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چكیده
اخالق حرفه اي در اسالم جایگاه واالئي دارد به طوري که ازجهات مختلف درکسب و کار مورد تأیید قرار گرفته است.
اخالقیات به عنوان مجموعه اي از اصول ،اغلب به عنوان منشوري براي راهنمایي و هدایت استفاده مي شود .اخالق حرفهاي
در کسب و کار یکي از مسائل اساسي تمام جوامع بشري است که در حال حاضر ،در جامعه ما در محیط کار کم و بیش مورد
توجه قرار گرفته است  .یکي از نگرش هاي اسالم ،آمیختن ارزش هاي اخالقي با امور اقتصادي است ،زیرا براي رسیدن به
سعادت پایدار ،جامعه اسالمي نیازمند اقتصادي پویا و نیز تحکیم و تقویت ارزش هاي اخالقي است .با توجه به اهمیت و
ضرورت اخالق حرفه اي در کسب و کار از دید اسالم ،در این مقاله پس از مروري بر ارتباط اخالق و کسب و کار و همچنین
نقش اخالق حرفه اي در کسب و کار از منظر اسالم ،با تکیه به منابع و آموزه هاي دیني همچون قرآن کریم ،نهج البالغه و
احادیث و روایات به ذکر برخي از اصول اخالقي حاکم بر کسب و کار و نیز نقش باورهاي دیني در اخالق حرفهاي مي
پردازیم .در پایان نتایج تحقیق ،ارائه و پیشنهاداتي مطرح خواهد شد.
واژگان کلیدي :اخالق حرفه اي ،کسب و کار ،اسالم

مقدمه
اخالق ،جمع خُلق به معناي صفت نفساني پایدار است .این صفت ها دو دسته اند :دسته نخست :صفت هایي که باعث
سعادت ،نجات و مجاورت انسان با اهل اهلل شده و فضائل نامیده مي شوند و دسته دوم صفت هایي که سبب هالکت آدمي مي
شوند و به رذائل موسومند .علم اخالق ،علمي است که رذائل و راههاي معالجه ي نفس از آن ها؛ و چگونگي آراسته شدن به
آن ها را تبیین مي کند( .نراقي.)9731 ،
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در زبان انگلیسي کلمه  ( Ethicsاخالق) ،از واژه یوناني  Etikosبه معني "عادت" "،خصلت" " ،خلق و خوي""،
سرشت" "،روش" و نظایر آن گرفته شده است و به مجموعه اي از باورها و دیدگاههاي مرتبط با منش آدمي اطالق مي شود که
رفتار افراد ،گروهها ،نهادها و ملت ها را هدایت مي کند ( .علمي.) 9733 ،
اخالق در اسالم جایگاه واالیي دارد به طوري که پیامبر اکرم (ص) هدف بعثت خود را تتمیم مکارم اخالقي بر شمردند.
همچنین امام کاظم (ع) مالک کمال ایمان را پایبندي به ارزش هاي اخالقي دانسته اند( 9.حراني .)9731 ،قرآن کریم نیز
تزکیه نفوس را در جایگاه یکي از هدف هاي رسالت پیامبر اکرم ذکر فرموده است (1 .آل عمران ()961 ،)7
حوزه اخالق کسب و کار پیشینه اي طوالني و تاریخي دارد .از زماني که انسان توانست کاالیي بیش از نیاز خود تولید کند،
مبادله و تجارت آغاز شد و با این رویداد اصول و ضوابط حاکم بر رفتارهاي انسان نیز مورد توجه قرار گرفت .اخالق کسب و کار
به معنایي که در دنیاي امروز متداول است از دهه  9131میالدي در محافل دانشگاهي و تجاري آمریکا مورد استفاده قرار
گرفت ( .نهاوندیان.) 9731 ،
اخالق کسب و ک ار حوزه اي از اخالق کاربردي است که هنجارهاي ناظر بر عملیات تجاري را تعریف مي کند .به عبارت
دیگر ،اخالق کسب و کار به کارگیري اصول اخالق عمومي براي حل مسائل و مشکالت بنگاهها و مؤسسات تجاري است( .
بیات.) 9736 ،
در چند دهه اخیر ،شکل گیري جنبش اخالق حرفه اي ،زم ینه ساز ایجاد نهضت علمي در زمینه اخالق کسب و کار بوده
است.اکنون اخالق حرفه اي به رشته اي دانشگاهي تبدیل شده است و کتاب ها ،مقاله ها و حتي نشریه هاي تخصصي زیادي
در این حوزه از اخالق کاربردي منتشر مي شود ( .توکلي.) 9733 ،
باتوجه به ضرورت اخالق حرفه اي در کسب و کار و اهمیت آن از دیدگاه اسالم ،در این مقاله سعي شده است با تکیه بر
منابع و آموزه هاي دیني همچون قرآن کریم ،نهج البالغه و احادیث وروایات ،به بررسي نقش اخالق حرفه اي در کسب و کار و
همچنین اهمیت آن از منظر اسالم بپردازیم .عالوه بر آن به برخي از اصول اخالقي حاکم بر کسب و کار براساس احادیث و
روایات ونیزنقش باورهاي دیني دراخالق حرفه اي اشاره خواهد شد.
پیشینه تحقیق
اخالق تجاري و کسب و کار ،شاخه اي از اخالق کاربردي ( علمي ) است که اصول اخالقي و معنوي یا مسائل اخالقي
ناشي از آن را در محیط تجاري مورد بررسي قرا ر مي دهد .در قرن بیست و یکم باتوجه به جهاني شدن اقتصاد و به تبع آن
گسترش بازارها ،ضرورت رعایت نکات اخالقي در تجارت و کسب و کار بیش از پیش افزایش یافته است .توجه به اصول اخالق
تجاري و
کسب و کار در دهه  9131و  9111در بنگاه هاي بازرگاني مهم و محافل دانشگاهي به شدت افزایش یافت و در بسیاري از
دانشگاههاي مهم دنیا رشته جدیدي به نام "اخالق کسب وکار" یا "اخالق حرفه اي" به وجود آمد و اغلب مؤسسات مهم
اقتصادي دنیا دستورالعمل هایي براي رعایت نکات اخالقي در فعالیت هاي روزمره یا رفتار کارکنان خود تدوین کردند ( .علمي،
.) 9733
به زعم تالش هاي قابل مالحظه اي که در اکثر حوزه هاي اخالق صورت گرفته ،حوزه کسب و کار هنوز هم از فقدان یک
اصول مدون و پذیرفته شده ،دچار محدودیت است و این نقص به طور خاص در مورد اخالق کسب و کار با رویکرد اسالمي
مشاهده مي شود  .اندیشمندان مسلمان هنوز ب ه صورت جدي به عرصه اخالق حرفه اي کسب وکار و از جمله مبحث بنیادین
فلسفه اخالق اسالمي کسب و کار وارد نشده اند ( .توکلي.)9733 ،
دادگر ( ،) 9731التزام به اخالق در امور کسب و کار از منظر اسالمي را در راستاي تقویت کارآیي مي داند .او بیان مي کند
که اخالق کسب و کار مي تواند نوعي انضباط و اعتماد در سیستم هاي تصمیم گیري ایجاد کند.

-9امام موسي کاظم(ع):أکمَل المؤمنین أحسنهم خلقاً(.حراني)9731،
-1لقدمن اهللُ عَلَي المومنینَ إذ بَعَثَ فیهم رَسُوالً مِن اَنفُسهِم یتلُوا عَلَیهِم آیاتِه و یزکیهِم و یعََّلمُهم الکتابَ والحِکمَه و اِن کانوا مِن قَبل لفي
ضَاللِ مُبین.
(آل عمران ()961 ،)7

2

معصومي نیا ( ،)9736با الهام از نظیریه هاي عمر چاپرا ،در مقاله اي با عنوان  ":اخالق اقتصادي ،مباني بینشي ،آموزه ها و
آثار "  ،اخالق را به منزله دست نامرئي نظام اقتصادي اسالم براي مقابله با شکست بازار مي داند و تأکید مي کند که آموزه هاي
اخالقي نه تنها مانع شکوفایي اقتصاد نیست بلکه آحاد جامعه را از درون مي سازد تا آن جا که خودشان منافع شخصي را در
جهت منافع عموم سامان دهند.
ایرواني( ،)9737در مقاله اي با عنوان " اخالق اقتصادي از دیدگاه قرآن و حدیث " ،اخالق اقتصادي رابخشي از آموزه هاي
اسالمي مي داند که از یک سو مؤلفه هاي رشد و توسعه اقتصادي و رفاه عمومي را ارائه مي کند و از سوي دیگر ،شیوه ها و
عناصر مقابله با مفاسدوسالم سازي فعالیت اقتصادي را بر مي نمایاند و بستر الزم را براي رشد معنویت و سعادت ابدي انسان
نیز فراهم مي سازد.
بکان( ،)9113در کتاب " اخالق کسب و کار اسالمي " بر ویژگي هاي اخالق کار از دیدگاه اسالم تأکید کرده است .به زغم
او نظام اخالقي اسالم که بر آموزه هایي چون توحید ،عدل ،آزادي انتخاب ،مسئولیت و خیرخواهي استوار است ،به اخالق کسب
و کار اسالمي ،رنگ و بوي توحیدي مي دهد.
فرامرز قراملکي( ،)9737در " کتاب اخالق حرفه اي " اخالق کسب و کار را شرطي الزم براي موفقیت در تجارت در
دنیاي معاصر مي داند .به زعم او ،گسترش اخالق کسب و کار ،با ایجاد روحیه اعتماد متقابل میان صاحبان بنگاههاي تولیدي و
مشتریان  ،باعث موفقیت صاحبان کسب و کار مي شود.
شریفي( ،) 9731در تحلیل فلسفه اخالق معیشت به تأثیر اخالق در موفقیت کسب و کار اشاره مي کند .وي با استناد به
روایات وارد شده از معصومان ،آثار مثبت اخالق نیکو را بر گسترش رزق و روزي و تأثیر اخالق بد بر تنگدستي و فقر بیان مي
کند.
ورود به مباحث فلسفه اخالق کسب و کار از منظر دین را مي توان در مقاله آندروگاستافسون (،)9731جست و جو کرد .او
براي اثبات امکان پذیري اخالق کسب و کار مسیحي یا دیني به انتقاد از دوگانه گرایي اخالقي پرداخته ،تفکیک اخالق فردي از
اخالق کسب و کار را مردود مي شمارد.
 -1رابطه اخالق و کسب و کار
در میان عوامل موثر بر موفقیت تجارت و کسب و کار ،گاه از اخالق حرفه اي تجارت و کسب و کار نیز سخن به میان
مي آید .این ادعا به گونه اي متناقض نماست؛ زیرا ماهیت سود گرایانه کسب و کار تجاري ،به ظاهر تناسبي با مباحث اخالقي
ندارد .براساس دیدگاه هاي سنتي در اقتصاد ،تجارت و اخالق دوگونه فضیلت متفاوت را ترویج مي کنند .تجارت ،کسب سود و
منفعت را دنبال مي کند ،در حالي که اخالق به دنبال کسب فضیلت است .این دو هدف متفاوت موجب تمایز این دو از یکدیگر
مي شوند.ازاین رو نمي توان ازتاجرانتظارداشت درحوزه کسب وکاربه دنبال اخالق باشد.وي بنا به نوع کارخودمي بایددرپي
کسب سود و منفعت باشد و این امر قابل جمع شدن با توصیه هاي اخالقي نیست ( .فرل ،فردریک9113،؛ جونز.) 1111،
در مقابل ،برخي با رد این پیش داوري ،معتقدند تجارت و کسب و کار توأم با اخالق مي تواند تاجران را در دستیابي به
موفقیت در کسب و کار خود کمک رساند .این مهم مي تواند با کسب اعتبار و شهرت در فضاي کسب و کار و در نتیجه جلب
اعتماد مشتریان صورت گیرد .گذشته از آن که تجارت و کسب و کار بدون اخالق ،همواره آسیب هاي فراواني را در بر داشته به
طور مستقیم و یا غیر مستقیم حتي به خود تاجران و بازارایان آسیب مي رساند .این دیدگاه به طور خاص در دهه هاي اخیر
طرفداران زیادي در میان متفکران علوم اجتماعي و همچنین افکار عمومي پیدا کرده است ( .گئورگه.) 9731 ،
جدا کردن اخالق از کسب و کار مي تواند فاجعه آ خرین باشد .با نگاهي به تاریخ فعالیت هاي اقتصادي بشر مي توان این
نکته را تأیید کرد که ضعف اخالق حرفه اي در کسب و کار موجب بروز مشکالت بسیاري در جوامع بشري شده است .بروز
مشکالت زیست محیطي در دنیاي معاصر ،بروز فجایع انساني همانند حادثه بوپال هند ،شکل گیري تجارت هاي ضد اخالقي و
تجارت مواد مخدر ،قاچاق انسان ،و تخریب پیوسته محیط زیست والیه جوّ ،همه ناشي از نبود نظام اخالقي در کسب و کار و
تجارت است ( توکلي.) 9731 ،
از طرف دیگر ،گسترش اخالق در فضاي کسب و کار مي تواند موجب رونق فعالیت هاي تجاري شود .درتجارت موجود
غا لباً شرکت هاي وفادار به اخالق حرفه اي موفق ترند .گذشته از آن تقویت اخالق در تجارت مي تواند به آن مفهومي انساني
بخشیده ،ریشه بسیاري از تعارض هاي موجود را از بین ببرد ( فرامز قراملکي.) 9737 ،
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 -2اخالق حرفه اي و اهمیت آن از منظر اسالم
اخالق حرفه اي ،یکي از مسائل اساسي همه جوامع بشري است در حال حاضر ،متأسفانه در جامعه ما در محیط کار ،کمتر
به اخالق حرفه اي توجه مي شود .جامعه ما نیازمند آن است تا ویژگي هاي اخالق حرفه اي همانند دلبستگي به کار ،روحیه
مشارکت و اعتماد ،ایجاد تعامل با یکدیگر .... ،تعریف و براي تحقق آن فرهنگ سازي شود .امروزه بسیاري از کشورها در جهان
صنعتي به این بلوغ رسیده اند که بي اعتنایي به مسائل اخالقي و فرار از مسئولیت ها و تعهدات اجتماعي ،به از بین رفتن بنگاه
مي انجامد ( فرامرز قراملکي.) 9737 ،
مفهوم اخالق حرفه اي
در ابتدا مفهوم اخالق حرفه اي به معناي اخالق کار و مشاغل به کار مي رفت .امروزه نیز عده اي از نویسندگان اخالق
حرفه اي از معناي نخستین این مفهوم براي تعریف آن استفاده کرده اند.اصطالحاتي همانند "  " Work Ethicsو "
 " Professional Ethicsمعادل اخالق کاري یا اخالق حرفه اي در زبان فارسي به کارمي رود ( .آریا نپورکاشاني) 9731 ،
ـ مقصود از اخالق حرفه اي،تأمل درباره ابعاد اخالقي مسائل و موضوعاتي است که به مشاغل خاص مربوط مي شود مانند
اخالق پزشکي ،اخالق تجارت و  ( .....معارفي.) 9733 ،

ـ اخالق حرفه اي  ،به منزله شاخه اي از دانش اخالق به بررسي تکالیف اخالقي در یک حرفه و مسائل اخالقي آن
مي پردازد و حرفه را فعالیت معیني مي داند که موجب هدایت فرد به موقعیت تعیین شده همراه با اخالق خاص است ( .فرامرز
قراملکي.) 9737 ،
دیدگاه اسالم به اخالق حرفه اي که در اصول ،ارزش ها و ماهیت این دین الهي ریشه دارد ،دیدگاهي عام و فراگیر و جهان
شمول شمرده مي شود که اگرچه منتسب به فرهنگي خاص به نام فرهنگ اسالمي است ،اما به دلیل فطري بودن این دین ،در
برگیرنده تمامي اصول و فروع اخالقي است که در زمینه حرفه ها مطرح شده است.
مباحث فراواني در اخالق ،به طور کلي ،اخالق رهب ریت ،مدیریت و مناصب ویژه ،به طور خاص ،در نهج البالغه مطرح
گردیده است .حضرت علي (ع) بارها در نامه هایشان به مالک اشتر ،به برگزیدن مسئوالن و کارگزاران با اخالق شایسته تأکید
مي فرماید و مشاهده مي شود که امام بیش از هرچیز بر اخالق اداري تأکید مي کند و آن را مالک و معیار معرفي مي کند.از
منظر ایشان آنچه مایه برتري آدمیان و سبب واالیي ایشان است ،کرامت هاي اخالقي است.اگر اخالق حرفه اي در زندگي کاري
انسان وجود داشته باشد ،کار کردن شیرین و توأم با رضایت شغلي و احسان رضایتمندي و خود شکوفایي از یک سو و رضایت
مردم و پیش رفت امور و شکوفایي کار از سوي دیگر است و در نتیجه کار موجب رضایت خالق و بارش رحمت ها و برکت ها،
رشد و شکوفایي استعدادهاي انسان در جهت کمال مطلق ،در عرصه کار و عمل بر پایه هاي اخالق حرفه اي است .حضور
اخالق حرفه اي کار کردن را از صورتي تکراري و خسته کننده و مالل آور بیرون مي برد و به انسان ،احساس تعالي مي بخشد.
( دلشاد تهراني.) 9731 ،
مالک نهائي اخالق حرفه اي امري است که در توجیه و اثبات تمام توصیه هاي اخالقي به منزله کمال برهان اخذ مي شود
و خود محتاج توجیه و اثبات نیست .همان گونه که به منزله آخرین غایت و آرمان رفتار اخالقي نیز اخذ مي شود .فیلسوفان
اخالق در باب مالک نهایي اخالق ،نزاع فراوان دارند .بر مبناي نظم اخالقي اسالم ،مالک نهائي اخالق ،خداست و هر رفتاري که
مقرب به او باشد ،فضیلت است و هدف نهائي تخلق ،تقرب به اوست و چنین مالکي هم حسن فعل را تأمین مي کند و هم
حسن فاعلي را تضمین مي کند ( .فرامرز قراملکي.)9733 ،
 -3نقش اخالق حرفه اي در کسب و کار
امروزه شرکت ها و مؤسسات تجاري به طور روز افزوني در پي شناخت رابطه میان اخالق کسب و کار و عملکرد و مالي
هستند .شرکتهایي که خود را ملزم به رعایت اصول و رفتارهاي اخالقي در کسب و کار مي دانند ،همواره موفقیت هاي بیشتري
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در قیاس با سایر شرکتها کسب نموده اند .نمونه اي از مزایاي اخالق در فرآیند کسب و کار عبارتند از :جذب و حفظ استعدادها،
وفاداري سرمایه گذاران ،رضایت مشتري ( .پاالوي.) 1199 ،
التزام به اخالق کسب و کار ،نوعي اعتما د به وجود مي آورد که خود سرمایه اي اجتماعي و ارزشمند است و موفقیت بنگاه
هاي مربوطه را تضمین مي کند .از سوي دیگر بسیاري از نامالیمات مربوط به کارکرد شرکت ها و بنگاه ها به عدم التزام
اخالقي کارگزاران اقتصادي (اعم از بنگاه ها ،خانوارها و دولتمردان) بر مي گردد  .ارائه اطالعات غلط در مورد کاالها ،مبادرت به
دروغ در معامالت ،تبلیغ غیر واقعي ،ارائه آمار و گزارش غلط ،دزدي اینترنتي و هزاران مورد مشابه از نمونه بي توجهي به اخالق
کسب و کار مي باشد ( .پاتمن.) 9117 ،
توجه به اخالق کسب و کار ،نه تنها در تقویت هنجارهاي اجتماعي موثر است ،بلکه مي تواند بر کارآمدي عملکرد سیستم
هاي مدیریتي و اقتصادي نیز بیافزاید .اخالق کسب و کار مي تواند نوعي انضباط و اعتماد در تصمیم گیري ایجاد کند ( .دادگر،
.) 9731
 -4نقش اخالق حرفه اي در کسب و کار از ديدگاه اسالم
سیستم اخالقي اسالم با سیستم ه اي اخالقي سکوالر ( دنیوي ) و دستورات اخالقي سایر ادیان متفاوت است .مسلمانان
اصولي دارند که نه به زمان بستگي دارد و نه توسط هوس هاي انساني ( هواهاي انساني ) تحت تأثیر قرار مي گیرند .اصول
اخالقي اسالم در همه زمان ها قابل اجراست چون خالق یکتا از هرچیز به انسا ن نزدیک تر است و خداوند دانش کامل و ابدي
را داراست .اصول اخالقي اسالم نه تنها به منافع فرد و بنگاه اقتصادي مي اندیشد ،بلکه منافع اجتماعي را نیز در نظر مي
گیرد.رعایت اخالق کسب و کار براساس شریعت مقدس اسالم سبب محدودیت هایي مي گردد که این بایدها و نبایدها موجب
رشد و تعالي افراد در بنگاههاي اقتصادي و در نتیجه کسب اعتماد و حسن ظن براي آن دستگاه اقتصادي و کاال مي شود که
این موضوع مي تواند باعث جذب سهم بیشتري از بازار و مشتریان شود .رعایت اخالق کسب و کار براساس اصول اسالم مي
تواند تضمین منافع فرد ،اجتماع و آیندگان را بنماید و این در حالي است که منافع بنگاه اقتصادي منافع غیر مشتریان و محیط
زیست نیز تأمین مي شود .کسب رضایت الهي از اصول اولیه اخالق بازرگاني و کسب و کار در اسالم بوده و بر این اساس،
بازرگان و بازاریاب مسلمان از هرگونه مفسده و حرامي اجتناب مي ورزد ( .ونوس و خاني جزني) 9731،
در صورت التزام به اخالق کسب و کار از منظر اسالمي ،فضاي آکنده از صداقت ،عدالت ،اعتماد ،رعایت استاندارد کاال بر
بازار حاکم خواهد شد و این خود تضمین کننده امنیت اقتصادي و در راستاي افزایش کارائي در بلندمدت است .محور اصلي در
کسب و کار ،انسانیت انسان است و سرمایه و تولید در خدمت ارزش هاي انساني است ( .دادگر.) 9731 ،
 -5نقش باورهاي ديني در اخالق حرفه اي
در اندیشه توحیدي امیرمؤمنان علي (ع) ،ایمان به حقیقت هستي و باورهاي دیني در اصالح اخالق حرفه اي ،نقش مبنایي
دارد .از این رو آن حضرت در فرمان هاي حکومتي و دستورالعمل هاي اداري خود ،بر یاد حق و یاد معاد تأکید مي فرمایند و
کارگزاران و کارکنان دستگاه اداري خود را با توجه بخشیدن به حاضر و ناظر حقیقي و یاد آوردن حسابرسي دقیق الهي ،به پاي
بندي به اصول اخالق حرفه اي فرا مي خواند ،آن که به خداي متعال ایمان دارد و خود را در محضر او مي یبند ،بي گمان پاي
بند آداب اخالقي و رفتار انساني مي گردد .آنکه معاد را باور دارد و حساب و دقیق الهي را برکردار و رفتار خود حاکم مي داند،
بي گمان به آنچه از او صادر مي شود ،توجهي دقیق مي نماید و حسابرسي آن عالم را از حسابرسي این عالم به مراتب ،سخت
تر مي داند .امیرمؤمنان علي (ع) به صراحت ،رفتار و کردار مبتني بر اخالق حرفه اي را بر یاد معاد بنیان مي کند و به مالک
اشتر سفارش مي نماید که بازگشت به سوي پروردگار را بسیار به یادآورد تا بتواند به درستي عمل کند واز بي انصافي و
ستمگري و از تندي و سرکشي خود را به دور نگه دارد ( دلشاد تهراني.)9731 ،
باورهاي دیني از دو جهت در افزایش اخالق حرفه اي تاثیر دارد .از یک سو وقتي انسان به معاد و عالم باقي ایمان داشته
باشد ،نیازي نمي بیند که در این دنیاي فاني با فریب کاري و خیانت و ستمگري و تکبر براي خود موقعیتي و مقامي کسب کند و
چند صباحي بعد رهایش کند و به دیار دیگر برود و از سوي دیگر ،افرادي که به خداوند ایمان دارند و او را همواره حاضر و ناظر
بر اعمال و رفتار خود مي دانند در محضر خدا گناهي مرتکب نمي شوند و در مسئولیت هایشان ،امانتدار ،متواضع ،صبور ،خوش
خلق و  ....هستند .اینها خود پایه هاي ایجاد اخالق حرفه اي است ( حسیني.) 9711 ،
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 -6اصول اخالق کسب وکار در اسالم
"اصول اخالقي " را مي توان به عنوان مجموعه اي از اصول که مابین درست و غلط تمایز ایجاد کند ،نامید .اصول اخالقي،
رشته هنجارهایي است که تجویز مي کند فرد چه کارهایي را باید انجام دهد و از چه کارهایي باید اجتناب ورزد .فخري در
مقاله تئوري هاي اخالقي در اسالم اصول اخالق را این طور تعریف مي کند :اصول اخالق یک رشته هنجارهایي است که تجویز
9
مي کند که افراد باید چه کارهایي را انجام داده و از چه کارهایي دوري ورزند.
در اسالم ،اصول اخالق اسالمي بر رابطه انسان با خالق خود تاکید مي نماید و پشتوانه قانون و اخالق ،فقط و فقط دین
است .دین اسالم بنیاد اقتصادش را بر محوریت انسان و مرکزیت او پي افکنده است .اسالم از انسان مي خواهد تا معرف هاي
مالي خود را تابع نیازمندي هاي معنوي و فطرت خود سازد ( ونوس و خاني جزني.)9731 ،
 -7آداب تجارت و کسب و کار حالل از منظر اسالم
تجارت و داد و ستد در گذشته از راه هاي تأمین هزینه زندگي انسان بوده و امروز نیز از سودآورترین حرفه ها ست .در
متون حدیثي بر تج ارت براي تأمین روزي تاکید شده است و از این رو که فواید بسیاري دارد مورد تشویق و سفارش قرار گرفته
است ( .جوادي آملي ) 9719 ،برخي از بزرگان دین نیز به تجارت مي پرداختند ،نظیر حضرت هود ( سالم اهلل علیه ) که پیشه
اش تجارت بود ( عالمه مجلسي 9111 ،ق ) و پیامبر گرامي که با سرمایه حضرت خدیجه به تجارت مي پرداخت و امام صادق
(ص) که با دادن سرمایه ،دیگران را به آن تشویق مي کرد( .کلیني.) 9761 ،
واژه تجارت و کسب و کار در متون اسالمي نیز به کار رفته است ولي رایج ترین معناي تجارت در قرآن و احادیث ،خرید و
فروش کاال به قصد سود است ( .هاشمي .) 9731 ،اشتغال و کسب و کار از عوامل مادي تولید ثروت است و در اسالم کسب
حالل واجب شده و از حرام آن باید پرهیز کرد ( .جوادي آملي .) 9719 ،رسول خدا (ص) مي فرماید :بامدادان به کار
پرداختن ،برکت آور است و همه همه نعمت ها به ویژه روزي را بیافزاید 1.و نیز در جایي دیگر مي فرماید :کسي که در راه
7
کسب روزي حالل براي خانواده اش بکوشد ،همانند مجاهد در راه خداست.
شرايط کسب حالل
رسول خدا (ص) مي فرماید :هرکس [ در داد و ستد ] چهار چیز را رعایت کند کسبش پاک باشد :هنگام خرید عیب
1.
نگذارد ،هنگام فروش نستاید ،فریب ندهد و در میان داد و ستد سوگند یاد نکند
از مباحثي که درباره تجارت و تجار در بیشتر منابع فقهي آمده است ،آداب تجارت و کسب و کار است که عبارتند از :
 1ـ فراگیري فقه تجارت
از حضرت امیرالمومنین (ع) نقل شده است که بر منبر مي فرمود :اي گروه سوداگران ،اول یاد بگیرید مسائل تجارت را،
سپس بعد از آن مشغول تجارت شوید واهلل که ربا در این امت خفي تر است از جاي پاي مورچه بر سنگ سخت و قسم دروغ.
به درستي که تاجر فاجر است وفاجردرجهنم است مگر کسي که حق بگیرد و حق ندهد ( .عالمه مجلسي.)9733 ،

 2ـ خدا محوري در خريد و فروش
رسول خدا (ص) مي فرماید :کسي که در کار خرید و فروش است ،باید از پنج خصلت دوري گزیند و گرنه داد و ستد
1
نکند؛ ربا ،سوگند ،کتمان عیب کاال ،ستایش از کاال هنگام فروش و بدگویي از ان هنگام خرید.
 -9ا الخالق النظریه ،ص  ( 91برگرفته از فلسفه اخالق محمدرضا مدرسي)
 -9البکور مُبارکُ یزیدُ في جَمیعِ النعََّمِ خُصوصاً في الََّرزقِ  ( ...بحاراالنوار ،ج .)7
 -1ألکادُّ عَلَي عَیالِه مِن حَاللِ کالمُجاهد في سَبیلِ اهلل ( الفقیه ،ج .)7
 -7اربَعَ مَن کُنَّ فیه فَقَد طابَ مَکسَبَه :إذَاشتري لَم یعبِ و إذَا بَاعَ لَم یحَمِد والیدلَسّ و فیما بین ذلک الیحلِفُ ( .الکافي ،ج .)1
 -1قالَ رَسولَ اهلل (ص) :مَن باعَ و اشتري فَلیجَتنِب خَمسَ خِصالِ واالَّ فال یبیعَنَّ وال یشتَرینَ :الَّربا و الحَلف و کِتمان العیب و الحَمد اذا با َع
ولذم اذاشتَري.
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 3ـ صداقت
رسول خدا (ص) مي فرماید :پاکیزه ترین درآمد ،کسب تاجراني است که در داد و ستد دروغ نمي گویند ،در امانت خیانت
نمي کنند ،خلف وعده نمي کنند ،به هنگام خرید بدگویي و به هنگام فروش ستایش نمي کنند ،به هنگام سودمند نبودن
9
معامله در فروش کاال امروز و فردا نمي کنند و هنگام سودآوري در دریافت سختگیري ندارند.
 4ـ پذيرش پشیماني خريدار
رسول اکرم (ص) به حکیم بن حزام اجازه تجارت نداد ،مگر پس از آن که تعهد گرفت که پشیماني طرف معامله را بپذیرد،
1
به تنگدست مهلت دهد و حق را رعایت کند؛ به سود او باشد یا نباشد.
 5ـ آسان گیري در تجارت
رسول خدا (ص) مي فرماید :خداي متعال آسان خریدن و آسان فروختن را دوست دارد.
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6ـ حفظ منبع درآمد
1

امام صادق (ع) مي فرماید :هرگاه روزي تو از پیشه اي تامین شود آن را حفظ کن [ شغلت را تغییرمده ] .و نیز فرمود :اگر
بازرگان از تجارتي سود نمي برد ،به تجارتي دیگر روي آورد1
 7ـ تجارت در وطن
امام سجاد (ع) مي فرماید :تجارت در وطن مایه سعادتمندي مرد است.

6

در احادیث دیگري نیز به رفتارهاي ناپسند در داد و ستد اشاره شده است که عبارتند از :ناجوانمردي ،ربا ،بازارگردي،
سوگند در داد و ستد و فریب در معامله ( غِش در معامله) ( .جوادي آملي.) 9719 ،
امام صادق (ع) مي فرماید :س ود گرفتن مؤمن از مؤمن رباست .مگر اینکه قیمت جنس بیش از صددرهم باشد .در آن
3
صورت مي تواند هزینه روزش را سود بگیرد وا گر قصد خریدار ،تجارت باشد مي تواند با ارفاق سود بگیرد.
در احادیث آمده که آرد فروشي نزد امام صادق(ص) آمد .آن حضرت به او فرمود :از آمیختن جنس و فریدن دادن بپرهیز،
زیرا که هرکه بفریبد ،در مالش فریب خوردو اگر مالي نداشته باشد ،درخاندانش فریب خورد3و نیز فرمود :از مانیست که در داد
1
و ستد ،ما را بفریبد.
همچنین درآیات واحادیث دیگري برفعالیت هاي مولدي چون کشاورزي به سبب تاثیر اساسي آن درزندگي مردم ورونق
اقتصادي جامعه ،دامداري وصنعت تاکیدفراوان شده است(.جوادي آملي.)9719،
( بحاراالنوار ،ج)911

 -1انَّ اَطیَبَ الکَسبِ،کَسبُ التَّجارالَّذین اذاحدَّثوالَم یکذِبوا،واذاائتُمنوالَم یخونوا،إذاوَعَدوالَم یُخلِفوا،واذاشتروالَم
یَذُمُّوا،وَاذاباعوالم یُطروا،فاذاکان عَلَیهم لم یَمطُلوا،واذاکان لَهُم لم یُعسروا(.الجامع الصغیر،ج)9
 -9اِنَّ رسولُ اهلل(ص) :لَم یأذن لِحکیمِ بن حزامِ بالتجَِّاره حتي ضَمن له إقاله النادم وإنظار المُعسِر و أخذالحقََّ وافیاوغیروافِ  (.الکافي ،ج )1
 -1ان اهلل تعالي یحب سمح البیع و سمح الشراء ( الجامع الصغیر ،ج )9
 -7اذا رزقت من شي ء فالزمه ( .الفقیه ،ج .)7
 -1اذا نظر الرجل في تجاره فلم یرفیها شیئا فلیتحول الي غیرها ( .الکافي ،ج )1
 -1من سعادة المرء ان یکون متجره في بالده  (.الفقیه ،ج)7
 -6ربح المؤمن علي المؤمن رّبا االَّ ان یَشتري باکثر مِن مائه درهم فاربح علیه قوت یومک او یشتریه للتَّجاره فاربحوا عَلیهم و ارفقوا
بِهم(.الکافي،ج)1
 -3دَخَل علیه رَجُلُ یبیعُ الدَّقیق ،فَقَال :ایاَّکَ و الغِشَّ ،فَانَّ مَن غَشَّ غُشَّ في مالِهِ ،فَان لَم یکُن له مالُ غُشَّ في اهِله ( .الکافي ،ج.)1
 -3لَیس مِنَّا غَشَّنا ( .الکافي ،ج .)1

7

 -8نتیجه گیري
اخالق با ایجاد روحیه تعادل از ظهور چالش ها و درگیري ها در حوزه اجتماعي پیشگیري مي کند و با انتشار ارزش هاي
انساني در میان اعضاي جامعه ،وفاق و همبستگي را افزایش مي دهد .توجه به اخالق کسب و کار نه تنها در تقویت هنجارهاي
اجتماعي موثر است بلکه مي تواند بر کارآمدي عملکرد سیستم هاي مدیریتي و اقتصادي نیز بیافزاید .اخالق کسب و کار مي
تواند نوعي انضباط و اعتماد در تصمیم گیري ایجاد کند.
جدا کردن اخالق از کسب و کار مي تواند فاجعه آفرین باشد .با نگاهي به تاریخ فعالیت هاي اقتصادي بشر ،مي توان این
نکته را تأیید کرد که ضعف اخالق حرفه اي در کسب و کار موجب بروز مشکالت بسیاري در جوامع بشري شده است .بروز
مشکالت زیست محیطي در دنیاي معاصر ،بروز فجایع انساني ،شکل گیري کسب و کارهاي ضد اخالقي (تجارت مواد مخدر،
قاچاق انسان ) و تخریب پیوسته محیط زیست ،ناشي از نبود نظام اخالقي در کسب و کار و تجارت است.
در منابع دین اسالم و علي الخصوص قرآن و نهج البالغه ،به همه باید ها و نبایدها و الزامات زندگي فردي و اجتماعي
انسان پرداخته شده است .محور اصلي در کسب و کار ،انسانیت انسان است و سرمایه و سود و تولید در خدمت ارزش هاي
انساني است .در صورت التزام به اخالق کسب و کار از منظر اسالمي ،فضاي آکنده از صداقت ،عدالت ،اعتماد ،رعایت استاندارد
کاال بر بازار حاکم خواهد شد و این خود تضمین کننده امنیت اقتصادي و در راستاي افزایش کارائي در بلند مدت است.
بر مبناي نظام اخالقي اسالم ،مالک نهائي اخالق ،خداست و هر رفتاري که مقرب به او باشد فضیلت است و هدف نهائي
تخلق ،تقرب به اوست و چنین مالکي ،هم حسن فعل را تأمین مي کند و هم حسن فاعلي را تضمین مي کند.
دراسالم ،هر نوع کسب و کاري ک ه عناصر اخالقي را مخدوش سازد ،مورد تأیید شریعت نیست ،به همین خاطر کسب
درآمد از راه حیله در معامله ،ارائه اطالعات غلط به مشتري ،احتکار ،ربا و امثال آن حرام مي باشد.
کسب رضایت الهي از اصول اولیه اخالق بازرگاني و کسب و کار در اسالم بوده و بر این اساس بازرگان و بازاریاب مسلمان
از هرگونه مفسده و حرامي اجتناب مي ورزد.
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