذرد در مى گناهان آن از بسيارى

 زنا .9-4

 از جمله مصاديق گناهاني كه در روايات به عنوان سبب قطع روزي معرفي شده است روابط نامشروع است:
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  صلى اهلل عليه و آلهرسول اللّه
فَأَمَّا الَّتي  يا عللِيُّ  فِي الزِّنا سِتُّ خِصالٍ : ثَالثًٌ مِنها فِي الدُّنيا وثَالثًٌ مِنها فِي اآلخِرَةِ. : 

 ُ الحِس ابِ ، وسل خَطُ   فَس و  فِي الدُّنيا : فَيلذهلبُ بِالبلها ِ ، ويُعلجِّلُ الفَنا ل ، ويلقطَعُ الرِّزقَ؛ وأمَّا الَّت ي فِ ي اآلخِ رَةِ :   

اى على! براى زنا ، شش خصلت است؛ سه تا در دنيا و سه ( 65،  11،  79بحار األنوار: ) الرَّحمانِ ، وخُلودُ النّارِ

كند و امّا آنچ ه  تا در آخرت. آنچه در دنياست: شُكوه را مى بلرَد، نابودى را شتاب مى دهد، و روزى را قطع مى

 ( حساب، خشم خداوند، و جاودانگى در آتش.در آخرت است: بدى )سختى

  عليه الس الم اإلمام الصادق
گناهى ك ه ... جل وى    (66 ، 474 ، 74بحاراألنوار) .الذُّنوبُ ... الَّتي تَحبِسُ الرِّزقَ الزِّنا : 

 روزى را مى گيرد، زناست.

  عليه السالماإلمام الكاظم
از زن ا بپرهي ز، ك ه     (1،  546 ،5الك افي:  . )ويُبطِلُ ال دّينَ :اِتَّقِ الزِّنا ؛ فَإِنَّهُ يلمحلقُ الرِّزقَ  

 روزى را مى كاهد و دين را خراب مى كند.

  عليه السالمأبو الحسن
عليه الس الم امام هادى ( 6، 541،  5الكافي: ) :إيّاكل ولالزِّنا! فَإِنَّهُ يلمحلقُ البلرَكَةَ ، ويُهلِکُ الدّينَ 

 

 سازد.مى برد و دين را تباه مىاز زنا بپرهيز ، كه بركت را :

 دشنام به مسلمان .9-5

 شود:دشنام و ناسزا گفتن به مسلمانان از عواملي است كه منجر به قطع روزي مي

 ُبح ار األن وار:   ) . ملن فَحلشل عللى أخيهِ المُسلِمِ، نَزَعل اللّه ُ مِنهُ بلرَكَةَ رِزقِهِ ، وولكَلَهُ إلى نَفسِهِ، وأفسلدل عللَيهِ ملعيشَتَه

هر كس به برادر مسلمانش دشنام ده د، خداون د، برك ت روزى اش را از او م ى گي رد و او را ب ه        (465،  76

 كند.اش را برايش تباه مىگذارد و زندگىخودش وا مى

 دروغگويي .9-6

 در روايات دروغ عامل كم شدن روزي معرفي شده است:

 كند مى كم را روزى، دروغ (1111، 614،  4: العمّال كنز. )الرِّزقَ يلنقُصُ الكَذِبُ: آله و عليه اهلل صلى اللّه رسول. 

  ّعادت به دروغگ ويى، تهيدس تى م ى     (76،464،6بحاراألنوار: . )اِعتِيادُ الكَذِبِ يورِثُ الفَقرَ :عليه السالماإلمام علي

 آورد.

 فريب برادر مومن خود .9-7

از عواملي است كه در روايات زير از آنها به عنوان عامل كم ش دن  فريفتن مومنان و نيز عدم پرداخت حقوق مسلمانان 

 اند:بركت و روزي معرفي شده
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  صلى اهلل عليه و آلهرسول اللّه
 ملن حلبلسل علن أخيهِ المُسلِمِ شَيئا مِن حلقِّهِ ، حلرَّمل اللّهُ عللَيهِ بلرَكَةَ الرِّزقِ إالّ أن يلت وبل  : 

كس كه چيزى از حقّ برادر مسلمانش را نگه دارد ]و ب ه او نده د[ ، خداون د،     هر (1، 194، 614بحار األنوار )

 كند، مگر آن كه توبه كند. بركت روزى را بر او حرام مى

  صلى اهلل عليه و آلهرسول اللّه
ك س   ه ر  (41، 465 ،76بحاراألنوار ) :ملن غَشَّ أخاهُ المُسلِمل ، نَزَعل اللّهُ علنهُ بلرَكَةَ رِزقِهِ 

 گيرد.اش را از او مىمسلمانش را بفريبد، خداوند، بركت روزى برادر

 اسراف .9-8

گزاري در مقابل نعمت دانست كه روايات آن را س بب ك م   توان يكي از مصاديق كفران نعمت و عدم شكر اسراف را مي

 اند:شدن بركت معرفي كرده

  عليه السالماإلمام الصادق
  با اسراف ، كمىِ بركت است. (4، 55، 4الكافي: ) :إنَّ ملعل اإلِسرافِ قِلَّةَ البلرَكَةِ 

  عليه السالماإلمام الكاظم
هر كس ولخرجى و اسراف  (4، 417، 71بحاراألنوار: ) ملن بلذَّرل وأسرَفل زالَت علنهُ النِّعملةُ : 

  شود. كند ، نعمت از او زايل مى

 تفسير؛ لَهُ لَيْسل ما يلأْكُلُ ول لَهُ لَيْسل ما يللْبِسُ ول لَهُ لَيْسل ما يلشْتَرى: علالماتٍ ثَالثُ لِلْمُسْرِفِ: السالم  عليه صادق امام( 

 آنچه، كند مى خريدارى نيست شأنش در آنچه: دارد نشانه سه، كننده ( اسراف464 ح، 771ص، 6 ج، الثقلين نور

 خورد. مى نيست شأنش در آنچه و پوشد مى نيست شأنش در

 م ا : ق الَ  ول فَغَضِبل أَكْلُها يُسْتَقْصل لَمْ دارِهِ مِنْ رُميلتْ قَدْ فاكِهلةٍ إِلى الصّادِقُ نَظَرَ نَّهُ أَ رُوىل: الس الم   عليه صادق امام 

، 441ص، 66ج، األن وار  )بح ار ؛ اِلَيْ هِ  يلحْت اجُ  ملنْ فَأَطْعِموهُ يلشْبلعوا لَمْ النّاسِ مِنَ كَثيرا فَإِنَّ شَبِعْتُمْ كُنْتُمْ إِنْ هلذا

 بي رون  ايش ان  خان ه  از خ ورده  نيم سيبى كه كردند مشاهده السالم  عليه صادق امام كه است شده ( نقل66ح

 ب ه  را آن ب ود  خ وب . ان د  گرس نه  مردم از خيلى، هستيد سير شما اگر: فرمودند و شدند خشمگين. است افتاده

 داديد. مى نيازمندش

 الْفَضْلَ قَدِّمِ ول ضَرورلتِکل بِقَدْرِ الْمالِ مِنَ أَمْسِکْ ول غَدا الْيلوْمِ فِى اذْكُرْ ول مُقْتَصِدا اإلِْسْرافل فَدلعِ: السالم  عليه على امام 

 از و ب اش  فردا ياد به امروز و گير پيش در روى ميانه و كن رها را ( اسراف16 نامه، البالغه )نهج؛ حاجلتِکل لِيلوْمِ

 .فرست پيش( قيامت) نيازمنديت روز براى را آن اضافى و دار نگه ضرورتت اندازه به مال

 ترک امر به معروف و نهي از منکر .9-3

 ترك امر به معروف و نهي از منكر باعث رواج گناه شده و اين زمينه ساز سلب بركت از مال خواهد شد:

  صلى اهلل عليه و آلهرسول اللّه
المُنكَرِ وتَعاولنوا عللَ ى البِ رِّ ولالتَّق وى،     :ال يلزالُ النّاسُ بِخَيرٍ ما أملروا بِالملعروفِ ونَهلوا علنِ 

فِ ي   فَإِذا لَم يلفعللوا ذلِکل نُزِعلت مِنهُمُ البلرَكاتُ ، وسُلِّطَ بلعضُهُم عللى بلعضٍ ، ولَم يلكُن لَهُم ناصِرًٌ فِي األَرضِ وال

مر ب ه مع روف و نه ى از منك ر     اند، تا وقتى كه ا مردم، همواره در نيكى (95،  94،  611بحار األنوار: ) السَّما ِ
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شود و  رسانند. آن گاه كه چنين نكنند، بركت ها از آنان جدا مى كنند و يكديگر را در نيكى و تقوا ، يارى مى مى

 گردند و هيچ ياورى، نه در زمين و نه در آسمان، نخواهند داشت. برخى بر برخى ديگر مسلّط مى

 صلى اهلل عليه و آل ه  رسول اهلل
لنّاسُ، إنَّ اللّهل يلقولُ: لَتَأمُرُنَّ بِالملعروفِ ولَتَنهلوُنَّ عل نِ المُنكَ رِ قَب لَ أن تُج دِبوا ؛     :أيُّهلا ا 

أيُّهلا النّاسُ، إنَّ اللّهل يلقولُ: لَتَأمُرُنَّ بِالملعروفِ ولَتَنهلوُنَّ علنِ المُنكَ رِ قَب لَ أن تَ دعوا فَ ال      .فَتَستَسقونَ فَال تُسقَونَ

حتما امر به معروف و نه ى از منك ر   »فرمايد:  اى مردم! خداوند مى( 5554، 74،  4كنزالعمّال: ) .يُستَجابل لَکُ

اى مردم! خداوند  .كنيد، پيش از آن كه دچار خشكسالى شويد. پس هر چه آب بخواهيد، آبى به شما داده نشود

ك ه [دع ا كني د و دعايت ان     امر به معروف و نهى از منكر كنيد ، پيش از آن ك ه ]چن ان ش ود    »مى فرمايد : 

 .«مستجاب نگردد

 سبک شمردن نماز .9-11

 سبک شمردن نماز عامل ديگري است كه منجر به كاهش بركت مي شود:

o  في بليانِ ما يُصيبُ المُتَهاوِنَ بِصلالتِهِ   أمَّا اللَّواتي تُصيبُهُ في دارِ الدُّنيا: فَاالُولى: يلرفَعُ    صلى اهلل عليه و آلهرسول اللّه  

جهِ هِ، وكُ لُّ   اللّه ُ البلرَكَةَ علن عُمُرِهِ ، ويلرفَعُ اللّه ُ البلرَكَةَ مِن رِزقِهِ ، ويلمحُو اللّه ُ عز و جل سيما ل الصّالِحينَ مِن ول

بح ار  ) .يلعمللُهُ ال يُؤجلرُ عللَيهِ ، وال يلرتَفِعُ دُعاؤُهُ إلَى السَّما ِ ، ولالسّادِسلةُ : لَيسل لَهُ حلظٌّ في دُع ا ِ الصّ الِحينَ   علمللٍ

امّا پيامدهاى دنيوى سبک ش مردن نم از،    ،رسد در بيان آنچه به سبک شمارنده نماز مى (49، 16،  14األنوار: 

دارد؛ نيز خداوند، بركت را از روزى اش برمى دارد؛ و خداوند، بركت را از عمرش برمىنخست، آن كه: خداوند، 

يابد؛ و دعايش  دهد، پاداش نمىسيماى )نشان( صالحان را از چهره اش مى زدايد؛ و هر عملى را كه انجام مى

 اى نخواهد داشت. رود؛ و ششم، آن كه: در دعاى صالحان ، بهره به آسمان، باال نمى

 ان نعمتكفر .9-11

دهد، ناسپاسي و كفران نعمت همان طور كه شكرگزاري در مقابل نعمت هاي الهي سببي است كه روزي را افزايش مي

 ها شوند:تواند عامل نابودي نعمت چه در دل و چه در لسان و چه در عمل همگي مي

  ّناسپاسى، سبب نابودى نعمت هاست.( 5567غرر الحكم: ) .سلبلبُ زلوالِ النِّعلمِ الكُفرانُ :عليه السالماإلمام علي 

  ملن علظُملت عللَيهِ النِّعملةُ اشتَدَّت ملؤونَةُ النّاسِ عللَيهِ ، فَإِن هُول قامل بِملؤونَتِهِمِ اجتَلَبل زِيادلةَ عليه الس الم اإلمام الصادق :

ه ر ك ه نعم ت ب ر او ب زرگ      ( 4، 41، 4الكافي: ) .والِهاالنِّعملةِ عللَيهِ مِنَ اللّهِ، وإن لَم يلفعلل فَقَد علرَّضل النِّعملةَ لِزَ

پس اگر به رفع نياز آنان برخيزد، از سوى خدا افزايش نعمت  .)بسيار( باشد، نياز مردم به او نيز زياد خواهد شد

 را براى خود فراهم آورده است؛ و اگر چنين نكند، نعمت را در معرض زوال، قرار داده است.
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 خيانت .9-12

ش ود، ط رف    داري منجر به جلب روزي م ي  ي خيانت را در مقابل امانت قرار دهيم، همان طور كه امانتاگر حوزه معناي

 مقابل آن يعني خيانت كردن اسباب سلب و دفع روزي را فراهم خواهد كرد:

  اگ ر در   (46561، 411، 65كنز العمّ ال:  ) تُرفَعُ البلرَكَةُ مِنَ البليتِ إذا كانَت فيهِ الخِيانَةُ : صلى اهلل عليه و آلهرسول اللّه

 خانه اى خيانت باشد ، بركت از آن برداشته مى شود.

  صلى اهلل عليه و آلهپيامبر خدا
يلدُ اللّه ِ فَوقَ أيدِي المُشتَرِكَينِ ما لَم يلخُن أحلدُهُما صاحِبلهُ ؛ فَإِذا خانَ أحلدُهُما رلفَعل اللّهُ  : 

دست خدا روى دستِ دو شريک است، تا  (646جامع األحاديث للقمّي: . )البلرَكَةُ مِنهُما ذَهلبلتِ يلدلهُ علن أيديهِما و

پس هر گاه يكى از آن دو، خيانت كند، خداوند، دست خ ود را   .وقتى كه يكى از آن دو به ديگرى خيانت نكند

 رود. از روى دست آنان برمى دارد و بركت ، از هر دو مى

 مال حرام .9-19

 نامشروع و حرام بدست آيد، بي بركت خواهد بود:مالي كه از طرق 

  ك انَ   :إنَّ الحلرامل ال يلنمي ، وإن نَمى ال يُبارلكُ لَهُ فيهِ ، وما أنفَقَهُ لَم يُؤجلر عللَيهِ ، وما خَلَّفَهُ عليه الس الم أبو الحسن

اگر افزايش يابد، بركتى در آن نيس ت ؛ و  يابد، و همانا حرام، افزايش نمى : عليه الس الم امام هادى  . زادلهُ إلَى النّارِ

 اش به سوى آتش خواهد بود. برد ؛ و اگر بر جاى گذارد، توشهاگر آن را انفاق كند، پاداشى نمى

  صلى اهلل عليه و آلهرسول اللّه
قبللَ مِن هُ ،  :ال يلكسِبُ علبدٌ ماالً مِن حلرامٍ فَيُنفِقُ مِنهُ فَيُبارلكل لَهُ فيهِ ، وال يلتَصلدَّقُ بِهِ فَيُ 

بنده، مالى را از حرام (  9116و 9111ح ، 67ص ، 4ج: كنزالعمّال) .وال يُترَكُ خَلفل ظَهرِهِ إالّ كانَ زادلهُ إلَى النّارِ

ده د؛ و از آن  ص دقه    آورد كه از آن  انفاق كند، مگر آن ك ه خداون د در آن برك ت ق رار نم ى      به دست نمى

دهد )براى خود ذخيره نمى كند( ، مگر  شود؛ و آن را پشتيبان خويش قرار نمى مگر آن كه قبول نمى دهد، نمى

 آن كه رهتوشه او به جهنّم خواهد بود.

  عليه السالماإلمام الصادق
زياد ش دن كس ب ح رام،     (644، 156،  71بحار األنوار: ) . :كَثرَةُ السُّحتِ يلمحلقُ الرِّزقَ 

 سازد. روزى را نابود مى

بريم كه ايشان عوامل و اس بابي ك ه   پايان مي عليه السالموايت زيبايي از اميرمومنان علي ابي ابيطالب اين فصل را با ر

 شمردند:منجر به ازدياد رزق مي شود را بر مي

فِ ي ال رِّزقِ؟ ق الوا : بلل ى ي ا      يلقولُ : . . . أال اُنَبِّئُكُم بلعدل ذلِکل بِما يلزيدُ  عليه السالمسلمِعتُ أميرَ المُؤمِنينَ عللِيل بنَ أبي طالِبٍ 

ال رَّحِمِ   قالَ: الجلمعُ بلينَ الصَّالتَينِ يلزيدُ فِي الرِّزقِ، ولالتَّعقيبُ بلعدل الغَداةِ وبلعدل العلصرِ يلزيدُ فِي ال رِّزقِ، وصِ لَةُ  . أميرَالمُؤمِنين

خِ فِي اللّه ِ عز و جل يلزيدُ فِي الرِّزقِ، ولالبُكورُ في طَلَ بِ ال رِّزقِ   تَزيدُ فِي الرِّزقِ، وكَسحُ الفِنا ِ يلزيدُ فِي الرِّزقِ ، ومُواساةُ األَ
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ي الرِّزقِ، وإجابلةُ المُؤَذِّنِ يلزيدُ فِي الرِّزقِ، ولاالِستِغفارُ يلزيدُ فِي الرِّزقِ، ولاستِعمالُ األَمانَةِ يلزيدُ فِي الرِّزقِ، وقَولُ الحلقِّ يلزيدُ فِ

ركُ الكَالمِ فِي الخَال ِ يلزيدُ فِي الرِّزقِ، وتَركُ الحِرصِ يلزيدُ فِي الرِّزقِ، وشُكرُ المُنعِمِ يلزيدُ فِ ي ال رِّزقِ،   يلزيدُ فِي الرِّزقِ، وتَ

يدُ فِي الرِّزقِ. خِوانِ يلزولاجتِنابُ اليلمينِ الكاذِبلةِ يلزيدُ فِي الرِّزقِ ، ولالوُضو ُ قَبلَ الطَّعامِ يلزيدُ فِي الرِّزقِ، وأكلُ ما يلسقُطُ علنِ ال

 464 ، 76بحار األنوار: ) . وملن سلبَّحل اللّه َ كُلَّ يلومٍ ثَالثينَ ملرَّةً دلفَعل اللّهُ عز و جل علنهُ سلبعينَ نَوعا مِنَ البلال ِ أيسلرُهلا الفَقرُ

شما را خبر بدهم كه چه چيز، آيا پس از اين، » . .. ، مى فرمود: عليه السالمنيدم كه امير مؤمنان، على بن ابى طالب ش (6 ،

تعقيب افزاي د.   ، روزى را مىدو نماز را با هم خواندن»فرمود:  !گفتند: آرى، اى امير مؤمنان «روزى را مى افزايد؟

در پ ى روزى   صیبح زود افزاي د.   ، روزى را مىصله رحمافزايد.  ، روزى را مىخواندن بعد از نماز صبح و عصر

افزايد.  ، روزى را مىحق گفتن .افزايد ، روزى را مىامانتدارىافزايد.  ، روزى را مىتغفاراسافزايد.  رفتن، روزى را مى

، حرص نداشیتن افزاي د.   ، روزى را مىحرف نزدن در خال )توالت(. افزايد ، روزى را مىپاسخ دادن به مؤذّن

، روزى را پرهيز از سوگند خیوردن درو   افزايد.  از صاحب نعمت، روزى را مى سپاسگزارىافزايد.  روزى را مى

افزايد. هر  ، روزى را مىريزد خوردن آنچه از سفره مىافزايد.  ، روزى را مىوضو گرفتن پيش از غذاافزايد.  مى

گرداند كه ساده ترينِ آنها ، تهيدستى  مى كند، خداوند ، هفتاد گونه بال را از او بر سى بار تسبيحكس هر روز، خدا را 

 .است

 

 

 

 

  



223 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از روشن شدن برخي از مباني جهان بيني اسالمي كه تاثير مستقيمي بر بايدها و نبايدهاي رفتاري در حوزه كسب و 

 شود. كار دارند، در اين قسمت بحث مختصري در مورد جايگاه و اهميت تالش براي كسب روزي در اسالم مي

 اهمیت و جایگاه کار در اسالم -1

مشغول شدن به انجام كاري است كه ب ه وس يله آن بتوان د ض من      دنيا، در انسان زندگي از ناپذيرجدايي شئون از ييك

 رس ول  ك ه  اس ت  كرده روايت عباس اش را تامين كند. ابنكسب درآمد، نيازهاي مادي خود و خانواده تحت سرپرستي

 ش غلي  و حرف ه  آيا :پرسيدندمي شدندمي خوشوقت او ديدار از و آمدخوششان مي او از و ديدندمي را مردي گاه هر خدا

 شغلي و كسبي مومن گاه هر فرمودمي؟ اهلل رسول يا چگونه پرسيدند. افتاد چشمم فرمود ازمي ندارد گفتندمي اگر؟ دارد

 (9ص؛ 611 ج؛ األنواربحار) .كندمي زندگي گذران دينش به باشد نداشته

 مبحث ششم

 

  کسب و کار در اسالم



224 
 

اند، تا جايي كه از طلب روزي حالل  ترين اثر كار، كسب درآمد است و روايات به اين موضوع بسيار تاكيد داشتهمهم

به عنوان يک فريضه و واجب بر هر مسلماني ياد شده است و كسب روزي حالل به عنوان يک عبادت و حتي برت رين  

 عبادات شمرده شده است:

  ِ( طل ب  9؛ ص611 كُلِّ مُسْلِمٍ ول مُسْ لِملةٍ )بح اراألنوار؛ ج    فَرِيضَةًٌ عللَى  الْحللَالِ  : طَلَبُ صلي اهلل عليه و آل ه قَالَ رلسُولُ اللَّه

 اي بر هر زن و مرد مسلماني است. حالل فريضه

  ِّ( عب ادت  9؛ ص 611 )بح اراألنوار؛ ج  بُ الْحللَ الِ  : الْعِبلادلةُ سلبْعُونَ جُزْ اً أَفْضَلُهلا طَلَ    صلي اهلل عليه و آلهول رُوِيل علنِ النَّبِي

 هفتاد جز  است و برترين آن طلب حالل است. 

  َ( اگر عبادت ده ج ز   9؛ ص611 )بحاراألنوار؛ ج  : الْعِبلادلةُ علشَرَةُ أَجْزَا ٍ تِسْعلةُ أَجْزَا ٍ فِي طَلَبِ الْحللَالِ عليه الس الم ول قَال

 باشد، نه جز  آن در طلب حالل است. 

 كم ي  ب ا  ام ا بايد توجه داشت كه دو روايت فوق اگر چه به ظاهر ممكن است دو مطلب غير يكسان را بيان كنن د،  

 سهم كه عبادات جز  نه لذا است، انسان كسب بودن حالل گروي در عبادات از بسياري قبولي چون گفت توانيم دقت

 مب اح  نم از  ص حت  ش رط  مثال عنوان به. باشد حالل انسان درآمد كه شد خواهد محقق زماني شودمي تلقي آن غالب

ش ود و ... ك ه   لباس و مكان نمازگزار است، شرط صحت حج حالل بودن مالي است كه صرف مخارج ح ج م ي   بودن

همگي زماني ممكن خواهد شد كه درآمد فرد حالل باشد. لذا طبيعي است قبولي بيشتر عبادات منوط به ح الل ب ودن   

 مال باشد. 

ست كه هر كس كه از مالي ك ه ب ا ت الش خ ود     كار براي كسب درآمد، عزت بخش به فرد است. در روايات آمده ا

كن د.   بدست آورده، ارتزاق كند در روز قيامت به سرعت برق خاطف )يعني در يک چشم به هم زدن( از صراط عبور مي

چنين اين افراد در روز قيامت از نظر رحمت الهي برخوردار شده و خداوند آنها را هرگز عذاب نخواهد ك رد. دره اي   هم

ت ر اي ن ك ه    توانند وارد آن شوند و از همه ج ذاب  اين افراد باز خواهد شد و از هر جايي كه بخواهند مي بهشت بر روي

افرادي كه از سعي و تالش خود روزي خورند، در روز قيامت در شمار انبياي الهي قرار گرفته و ثوابي كه به انبي ا  داده  

 شود:به آنها نيز داده مي

o ِ(9؛ ص611 )بحاراألنوار؛ ج هِ ملرَّ عللَى الصِّرَاطِ كَالْبلرْقِ الْخَاطِفِ ملنْ أَكَلَ مِنْ كَدِّ يلد 

o  ُ(9؛ ص611 أَبلدا )بحاراألنوار؛ ج ملنْ أَكَلَ مِنْ كَدِّ يلدِهِ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِالرَّحْملةِ ثُمَّ لَا يُعلذِّبُه 

o (61؛ ص611 ابُ الْجلنَّةِ يلدْخُلُ مِنْ أَيِّهلا شَا ل )بحار األنوار؛ جملنْ أَكَلَ مِنْ كَدِّ يلدِهِ حللَالًا فُتِحل لَهُ أَبْول 

o ( 61؛ ص611 نوار؛ جملنْ أَكَلَ مِنْ كَدِّ يلدِهِ كَانَ يلوْمل الْقِيلاملةِ فِي عِدلادِ الْأَنْبِيلا ِ ول يلأْخُذُ ثَولابل الْأَنْبِيلا ِ )بحاراأل 

 ني ز  فرااقتص ادي  كاركرده اي  كار اسالمي نگاه از. شودنمي محدود انسان درآمد و روزي كسب به تنها كار اهميت

 علبْدِ لِأَبِي قَالَ: است كار انجام به روايات سفارش هم باز، بيشتر درآمد كسب به انسان نيازي بي صورت در حتي كه دارد

( 16151، 64ص، 67ج، الش يعة  وسائل)  نَحْوله أَوْ علقْلُکل قَلَّ فَعللْتل إِنْ إِنَّکل فَقَالَ التِّجلارلةَ فَأَدلعُ أَيْسلرْتُ قَدْ إِنِّيعليه الس الم   اللَّهِ
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 بكن ي  را ك ار  اي ن  اگر: فرمود؟ كنم رها را تجارت آيا ام شده توانگر من كرد عرض عليه السالم صادق امام به كثير بن معاذ

 باع ث  تج ارت  ك ه  است شده تاكيد نكته اين بر نيز ديگري روايات جمله. در اين به شبيه چيزي يا شود،مي كم عقلت

اي ميان تجارت و عقل انسان. در روايات رابطه دو سويه عقل شدن كم باعث آن ترك و شودمي انسان عقل شدن زياد

وجود دارد؛ يعني از يک سو تجارت كردن را منجر به افزايش عقل و عدم تجارت را منجر به كاهش عقل معرفي ش ده  

 است:

 افزايد. مي را خرد كردن تجارت( 641ص، 5 ج الكافي) الْعلقْلَ يلنْقُصُ التِّجلارلةِ تَرْكُ : قَالَعليه السالم اللَّهِ علبْدِ أَبِي علنْ (6

 كاهد. مي را خرد نكردن تجارت( 641 ص، 5 ج الكافي) الْعلقْلِ فِي تَزِيدُ التِّجلارلةُ : قَالَعليه السالم اللَّهِ علبْدِ أَبِي علنْ (1

 خص وص  اي ن  در ك ه  دارند تاكيد تجارت ترك داشتن كراهت بر كه دارند وجود نيز ديگري روايت اساس همين بر

 كرد: اشاره الشيعة وسائل شريف كتاب در التجارة ترك كراهة باب  در كه رواياتي به توان مي

 َالشَّ يْطَانِ  علمللُ فَقَالَ التِّجلارلةَ تَرَكل فَقِيلَ الْكَرَابِيسِ بليَّاعِ مُعلاذٍ علنْ عِنْدلهُ أَنَا ول يلوْماً عليه الس الم  اللَّهِ علبْدِ أَبُو سلأَلَ قَال 

 ول مِنْهل ا  فَاشْ تَرَى  الشَّ امِ  مِ نَ  عِيرًٌ قَدِملتْ صلي اهلل عليه و آله اللَّهِ رلسُولَ أَنَّ عللِمل ملا أَ علقْلِهِ ثُلُثَا ذَهلبل التِّجلارلةَ تَرَكل ملنْ

، شد جويا فروش كرباس معاذ از عليه السالم صادق امام( 66ص، 67ج، الشيعة وسائل) دليْنَهُ قَضَى ملا فِيهلا فَرَبِحل اتَّجلرَ

 پريده عقلش سوم دو كند رها را تجارت كه كسي. است شيطان كار فرمود. است كرده تجارت ترك شد عرض

 ب ا  كه برد سودي و كرد تجارت آنها با و خريد كاال آن از پيامبر و آمد شام از كارواني كه داند نمي مگر. است

 .پرداخت را خود وام آن

نياز به درآمد كسب و كار اس ت، نباي د از    هم چنين در روايت ديگري آمده است كه حتي با وجود اين كه انسان بي

 تجارت روي گردان باشد: 

  ِعلنِ النَّاسِ قُلْتُ ول إِنْ كَانَ مُعِيلًا قَالَ ول إِنْ كَانَ مُعِيلًا إِنَّ تِسْ علةَ  : ملنْ طَلَبل التِّجلارلةَ اسْتَغْنَى عليه الس الم أَبِي علبْدِ اللَّه

 (641؛ ص 5 أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجلارلةِ. )الكافي ؛ ج

 ب ا  و داده قرار انسانها اختيار در را توليد امكانات و منابع، خداوند كه كند مي يادآوري فراواني هاي آيه در كريم قرآن

 و است كرده تشويق، خود معيشتي  نيازهاي كردن برطرف و زمين كردن آباد به را آنان، توليد عوامل در تصرّف بر تأكيد

 من لتبتغوا و بأمره فيه الفلک لتجري البحر لكم سخّر الذي  اللّه»؛ «فيها استعمركم و األرض من أنشأكم هو: »فرمايد مي

 اي ن  در «فض ل  ابتغ ا  » بارزِ مصداق «منه جميعا األرض في ما و السموات في ما لكم سخّر و تشكرون لعلّكم و فضله

 ني ز  و دارن د  اشاره 694«توليد زمينه سازي فراهم» به كه هايي آيه، اينها بر افزون. است «توليدي فعاليتهاي»، ها آيه گونه

                                                           
 22؛ حجر/ 12اعراف/   111



226 
 

 فعاليتهاي مطلوبيت بر، التزامي گونه به نيز، دهند مي فرمان 696«جانبه همه آمادگي» يا 695«تصرّف مطلق» به كه هايي آيه

 (616، 6414)ايرواني، « .دارند داللت توليدي

 انس ان  يک براي عيبي و نقص تنها نه جامعه در اقتصادي هاي برنامه از برخي تدارك و زندگي وضع به بخشيدن بهبود

. اس ت  معن وي  واالي اه داف  ب ه  رس يدن  راه در او استوار اراده و ايمان قوت از ناشي بلكه، آيد نمي حساب به مسلمان

:  ثَالثٍ في اِالَّ ظاعِنا يُري ال اَنْ الْعاقِلِ لِلْمُسْلِمِ يلنْبلغي: »كه فشرد مي پاي انديشه اين بر السالم عليه جعفري مذهب رئيس

 س ه  در مگ ر  نيس ت  شايس ته  عاقل مسلمان يک براي كوچيدن؛ مُحلرَّمٍ ذاتِ غَيْرِ في لَذَّةٍ اَوْ لِملعادٍ تَزَوُّدٍ اَوْ لِملعاشٍ ملرَمَّةٍ

 ب ه  رس يدن (، زي ارتي  س فرهاي ) آخ رت  توش ه  كسب...(، و تجارتي سفرهاي) اقتصادي وضع به بخشيدن بهبود: مورد

 (59، 6414)پاك نيا،   (64، ص67وسائل الشيعه، ج( «) تفريحي سفرهاي) حالل لذتهاي

  ٌّعلزَّولجل لَّ يُحِ بُّ      اِنَّ اللّ ه  لِلتِّج اراتِ فَاِنَّ لَكُمْ فيها غِنىً علمّا فِ ى أَيْ دِى النّ اسِ ول   تَعل رَّضُ وا  :الس الم  عليه قالَ عللِى

نيازى  دس ت به ان واع ب ازرگانى بزني  د كه تجارتها عامل بى (511ص ،6ميزان الحكمه، ج) الْمُحْتَرِفل االَْمِينَ.

  حرفه درستكار را دوست دارد. شما از اموال مردم است، وخداوند شخص صاحب

 ب دين ؛ است ذاتي ارزش داراي و بزرگ عبادتي بلكه، مادّي صرفا امري نه، توليد و كار، اسالم گذاري ارزش نظام در

 ك ار  نف س  بلك ه ، نيست فقر از جلوگيري براي ضرورتي يا درآمد و سود كردن كسب مقدّمه صرفا، توليد و كار كه معنا

 (611، 6414است. )ايرواني،  مطلوب آن اخالقي و روحي، اقتصادي مثبت آثار سبب به كردن

 «ُّاش خانواده معاش تأمين براي كه آن( 66ص، 67ج، الشيعه وسائل؛)اللّه سلبيلِ في كَالمُجاهِدِ عِيالِهِ عللي اَلْكاد 

 .«است خدا راه در رزمنده همانند، كند تالش

 َّك ار  ب ي  و خواب زيادي متعال خداوند( 14 ص، 5ج، الكافي) ؛الفَراغِ كَثرَةَ ول النَّومِ كَثرَةَ يُبغِضُ ولجللَّ عزَّ اللّهل اِن 

 .«دارد مي دشمن را بودن

 ف دايت : داش تم  عرضه. پرسيد را مسلم بن عمر احوال من از روزي الس الم  عليه صادق امام: گويد مي عبدالعزيز بن علي

 هر كه داند نمي او آيا! او بر واي: »فرمود امام. است آورده روي دعا و نماز و عبادت به و برداشته دست تجارت از او شوم

 ملنْ» آيه كه هنگامي: »افزود امام سپس.« شد نخواهد مستجاب دعايش، نرود حالل روزي كسب و دنيا دنبال به كس

 از خ روج  راه( خداون د ) كن د  پيش ه  اله ي  تق واي  ك س  هر»؛ «يلحْتَسِبُ ال حليْثُ مِنْ يلرْزُقْهُ ول ملخْرَجا لَهُ يلجْعللْ اللّهل يتَّقِ

 پي امبر  اصحاب از چند تني، شد نازل.« دهد مي اش روزي برد نمي گمان كه جايي از و دهد مي قرار برايش را مشكالت
 آنان روزي متعال خداوند تا شدند عبادت مشغول، بسته خود روي به را درها و كشيده دست كار و كسب از آله و  عليه  اهلل  صلي 

 چ ه  ب ه  ش ما : فرم ود  و نم ود  احضار را آنان، شد خبردار آله و عليه اهلل صلي اكرم رسول كه هنگامي. برساند عبادت طريق از را

                                                           
 112، 111؛ انعام/ 163؛ بقره/ 12ملک/   112
 62انفال/  116
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 خداون د ! اللّ ه  رس ول  يا: گفتند؟! ايد پرداخته عبادت به و گرفته فاصله جامعه از و كشيده دست كار و كسب از اي انگيزه

 لَ مْ  ذلِ کل  فَعل لَ  مل نْ  اِنَّ هُ : »فرم ود  آله و  عليه  اهلل صلي خدا رسول! ايم آورده روي او عبادت به هم ما و كرده تكفّل را ما روزي

 و روزي] كس ب  ب ه  ب اد  ش ما  ب ر ، ش د  نخواه د  پذيرفت ه  او دع اي  كن د  چن ين  كس هر؛ بِالطَّلَبِ عللَيْكُمْ، لَهُ يُسْتَجلبْ

 (414ص، 6 ج، االحكام تهذيب ؛ به نقل از 64، 6414پاك نيا، [.«)درآمد

 عرص ه  به انگيزه اين با فردي اگر و است انساني فضائل و كماالت ساز زمينه اقتصادي فعاليت هاي اسالم منظر از

 يعف ور  اب ي  ب ن  عبداللّ ه . ش د  خواه د  ناي ل  نيز معنوي هاي بهره به ظاهري و مادّي منافع بر افزون، شود وارد اقتصاد

 دوس ت  و روي م  م ي  دنيا دنبال به ما! قسم خدا به: پرسيد وي از مردي كه بودم السالم عليه صادق امام محضر در: گويد مي

 خ واهم  م ي : گفت او؟ كني چه درآمد كسب و دنياطلبي با خواهي مي تو: فرمود السالم عليه امام. آوريم دست به را آن داريم

 ص ادق  ام ام . ده م  انج ام  عم ره  و ح ج  و بدهم احسان و صدقه، نمايم رسيدگي ام خانواده به، كنم برطرف را نيازهايم
وس ائل   ؛ 76، 6414پ اك ني ا،   .)اس ت  رفتن الهي ثوابهاي و آخرت دنبال به اين؛ نيست دنياطلبي اينكه: فرمود الس الم  عليه

 (44، ص 67الشيعه، ج 

 

 عدم منافات بودن رزق با تالش براي کسب روزي -2

تقدير الهي بر هر حركت و فعل »يكي از مسائل قديمي در خصوص تقدير رزق و نسبت آن با تالش و كار آدمي است. 

لذاست كه هر حركت ي را   گيرد، حاكم است؛ از جمله بر افعال اختياري موجودات مختار وو انفعالي كه در عالم انجام مي

توان به تقدير الهي منسوب ساخت. مثال در حوزه امور دنيوي، در عالم و از جمله تمام افعال مرتبط با اختيار انسان را مي

سالمتي يا بيماري افراد بشر مقدر است. مرگ و زندگي مقدر است. پيروزي يا شكست در جنگ ها مقدر است. عالم ي ا  

قدر است. در حوزه امور معنوي و اخروي، هدايت يا ضاللت هر فردي مقدر اس ت. س عادت ي ا    جاهل بودن هر فردي م

شقاوت هر فردي مقدر است. بهشتي يا جهنمي بودن هر فردي مقدر است و ... ولي در اين ميان، در متون ديني تاكيد 

در حوزه اختيار انسان، ظ اهرا اي ن   اكيد روي مقدر بودن رزق از جانب خداي تعالي است و مقدر بودن ساير موارد داخل 

 (64، 6416)حجتي و رضايي، « گونه مورد تاكيد قرار نگرفته است.

تقدير از مراحل تحقق فعل الهي است و »تر شود. براي درك بهتر اين موضوع الزم است معناي تقدير كمي روشن

ده د،  هر فعل و انفعالي كه در عالم رخ مي -كه بيانگر انتساب تمام افعال به حضرت حق است -لذا بنا به توحيد افعالي

تر مفهوم تقدير و جايگاه آن در روند فعل مي توان مراحل تحقق فعل از مسبوق به تقدير الهي است. براي درك صحيح

توان اين مراحل را در تحقق فعل انس ان اس تنتاج نم ود: ابت دا     ناحيه انسان را مورد بررسي قرار داد. با تحليل عقلي مي

كند و آن گاه اراده تحقق بخشيدن را اب راز   شود؛ بعد عالقه به انجامش پيدا ميوري از فعل در ذهن انسان ايجاد ميتص

-اش را به مورد اج را م ي  نمايد و آنگاه ارادهكند و آنگاه فعل مورد نظرش را تقدير و اندازه گذاري كيفي و كمي ميمي

چنين نيست كه براي تحققشان مراتبي را در ذات الهي طي نمايند. خداوند از  گذارد. البته افعال الهي با لحا  الهي بودن

هر تغيير و تبديل و فعل و انفعالي منزه است؛ ولي آدمي با مقايسه فعل الهي با فعل بشري مراحلي را ب راي تحق ق آن   
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قبل از تحق ق خ ارجي ه ر    كند و يكي از اين مراحل همان تقدير است. به اين معنا كه خداي سبحان  انتزاع ذهني مي

 (61و 9، 6416)حجتي و رضايي، « فعلي آن را مرزبندي كيفي و كمي فرموده است.

در  697(169 ص ،4 ج ،6474طباطبايي، همان طور كه ذكر شد، رزق چه عمومي و چه خاص، مقدر و مكتوب است. )

در حديثي از رسول خدا آمده است كه رسد كه مراتب مختلفي وجود دارد. به عنوان مثال خصوص تقدير رزق به نظر مي

 او مقدر تا دهد مى دستور و كند روح نفخ آن در تا فرستد مى را خود فرشته خداوند زماني كه انسان در شكم مادر است و

 ،6474طباطب ايي،  ) ش قاوت  و س عادت  چه ارم  عمل، سوم عمر، مدت و اجل دوم رزق، يكى: بنويسد جهت چهار در را

شود. هم چنين در شب ( يعني در بدو خلقت انسان، رزق او مقدر مي444ص ،4 ج المنثور، الدربه نقل از  499ص ،64 ج

 اس ت،  گي رى  ان دازه  ش ب  قدر شب پس»شود: شود رزق انسان به مدت يک سال تعيين مي قدر كه هر سال تكرار مي

 رزق، مرگ، زندگى، كند، مى تقدير را آينده سال قدر شب تا شب آن از يعنى را سال يک حوادث شب آن در تعالى خداى

 (566ص ،11 ج ،6474طباطبايي، . )سازد مى مقدر را قبيل اين از ديگر چيزهايى و شقاوت سعادت،

اما در پاسخ به سوال مطرح شده به طور خالصه بايد گفت كه تقدير سابق الهي مانند علم س ابق اله ي اس ت ك ه     

ها و فعل و انفعاالت عالم علم دارد و علم الهي چن ين  اي سبحان به تمام پديدهشود. خدموجب سلب اختيار انسان نمي

نيست كه با پديد آمدن شي  حادث شود؛ اين علم علمي ازلي است و اساسا بحث زمان ب راي خ داي س بحان مط رح     

دانسته است كه فالن مينيست. لذا خداي تعالي به افعال اختياري انسان نيز علم دارد و علم او ازلي است؛ يعني از ازل 

 (61، 6416كند. )حجتي و رضايي، فرد در فالن ساعت از روي اختيار چه مي
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 تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهِ مَعْصِیَةِ مِنْ ءٍ بِشَیْ تَطْلُبُوهُ أَنْ الرِّزْقِ مِنَ ءٍ شَیْ اسْتِبْطَاءُ یَحْمِلَنَّکُمُ لَا وَ الطَّلَبِ فِی أَجْمِلُوا وَ جَلَّ وَ عَزَّ

 حِجَابَ هَتَکَ مَنْ وَ حِلِّهِ مِنْ بِرِزْقِهِ اللَّهُ أَتَاهُ صَبَرَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ اتَّقَى فَمَنِ حَرَاماً یَقْسِمْهَا لَمْ وَ حَلَالًا خَلْقِهِ بَیْنَ الْأَرْزَاقَ قَسَمَ

 ابى امام از( 32:  ص 2:  ج الکافی) الْقِیَامَةِ یَوْمَ عَلَیْهِ حُوسِبَ وَ الْحَلَالِ رِزْقِهِ مِنْ بِهِ قُصَّ حِلِّهِ غَیْرِ مِنْ فَأَخَذَهُ عَجَّلَ وَ السِّتْرِ

 که انداخت قلبم به االمین روح که باشید آگاه: فرمود الوداع حجة در( ص) خدا رسول: گفت که آورده روایت( ع باقر) جعفر

 .باشد نداشته رزقى خدا نزد در دیگر و خورده کمال حد تا را رزقش که وقتى مگر میرد نمى انسانى هیچ

 از اى بهره رسیدن دیر و گیرید، دست به را صواب راه نشوید، منحرف رزق آوردن دست به راه در و بترسید، خدا از پس

 حرام طور به  را آن و کرده، تقسیم خلقش بین را حالل رزق تعالى خداى اینکه براى واندارد، خدا نافرمانى به را شما رزق،

 دارى خویشتن و کند، پروا خدا از کس هر پس حرام، نه است، حالل رزق کرده تقسیم خدا را آنچه خالصه و ننموده، تقسیم

 رزق بگیرد، حالل راه غیر از را رزقش و نموده، پاره را خدا حرمت پرده کس هر و رسید، خواهد حالل راه از رزقش نماید،

 نه و خورده، حرام از خورد مى حالل از باید که را مقدارى همان نتیجه در گرفت، خواهند او از قصاص عنوان به را حاللش

 .بدهد پس باید را آن حساب که تفاوت این با بیشتر،
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 را غذا خود تكفّل تحت افراد و فرزند براي كه نيست يكسان انساني تعهّد با رساندن روزي در االهي ضمانت و تعهّد

و  ه دايت  را او ك ه  اس ت  مجهّ ز  اموري به موجودي هر. است تكوين عالم نظام جهت در خدا رزّاقيت. سازد مي فراهم

ق واي   و غرايز و ميل كه است صورت اين به افراد به رساندن روزي در االهي كفايت. كند حفظ را خود تا كند مي ياري

 ش ده  وباعث هستند االهي رزّاقيت مظهر ها اين. است مايل خود جان حفظ به و دارد را... و لذّت و هضم و دفع و جذب 

 راه، ابتك ارخود  و عق ل  از گيري بهره با يا كند پر آن از را خود سفرة تا برود گياه دنبال به طبيعي طور به آدمي كه است

 و هس تند  رزق نيازمند موجودات كه است اين به او بودن ( رازق16الف،  6414)رضايي،  .يابد مي را بدن ساختمان حفظ

 روزي. ش ود  م ي  تحلي ل  او وج ود  در ترتيب ي  و ش كل  ب ه ، ديگر موجود و شود مي تأمين موجودات ديگر از ها آن رزق

 ت ر  بزرگ فرد چه هر و شود مي تحليل و هضم و جذب بچه بدن در مادر شير، داده قرار مادرش سينة در را شيرخوار بچه

 مع دني  مواد و آب به ميل كه است ساخته اي گونه به را گياهان. آورد دست به ديگر گونة به بايد را خود روزي، شود مي

 نه را خود آب و غذا بتوانند تا دارند حركت وسيلة، روزي كسب براي حيوانات. شوند مي مند بهره ونور هوا از و دارند زمين

 (11 ،الف 6414، مجيد، )رضايي. آورند چنگ به زمين روي و درختان روي از  بلكه، زمين دل از

تالش و تدبير اختياري انسان، به خواست حضرت حق در جريان روزي وي دخيل است؛ اما قطعا عوامل ب ي ش مار   

ديگري نيز در اين مسير دخيل اند كه خارج از حيطه اختيار انسان اند و خداي سبحان با حكمت بالغه خ ود ع الوه ب ر    

فرمايد كه متناسب با مصلحت  ا چنان تقدير و تركيب مياختيار انسان و تالش و تدبير مختارانه وي عوامل دخيل ديگر ر

حكيمانه حضرتش باشد و همين مي شود تقدير معاش انسان كه خداي سبحان از ازل به آن علم داشته است. )حجتي و 

( براي مثال دعا را كه از اسباب فوق عادي موثر در جلب رزق است، چنين مي توان تبيين ك رد ك ه   6416،66رضايي، 

سبحان مي دانست در فالن ساعت، فالن فرد كه مدت ها زير قرض سنگيني بوده اس ت، ب ا دل شكس ته دع ا     خداي 

خواهد كرد و خداي تعالي با دعاي وي عوامل اداي دين او را فراهم خواهد آورد و اين تقدير مقدر وي از ازل بوده است 

 ( 61، 6416تي و رضايي، و آن هيچ منافاتي با اختيار وي و نيز با تاثير دعا ندارد. )حج

 

 انواع شغل در اسالم از نظر فقهی -3

در اين قسمت نگاه فقهي به انواع شغل در قالب مشاغل واجب، مش اغل مس تحب، مش اغل ح رام، مش اغل مك روه و       

 مشاغل مباح اشاره مي شود:

ديگ ري ب ه    هاي فقهي، شغل خاصي واجب دانسته نشده است؛ بلكه وجوب به جهت اموردر كتاب مشاغل واجب: .6

 شود شغلي حكم وجوب يابد عبارتند از:شود. عناويني كه باعث ميشغل متوجه مي

اش و هر كس در نگاه دين، كسب مال براي تامين هزينه زندگي شخص، خانواده تامين هزينه زندگي: .6,6

يابد و هر كاري ك ه ب ا آن چن ين ام ري     كه از نظر شرعي تامين نفقه اش بر او الزم است، وجوب مي
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شود و شخص هنگام انجام كار، در واقع مش غول انج ام واجب ي از    گيرد بالعرض واجب ميصورت مي

 شود.واجبات مي

بر هر شخص كه توانايي توليد كاالي مورد نياز جامعه را داشته باشد و نبود  تامين نيازهاي اوليه جامعه: .6,1

 ار را انجام دهد. سازد واجب است آن كآن شغل، جامعه را با سختي و بحران مواجه مي

تر س اخته، از اخ تالل آن   گاه توليد برخي از كالهاي يا خدمات، زندگي افراد را راحت حفظ نظام جامعه: .6,4

شود، اما از طرفي كند؛ براي مثال فقدان وسايل نقليه مناسب باعث مرگ و مير افراد نميجلوگيري مي

توليد برخي كاالها، زمينه اس تقالل جامع ه را   كند. گاهي تامين و زندگي را براي افراد بسيار سخت مي

كند. لذا توليد هر كااليي كه فراهم مي سازد و از وابستگي سياسي، فرهنگي و اقتصادي جلوگيري مي

 شود.به اين نوع وابستگي پايان دهد، الزم و واجب شمرده مي

رند يا به جه ت تاثيرگ ذاري در   برخي از مشاغل به لحا  نقش مثبت و الزمي كه براي جامعه دا مشاغل مستحب: .1

اند و اولويت خاصي دارند؛ براي مثال در روايات متع ددي  رشد معنوي و تربيتي افراد مورد توجه شريعت قرار گرفته

 اند. زراعت، دامداري و تجارت تشويق شده

در كت ب فقه ي    ان د. پاره از كارهاي اقتصادي، به جهت برخي آثار منفي، شغل مكروه قلمداد ش ده  مشاغل مكروه: .4

اند كه عبارتند از صرافي)خريد و ف روش ط ال و نف ره(، ف روش كف ن، معامل ه ب ا        مشاغل محدودي مكروه شمرده

كودكان، خريد و فروش آذوقه مردم، بافندگي، كشتن حيوان حالل گوشت، خريد و ف روش ب رده و خ ون گي ري.     

مت داشتن آنها با اموري است كه در شريعت مكروه بودن اين مشاغل طبق بيان احاديث به جهت همراهي و مالز

 پسنديده نيست. 

 توان به لحا  منشا حرمت، به چهار دسته تقسيم كرد:مشاغل حرام را مي مشاغل حرام: .4

نوع كاال يا خدمات مورد معامله: خريد و فروش اشيايي كه در ش ريعت، ناپ اك و نج س هس تند و ب ه ط ور        .4,6

كي آن وجود دارد مانند مشروبات الكلي، گوشت خوك و مردار و ... البته معمول آثار زيانباري در استفاده خورا

 اند. هرگاه از آن استفاده حالل شود، برخي كسب و كار با آن را جايز دانسته

شود: در اي ن مش اغل حرم ت ب ه عل ت ه دف       اهداف و شرايطي كه كاال يا خدمات در آن به كار گرفته مي .4,1

شود. گرچه اصل كار در ابتدا ح رام نيس ت، ب ه عل ت     ه كار گرفت ميخاصي است كه كاال و خدمت در آن ب

 شود. مثل انگوري كه براي توليد مشروبات الكلي فروخته يا حمل شود.هدف خاصلي امر مباح مي

شود: اي ن حرم ت ب ه روش خاص ي ك ه هم راه فعالي ت        روش خاصي كه همراه فعاليت اقتصادي اتخاذ مي .4,4

توان از فريب دادن و غش در معامله نام برد. يعني فرد با فريب و ور مثال ميگردد. به طاقتصادي است بر مي

 دهد كه مشتري فريب بخورد. رزش يا كم ارزش را به صورتي جلوه ميا تقلب، كاالي توليدي بي

اعمال خاصي كه خود به طور مستقيم منفي و ضد ارزش است: نوع چهارم از مشاغل حرام مواردي است ك ه   .4,4

 تا حرام شمرده شده است. مثل قمار بازي، رشوه خواري، رباخواري. در شرع ذا
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ها، روي آوردن جامعه به مشاغلي است كه با اخالق نيكو سازگار باشد و نيازهاي ضرور آن را تامين هدف از اين تحريم

 سازد.

تحب و واجب ه م  هر كاري كه يكي از عناوين پيشين را نداشته باشد، مباح است. برخي مشاغل مس مشاغل مباح: .5

، تل يخص  54-65، صص6414اند. )رضايي، اند، در واقع مباح بودههاي خاصي واجب و يا مستحب شدهكه به علت

 شده(

 

 ضرورت یادگیري احکام و آداب کسب و کار از منظر اسالمی -4

وجه ديگري از كسب صرف نظر از روايات و تاكيداتي كه در مورد كار و تجارت بيان شد، روايات ديگري وجود دارد كه 

و كار را به تصوير مي كشد كه كنار هم قرار دادن اين دو مي تواند نكات آموزنده و با اهميتي را به همراه داشته باش د.  

ورزن د و   اين روايات بر ضرورت يادگيري احكام كسب و كار )بايدها و نبايدهاي رفتاري در حوزه كسب و كار( تاكيد مي

 هاي تجاري معرفي مي كنند: زم براي ورود در فعاليتآن به به عنوان مقدمه ال

 َاللَّ هِ  ول الْملتْجل رَ  ثُمَّ الْفِقْهل الْملتْجلرَ ثُمَّ الْفِقْهل الْملتْجلرَ ثُمَّ الْفِقْهل التُّجَّارِ ملعْشَرَ يلا الْمِنْبلرِ عللَى : يلقُولُعليه السالم الْمُؤْمِنِينَ أَمِير 

( 66،ح667، ص614ج بح اراالنوار،  -656، ص5)الك افي،ج  الصَّفَا عللَى النَّمْلِ دلبِيبِ مِنْ أَخْفَى مَّةِالْأُ هلذِهِ فِي لَلرِّبلا

اي جماعت بازرگان! احكام داد و ستد بياموزيد سپس تجارت كنيد، احكام داد و س تد بياموزي د س پس تج ارت     

به خدا قسم كه ربا در مي ان اي ن ام ت ناپي داتر از حرك ت       كنيد، احكام داد و ستد بياموزيد سپس تجارت كنيد،

 .مورچه بر روى تخته سنگ است

، ضرورت يادگيري احكام تجارت قبل از ورود در آن را براي جلوگيري از افتادن عليه السالمدر روايت فوق حضرت امير 

تر از  اند و آن را پوشيده كه از ربا كرده اند. هم چنين با توصيفي در ورطه گناهان خطرناك و مهلكي چون ربا معرفي كرده

اند، روشن مي شود كه حساسيت اين يادگيري و فهم و تفقه در احك ام  حركت مورچه بر روي تخت سنگي تشبيه كرده

 تجاري تا چه اندازه است. 

از آنجا كه يكي از وظايف و توصيه هاي مورد تاكيد كسب روزي حالل است، روشن اس ت ك ه اي ن مه م ممك ن      

نخواهد شد مگر اين كه فرد نسبت به احكام كسب و كار اطالع داشته باشد. در غير اي ن ص ورت ممك ن اس ت دچ ار      

لغزش و گناه شده كه اين حليت مال كسب شده را دچار خدشه خواهد كرد. همين موضوع دليلي است ك ه در رواي ات   

 يست ديده شود:نهي ورود به كسب و كار در مورد افرادي كه عالم به احكام تجارت ن

 ُ( 411،ص67الش يعة، ج  )وس ائل  الْبليْ عل  ول الشِّ رَا ل  يلعْقِلُ ملنْ إِلَّا السُّوقِ فِي يلقْعُدلنَّ لَا يلقُولُ :عليه السالم الْمُؤْمِنِينَ أَمِير

 كسي كه به كار داد و ستد آگاه نيست نبايد وارد بازار شود.

كردند و مردم را  اي داشتند در بازار رفت و آمد مي كه در دست تازيانهدر روايات آمده است كه اميرالمومنين در حالي 

 شرعي نكات يادآوردن آن دنبال به و گشتن بازار در آن با و تازيانه داشتن دست سفارش به احكام شرعي مي كردند. در
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 نكت ه  اي ن  بيانگر ثانيا، دارد تجارت احكام به نسبت بازاريان آشنايي لزوم و اهميت بر داللت اوال معامله فقهي احكام و

 معامالت ضمانت در مدني مسئوليت بر عالوه، تجارت احكام فراگيري عدم صورت در تاجر شخص كه باشدمي نيز مهم

 (64، تا بي، پور قلي.)است اخروي عقاب يا و شرع حاكم سوي از مجازات مستحق و داشته هم كيفري مسئوليت، فاسد
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همان طور كه ذكر شد يادگيري احكام تجارت و كسب و كار براي تمام افرادي كه در اين ح وزه مش غول ب ه فعالي ت     

هستند و نيز كساني كه قصد ورود دارند، امري الزم و ضروري و بلكه واجب است. اهميت اين موضوع تا جايي است كه 

بايست ب ه   اند كه افراد مي تحت عناوين مختلف قرار دادههاي عمليه مراجع تقليد، فصلي را در اين خصوص  غالب رساله

 رساله مرجع خود مراجعه كرده و احكام مربوطه را فراگيرند. 

پرداختن به اين احكام و نيز بيان اختالف نظرات مراجع در موضوعات مختل ف موض وعي اس ت ك ه اوال خ ارج از      

راد به همراه نخواهد داشت؛ چرا كه هر كسي مي توان د ب ا   حوصله و هدف اين نوشتار است و ثانيا نتيجه عملي براي اف

مراجعه مستقيم به اصل رساله، نظر مرجع تقليد خود را مشاهده نمايد. در اين قسمت تنها مروري بر كلي ات بي ع و ني ز    

 خيارات آن خواهد شد.  

 مبحث هفتم

 

مروري بر کليات احکام 

  خرید و فروش کاال



234 
 

 بیع و احکام آن -1

و اخذ مثمن است. ليكن گاهي لفظ بيع ب ه معن اي   بيع در لغت اعطا  مثمن و اخذ ثمن را  گويند وشرا  هم اعطا  ثمن 

بيع تمليک ع ين از    691( مقتضاي عقد65، 6419خريدن و لفظ شرا  هم به معناي فروختن استعمال مي شود. )لطفي، 

باشد و ماهيت و اساس عقد بيع را تمليک و تملک تش كيل   فروشنده به خريدار و تمليک ثمن از خريدار به فروشنده مي

شود و قبض  مي دهد. انتقال مبيع به خريدار و انتقال ثمن به فروشنده به محض انشا  عقد و ايجاب و قبول حاصل مي

 (67، 6419ري ندارد. )لطفي، و اقباض در اصل تمليک و تملک اث

در يک تقسيم عقد را به معاوضي و غيرمعاوضي تقسيم مي كنند، چنان چه در تعهدات دو طرفه حالت تقابل وج ود  

داشته باشد و دادو ستد طرفيني باشد. اينگونه عقد را عقود معاوضي گويند مثل عقد بيع و عقد اجاره. عقد غيرمعاوض ي  

ا تعهد از سوي يک طرف وجود دارد و يا اگر هر دو طرف متعهد مي باشند، ميان تعهدها، عقدي است كه در آن يا صرف

تقابل وجود ندارد. عقدي كه فقط يک داراي يک تعهد است هم چون هبه غيرمعوضه، عاريه و وديعه. عق دي ك ه ه ر    

ديگري نيست مانن د عاري ه   اند ولي تعهد يكي در برابر تعهد طرف  چند دو طرف آن هر كدام تعهدي را بر دوش گرفته

 (11و69، 6419مشروط به عوض و قرض و هبه معوضه. )لطفي، 

بيع عالوه بر اين كه عقد معاوضي است عقد معوض هم است. هرگاه تعهد طرفين عقد مشروط به عوض باش د آن  

در آن آثار متعددي عقد را معوض گويند هر چند تعهدات مقابل در آن نباشد. از معاوضي بودن بيع و پيوستگي دو عوض 

گردد اشاره ك رد. اگ ر مبي ع قب ل از      توان به مواردي كه مبيع در دست بايع تلف مي آيد كه از جمله آن مي به وجود مي

شود و خريدار هم ديگر تعهدي به پرداخت  تسليم به مشتري، بدون تقصير فروشنده در دست او تلف گردد بيع منحل مي

ثمن را پرداخته باشد حق استراداد ثمن را دارد. به عبارت ديگر عقد معاوض ي موج ب    ثمن به فروشنده ندارد و چنانچه

ضمان معاوضي است. در عقود معاوضي مادام كه مورد معامله به مالک جديد تحويل داده نش ده در ض مان مال ک اول    

 (11، 6419 قرار دارد، يعني در صورت تلف شدن مال، مالک بايد عوض تعيين شده را بازگرداند. )لطفي،

 

                                                           
 مثل، نشوند جدا یکدیگر از خود خودى به که نوعى به بستن، دیگر چیز به است چیزى بستن و زدن گره معناى به عقد 113

 مالزم یک هر که است این خوردن گره الزمه و خودش مثل ریسمانى و طناب به ریسمان یک و طناب یک زدن گره و بستن

 را اینها همه سپس و، بوده معتبر مردم نظر در محسوس چیز دو خوردن گره در لوازم این و، نباشد جدا آن از و، باشد دیگرى

 در نیز و معمول معامالت سایر و اجاره و فروش و خرید از معامالت عقد در مثال، شمردند معتبر نیز معنوى هاى گره در

 از بود عبارت اثر آن و داشت وجود نیز اینها در هست زدن گره در که اثرى چون، کردند اطالق را عقد کلمه پیمانها و عهدها

 (227ص، 2 ج، 1171)طباطبایی، آن.  در التزام و پیمان آن لزوم
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 شرایط صحت بیع -2

براي اين كه به لحا  شرعي و حقوقي، بيع صحيح باشد و آثار خود را به دنبال داشته باشد بايد داراي شرايط و ويژگ ي  

 هايي باشد كه در ذيل به آنها پرداخته مي شود.

 ايجاب و قبول. 2-1

يم چنانچه از طريق لف ظ اب راز گ ردد تعبي ر ب ه      تمايل باطني كه در اصطالح رضا ناميده مي شود در ديدگاه فقهاي قد

گويند؛ فقهاي گذشته اكثرا ايجاب و قب ول لفظ ي را در    ايجاب و قبول مي شود و از اين حيث، بيع را عقد به صيغه مي

دانستند اما در بينش فقهاي متاخر چنين نيست، بلكه در نظر آنها چنانچه رضايت طرفين ب ه وس يله    تحقق بيع الزم مي

 گويند.  و عمل هم معلوم گردد در تحقق بيع كافي است كه در اصطالح به آن بيع معاطات ميفعل 

 تقدم ايجاب بر قبول .2-2

در اين كه تقدم ايجاب بر قبول الزم است يا خير اختالف نظر وجود دارد. مشهور فقها تقديم قبول ب ر ايج اب را ج ايز    

 ند.ده دانند هر چند تقدم ايجاب بر قبول را ترجيح مي مي

 توالي ايجاب و قبول .2-9

توالي ايجاب و قبول يعني اين كه پس از ابراز ايجاب از طرف فروشنده خريدار فورا قبول خود را اعالم نمايد به ط وري  

كه معلوم گردد اين قبول، پذيرش همان ايجاب است و فاصله زماني زيادي بين ايجاب و قبول نباش د. البت ه در عق ود    

مثال شش ماه بعد از امضاي وكالتنامه، وكي ل اق دام ب ه امض اي آن     جايزه مثل وكالت، عاريه و ... مواالت شرط نيست 

 كند. اما در عقود الزمه مثل بيع، اجاره و صلح مواالت شرط است. 

 تطابق ايجاب و قبول .2-4

گردد كه مفاد ايجاب با قبول منطبق باش د. تط ابق ايج اب ب ا      در صورتي عقد بيع به واسطه ايجاب و قبول محقق مي

 هت است:قبول هم در چند ج

در عنوان معامله: مثال اگر يكي قصد فروش منزل خود را دارد، طرف مقابل هم قص د خري د هم ان من زل را      (أ 

 داشته باشد نه قصد اجاره آن منزل را .

در موضوع معامله: متعاقدين بايستي هر دو اتفاق بر معامله مبيع خاصي داشته باشند. بن ابراين اگ ر فروش نده     (ب 

 فروشد خريدار نبايد بگويد منزل شمار را خريدم.اتومبيل خود را مي 

فروش م آنگ اه    در متعاقدين: بدين معنا كه اگر كسي خطاب به شخص خاصي بگويدماش ينم را ب ه ش ما م ي     (ج 

 اند.  ديگري بگويد قبول دارم بسياري از فقها قائل به بطالن اين فرض شده
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 تنجيز عقد بيع .2-5

بيع، منجز بودن آن است. بدين معني كه هر گاه عق دي در انش ا  دو    به نظر بعضي از فقها يكي از شرايط صحت عقد

طرف به چيزي وابسته نباشد و بدون هر گونه قيد منعقد گردد آن عقد را عقد منجز نامند، مثال شخصي من زل خ ود را   

به تحق ق ام ر    كند. اما چنانچه تحقق عقد در انشا متعاقدين وابسته فروشد و فروش آن را مقيد به تحقق قيدي نمي مي

-44، 6419ديگري باشد آن را عقد معلق گويند. مثال اگر كسي بگويد اگر فالني به نزد تو آمد به او نيكي كن. )لطفي، 

47) 

گيرند، شرايطي قرار داده شده است ك ه   هم چنين براي متعاقدين، يعني افرادي كه در دو طرف يک معامله قرار مي

هاي عمليه به اين شرايط به طور مفص ل   د، رضا و مالكيت كه از آنجا كه در رسالهعبارت است از بلوغ، عقل، رشد، قص

شود. براي عوضين )ثمن و مثمن( در معامله، نيز شروطي وج ود   پرداخته شده است، از تكرار آنها در اينجا خودداري مي

 داشتن و مالكيت داشتن اشاره كرد.توان به معلوم بودن و معين بودن هر يک، قدرت بر تسليم  دارد كه از جمله آنها مي

 

 خیار و انواع آن -3

توانند بدون كسب رضايت طرف مقابل و ي ک   اگر چه اصل در معامالت بر لزوم بوده و هيچ يک از يک از طرفين نمي

رار جانبه اقدام به فسخ قرارداد كنند، اما شارع مقدس در برخي از مواقع حق فسخ معامله را براي خريدار و يا فروشنده ق

قاعده اصلي در عقود و قراردادها، ل زوم اس ت يعن ي مقتض اي     »شود.  داده است كه در فقه از آنها با عنوان خيار ياد مي

عقد، غيرقابل تغيير و تبديل است و متعاقدين حق فسخ عقد را ندارند مگر اين كه به دليلي به طور موقت يا دائم جلوي 

زم، بنابراين وجود خيار در عقد الزم امري استثنايي است كه بر مبناي تراضي لزوم عقد گرفته شود مثل خيار در عقود ال

 (6411،676آيد. )لطفي،  طرفين و يا حكم شارع و قانون حق فسخ به وجود مي

اند: خيار مجلس، خيار حيوان،  شمار خيارها در كلمات فقها با اختالف ذكر شده است. برخى تا چهارده قسم برشمرده

ار تأخير، خيار ما يفسد من يومه، خيار رؤيت، خيار غبن، خيار عيب، خي ار ت دليس، خي ار اش تراط، خي ار      خيار شرط، خي

شركت، خيار تعذّر تسليم، خيار تبعّض صفقه، و خيار تفليس. بسيارى از فقها به هفت، برخى به پنج و برخ ى ديگ ر ب ه    

تالف در تعداد آنها نيست، بلكه صرف جمع آورى و اند. منشأ اختالف در شمارش خيارها، اخ هشت قسم آن بسنده كرده

استقصا است؛ زيرا بعضى اقسام در بعضى ديگر قابل اندراج است و نيازى براى قرار دادن عنوانى خاص براى ه ر ي ک   

 (549، 4، ج6416نيست. )شاهرودي، 
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 خيار تأخير. 9-1

پرداخت بهاى كاال. خيار ت أخير عب ارت اس ت از تس لّط     خيار تأخير، خيار ثابت براى فروشنده به سبب تأخير خريدار در 

فروشنده بر فسخ عقد پس از سه روز در صورتى كه خريدار در اين مدّت بهاى ك اال را نپ ردازد. از آن در ب اب تج ارت     

ه است اى كه كااليى را فروخته ولى هنوز آن را به خريدار تحويل نداده و بهاى آن را نيز نگرفت اند. فروشنده سخن گفته

چنانچه شرط تأخير پرداخت بها و كاال، هرچند به مقدار يک ساعت، نش ده باش د، معامل ه ت ا س ه روز الزم اس ت و در       

گردد؛ اما اگر سه روز بگذرد و بها پرداخت نگردد،  تحويل وى مى  صورت پرداخت بها از سوى خريدار در اين مدّت، كاال

و بين امضاى آن با مطالبة بهاى كاال مخيّ ر اس ت. )هاش مي ش اهرودي،     فروشنده حقّ خيار دارد؛ يعنى بين فسخ عقد 

 (541و 546، 4، ج6416

 خيار مجلس .9-2

، 6416)هاشمي شاهرودي، « بنابر قول مشهور، خيار مجلس تنها در عقد بيع ثابت است و در ديگر عقود جريان ندارد.»

و به اصطالح مجلسي كه در آن قرارداد خريد   معامله  از موقعيت  معامله  دو طرف  ( خيار مجلس زماني است كه551، 4ج

افت راق؛ افت راق   لذا در اينجا منظور از »د. باشن  دور شده  معامله  باشند؛ هرچند از جاي  نشده  پراكنده اند، و فروش را بسته

 ب ه عن وان مث ال ف ردي ب راي خري د يخچ ال ب ه         (551، ص 4 ج ،6416)هاشمي شاهرودي، « عرفى است نه عقلى.

ماند تا  دهد و در مغازه منتظر مي فروشگاهي مراجعه كرده و پس از انتخاب كاالي مدنظر، پول آن را به صاحب مغازه مي

ماشيني براي حمل بار وي بيايد. تا زماني كه وي از مغازه فرد خارج نشده است اين حق براي ط رفين وج ود دارد ك ه    

خيار مجلس به شرط سقوط خيار در ضمن عقد، ي ا  »را پس بگيرند.  معامله را فسخ كرده و ثمن يا مثمن پرداختي خود

اسقاط آن پس از عقد و به جدايي و افتراق متعاقدين از يكديگر و به تص رف ب ايع و مش تري در ثم ن و مبي ع س اقط       

 (617، 6411)لطفي، « شود. مي

 خيار غبن .9-9

 .ايجاد خواهد شد  خيار غبن  وي  وارد شود، براي  زياني  معامله  از دو طرف  ، يا يكي در بيع  خريدار يا فروشنده  به  چه چنان 

خريد باشد يا در فروش و آن اينكه به قيمت كم بخرد يا به قيمت گ ران    غبن بمعنى گول زدن در معامله است خواه در

تر از قيمت واقعي آن شود كه فرد مالي را گران در اصطالح زماني در معامله ايجاد مي (11و 17، 6461بفروشد. )قريشي، 

به ديگري تمليک كند. در اين صورت فرد فروشنده غابن و خريدار مغبون خوانده مي شود. البته ممك ن اس ت ض رر و    

نها به قيمت كاال باشد ك ه در  خسارت به وجود آمده براي مشتري به خاطر فريب فروشنده نباشد، بلكه به خاطر جهل آ

 اين صورت هم غيار غبن محقق مي شود. 

  اي در هر معامله  وجود دارد؛ يعني  همگان  در ميان«  ارتكازي  شرط»  صورت از خيار به  قسم  اين بايد توجه داشت كه

  پردازد به مي  كه  از مالي  بودن  مال  از جهت  شده  گرفته  مال  چه چنان  كه  حاضر است  معامله  دو طرف  در ذهن  شرط  اين

. در شرع اسالم براي غبن حدي تعيين نگردي ده و  باشد  را داشته  معامله  زدن  هم  به  حق  تر باشد، وي كم  فاحش  صورت
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كميت و كيفيت آن را واگذار به عرف و عادت نموده است. اما در قانون مدني آمده است كه اگر غبن به مق دار خم س   

 يا بيشتر باشد فاحش است و در كمتر از مقدار مزبور در صورتي فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد. قيمت 

 خيار حيوان .9-4

هر گاه در عقد بيع، مبيع حيوان موجود در خارج باشد و مقصود متعاقدين حيات حيوان باشد، اگر تا س ه روز از ت اريخ   »

ي اختيار فسخ بيع را دارد. خيار حيوان از خيارات اصليه اس ت ك ه ب ه    عقد بيع، حيوان تلف شود يا عيب پيدا كند، مشتر

باشد نه به جعل طرف متعاقدين. در اينكه خيار حيوان متعلق به چه كسي است، قول مشهور در فقه اي ن   حكم شرع مي

 (617، 6411است كه مخصوص مشتري است. )لطفي، 

 خيار شرط .9-5

عقد براي يكي از متعاقدين يا هر دو يا براي ش خص ثال ث ق رار داده    خيار شرط عبارت از اختياري است كه در ضمن 

شود تا در مدت معيني حق فسخ معامله را داشته باشد. قرار دادن خيار شرط در عقد، امري عقاليي و مجاز مي باشد  مي

پيشوايان دين  مشروط بر اين كه مخالف كتاب و سنت و نظم عمومي و مقتضاي عقد نباشد، بر اساس رواياتي هم كه از

توانند هر شرطي را در قراردادهاي خود اختيار نمايند كه مخالف كتاب اله ي   رسيده است مبني بر اين كه مسلمانان مي

( بايد توجه داشت كه مدت خيار شرط بايستي معلوم باشد در غير اين صورت عقد و شرط هر 691، 6411نباشد. )لطفي، 

 دو باطل خواهد بود.

 خيار تاخير ثمن .9-6

خيار تاخير ثمن در جايي است كه شخصي كااليي را فروخته و مبيع را تحويل مشتري ن دارده و مش تري ني ز ثم ن را     

تاديه نكرده است و شرط تاخير تسليم عوضين هم نشده است. اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين م دت ن ه ب ايع    

بايع بدهد، در اي ن ص ورت ب ايع ح ق فس خ معامل ه را دارد.        مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به

 (691، 6411)لطفي، 

 خيار عيب  .9-7

 تواند معامله را فسخ يا آن را امضا كند و ارش بگيرد. هرگاه كاالى فروخته شده معيوب باشد، خريدار خيار دارد، يعنى مى

بايستي بر عرف مراجع ه و اعتم اد    در تشخيص دقيق مفهوم و مصداق عيب( 551ص، 4 ج، 6416، شاهرودي هاشمي)

كرد، چرا كه عيب در اجناس مختلف و در مكان ها و زمان هاي مختلف به يک ميزان نيست بلكه چه بس ا ص فتي در   

، 6411يک زماني در يک چيزي عيب باشد و همان صفت در زمان ديگر يا مكان ديگر عيب به حساب نيايد. )لطف ي،  

 (695و694

 خيار رويت و تخلف وصف .9-8

هر گاه يكي از طرفين عقد، مالي را سابقا ديده باشد و با اعتماد بر رويت سابق معامله كند و آنگاه معلوم گردد كه م ال  

مزبور اوصاف سابق را ندارد اختيار فسخ معامله را دارد. اين خيار را از آن جهت كه خيار رويت گويند كه منشا آن ضرري 
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ز طرفين معامله، نسبت به يكسان بودن وضعيت مورد معامله در مقام مقايسه با است كه بر اثر تصور خالف واقع يكي ا

( 699، 6419وضعيت سابق، ممكن است به او وارد شود يعني در حقيقت، منشا آن رويت و مشاهده سابق است. )لطفي، 

يداري كرده باشد آنگاه هم چنين اگر كسي كااليي را مشاهده نكرده و ليكن با اعتماد به توصيف آن توسط فروشنده، خر

 (111، 6419معلوم شود كه مبيع فاقد اوصاف مزبور بوده است خريدار حق فسخ معامله را دارد. )لطفي، 

 خيار تبعض صفقه .9-3

آيد كه عقد بيع نسبت به بخشي از مبيع، به جهتي از جهات باطل باشد كه در اين وضعيت  اين خيار موقعي به وجود مي

مله را نسبت به قسمت ديگر مبيع كه صحيح بوده است نيز فسخ كند و يا آنكه معامله را نسبت به تواند يا معا خريدار مي

آن قسمت نگه دارد و مقدار ثمني را كه در برابر بخش باطل واقع شده استرداد نمايد. صفقه در لغت به معناي دست به 

به نشانه تاكيد رضايت دست در دست هم ق رار  هم زدن است. در گذشته معمول بود كه طرفين معامله در پايان معامله 

آيد آن را  شود و چون خيار مزبور در اثر تبعيض معامله به وجود مي دادند و از اين جهت، به بيع مجازا صفقه گفته مي مي

 (116، 6419نامند. )لطفي، خيار تبعض صفقه مي

 خيار تدليس .9-11

ن است و در اصطالح، تدليس عبارت از عملياتي است كه تدليس از ريشه دلس به معناي تاريكي، ظلمت و مبهم ساخت

موجب فريب طرف معامله شود به نحوي كه معامله كننده بر اثر آن عمليات نسبت به انجام عقد راغب گردد. در تحقق 

خيار تدليس دو مورد الزم است: يكي اين كه عملياتي انجام گيرد كه به موجب آن عمليات، عيبي را مخفي سازد و ي ا  

امتياز و صفت نيكويي را كه در واقع مورد معامله ندارد به طور صوري و ظاهري نشان دهد. ديگر اين كه عمليات مزبور 

موجب فريب طرف معامله گردد و در صورتي كه به دليل آگاهي معامله كننده از وضعيت مورد معامل ه، عملي ات انج ام    

آيد. خيار تدليس صرفا در بيع نيست بلكه در همه مع امالت و   يشده سبب فريب او نشده باشد خيار تدليس به وجود نم

( خيار تدليس همانند خيار رويت، خيار غبن و عيب، پس از عل م  111، 6419قراردادها ممكن است جاري شود. )لطفي، 

به آن فوري است و صاحب حق خيار بايستي در اولين زمان ممكن حق خيار خود را اعمال كن د در غي ر اي ن ص ورت     

 (111،  6419تاخير موجب سقوط حق و دليل بر رضا و التزام به آن عقد است. )لطفي، 

 خيار تفليس .9-11

تفليس به معناي ممنوع كردن، ورشكسته از تصرف در اموال است. افالس در اصطالح عب ارت اس ت از ع دم كفاي ت     

حاكم ش رع محج ور ب ودن و    هاي وي. به چنين فردي مفلس گويند و بعد از حكم  دارايي شخص براي پرداخت بدهي

اي چنانچه يكي از طرفين مفلس گردد ط رف   شود. در معاملهممنوعيت او از تصرف در اموالش، شرعا مفلس ناميده مي

تواند اقدام به فسخ معامله نمايد و آنچه را داده باز ستاند، اين حق را خيار تفل يس گوين د. باي د     ديگر تحت شرايطي مي

 (114، 6419يابد. )لطفي،  فلس تنها با حكم حاكم شرع تحقق ميتوجه داشت كه محجوريت م
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 خيار تخلف شرط .9-12

خيار تخلف شرط در شروط ضمن عقد قابل بررسي است، شروط مندرج در ضمن عقد بر سه قسم: شرط صفت، ش رط  

آن شود. منظور از شرط صفت اين است كه ضمن عقد شرط شود كه عوضين يا يك ي از   نتيجه و شرط فعل تقسيم مي

شود كه نسبت به عين معين باشد نه  دو وصف خاصي داشته باشد، حسب تعريف مزبور، شرط صفت در موردي تصور مي

 (115و114، 6419كلي زيرا اگر در خصوص كلي باشد شرط مزبور از مصاديق عوضين است. )لطفي، 

 خيار تعذر تسليم .9-19

د آنگاه پس از عقد معلوم شود كه موضوع عقد قاب ل  خيار تعذر تسليم در جايي است كه عقدي بين دو طرف منعقد گرد

تسليم به طرف مقابل نيست در اين صورت طرف مقابل حق فسخ عقد را دارد م ثال در عق د بي ع مش تري ك االيي را      

كرد و پس از عقد معلوم شود كه تسليم مبيع ب راي   خريداري نمايد كه بايع در حين عقد خود را قادر بر تسليم تصور مي

نيست در اين صورت مشتري حق فسخ عقد را دارد و نيز مي تواند عقد را فسخ نكرده بلكه مثل يا قيم ت آن را  مقدور 

دريافت نمايد. البته سلب قدرت تسليم بايد بعد از وقوع عقد باشد و گرنه نبودن ق درت تس ليم در ح ين عق د، موج ب      

 (119و111، 6419بطالن عقد است. )لطفي، 
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 اصول اخالق ي »شود. در اين قسمت گزاره هاي اخالقي مربوط به حوزه تجارت و كسب و كار از منظر روايات ارائه مي

رش ته  اصول اخالقي يک  ناميد. كند، اي از اصولي كه مابين درست و غلط تمايز ايجاد مي عنوان مجموعه توان به را مي

)ونوس و خ اني  « .كارهايي را بايد انجام دهد و از چه كارهايي اجتناب ورزد  كند فرد چه هنجارهايي است كه تجويز مي

بندي صورت گرفته به اين معنا نيست كه اصل اخالق ي مط رح    ( الزم به ذكر است كه تقسيم و طبقه46، 6411جزني، 

شود؛ بلكه ممكن است گزاره ه ا و اص ول اخالق ي در ح وزه ه اي       اي است كه در ذيل آن ذكر مي شده، تنها در حوزه

مختلف كاربرد داشته باشد. نكته دوم كه از اهميت بااليي برخوردار است اين كه همان طور كه ذكر شد، در اين نوشتار 

رد، نيست. ب ه عب ارت   هايي كه عدم اتباع از آنها گناه نبوده اما پيروي از آن اجر و ثواب دا گزاره اخالقي به معناي گزاره

ديگر گزاره هاي اخالقي محدود به گزاره هاي مستحب نيست و همان طور كه ذكر شد در منش ور اخالق ي و رفت اري    

 مبحث هشتم

 

گزاره هاي اخالق کسب و 

 کار در احادیث
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ها  ارائه شده بهتر است كه طبقه بندي بر اساس احكام خمسه صورت نگيرد. لذا منظور از گزاره هاي اخالقي يعني گزاره

 اند. احاديث معصومين، مسلمانان و مومنان را به انجام يا ترك افعالي امر نموده و بايدها و نبايدهاي رفتاري كه در

 

 ها ایجاد ارزش از طریق رفع نیاز؛ فلسفه وجودي مشترک تمام سازمان -1

توان در ايجاد ارزش  ها )چه خصوصي و چه دولتي( صرف نظر از نوع فعاليت آنها را مي فلسفه وجودي تمام سازمان

ه اي آنه ا    براي مشتريان دانست. در نگاه اسالمي نيز بر رفع نيازهاي مردم و برآورده كردن خواس ته  از طريق رفع نياز

 تاكيد شده است و اجر و پاداش فراواني براي آن بيان شده است:

o ْحلسلنَةٍ أَلْفِ أَلْفل لَهُ جللَّ ول علزَّ اللَّهُ بلكَتَ اللَّهِ ولجْهِ طَلَبل الْمُسْلِمِ أَخِيهِ حلاجلةِ فِي سلعلى ملنْ :عليه السالم اللَّهِ علبْدِ أَبِي علن 

( امام صادق: هر كه براي رضاي خدا در راه ب رآوردن  691ص ،1ج )الكافي،  إِخْولانِه ول جِيرَانِهِ ول لِأَقَارِبِهِ فِيهلا يلغْفِرُ

 نيازهاي برادر مسلمان خود بكوشد، خداوند عز و جل هزار هزار حسنه برايش مي نويسد. 

o َقَائِماً نَهلارُهُ صلائِماً سلنَةٍ آلَافِ تِسْعلةَ اللَّهل علبلدل فَكَأَنَّملا الْمُؤْمِنِ أَخِيهِ حلاجلةِ فِي سلعلى ملنْ صلي اهلل عليه و آل ه  اللَّهِ رلسُولُ قَال 

( كسي كه در راه برآوردن نياز برادر مومن خود بكوشد چنان است ك ه  419ص ،61 ج الوسائل،  )مستدرك لَيْلُهُ

 نه هزار سال با روزه گرفتن و شب زنده داري خدا را عبادت كرده باشد. 

 

o ْأَلْ فِ  أَلْ فل  لَهُ جللَّ ول علزَّ اللَّهُ كَتَبل اللَّهِ ولجْهِ طَلَبل الْمُسْلِمِ أَخِيهِ حلاجلةِ فِي سلعلى ملنْ قَالَ عليه السالم اللَّهِ علبْدِ أَبِي علن 

 لَهُ قِيلَ الْقِيلاملةِ يلوْمُ كَانَ فَإِذَا الدُّنْيلا فِي ملعْرُوفاً إِلَيْهِ صلنَعل ملنْ ول إِخْولانِهِ ول جِيرَانِهِ ول ملعلارِفِهِ ول لِأَقَارِبِهِ فِيهلا يلغْفِرُ حلسلنَةٍ

 نَاصِ بِيّاً  يلكُ ونُ  أَنْ إِلَّ ا  جل لَّ  ول عل زَّ  اللَّ هِ  بِ إِذْنِ  فَأَخْرِجْهُ الدُّنْيلا فِي ملعْرُوفاً إِلَيْکل صلنَعل فِيهلا ولجلدْتَهُ فَملنْ النَّارل ادْخُلِ

 (467ص ،66ج الشيعة، )وسائل

o أَدْخَ لَ  ملنْ ول الْقِيلاملةِ يلوْمل الْآمِنُونَ هُمُ النَّاسِ حلولائِجِ فِي يلسْعلوْنَ الْأَرْضِ فِي عِبلاداً لِلَّهِ إِنَّ يلقُولُ عليه الس الم  الْحلسلنِ أَبلا 

( امام كاظم: خدا را در زمين بندگان است ك ه  697، ص1ج )الكافي، الْقِيلاملةِ يلوْمل قَلْبلهُ اللَّهُ فَرَّحل سُرُوراً مُؤْمِنٍ عللَى

 براي رفع نيازهاي مردم مي كوشند. اينان در روز قيامت در امان هستند. 

توان به طور خالصه نگاه توحيدي وجه تمايز نگاه اسالم به رفع نياز و ايجاد ارزش براي مشتري و نگاه غربي را مي

طلب رويكرد متعارف دانست. برآوردن نياز و خواسته افراد در نگاه اسالمي  و الهي اسالم در مقايسه با نگاه غالبا منفعت

براي كسب رضايت الهي است. اگر چه ممكن است اين تفاوت ساده و كم اثر در رفتار فرد به نظر برسد و بيشتر ناظر بر 

-كار يا بنگاه توليدي ميقصد و نيت فرد باشد تا حوزه رفتاري وي، اما ورود همين مبنا در فلسفه وجودي يک كسب و 

تواند اثرات فراواني در حوزه رفتاري را به همراه داشته باشد. به عنوان مثال در صورتي كه فلسفه وجودي سازماني ايجاد 

هاي مشتري موضوعيت و محوريت پي دا ك رده و ف رد    ارزش براي مومنان براي كسب رضايت الهي باشد، اوال خواسته

ها و نيازهاي مشتري تا آنجايي به رسميت ضايت مشتري دنبال خواهد كرد و ثانيا خواستهكسب سود را در كنار كسب ر

 شوند كه در منافاتي با رضايت الهي نداشته و بلكه در طول آن محسوب شوند. شمرده مي
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 اما چند نكته تدبري كه مي توان از روايات فوق دريافت در ذيل آمده است:

ر و عدم اطالق آن بر نيازهاي خاص، كيفيت رفع نياز و ... اين امكان را نخست آن كه عموميت روايات مذكو -6

اي و تجاري كه در جهت رفع ني از جامع ه    هاي واسطه هاي توليدي كاال يا خدمت و يا بنگاه دهد كه بنگاه مي

 كنند، مصداقي از روايات فوق محسوب شوند. اسالمي تالش مي

راي رفع نياز در قبال عدم دريافت حق الزحمه يا هزينه انج ام ك ار   در روايات اين قيد وجود ندارد كه تالش ب -1

شود مص داقي از رواي ات    هاي افراد انجام مي هايي كه در قبال پرداخت توان تالش سفارش شده است، لذا مي

مذكور دانست. البته روشن است زماني كه فعل فرد براي رضايت الهي است، پول دريافتي وي نيز بايد عادالنه 

 منصفانه باشد؛ چرا كه در غير اين صورت روشن است كه شرط كسب رضايت الهي فراهم نخواهد شد. و 

اگر چه دقت در روايات فوق به رفع نياز مومنان )و نه غير آنها( اشاره دارد، اما مي ت وان ب ه رواي ات ديگ ري      -4

 شود. وسيعتري از افراد را شامل مياشاره كرد كه اين قيد در آنها وجود نداشته و با آوردن كلمه الناس، دامنه 

 

 اصول اخالقی در رفتار با کارکنان و کارمندان -2
ها )چه انتفاعي و چه غيرانتف اعي( كارمن داني هس تند ك ه در آن مش غول ك ار       هاي تقريبا تمام سازمانيكي از ورودي

را متمايز از ساير منابع كرده و بر لزوم هستند. در نگاه اسالمي، كرامت انساني و مقام خليفه اللهي منابع انساني سازمان 

كند. در اين قسمت تالش بر اي ن   ها تاكيد مي تبعيت از اصول اخالقي مبتني بر شريعت در رفتار با آنها را براي سازمان

 هاي اخالقي در رفتار با كاركنان سازمان احصا و تبيين شوند. است تا برخي از گزاره

 ستمزد كاركنانموضوعات اخالقي مرتبط با د. 2-1

وجود دارد كه به بيان احاديثي در بي ان ذم اجي ر    «نَفْسلهُ الرَّجُلِ إِجلارلةِ كَرَاهِيلةِ بلابُ»در كتاب شريف كافي بابي با عنوان 

 شدن انسان براي كار ديگري در مقايسه با اين كه فرد از خود تجارت و كسب و كاري داشته باشد، مي پردازد:

 ٍفَقَالَ تِجلارلتِهِ فِي يُصِيبُ ملا أُعْطِيل نَفْسلهُ آجلرَ هُول فَإِنْ يلتَّجِرُ الرَّجُلُ عليه السالم اللَّهِ علبْدِ لِأَبِي قُلْتُ قَالَ طِيِّالسَّابلا علمَّار 

،  5 ج الك افي  ال رِّزْقَ )  نَفْسِهِ عللَى حلظَرَ نَفْسلهُ آجلرَ إِذَا فَإِنَّهُ يلتَّجِرُ ول جللَّ ول علزَّ اللَّهل يلسْتَرْزِقُ لَكِنْ ول نَفْسلهُ يُؤَاجِرْ لَا

عرض كردم انسان مي تواند تجارت كند با اين حال  عليه السالم (عمار سابطي مي گويد به امام صادق4، ح91ص

اي كه خودش تجارت كند به او داده مي شود. فرمود اجير نش ود،   اگر خودش را اجير )ديگري( سازد، به اندازه

 از خداوند بزرگ روزي طلبد و دست به تجارت زند؛ زيرا اگر مزدوري كند، مانع روزي خود شده است. بلكه 

 ْسلأَلَكُمْ ملنْ ول فَتُذِلُّوهُمْ الْمُسْلِمِينَ تَسْخَرُوا لَا عُمَّالِهِ إِلَى يلكْتُبُ :عليه السالم عللِيٌّ كَانَ قَالَ أَنَّهُ عليه السالم جلعْفَرٍ أَبِي علن 

 ( امام باقر65919، 471ص ،64الوسائل،ج )مستدرك الْفَلَّاحُونَ هُمُ ول بِالْأَكَّارِينَ يُوصِي ول اعْتَدلى فَقَدِ الْفَرِيضَةِ غَيْرَ

س ازيد.   نوشت مسلمانان را به بيگاري نگيريد كه آنان را خوار م ي  به كارگزاران خود مي عليه السالم : عليعليه السالم
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ن فريضه )زكات( چيزي از شما مطالبه كند، تجاوز كرده است. آن حضرت درباره كشاورزان اگر كسي غير از اي

 كرد. سفارش )به نيک رفتاري( مي

  مل ا  ول يلحْظُرُهُ لَا كَيْفل ول أُخْرَى رِولايلةٍ فِي ول الرِّزْقَ نَفْسِهِ عللَى حلظَرَ فَقَدْ نَفْسلهُ آجلرَ ملنْ : يلقُولُعليه السالم اللَّهِ علبْدِ أَبلا 

( كسي را كه خود را مزدبر ديگري كند، م انع روزي خ ود   91ص ،5 ج )الكافي آجلرَهُ الَّذِي لِرَبِّهِ فَهُول فِيهِ أَصلابل

شده است. در روايتي ديگر آمده است چگونه مانع روزي خود نشده حال آن كه دس ترنجش از آن كارفرم ايي   

 ست؟است كه او را اجير كرده خود كرده ا

هاي ترجيح ايجاد يک كسب و كار در مقايسه با اين كه فرد تنها ت وان و   توان يكي از حكمت رسد كه مي به نظر مي

هاي خود را به كارفرما عرضه كند، ضرورت رونق كارآفريني و افزايش فرصت كار در بازار باشد. در ص ورتي ك ه    داشته

اندازي تجارتي تنها منتظر ايجاد فرصت ك ار   قيت و نوآوري خود در راهقرار بر اين باشد كه افراد به جاي استفاده از خال

 توانند روزي خود را كسب كنند.  در بازار باشند، در آن صورت در عمل بسياري از افراد نمي

آورد. ب ه   در هر حال، اجير نمودن افراد و به كار گماري آنان در كار، حقوق و تكاليفي را براي طرفين به وج ود م ي  

توان به انجام با كيفيت كار و ... اشاره ك رد.   رود مي حقوق كارفرما كه تكليف كاركنان به شمار مي عنوان مثال از جمله

پردازد. بعد از مقدمه  اند مي اما روايات زير به بيان برخي از تكاليف كارفرمايان در مقابل كساني كه آنها را استخدام كرده

 شود: ي از منظر اسالمي در مواجه با منابع انساني به صورت مختصر بيان ميا فوق، در ذيل نكات اخالق حرفه

 معلوم نمودن دستمزد كاركنان قبل از به كارگماري آنان .2-2

يكي از موارد بسيار مهمي كه در روايات بر آن تاكيد فروان شده است، معلوم نمودن دس تمزد اجي ر در ابت داي ب ه     

 ص شود در قبال چه كاري چه ميزان به وي پرداخت خواهد ش د. ش فاف  كارگماري وي است؛ به اين صورت كه مشخ

 ح اكم  روابط. دهد مي سوق كارآمد بازار سوي به را بازار و كاهش را بازار در معامالتي هاي هزينه، روابط و حقوق بودن

 از برگرفت ه  ك ار  نيروي الزامي خصوصيات و كار محيط وضعيت، كارگر حقوق، كارفرما و كارگر بين رابطه مانند بازار بر

 اقتص ادي  بازارهاي هاي نبايسته و ها بايسته اقتصادي مكتب، اسالمي اقتصاد در. است حقوقي -اقتصادي مكتب ديدگاه

 (64، 6414، رضايي. )سازد مي روشن ديني متون از استفاده با را كار بازار جمله از

كارگماري اجير تا قبل از اين كه اجرتش مشخص ش ود نه ي   اهميت اين موضوع تا جايي است كه در روايتي از به 

گيرد و با عقد قرارداد ف رد اس تخدامي را از    البته اين موضوع تا حد زيادي مورد توجه سازمان ها قرار مي 699شده است.

وع سازند. در ذيل به برخي از رواي ات ك ه ب ه اي ن موض       دهد مطلع مي مزاياي بهره مندي در قبال كاري كه انجام مي

 شود: اند اشاره مي پرداخته

                                                           
 (126:  ص للصدوق )األمالی أجرته ما یعلم حتى أجیر یستعمل أن نهى  2
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 ْول أَجْ رُهُ  مل ا  يُعْلِملهُ حلتَّى أَجِيراً يلسْتَعْمِلَنَّ فَلَا الْآخِرِ الْيلوْمِ ول بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كَانَ ملنْ قَالَ عليه السالم اللَّهِ علبْدِ أَبِي علن 

 ص ،5 ج )الك افي  الْأَجْرِ فِي اشْتَرَكَا يلحْبِسْهُ لَمْ هُول إِنْ ول بِإِثْمِهِ يلبُو ُ الْجُمُعلةِ علنِ حلبلسلهُ ثُمَّ أَجِيراً اسْتَأْجلرَ ملنِ

( كسي كه به خدا و روز واپسين ايمان دارد، نبايد مزدبري را به كار گي رد مگ ر آن ك ه پيش تر     4، ح119

 مزدش را معلوم سازد. 

 َملنْزِلِ ي  إِلَ ى  أَنْصل رِفل  أَنْ فَأَرلدْتُ الْحلاجلةِ بلعْضِ فِي عليه السالم ضَاالرِّ ملعل كُنْتُ قَالَ الْجلعْفَرِيِّ جلعْفَرٍ بْنِ سُلَيْملان 

 يلعْمللُونَ غِلْملانِهِ إِلَى فَنَظَرَ الْمُعلتِّبِ ملعل دلارِهِ إِلَى فَدلخَلَ ملعلهُ فَانْطَلَقْتُ اللَّيْلَةَ عِنْدِيل فَبِتْ ملعِي انْصلرِفْ لِيل فَقَالَ

 ول يُعلاوِنُنَ ا  فَقَ الُوا  ملعلكُ مْ  الرَّجُلُ هلذَا ملا فَقَالَ مِنْهُمْ لَيْسل أَسْولدُ ملعلهُمْ إِذاً ول ذَلِکل غَيْرَ ول الدَّولابِّ أَولارِيل بِالطِّينِ

 ول بِالسَّ وْطِ  يلضْ رِبُهُمْ  عللَ يْهِمْ  فَأَقْبللَ نُعْطِيهِ بِملا مِنَّا يلرْضَى هُول لَا فَقَالُوا أُجْرَتِهِ عللَى قَاطَعْتُمُوهُ قَالَ شَيْئاً نُعْطِيهِ

 غَيْرَ هلذَا مِثْلِ علنْ نَهليْتُهُمْ قَدْ إِنِّي فَقَالَ نَفْسِکل عللَى تُدْخِلُ لِمل فِدلاكل جُعِلْتُ فَقُلْتُ شَدِيداً غَضَباً لِذَلِکل غَضِبل

 زِدْتَ هُ  ثُمَّ مُقَاطَعلةٍ بِغَيْرِ شَيْئاً لَکل يلعْمللُ أَحلدٍ مِنْ ملا أَنَّهُ اعْلَمْ ول أُجْرَتَهُ يُقَاطِعُوهُ حلتَّى أَحلدٌ ملعلهُمْ يلعْمللَ أَنْ ملرَّةٍ

 حلمِدلكل هُأُجْرَتَ أَعْطَيْتَهُ ثُمَّ قَاطَعْتَهُ إِذَا ول أُجْرَتَهُ نَقَصْتَهُ قَدْ أَنَّکل ظَنَّ إِلَّا أُجْرَتِهِ عللَى أَضْعلافٍ ثَلَاثَةَ  ِ الشَّيْ لِذَلِکل

 (6، ح111ص ،5 ج )الكافي الْولفَا ِ. عللَى

: بدان كه اگر كسي مزدش معين نشود و براي تو كاري انجام دهد و در عين حال مزد او عليه السالم امام رضا

كند كه مزدش را كم دادي. اما اگي با او طي كني و آن گاه م زدش را   را سه برابر بپردازي، باز گمان مي

اي بيش تر از م زدش ب دهي     اي سپاسگزار خواهد ب ود و اگ ر ذره   از اين كه اجرتش را كامل دادهبپردازي 

 اي. فهمد كه به او بيشتر داده مي

شود عدم پرداخت م زد ك ارگر    يكي ديگر از نكات جدي كه در روايات مصداقي از گناهان غيربخشودني معرفي مي

 است:

 أو أج ره  أجي را  غصب أو دينا أحدث من إال ذنب كل غافر جل و عز اهلل إن :صلي اهلل عليه و آله اهلل رسول قال 

آمرزد مگر كسي  خداوند بزرگ هر گناهي را مي –( 61، ح 44 ص ،1ج( ع)أخبارالرضا )عيون حرا باع رجل

 را كه ديني نو پديد آورد يا مزد كارگري را نپردازد يا كسي كه يک فرد آزاد را بفروشد.

 َامْ رَأَةٍ.   ملهْ رَ  أَوْ أَجْ رَهُ  أَجِيراً اغْتَصلبل رلجُلًٌ إِلَّا ذَنْبٍ كُلِّ غَافِرُ جللَّ ول علزَّ اللَّهل إِنَّ :صلي اهلل عليه و آله اللَّهِ رلسُولُ قَال

آمرزد مگر م ردي را ك ه م زد     ( خداوند بزرگ هر گناهي را مي66114، 46 ص ،64ج الوسائل، )مستدرك

 مزدبري يا كابين زني را نپردازد.

 زوم توجه به پرداخت عادالنه و منصفانه حقوق كاركنانل .2-9

نكته دومي كه در خصوص دستمزد كارمندان مطرح است، پرداخت عادالنه است. اين انتظار به جايي است ك ه كارمن د   

كشد از دستمزد منصفانه و عادالنه برخوردار شود. ضرورت توجه  يک سازمان در قبال زحمتي كه براي سازمان خود مي

شود كه در برخي مواقع به داليل مختلف )از جمله زياد بودن عرضه  ها از آنجا ناشي مي اين اصل اخالقي در سازمانبه 

نيروي كار در مقايسه با تقاضاي آن، مضطر بودن خود فرد در پيدا كردن شغلي كه بتواند با آن تامين معاش كن د و ...(  
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كمتر از آنچه كه حق فرد است به افراد پيشنهاد دهند. كم گذاشتن  آيد كه حقوقي اين فرصت براي سازمان به وجود مي

 از حق كاركنان در روايات زير به شدت مورد مذمت و نهي قرار گرفته است:

 مس يرة  من لتوجد ريحها إن و الجنة ريح عليه حرم و عمله اهلل أحبط أجرة أجيرا ظلم من :صلي اهلل عليه و آل ه  قال 

( پيامبر خدا: كسي كه مزد مزدوري را كم ده د خداون د عمل ش را    417 ص لصدوقل )األمالي عام. خمسمائة

 رسد بر وي حرام كند. باطل گرداند و بوي بهشت را كه از مسافت پانصد ساله به مشام مي

 پرداخت بدون تاخير حقوق كاركنان .2-4

 است:يكي ديگر از سفارشاتي كه در مورد دستمزد كاركنان شده است، پرداخت بدون تاخير آن 

 ٍفَرَغُ وا  فَلَمَّا الْعلصْرِ إِلَى أَجللُهُمْ كَانَ ول لَهُ بُسْتَانٍ فِي يلعْمللُونَ قَوْماً عليه الس الم  اللَّهِ علبْدِ لِأَبِي تَكَارليْنَا قَالَ شُعليْبٍ علنْ حلنَان 

گوي د گروه ي را اجي ر     ( شعيب مي4، ح119، ص 5 ج علرَقُهُمْ. )الكافي يلجِفَّ أَنْ قَبْلَ أُجُورلهُمْ أَعْطِهِمْ لِمُعلتِّبٍ قَالَ

كاركنند. همين كه كارشان تمام ش د آن حض رت ب ه معت ب      عليه الس الم  كرديم كه تا هنگام عصر در باغ امام صادق

 فرمود پيش از آن كه عرق آنان بخشكد مزدشان را بپرداز.

ه معنا شوند كه از آنجايي كه مصداق بي ان  توانند اين گون روايت فوق و ساير رواياتي كه در اين خصوص هستند مي

شدند، بالفاصله بع د از اتم ام ك ار مزدش ان را      اند كه به صورت روزمزد مشغول به كار مي شده در روايت كارگراني بوده

ش ود، در   كردند. بر اين اساس الزم است كه حقوق كاركنان سازماني كه غالبا به صورت ماهيانه پرداخت مي دريافت مي

 معهود پرداخت گردد و تاخيري در آن نباشد. زمان 

 عدم كم كاري و كوتاهي در كار .2-5

كوتاهي كردن در امور، در روايات با كلمه تفريط آمده است. به طور كلي به عنوان يک قاعده رفت اري انس ان باي د در    

گي رد در غي ر اي ن ص ورت     انجام كارهاي محوله به او، تالش و توان خود را براي انجام آن به بهترين شكل ب ه ك ار   

 كوتاهي كردن در كار منجر به پشيماني، سرزنش و حسرت براي فرد خواهد شد.

 كوتاهى ( نتيجه616نهج البالغة: الحكمة) .السَّالملةُ الحلزمِ ثَملرةُ و، النَّداملةُ التَّفريطِ ثَملرةُ:  السالم  عليه اميرالمومنين 

 [.دريغ و خسارت از] ماندن سالم، انديشى دور نتيجه و است پشيمانى، كار در

  كه بپرهيزيد كردن كوتاهى از (1511غرر الحكم: ) الملالملةَ يُوجِبُ فإنّهُ؛  التَّفريطَ اِحذَرُوا:  السالم  عليهاميرالمومنين 

 .است سرزنش موجب آن

  از ( زنه ار 61،95،6،بحار األن وار الحلسرَةُ. ) تَنفَعُ ال حينَ الحلسرَةُ فَتَقَعل؛  التَّفريطَ و إيّاكُم:  الس الم   عليهاميرالمومنين 

 .ندارد سودى حسرت كه گاه آن، آورد مى بار به حسرت كردن كوتاهى زيرا؛ كردن كوتاهى
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 و يجتهد لهم كنصيحته و جهده لنفسه كبّه اللَّ ه تع الى عل ى      لهم  ينصح  أيّما وال ولي شيئا من أمر أمّتي فلم

هر زمامدارى چيزى از كار امت مرا بدست گيرد و در ك ار   (464النّار. )نهج الفصاحة، صوجهه يوم القيامة في 

 111آنها مثل كارهاى خصوصى خود دلسوزى و كوشش نكند روز رستاخيز خداوند او را وارونه در آتش اندازد.

كارفرما در پرداخت  از جمله مصاديق كوتاهي در كار مي توان به كم كاري كاركنان در انجام وظايف خود يا كوتاهي

 حقوق كاركنان و ... را نام برد. 

 رفع نيازها و خواسته هاي كاركنان .2-6

يكي از نكاتي كه در روايات بسيار بر آن تاكيد شده است، برآوردن حاجت و درخواست مومنان است. در س ازمان ه ا و   

 ت كاركنان خود را برطرف سازد: بنگاه هاي تجاري، اين وظيفه بر عهده مديريت بنگاه است كه تاحد امكان مشكال

 ُأَبل ا  سل مِعْتُ  قَ الَ  جلعْفَ رٍ  بْنِ عللِيِّ علنْ اللَّهِ علبْدِ بْنِ مُحلمَّدِ بْنِ أَحْملدل علنْ مُحلمَّدٍ بْنِ مُعللَّى علنْ مُحلمَّدٍ بْنُ الْحُسليْن 

 قَبِ لَ  فَ إِنْ  إِلَيْ هِ  سلاقَهلا تَعلالَى ول تَبلارلكل اللَّهِ مِنَ رلحْملةًٌ هِيل فَإِنَّملا حلاجلةٍ فِي الْمُؤْمِنُ أَخُوهُ أَتَاهُ ملنْ يلقُولُ ع الْحلسلنِ

 عللَيْ هِ  اللَّ هُ  سل لَّطَ  قَضَائِهلا عللَى يلقْدِرُ هُول ول حلاجلتِهِ علنْ رلدَّهُ إِنْ ول اللَّهِ بِوللَايلةِ ملوْصُولًٌ هُول ول بِوللَايلتِنَا ولصللَهُ فَقَدْ ذَلِکل

امام كاظم: هر كه برادر مومنش براي  (696 ، ص1 ج الكافي،)  الْقِيلاملة يلوْمِ إِلَى قَبْرِهِ فِي يلنْهلشُهُ نَارٍ مِنْ شُجلاعاً

حاجتي نزد او آيد )بداند كه( اين رحمتي است كه از سوي خداي تبارك و تعالي به او روي آورده اس ت. پ س   

را به واليت ما پيوند زده است و واليت ما به واليت خدا پيوسته است. ام ا اگ ر    اگر حاجت او را روا سازد خود

مي تواند حاجت او را برآورد و برنياورد خداوند در قبرش ماري آتشي بر او مسلط گرداند كه تا روز قيام ت وي  

 را بگزد.

 لَهُ عُمُرَ الدُّنيا سلبعلةَ آالفٍ ؛ صِيامل نَهارِهِ وقِيامل    كَتَبل اللّه   ملن قَضى حاجلةَ المُسلِمِ فِي اللّه : صلي اهلل عليه و آله رسول اهلل

هركس از براى خدا نياز مسلمانى را برآورد ، خداوند به ان دازه عم ر دني ا ك ه هف ت ه زار س ال اس ت،          .لَيلِهِ

 .هايش را عبادت نويسد و شب روزهايش را براى او روزه مى

 فأنصِفوا النّاسل مِن أنفُسِكُم و اص بِروا لِحل وائجِهِم ؛ ف إنَّكُم     :   مِن كتابٍ لَهُ إلى عُمّالِهِ      السالم عليه  اميرالمومنين

با  :اى به كارگزاران خود   نوشت السالم   در نامه امام على عليه  .خُزّانُ الرَّعِيَّةِ ، و وُكَال ُ االُمَّةِ ، و سُفَرا ُ األئمَّةِ

داران م ردم و ك ار    د و در راه رفع نيازها و مشكالتشان صبور باشيد؛ زيرا شما خزان ه مردم به انصاف رفتار كني

 .پردازان امّت و نمايندگان پيشوايان هستيد

 الْ آخِرَةِ  ول ال دُّنْيلا  فِ ي  اللَّ هُ  خَذَلَ هُ  إِلَّ ا  نُصْ رَتِهِ  عللَ ى  يلقْ دِرُ  هُ ول  ول أَخَ اهُ  يلخْذُلُ مُؤْمِنٍ مِنْ ملا قَالَ ع اللَّهِ علبْدِ أَبِي 

( هر گاه مومني بتواند برادر خود را ياري رساند، اما كمكش نكند خداوند در دنيا 646 ،167 ،61 الشيعة، )وسائل

 و آخرت او را تنها گذارد.

                                                           
 ش.1132تهران، چاپ: چهارم،  -( صلى اهلل علیه و آلهپاینده، ابو القاسم، نهج الفصاحة )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول  222
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 وقِيامل نَهارِهِ صِيامل؛  آالفٍ سلبعلةَ الدُّنيا عُمُرَ لَهُ   اللّه كَتَبل   اللّه فِي المُسلِمِ حاجلةَ قَضى ملن:  آله و عليه اهلل صلي رسول اهلل 

، اس ت  س ال  ه زار  هف ت  ك ه  دني ا  عم ر  اندازه به خداوند،  برآورد را مسلمانى نياز خدا براى از هركس.  لَيلِهِ

 .عبادت را هايش شب و نويسد مى روزه او براى را روزهايش
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 اصول اخالقی در رابطه با فروشندگان و مشتریان -3

سازماني با فروشندگان و تامين كنندگان مواد اوليه )ورودي هاي سازمان( بوده و در نهايت قسمتي از روابط تجاري هر 

كنندگان توزيع شود. ل ذا قس متي از    محصول نهايي براي اين كه به مصرف مصرف كنندگان برسد بايد از طريق عرضه

ش مرند ك ه    در كسب و كار را ب ر م ي   ها با اين دو حلقه خواهد بود. احاديث وارده، اصولي كلي تعامالت معمول سازمان

 گيرد: مبناي عمل فروشندگان و مشتريان قرار مي

 َالرِّبا: يلشْتَرِيلنَّ ولال يلبِيعلنَّ فَال ولاِالّ خِصالٍ خَمْسل فَلْيلجْتَنِبْ ولاشْتَرى باعل ملنْ: آله و عليه اهلل صلي   اللّه رلسُولُ قال ،

 614،95 جلد االنوار بحار.  اشْتَرى اِذَا ولالذَّمَّ باعل اِذا ولالْحلمْدل الْعليْبِ ولكِتْمانَ ولالْحللْفل

: نكند ستد و داد وگرنه گزيند دورى خصلت پنج از بايد وبازرگان سوداگر: آله فرمود و عليه اهلل صلي خدا پيامبر

 هنگام نكوهش   5 فروش هنگام كاال ستايش   4 ها عيب داشتن نهان   4 سوگندخوردن   1 رباخوارى   6

 .خريد

 ول بل اعل  مل نْ  ص اللَّهِ رلسُولُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ علبْدِ أَبِي علنْ السَّكُونِيِّ علنِ النَّوْفَلِيِّ علنِ أَبِيهِ علنْ إِبْرَاهِيمل بْنِ عللِيِّ علنْ ول 

 ال ذَّمَّ  ول بلاعل إِذَا الْحلمْدل ول الْعليْبِ كِتْملانَ ول الْحللْفل ول الرِّبلا يلبِيعلنَّ لَا ول يلشْتَرِيلنَّ فَلَا إِلَّا ول خِصلالٍ خَمْسل فَلْيلحْفَظْ اشْتَرَى

 (414ص ،67 ج الشيعة، )وسائل اشْتَرَى إِذَا

 َإِذَا ملكْسل بُهُ  طَ ابل  فِي هِ  كُنَّ ملنْ أَرْبلعٌ يلقُولُ ص اللَّهِ رلسُولَ سلمِعْتُ يلقُولُ ص اللَّهِ رلسُولِ صلاحِبُ أُملاملةَ أَبُو كَانَ قَال 

 (414 ،ص67 الشيعة،ج )وسائل يلحْلِفُ لَا ذَلِکل بليْنَ فِيملا ول يُدللِّسُ لَا ول يلحْملدْ لَمْ بلاعل إِذَا ول يلعِبْ لَمْ اشْتَرَى

د اشاره قرار گرفته بايست در ارتباط و تعامل با اين افراد مدنظر قرار داد، مور هاي اخالقي كه مي در اينجا برخي از گزاره 

 است.

 آسان گيري در كسب و كار. 9-1

اولين اصل اخالقي و رفتاري كه در تمام شئون تجارت بايد جاري و ساري باشد، آسان گرفتن در كس ب و ك ار اس ت.    

تواند مصاديق مختلفي به خود بگيرد، مثال در هنگام وزن كردن حتما نيازي نيست ك ه   آسان گرفتن در كسب و كار مي

حاصل شود. يا اين كه فرضا اگر قرار بود در سر م اه ف رد    آن قدر جنس روي ترازو كم و زياد شود تا دقيقا وزن مدنظر

بدهي خود را بپردازد، اما موفق به پرداخت به موقع نشد و با تاخير چند روزه پرداخت كرد، انسان بايد س عي كن د زي اد    

ان سخت گيري و درشتي از خود نشان ندهد و تجارت و تعامالت اقتصادي را سهل و آسان بگيرد كه اين س هل و آس   

 گيري خود نوعي سود و منفعت براي انسان خواهد بود: 

 َسل هْلًا  قَضَى إِذَا سلهْلًا اشْتَرَى إِذَا سلهْلًا بلاعل إِذَا سلهْلًا كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ لِرَجُلٍ اللَّهُ غَفَرَ :صلي اهلل عليه و آل ه  اللَّهِ رلسُولُ قَال 

خداوند عز و جل پيش از شما مردي را آمرزيد كه در خريد و فروش ( 451ص ،67 الشيعة،ج )وسائل اسْتَقْضَى إِذَا

 و پس دادن و پس گرفتن وام سهل و آسان مي گرفت.
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 َلِرَجُ لٍ  ذَلِ کل  عليه السالم عللِيٌّ قَالَ الرَّبلاحِ مِنَ ولجْهٌ السَّملاحُ يلقُولُ صلي اهلل عليه و آله اللَّهِ رلسُولَ : سلمِعْتُعليه السالم عللِيٌّ قَال 

در سفارش به مردي كه مش غول   عليه السالم ( امام علي411 ،ص67 ج الشيعة، )وسائل يلبِيعُهلا سِلْعلةًٌ ملعلهُ ول يُوصِيهِ

 فروختن كااليي بود: از پيامبر خدا شنيدم كه مي فرمود گذشت و آسان گيري نوعي سود است.

 است گرفتن آسان در،  بركت . المُماسلحلةِ فِي البلرَكَةُ: آله و عليه اهلل صلى اللّه رسول. 

 ول الْيلمِ ينِ  علنِ تَنَاهلوْا ول بِالْحِلْمِ تَزَيَّنُوا ول الْمُبْتَاعِينَ مِنَ اقْتَرِبُوا ول بِالسُّهُولَةِ تَبلرَّكُوا ول الِاسْتِخَارلةَ قَدَّمُوا التُّجَّارِ ملعْشَرَ يلا 

 النَّاسل تَبْخَسُوا ال ول الْمِيزانَ ول الْكَيْلَ أَوْفُوا ول الرِّبلا تَقْرَبُوا لَا ول الْملظْلُومِينَ أَنْصِفُوا ول الظُّلْمِ علنِ تَجلافَوْا ول الْكَذِبل جلانَبُوا

 جماع ت  اي: الس الم  علي ه  عل ي  ام ام ( 149 ص، 64ج، الوسائل مستدرك)  مُفْسِدِين الْأَرْضِ فِي تَعْثَوْا ال ول أَشْيا لهُمْ

 برك ت  خداون د  از معامل ه  در آس انگيري  ب ا  و طلبي د  نيكي و خير خداوند از كار و كسب ازشروع پيش بازرگان

 دوري گفتن دروغ از، بپرهيزيد خوردن قسم از، شويد آراسته بردباري زيور به، شويد نزديک خريداران به، جوييد

 پيمانه و نگرديد ربا پيرامون و كنيد رفتار عدالت و انصاف به مظلومان با، بترسيد اجحاف و كردن ستم از، كنيد

 . فرو مرويد تبهكاري و فساد گرداب در زمين روي و نگذاريد فرو مردم حق از چيزي و كنيد كامل را ترازو و

 ته ذيب ) االِقتِض ا ِ  سل هلِ ،  القَض ا ِ  سلهلِ،  الشِّرا ِ سلهلِ،  البليعِ سلهلِ عللىُ  اللّه بارلكل:  آله و عليه اهلل صلى اهلل رسول 

 آسان و،  پردازد مى آسان،  خرد مى آسان،  فروشد مى آسان كه باد كسى بر خدا بركت (79، 61،  7:  األحكام

 .كند مى مطالبه

 5: الكافي. ) بِالسُّهولَةِ وتَبلرَّكوا،  االِستِخارلةَ قَدِّمُوا...  التُّجّارِ ملعشَرَ يا: الكوفَةِ أسواقِ في مُنادِيا السالم عليه عليّ اإلمام 

 آغ از  خي ر  طلب با را تجارت! ... وران پيشه اى:  كوفه بازارهاى در ندايش در السالم عليه على امام( 4، 656، 

 .يابيد بركت گيرى آسان با و،  كنيد

 نهي از سوگند خوردن در كسب و كار .9-2

با فروشنده( است تا سعي كند يكي از رفتارهاي رايج در روابط تجاري، سوگند خوردن و قسم خوردن يكي از طرفين )غال

يک نوع اطمينان خاطري به طرف مقابل بدهد كه آنچه مي گويد راست و حقيقت است و وي قصد فريب وي را ندارد. 

تواند منجر به تحت تاثير قرار گرفتن طرف مقابل شود. به ط ور   از آنجا هم كه سوگند خوردن يک امر معنوي است، مي

اند. سوگند و قسم يا مبتني بر حقيقت است كه  ا از سوگند خوردن در كسب و كار باز داشتهكلي روايات معصومين افراد ر

كند. در حرمت شق دوم شكي نيست كه  شود يا مبتني بر كذب است و فرد به دروغ قسم ياد مي سوگند راست تلقي مي

 روايات زير بيانگر نهي شديد از آن هستند:

 َ7 ج )الك افي،  جل لَّ  ول عل زَّ  اللَّ هل  بل ارلزل  فَقَدْ كَاذِبٌ أَنَّهُ يلعْلَمُ هُول ول يلمِينٍ عللَى حللَفل ملنْ الس الم عليه  اللَّهِ علبْدِ أَبُو قَال، 

 گويد به جنگ خدا رفته است. ( هركه سوگندي خورد و بداند كه دروغ مي445ص

 َ( خداي ع ز و ج ل فرم وده    166،1الْكَاذِبلة )ثواب اعمال  أَيْملانِلِلْ تَعلرَّضل ملنْ رلحْملتِي أُنِيلُ لَا جللَّ ول علزَّ اللَّهُ قَال

 گردانم. است من رحمت خود را شامل حال كسي كه سوگند دروغ بخورد نمي
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 َچگونه ( 41، ص66الوسائل،ج )مستدرك الْفَاجِرَةِ الْيلمِينِ إِلَى يلتَسلرَّعُ ملنْ اللَّهِ علذَابِ مِنْ يلسْلَمُ كَيْفل عليه السالم قَال

 خورد. محابا سوگند دروغ مي از عذاب خدا در امان ماند كسي كه بي

 أيُّهلا النّاسُ! ال تَشغَلَنَّكُم دُنياكُم علن آخِرَتِكُم، فَال تُؤثِروا أهوا لكُم عللى طاعل ةِ رلبِّكُ م،    : صلي اهلل عليه و آله  رسول اللّه

ه اى   هوس . پسمردم! مبادا دنيايتان، شما را از آخرتتان باز دارداى  .وال تَجعللوا أيمانَكُم ذَريعلةً إلى ملعاصيكُم

اى ب راى   بُ ردارى از پروردگارت ان ت رجيح ندهي د و عه د و پيم ان و س وگندتان را وس يله         خود را بر فرم ان 

  دهيد.نهايتان قرار  نافرمانى

اند، تا ج ايي ك ه گفت ه     فارش كردهاما روايات حتي افراد را از سوگند راست در كسب و كار بازداشته و به عدم آن س

 : 116كند گيرد، خداوند در روز قيامت به وي نگاه نمي شده كسي كه خريد و فروش كااليش با سوگند صورت مي

 لَ ا  ول يل رْحلمُ  لَ ا  اللَّ هل  فَإِنَّ لِيلمِينِکل عُرْضَةً اللَّهل تَجْعللِ لَا ول ضَرُورلةٍ غَيْرِ مِنْ صلادِقاً لَا ول كَاذِباً بِاللَّهِ تَحْلِفْ لَا عللِيُّ يلا 

( اي علي چنانچه ضرورتي در ميان نباشد نه به راس ت  61ص ،74ج كَاذِباً )بحاراألنوار، بِاسْمِهِ حللَفل ملنْ يلرْعلى

و نه به دروغ به خدا سوگند مخور و خدا را وسيله سوگند خود قرار مده؛ زيرا خداوند به كسي كه سوگند دروغ 

 كند و از او مراقبت نمي نمايد. دكند رحم نميبه نام او يا

 ْلَا بِضَاعلةً اللَّهل اتَّخَذَ رلجُلًٌ أَحلدُهُمْ الْقِيلاملةِ يلوْمل إِلَيْهِمْ تَعلالَى اللَّهُ يلنْظُرُ لَا ثَلَاثَةًٌ قَالَ :عليه السالم مُوسلى الْحلسلنِ أَبِي علن 

بِيلمِينٍ. سه دسته اند كه خداوند در روز قيامت به آنها نگاه نمي كند كه يك ي از   إِلَّا يلبِيعُ لَا ول بِيلمِينٍ إِلَّا يلشْتَرِي

 آنها مردي است كه ... .

در روايات حتي اثر مادي براي سوگند خوردن در كسب و كار آمده و آن را مايه تلف شدن كاال و از بين رفتن بركت 

 دانسته است:

o ْ5ج )الك افي،  الْبلرَكَ ةَ  يلمْحل قُ  ول السِّ لْعلةَ  يُنَفِّ قُ  فَإِنَّ هُ  الْحللْفل ول إِيَّاكُمْ يلقُولُ كَانَ أَنَّهُ السالمعليه  الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ علن ،

 برد. كند و بركت را از بين مى  ز قسم خوردن بپرهيزيد، چرا كه كاال را تلف مى ( ا661ص

o ِسوگند اجباري دروغ ب راي   (446ص ،7ج الكافي،) الْفَقْرَ الْعلقِبل تُورِثُ الْكَاذِبلةُ الصَّبْرُ الْيلمِينُ عليه الس الم  اللَّهِ أَبُوعلبْد

 آورد. بازماندگان فقر به بار مي

o ْبللَاقِعل أَهْلِهلا مِنْ يلارلالدِّ تَدلعُ فَإِنَّهلا الْفَاجِرَةَ الْيلمِينَ ول إِيَّاكُمْ صلي اهلل عليه و آله اللَّهِ رلسُولُ قَالَ قَالَ عليه السالم جلعْفَرٍ أَبِي علن 

 كند.  ها را از ساكنانش خالي مي ( از سوگند دروغ بپرهيزيد كه آن خانه445ص ،7)الكافي، ج

o َ( سوگند اجباري 114ص ،14ج الشيعة، )وسائل الْفَقْرَ الْعلقِبل تُورِثُ الْكَاذِبلةُ الصَّبْرُ الْيلمِينُ :عليه السالم اللَّهِ أَبُوعلبْدِ قَال

 برد. ها مي دروغ بركت و آباداني را از خانه

                                                           
در کتاب شریع وسائل الشیعه بابی با عنوان کراهت داشتن سوگند صادق در خرید و فروش و حرام بودن سوگند کاذب    221

 (122، ص17 الشیعة، ج )وسائل کَاذِباً الْحَلْفِ تَحْرِیمِ وَ صَادِقاً الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ عَلَى الْحَلْفِ کَرَاهَةِ )بَابُ وجود دارد.
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o سوگند دروغ ك اال   -(46416: اليمين الكاذبة منفقة للسعة ممحقة للكسب. )كنز العمال صلي اهلل عليه و آله رسول اهلل

 برد.  دهد اما بركت را از كسب و كار مي را رونق مي

o َأَقِلُّ وا  السَّملاسِ رَةِ  ملعلاشِ رَ  يل ا  فَقَالَ الْإِبِلُ فِيهلا يُقَامُ كَانَ ول مُعليْطٍ أَبِي ابْنِ دلارِ عللَى عليه السالم الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَامل قَال 

: اي جماع ت دالل! كمت ر   عليه الس الم  ( امام علي661ص ، 5ج )الكافي، لِلرِّبْحِ ملمْحلقَةًٌ لِلسِّلْعلةِ ملنْفَقَةًٌ فَإِنَّهلا الْأَيْملانَ

 برد.  رساند و سود )حقيقي( را از بين مي سوگند خوريد كه اين كار كاال را به فروش مي

اند. از آنجا كه در روايت زير قيد يا ص فتي ب راي    هم چنين در روايتي فروش كاال با قسم را مايه خشم الهي دانسته

 كه حتي اگر سوگند راست هم باشد مصداق اين روايت است: توان نتيجه گرفت سوگند )ايمان( نيامده است، لذا مي

  ُهمانا كس ى ك ه ب ا     (99، ص614ج، بحاراالنوار)لَيُبْغِضُ الْمُنْفِقَ سللْعلتَهُ بِالْأَيْمانَ.    اِنَّ اللّه :الس الم  عليه قالَ الصّادِق

  كمک قسم كاالى خ ود را بفروش د مورد خشم خ داست.

ي بدست آوردن مال مسلمان باعث حرام شدن بهشت و دخول در آت ش معرف ي ش ده    هم چنين سوگند خوردن برا

 است:

 َالنَّارل لَهُ أَوْجلبل ول الْجلنَّةَ عللَيْهِ اللَّهُ حلرَّمل إِلَّا بِيلمِينِهِ مُسْلِمٍ امْرِئٍ ملالَ اقْتَطَعل رلجُلٍ مِنْ ملا قَالَ :صلي اهلل عليه و آله اللَّهِ رلسُول 

( جز اين 117ص ،616 ج )بحاراألنوار، أَرلاكٍ مِنْ سِولاكاً كَانَ إِنْ ول قَالَ يلسِيراً شَيْئاً كَانَ إِنْ ول اللَّهِ رلسُولَ يلا فَقِيلَ

نيست كه هر كس با سوگند خوردن مال مسلماني را از آن خود كند، خداوند بهشت را بر او حرام و دوزخ را بر 

او واجب گرداند. عرض شد: اي پيامبر خدا هر چند مالي اندك و ناچيز باشد؟ فرمود اگر چه مسواكي از چ وب  

 اراك باشد. 

ضالت رفتاري در كس ب و كاره اي ام روز ب ه ش مار م ي رود.       موضوع سوگند خوردن و قسم يادكردن يكي از مع

كنند كه سود آن عادالنه بوده و ج نس   بسياري از فروشندگان براي اين كه اطمينان مشتري را جلب كنند، قسم ياد مي

را براي تواند اطمينان مشتري را جلب كرده و تمايل در خريد  فروشند. در حالي كه به ظاهر اين امر مي خود را گران نمي

 ايجاد كند، اما بر اساس روايات ذكر شده مال بدست آمده از اين طريق با بركت نخواهد بود. 

 پس گرفتن كاال .9-9

يكي ديگر از نكاتي كه در روايات مورد تاكيد و توجه قرار گرفته است، سفارشاتي است كه در مورد پ س گ رفتن ك اال    

ان از آن امتناع كرده و حتي با نصب تابلو در فروشگاه خود مبني شده است. امري كه ديده مي شود بسياري از فروشندگ

كنند. در روايت آمده است كه كس ي ك ه بي ع انس ان      بر عدم امكان تعويض يا پس گرفتن كاال، اين امكان را سلب مي

 پيشماني را فسخ كند در روز قيامت مورد توجه خداوند خواهد بود:

ملنْ اَقالَ نادِما، اَوْ اَغاثَ لَهْفانا، اَوْ اَعْتَقَ نَسلملةً، اَوْ  علزَّولجللَّ اِلَيْهِمْ يلوْمل الْقِياملةِ:   علةًٌ يلنْظُرُ اللّهاَرْبل :السالم عليه قالَ الصّادِقُ  

كه خريد وفروش  كسى.6 چهار كس در روز قيامت مورد توجّه خداوندند: (4، ص61ج، وسائل الشيعه) زلوَّجل علزَبا.
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كسى ك ه   .4 اى را آزاد سازد كسى كه برده .4. اى را فريادرسى كند زده آنكه اندوه.1 كند فسخشخص نادمى را 

  همسرى را همسر دهد. زن ويا مرد بى

 معامل ه  هركس( 514ص، 6ج الحكمه، ميزان. )الْقِياملةِ يلوْمل   اللّه اَقالَهُ نادِما اَقالَ ملنْ: آله و عليه اهلل صلي   اللّه رلسُولُ قالَ 

 .ب گذرد او گن اهان از قي امت روز خ داون د، كند فسخ را پشيمانى شخص

 بدهي و وام .9-4

يكي از مسائلي كه بيشتر بنگاه هاي تجاري و توليدي با آن مواجهه دارند، موضوع بدهي و وام است. در روايات از يک 

اند، اما از سوي ديگر در صورتي كه فرد نتواند مخارج  سو افراد را از گرفتن وام و مديون نمودن خود به ديگري باز داشته

ازه گرفتن وام به وي داده شده است. لذا مي توان اين گونه نتيجه گرفت كه زندگي خود را تامين كند، در اين صورت اج

آن چه در وهله اول مورد تاكيد است كسب روزي از طريق كار و تالش است؛ اما اگر به داليلي اين امر محقق نشد فرد 

 مي تواند اقدام به گرفتن وام از ديگري نمايد: 

 َ( از وام  646ص ،611)بح اراألنوار، ج  بِالنَّهل ارِ  ذُلٌّ ول بِاللَّيْ لِ  هلمٌّ فَإِنَّهُ الدَّيْنَ ول إِيَّاكُمْ آله صلي اهلل عليه و اللَّهِ رلسُولُ قَال

 گرفتن بپرهيزيد كه آن اندوه شب و خواري روز است.

 ول علزَّ اللَّهِ سلبِيلِ فِي كَالْمُجلاهِدِ كَانَ عِيلالِهِ ول نَفْسِهِ عللَى بِهِ لِيلعُودل حِلِّهِ مِنْ الرِّزْقَ هلذَا طَلَبل ملنْ عليه السالم الْحلسلنِ أَبُو 

: عليه السالم ( امام كاظم94، ص5)الكافي، ج عِيلالَه  بِهِ يلقُوتُ ملا رلسُولِهِ عللَى ول اللَّهِ عللَى فَلْيلسْتَدِنْ عللَيْهِ غُلِبل فَإِنْ جللَّ

هر كه براي تامين خود و خانواده اش در پي كسب اين روزي از راه حالل بر آيد مانند مجاهد در راه خداست. 

 اما اگر نتوانست به دست آورد به اميد خدا و رسول او وام بگيرد و خوراك خانواده اش را تامين كند. 

خاطر تبعات و پيامدهاي آن بوده اس ت.  شايد يكي از حكمت هاي سفارش به عدم مديون شدن و وام گرفتن را به 

در روايات عدم توجه به اين نكته و زياده روي در بدهكاري را منجر به خروج از مسير راستگويي و خوش قولي معرف ي  

 اند. اند. هم چنين براي كم بودن قرض و بدهي، تبعات و فوايدي از جمله طوالني شدن عمر را برشمرده نموده

 ْ( امام  645 ص ،611 )بحاراألنوار، ج الْعُمُرِ زِيلادلةَ الدَّيْنِ خِفَّةِ فِي فَإِنَّ الدَّيْنَ خَفِّفُوا قَالَ عليه الس الم  للَّهِا علبْدِ أَبِي علن

 كند. صادق: كمتر وام بگيريد كه كم قرض داشتن عمر را زياد مي

 بدهكاري زياد، راستگو را  عليه السالم امام علي (461 )غررالحكم، مخلفا المنجز و كاذبا الصادق تصير الدين كثرة :

 كند و خوش قول را بدقول. دروغگو مي

يک دسته بندي از رفتار افراد در طلب و پرداخت بدهي ارائه شده  صلوات اهلل عليه و آل ه در روايت زيباي زير از رسول اكرم 

 است و براي هردسته نتايج اين رفتار معرفي شده است:

 فَذَلِکل يُملاطِلْ لَمْ ول أَعْطَى عللَيْهِ كَانَ إِذَا ول فَأَنْظَرَ لَهُ كَانَ إِذَا رلجُلًٌ وُجُوهٍ ثَلَاثَةِ عللَى الدَّيْنُ آل ه  و عليه اهلل صلي اللَّهِ رلسُولُ قَالَ

 كَ انَ  إِذَا ول اسْتَوْفَى لَهُ كَانَ إِذَا رلجُلًٌ ول عللَيْهِ لَا ول لَهُ لَا فَذَلِکل أَوْفَى عللَيْهِ كَانَ إِنْ ول اسْتَوْفَى لَهُ كَانَ إِنْ رلجُلًٌ ول عللَيْهِ لَا ول لَهُ
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 مي مهلت باشد طلبكار گاه هر كه كسي: است گونه سه وام( 647ص، 611ج، بحاراألنوار) لَهُ لَا ول عللَيْهِ فَذَاكل ملطَلَ عللَيْهِ

 ك ه  كس ي  و كن د  نم ي  زيان و برد مي سود كسي چنين، ورزد نمي تعلل و پردازد مي( موقع به) باشد بدهكار چون و دهد

 زي اني  ن ه  و ب رد  م ي  س ودي  كسي ن ه  چنين؛ پردازد مي موقع به نيز باشد بدهكار اگر و گيرد مي موقع به، باشد طلبكار

، ورزد م ي  تعل ل  و ت اخير  آن پرداخ ت  در باشد بدهكار اگر و گيرد مي پس موقع به باشد طلبكار اگر كه كسي و، كند مي

 .برد نمي سودي و كند مي زيان كسي چنين

گیییروه هیییاي  

 رفتاري

 توصيف نتايج اگر بدهکار باشد اگر طلبکار باشد

 سود مي برد و زيان نمي كند به موقع مي پردازد مهلت مي دهد دسته اول

 نه سود مي برد و نه زياني مي كند به موقع مي پردازد به موقع مي گيرد دسته دوم

 ودي نمي برد و زيان مي كند تعلل و تاخير مي كند مي گيردبه موقع پس  دسته سوم

 

 . گروه هاي رفتاري در جايگاه طلبكار و بدهكار4جدول 

ش دن   آيد در اسالم از يک سو افراد را سفارش به عدم وام گرفتن و م ديون همان طور كه از روايات فوق نيز بر مي

وام گرفتند يا وام دادند توصيه شده است كه اگر انسان در مقام طلب  اند. در سوي مقابل اگر در مواقع اضطرار افرادكرده

كار براي بازپرداخت آن به طرف مقابل مهلت بدهد و اگر در مقام بدهكار است باي د ب ه موق ع دي ن خ ود را ادا كن د.       

ده است تا ج ايي  پرداخت به موقع و بدون تاخير بدهي، قرض و وام نكته مهم است كه در روايات بسيار بر آن تاكيد ش

 توان حق ديگري را بپردازد همانند گناه افراد باجگير و مصداقي از ظلم معرفي شده است:كه گناه تعلل كسي كه مي

 َخَطِيئَ ةُ  يل وْمٍ  كُ لَّ  فَعللَيْ هِ  حلقِّ هِ  أَدلا ِ عللَ ى  يلقْ دِرُ  هُ ول  ول حلقَّ هُ  حلقٍّ ذِي عللَى يلمْطُلْ ملنْ صلي اهلل عليه و آل ه  النَّبِيُّ قَال 

( اگر كسي بتواند حق كسي را بپردازد و تعلل ورزد، هر روز كه بگذرد گناه 646، ص611علشَّارٍ)بحاراألنوار، ج، 

 باجگير برايش نوشته شود. 

 ْنگر )در ( تعل ل ورزي دن ت وا   444ص ،61ج الش يعة،  )وسائل ظُلْمٌ الْغَنِيِّ ملطْلُ صلي اهلل عليه و آله اللَّهِ رلسُولِ أَلْفَا ِ مِن

 پرداخت بدهي( ظلم است. 

  ( بخيل ترين مردم 194ص )غررالحكم، بعِرضه أسخاهم[  بقرضه] بعلرضه الناس : أبخل عليه الس الم امير المومنين

 به مال خويش )يا بدهي خويش( بخشنده ترين آنهاست در )بر باد دادن( آبروي خويش.

 سود گرفتن .9-5

سود گرفتن يكي از ديگر از موضوعات بسيار بحث برانگيز و مهم و مبتالبه در تمام كسب و كارهاست. س وال   موضوع

 اصلي در اين موضوع اين است كه آداب و شرايط اخالق تجاري اسالمي در مورد گرفتن سود چگونه است؟ 
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اي باشد كه اين اصل را  بايد به گونه؛ لذا سود دريافتي 111در روايت آمده است كه ضرر رساندن به مومن حرام است

خدشه دار نكند. هم چنين در روايت زير آمده است كه سود گرفتن مومن از مومن ربا است مگر اين ك ه ب يش از ص د    

 توان از او سود گرفت: درهم از او خريد كند كه در اين صورت به اندازه مصرف يک روز مي

 ْقُوتل عللَيْهِ فَارْبلحْ دِرْهلمٍ مِائَةِ مِنْ بِأَكْثَرَ يلشْتَرِيل أَنْ إِلَّا رِبًا الْمُؤْمِنِ عللَى الْمُؤْمِنِ رِبْحُ الَقَ عليه السالم اللَّهِ علبْدِ أَبِي علن 

 (655 ص ،5 ج )الكافي، بِهِمْ ارْفُقُوا ول عللَيْهِمْ فَارْبلحُوا لِلتِّجلارلةِ يلشْتَرِيلهُ أَوْ يلوْمِکل

معامله داستاني در مورد امام صادق نقل شده است كه در اينجا به آن اشاره مي شود. امام در خصوص سودگرفتن در 

بنده خود را به نام مصادف را احضار كردند و هزار دينار به او دادند و فرمودند آماده شو كه به مصر بروي  عليه السالم صادق

ي به استقبال آنها آمد و به اطالعشان رساندند ك ه در  ام زياد شده است. وقتي به مصر نزديک شدند كاروان چون خانواده

مصر از كاالهاي آنها چيزي نيست. پس با هم عهد و پيمان بستند كه كاالهاي خود را به كمتر از ي ک دين ار س ود در    

يک دينار نفروشند. پس از فروش كاال و گرفتن پول خود به مدينه برگشتند. مصادف با دو كيسه كه در هر ي ک ه زار   

رسيد و عرض كرد فدايت شوم اين كيسه اصل سرمايه است و اين يكي س ود آن.   عليه السالم ينار بود خدمت امام صادقد

حضرت فرمود: اين سود زيادي است با كاال چه كردي؟ مصادف براي امام توضيح داد كه چه كردند و چگون ه ب ا ه م    

شويد كه كاالهاي خود را به آنان  مسلمان هم پيمان مي عهد وپيمان بستند. حضرت فرمود سبحان اهلل. عليه گروهي از

كمتر از يک دينار سود در يک دينار نفروشيد؟ سپس يكي از دو كيسه را گرفتند و فرمودند اين سرمايه من است و ما را 

 ج في،)الكا تر از به دست آوردن مال حالل است. به اين سود نيازي نيست. آن گاه فرمود اي مصادف شمشير زدن آسان

 (661، ص5

كسب سود پس از تاديه حقوق واجب از نظر اسالم نه تنها اش كالي ن دارد ك ه موج ب     »به طور كلي بايد گفت كه 

گردش مال و كسب و كار است و از نظر اسالم نشانه عقل. در اين حال نظر به اطالق روايات حس ن تج ارت، كث رت    

خيره كردن )بدون گردش قبلي( بيانجامد. اما اصل كثرت سود در سود نيز بدون اشكال است مگر آن كه به انباشتن و ذ

صورتي كه در گردش باشد و حقوق واجب آن تاديه شود، نه تنها حرام نيست كه در بسياري موراد موجب ايجاد اشتغال 

اصول اما همان طور كه شد رعايت  (449، 6419، شهرياري و قراملكي) «و رونق بازار كسب و كار كالن مملكت است.

اخالقي و شرعي در سودگرفتن امري ضروري است. به عنوان مثال رعايت عدالت، انصاف و ايثار بسته به مخاطب بايد 

 مد نظر قرار گرفته شود. 

 انصاف .9-6

انصاف اصل اخالق ديگري است كه در تمام شئون كسب و كار بايد به آن توجه شود و منحصر در رفتار با فروشندگان 

، برت رين  114ت وان ب ه برت رين فض ايل     از توصيفاتي كه در مورد انصاف در روايات آم ده اس ت م ي   و مشتريان نيست. 

                                                           
 (121ص ،2)الکافی،ج حَرَامٌ الْمُؤْمِنِ غَبْنُ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ عِیسَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَنْهُ  222
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، 117، دوام بخش ب ه محب ت و دوس تي   116، به عنوان زيور زمامداري115، داشتن بزرگترين ثواب براي انصاف114ها خصلت

 و ... اشاره كرد. 161، مايه آسايش119، خصلت بزرگان111الفت دهنده دل ها

 صيفاتي است كه از انصاف شده است:روايات زير ساير تو

 نظ ام و رش ته دي ن دو     .نِظامُ الدِّينِ خَصلَتانِ : إنصافُکل مِن نَفسِکل ، و مُواساةُ إخوانِکل : السالم عليه  اميرالمومنين

 .خصلت است: انصاف داشتن و همدردى و كمک نسبت به برادران

  ب رد و   انص اف، اختالف ات را از ب ين م ى     .اإلنصافُ يلرفَعُ الخِالفل ، و يُوجِبُ االيتِالفل : السالم عليه  اميرالمومنين

 .شود موجب الفت و همبستگى مى

  تاج مرد، عزّت نفْس اوست و زيورش انصاف او . تاجُ الرّجُلِ علفافُهُ و زلينُهُ إنصافُهُ: السالم عليه اميرالمومنين. 

  زكاتِ قدرت، انصاف است .زلكاةُ القُدرلةِ اإلنصافُ: السالم عليه اميرالمومنين. 

  يابد دها دوام مىبا رعايت انصاف است كه پيون .بالنَّصفَةِ تَدومُ الوُصلَةُ : السالم عليه اميرالمومنين. 

ده د، اعتق ادات ف رد و     همان طور كه ذكر شد، يكي از عواملي كه سطح و نوع رابطه انسان با سايرين را شكل مي

مسلمان بودن و شيعه بودن آنهاست. در روايت زير انصاف به عنوان حداقل ترين سطح رفت اري اس ت ك ه ي ک ف رد      

مذهبي كه دارند داشته باشد معرفي شده است و سطح ب االتر از آن يعن ي   مسلمان بايد با تمام انسان ها فارغ از دين و 

 ايثار است كه مخصوص مومنان است:

                                                                                                                                                                                     
السالم علیه اإلمامُ علیٌّ  221

 اإلنصافُ أفضَلُ الفَضائل : 

  اإلنصافُ أفضَلُ الشِّیَم : السالم علیه عنه  221
السالم علیه عنه  222

 اإلنصافِ  مَثوبَهُ  المَثوبَةِ  أعظَمَ إنّ  : 

السالم علیه عنه  226
 هاإلنصافُ زَینُ اإلمر : 

 اإلنصافُ یَستَدیمُ المَحَبَّةَ : السالم علیه عنه  227
 : اإلنصافُ یُؤلِّفُ القُلوبَ السالم علیه عنه  223
السالم علیه عنه  221

 اإلنصافُ شِیمَةُ األشراف : 

السالم علیه عنه  212
 اإلنصافُ راحَةٌ : 
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  با ديگر مردم به انصاف رفتار كن  .عامِلْ سائرَ النّاسِ باإلنصافِ و عامِلِ المؤمِنينَ باإليثارِ: السالم عليه اميرالمومنين

 .و با مؤمنان به ايثار

جه در روايات در خصوص لزوم رعايت انصاف حتي با كسي كه وي ف رد منص في ب ه ش مار     يكي از نكات جالب تو

باشد. در واقع به واسطه اهميت موضوع انصاف، باعث شده است تا حتي در اين خصوص اجازه عمل متقابل  رود، مي نمي

 به مثل داده نشود. 

  ٌّمؤمن ]حتّى[ با كسى ك ه نس بت ب ه او انص اف ب ه خ رج        .المؤمِنُ يُنصِفُ ملن ال يُنصِفُهُ :السالم عليه اإلمامُ علي

 .كند دهد، با انصاف عمل مى نمى

  ٌّاش  عادلترين مردم كسى است كه در حقّ ستم كننده . أعدللُ النّاسِ ملن أنصلفل ملن ظَلَملهُ :الس الم  عليه اإلمامُ علي

 .با انصاف عمل كند

 ان به موارد زير اشاره كرد:اما نتايج و اثراتي كه بر انصاف مترتب است مي تو

 بر داشته شدن عذاب از جامعه اي كه فردي منصف در آن زندگي مي كند: (6

 يا بنَ ملسعودٍ، أنصِفِ النّاسل مِن نَفسِکل ، و انصلحِ االُمَّةَ و  :  في وصيَّتهِ البنِ ملسعودٍ    آل ه   و  عليه   اهلل صلى  رسول اهلل

على أهلِ بللدلةٍ أنتل فيها و أرادل أن يُن زِلَ علَ يهِمُ العل ذابل نَظَ رَ إلَي کل         بل اللّهارحلمْهُم ، فإذا كُنتل كذلکل و غَضِ

آل ه   و  عليه   اهلل صلى  پيامبر خدا .و ما كانَ رلبُّکل لِيُهْلِکل القُرى بِظُلْمٍ و أهْلُها مُصْلِحونَ :تعالى   فرَحِملهُم بِکل ، يقولُ اللّه

پسر مسعود! از جانب خود به مردم حق بده و با انصاف باش و نس بت ب ه آن ان     اى :در سفارش به ابن مسعود

ب رى خش م    اى كه تو در آن به سر م ى  خيرخواه و مهربان باش؛ زيرا اگر چنين بودى و خداوند بر مردم آبادى

خ داى  كن د.   كند و به خاطر تو به آن مردم رحم مى گرفت و خواست بر آنان عذاب فرو فرستد، به تو نگاه مى

و پروردگار تو ]هرگز[ بر آن نبوده است كه شهرهايى را كه مردمش اصالحگرند، به س تمى   :فرمايد متعال مى

 .هالك كند

 افزايش عزت و اعتبار  (1

 السالم عليه  اميرالمومنين
ب ه  بدانيد كه هر ك س نس بت    .إالّ عِزّا   أال إنّهُ ملن يُنصِفُ النّاسل مِن نَفسِهِ لَم يلزِدْهُ اللّه : 

 .افزايد مردم از خود انصاف به خرج دهد، خداوند جز بر عزّت او نمى

 در روايت ديگري عدم رعايت انصاف را باعث خارج شدن قدرت از دست انسان معرفي شده است:

 داون د خ، نده د  خ رج  به( عدالت) انصاف كه كسى. اإلمكانَ   اللّه سللَبلهُ اإلنصافل ملنَعل ملن: السالم  عليه اميرالمومنين 

 بگيرد. او از را قدرت
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 افزايش دوستان (4

 گردد مى دوستان افزايش باعث، داشتن انصاف. المُواصِلونَ يلكثُرُ بالنَّصفَةِ:  السالم  عليه اميرالمومنين. 

 نزديک شدن به خدا (4

  السالم عليه اميرالمومنين
دادخواهى كن ى )ب ا ديگ ران    تو اگر از خودت  . إنَّکل إن أنصلفتل مِن نَفسِکل أزلَفَکل اللّه : 

 .انصاف به خرج دهى( خداوند تو را ]به خودش[ نزديک گرداند

تواند بسيار مورد استفاده افراد فعال در عرص ه كس ب و ك ار و تج ارت ق رار      در روايت تكان دهنده ديگري كه مي

مقابل در معامله فرد منصف و  بگيرد، آمده است كه اگر انسان به فردي كه به وي اعتماد كرده و به اين گمان كه طرف

عادلي است كار را به انسان واگذار كرده است، خيانت كند و در پي اين اعتماد به او ضرري بزند و او را مغبون و خاس ر  

 شود. سازد، در اين صورت حكم گناه رباخوردن براي انسان نوشته مي

 َرا كار كه كسى ساختن مغبون( 614ص، 614ج بحاراالنوار،. )رِبا الْمُسْتَرْسِلِ غَبْنُ: آله و عليه اهلل صلي   اللّه رلسُولُ قال 

 .دارد رباخوارى حكم، سپرده انسان خود انصاف به

 وفادارى نسبت به معامالت .9-7

 در ك ه  رود م ي  شمار به اساسي و مهم مسائل از عهد به وفاي مسئله شود مي استفاده روايات و آيات از كه گونه همان

نظام اجتماعي  نشود توجه اساسي مسئله اين به باشد بنا اگر زيرا، است گرفته قرار عنايت كمال مورد اسالم مقدس دين

 نتيج ه  در و ك رد  خواهن د  اعتماد سلب يكديگر از مردم مرج و هرج و نظمي بي اثر در و شد خواهد جامعه دچار خدشه

 دشمن مورد در حتي كه دهدمي اهميت عهد به وفاي به قدرآن اسالم رو اين از. شودمي سست اجتماعي روابط زيربناي

ق رآن مجي د    .ش مرد مي الزم را پيمان و عهد به وفاي ندارد توافق انسان با هدف و مسلک و عقيده نظر از كه كسي و

لِأَمان اتِهِمْ ول علهْ دِهِمْ   داند و مي فرمايد: ول الَّ ذِينَ هُ مْ   ها و خصوصيات افراد با ايمان را وفاي به عهد مييكي از ويژگي

  .راعُونَ

، انس اني  عق ل ، ش ود  م ي  افراد حقوق شدن پايمال موجب و است حيله و مكر نوعي پيمان شكستن آنكه دليل به»

 در و دانس ته  ضروري امري را عهد به التزام، كريم قرآن، رو اين از. بيند مي الزم و ضروري را پيمان و عهد به بندي پاي

 آن درب اره  معن ا  تم ام  ب ه  و تأكي د  آن مص اديق  هم ه  در پيمان و عهد به وفاي بر مختلف هاي عبارت با فراواني آيات

 در (64، 6414، س لطاني ) «.است داده سخت عذاب وعده آنان به و نموده نكوهش را شكنان پيمان و كرده گيري سخت

 بب رد  ن ام  عظمت به عليه الس الم  اسماعيل حضرت از خواهدمي كه آنگاه متعال خداي كه بس همين عهد به وفاي اهميت

 ك انَ  إِنَّ هُ  إِسْماعِيلَ الْكِتابِ فِي اذْكُرْ ول: فرمايد مي و شود مي يادآور او برجسته اوصاف از يكي عنوان به را عهد به وفاي

  نَبِيا. رلسُوالً كانَ ول الْولعْدِ صادِقَ
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در مورد شدت جايگاه و لزوم اهتمام به مسئله وفاي به عهد، نقل روايت تكان دهنده از حضرت صادق، جالب توجه 

 ب زرگ  س نگي  كن ار  در مردي با آله و عليه اهلل صلي خدا رسول فرمودند كه است شده نقل السالم عليه صادق امام ازخواهد بود. 

 اهلل ص لي  خدا رسول بر آفتاب گرماي و تابش: داد ادامه السالم عليه امام. گردد باز او تا بماند آمدنش انتظار در كه گذاشت قرار

 سايه به شما كه دارد اشكالي چه! خدا رسول اي: كردند عرض ايشان به حضرت يارانِ يافت، شدت مكان آن در آله و عليه

 النبي سنن) .ام گذارده وعده مكان اين در او با من: فرمود آله و عليه اهلل صلي خدا رسول( بايستيد؟ انتظار به آنجا در و) برويد؟

 (65 ص

 از جمله ديگر روايات كه به موضوع وفاي به عهد پرداخته اند مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 عه د و پيم ان    به كس كه وفاي آن (96ص،75ج،)بحاراالنواردين لمن ال عهد له : الآله و عليه اهلل صل اكرم رسول

 .دين نداردنكند، 

 ب ه مق رراتش    ها را با عمل پيمان (655 حكمت، البالغه )نهجاعتصموا بالذمم في اوتادها  :السالم عليه علي حضرت

 يد.محكم نگهدار

  اَلْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ، عليْنُهُ ول دلليلُهُ، ال يلخُونُهُ ول ال يلظْلِمُهُ ول اليلغُشُّهُ ول ال يلعِ دُ عِ دلةً    عليه السالمقال االمام الصادق :

فرمود: مؤمن برادر مؤمن، چشم و راهنماي اوست و نسبت  عليه السالم امام صادق (666، ص1الكافي، ج) فَيُخْلِفَهُ

 .كند و با او وعده و عهدي را نمي بندد كه به آن عمل نكند تم و حيله نميبه برادر ايماني خود، خيانت و س

  به ب رادر   (151، ص71بحار األنوار، ج ) : التَعِدلنَّ اَخاك ولعْداً لَيْسل في يلدِك ولفاؤُهُ عليه الس الم قال االمام الصادق

 .ديني خود وعده اي مده كه وفاي آن در اختيار تو نيست

  ِمسلمانان  (647، ص614ج ،بحاراالنوار) .  اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدل شُرُوطِهِمْ اِالّ ما خالَفل كتابل اللّه :الس الم  يه علعلنِ الصّادِق

 به قراردادهاى خود وفادارند مگر شرطى كه بر خالف ق رآن باشد.

 ول الْحل قِّ  قَوْلُ:  السالم عليه قالَ الدّينِ، شَرايِعِ بِجلميعِ اَخْبِرْني :السالم عليهما الحُسلين بْنِ لِعلليّ قُلْتُ: قالَ مالک ابي عن 

 الس الم  علي ه  العاب دين  زي ن  ام ام  به: گويد مي مالک ابي (617 ص ،6 ج الخصال،) بِالْعلهْدِ الْولفا ُ ول بِالْعلدْلِ الْحُكمُ

 وفاي و عادالنه قضاوت و گويي حق: فرمود السالم عليه امام. بفرماييد من به را دين دستورات جميع: كردم عرض

 .عهد به

كنن د و خل ف    اهميت وفاي به عهد تا جايي است كه روايات آن ريشه آن را در ايمان به خدا و روز معاد معرفي مي

 وعده كنندگان كساني هستند كه به خداوند يقين ندارند:

o و خ دا  ب ه  كه هر (464ص ، 1الكافى، ج) ولعلدل إذا فَلْيلفِ اآلخِرِ اليلومِ و   بِاللّه يُؤمِنُ كانَ ملنْ آل ه  و عليه اهلل صلي پيامبر 

 كند. عمل خود وعده به بايد دارد ايمان معاد روز
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o ندارد يقين خدا ( به9577ح، دررالكلم و )غررالحكم ذِمَّتَهُ و عُهُودلهُ يلرعل لَم ملن   بِاللّه أيقَنَ ما:  السالم  عليه على امام 

 گذارد. فرو را خود پيمان و عهد كه كسى

o ُكه كس هر (464 ص ،1 ج الكافي،) ولعلدل اِذا فَلْيلفِ االخِرِ الْيلوْمِ ول بِاهللِ يُؤْمِنُ كانَ ملنْ:  آله و عليه اهلل صلي اهللِ رلسُول 

 .كند وفا دهد مي كه اي وعده به بايد دارد، ايمان قيامت روز و خداوند به

افراد، وفاي به عهد است تا جايي كه در روايات سفارش به عدم اعتماد ب ه  يكي از عوامل مهم در ايجاد اعتماد بين 

 افرادي شده است كه نسبت به عهد و پيمان خود تعهدي ندارند:

 به عهد  بر دوستي كسي كه( 414ص ،)غررالحكمال تعتمد علي موده من ال يوفي بعهده  :السالم عليه علي حضرت

 .كند اعتماد نكن و پيمان خود وفا نمي

 هم چنين روايات زير به پيامدهاي پيمان شكني و عدم وفاي به عهد پرداخته است:

 هرگ اه م ردم  (45ص ،611ج ،)بح اراالنوار  اذا نقض وا العه د س لط اهلل عل يهم ه دوهم      :السالم عليه علي حضرت 

 .كند شكني كنند، خداوند دشمنان را بر آنها مسلط مي پيمان

 عقوبه رجل عاهدته علي امر كان من نيتک الوفا له و في نيته الغ در ب ک    اسرع االشيا: الس الم  عليه علي حضرت 

به آن باش د   به كيفر مرد آن است كه با او پيمان بندي و قصدت وفاي ترين چيزها سريع( 697ص،)غررالحكم

 .به تو را داشته باشد و او قصد خيانت

 بعهدك و ال تختلن عدوك. فانه ال يجترى  فال تغدرن بذمتک و ال تخيسن  ]يا مالک [ :السالم عليه علي حضرت

على اهلل اال جاهل شقى و قد جعل اهلل عهده و ذمته امنا افضاه بين العباد برحمته و حريما يسكنون الى منعته، 

ت خيان ت نك ن و   ن  ب ه عه د و پيما   ه يچ گ اه   مال ک(  ( )اي54 نام ه ، البالغ ه  )نهجو يستفيضون الى جواره 

ده د   از نادان و شقي كسي گس تاخي ب ر خداون د روا نم ي     ا فريب مده، زيرا غيرشكني ننما و دشمنت ر پيمان

از روي رحمت، مايه  شود به نام او منعقد مي كه را عهدي خداوند. است( خداوند بر گستاخي عهدشكني، )چون

 سرعتكند و با  سايش بندگان قرار داده و حريم امني است كه در سايه نيروي آن، سكونت و آرامش پيدا ميآ

  .برند به سوي آن پناه مي

 اص ول عده المومن اخاه نذر الكفاره له فم ن اخل ف فبخل ف اهلل ب ده و لمقت ه تع رض       : الس الم  عليه صادق امام( 

 آن وفا نكند،به  اش هم چون نذر است كه كفاره ندارد. كسي كه برادر دينيبه  وعده مومن( 464ص،1ج،كافي

 .به مخالفت با وعده خدا برخاسته و خود را در معرض غضب خدا قرار داده است

 چانه زني .9-8

http://www.miyanali.com/
http://www.miyanali.com/


261 
 

هايي است كه نسبت به چانه زن ي ب راي ك م    يكي از نكات جالب توجه در آداب كسب و كار از منظر اسالمي، سفارش

ده شده است كه اثر رواني پس از فرآيند خريد براي فرد به دنبال خواهد داشت و كردن قيمت و گرفتن تخفيف از فروشن

 نوعي اطمينان و آرامش خاطر براي كساني كه كاالي خود را بعد از چانه زني خريد كرده اند به وجود مي آورد:

 َغَيْ رُ  شِرَائِهِ ول بليْعِهِ فِي الْملغْبُونَ فَإِنَّ الْجلزِيلَ أَعْطَى إِنْ ول لِلنَّفْسِ أَطْيلبُ فَإِنَّهُ الْمُشْتَرِيل ملاكِسِ عليه السالم أَبُوجلعْفَرٍ قَال 

: با خريدار چانه بزن، زيرا اگر چ ه زي اد ه م    عليه السالم ( امام باقر455ص ،67ج ، الشيعة )وسائل ملأْجُورٍ لَا ول ملحْمُودٍ

زيان در خريد و فروش كاري پسنديده ي ا  پول بدهد چانه زدن موجب آرامش و رضايت خاطر بيشتري مي شود. 

 سزاوار پاداش نيست. 

 ُأَشَدَّ بِبُدْنِکل تُملاكِسُ بِعلرَفَةَ أَنْتل ول أَمْسِ مِنْکل النَّاسُ علجِبل أَبُوحلنِيفَةَ لَهُ قَالَ قَدْ ول يلقُولُ عليه السالم اللَّهِ علبْدِ أَبلا سلمِعْت 

( 546ص ،4 )الك افي، ج  مل الِي  فِ ي  أُغْ بلنَ  أَنْ الرِّضَا مِنَ لِلَّهِ ملا ول عليه الس الم  اللَّهِ علبْدِ أَبُو لَهُ فَقَالَ قَالَ يلكُونُ مِكَاساً

عرض كرد: ديروز مردم از آن همه چانه زدن شما بر سر خري د ش تران قرب اني     عليه الس الم  ابوحنيفه به امام صادق

 ي ببينم.تعجب كردند. حضرت فرمود خدا راضي نيست كه زيان مال

گي ري در   ذكر اين نكته در اينجا ضروري است كه از آنجا كه يكي ديگر از بايدهاي رفتاري در كسب و كار، آس ان 

خريد و فروش معرفي شد و با توجه به اين كه در عرف جامعه حدي از چانه زن ي مقب ول و پذيرفت ه ش ده اس ت، ل ذا       

فروشنده و هم خريدار در فرآيند توافق بر سر قيم ت س ختگيرانه و   منافاتي با آسان گيري نخواهد داشت. البته بايد هم 

 بسته عمل نكنند و تا جايي كه امكان دارد رعايت طرف مقابل را كرده و به سود و منفعت كمتر قناعت كنند. 

نكته مهم ديگري كه از اينجا قابل درك است، لزوم ذكاوت و حساسيت مشتري در معامله اس ت. مش تري خ وب،    

 است كه موجبات ضرر به خود را فراهم نكند. روايت ذيل از حضرت باقر عليه السالم دال بر اين امر است:مشتري 

  ُبليْعل يْنِ  كَ رِهل  أَنَّ هُ  ع جلعْفَ رٍ  أَبِي علنْ نُبِّئْتُ قَالَ سِنَانٍ بْنِ مُحلمَّدِ علنْ حلمَّادٍ بْنِ الرَّحْملنِ علبْدِ علنْ مُحلمَّدٍ بْنُ أَحْملد 

كند كه از حضرت باقرالعلوم عليه السالم  : محمد بن سنان نقل مييُرَ لَمْ ملا شِرَا ل ول تَقْلِيبٍ غَيْرِ عللَى خُذْ ول اطْرَحْ

آموخته است كه ايشان تمايلي به خريد همزمان دو چيز، انتخاب كاال بدون بررسي آن )پشت و رو نك ردن( و  

 خريد چيزي كه نديده است نداشتند.
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 اخالقی در مورد مصرف و تولید اصول -4
 و ك اري گزاف ه  گون ه  ه ر  از عبارت كه است شده گفته آن درباره و است اسراف، موجود متون در عمده مباحث از يكي

 تجاوز معني به اسراف يا و شود مي گفته معقول غير مصرف و حاجت حد از بيش مصرف به و است ميانه حد از گذشتن

 و فرهنگ ي ، سياس ي ، اجتم اعي  مقتض يات  و شرعي و عقلي موازين به توجه با كه مخارجي گونه هر لذا و است حد از

 مرات ب  ك ه  آنج ا  اس ت. از  ن اگوار  آمدهاي پي موجب و بزرگ گناهان از و اسراف، كند تجاوز الزم مرز و حد از، فردي

 حاجت داشتن با موارد قبيل اين در، است ديگر بعضي از ترالزم و ترمهم برخي و متفاوت ضعف و شدت لحا  از احتياج

( لذا مه م ت رين   54، 6411رود. )سبحاني،  مي شما به اسراف، مهم غير احتياج رفع در مال و ثروت كردن خرج، مهمتر

 توان مصرف مبتني بر نياز و نيز مصرف به اندازه نياز دانست.اصل اخالقي در حوزه مصرف را مي

ترين موضوعي است محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و ويراني آن مهمدر حوزه توليد نيز مباحث مربوط به حفظ 

هرچند امروزه در جهان شرق و غرب مطالبي جهت حفاظت از محيط زيست »كه بايد به طور جد مورد توجه قرار بگيرد. 

مكات ب   مطرح شده ولي بايد به اين مطلب توجه داشت كه هر سخن صحيحي برگرفته از پيام اديان الهي اس ت؛ زي را  

اصل و نسب، ريشه ندارند و به وحي و تعاليم آس ماني  بهره هستند، آنان مانند انسان بيشرق و غرب از معارف الهي بي

هاي آسماني مانن د ق رآن، ت ورات و    شوند، ولي انساني كه به مكتب وحي مرتبط و سخن او مستند به كتابمربوط نمي

 (96-91، صص 6416آملي،  )جوادي« انجيل باشد داراي اصل و ريشه است.
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 اصول اخالقی در مورد ویژگی هاي محصول -5
توان دو اصل در مورد محصول بيان كرد كه ريشه و پايه بسياري از بايدها ونبايدهاي رفتاري در م ورد  به طور كلي مي

توليد محصول است. نخست آن كه محصول بايد طوري توليد شود كه بتواند نيازي از مشتري را به نح وي شايس ته و   

و ويژگي هايي كه از محصول م ي ش ود ي ا     عادالنه در مقابل قيمت پرداختي وي برآورده سازد. دوم اين كه توصيفات

اي باشد كه مش تري بتوان د عل م ك افي و ص حيح ب ه محص ول و         نحوه ارائه محصول به مشتري براي خريد به گونه

ها و صفات آن پيدا كرده و جهل او برطرف شود. اين اصل اساسي مي تواند در قالب شكل بسته بندي، تبليغ ات   ويژگي

فروشنده صورت مي گيرد و ... بروز پيدا كند. در ذيل تالش شده است تا مهم ت رين اص ول    و معرفي كاال كه از سوي

 رفتاري در رابطه با محصول از منظر روايات احصا و ارائه گردد. 

 تزيين و تبليغ محصول. 5-1

در ذيل يكي  يكي از مهم ترين مباحث مطرح شده در ادبيات متعارف مديريت بازاريابي، تبليغات براي محصول است كه

مطرح مي شود. آنچه به نظر مي رسد اين است كه  161يعني فعاليت هاي ترويجي 166(4pاز چهار ركن اصلي بازاريابي )

تبليغ محصول از آنجا كه اطالعات الزم براي رفع جهل مشتري در مورد محصول را فراهم كرده تا وي بتواند با توج ه  

ريد يا عدم خريد كااليي داشته باشد، امري پ ذيرفتني و مش روع و بعض ا    به نياز و درآمد خود تصميم گيري در مورد خ

داري  آيد. اما قرائت موجود در ادبيات متعارف مديريت بازاريابي كه مبتني ب ر تفك ر نظ ام س رمايه     الزم نيز به شمار مي

ق تبليغات تجاري از منظر شكل گرفته است، به قطع و يقين فاصله زيادي با آموزه هاي اسالمي دارد كه بيان وجه افترا

 داري خود بحثي است مفصل كه در اين مجال نمي گنجد. اسالمي و نظام سرمايه

ترين عنصر در تبليغ يک محصول براي فروش آن اشاره كنيم، باي د نه ي    ترين و ابتدايي اما اگر بخواهيم به كليدي

 ه شدت مورد نهي واقع شده است:فريب و نيرنگ در اين فرآيند تاكيد كرد كه در آموزه هاي اسالمي ب

 مؤمنى به كه كسى است ( ملعون7116كنز العمّال بهِ. ) ملكَرَ أو مؤمنا ضارَّ ملن مللعونًٌ: آل ه   و  عليه  اهلل  صلى رسول اهلل 

 .زنَد نيرنگ او به يا رسانَد زيان

 إنّ: يق ولُ  الس الم   علي ه  جلبرئيلَ سلمِعتُ فإنّي؛  يلخدلعْ ال و يلمكُرْ فال مسلما كانَ ملن: آله  و  عليه  اهلل  صلى رسول اهلل 

 ن ه  و زن د  م ى  نيرن گ  ن ه ، باش د  مسلمان كه ( كسى1،51،694عيون أخبار الرِّضا: ) النّارِ في الخَديعلةَ و الملكرَ

 .آتشند در گرى حيله و نيرنگ همانا: گفت مى كه شنيدم السالم  عليه جبرئيل از زيرا؛ كند مى گرى حيله

 ُمس لمانى  به كه كسى نيست ما ( از411،6ثواب األعمال: ) .مُسلِما ماكَرَ ملن مِنّا لَيس: آله  و  عليه  اهلل  صلى   اللّه رسول 

 زند. نيرنگ

 ُاست بازى نيرنگ، زرنگى ( آفت4911ِغررالحكم: ) . الملكرُ الذَّكا ِ آفةُ:  السالم  عليه عليٌّ اإلمام. 

                                                           
211 Product, Price, Place, Promotion  

212 Promotion  
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 كرده اعتماد تو به كه كسى به زدن ( نيرنگ6665غررالحكم: ) .كُفرًٌ ائتَمنَکل بملنِ الملكرُ: السالم  عليه اميرالمومنين ،

 است. كفر

 شوم دادن فريب، است پستى زدن ( نيرنگ615غرر الحكم: ) .شُؤمٌ الخَديعلةُ،  لُؤمٌ الملكرُ: السالم  عليه اميرالمومنين 

  است.

 ب ه  ايم ان  از، خيان ت  و بازى ( نيرنگ6594غرر الحكم: ) .اإليمانِ مُجانِبا الغِلُّ و الملكرُ: الس الم   عليه اميرالمومنين 

 دورند. 

 است سركشان خصلت، زدن ( نيرنگ614غرر الحكم: ) . الملرَدلةِ شِيملةُ الملكرُ: السالم  عليه اميرالمومنين. 

 چه ره  در ش يطانى ، ب از  نيرن گ  (6465الحك م:  غرر ) .إنسانٍ صُورلةِ في شَيطانًٌ الملكُورُ: السالم  عليه اميرالمومنين 

 است. انسان

در روايات پيامدهايي براي فريب مردم نيز گفته شده است كه از جمله آن مي توان به امين نبودن فرد، مبتال شدن 

 خود فرد به تبعات نيرنگي كه ضد ديگران انجام داده و متضرر شدن خود فرد اشاره كرد: 

 نيست. امانتدار بازى نيرنگ ( هيچ61446غرر الحكم: ) .لِملكُورٍ أمانةَ ال: مالسال  عليه اميرالمومنين 

 را او خود دامن نيرنگش، زند نيرنگ كه ( هر7144غرر الحكم: ) . ملكرُهُ بهِ حاقَ ملكرَ ملن: السالم  عليه اميرالمومنين 

 گيرد. مى

 م ردم  ب ه  ك ه  هر (1141غرر الحكم: ) .عُنُقِهِ في ملكرَهُ سبحانَهُ   اللّه رلدَّ بالنّاسِ ملكرَ ملن: الس الم   عليه اميرالمومنين 

 كند. مى خودش گير گريبان را او نيرنگ سبحان خداوند، بزند نيرنگ

 ُيلحي قُ  ال و: »  اللّ ه  ق ولُ  ذلکل و البلغيُ و النَّكثُ و الملكرُ:  علَيهِ كُنَّ فيهِ كُنَّ ملن ثالثًٌ: الس الم   عليه الصّادقُ اإلمام 

 و: »ع زّ  و  جلّ قالَ و «أجْملعينَ قَوملهُمْ و دلمَّرْناهُمْ أنّا ملكْرِهِم عاقِبلةُ كانَ كيفل فانْظُرْ» .«بأهْلِهِ إالّ السَّيِّئُ الملكْرُ

تح ف  ). «ال دُّنيا  الحلياةِ ملتاعل أنْفُسِكُم على بلغْيُكُمْ إنّما النّاسُ أيُّها يا: » قالَ و «نَفسِهِ على يلنكُثُ فإنّما نَكَثَ ملن

 عه د ، ب ازى  نيرن گ : ش ود  تم ام  او خود زيان به باشد كه هر در چيز سه:  الس الم   عليه صادق ( امام467العقول: 

، نگي رد  را ص احبش  [دام ن ] جز بد نيرنگ و: فرمايد مى كه آنجا، است خداوند سخن اين و. سركشى و شكنى

 پيم ان  ك ه  كسى: فرمايد مى و كرديم نابود بكلّى را قومشان و آنها ما، بود چه آنها نيرنگ فرجام كه بنگر پس

 خ ود   زي ان  ب ه  فق ط  ش ما  سركش ى  م ردم   اى: فرماي د  مى و شكند مى پيمان خود زيان به حقيقت در، شكند

 طلبيد. را مى دنيا  زندگى  بهره شما. شماست

 است محصول ارائه در آن ترين مهم كه كند پيدا معنا متعددي مصاديق در تواند مي كار وفريب و نيرنگ در كسب 

 شكل قالب آن اين است كه فرد محصول را آن گونه كه حق صفات و ويژگي هاي آن نيست معرفي كند: و

 خ وب ، ه ا  نيرن گ  بزرگترين ( از9161غرر الحكم: ) .الشَّرِّ تَحسينُ الملكرِ أعظَمِ مِن: لس الم ا  عليه اميرالمومنين 

 است. بدى دادن جلوه
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 معاملهغشّ در  .5-2

غش در معامله زماني است كه فروشنده سعي مي كند با فريب مشتري كاالي خود نامرغوب يا ناخالص خود را مرغوب 

اي باي د   تواند به خود بگيرد. يكي از اصول مهمي كه در هر معامل ه  و خالص نشان دهد و اين كار مصاديق متعددي مي

شود  جاري ساختن معيارهاي عقاليي در فرآيند خريد و فروش مي حاكم گردد، از بين بردن موانعي است كه باعث عدم

كن د ك ه فروش نده ك اال را ب ه       توان به غش در معامله اشاره كرد. در اين اقدام فروشنده كاري م ي  كه از جمله آن مي

ام ر ب راي    اي متفاوت از آنچه كه هست تصور كرده و بنا بر تصورش اقدام به خريد كند؛ در حالي كه اگر واقعي ت  گونه

داد. در رواي ات ني ز كاس بان و ت اجران      شد، عقالنيت وي اجازه انجام معامله با قيمت اعالمي را نمي مشتري روشن مي

 نسبت به اين موضوع هشدار داده شده اند:

 كن ز  ) الْمُسْلِمينَ، فَلَيْسل مِ نْهُمْ.  يا صلاحِبل الطَّعامِ، اَسْفَلُ هذا مِثْلُ اَعْالهُ؟ ملن غَشَّ :صلي اهلل عليه و آله   قالَ رلسُولُ اللّه

كاال همانند روى آن است؟ هركس به مسلمانان خيان ت كن د    اى خواروبارفروش، زير اين (61، ص4ج ،العمال

 مسلمان نيست.

  ّبح ار االن وار   ) اللَّحْمِ فَلَيْسل مِنّا.ملنْ نَفَخَ مِنْكُمْ فِى  يا ملعْشَ رَ اللَّحّامينَ أَنَّهُ دلخَلَ السُّوقَ فَقالَ: السالم عليه علنْ عللِى

هركس در گوشت بِدلملد و ، ه ان اى گوشت فروش ان وارد بازار شد و فرمود: السالم عليه امام على  (614،611جلد 

  آن را چاق نشان دهد از م ا )مسلمانان( ني ست.
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 در رابطه با توزیع کاال -6

 مش كل »، ماركسيس م  دي دگاه  از و «طبيعي منابع نسبي كمبود»، داري سرمايه مكتب ديدگاه از، اقتصاد اساسي مشكل

 كفران و ظلم و انسان خود» به، اقتصاد اساسي مشكل، اسالم منظر از ولي. است «توزيع روابط و توليد شكل بين تضادّ

 به، او كفران و يابد مي نمود ناسالم مبادالت نيز و ثروت نابرابر توزيع شكل به اقتصادي عرصه در او ظلم. گردد برمي «او

 دو به، اسالم اقتصادي   اخالقي هاي آموزه از بخشي، رو اين از؛ است نادرست مصرف و توليد طبيعي منابع اِهمال شكل

( از جمله اصول و 661، 6414)ايرواني، « دارد. اختصاص( مبادالت) «خدمات و كاالها توزيع» و «ثروت توزيع» عرصه

 غي ر  گري واسطه رابطه با توزيع كاال بايد به آن توجه كرد مي توان به اين موارد اشاره كرد: حذف نكات اخالقي كه در

و نف ي تبليغ ات    166ممنوعيت فروش كاالهاي تقلّب ي  ،165ديگران معامله در نكردن مداخله ، 164فروشي كم نفي 164،الزم

 .167خالف واقع

 احتکار. 6-1

بن ا ب ر    بنگ اه  ي ک . است احتكار، دارد وجود بسياري نهي آن به نسبت كار و كسب در كه بزرگي گناهان از ديگر يكي

. اس ت  فرض قابل آن براي احتكار براي متفاوتي اشكال دارد، محصول يک توليد ارزش زنجيره در جايگاهي اينكه چه

 ورودي ك ه  هس تند  هايي بنگاه مصرف بازار صورت اين در، برسد ها بنگاه ساير مصرف به بنگاه شده توليد محصول اگر

 توان د  م ي  ب ازار  ب ه  آنه ا  عرض ه  ع دم  و توليدي محصوالت كردن انبار و بوده مفروض بنگاه شده توليد محصول آنها

 انب ار ، ان د  نه ي ك رده   آن از شدت به و بوده آن به ناظر بيشتر روايات كه احتكار دوم شكل اما. باشد احتكار از مصداقي

 شدن كمياب باعث اقدام اين كه شكلي به است جامعه افراد اساسي و ضروري كاالهاي كردن خارج دسترس از و كردن

 .شود مي آن قيمت افزايش نهايت در و محصول آن

حتكار عبارت است از كاهش دادن يا متوقف كردن جريان توزي ع ك اال توس ط هم ه ي ا برخ ي از       به طور دقيقتر، ا

خصوص تقاضاي تحريک شده خريداران به ه به وضع بازار و باين اقدام فروشندگان با توجه  طور موقت.ه فروشندگان ب

چنانچه محتكر بتواند با كم كردن يا ، 169گيرد و درآمد حاصل از افزايش قيمت كاال صورت مي 161منظور باال بردن قيمت

                                                           
 .1633، ص2ر.ك: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 211
؛ 1ـ1آیه به صورت مستقیم یا اشاره، به این موضوع پرداخته است. برای نمونه، ر.ك: مطفّفین/  21در قرآن کریم،  211

 .12اسراء/
 .1، ص1ق.، ج 1111بن بابویه )شیخ صدوق(، من الیحضره الفقیه، چاپ سوم، قم، جامعه مدرسین، ر.ك: محمد بن علی  212
 .121، ص2ر.ك: همان؛ نیز: متقی هندی، کنز العمّال، ج 216
 .221و  62، ص2محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 217

اما اگر انبار کردن به منظور باالبردن قیمت نباشد و فرضا به علت فراوانی کاال انبار نمودن آن تاثیری در قیمت نداشته   213

عن ابی عبداهلل )ع(: قال: سألته عن باشد، در این صورت احتکار اتفاق نمی افتد؛ هم چنان که روایت ذیل به آن اشاره می کند: 

 



267 
 

 متوقف ساختن توزيع كاال به منظور خود برسد؛ يعني تقاضاي مصرف كنندگان را اف زايش ده د و جري ان توزي ع را در    

 .كمترين حجم خود نگه دارد

و ديگري فقدان عرضه  يكي وجود نياز)و اضطرار( دو امر نام برده شده است: زدر خصوص شرايط پيدايش احتكار، ا

همچنين اگر كاال در فصل خاصي ضروري و  شود. اگر كاال مورد نياز نباشد، حبس آن كاال احتكار محسوب نمي كننده.

از سوي ديگر، اگ ر ك االي ض روري توس ط      آيد. ن احتكار به شمار نميآحبسش در غير فصل مصرفي  مورد نياز باشد

نح وي ك ه موجب ات     هب   نكنن دگا  كنندگان متعددي ارايه و وارد بازار گردد، حبس آن كاال توسط يكي از عرضه عرضه

دم وجود يک شبكه صحيح و سالم توزيع توان از ع از اين رو، مي. شود كمبود كاال را فراهم نياورد، احتكار محسوب نمي

وقوع حوادثي از قبيل خشكسالي در زلزله و غيره، توزيع غير عادالنه درآم د، ض عف    كاال)نداشتن قابليت جانشيني كاال(

اي از فروشندگان، كم بودن تعداد توليد كنندگان و فروشندگان و زياد  ايمان و عدم اعتقاد به مباني اخالقي و ديني عده

 ( 65، 6411. )سبحاني، ساز براي ايجاد احتكار نام برد تعداد مصرف كنندگان به عنوان شرايط زمينهبودن 

حبسي كه موجب نبود يا كمبود باال در بازار شود و در  -6براي احتكار اقسام و انواعي ذكر شده است كه عبارتند از:

يابد، ول ي م ردم در تنگن ا و     قيمت بازار افزايش مي حبسي كه به موجب آن -1اثر آن مردم به تنگنا و يا سختي افتند، 

حبسي كه مصرف  -4حبس كاال به منظور جلوگيري از ركود و كسادي در بازار و ايجاد رونق  -4سختي نخواهند افتاد، 

 (66، 6411. )سبحاني، دهند سازي قوت ساالنه، و نه تجارت، انجام مي كنندگان و نه عرضه كنندگان، براي ذخيره

ن احتكار و مدت آن، بستگي به وضع بازار و تقاضاي مش تريان ب راي ك اال دارد، ت ا وقت ي ك ه زمين ه ذه ن         ميزا

كنندگان آكنده از نگراني و بي اطميناني نسبت به آينده باشد، و كم شدن موقتي كاال را كم شدن دائم آن تصور  مصرف

آورند. در اين وض عيت ك ردار    ذخيره سازي شتاب مي منظوركنند، به خريد كاال به مقداري بيش از اندازه مورد نياز و به 

احتكاري فروشنده، ثمر بخش بوده و در صدد تكرار برخواهد آمد. سود آوري اي ن اق دام ب زودي س اير فروش ندگان را      

تحريک خواهد كرد كه از محتكران نخستين پيروي نمايند. اين كردار در صورت عدم دخالت مقامات مسئول، تا ج ائي  

                                                                                                                                                                                     

به هل یصلح ذلک؟ قال: ان کان الطعام کثیراً یسع الناس فال بأس به وإن کان الطعام قلیالً ال الرجل یحتکر الطعام و یتربص 

حلبی از امام صادق )ع( نقل می کند: از حضرت صادق  .یسع الناس فإنه یکره ان یحتکر الطعام و یترك الناس لیس لهم طعام

تظار گرانی را می کشد چه حکمی دارد؟ فرمود: اگر گندم سوال کردم راجع به شخصی که مواد غذائی را احتکار می کند و ان

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

 .مردمان از آن کراهت دارد

، ص: 12ج، 1112به الغالء)انصاری، احتکار الطعام و هو کما فی الصحاح، و عن المصباح: جمع الطعام و حبسه یتربص   211

222) 
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، 6416)ول ي پ ور،    خريداران تقاضاي خويش را براي خريد كاال اب راز م ي دارن د، همچن ان ادام ه خواه د داش ت       كه 

 ( .614و614

 از توصيفاتي كه در روايات در شرح محتكرين ديده مي شود مي توان به موارد زير اشاره كرد:

  ( محتكران 9749: يحشر الحكارون و قتلة االنفس الي جهنم في درجة)كنز العمال، صلي اهلل عليه و آلهرسول اهلل

 و آدم كشان در جهنم هم رديف و هم درجه اند. 

 كسي كه در ب ازار   -(9767: المحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب اهلل )كنزالعمال، صلي اهلل عليه و آله رسول اهلل

 ت كه كتاب خدا را انكار كرده است. ما دست به احتكار زند به منزله كسي اس

 احتك ار خص لت و خ وي     (175،65441ص ،64ج الوسائل الْفُجَّارِ. )مستدرك شِيملةُ : الِاحْتِكَارُعليه السالم قَالَ ول

 فجار است. 

 َمل نِ  قَ الَ  ول مِنْ هُ  بلرِئَ ول اللَّهِ مِنَ بلرِئَ فَقَدْ يلوْماً أَرْبلعِينَ الْغَلَا ل بِهِ يلتَرَبَّصُ طَعلاماً حلبلسل : ملنْصلي اهلل عليه و آل ه  قَال 

 (65446، 176 ص، 64ج الوسائل مستدرك. )الْإِفْلَاسِ ول بِالْجُذَامِ اللَّهُ ضَرَبلهُ طَعلاماً الْمُسْلِمِينَ عللَى احْتَكَرَ

 َباعلهُ ثُمَّ الْمُسْلِمِينَ غَال ل بِهِ يُريُد، صلباحا اَرْبلعِينَ فَكَبلسلهُ طَعاما اشْتَرى رلجُلٍ اَيُّما: آله و عليه اهلل صلي   اللّه رلسُولُ قال 

 روز وچهل بخرد خوراكى مواد هركس( 91ص، 614ج، بحاراالنوار. )صلنَعل لِما كَفّارلةً يلكُنْ لَمْ، بِثَملنِهِ فَتَصلدَّقَ

 حس اب  احتكارش كفّاره، بدهد صدقه خدا راه در را آن و قيمت بفروشد سپس، نگه دارد گرانى ايجاد براى

  شود. نمى

 العم ال  كن ز ) من ه  تقب ل  لم به تصدق و يوما اربعين امتي علي طعاما احتكر من: صلي اهلل عليه و آل ه  اهلل رسول ،

 او از بده د  ص دقه  ه م  را آن هم ه  اگ ر ، كن د  احتكار روز چهل من امت بر را خوراكي كس هر -(9711

  نشود. پذيرفته

 َاز كننده وارد( 464ص، 61 ج الشيعه وسائل. )مللْعُونًٌ ولالْمُحْتَكِرُ ملرْزُوقًٌ اَلْجالِبُ: آله و عليه اهلل صلي   اللّه رلسُولُ قال 

 .است ملعون كننده احتكار و گ ردد مى م ند به ره الهى رحمت و لُطف

نگ ر   و م ادي محتكر از آنجايي كه بينش صحيحي نسبت به جهان هستي و اراده حاكم بر آن ن دارد، ظاهران ديش   

كند؛ در حالي كه روايات ن ه   كند كه در صورت احتكار و گران شدن قيمت اجناس سود مي است و به خيال خود فكر مي

 كنند: دانند، بلكه آن را منشا محروميت و سختي انسان نيز معرفي مي تنها احتكار را موجب رونق كسب و كار مي

 ( احتكار موجب محروميت است156، امام علي: االحتكار داعيه الحرمان )غررالحكم -6

 (65441، 175ص ،64ج الوسائل نِعْملتِهِ )مستدرك[  مِنْ] ملحْرُومٌ الْمُحْتَكِرُ قَالَ أَنَّهُ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ علنْ -1

 ( احتكار مركب رنج است.69، ص 1 ج النَّصلبِ.)الكافي ملطِيَّةُ الِاحْتِكَارُ -4

به آن پرداخته شود، مصاديق كاالهايي است كه احتكار در مورد آن صدق مي كند. نكته اي كه در اينجا الزم است 

 فِ ي  إِلَّ ا  الْحُكْ رَةُ  لَ يْسل  ع قَالَ در حديثي از اميرالمومنين آمده است كه مصاديق احتكار را در اين موارد بر مي شمردند:

اما در حديث ديگ ري از رس ول    (65441 ،175 ص ،64 ج الوسائل .)مستدركالتَّمْرِ ول الزَّيْتِ ول الزَّبِيبِ ول الشَّعِيرِ ول الْحِنْطَةِ



269 
 

 ول التَّمْ رِ  ول الشَّ عِيرِ  ول الْبُ رِّ  مللْعُ ونًٌ  الْمُحْتَكِرُ ول علشَرَةٍ فِي اكرم مصاديق بيشتري براي احتكار برشمرده شده است: الِاحْتِكَارُ

 (65441، 175ص ،64 ج الوسائل )مستدرك الزَّيْتِ ول الْجلوْزِ ول الْجُبُنِّ ول الْعلسللِ ول السَّمْنِ ول الذُّرلةِ ول الزَّبِيبِ

به نظر مي رسد مصاديق اصلي احتكار در كاالهاي اساسي و غذايي است كه مورد مصرف عموم جامعه اس ت. ام ا   

حك م آن را ب ه ديگ ر    با تنقيح مناط قطعي مي توان  »توجه به روايت زير، دامنه فراتري از احتكار را نشان مي دهد و 

 : (11، 6417كاالهايي كه حيات مردم به آنها بستگي دارد، توسعه داد. )ميرمعزي، 

 175ص ،64 ج الوسائل مستدرك )فِيهلا. خَيْرَ فَلَا السِّعْرَ عللَيْهِمْ تَغْلِي ول بِالنَّاسِ تُضِرُّ حُكْرَةٍ كُلُّ ول قَالَ ع علنْهُ ول 

 هر احتكاري كه به مردم زيان رساند و نرخ ها را باال برد خير و بركتي در آن نيست.  (65447،

در روايت باال همان طور كه مالحظه مي شود هر نوع زياني كه ناشي از احتكار كاال به منظور باالبردن قيمت كاال 

نب ار ك ردن و احتك ار ك ردن     صورت گيرد خود مصداقي از احتكار در نظر گرفته شده است. لذا م ي ت وان گف ت ك ه ا    

كاالهايي كه مورد نياز جامعه هستند به اميد افزايش قيمت احتكار بوده و تفاوتي ميان نوع كاال وجود ن دارد. ام ا نه ي    

مالك ممنوعيت احتكار )بن ابر آن  »دهد.  روايات از احتكار مواد غذايي، شدت حرمت در اين دست از كاالها را نشان مي

ر شده است( شامل همه چيزهائي مي شود كه مردم در معيشت خود به آن ها نيازمندند، بنابراين تنها چه كه در اخبار ذك

به گندم و مواد خوراكي اختصاص ندارد و طعام )گندم( بعنوان مثال ذكر ش ده اس ت، زي را احتي اج م ردم ب ه گن دم از        

و موارد احتك ار در ه ر زم ان و محيط ي بدس ت      اند تعيين اجناس  ست. لذا بعضي از بزرگان فرمودها آشكارترين نيازها

 (667، 6416)ولي پور، .« حكومت اسالمي است

لذا با توجه به حرمت قطعي احتكار الزم است تمام بنگاه هاي توليدي )چه آنان كه كاالي توليديش ان ب ه مص رف    

رس د( تح ت ت اثير     توليدي ميرسد و چه آنهايي كه كاالي توليدي آنها به مصرف ساير بنگاه هاي  نهايي خريداران مي

شود، اما ب ه قيم ت در س ختي ق رار      هايي كه منجر به سودآوري براي آنان مي شرايط رواني بازار قرار نگرفته و فرصت

 گرفتن مردم تمام مي شود را ناديده بگيرند. 

  



271 
 

 اصول اخالقی در رابطه با فروش کاال -7
 نبايدهاي مرتبط با فروش كاال از منظر اسالمي بيان خواهد شد.در اين قسمت مهم ترين نكات در حوزه بايدها و 

 ربا. 7-1

ترين گناه در كسب و كار دانست. آيات و روايات زيادي به موضوع ربا پرداخته و ض من ب زرگ    ربا را مي توان خطرناك

تي ضرورت يادگيري احك ام  اند. در روايا معرفي كردن اين گناه، افراد را نسبت به نزديک شدن به اين گناه برحذر داشته

 اند: كسب و كار را به خاطر عدم ابتال به اين گناه معرفي نموده

 َثُ مَّ  الْفِقْ هل  الْملتْجلرَ ثُمَّ الْفِقْهل الْملتْجلرَ ثُمَّ الْفِقْهل التُّجَّارِ ملعْشَرَ يلا الْمِنْبلرِ عللَى يلقُولُ عليه السالم الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ سلمِعْتُ قَال 

 الْفَ اجِرُ  ول فَاجِرًٌ التَّاجِرُ بِالصِّدْقِ أَيْملانَكُمْ شُوبُوا الصَّفَا عللَى النَّمْلِ دلبِيبِ مِنْ أَخْفَى الْأُمَّةِ هلذِهِ فِي لَلرِّبلا اللَّهِ ول الْملتْجلرَ

 سپس احكام ابتدا مردم اي: عليه السالم علي امام( 651ص، 5 ج، الكافي) الْحلقَّ أَعْطَى ول الْحلقَّ أَخَذَ ملنْ إِلَّا النَّارِ فِي

 .است سياه سنگ تخت روي بر مورچه حركت از ناپيداتر امت اين ميان در ربا كه قسم خدا به، تجارت

 كه كسي( 661 ص، 611ج، بحاراألنوار) ارْتَطَم ثُمَّ الرِّبلا فِي ارْتَطَمل اتَّجلرَ ثُمَّ دِينِهِ فِي يلتَفَقَّهْ لَمْ ملنْ عليه السالم قَالَ ول 

 .شود ربا گرفتار بارها و بارها، زند سوداگري به دست و نداند را خود دين احكام

ش ود   دقت و تدبر در روايت نخست، حكايتگر مخفي بودن اين گناه در كسب و كار است. موضوعي كه باع ث م ي  

 دقت افراد براي پرهيز از به دام افتادن در آن بيشتر شود. 

مورد حرمت ربا، تفاوتي ميان رباخوار، ربا دهنده، مسئول نوشتن و ثبت ربا و حتي ش اهدان رب ا وج ود    هم چنين در 

 دارد و همگي مورد لعنت خداوند قرار گرفته و در گناه آن شريكند:

 ِّول مُؤْكِلَ هُ  ول الرِّبل ا  آكِ لَ  لَعلنَ اللَّهل إِنَّ قَالَ ول الرِّبلا كِتَابلةِ ول الزُّورِ شَهلادلةِ ول الرِّبلا أَكْلِ علنْ نَهلى أَنَّهُ آله و عليه اهلل صلي النَّبِي 

( خداي عز و جل رباخوار و ربا دهنده و كاتب و گواهان بر آن را 617ص ،61 الشيعة، ج )وسائل شَاهِدليْهِ ول كَاتِبلهُ

 لعنت كرده است.

 َ4 جلد الفقيه اليحضره )من .سل وا ٌ الْ وِزْرِ فِي شاهِداهُ ول كاتِبُهُ ول مُؤْكِلُهُ ول الرِّبا آكِلُ: آله و عليه اهلل صلي  اللّه رسول قال ،

 .مسئولند و شريک گناه در همه آن، گواهان و ربوى امور حسابدارِ و پرداز ربا و خوار ربا (174ص

 ربا يكسانند.: اآلخذ و المعطي سوا  في الربا. گيرنده و دهنده در آله و عليه اهلل صلي عن رسول اهلل 

 ها ياد شده است: از پول و درآمد كسب شده از ربا نيز در روايات به عنوان بدترين و پليدترين مال

  ِّفرمود: صلي اهلل عليه و آل ه پيامبر خدا  (665، ص614ج ،بحاراالنوار)شَرُّ الْكَسْبِ كَسْبُ الرِّبا.  :صلي اهلل عليه و آلهعلنِ النَّبِى 

 درآم  ده ا، درآمدى است كه از راه ربا به دست آيد.ب دت رين 

 ْپلي دترين  علي ه الس الم   ( ام ام ب اقر  647ص ،5ج )الكافي، الرِّبلا كَسْبُ الْملكَاسِبِ أَخْبلثُ قَالَ عليه الس الم  جلعْفَرٍ أَبِي علن :

 ها رباست. كسب
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د كه در ذيل ب ه تع دادي از آنه ا اش اره     در خصوص مجازات هاي دنيوي و اخروي رباخواران، روايات زيادي وجود دار 

 شود: مي

 لَ ا  ول يلقُ ومل  أَنْ أَحل دُهُمْ  يُرِيدُ قَوْماً رلأَيْتُ السَّملا ِ إِلَى بِي أُسْرِيل لَمَّا ص اللَّهِ رلسُولُ قَالَ قَالَ عليه السالم اللَّهِ علبْدِ أَبِي 

، 61 الش يعة،ج  )وس ائل  الرِّبل ا  يل أْكُلُونَ  الَّذِينَ هلؤُلَا ِ قَالَ جلبْرَئِيلُ يلا هلؤُلَا ِ ملنْ قُلْتُ قَالَ بلطْنِهِ عِظَمِ مِنْ عللَيْهِ يلقْدِرُ

( امام صادق: رسول خدا فرمود آن شب كه به آسمان برده ش دم گروه ي را دي دم ك ه يك ي از آنه ا       611ص

سيدم اي جبرئيل اينه ا  توانست بلند شود. پر خواست از جاي خود برخيزد اما از بس شكمش بزرگ بود نمي مي

خيزند ك ه ب ه افس ون ش يطان      چه كساني هستند؟ گفت اينان ربا خوارانند كه از جاي خود مانند كسي بر مي

 ديوانه شده است.

 ِ( امام 611، ص 611 )بحاراألنوار،ج الشَّيْطَانُ يلتَخَبَّطَهُ حلتَّى الدُّنْيلا مِنَ يلخْرُجُ لَا الرِّبلا آكِلُ يلقُولُ عليه السالم اللَّهِ أَبلاعلبْد

 اش كند. صادق: رباخوار از دنيا نرود تا آن كه شيطان ديوانه

 الرِّبل ا  قَالَ ول الْحلرَامِ اللَّهِ بليْتِ فِي ملحْرَمٍ بِذَاتِ زلنْيلةً سلبْعِينَ مِنْ اللَّهِ عِنْدل أَعْظَمُ رِبًا دِرْهلمٌ قَالَ عليه السالم اللَّهِ علبْدِ أَبِي 

( ام ام ص ادق: ي ک    667ص ،611ج )بحاراألنوار، الْحلرَامِ اللَّهِ بليْتِ فِي أُمَّهُ الرَّجُلُ يلنْكِحل أَنْ أَيْسلرُهُ جُزْ اً سلبْعُونَ

 درهم ربا نزد خداوند سنگين تر از هفتاد بار زنا كردن با محارم در خانه خدا

 فَقُلْتُ. بُطونِهِمْ خارِجِ مِنْ تُرى الْحليّاتُ فيهلا كَالْبُيوتِ بُطونُهُم قَوْمٍ عللى بى اُسْرِىل لَيْلَةً أتَيْتُ: آل ه  و عليه اهلل صلي پيامبر :

 گذشتم مردمى بر رفتم معراج به كه ( شبى.9766 ح، العمّال )كنز؛ الرِّبا أَكَلَةُ هؤُال ِ: قالَ؟ جلبْرَئيلُ يا هؤُال ِ ملنْ

. ش د  م ى  دي ده  هايش ان  ش كم  بيرون از كه داشت وجود مارهايى آنها در و بود اى خانه چون هايشان شكم كه

 .رباخوارانند اينان: گفت؟ كيستند اينها جبرئيل اى: پرسيدم

پرداختن به فلسفه تحريم ربا، بحثي مستقل و مفصل است كه خارج از حوصله اين نوشتار است. در اينج ا تنه ا ب ه    

 شود:چند روايت كه به اين موضوع پرداخته اند بسنده مي 

 ْ( امام 611ص ،61ج الشيعة، )وسائل الْملعْرُوفُ يلذْهلبل لِئَلَّا الرِّبلا جللَّ ول علزَّ اللَّهُ حلرَّمل إِنَّملا قَالَ عليه السالم جلعْفَرٍ أَبِي علن

 باقر: خداي عز و جل ربا را تحريم فرمود تا احسان كردن از بين نرود.

 علي ه   ( امام ص ادق 116ص ، 75 )بحاراألنوار، ج الْملعْرُوفل النَّاسُ يلتَملانَعل لِئَلَّا قَالَ الرِّبلا اللَّهُ حلرَّمل لِمل عليه السالم سُئِلَ ول

 : در پاسخ به سوال از علت تحريم ربا فرمود: تا اين كه مردم از احسان كردن به يكديگر دريغ نورزند.السالم

 ُمل ا  ول التِّجل ارلاتِ  النَّ اسُ  لَتَ رَكل  حللَالً ا  الرِّبل ا  كَ انَ  لَوْ إِنَّهُ فَقَالَ الرِّبلا تَحْرِيمِ عِلَّةِ علنْ عليه الس الم  اللَّهِ علبْدِ أَبلا سلأَلَ أَنَّه 

 ذَلِکل فَيلبْقَى الشِّرَا ِ ول الْبليْعِ مِنَ التِّجلارلاتِ إِلَى ول الْحللَالِ إِلَى الْحلرَامِ مِنَ النَّاسُ لِتَنْفِرَ الرِّبلا اللَّهُ فَحلرَّمل إِلَيْهِ يلحْتَاجُونَ

در پاسخ به پرس ش هش ام ب ن حك م از      عليه السالم ( امام صادق611ص ، 61ج الشيعة، الْقَرْض)وسائل فِي بليْنَهُمْ

كردن د. پ س    علت تحريم ربا فرمود: اگر ربا حالل بود، مردم  كار تجارت و كسب ما يحتاج خ ود را ره ا م ي   

خداوند ربا را حرام فرمود تا مردم از حرامخوري دست كشيده به تج ارت و خري د و ف روش روي آورن د و ب ه      

 يكديگر قرض دهند.



272 
 

فراد ظاهر بيني است كه از رباخواراني كه به واسطه رباخواري ثروتشان زياد شده اس ت تعج ب   روايت زير در مورد ا 

كرده و چگونگي اين امر را از معصوم سوال مي كنند كه چگونه ممكن است خداوند از ربا بكاهد و به صدقات زياد كند 

 بقره((؟176) أَثيمٍ كَفَّارٍ كُلَّ يُحِبُّ ال اللَّهُ ول الصَّدلقاتِ يُرْبِي ول الرِّبا اللَّهُ )يلمْحلقُ

 َبحاراألنوار،ج يلكْثُرُ ملالُهُ كَانَ إِنْ ول دِينَهُ اللَّهُ يلمْحلقُ فَقَالَ يلكْثُرُ ملالُهُ ول يُرْبِي الرَّجُلَ نَرَى قَدْ عليه السالم لِلصَّادِقِ قِيل( 

خورد و م ال و ث روتش ه م     عرض شد گاه مي بينيم كه مردي ربا مي عليه السالم ( به امام صادق667 ص ،611

 برد اگر چه مال و ثروتش زياد شود. شود، حضرت فرمود خداوند دين او را مي زياد مي

از آنجا كه رساله هاي عمليه به انواع ربا و احكام ذيل آن پرداخته اند، براي جلوگيري از تكرار و دوباره گويي، از ذكر 

شود. اما با توجه به موضوعي كه در بحث يادگيري احكام كسب و كار ذكر ش د، الزم اس ت    ينجا خودداري ميآنها در ا

 هاي اقتصادي با احكام اين مسئله به ويژه آشنايي كافي پيدا كنند.  تمامي فعاالن در عرصه

 كم فروشي .7-2

ا به طور كامل پرداخ ت كنن د.   يكي از نكات مهم در فروش يک محصول اين است كه هر يک از طرفين حق مقابل ر

يكي از آسيب هاي رفتاري كه در حوزه فروش ممكن است فعاالن حوزه كسب و كار به آن مبتال ش وند، ك م فروش ي    

به قوم خ ود   عليه السالم است كه در قرآن كريم نيز نسبت به آن هشدار داده شده است. آيه ذيل سفارش حضرت شعيب

 حقوق افراد در معامله و فروش مي كند: است كه آنها را سفارش به پرداخت

 (15 ه ود )مُفْسِ دِينَ   الْأَرْضِ فىِ تَعْثَوْاْ لَا ول أَشْيلا لهُمْ النَّاسل تَبْخَسُواْ لَا ول بِالْقِسْطِ الْمِيزَانَ ول الْمِكْيلالَ أَوْفُواْ يلاقَوْمِ ول 

 س ر  فس اد  ب ه  زم ين  در و، مدهي د  كم را مردم حقوق و، دهيد تمام، داد به را ترازو و پيمانه، من قوم اى و»

 .«برمداريد

 كامل و تمام به طور را كسى حق كه است آن معناى به ايفا و است افعال «ايفا »باب  از حاضر امر «اوفوا» كلمه»

 از اين و كرد تكرار را ميزان و مكيال از سخن ديگر بار آيه اين در، است نقص معناى به كه «بخس»بخالف ، بپردازى

 كيل ايفاى به سفارش كه فهماند مى و رساند مى را كالم آن به گوينده اهتمام شدت كه است اجمال از بعد تفصيل باب

، وزن و كيل نقص از نهى با اول بار در شعيب جناب چون. نيست نياز بى آن از شما مجتمع كه است مهم قدر آن وزن و

 آنان حق دادن ناتمام و مردم بخس از و كرد امر وزن و كيل ايفا  به دوم نوبت در و كرد دعوت صالح به سوى را آنان

.«  نيس ت  ك افى  م ردم  حق دادن در ميزان و مكيال نقص از اجتناب صرف اين كه به است اشاره خود اين و نمود نهى

 (541 ص، 61 ج، 6474)طباطبايي، 

 ًٌيلظُ نُّ  لَ ا  أَ (4)يخُْسِ رُونَ  وَّزلنُ وهُمْ  أَو كاَلُوهُمْ إِذَا ول (1)يلسْتَوْفُونَ النَّاسِ عللىل اكْتَالُواْ إِذَا الَّذِينَ (6)لِّلْمُطَفِّفِينَ وليْل 

 (6، )فروش ان  ك م  بر واى -مطففين(  6)الْعلالَمِينَ   لِرَبّ النَّاسُ يلقُومُ يلوْمل (5)علظِيمٍ لِيلوْمٍ (4)مَّبْعُوثُونَ أَنهَُّم أُوْلَئکل

 (4. )دهند كم ايشان به، كنند وزن يا پيمانه آنان براى چون و (1) ستانند تمام، ستانند پيمانه مردم از چون كه
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 براب ر  در م ردم  ك ه  روزى (5: )ب زرگ  روزى[ در( ]4؟ )ش د  خواهن د  برانگيخته كه دارند نمى گمان آنان مگر

 (6. )ايستند پاى به جهانيان پروردگار

 ب راى  را ح ق  ديگ ر  عب ارتى  ب ه  و. كنن د  نمى رعايت ديگران براى ولى، كنند مى رعايت خود براى را حق مطففين

 اساس كه است انسانى اجتماع تباهى باعث خود اين و، نمايند نمى رعايت كنند مى رعايت خود براى كه طور آن ديگران

، 6474)طباطب ايي،   .ش ود  مى فاسد چيز همه شود فاسد و برود بين از تعادل اين اگر و، است متقابل حقوق تعادل بر آن

گذاري در كميت و كيفيت كاال هنگام معامله است. درباره اهميت اين رفت ار باي د    ( كم فروشي شامل كم479ص، 11 ج

توجه داشت كه قرآن كريم از ميان همه گناهان قوم شعيب، كم فروشي و نقص مكيال و ميزان را به عنوان علت ف رو  

 (641، 6417، شمرد. )هادوي نيا فرستادن عذاب بر مي

روايات از يک سو، كم فروشي را منجر به قحطي معرفي كرده و از سوي ديگر بيشتر وزن ك ردن از ك اال را منج ر    

 اند: بركت كردن مال دانسته

  ٌّه ا را   وقتى پيم انه (614،617،بحاراالنوار) بِالسِّنِينَ ولالْقَحْطِ.   اِذا طُفِّفَتِ الْملكاييلُ اَخَذَهُمُ اللّه :الس الم  عليه قالَ عللِى

  سازد. كاه ش ده ند خداوند ايشان راگرفتار قحط و كمبود مى

 فَقالَ، زِدْنى: تَقولُ هِىل ول قَصّابٍ مِنْ لَحْما اشْتَرَتْ قَدِ جاريلةٍ عللى السالم  عليه الْمُؤْمِنينَ اَميرُ ملرَّ: السالم  عليه صادق امام 

 ج ايى  از الس الم   علي ه  المؤمنين ( امير1ح، 651ص، 5 ج، )كافى؛ لِلبلرَكَةِ اَعْظَمُ فَاِنَّهُ زِدْها: السالم  عليه الْمُؤْمِنينَ اَميرُ لَهُ

 علي ه  المؤمنين امير. بِكِش تر سنگين: گويد مى و است خريده گوشت، قصّاب از دخترى ديدند كه كردند مى عبور

 .كند مى بيشتر را[ ات دارايى] بركت، كار اين كه چرا؛ بده بيشتر: فرمودند قصّاب به السالم 

 إذا ول النَّقْصِ ول بِالسِّنينَ   اللّه اَخَذَهُمُ الْمِكْيالُ طُفِّفل إِذا ول الْفُجْأَةِ ملوْتُ كَثُرَ بلعْدى الزِّنا كَثُرَ إِذا: آله و عليه اهلل صلي پيامبر 

 ول الظُّلْ مِ  عللَ ى  تَع اولنوا  الْحُكْ مِ  فِ ى  جاروا إِذا ول الْملعادِنِ ول الثِّمارِ ول الزَّرْعِ مِنَ بلرَكاتِها األْرْضُ مُنِعلتِ الزَّكاةَ ملنَعُوا

، شود زياد زنا من از پس ( چون.56 ص، العقول )تحف... ؛  علدُوَّهُمْ عللَيْهِمْ   اللّه سللَّطَ الْعُهودل نَقَضُوا إِذا ول الْعُدْوانِ

 چون و گرداند مى مبتال كمبود و قحطى به را آنان خداوند، كنند فروشى كم چون و شود مى زياد ناگهانى مرگ

 ستم، قضاوت در چون و دارد مى دريغ آنان از را معادن و ها ميوه و غالت مانند خود بركات، زمين، ندهند زكات

 آن ان  بر را دشمنشان خداوند، بشكنند را ها پيمان و عهد چون و كنند يارى را يكديگر، تجاوز و ظلم بر، نمايند

 ... . كند مسلّط

 گ ر! وزن ك ن و    اى ت وزين  (514، ص6ج ،ميزان الحكم ه ) يا ولزّانُ، زِنْ ولارْجل حْ. :صلي اهلل عليه و آله   قالَ رلسُولُ اللّه

  اندكى بيفزاى.

 فروش قبل از تحويل .7-9

ده اس ت، ام ا هن وز تحوي ل وي داده     در روايت زير، حضرت رسول اكرم افراد را از فروش كااليي كه فرد خريداري كر

 نشده است باز داشته اند:
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o وقتى چي زى  (65، ص4كنزالعمال، جلد ) اِذَا اشْ تَرَيْتل بليْ عا فَال تَبِعْهُ حلتَّى تَقْبِضَهُ. :صلي اهلل عليه و آله   قالَ رلسُولُ اللّه

  خ ريدى پيش از آنكه آن را تحويل بگيرى نفروش.

 فروش كاالى معيوب .7-4

يكي ديگر از مسائلي كه ممكن است افراد با آن مواجه شوند، فروش كاالي معيوب يا آسيب ديده است كه از دو ح ال  

خارج نيست؛ يا فروشنده نسبت به عيب كاال اطالع دارد و يا ندارد. در صورتي كه فروشنده از عيب كاال مطلع باشد بايد 

، در اين صورت خيار عيب ساقط خواهد شد و مشتري اگر با عل م ب ه   خريدار را نيز در جريان نقص يا عيب كاال بگذارد

 وجود عيب اقدام به خريد كرد، ديگر حق فسخ معامله به خاطر وجود عيب در كاال را نخواهد داشت:

 كن ز  )  يهِ بليْع ا فِي هِ عليْ بٌ ااِلّبليَّنَ هُ.    اَلْمُسْلِمُ اَخُوا لْمُسْلِمِ ولاليلحِلُّ لِمُسْلِمٍ باعل مِنْ اَخِ :صلي اهلل عليه و آله   قالَ رلسُولُ اللّه

مسلمان با مسلمان ب رادر است و جايز نيست به برادرش چيز معي وبى را بفروش د مگ ر     (59، ص4ج  ،العمال

  آنكه به او اع الم نمايد.

اما در صورتي كه فروشنده نيز از عيب كاال مطلع نبود و بعد از فروش خريدار از عيب كاال مطلع شد، در اينجا چون 

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

كه فروشنده با وجود اين كه علم به عيب كاال اما رفتارهاي غيراخالقي در فروش كاالي معيوب زماني رخ مي دهد 

دارد، اما آن را به اطالع مشتري نرسانده و در هنگام فروش به مشتري عرضه مي دارد كه كاال را بررسي نمايد، چرا كه 

ب ا  تواند معامله را به هم زده و ثمن خود را دريافت كند. در واق ع فروش نده    اگر بعدا ادعاي وجود عيب يا نقص كند نمي

كند تا خيار عيب را ساقط كرده تا مشتري بعد از اطالع از وجود عيب نتواند معامله را فس خ   علم به وجود عيب سعي مي

 كند. 

 خطر كردن در كسب و كار .7-5

شود  اند و هم رواياتي ديده مي شود كه سفارش به آن كرده در خصوص خطر كردن در كسب و كار، هم رواياتي ديده مي

 اند: بازداشتهكه از آن 

 ِول ملحْ رُومٌ  الْجلبل انُ  التَّ اجِرُ  قَ الَ  أَنَّهُ صلي اهلل عليه و آله اللَّهِ رلسُولِ علنْ الْقُضَاعِيُّ سللَاملةَ بْنُ مُحلمَّدُ عليه السالم اللَّهِ أَبُوعلبْد 

از روزي مح روم م ي مان د و    ( بازرگان ترس و  41 -194 ، ص64 الوسائل، ج )مستدرك  ملرْزُوق. الْجلسُورُ التَّاجِرُ

  بازرگان بي باك روزي دارد.

  ٌّالسالم عليه على ( 414، ص61ج، وسائل الشيعه) .اَلتّاجِرُ الْجلب انُ ملحْ رُومٌ ولالتّاجِرُ الْجلسُورُ ملرْزُوقًٌ :السالم عليه قالَ عللِى 

  مند. بازرگان ترسو محروم است و بازرگان شج اع بهره فرمود:

 ( ب ه امي د بيش تر    161، ص 74)بحاراألنوار، ج لَکل قُسِمل ملا يلأْتِيکل فَإِنَّهُ اطْلُبْ ول مِنْهُ أَكْثَرَ رلجلا ل  ٍ بِشَيْ رْتُخَاطِ لَا

 خطر مكن، جوينده باش كه آنچه روزي توست به تو مي رسد.
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به نظر مي رسد كه اگر بخواهيم ميان روايات فوق جمع كنيم، بايد گفت كه حدي از ريسک و خطر ك ه منج ر ب ه    

سازد مورد مذمت قرار گرفته است؛ اما از سوي مقابل حد افراطي  موضع منفعالنه در كسب و كار شده و تاجر را ترسو مي

ان دازد   دهد وسرمايه خود را به طمع سود بيشتر به خطر مي هاي بازار قرار مي آن كه فرد مرتبا خود را در معرض ريسک

بايست حد معقولي از ريسک و خطر در كسب و كار وجود داشته باشد كه در غير اين ص ورت   توصيه نشده است. لذا مي

 شكار فرصت ها و سودآوري از آنها محقق نخواهد شد. 
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 برخی از سایر اصول اساسی در کسب و کار -8
مسلم است اين است كه اصول اخالقي و رفتاري در حوزه كسب و كار فراتر از م واردي اس ت ك ه در    آنچه كه قطع و 

نوشتار حاضر مورد احصا قرار گرفت. هم چنين با توجه به ايجاد مسائل مستحدثه در كسب و كار، مصاديقي كه هر روز 

ود. در اين قسمت تالش شد برخي از مه م  ش بايد بر اساس بايدها و نبايدهاي اخالقي حالجي و تحليل شود، بيشتر مي

ترين اصول شناسايي و ارائه گردد، اما الزم است به طور مستمر و با شكل گيري مسائل جديدتر، اصول حاضر بازخواني 

شده و در صورت لزوم ساير اصول كاربردي و مورد نياز از منابع دين اصطياد ش ود. در ادام ه ب ه چن د اص ول اخالق ي       

 ي شود.ديگري اشاره م

 عدالت و عدم ظلم. 8-1

منظور از عدالت در اينجا عدالت اجتماعي است؛ يعني اعطاي حق به صاحبان آن يا رفتار با هر كس ب ه گون ه اي ك ه    

 (14، 6417عقال يا شرعا مستحق آن است. )ميرمعزي، 

 91)تَ ذَكَّرُونَ  لَعللَّكُ مْ  يلعِظُكُ مْ   الْبلغْ ىِ  ول الْمُنكَرِ ول الْفَحْشَا ِ علنِ  يلنْهلى ول  الْقُرْبىل ذِى إِيتَاى ول الْاحْسلنِ ول بِالْعلدْلِ يلأْمُرُ اللَّهل إِنَّ

 نحل(

اين يک اصل عام در همه رفتارهاي اجتماعي انسان و از جمله رفتارهاي اقتصادي اوست. در حديث آداب تج ارت  

فرمودن د از ظل م    علي ه الس الم   حض رت امي ر مومن ان   نيز به رعايت اين اصل در فعاليت هاي اقتصادي تصريح شده است. 

 (14، 6417بپرهيزيد و حضرت امام باقر نيز فرمودند تاجر فاجر است، مگر آنكه حق را بدهد و حق را بستاند. )ميرمعزي، 

 دخالت در معامله ديگران .8-2

زماني است كه ف ردي در ح ال   يكي از اصول اخالقي كه در خريد و فروش بايد به آن پاي بود، عدم ورود و دخالت در 

 انجام معامله با ديگري است:

 ( 441ص، 61 ج، الش يعه  وسائل. )الْمُسْلِمِ اَخِيهِ سلوْمِ فِى الرَّجُلُ يلدْخُلَ اَنْ: آله و عليه اهلل صلي   اللّه رلسُولُ نَهى

 شود. وارد ودخ مسلمان ب رادر مع امله در كسى اينكه از: فرمود نهى آله و عليه اهلل صلي خدا رسول

 افزايش كاذب قيمت .8-9

 شود باال بردن قيمت يک جنس بدون اين كه فرد قصد خريد آن داشته باشد، به عنوان خيانت شمرده مي 

o برد  كسى كه قيمت جنسى را باال مى (614،16بحاراالنوار جلد )  أَلن ّاجِشُ خ ائِنًٌ. :صلي اهلل عليه و آله   قالَ رلسُولُ اللّه

  خريد داشته باشد، خ ائن اس ت.بدون آنكه قصد 

 تحقيق در مورد قيمت .8-4

روايت زير داللت بر اين دارد كه انسان براي خريد يا فروش كااليي بايد پيش از اقدام به خريد، با كس ب اطالع ات از   

 قيمت هاي موجود در بازار اطالع كافي بدست آورده تا دچار ضرر نشود:
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 كس ى ك ه مغب ون     (614،94جل د   ،بح اراالنوار )  اَلْملغْبُونُ ال ملحْمُودٌ ولالمل أْجُورٌ.  :آلهصلي اهلل عليه و    قال رلسُولُ اللّه

  باشد. شود نه ن زد خلق پس نديده اس ت و نه نزد خدا داراى پاداش مى مى

 آرزوى گرانى .8-5

كاال نيز مورد  نه تنها تالش براي گران كردن قيمت كاال در اشكال مختلف مطرود است، بلكه حتي آرزوي گراني كردن

 مذمت واقع شده است:

o 4كنزالعمال جل د  ) علمللَهُ اَرْبلعينَ سلنَةً.   ملنْ تَملنّى عللى اُمَّتِى الْغَال ل لَيْلَةً ولاحِدلةً اَحْبلطَ اللّه :صلي اهلل عليه و آله   رلسُولُ اللّه ،

 اله او را تباه خواهد كرد.هركس يک شب در آرزوى گرانى براى امت من باشد خداوند اعمال چهل س (91ص

 سوء استفاده از اضطرار مردم .8-6

 يكي ديگر از نكاتي كه بايد در كسب و كار به آن توجه داشت عدم سو  استفاده و فرصت طلبي از اضطرار افراد است:

  َرسول خ دا ص لي   ( 6،516الحكمه جلد ميزان ) علنْ بليْعِ الْمُضْطَرِّينَ.   نَهى رلسُولُ اللّه :السالم عليه علنْ اَمِيرِالْمُؤمِنين

  اند من ع فرموده است. اهلل عليه و آله از خريد )اجحاف گرانه( اموال اشخاص كه ناچ ار به فروش شده

 

 

 

 

 

  



278 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلي است كه بر اساس آن فعل مكلف مشخص مي شود. هدف از طرح قواعد فقهي، آشنايي با اصول و چهارچوب هاي 

در بسياري از مواقع آشنايي با اين اصول و چهارچوب ها مي تواند كمک خوبي به فع االن در تج ارت و كس ب و ك ار     

ب راي دس تيابي ب ه    »نموده تا بتوانند تصميمات و رفتارهايي منطبق با دستورات و موازين شرعي و اخالقي اتخاذ كنند. 

مكتب اقتصادي درباره روابط حاكم بر هر بازار بايد قواعد فقهي حاكم بر آن تبيين شود. هر چن د تع داد قواع د     ديدگاه

« فقهي مطرح در منابع فقهي بسيار است، در قواعد بيان شده منحصر نيست و مي توان قواعد جديدي را استخراج كرد.

ي مفصل و اختالفي در بين علما وجود دارد و پ رداختن ب ه   ( از آنجا كه در خود اين قواعد بحث ها64، 6414)رضايي، 

شقوق مختلف و بيان نظرات متعدد امري است صعب و وقتگير، در اينجا تنها به آشنايي اجمالي ب ا ه ر قاع ده و بي ان     

 مختصري از آن اكتفا مي شود.

 مبحث نهم

 

معرفی قواعد فقهی 

  کاربردي در کسب و کار
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عد فقهي را از جهات گوناگون ب ه  قوا»اما قبل از ورود به بحث، خوب است آشنايي با انواع قواعد فقهي ايجاد شود. 

 اقسام مختلف تقسيم كرده اند:

قواعدي كه در تمامي ابواب فقه جريان دارند؛ مانند قاعده الضرر و الحرج. اين قواعد در اص طالح فقه ا ب ه     .6

 قواعد عامه نام گذاري شده اند.

 عاد ومن ادركهاي فراغ، الت قواعدي كه تنها در باب هاي عبادات جريان دارند؛ مانند قاعده .1

شوند. مانند قاعده تلف مبيع در زم ان   هاي معامالت به معناي خاص به كار گرفته مي قواعدي كه تنها در باب .4

 خيار و قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

 قواعدي كه در معامالت عام كاربرد دارند؛ مانند قاعده العقود تابعة للقصود و قاعده لزوم و قاعده سلطنت. .4

 مربوط به باب قضا؛ مانند قاعده البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر قاعده .5

 (141و  146، ص61و66قاعده مربوط به احكام جزايي؛ مانند الحدود تدر  بالشبهات )رحماني، فقه اهل بيت  .6

 

 قاعده غرور -1

رر و زيانى متوجه او هرگاه از شخصى عملى صادر گردد كه باعث فريب خوردن شخص ديگر بشود و از اين رهگذر، ض

)فريب « غارّ»گردد، شخص نخست به موجب اين قاعده ضامن است و بايد از عهده خسارت وارد بر آيد. شخص اول را 

، 6، ج6416گوين د. )محق ق دام اد،     مى« قاعده غرور»)فريب خورده( و اين قاعده را « مغرور»دهنده( و شخص دوم را 

و بيشتر از آنچه كه عرف است متضرر شود او مغرور خواهد بود و كسي ك ه  ( پس زماني كه مشتري فريب خورده 664

ي غار بايد رجوع كند تا ض رر وارد   منجر به ضرر به او شده غار ناميده مي شود. در اين موقع مشتريِ مغرور به فروشنده

 (677، 6416صطفوي، شده بر خود را جبران نمايد. هم چنان كه گفته مي شود أنّ المغرور يرجع إلى من غرّه. )م

سوالي كه در اينجا بايد به آن پاسخ داد اين است كه آيا غار و مغرور بايد جاهل باشند يا عالم؟ در اينجا چهار حالت 

به وجود مي آيد. اگر غار و مغرور هر دو به ضرر عالم باشند، در اين صورت نه غاري وج ود دارد ن ه مغ روري. زي را در     

چون مغرور كسي است كه گول خورده است و در گول خوردن جهل مستتر است. بنابراين  غرور جهل مغرور شرط است.

از طرف مغرور تا جهلي نباشد، غرور تحقق نمي يابد. در صورت دوم مغرور عالم و غار جاهل است. اي ن حال ت ني ز از    

عامدا اقدامي عليه خود بكند  قاعده غرور خارج است. زيرا شرط است كه مغرور جاهل باشد در غير اين صورت اگر عامال

در حالت سوم مغ رور جاه ل و    كه متضمن ضرر باشد، مورد مشمول قاعده غرور نبوده و موجب ضمان غار نخواهد بود.

غار عالم است ترديدي نيست كه اين مورد مصداق بارز قاعده غرور است. در صورت آخر هر دو طرف جاهل مي باشند. 

اي از فقها او را برئ الذمه  نظر وجود دارد، زيرا غار بر ضرر جاهل است و به همين جهت عدهدر اينجا بين علما اختالف 

شناسند. گروهي از فقها خصوصا هنگامي كه غ ار ب ر    مي دانند و عده ديگر در اين حالت هم ضمان را به عهده غار مي

دانند به اين استدالل كه غ رور   ئول نميكند كه عملش موجب نفع است، او را مس ضرر جاهل بوده و يا اشتباها فكر مي
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توان به قاعده غرور استناد ك رد. م ثال طبيب ي داروئ ي را      به معني خدعه و تدليس است و در مورد جاهل به واقعه نمي

كند و در اين انديشه است كه به نفع بيمار و موجب بهبودي او خواهد بود. تصادفا دارو با مزاج بيمار سازگاري  تجويز مي

ان د.   شود. اين گروه از فقها نظر به عدم مسئوليت پزشک در اين مورد داده كند و موجب مرگ يا ضرر بيمار مي ا نميپيد

 (671و677، 6471)محقق داماد، 

هم چنين بايد توجه داشت كه در تعريف فوق گفته نشد هر كس ديگري را گول بزند بلكه گفته شد اگر از شخصي 

وجب ضرر بر ديگري بشود يعني در اين تعري ف الزم نيس ت ك ه ش خص اول قص د      عملي صادر گردد كه آن عمل م

نيرنگ و خدعه داشته باشد، حتي ممكن است خودش هم از ديگري گول خورده باشد. بلكه همين مقدار كه از او فعلي 

( هم 676، 6471صادر شود كه ديگري با توجه به آن فريب بخورد، براي صدق عنوان غرور كافي است. )محقق داماد، 

چنين گفته شده است كه در صدق تغرير نيز تنها الزم است كه يک نفر ديگري را بر عملي ك ه متض من ض رر اس ت،     

 (679، 6471تشويق و ترغيب كند، هرچند ترغيب كننده به ترتب ضرر بر آن عمل جاهل باشد. )محقق داماد، 

 

 حرمت ایذا مومن -2

ر در ابعاد مختلف بايد به آن توجه شود، اصل حرمت اذيت مومنان اس ت.  يكي از قواعد فقهي مهم در حوزه كسب و كا

آزار و اذيت مومنان، چه در عنوان مشتري و ارباب رجوع و چه در عنوان كارمند و كارگر سازمان؛ چه در قالب پيچيده و 

راد مانن د دس تمزد   طوالني كردن روابط سازماني به بهانه بوروكراسي سازماني و چه در قالب ن دادن ح ق و حق وق اف     

توانند مصداقي از ايذاي مومن تلقي شوند. در بسياري از كتب فقهي و روايي به حرمت ايذاي مومن  كاركنان، همگي مي

(، 164، ص61 )وسائل الش يعة؛ ج « بلابُ تَحْرِيمِ إِيذَا ِ الْمُؤْمِنِ»هاي  اشاره شده است كه براي نمونه مي توان به سرفصل

مح دث  « )بلابُ تَحْرِيمِ إِي ذَا ِ الْمُ ؤْمِنِ  » (،491،ص4: ج6461انصاري دزفولي،) «في حرمة ايذا  المؤمناالخبار الواردة »

 ( اشاره كرد.615، ص 5: ج6461عاملي، )حر  «يحرم إيذا  المؤمن» ( و99، ص 9 : ج6411نوري،

از جمله ديگر مصاديق ايذا مومن در كسب و كار كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، توجه ب ه كيفي ت ك اال و دوام آن،    

خدمات پس از فروش و عمل به تعهدات پس از فروش از جمله ض مانت نام ه و ... اس ت. ب ه ط ور كل ي باي د گف ت         

د به گونه اي تنظيم ش وند ك ه پيام د آن ب ه ش كل      فرآيندهاي سازمان، محصوالت سازمان، تعامالت سازماني و ... باي

مستقيم يا غير مستقيم منجر به آزار رساندن مومنان نشود. توجه به توصيفاتي كه شارع از رابطه ميان مس لمانان بي ان   

شود افراد همواره در رواب ط تج اري و    كند يكي از عواملي است كه باعث مي فرموده و آنان را برادر يكديگر معرفي مي

 هاي رفتاري و انحرافات اخالقي در تعامل با آنان به دور باشند. اقتصادي، طرف مقابل را همين گونه پندارند و از آسيب
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 قاعده ایتمان  -3

يكى از قواعد مشهور فقهى اس ت.  « عدم ضمان االمين اال بالتعدى و التفريط»قاعده ايتمان يا قاعده استيمان يا قاعده 

( 617، ص6 ، ج6416طبق مفهوم اين قاعده امين ضامن نيست مگر در صورت تعدى و تفريط. )بجنوردى، سيد محمد؛ 

موجب مفاد قاعده ضمان يد، اصل اين است كه هر كس م ال  در حقيقت استثنايى بر قاعده ضمان يد است، چرا كه به 

ديگرى را تصرف كند، ضامن آن است و در قبال مالک مسئوليت دارد و در صورت تلف و نقص بايد از عه ده خس ارت   

برآيد و چنانچه مالک، منافع زمان تصرف را مطالبه كند، متصرف ضامن پرداخت است. بر اي ن اص ل، اس تثنائاتى وارد    

« ي د ام انى  »گردند. اي ن گون ه اس تيال را     مطرح مى« استيمان»ست كه به طور كلى در فقه تحت عنوان قاعده شده ا

نامند. مفاد اجمالى قاعده اين است كه چنانچه شخصى بر مال ديگرى استيال يابد مادام كه تعدى ي ا تف ريط نكن د،     مى

مورد تصرف، تلف شود، مثل و ي ا قيم ت از ش خص    ضامن نيست. منظور از عدم ضمان در اينجا آن است كه اگر مال 

 ( 96، ص 6 ، ج6416امين قابل مطالبه نيست. )محقق داماد، 

اصل اوليه درباره افراد شاغل در بازار كار كه وسايل و ابزار كارفرما در اختيار آنان قرار مي گيرد، امين بودن و قابل »

كن د و م ال ب ه ص ورت      سوي مالک يا شارع در مال تصرف م ي اعتماد بودن آنان است. امين كسي است كه با اذن از 

امانت در اختيار او قرار گرفته است. وجود اين اصل، فضاي حاكم بر روابط بازار كار را از دوگانگي و تضاد و س و  ظ ن   

اال دهد. در اين فضا، امكان همكاري بين صاحب سرمايه و ني روي ك ار ب     سازد و روحيه برادري را گسترش مي دور مي

يابد. همچنين وجود اين مبناي اعتماد، عامل كار را در حف ظ ام وال ص احب ك ار      رود و هزينه همكاري كاهش مي مي

 ( 66، 6414)رضايي، « كند. كند و با دوري از اسراف و تعهد خود را نشان داده از تعدي و تفريط دوري مي ترغيب مي

 م ال  مالک، تغرير قصد به امين كه است اين فرض. ندارد مصداق امانت در نيز «غرور» ةقاعد بايد توجه داشت كه

 خواهد متصرف براى ضمان موجب و نيست امانت ديگر باشد كار در قصدى چنين اگر البته. گيرد نمى تصرف در را وى

 (611، ص6 ، ج 6416است. )بجنوردى،   خارج بحث از كه بود

 

 قاعده احسان -4

مديريت متعارف، قائل شدن ارزش براي نقش نيت و قصد افراد است. به عنوان يكي از تفاوت هاي مديريت اسالمي و 

مثال يكي از قواعد موجود كه نقش نيت و انگيزه فرد عامل را دخيل در مسئله به وجود آمده ديده و ب ر اس اس آن ب ه    

ى به انگيزة خدمت و منظور از اين قاعده اين است كه هرگاه كس»قضاوت و بيان حكم مي پردازد، قاعده احسان است. 

( 195، ص 1 )محق ق دام اد؛ ج   «آور نيس ت.  نيكوكارى به ديگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش مسئوليت

تواند براي دفع ضرر يا جلب منفعتي باشد. در هر دو صورت اگر كار وي به اين انگيزه منجر ب ه   اين قصد نيكوكاري مي

 خسارت شود، ضامن نيست.



282 
 

دهد اگر چه به جل ب منفع ت    اس اين قاعده، عملي را كه انسان به قصد كمک به انسان ديگري انجام ميلذا بر اس

براي آن انسان يا دفع مفسده از او منتهي نشود؛ مثل اين كه خانه كسي آتش گرفته باش د و شخص ي ك ه ن اظر اي ن      

رت خواه آتش خ اموش ش ود و خ واه    سوزي است براي خاموش كردن آتش، ديوار خانه را خراب كند، در اين صو آتش

خاموش نشود، در هر حال چون قصد شخصي كه اقدام به خراب كردن ديوار كرده، احسان بوده لذا ضمان و مسئوليتي 

اند كه قدر متيقن اين است كه عدم ضمان در جائي است  بر او نيست. به هر حال احسان مسقط ضمان است. ولي گفته

دفع آن اقدام كرده به حدي باشد كه ضرري كه وارد آمده در مقايس ه ب ا آن قاب ل     كه اهميت خطري كه محسن براي

 ( 49، 6411)بهرامي احمدي، « توجيه باشد.

در خصوص اين كه آيا صدق احسان آيا منوط به نظر احسان كننده است كه مثال معتقد باشد كار او احس ان اس ت،   

كه در واقع احسان باشد اگر چه در نظر احسان كننده احسان نباشد  اگر چه در واقع نباشد، يا برعكس منوط به اين است

يا هر دو جهت دركار باشد؟ در اين خصوص نظرات متفاوتي وجود دارد. حق در اين مس ئله احتم ال اول اس ت، يعن ي     

ه دهد اگر چ   كند كه عملي را با اعتقاد و قصد اين كه خوب هست انجام مي احسان و محسن نسبت به كسي صدق مي

ه ا   در واقع خوب نباشد، دليل اين مطلب اين است كه قاعده مورد بحث )ال سبيل علي المحسنين( م ي گوي د محس ن   

شوند و بديهي است كه خردمندان به ويژه شارع كه در راس آنان است از كسي كه عملي را با اعتق اد اي ن    مواخذه نمي

 (41، 6491ر واقع بد باشد. )فرحي، كند هر چند آن عمل د كه خوب است انحام داده مواخذه نمي

شود، احساس مسئوليت و تكليف آنها نسبت به سازمان  رفتار با كاركنان سازمان بر اساس اين قاعده فقهي باعث مي

بيشتر شده و اگر منفعتي از سازمان در حال فوت شدن است يا ضرري جدي در حال وارد شدن بر سازمان است، وظيفه 

امكان در صدد كسب منفعت و دفع ضرر تالش كنند حتي اگر در خارج از چهارچوب وظايف تعيين خود بدانند كه تا حد 

داند كه چون نيت و انگيزه او احسان و خير رساندن به سازمان است،  شده براي ايشان باشد. چون در اين حالت فرد مي

فقهي در رفتار سازماني غفلت شود، در اين  لذا اگر خسارتي هم ايجاد شود، وي مواخذه نخواهد شد. اما اگر از اين اصل

توان از كاركنان توقع داشت تا در صورت پيش آمدن مواردي خارج از وظايف محوله به ويژه در شرايطي كه  صورت نمي

 خسارتي هم از عمل آنها ممكن است ايجاد شود، پيش قدم شوند. 

 درء المفاسد اولى من جلب المنافع -5

اصوليون اماميه مشهور است و آن اين است كه دفع مفسده اولي از جلب منفع ت و مص لحتي   نظير اين قاعده در نزد »

ت ر از  توان زماني كه امر بين يک مفسده كم و يک منفعت بزرگي است ك ه ايج اد آن مه م   است. اما از اين قاعده نمي

)كاش ف  « شود.و نفر گفته ميوقوع آن ضرر است، بر اطالق آن تمسک كرد؛ مانند دروغي كه براي گفتن اصالح بين د

( اما به طور عموم اگر بين دفع يک مفسده يا جلب يک منفعتي كه تقريب ا وزن   17، ص6 قسم6 : ج6459الغطا  نجفى، 

 يكساني دارند، مردد مانديم، بر اساس اين قاعده مي بايست نخست به دفع مفسده پرداخت. 
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 قاعده اذا حرم اهلل شیئا حرم ثمنه  -6

اگر چه كلمه ثمن »اعده اين است كه هر چيزي را كه خدا حرام كرده است، بهايش را نيز حرام گرده است. معناي اين ق

اي چه بيع  يا بها كه در قاعده به كار رفته ظاهرا مربوط به بيع است، ولي مراد از اين كلمه عوض است كه در هر معامله

در همه معامالت جريان دارد مثال اگر كسي ماشين ديگ ري را   رود، بنابراين قاعده عام است كه و چه غيربيع به كار مي

سرقت كرد و فروخت يا اجاره داد يا ...، به مقتضاي قاعده، عوض يا بها كه مي گيرد حرام است چه به نام ثمن باش د و  

ت، به اي  ( به عنوان مثال اگر مشروبات الكلي ح رام ش ده اس    66، 6491)فرحي، « چه به نام اجرت و چه به نام ديگر.

 حمل آن، بازاريابي آن، بسته بندي آن و ... همگي حرام خواهد بود.

 

 اتالف -7

شيخ طوسى در مبسوط روايتى از عبد اللّه بن مسعود از رسول اكرم )ص( نقل كرده كه آن حض رت )ص( فرم وده   

اگر اهميت مال مسلمان ،  يعنى احترام مال مسلمان، مانند احترام خون او است. «حرمة مال المسلم كحرمة دمه»است: 

( در فق ه  619، 6، ج6416مانند خون او باشد، چنانچه مقدارى از آن تلف شود، موجب ضمان خواهد بود. )محقق داماد، 

اماميه موجبات ضمان قهري دو چيز است: يكي ضمان يد و ديگري ضمان اتالف و ضمان اتالف خود ب ه دو قس مت   

لتسبيب تقسيم مي شود. قاعده اتالف به معني تلف كردن مال ديگ ري ب دون   يكي اتالف بالمباشره و ديگري اتالف با

اذن و رضاي اوست. خواه از روي قصد و عمد باشد يا بدون آن و نتيجه اعمال اين قاعده ، ضمان و مسئوليت شخصي 

كن د وكس ي   است كه موجب تلف مال غير شده است. بنابراين چنانچه شخصي بدون اذن يا رضاي غير، مال او را تلف 

كه تلف كرده قصد احسان نداشته باشد، در اين صورت متلف مال ضامن است كه مثل يا قيمت آن را ب ه ص احبش رد   

 اتالف هم بر دو نوع است:( »55، 6411نمايد. )بهرامي احمدي، 

اتالف حقيقي: آن است كه كه شخصي مال ديگري را به كلي از بين ببرد. مثال لباس يا ف رش او را بس وزاند    (6

 ويا خانه او را خراب كند. 

شود. مانند اين ك ه ي خ و    رود، بلكه با بقا  اصل مال، ماليت آن نابود مي اتالف حكمي: نفس مال از بين نمي (1

تان ماليت ندارد. در صورتي كه شخصي يخ و برف متعلق به ديگري برف در تابستان ماليت دارد ولي در زمس

را در فصل تابستان در مكاني مخفي كند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند هر چند عين يخ و 

برف را نابود نكرده )اتالف حقيقي( ولي چون آن را ازماليت و ارزش انداخته مرتكب اتالف حكمي شده است. 

 (666، 6471داماد، )محقق 

كه ب ه ط ور    (4: ص، 6 ج ،6416، بجنوردى)است  مندرج «ضامن له فهو الغير مال أتلف من» در اتالف قاعدة مفاد

خالصه طبق اين قاعده عقاليي و عرفي، هر كس مال ديگري را از بين ببرد، ضامن جبران آن خواهد بود. اين قاع ده  

 (67، 6411عي مي توان مفاد اين قاعده را استنباط كرد. )بهرامي احمدي، مورد تاييد شرع است و از مجموع ادله شر
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بايد توجه داشت كه اتالف مال در صورتي ضمان مي آورد كه صاحب مال با فرض اين كه عاق ل و مخت ار اس ت    

)فرح ي،   ش د. با اجازه اتالف ندهد، ولي اگر اجازه دهد هر چند كه با اجازه او نيز اتالف مال حرام است ولي ضمان نم ي 

اتالف منحصر به اين نيست كه چيزي را نابود يا تباه نمايد، بلكه اگر چيزي را از قابليت استفاده بيندازد  (14-15 ،6491

نيز اتالف است، مانند اين كه قالب يخ را در تابستان از صاحبش منع كند و همان را در تابستان كه مصرف ندارد ب ه او  

در ضمان چيزي كه اتالف شود تفاوتي نيست كه اتالف با مباشرت باشد يا ب ا   ( هم چنين11 ،6491)فرحي،  برگرداند.

تسبيب، مانند اين كه ديگري را براي اتالف اكراه كن د ي ا فري ب ده د ب ه گون ه اي ك ه ع رف ديگ ري را وس يله او           

 (11 ،6491)فرحي، بخواند،

امن است. اگر صاحب كار قدرت كار و منافع عامل را از در بازار كار، اگر عامل عين مال صاحب كار را از بين ببرد ض

بين ببرد، ضامن خواهد بود. قدرت كاركردن كارگر ماليت و ارزش دارد و صاحب كار نمي تواند مستقيم ي ا غيرمس تقيم   

ن ات  در نابودي توان كاري او دخالت داشته باشد. اگر محيط كار نامناسب باشد يا دستگاه غيرسالم و غيرمجهز ب ه امكا 

حفاظتي باشد و باعث خسارت به كارگر شود، گرچه صاحب كار به طور مستقيم توان كاري كارگر را از بين نبرده، چون 

او را در محيط نامناسب قرار داده، ضامن خسارت وارد شده خواهد بود. اگر در توليد كاال، كارگر از مواد اوليه بيش از حد 

( لذا مي توان گفت ك ه  61و 67، 6411ن ببرد، ضامن خواهد بود. )بهرامي احمدي، استفاده كند و مقداري از آن را از بي

وجود اين قاعده باعث محافظت از اموال صاحب كار، منافع كارگر و ني روي انس اني و ام وال عم ومي م ي ش ود و ب ا        

 (61، 6411مشخص شدن مسئوليت ها و حقوق هر يک از دو طرف، محدوده عمل معين مي شود. )بهرامي احمدي، 

 

 قاعده تسبیب -8

قاعده تسبيب نيز يكي از قواعد مهم در فقه است كه ش باهتي ب ا قاه ده ات الف دارد. در ات الف ش خص مس تقيما و        

بالمباشره باعث اتالف مالي مي گردد ولي در تسبيب، عمل مسبب مستقيما باعث از بين رفتن مال ديگري نم ي ش ود،   

 بلكه مع الواسطه سبب مي شود مال غير از بين برود. 

كه از وجودش وجود ديگري الزم نيايد ولي از عدمش عدم ديگ ري الزم بياي د، آن را س بب گوين د، در     هر چيزي 

مقابل علت كه هر گاه رابطه بين دو چيز اين گونه باشد كه از وجود الف وجود ب و از عدم الف ع دم ب الزم بياي د در   

شته باشيم كه سبب در اين قاع ده ب ا س بب در    ( توجه دا669، 6471اين صورت آن را علت تامه گويند. )محقق داماد، 

اصول و فلسفه و ساير علوم تفاوت دارد، سبب در اين علوم به چيزي گفته مي شود كه بود آن مسبب و نبود آن باع ث  

نبود مسبب مي باشد، بنابراين تاثير تام هم در وجود مسبب و هم در عدم مسبب دارد به گونه اي كه غير آن هيچ دخلي 

ندارد، در فقه سبب به اين معناي تام فقط در مورد اكراه كامل به كار مي رود كه اختيار عامل را يعني مباش ر   در مسبب

باشد، و البته اين بس يار ك م اس ت،     را به كلي سلب مي كند به طوري كه گويي آلت بي جاني در دست اكراه كننده مي

تر از آن  ست موثر تام به نحوي كه ذكر شد نيست، بلكه پايينسبب كه در اين قاعده و در نوع فقه مقابل مباشر مطرح ا
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اي كه مباشر، يعني عامل نيز دخل ي در مس بب دارد. )فرح ي،     است، به اين معنا كه موثر است ولي نه تام بلكه به گونه

6491 ،461-467) 

دارد يا نه باي د گف ت   اما در خصوص اين كه آيا قصد و نيت فرد خاطي تاثيري در پرداخت يا عدم پرداخت خسارت 

روايات ذكر شده اطالق دارد و اعم از اين است كه مرتكب با قصد و نيت اضرار به غير مبادرت به عمل كند يا اين »كه 

 (611، 6471)محقق داماد، « كه بدون قصد و نيت خاصي اقدامي كند كه سبب ايراد خسارت به ديگري شود.

 

 قاعده بازار مسلمانان -9

مه فقهاي گذشته و حال مسلم بوده و هست، با اين قاعده حكم مي شود به اين كه هر چي زي ك ه از   اين قاعده نزد ه

باشد، پاك و حالل است، ه م   بازار مسلمانان خريده مي شود، حتي گوشت و پوست حيواني كه تذكيه اش مشكوك مي

علق حق ديگري است يا نه و ... چنين اگر شک بشود كه نجس است يا نه و دزدي است يا نه و غصبي است يا نه و مت

نسبت به همه اين امرو روايات هاي فراواني داللت مي كند بر طهارت و حليت هر چيز مشكوكي كه از بازار مس لمانان  

گرفته مي شود. داللت اين روايات ها بر مطلب از سيره عملي مسلمان ها و ائمه روشن تر است، البته سيره ائمه همين 

ن چه مي خريدند از فروشندگان سوال نمي كردند و حتي دستور مي  دادن د س وال نش ود. )فرح ي،     بوده كه نسبت به آ

6491،441) 

 

 قاعده صلح میان مسلمانان رواست مگر صلحی که حاللی را حرام یا حرامی را حالل نماید -11

عقدي مستقل اس ت   صلحقبل از بيان قاعده فوق، الزم است توضيحي در خصوص عقد صلح داده شود. در فقه اماميه 

صلح بر دو قسم است: ص لح ب ر    .مي تواند به طور فرعي جايگزين عقود ديگري مانند بيع، اجاره و عاريه قرار گيرد كه

 .دعوي و صلح بدوي

 :صلح بر دعويالف. 

صلح ممكن است در مورد رفع تنازع موجود واقع شود، مانند اين كه كسي پس از اقامه دع وا مالكي ت، نس بت ب ه     

كند، و ممكن است براي جلوگيري الصلح دريافت ميكند و مبلغي به عنوان مالزميني بر ديگري، دعوا را با او صلح مي

خرد و كليه حقوق فرضيه و احتماليه خ ود را از  از تنازع احتمالي منعقد گردد، مانند اين كه كسي ملكي را از ديگري مي

كند كه منشا  تنازع معامله باشد يا غير كند. فرقي نميسير نبات صلح مي هر جهت نسبت به مورد معامله با بايع به يک

آن مانند اختالف راجع به شركت در اموال يا ارث، چنان كه يكي از ورثه با ورثه ديگر در نصيب خ ود از ترك ه م ورث،    

 اختالف داشته باشد و آن را در مقابل مقدار معيني صلح كند.
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 :صلح بدويب. 

باشد و در رديف بيع، هبه و اجاره يك ي از عق ود معين ه    ي مستقلي است كه مبتني بر تسالم ميملهصلح بدوي، معا

اي را ك ه بج اي آن واق ع    صلح در مقام معامالت، هر چند نتيجه معامله»گويد: ق.م مي 751است. بخاطر همين ماده 

مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن دهد، ليكن شرايط و احكام خاصه آن را ندارد؛ بنابراين اگر شده است مي

 111«.همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اين كه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود

باشد به شرط اين  مراد از اين قاعده اين است كه هر صلحي در هر موردي با هر كسي يا هر جمعي جايز و موثر مي

( به عبارت ديگ ر نم ي ت وان در راس تاي     465، 6491م آن نباشد. )فرحي، كه مشتمل بر خالف قانون و شرع يا مستلز

حليت امري حرام، يا حرمت امري حالل صلح نمود. اين موضوع در خصوص حليه هاي فرار از ربا ك ه برخ ي اس تفاده    

 الل نمود. كنند، جاري مي شود. در واقع به واسطه عقد صلح نمي توان امر ربا را كه گناهي حرام و قطعي است، ح مي

 

 الزامقاعده  -11

شود، اما از آن جهت كه قسمتي از روابط تج اري و   اين قاعده اگر چه تنها در معامالت با مسلمانان غيرشيعه جاري مي

مراد از الزام اين است كه با مخالفينمان طبق آرايي كه »اقتصادي ممكن است با اين افراد باشد، توجه به آن الزم است. 

و ثابت است عمل كنيم اگر چه نزد ما باطل باشد، مثالش اين است كه طالق زن، سه بار در ي ک  نزد خودشان صحيح 

توانيم با زني كه از آنها كه شوهرش او  مجلس نزد آن ها صحيح و نزد ما باطل است، ولي ما به مقتضاي قاعده الزام مي

 (655 ،6491)فرحي، را در يک مجلس سه طالق داده ازدواج كنيم.

گ ردد ك ه ب ه     ن سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا قاعده الزام فقط در صورتي جاري ميمهم تري

گردد؟ ظاهر ابتدائي قاعده و رواياتش احتمال اول است ول ي احتم ال    سود ما باشد يا اگر به زيان ما هم باشد جاري مي

كه ما آن را قبول داريم ولي مخالفان قبول ندارند،  به عنوان مثال در خيار مجلس (657 ،6491)فرحي،دوم بعيد نيست. 

توانيم فسخ بيع را از سوي مخالف حتي در مجلس بيع نپذيريم و او را ملزم ب ه قب ول آن نم اييم. م ورد      بنابراين ما مي

گويد فروش گوسفندي كه پستانش شير هست باطل است به ادعاي اين كه مقدار شيرش  ديگر اين است كه مخالف مي

وم نيست به اين جهت معامله آن غرري هست، ولي ما مي گوييم صحيح است به دليل اين كه شيرش اهميتي ندارد معل

توانيم مخالف را به بطالن فروشش الزام كنيم هر چند ك ه م ا آن را    تا در فروشش لحا  شود، در اين مسئله نيز ما مي

 (666 ،6491)فرحي، دانيم. صحيح مي

 

                                                           
222

 .121 -116، جلد دوم، ص11، چاپ 1177مامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسالمیه، ا  
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 بب تعذر الوفاء بهقاعده بطالن العقد بس -12

معناي اين قاعده اين است كه در صورتي كه فرد در خصوص وفا و عمل نسبت به عقدي عذر داشته باشد و نتواند ب ه  

رود، مثال در بي ع اگ ر    اين قاعده در عقود و معامالت به كار مي»آن عمل كند، در اين صورت معامله باطل خواهد شد. 

را به خريدار يا وكيلش بدهد، يا اگر خريدار و يا وكيلش نتواند بهاي آن را بده د، بي ع   فروشنده نتواند مال مورد معامله 

باطل مي شود و در اين مطلب فرقي نيست كه قدرت بر ادا  اصال نباشد يا در زمان ادا  نباشد، البت ه در ص ورت اخي ر    

تاخير فاحش نباشد و گرنه ممكن اس ت   شود به شرط اين كه شود بلكه خيار تاخير پيدا مي توان گفت بيع باطل نمي مي

 (111 ،6491)فرحي، مانند صورت اول كه اصال قدرت بر ادا  ندارد باطل به شمار آيد.

 

 قاعده تقدم حق الناس علی حق اهلل -13

كند، خواه اين تعارض كب روي   روشن است كه اين قاعده به مواردي نظر دارد كه حق الناس با حق اهلل تعارض پيدا مي

واه صغروي باشد، مثالش اين است كه انسان براي حج پول كافي دارد ولي به كسي يا كساني بدهكار است، در باشد و خ

( در ص ورت  171 ،6491)فرح ي،  چنين مواردي اداي دين كه حق مردم هست بر حج كه حق خداست مقدم مي باش د. 

 تعارض حق خدا و حق مردم، اولويت با پرداخت حقوق مردم است. 

 

 عند شروطهمالمومنون  -14

يكي از الزامات جدايي ناپذير هر كسب و كاري، عقود يا قراردادهايي است كه يک بنگاه با ساير بنگاه )تامين كنن دگان  

بندد. بر اس اس قاع ده فقه ي     مواد اوليه، توزيع كنندگان و ...(، كاركنان و كارگران، سازمان نظارتي و حكومتي و ... مي

طبق اين قاعده، مومنان باي د ب ه   »دي كامل به شرايط ذكر شده در قرارداد الزم است. المومنون عند شروطهم، پاي بن

كنند، وفادار باشند و در حد امكان و توان در تحقق آن بكوشند؛ البته شروط معامله نبايد  شروطي كه در معامله تعهد مي

 (61، 6411)بهرامي احمدي، « 116با قواعد شرع مخالفتي داشته باشد.

 -باش د  عه د  همان كه -عقد چون ( »6مورد قرآن كريم مي فرمايد: يا أَيُّهلا الَّذِينَ آملنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )مائده در اين 

 و توحيد چون آن اجزاى و دين اركان شامل نيز و شود مى گرفته بندگانش از خدا كه دينى و الهى پيمانهاى همه شامل

 غيره و معامالت عقد شامل جمله آن از و امضايى و تشريعى احكام و عبادتى اعمال و عقائد اصول ساير و معاد و نبوت

( در اين آيه شريفه خداوند متعال مخاطب دستور خود براي وفاداري به عقود 157ص، 5 ج، 6474)طباطبايي، « شود. مى

                                                           
من اشترط شرطا مخالفا لکتاب اللّه فال یجوز له، و ال یجوز على الذی اشترط »قال: سمعته یقول:  علیه السّالمعن أبی عبد اللّه  221

 (161، ص 2ج « علیه، و المسلمون عند شروطهم ممّا وافق کتاب اللّه عزّ و جلّ )الکافی
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. است گرفته قرار الهى دستور و امر مورد، عقود همه به وفا «بِالْعُقُودِ أَوْفُوا» شريفه آية موجب دهد. به را مومنان قرار مي

 واژه چ ون ، بن ابراين ؛ «العه ود  هو العقود» است آمده سنان ابن صحيحة در كه طور همان و است عهود معناى به عقود

: ص، 1 ج؛ داماد محقق. )است الزم آن به وفا، بوده آيه اين مشمول، است رفته كار به مطلق طور به عهد معنى در شرط

. اس ت  حك م  انش اى  حقيقت  در ولى، است خبرى جمله يک چه اگر «شروطهم عند( المسلمون) المؤمنون» جمله (47

ايمان افراد باعث مي شود هر گونه تعهد رفاهي يا خدمتي از هر يک از دو ط رف عمل ي   » (49: ص، 1 ج؛ داماد محقق)

اي توليد مي شود. نگران ي دو ط رف ت ا پاي ان     شود. بدون ترديد، وجود اين قاعده و عمل به آن باعث كاهش هزينه ه

 (61،  6411)بهرامي احمدي، « گيرد. ريزي براي توليد انجام مي رود و برنامه مدت قرارداد از بين مي

در خصوص اين قاعده فقهي روايات متعددي در متون فقهي مورد اشاره قرار گرفت ه ان د ك ه مش هورترين آن ه ا      

. است كه قاعده فقهي نيز به اين حديث مشهور شده است: المؤمنون عند ش روطهم  عليه و آل ه  صلي اهللروايتي از رسول اكرم 

اين روايتي است كه جمعي از عوام و خواص در كتب شان ( »461، ص 64، مستدرك الوسائل ج 414، ص 5الكافي ج )

دع ائم  »بر لزوم عقود است. در كتاب روايت كرده اند و در موارد مختلفي به آن استدالل نموده اند كه يكي از موارد آن 

المسلمون عند شروطهم، اال كل ش رط خ الف كت اب    »اين روايت از نبي اكرم به اين عبارت نقل شده است: « اإلسالم

« ) 111المسلمون عند ش روطهم اال ش رطا ف ي معص ية    »و برخي هم از حضرت علي به اين شكل روايت كرده اند« اللّه

 مخ الف  ك س  ه ر : فرمودن د  كه است كرده نقل( ع) صادق امام از سنان بن اهلل ( عبد414، ص: 1 ، ج6466)لمكارم(؛ 

 وف ا  آن به نيست الزم نيز شده ملتزم آن به كه كسى و بخواهد را آن دادن انجام كه نيست مجاز، كند شرط خدا كتاب

 ص، 61 ج؛ الشيعة وسائل. »باشد خدا كتاب موافق شروط آن كه هستند شروط به وفاى به ملزم زمانى تا مسلمانان. كند

 (41 ص، 1 ج؛ داماد محقق« )454

 قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخالل در آن -15

نظام به طوري كه كتاب هاي لغت مانند مصباح المنير و مجمع البحرين و ... مي گويند عبارت است از نخي مانن د ن خ   

شود نظمت االمر فانتظم يعني امور خ ودم را ي ا    گفته مي شود و از اينجاست كه تسبيح كه لؤلؤ در آن رديف يا چيده مي

اي ك ه بينن ده آن را هماهن گ و مطل وب      خانواده يا جامعه را مثال در نخ قانون رديف كردم و منتظم نمودم ب ه گون ه  

ير يابد، در حقيقت نظام وصف اين نخ، مثال نخ قانون، است كه بين امور شخصي، خانوادگي، اجتماعي، سياسي و سا مي

كند، و نظم وصف چيزي است كه منشا نظام يا نتيج ه نظ ام    مسايل مردمي و دولتي ربط سودمند و ارزشمند ايجاد مي

هر نظام اقتصادي » (151 ،6491)فرحي،  باشد، بنابراين نظام و نظم مالزم همند كه طبعا از يكديگر جدا نمي شوند. مي

آحاد جامعه بتوانند بر اساس كسب منافع شخصي خود عمل كنند. ام ا  كه بخواهد به كارايي دست يابد، بايد اجازه دهد 

 دو چيز نامطلوب است:

 هايي كه برخالف منافع عمومي است تجاوز از حد و پرداختن به فعاليت (أ 
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ه ا ض رورت    انجام ندادن اموري كه به طور مستقيم تامين كننده منافع شخصي نيستند اما براي تحقق ه دف  (ب 

 دارند.

اي مي سازد كه نه تنها فعاليتي كه در تعارض با منافع عم وم   ها را از درون به گونه قي اسالم انسانآموزه هاي اخال

دارن د و اي ن    هاي خود منافع جامعه را مقدم مي است انجام نمي دهند، بلكه از اين باالتر، بسياري از وقت ها در فعاليت

 (641، 6416مي نيا، ها سازمان مي دهند. )معصو ها را در جهت تحقق هدف فعاليت

وجوب حفظ نظام باالتر از حرمت اخالل به آن است، در حقيقت اين دو عنوان به منزله عام و خاص است ب ه اي ن   

كند ولي حرمت اخالل به نظام شامل  شود و داللت بر آن مي معني كه وجوب حفظ نظام شامل حرمت اخالل به آن مي

ند. اين مطلب شبيه اين است كه حفظ مال واجب اس ت و طبع ا ض ايع    ك شود و داللت بر آن نمي وجوب حفظ آن نمي

كردن آن حرام است، يعني اين عبارت صحيح است كه با وجوب حفظ مال  ضايع كردن آن حرام است ولي عكس اين 

 (154 ،6491)فرحي،  عبارت صحيح نيست كه با حرمت ضايع كردن مال، حفظ آن واجب است.

ه ا و عوام ل مه م در تص ميم      اقتصادي بايد حفظ نظام را به عنوان يكي از ش اخص تاجران و فعاالن عرصه هاي 

هاي اقتصادي و تجاري خود در نظر گرفته و تنها مالك سود و منفعت را مبناي تصميم گيري ق رار ندهن د. چ ه     گيري

را دچ ار اخ الل كن د، ب ر     بسا اقدامي تجاري منفعت زيادي براي فردي به همراه آورد، اما اگر نظم بازار جامعه اسالمي 

 اساس اين قاعده چنين عملي جايز نخواهد بود. 

 

 قاعده نفی عسر و حرج -16

تواند جاري شود.  قاعده نفي عسر و حرج يكي از قواعد عام فقهي به شمار مي رود كه در تمام ابواب و مسائل فقهي مي

تحمل براي فاعل آن باشد. البته بايد توج ه  اين قاعده در زماني جاري مي شود كه فعلي داراي سختي و دشواري فوق 

انجام هر كاري كه با سختي مواجه است؛ ولي چنانچه عملي مشقت فوق العاده و غيرقاب ل تحم ل داش ته    »داشت كه 

 (61، 6411)بهرامي احمدي، « باشد، اين نوع مشقت قابل تحميل بر افراد به جهت انعقاد قرارداد نيست.

سر و حرج اين است كه در اسالم حكمي كه موجب عسرو حرج بر مردم باش د وج ود   معني و مفهوم قاعده نفي ع»

ندارد و به عبارت ديگر هر حكمي كه موجب عسر و حرج باشد از نظر شرع منتفي اس ت. منظ ور از عس ر و ح رج ه ر      

ق ع هم ان   مشقتي است كه بيش از متعارف باشد. بنابراين مالحظه مي شود كه مبناي قاعده نف ي عس ر و ح رج در وا   

معناي قاعده نفي ضرر است. در هر دو قاعده نفي حكم است. يكي نفي حكم ضرري و ديگري نفي حكم حرجي. هر دو 

قاعده براي امتنان بر مردم وضع شده اند و هر دو قاعده بر ادله احكام حكوم ت دارن د. ض ابطه عس ر و ح رج ه ر دو،       

اي پايين از  حرج نيز درواقع نوعي ضرر است منتهي به مرتبهضابطه شخصي است نه نوعي. و نكته ديگر اين كه عسرو 

شود و از همين روي چون عس ر و ح رج ، ض رر و زي ان عرف ي       ضرر و نوع خفيف آن تحت مشقت و سختي بيان مي

تواند از عامل عسر و حرج  شود و كسي كه در عسر و حرج است نمي نيست، بنابراين مبناي مسئوليت مدني شمرده نمي
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)بهرامي « دريافت خسارت كند مگر آن كه عسر و حرج به حدي و به شكلي باشد كه عرفا ضرر محسوب شود.تقاضاي 

( بر اين اساس بايد گفت كه هر گونه زياد بودن ساعت كار، نامناسب بودن وض عيت ك ار و ع دم    416، 6411احمدي، 

 (69، 6471اماد، رعايت مسائل بهداشتي و امنيتي و دستمزد پايين، بايد لغو شود. )محقق د

 

 قاعدة حرمت اعانه بر اثم و عدوان -17

براي اين كه اين قاعده روشن شود الزم است كه الفا  آن مورد بررسي قرار گيرند و معناي هر يک روش ن ش وند.   

سپس به اين مسئله پرداخته خواهد شد كه آيا قاعده مذكور قابليت جاري شدن در موضوع مورد بررسي را دارد يا خي ر.  

مقصود از لفظ اعانت در نص اين قاعده معناي لغوي آن است و معناي آن كمک كردن و همي اري ك ردن ي ا ي اري     »

رساندن به ديگري و همياري با او در فعلي از طريق آماده كردن برخي از مقدمات و تهيه آالت و ابزارهاي فعل يا ايجاد 

م استناد فعل به ياري دهنده به صورت عرفي معتبر است، بلكه شرايطي براي او و رفع موانع از آن. در معناي اعانت عد

)س يفي   «بايد فعل به صورت مستقيم و تنها به فاعل استناد داده شود وگرنه در ذي ل عن وان تع اون داخ ل م ي ش ود.      

س ط  ( به عبارت ديگر بايد از نظر عرفي پذيرفته شود كه اين فعل به صورت مباشرتي تو617، ص6 : ج6415مازندرانى، 

خود فرد انجام مي شود و معين تنها نقش كمک كننده و تهيه كننده مقدمات انجام آن را دارد نه اين كه فعل به وسيله 

معين انجام شود. همين نكته نيز روشن كننده تفاوت ميان معناي تعاون و اعانت است. بجنوردي نيز در كت اب القواع د   

 (:457، ص6 : ج6469كند )موسوي بجنوردي، ر ميالفقيه خود معناي مشابهي در معناي اعانت ذك

اعانت در لغت به معني مساعدت كردن است و اعانت بر اثم يعني كمک كردن به آن، ياري كنن ده و  »

 «همكار براي انسان كمک كننده به او در كارش و انجام آن است.

معناي اثم معلوم است »كلمه اثم است. اي كه در قاعده به كار رفته و الزم است معناي آن روشن شود، دومين كلمه

و مراد از آن مخالفت با حكم تكليفي الزامي يا ترك آن چيزي كه واجب است يا انجام آن چيزي است كه حرام است و 

( نظر ديگر در اين خصوص اين 457،ص6 : ج6469)موسوي بجنوردي،« به عبارت ديگر اثم همان عصيان و گناه است.

آن چيزهايي است كه خداوند تعالي به آن امر نموده است و عدوان ارتكاب آن چيزهايي است  اثم همان ترك»است كه 

كه خداوند از آن نهي نموده است. اثم و عدوان هر دو به معني عصيان است و نهايت امر اين كه اولي ع دمي و دوم ي   

واجبات اس ت از ن وع ع دمي و     ( به عبارت ديگر چون اثم در مورد ترك444: 6466)موحدي لنكراني،« وجودي است.

 عصيان چون در مورد انجام محرمات است از نوع وجودي به حساب مي آيد.

شود و اي ن ام ر از طري ق    مراد از اعانت بر اثم كمک كردن به گناهكار در گناهي است كه از او صادر مي»بنابراين 

گيرد كه در اين خص وص بحث ي   د صورت ميشوايجاد همه يا برخي از مقدمات حرامي كه فرد گناهكار مرتكب آن مي

 ول الْ إِثْمِ  عللَ ى  تَع اولنُوا  ال ول»( م درك قرآن ي اي ن قاع ده فقه ي آي ه       457، ص6 : ج6469)موسوي بجنوردي،« نيست.
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اثم را اس تنباط  حرمت اعانه بر « الْعُدْوانِ ول الْإِثْمِ عللَى تَعاولنُوا ال ول»گروهى از فقها از آيه شريفه »مي باشد.  114«الْعُدْوانِ

)محقق داماد يزدي، « اند؛ با اين استدالل كه در اين آيه تعاون بر اثم نهى شده است و نهى داللت بر حرمت دارد. نموده

 (676، ص 4 : ج6416

عقل و نيز عرف مي گويد اعانت شونده بر حرام يا بر ظلم، خواه ظلم را انجام بدهد و خواه انجام نده د، در ه ر دو   

توان گفت اگر اعان ت   تي از اين نظر نيست كه اعانت اعانت كننده با قصد تقويت ظالم حرام است، بلكه ميصورت تفاو

كننده قصد تقويت ظالم را هم نداشته باشد ولي دست كم علم داشته باشد كه عمل او باعث تقويت ظالم مي ش ود ب از   

گر اعانت كننده نه اين قص د را و ن ه اي ن عل م را     هم حرام است، به ويژه اگر تقويت ظالم در جهت ظلمش باشد، اما ا

 (6491،414)فرحي، نداشته باشد عمل او حرام نيست هر چند كه قهرا اعانت بر حرام باشد. 

 

 قاعده علی الید -18

منظور از دست در اين قاعده كنايه از استيالي انسان بر چيزي است ولو اين كه آن را به دس ت نگرفت ه باش د و حت ي     

( ب ه عقي ده فقه ا،    515 ،6491)فرح ي،   بنابراين يد عالم است و شامل هر نوع استيالي انسان م ي ش ود.   نديده باشد.

مقتضاى اوليه تصرف و يا استيال بر مال ديگرى اين است كه متصرف در مقابل مالک، ضامن است؛ يعنى عالوه بر آن 

ف شود يا نقص و خسارت به آن وارد گردد بايد كه مكلف به بازگرداندن عين در زمان بقاى آن است، اگر مال مذكور تل

از عهده خسارت وارد نيز برآيد. اين موضوع، يعنى ضمان يد متصرف در فقه به صورت يک قاعده كلى در آمده و كليت 

شود، خواه عدوانى باشد و خواه غير عدوانى يا امانى. البته مواردى  آن در بدو امر شامل تمام انواع تصرف و وضع يد مى

، 6 )قواعد فق ه )محق ق دام اد(؛ ج   اند حت عنوان يد امانى، به موجب ادله خاص از تحت عموم اين قاعده خارج گرديدهت

 (66ص: 

 

 االقدام و التسلیط مسقط لالحترام(  -قاعده اقدام )قاعده االذن مسقط للضمان -19

 

مي رود. برابري اين دو قاعده و بهتر  معناي قاعده فوق اين است كه با اذن تصرف بر مال، ضمان يا احترام مال از بين

است بگوييم برابري دو عبارت براي يک قاعده بدين جهت است كه اذن تصرف در مال طبعا م الزم ب ا ن وعي مس لط     

در اث ر   -نمودن بر آن مال است، اين در ناحيه موضوع، در ناحيه حكم نيز بايد گفت از بين رفتن احترام و حرم ت م ال  

 ( 74 ،6491)فرحي،  ن رفتن ضمان مال است.طبعا با از بي -اذن
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مثال اگر زيد به عمرو اذن داد كه در در اين مالش تصرف كند، واضح است كه از نظر تكليفي براي عمرو حايز م ي  

باشد كه در حدود اذن تصرف كند، از نظر وضعي هم در صورتي كه مال معيوب گشت يا تلف شد عمرو ض امن نيس ت   

معامله فاسد گرفته شده كه در اين مورد و نظايرش با مگر در موارد خاصي كه دليل بگويد ضامن است، مانند مالي كه با 

گويد اگ ر در   اين كه صاحب مال به خيال اين كه معامله صحيح است به طرف اذن در تصرف داده با اين حال دليل مي

 (74، 6491)فرحي، باشد كه مثال بهايش را بپردازد.  دست طرف معيوب يا تلف شود ضامن آن مي

 

 لقصودقاعده العقود تابعۀ ل -21

كنن دگان   اي از حيث تشخيص نوع آن و خصوصياتش بستگي به قص د معامل ه   اين قاعده به اين معناست كه هر معامله

اند، كش ف   اند و معامله را مبتني بر آن نموده دارد ولي در حدودي كه از سخنانشان كه هنگام معامله يا پيش از آن گفته

شود مگر اين  اي ادعا كند كه چنين و چنان قصد كرده پذيرفته نمي كننده( لذا اگر معامله 567 ،6491)فرحي،  مي شود.

كه از سخنان مزبورش استفاده شود و اال اگر بنا باشد صرف ادعاي معامله كننده پذيرفته شود كامال ممكن است كه در 

صد نك رده اس ت و در   اثر پشيمانيش ادعا كند كه معامله را اصال يا به اين كيفيت خاص كه كالمش دال بر آن است ق

 (561 ،6491)فرحي،  اين صورت، اساس معامالت مختل مي گردد.

  224قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه -21

اش را به مشتري تحويل نداده مسئول آن است و اگر تحويل آن مانعي مانن د   فروشنده تا هنگامي كه مال فروخته شده

خوانند چون موضوعش از بين رفته است. آن بن ابراين چي زي    با معامله را باطل ميتلف يا سرقت يا آفت ديگر بيابد، غال

 (647 ،6491)فرحي،  كه معامله شده است اگرتحويلش به هر جهت ممكن نباشد معامله آن چيز قهرا باطل مي گردد.

 

 قاعده قبح عقاب بالبیان -22

خورد. وى در تفسير تبيان ذي ل   طوسى به چشم مى ى قبح عقاب بال بيان ظاهرا نخستين بار در متون شيخ مفاد قاعده

اين آيه بيانگر آن است كه خداوند هيچ كس را »گويد:  ( مى65)اسرا ،  «ول ما كُنّا مُعلذِّبِينَ حلتّى نَبْعلثَ رلسُولًا» ى آيه شريفه

س پس  « ساخته باشد. ها، داليل و ارسال رسل وى را آگاه بر معاصى و گناهانش عقاب نخواهد كرد؛ مگر آنكه با حجّت

به خاطر آنكه زشت است ]عقال[ كه خداوند كسى را عقاب كند قبل از آنكه او را به مصالح »گويد:  در مقام استدالل مى

ق بح عق اب   »نظر شيخ بر آن است كه مفاد آيه شريفه بيانگر يک حك م عقل ى يعن ى    « و مفاسدش آگاه ساخته باشد.

                                                           
 (212، 1روایت از رسول اکرم )ص( )عوالی اللئالی،   221
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)قواعد فقه،  رود. بح عقاب بالبيان از قواعد مسلّم نزد فقها و اصوليين به شمار مىى ق است. به هر حال، قاعده« بالبيان

 (64، ص4 ، ج6416

مفاد قاعده اجماال آن است كه مادام كه عملى توسط شرع نهى نشده و آن نهى ب ه مكل ف اب الغ نش ده، چنانچ ه      

شرع واجب نش ده و ام ر ش ارع ب ه      شخصى مرتكب گردد مجازات او عقال قبيح و زشت است و مادام كه عملى توسط

)محق ق دام اد؛   مكلف ابالغ نشده، چنانچه شخصى ترك كند، مجازات او بر ترك فعل مزبور عقال قبيح و زشت است. 

 (65، ص 4 ، ج6416

اما سوالي كه در اينجا ممكن است مطرح شود اين است كه چرا در حقوق عرفى معاصر تحت عنوان ي ک اص ل و   

ى عقلى قبح عقاب بالبي ان   ست كه جهل به قانون رافع مسئوليت نيست؟ آيا اين اصل خالف قاعدها  قاعده مسلّم شده

رسد اصل جهل به قانون رافع مسئوليت نيست؛ يک فرض ق انونى و قض ايى اس ت؛ ن ه ي ک اص ل        است؟ به نظر مى

و انتشار آن، اصل ب ر آن   ماهوى. توضيح اينكه فرض قانونگذار بر اين است كه پس از وضع قانون و طى مراحل ابالغ

است كه همه از قانون اطّالع و آگاهى خواهند داشت. بنابراين هرگاه كسى پس از قابل اجرا شدن قانون، مرتكب عمل 

 ش ود.  ممنوعى شود صرف ادّعاى جهل موجب رفع مسئوليت او نيست؛ ولى در فرض اثبات، عقال مسئول شناخته نم ى 

 ( 66، 65، ص 4 )محقق داماد؛ ج

 عده تحذیر )قد اعذر من حذر(قا -23

منظور از اين قاعده اين است كه اگر كسي هشدار الزم را در مورد خطر كاري ك ه قص د انج ام آن را دارد بده د ول ي      

شنونده به هشدار او توجه نكند و در نتيحه آسيب و خسارتي بر او وارد آيد ، هش دار دهن ده مس ئول نيس ت. )بهرام ي      

 (115، 6411احمدي، 

 

 )تسلیط یا تسلط( سلطنت -24

مراد و منظور از اين قاعده اين است كه مالک در مورد مال خود سلطه كامل دارد و مي تواند انواع تصرفات را در م ال  

خود بنمايد و هيچ محدوديت و منعي براي تصرف مالک نيست جز در مورد ضرر غير يا تصرف حرام و در صورت شک 

 (655، 6411شود. )بهرامي احمدي، يا سلطنت جواز تصرف تثبيت مي در جواز تصرف با تمسک به قاعده تسليط

 

 قاعده اقدام   -25

منظور از اقدام در اينجا اقدام به مفهومي است كه اعم از زيان و ضمان است به اين معني كه فقها تح ت اي ن عن وان    

ان است و از آنجا كه ض امن در  كلي از دو عنوان جزئي تر بحث كرده اند كه يكي اقدام به زيان و ديگري اقدام به ضم
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ضمان نيز در واقع به زيان خود عمل مي كند جامع هر دو را مي توان اقدام به زيان خ ود دانس ت. )بهرام ي احم دي،     

6411 ،96) 

اي بدهد و آنان مال وي را تباه كنند، عل ي رغ م    چنانچه شخصي خود، آگاهانه مال خود را به دست صغير يا ديوانه

قانون مدني، چون شخص مزبور خود احترام مال خود را نقض و به ضرر خ ود اق دام ك رده ، در اي ن      6166حكم ماده 

( به عنوان مثال اگر مشتري ب ا  96-91، 6411فرض ديگر صغير و ديوانه و غير رشيد مسئول نيستند. )بهرامي احمدي، 

چون در اين فرض خود او به ضرر خود  علم به نقص و عيب مبيع اقدام به خريد آن كند ديگر خيار عيب نخواهد داشت

( اقدام به ضمان هم در عقد ضمان مطرح است و مصداق دارد و ه م در  91، 6411اقدام كرده است. )بهرامي احمدي، 

ضمان معاوضي. اگر چه قاعده الضرر بر ادله احكام حكومت دارد ولي قاعده اقدام بر قاعده الضرر حاكم است. )بهرامي 

 (95، 6411احمدي، 

 

 

 

 

 اصلي مآخذ و منابع

 قرآن كريم

 .اإلسالمية الكتب دار تهران: الكافي، (،6465محمد)كلينى،

 .السالم عليهم البيت آل مؤسسه قم: الشيعة، وسائل (،ق 6419) عاملى، حر

 .الوفا  مؤسسةبيروت:  األنوار، بحار(، ق 6414) مجلسى، عالمه

 .السالم عليهم البيت آل مؤسسهقم:  ،الوسائل مستدرك(، ق ه 6411) نورى، محدث

 ق(، تسهيل المسالک إلى المدارك، قم: المطبعة العلمية.   6414شريف كاشانى، حبيب اهلل )

 (، تحرير المجلة، نجف: المكتبة المرتضوية.6459كاشف الغطا  نجفى محمد حسين )

 ؤسسه آل البيت عليهم السالم.ق(، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بيروت: م6411محدث نورى، ميرزا حسين) 

 ق(، القواعد الفقهية )للبجنوردي، السيد حسن(، قم: نشر الهادي. 6469موسوى بجنوردى، سيد حسن)
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 .17-64، 6414رضايي مجيد، آثار برخي قواعد فقهي بر بازار كار، اقتصاد اسالمي سال پنجم، تابستان 
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 اِذا وَ تَكذِبُوا فاَل حَدَّثْتُمْ اِذا: الْجَنَّةَ لَكمُ اَتَقَبَّلُ خِصالٍ سِتَّ لی تَقَبَّلُوا:  آله و عليه اهلل صلِّی اهللِ رَسُولُ قالَ
 وَ اَيْدِيَكمْ كفُّوا وَ فُرُوجَكمْ احْفَظُوا وَ اَبْصارَكمْ غُضُّوا وَ تَخُونُوا فَال ائْتُمِنْتُمْ اِذا وَ تَخْلِفُوا فَال وَعَدْتُمْ

 (75 ص ،57 ج األنوار، بحار) اَلْسِنَتَكمْ
 هم من بشويد، متعهد من براي را خصلت شش! مسلمانان اي: فرمود آله و عليه اهلل صلي خدا رسول 


