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چکیده
فقه شیعه به اقتضاي جامعیت خود یکی از منابع غنی و مهم براي مطالعه و بررسی آداب و اخالق
کسبوکار است .فقها در ابواب گوناگون مرتبط با کسب وکار ،تجارت و مکاسب آموزههاي متعددي را در
قالب واجبات و محرمات و گاهی مستحبات و مکروهات بیان فرمودهاند .این آموزههاي فقهی پدیدآورنده
نوعی خاص از مبانی و اصول اخالق حرفهاي است که در عرصه اقتصاد ،کسبوکار و صناعت نمودار است.
از سوي دیگر این مبانی اخالق حرفهاي و آداب صناعات در متون حرفهاي بهویژه فتوت نامههاي صنفی
انعکاس یافته است .این مقاله بهعنوان یک پژوهش فقهی بر آن است تا به روش کتابخانهاي و توصیف و
مقایسه آموزههاي فقهی از یکسو و متون صنفی از دیگر سو ،میزان تأثیرگذاري فقه شیعه در ایجاد مبانی
خاص در اخالق حرفهاي صناعات را نشان دهد .پرسش اصلی این نوشتار نیز آن است که چه اصولی از
تحلیل و مقایسه آموزههاي فقه شیعی و مکتوبات صنفی قابل استخراج و استنباط است .رهآورد این مقاله نیز
بیان اصولی مانند وجوب تأمین معیشت زندگی و شرافتبخشی به صناعت ،لزوم کسب دانش در کسبوکار،
لزوم تأسی به سیره پیشوایان توحیدي در صناعت ،لزوم توجه به اخالق و معنویت در صناعات ،لزوم ذکر و
دعا و توحید محوري در صناعت ،برکت کار و مال در پرتو صناعت صحیح و به ویژه تحلیل فقهی حقوقی
اصل نظارت بر مشاغل بهعنوان مبانی اخالق حرفهاي صناعات است.
کلید واژهها :فقه شیعه ،صناعت ،کسبوکار ،اخالق حرفهاي ،حق نظارت.
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 -1مقدمه
اسالم بهعنوان آیینی کامل و جامع ،براي همهي جنبههاي مادي و معنوي زندگی بشر از جمله
کسبوکار و صناعت ،دستورها و آداب ویژهاي دارد ( نساء .)29 ،1بخش اعظم این دستورات در دانش فقه
و حقوق انعکاس یافته است .سلسله مقررات درباره مالکیت ،تجارت و مجازات مالی ،مبادالت ،مالیات و
ابواب گوناگون در متون فقهی وجود دارد که در قالب اوامر ،نواهی ،مستحبات و مکروهات بیانشده بهطور
مستقیم یا غیر مستقیم به این موضوع پرداخته است (شیخ انصاري .)6 ،1 ،1415 ،بررسی و تحلیل این
آموزههاي فقهی ،بستر استنباط نوعی خاص از مبانی و اصول اخالق حرفهاي است که در زندگی و سلوک
اجتماعی ،بهویژه کسب و کار و صناعت نمودار است و ما میتوانیم آن را اصول اخالق حرفهاي صناعات
بنامیم .از سوي دیگر اصول اخالق حرفهاي و آداب صناعات در متون صنفی مانند رسائل صنفی بهویژه
فتوت نامههاي اصنافی قابل استخراج است .تحریر دهها کسبنامه ،ادبنامه و فتوتنامه صنفی شاهد
صادق آن است.
شیخ صدوق در " کِتَابُ الْمَعِیشَةِ ،بَابُ الْمَعَایِشِ وَ الْمَکَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ " کتاب من الیحضره
الفقیه (صدوق )156 ،3 ،1413 ،از جمله قدیمیترین آثار در حوزه کسبوکار و آداب و احکام آن را پدید
آورده که زیربناي بسیاري از پژوهشهاي فقهی ،اخالقی بعدي در این باب است .کتاب «مکاسب محرمه»،
جامعترین اثر فقهی در حوزه کسبوکار ،از آثار گرانسنگ شیخ اعظم مرتضی انصاري است و بخش
نخست آن به کسبوکارهاي حرام اختصاصیافته و انواع گوناگون اینگونه کسبها بررسیشده است.
(انصاري .)5 ،1 ،1415 ،همچنین آداب و اخالق کسبوکار در آثاري چند بررسیشده است؛ عالمه مجلسی
در حلیه المتقین (مجلسی ،)1392 ،آیتاهلل جوادي آملی در کتاب مفاتیح الحیاه (جوادي آملی )1391 ،و
(ایروانی( ،)1388 ،کالنتري( ،)1384 ،کالنتري و همکاران .)1392 ،در حوزه مطالعات اخالق صناعت نیز،
فرامرز قراملکی در کتاب اخالق حرفهاي (فرامرز قراملکی )1385 ،به نقش اخالق حرفهاي در موفقیت
سازمانها میپردازد؛ او با طرح چیستی اخالق حرفهاي به تبیین مسؤولیتهاي اخالقی سازمان پرداخته،
آشنایی با مسائل اخالقی سازمان و شیوههاي مواجهه با آنها در کسبوکار و مهارت حل اثربخش آنها و

 -1یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا الَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِالَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ الَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیماً ،اى
کسانى که ایمان آوردهاید ،اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر ،از شما [ انجام گرفته ] باشد و
خودتان را مکشید ،زیرا خدا همواره با شما مهربان است (نساء.)29 ،
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طرح مطالبی دربارهي ترویج اخالق در سازمان را بررسی کرده است .همچنین (فرامرز قراملکی،)1386 ،
(فرامرز قراملکی .)1389 ،لیکن در مورد مطالعات تطبیقی آثار معدودي نوشتهشده که میتوان به دو اثر
اشاره کرد؛ مقاله فتوت اصنافی الگوي اسالمی ایرانی کسبوکار (آقاشریفیان و احمدیان ،)1391 ،مقاله
اصول چهاردهگانه اخالق حرفهاي معماري و شهرسازي (آقاشریفیان و امینپور.)1392 ،
این نوشتار به دنبال تکمیل مباحث گذشته با رویکرد تطبیقی در حوزه مباحث فقهی و اخالقی است؛
در این مقاله به روش کتابخانهاي ،با تحلیل و مقایسه آموزههاي فقهی ،به هدف استنباط اصول اخالق
حرفه اي صناعات در فقه شیعه سامان یافته است.
پرسشهاي اصلی این نوشتار نیز آن است که آیا فقه شیعه براي مبانی اخالق کسبوکار و صناعت،
طرحی هدفمند ،جامع و کاربردي دارد؟ مکتوبات و نوشتههاي صنفی خصوصاً فتوت نامههاي صنفی چه
میزان تأثیرپذیري از آموزههاي فقه شیعی داشتهاند؟ رهآورد این نوشته نیز ،استخراج اصولی مانند
توحیدمحوري در صناعات ،شرافت بخشی به کار و فعالیت ،اتصال پیشه به سلسله قدسی اصناف ،اخالق
محوري در صناعات ،دانشمحوري در کسبوکار و اصل نظارت بر مشاغل بهعنوان مبانی اخالق حرفهاي
صناعات است .به همین منظور ابتدا معناشناسی صناعت ،تجارت و مکاسب ،سپس معناشناسی اخالق
حرفهاي صناعات ،سپس فتوت اصنافی و قواعد عام صناعات در فقه شیعه بررسی میشود .بعدازآن مبانی و
اصول اخالق حرفهاي صناعات در متون صنفی و فقه شیعه استخراج میشود.
 -2صناعت ،تجارت و مکاسب
صناعت هر علمی است که انسان به آن ممارست کند ،چه استداللی و چه غیراستداللی تا آنکه
همچون حرفهي او شود(ابوالبقاء کفوي)752 ،1419 ،؛ صناعت به معناي پیشه ،کار ،حرفه ،صنعت و هنر
است و گاه صناعت را تعبیر کنند به هر عملی که آدمی چندان در آن علم ممارست ورزد که در اثر ممارست
آن علم پیشهي او شود( .دهخدا ،32 ،1373 ،حرف صاد) .صناعت در آثار فقها به معناي نوع چهارم از انواع
چهارگانه معایش و مکاسب عباد شمرده شده و متخذ از حدیث منسوب به امام صادق 1علیهالسالم میباشد.

 - 1عن امام صادق صلوات اللّه و سالمه علیه حیث سُئل عن معایش العباد ،فقال :جمیع المعایش کلّها من وجوه المعامالت فیما بینهم ممّا
یکون لهم فیه المکاسب أربع جهات و یکون فیها حالل من جهه و حرام من جهه :فأوّل هذه الجهات األربع الوالیة ،ثمّ التجاره ،ثمّ
الصناعات ،ثمّ اإلجارات (حرانی)331 ،1376 ،
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در کتاب مکاسب در تفسیر و بیان صناعات آمده :فکلُّ ما یتعلّم العباد أو یعلِّمون غیرهم من أصناف
الصناعات مثل الکتابه و الحساب و النجاره و الصیاغه و البناء و الحیاکه و السراجه و القصاره و الخیاطه (شیخ
انصاري .)10،1 ،1415 ،تجارت در لغت به معناي خریدوفروش(ابن منظور )89 ،4 ،1414 ،و نیز خریدن کاال
به انگیزه فروختن آن با بهاي بیشتر همچنین بهکارگیري سرمایه بهمنظور سودبردن ،آمده است (شاهرودي،
 .)349 ،2 ،1384برخی فقها ،1براي عنوان تجارت یا متاجر بابی مستقل تأسیس کرده و احکام کسبها به
نحو کلّی و خصوص بیع و انواع آن را بهتفصیل در ذیل آن آوردهاند (همان .)350،بعضی ،عنوان مکاسب،
به معناي «ما یتعلق به االکتساب» را جایگزین تجارت کرده و در ذیل آن از احکام کسبها و نیز آداب
تجارت ،سخن گفتهاند (شیخ انصاري.)2 ،1 ،1415 ،
فالمهمّ لنا تنقیح التکسب باعتبار نفس المعامله و باعتبار ما یتعلّق الکسب به علی نحو یدخل تحت
ضابط عام بعون اللّه الملک العلّام (همان.)3 ،
بنابر این صناعات بهطور خالصه تمام کارهاي تولیدي ،خدماتی ،هنري ،آموزشی ،فنی و فرهنگی را
دربر می گیرد .منظور ما از صناعات در این مقاله ،مطلق کسبوکار است.
 -3معناشناسی اخالق حرفهای صناعات
در تعریف اخالق حرفه اي موضوعات متنوعی مطرح شده است؛ برخی محققان بر این باور هستند که
اخالق حرفهاي ،گونهاي از پژوهشهاي اخالق میباشد که به بررسی چالشهاي اخالقی ،تکالیف اخالقی
و مسائل اخالقی که توسط شاغلین فنون و حرفهها ،نظیر پزشکان ،وکال ،کارگران و  ...تجربه میشوند،
میپردازد .اخالق حرفهاي ،وظایف اخالقی صاحبان حرف مختلف را مشخص میکند .یعنی فضایل و رذایل
یک حرفه تعیین میشوند .در اخالق حرفهاي ،صرفاً به وظایف اخالقی افراد و صاحبان حرفهها اکتفا
نمیشود ،بلکه از مسؤولیتهاي اخالقی سازمانها و نهادها نیز سخن به میان میآید (فرامرز قراملکی،
.)137 ،1385
اخالق حرفهاي صناعات تبیینکننده مسؤولیتهاي اخالقی اهل صنعت و پیشه و هنر در سه عرصه

 - 1مولى احمد بن محمد مهدى نراقى ( )1415مستند الشیعه فی أحکام الشریعة موضوع 19 ،مجلد ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم.
"و األولى أن یعنون لمطلق الکسب کتابا ،و لکلّ من عقود المعاوضات کتابا على حده ،و یذکر ما یرد على المطلق من اآلداب و األقسام فی
کتابه ،و ما یرد على نوع خاصّ منه فی کتابه الخاصّ ،و نحن معنونون کذلک".
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زیر است .الف) .بعد فردي بهعنوان یک انسان مسلمان (اخالقیات فردي) .ب) .بعد شغلی ،بهعنوان یک
صاحب حرفه و پیشه (اخالقیات اجتماعی شغلی) .ج) .عضوي از جامعه بزرگ اهل خدمت و صناعت کشور
با آرمانهاي بلند ملی و دینی است.
اخالق حرفهاي در صناعات ،سنتهاي اخالقی و ملکات دیرپاي اهل پیشه و هنر ،مجموعهاي از
اخالقیات ،آداب ظاهري و آداب معنوي و روشهاي پایدار چه کُهن و دیرپا یا نوین و امروزي ،در عرصه
کار ،تولید ،پیشه ،حرفه و هنر میباشد.
 -4فتوت اصنافی
فتوت از حیث اصطالح اجتماعی و تاریخی ،رسم آیینی و فرهنگ خاصی است که از قرنها پیش در
میان مسلمانان بهویژه ایرانیان طرفدار داشته و نهادهاي اجتماعی خاصی براي حمایت و ترویج آن پدید
آمده است (ناظمی )22 ،1389 ،و فتیان و جوانمردان با مجموعهاي از فضایل بهویژه بخشش ،مروت،
شجاعت از دیگران ممتاز میشدند ،ایشان بهصورت گروه اجتماعی خاصی بودند که نقش بسیار مهمی را در
روابط اجتماعی بر عهده داشت و این گروه با شعار بخشندگی ،کارسازي و دستگیري از مردم و با آداب
خاص این آیین را به کار میبستند .آنها به استناد قول الفتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار ،سیره و روش
امام علی علیهالسالم را الگو و سرمشق خویش ساخته بودند (کربن .)109 ،1363 ،اهل فتوّت به سه گروه
قولی یا پیشه وران و اهل بازار ،سیفی یا جوانمردان سپاهی و شُربی یا جوانمردان صوفی تقسیم میشود
(صراف.)189 ،1353 ،
فتوتنامه ،مکتوباتی است که در باب منش ،عقاید ،قوانین و آداب جوانمردان نوشتهشده است
(افشاري .)1 ،1382 ،بسیاري از فتوّتنامههاي صنفی ،مربوط به یکی از صنفهاي پیشهوران است (آزاد،
 .)27 ،1384این جوانمردي نامهها افزون بر اینکه منش جوانمردي را به خوانندگان خود میآموزد آنان را با
اخالق وآداب و رسوم پیشهوران گذشته نیز آشنا میکند؛ فتوتنامه چیتسازان ،فتوتنامه آهنگران،
سلمانیان ،سقایان ،طباخان و فتوت نامه سلطانی از جمله این گونه فتوت نامهها هستند (ناظمی،1389 ،
.)23
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 -5قواعد عام صناعات در فقه شیعه
در دانش فقه قواعدى که در تمام ابواب فقه جریان دارند؛ مانند قاعدهي الضرر« ،قواعد عامه»
نامگذارى شدهاند (بجنوردى.)180،1 ،1401 ،
 -1-5قاعده الضرر
این قاعده معروف ،بیانگر این است که سوءاستفاده از یک حق قانونی حرام اس و چون یک عمل
خالف اخالق محسوب می شود ،ممنوع است (رضوانی و همکاران .)16، 1393 ،این قاعده از بیان مشهور
پیامبر صلیاهلل علیه و آله که فرمودند« :ال ضرر والضرار علی مؤمن» و در مورد سوءاستفاده سمره بن
جندب از حق مالکیت خود بر درخت خرمایی که در منزل یک انصاري داشت ،استخراجشده( 1کلینی،1407،
.)294 ،5
 -2 -5قاعده نفی عسر و حرج
قاعدهي الحرج یکى دیگر از قواعد معروف اسالمى است و در تمامى ابواب فقه عبادات ،معامالت،
سیاسات جارى مىشود .مبناي قاعدهي نفی عسر و حرج در آیاتی مثل مایرید اهلل لیجعل علیکم من حرج
(مائده )6 ،و ما جعل علیکم فی الدین من حرج (حج )78 ،یافت میشود .این آیات شریفه داللت واضحه بر
این امر دارند که خداوند سبحان در دین مقدس اسالم حکم حرجى تشریع نکرده است و از ناحیه هر
حکمى که حرج و استیصال و مشقت الزم آید به دستور این آیات شریفه این حکم منفى و از صفحة تشریع
مرفوع است (بجنوردى.)366 ،1401 ،

 -1و شکا األنصاريّ الى رسولاللّه صلّى اللّه علیه و آله فأرسل إلیه رسولاللّه صلّى اللّه علیه و آله فأتاه فقال له :ان فالنا قد شكکاک و زعكم
أنک تمر علیه و على أهله بغیر اذنه فاستأذن علیه إذا أردت أن تدخل ،فقال :یا رسولاللّه أستأذن فی طریقى الى عذقى؟ فقال له رسكولاللّكه
صلّىاللّه علیه و آله :خل عنه و لک مکانه عذق فی مکان کذا و کذا ،فقال :ال ،قال :فلک اثنان ،قال :الأرید ،فلم یزل یزیده حتّى بلك عشكره
أعذاق ،فقال :ال ،قال :فلک عشره فی مکان کذا و کذا فأبى فقال :خل عنه و لک مکانه عذق فیالجنه ،قال :الأرید ،فقال له رسولاللّه صلّى
اللّه علیه و آله :انک رجل مضار و الضرر و الضرار على مؤمن ،قال :ثم أمر بها رسولاللّه صلّىاللّه علیه و آله فقلعت ثمّ رمى بها إلیكه و قكال
له رسول اللّه صلّىاللّه علیه و آله :انطلق و اغرسها حیث شئت.
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 -3-5قاعده اکل بالباطل
به معناي تصرف در مال دیگرى بدون مجوّز شرعى است .به تصریح قرآن کریم تصرف در مال
دیگرى بدون مجوّز شرعى مانند تصرف در مال به دستآمده از راه ربا ،غصب و قمار ،حرام است .این
قاعده مبتنی بر آیه  29سوره نساء است :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا الَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِالَّ أَنْ تَکُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ الَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیماً .اى کسانى که ایمان آوردهاید  ،اموال
همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر ،از شما [ انجام گرفته] باشد و خودتان
را مکشید ،زیرا خدا همواره با شما مهربان است 1.میباشد .این عنوان یک عنوان کلی و فراگیر است که
شامل همهي طرق نامشروع و حرام تحصیل مال میشود (انصاري )55 ،3 ،1415 ،و بر اساس آن تحمل
مال از طرقی مثل تدلیس ،خیانت در امانت ،رشوه خواري ،رباخواري ،انعقاد قراردادهاي مخالف با اخالق
حسنه یا نظم عمومی ،مثل قمار یا قراردادهاي که موجب سلب حق تمتع یا حریت از انسان میشود ،انجام
تجارتهایی که مستلزم ایراد ظلم و ستم به دیگران میباشد (شهید اول 204 ،1410،به نقل رضوانی،
پیشین.)14 ،
این قاعده ،بر حرمت تصرف در اموال دیگران از راه نامشروع همچون غصب ،سرقت و غیر آن و نیز بر
اباحهي تصرف به سبب تجارت در صورتى که با اختیار و رضایت دو طرف انجام شده باشد ،استناد شده
است .مراد از تجارت ،مطلق معاوضه از قبیل بیع ،صلح و قرض مىباشد (شاهرودي ،پیشین.)169 ،1 ،
 -4-5لزوم وفای به تعهدات
زیربناي هر عقد و معاملهاي الزماالجرا بودن آن است و دستور اوفوا بالعقود (مائده )1 ،که در قرآن
کریم به مومنان خطاب شده است ،یک توصیهي اخالق گرایانه است(رضوانی و همکاران.)16 ،1393 ،
همچنین در سنت پیامبر صلی اهلل علیه و آله نیز بر لزوم پایبند بودند به قراردادها و تعهدات تأکید شده
است .حدیث معروف المومنون عند شروطهم در منابع شیعه از پیامبر صلی اهلل علیه و آله نقل شده است
(عاملی.)276 ،21 ،1409 ،

 - 1به این آیه شریفه،آیهي تجارت ،آیهي تراضى؛ آیهي اکل به باطل نیز گفته میشود (شاهرودي ،پیشین.)169 ،1 ،
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به موجب این حدیث مسلمانان موظف به پایبندبودن به تعهدات هستند ،مگر آنکه چنین تعهدي
مستلزم حاللکردن آنچه خداوند حرام کرده است یا حرامکردن آنچه که خداوند حالل کرده است باشد
(انصاري)21 ،5 ،1415 ،؛ همچنین در باب مکروهات و در حوزه مستحبات موارد فراوانی یافت میشود.1
 -6استخراج مبانی و اصول اخالق حرفهای صناعات در تطبیق فقه 2و متون صنفی
 -1-6وجوب تأمین معیشت زندگی و شرافت بخشی به صناعت
طبق دیدگاه فقهی ،کار براي تأمین معاش واجب است و انسانی که در راه کسب درآمد براي تأمین
زندگی سختی میبیند ،خداوند به او ثواب می دهد .از امام صادق علیه السالم نقل شده که وقتی پیامبر
صلّیاهلل علیه وآله وسلّم از جنگ تبوک مراجعت کرد ،سعد انصاري به استقبال وي آمد .حضرت با او
مصافحه کرد ،دست او را زبر و خشن دید .فرمود :چه صدمهاى و آسیبى به دستت رسیده است؟ گفت :با
طناب و بیل کار و درآمد آنرا صرف معاش خانواده ام میکنم .حضرت دست او را بوسید و فرمود :هذه ید
التمسها النار( 3جزري337 ،2 ،1370،؛ خطیب بغدادي .)353 ،7، 1417 ،در جوامع انسانی با پیشرفتهاي
 - 1در کتاب «منابع فقه شیعه ،جلد  ،23صفحات  219تا  362بخش دوم»؛  56باب به مستحبات و مکروهات تجارت اختصاص داده شده
است ،به عنوان نمونه میتوان به موارد زیر اشاره کرد .1 .سوگندخوردن کراهت دارد ،مثالً نسبت به مناسببودن قیمت یا مرغوببودن کاال
و نظایر آن ،براي ترغیب طرف مقابل به انجام معامله که در واقع نوعی ابزار قرار دادن اعتقادات مذهبی براي درآمدزایی است (شهیداول،
. 3 .)109 ،1410معامله با افرادي که اموال شبههناک دارند ،کراهت دارد؛ مثل ظالمان و ستمکاران یا کسانی که وجوهات شرعیه (خمس و
زکات) اموال خود را نمیپردازند (شهید اول .4 .)109 ،1414 ،بلند شدن روي دست دیگري در صورتی که دو تن دیگر در حال نزدیکشدن
به تراضی براي انجام معامله باشند ،کراهت دارد (شهید ثانی.5 .)187 ،3 ،1413 ،کراهت این که شخص شهرنشین وکیل بادیه نشین و
روستانشین شود (محقق حلی .)14 ،2 ،1408 ،زیرا این امر باعث رواج واسطه گري و طفیلی گري و محروم شدن تولیدکننده اصلی از منافع
تولید و گرانتر شدن کاال براي مصرفکننده میشود.6.کراهت تلقی رُکبان ،یعنی از شهر خارجشدن و به استقبال قافلهها و کاروانهاي
رفتن که براي انجام معامله به سوي شهر به حرکت هستند ،به قصد آنکه کاالها را از صاحبانش ،که از قیمت کاال در شهر بیخبرند ،به
بهاي ارزان تري خریده یا با سوءاستفاده از جهل آنها در مورد قیمت ،کاالهاي خود را به بهاي بیشتري به آنها بفروشند(نجفی ،بیتا،
.7 .)470،22کراهت تعریف و تمجیدکردن از کاالي خود و بدگفتن از کاالي طرف مقابل (طوسی .8 .)372 ،1400 ،تزییننکردن و نیاراستن
کاال ،از آن رو که این کارها ممکن است موجب اغواي طرف مقابل به انجام معامله شود و نیز بیان عیوب احتمالی کاال (شهید اول،1410 ،
109؛ بروجردي)362-219 ،23 ، 1429 ،
 - 2براي تفصیل بیشتر در این بخش ر.ک .بروجرى طباطبایى ،حسین )1429( ،منابع فقه شیعه ،مترجمان :حسینیان قمى ،مهدى-
صبورى ،محمد حسین ،تعداد جلد 31 :ناشر :انتشارات فرهنگ سبز ،تهران .مجید رضایی؛ کار اقتصادي در پرتو بینش و ارزشهاي اسالمی،
مجله اقتصاد اسالمی ،بهار  ،1383شماره  13صص .42-11صنعتکار حسن ( )1386اخالق در بازار «به ضمیمه فتاواي حضرت امام خمینی
(قدس سره) در آداب کسب و تجارت» بوستان کتاب ،قم.
 - 3عن انس بن مالک قال :ان رسول اللّه علیه السالم لما اقبل من غزوه تبوک استقبله سعد االنصارى فصفح النبى علیه السالم ثم قال له
ما هذا الذى اکنب یدیک  .قال  :یا رسول اللّه ! اضرب بالمر و المسحاه فانفقه على عیالى .فقبل یده رسول اللّه علیه السالم و قال هذه ید ال
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روزافزون مناسبات و افزایش نیازها ،هر کسی نمیتواند تمام نیازمندیهاي خود را تهیه و تأمین کند؛ از این
رو مشاغل گوناگون پدیدآمده است و بسیاري از صناعات واجب کفایی میباشد .مشروعیت و مالکیت سود
در فقه شیعه مستند به کسب وکار تولیدي یا خدماتی مشروط مشروع است .در قرآن ،آیات متعددى درباره
مشروعیت و شرافت کسبوکار اشاره دارد؛ مانند فَإِذا قُضیت الصالهُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ و ابتَغُوا منْ فَضْلِ
اللّه و اذْکُرُوا اللّه کَثیراً لَعلَّکُمَ تُفْلحون (جمعه ،)10 ،همچنین آیات شریفه دیگر چون (طه )53،و (فاطر.1)12،
در روایات نیز به اهمیت کسبوکار پرداخته شده از جمله پیامبر اکرم (صلاهلل علیه وآله) فرمودند :الْعبادةُ
سبعونَ جزْءاً أَفْضَلُها طَلَب الْحلَالِ( 2کلینی)542 ،9 ،1429 ،؛ همچنین روایت شده که فرمودند :من اَکَل من
کَد یده ،نَظَرَ ااهللُ الَیه بالرَّحمةِ ،ثُم ال یعذِّبه اَبداً( 3نوري)24 ،13 ،1408 ،؛ همچنین آن حضرت فرمودند :منْ
أَکَلَ منْ کَد یده یکُونُ یوم الْقیامةِ فی عداد الْأَنْبِیاء و یأْخُذُ ثَواب الْأَنْبِیاء( 4نوري )13 ،1408 ،و روایات

5

فراوانی که اهمیت این موضوع را نشان میدهد.

تمسها النار .انس بن مالک گوید :موقعى که رسولاکرم صلیاهلل علیه و آله از جنگ تبوک مراجعت مى کرد سعد انصارى به استقبال آمد.
حضرت با او مصافحه کرد ،و دست سعد را زبر و خشن دید ،فرمود :چه صدمه و آسیبى به دستت رسیده است عرض کرد :یا رسول اهلل من
با وسایل کشاورزى کار مىکنم و درآمدم خرج معاش خانواده ام مىنمایم .رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله دست او را بوسید و فرمود :این
دستى است که آتش با آن تماس ندارد.
 - 1الَّذي جعلَ لَکُم الْأَرض مهدا وسلَک لَکُم فیها سبلًا (طه)53 ،؛ یعنى همان کسى که زمین را برایتان گهوارهاى ساخت و براى شما در
آن راهها ترسیم کرد؛ فَإِذا قُضیت الصالةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ و ابتَغُوا منْ فَضْلِ اللّه و اذْکُرُوا اللّه کَثیراً لَعلَّکُمَ تُفْلحون(جمعه)10 ،؛ یعنى آنگاه
که نماز جمعه پایان یافت ،باز در پى کسبوکار خود ،روى زمین منتشر شوید و از فضل و کرم خدا روزى طلبید و زیاد به یاد خدا باشید؛
شاید رستگار و سعادتمند گردید؛ «و تَرَى الْفُلْک فیه مواخرَ لتَبتَغُوا منْ فَضْله و لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ»(فاطر)12 ،؛ یعنى در دریاها ،کشتیها را
روانبینى تا از فضل خدا روزى طلبند؛ باشد که شکرگزار نعمتش باشید.
 - 2عبادت هفتاد جزء است و برترین آنها به دست آوردن مال حالل است.
 - 3هر کس از دسترنج خویش بخورد خداوند با نظر رحمت به او نگاه خواهد کرد و او را عذاب نمیکند.
 - 4یعنى هر که از دسترنج خویش خورد ،روز رستاخیز در کنار انبیاء باشد و از ثواب آنان برخوردار خواهد شد.
 - 5ر.ک .مجید رضایی؛ کار اقتصادي در پرتو بینش و ارزش هاي اسالمی  ،مجله اقتصاد اسالمی ،بهار  ،1383شماره  13صص .42-11به
عنوان نمونه می توان به روایاتی چند اشاره کرد :از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله پرسیده شد :کدام کسب و پیشهاى پاکیزه تر است؟
فرمود« :عملُ الرَّجلِ بِیده و کُلُّ بیعٍ مبرُور»؛ یعنی پیشهاى که با دست باشد و نیز هر خرید و فروش مشروع؛ و فرمودند« :منْ أَکَلَ منْ کَد
یده مرَّ علَى الصرَاط کَالْبرْقِ الْخَاطف»؛ یعنی آنکه از دسترنج خویش خورد ،در قیامت از پل صراط مانند برق جهنده (سریع) خواهد گذشت؛
و در حدیثى دیگر فرمودند« :منْ أَکَلَ منْ کَد یده حلَالًا فُتح لَه أَبواب الْجنَّةِ یدخُلُ منْ أَیها شَاء»؛ (همان) یعنی آنکه از دسترنج خویش ،مال
حالل خورد ،درهاى بهشت به روى او باز شود و از هر درى که بخواهد ،وارد خواهد شد .امام باقر علیه السالم ،انسان بیکار را به مردار
تشبیه کرده و او را مبغوضترین افراد نزد خداوند مى داند .آن حضرت فرموده است« :أَبغَض الْخَلْقِ إِلَى اللَّه جِیفَةٌ بِاللَّیلِ بطَّالٌ
بِالنَّهارِ»(مجلسی .)158 ،84 ،1410،معلى بن خینس مى گوید :امام صادق علیه السالم وقتى مرا دید که از رفتن به بازار کوتاهى کرده ام،
فرمود« :اغْد إِلَى عزِّک» (شیخ صدوق)192 ،3 ،1413 ،؛ یعنی صبحگاهان به سوى عزت خود (کسب) حرکت کن .امام صادق علیه السالم
به یکى از نزدیکان خود فرمود« :یا عبد اللَّه احفَظْ عزَّک» .اى عبدااهلل! عزت خود را حفظ کن .پرسیده شد« :و ما عزِّي جعلْت فداک؟» آن
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در مکتوبات صنفی نیز این اصل مورد تأکید فراوان است و هر انسان بهعنوان بنده خدا و جزیی از
کاروان بشریت و مفیدبودن در جامعه و کسب رزق حالل باید داراي شغل و حرفهاي باشد .کار به معناي
عامل سلوک معنوي .یکى از نکات مثبت در فرهنگ فتیان ،ارزش دادن به کار و تالش و مفیدبودن براى
جامعه و دارابودن حرفه و صناعت نزد جوانمرد بوده است .در اینجا نیز پرتو تعالیم قرآنى ،در این جریان
تاریخى رخ مىنماید .در زمانى که رواج فتوت و جوانمردى در ایران به اوج رسیده بود ،در آیین فتوت هر
صنف و پیشهاى را به تفصیل بیان کرده بودند و هر کس هم که حرفهاى نداشت ،هنگامى که وارد
سلسلهى فتوت مىشد ،مىبایست پیشهاى اختیار کند(ندیمى.)458 ،1374 ،
حکیم میر فندرسکی میگوید« :پس واجب است برکافه ناس که هر کس به قدر استعداد در صناعتی
کوشد که نظام کل و نوع و شخص در آن است» (میرفندرسکی.)90 ،1387 ،
 -2-6وجوب یادگیری احکام صناعات
براي اینکه دادوستد روندي اسالمی و شایسته داشته باشد ،باید به دستورها و احکام دین به خوبی
عمل شود و از سیره و روش پیامبرگرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله و ائمه معصومین (علیهم السالم)
پیروي گردد .سفارش اسالم درباره کسبوکار چنین است :اول آگاهی سپس کسب و کار و عمل .اصب بن
نباته می گوید :بارها از امیرمؤمنان علی علیهالسالم شنیدم که می فرمود :یامعشَرَ التُّجار الْفقْه ثُم الْمتْجرَ
الْفقْه ثُم الْمتْجرَ الْفقْه ثُم الْمتْجرَ و اللَّه لَلرِّبا فی هذه الْأُمةِ أَخْفَى منْ دبِیبِ النَّملِ علَى الصفَا  -شُوبوا أَیمانَکُم
بِالصدقِ -التَّاجِرُ فَاجِرٌ و الْفَاجِرُ فی النَّارِ -إِلَّا منْ أَخَذَ الْحقَّ و أَعطَى الْحقَّ( 1عاملی)381 ،17 ،1409 ،؛ امام
صادق علیه السالم می فرماید :کسی که اراده تجارت کند ،باید در دین خود تفقه بنماید تا به واسطه آن
حضرت فرمود« :غُدوک إِلَى سوقک و إِکْرَامک نَفْسک»؛ یعنى صبحگاهان براى کسبوکار حرکت کن و نفست را (از نیاز به دیگران)
گرامى بدار .امام علیه السالم در وقت دیگرى به یکى از نزدیکان خود فرمودند« :ما لی أَراک تَرَکْت غُدوک إِلَى عزِّک؟» چه رخ داده مى
بینم صبحگاهان ،رفتن براى به دست آوردن عزت (کار) را ترک نموده اى؟ او جواب داد براى تشییع جنازهاى رفتم و میل داشتم در آن
شرکت کنم .پس آن حضرت فرمود« :ما لی أَراک تَرَکْت غُدوک إِلَى عزِّک»(عاملی)13 ،17 ،1409 ،؛ یعنی به هر ترتیب ،مایه عزت خود
(کسب) را رها مکن .امام موسى بن جعفر علیه السالم فرمودند« :منْ طَلَب هذَا الرِّزقَ منْ حلِّه لیعود بِه علَى عیاله و نَفْسه کَانَ کَالْمجاهد
فی سبِیلِ اللَّه» (طوسی)184 ،6 ،1407،؛ یعنى هر که روزى حالل (به وسیله کار و تالش) براى خود و عیالش بطلبد ،مانند مجاهد در راه
خداست.
 -1اى گروه تاجران! ابتدا احکام را یاد بگیرید ،سپس تجارت کنید! ابتدا احکام را یاد بگیرید ،سپس تجارت کنید! ابتدا احکام را یاد بگیرید،
سپس تجارت کنید! به خدا قسم که ربا در میان این امت ناپیداتر از حرکت مورچه بر روى تخته سنگ است .تاجر فاجر است و فاجر درآتش
است ،مگر تاجري که حق بگیرد و حق بپردازد.
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حالل و حرام را که برایش مقرر شده از هم تمیز دهد (عاملی .)66 ،17 ،1409 ،به همین دلیل فقهاي شیعه
قائل به استحباب و در برخی موارد وجوب آموختن احکام راجع به اموري که فرد در پرداختن به کسبوکار
خود متکفل انجام آنها میشود ،هستند (عالمه حلی)94 ،1411 ،؛ ازجملهیادگیري موازین فقهی و نیز
نوشتن و حساب و کتاب کردن .این امر اهمیت آموزش موازین فقهی مربوط به کسبوکار را نمایان می-
سازد ،که در گذشتهاي نه چندان دور آموختن مستمر این احکام توسط فعاالن در بازار سنتی ما پدیده اي
رایج و معمول بود .حتی فقیهان بر این نکته تأکید کردهاند که فرد نباید در صورت عدم آشنایی و نداشتن
مهارت الزم ،متصدي پیمانه و وزن کردن اجناس شوند (محقق حلی .)14 ،2 ،1408 ،بدیهی است بسیاري
از خساراتی که افراد در روابط حرفهاي خود با صاحبان حرفههاي گوناگون متحمل میشوند از عدم آشنایی
کامل صاحبان حرفهها با دانشهاي مرتبط حاصل میشود .در نظر پیشینیان نیز کسب معرفت شغلی در
پرتو انتخاب استاد وارسته و آموختن ضوابط شغلی اصلیترین وظیفه شاگرد است .در فتوتنامه سلطانی
آمده :بدان که هیچ کاري بیاستاد میسر نمیشود و هر که بیاستاد کاري کند ،بیبنیاد باشد (کاشفی
سبزواري.)90 ،1350 ،
 -3-6لزوم تأسی به سیره پیشوایان توحیدی در صناعت
بر اساس آموزه هاي اسالمی ،پیامبران و امامان هرکدام صاحب حرفهاى بودهاند .سرچشمه این باور
نصوص قرآنی و روایی است .عالمه مجلسی از ابن عباس نقل کرده است :کَانَ آدم حرَّاثاً و کَانَ إِدرِیس
خَیاطاً و کَانَ نُوح نَجاراً و کَانَ هود تَاجِراً و کَانَ إِبرَاهیم راعیاً و کَانَ داود زراداً و کَانَ سلَیمانُ خَواصاً و کَانَ
موسى أَجِیراً و کَانَ عیسى سیاحاً و کَانَ محمد شُجاعاً جعلَ رِزقُه تَحت رمحه( 1مجلسی)56 ،100 ،1410 ،؛
این فرهنگ در ذهن و ضمیر مؤمنان به تعالیم الهی رسوخ نموده و در زندگی و سلوک اجتماعی ایشان
نمودار شده و در مکتوبات آنها بهویژه در رسالهها و فتوت نامههاي صنفی بهجاي مانده از آنها نمایان
است .عقیلی خراسانی درباره منشأ وحیانی طب و دیگر علوم مینویسد :حقیقت جمیع علوم حقیقیه و غیر
حقیقیه و صناعیه و علمیه ،ابتدا بر حضرت آدم ابوالبشر علیهالسالم بهحکم آیه کریمه و علّم آدم االسماء
ثم عرضهم علی المالئکه نازل و القاء شده و بعد از آن بهحسب اختالف زمان و احوال مردم و احتیاج
کلّها ّ
 -1یعنى از پیامبران ،حضرت آدم کشاورز و ادریس خیاط و نوح علیه السالم نجار و هود بازرگان و ابراهیم چوپان و داود زره ساز و سلیمان
حصیر باف و موسى کارگر و عیسى علیه السالم جهانگرد و پیامبر اکرم صلیاهلل علیه و آله شجاعى شمشیرزن بود.
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ایشان ،هر یک از علوم در ازمنه مختلف از انبیا و اوصیاي ایشان علیهمالسالم ،ظاهر و صادر گشته ،به
وحی و الهام ربانی و رؤیاي صادقه (عقیلی خراسانی)568 ،1386 ،؛ مولوي نیز در دفتر چهارم مثنوي معنوي
در داستان درآمدن سلیمان علیهالسالم هرروز در مسجد اقصی ،بهخوبی این مطلب را بیان میکند.
این نجوم و طب وحی انبیاست  /عقل و حس را سوي بی سو ره کجاست
جمله حرفت ها یقین از وحی بود  /اول او لیک عقل آن را فزود (مولوي)1360،
واعظ کاشفی سبزواري در کتاب فتوت نامه سلطانی ،به برخی از سندهاي مشاغل اشاره میکند

1

(واعظ کاشفی.)425 -468 ،1350،
 -4-6لزوم توجه به اخالق و معنویت در صناعات
فقهاي شیعه احکام و آدابی براي کسب وکار و صناعت بیان کردهاند که این احکام و آداب بر
رفتارهاي اقتصادي مسلمانان تأثیر فراوان دارد .در همهي این موارد آنچه انسان را به رعایت این توصیهها
وا میدارد و ضمانت اجرایی ایجاد میکند ،بیش و پیش از همه توجه به وجدان مذهبی و اخالق انسانی
است .احکام کسبوکار نیز داراي محتوایی کامالً اخالقی میباشند ،2یعنی حتی اگر شارع مقدس بهصراحت
آنها را مورد حکم قرار نمیداد ،موازین اخالقی بر رعایت آنها تأکید داشتند و رفتار کسی را که آنها را
رعایت میکرد تحسین مینمودند (رضوانی و همکاران ،پیشین .)19 ،در قرآن کریم آمده :اي اهل ایمان
بسیاري از علما و راهبان اموال مردم را به باطل طعمه ي خود کردهاند و از راه خدا باز میدارند و کسانی
که طال و نقره را گنجینه و انباشته میکنند و آنها را در راه خدا انفاق نمیکنند آنان را به عذاب دردناک
بشارت بده (توبه .)34 ،پیشینیان اهل حرفه نیز ،شرط ورود فرد به صناعت و پیشه را آراستگی و ادب

 -1اگر پرسند که سقایی را از که گرفته اند؟ بگوي از چهار پیغمبر و دو ولی .اگر پرسند که شرح این چه گونه است؟ بگوي اول کس از
پیغمبران که سقایی کرد حضرت نوح علیهالسالم بود  ...دویم از پیغمبران حضرت ابراهیم علیهالسالم بود  ...سیّم از پیغمبران حضرت خضر
علیهالسالم بود  ...چهارم از پیغمبران حضرت رسالت صلی ااهلل علیه وآله و سلم  ...اما از اولیاء اول حضرت شاه والیت علی بن ابی طالب
علیهالسالم درجنگ احد تشنگان را آب داد  ...دویم عباس بن علی علیهالسالم که در روز عاشورا در صحراي کربال مشک در دوش کشید
تا تشنگان اهل بیت را سیراب آند  ...پس هر که امروز به عشق شهیدان کربال سقایی می آند به متابعت و موافقت عباس علی است و پیش
رو سقایان امت اوست و هر که این معنی نداند او را سقّایی مسلم نیست؛ و بعضی اسناد سقایی در این امت بعد از امیر و عباس به سلمان
فارسی کنند که پیوسته مشک آب به دوش کشیدي و به خانه حضرت فاطمه علیها السالم آوردي و این نقل نیز درست است که پیر سلمان
در این کار حضرت شاه مردان است( .واعظ کاشفی)468 -425 ،1350،
 -2ر.ک (رضوانی و همکاران( ،)16، 1393،نجفی ،بیتا )463 ،22 ،و (شهید اول 109 ،1410 ،و )108
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دانسته و اهلیت یافتن و تخلق به اخالق جوانمردي و پاکگردیدن از هر گونه رجس و ناپاکی را شرط
حضور وي میدانستهاند (واحد جوان .)55 ،نظم ،اتقان و کارایی ،پاک و طیب بودن نظام تولید ،دوري از
خیانت و اجحاف ،تعهد و ایثار در کار ،خوب کار کردن ،تقدم کیفیت بر کمیت ،توأمان بودن ادب درس و
ادب نفس از صفات بارز اهل صناعت بوده است .هم چنین اعطا واخذ یا تعلیم و تعلم در انتقال مهارتها و
راز و رمزها که از استاد به شاگرد میرسیده نیز در گرو یافتن اهلیت بوده است (آقاشریفیان و امینپور،
پیشین .)374-347 ،شاگرد میبایست از توقف در اخالق و عادات بد و خودبینی ،خودپسنديها و غرور و
دنیاطلبی پرهیز میکرده و وجود خویش را براي درک حقایق و رموز آماده میکرده است(واحد جوان.)55 ،
در فتوت نامه بنایان میخوانیم :اگر پرسند که کدام خصلت بنایان بیشتر بکار آید بگو حیا چرا که حیا و
چشم پاک داشتن از خصلتهاي جوانمردان است و بخصوص بنایان را بکار آید که چون بر کار باال روند
چشم پاک دارند و در خانه دیگران ننگرند و چون نا خواسته عورت دیگران بیند چشم بسته دارد و هرگز
چون برکار باشد به اطراف ننگرد و آنچه بیند چشم پوشد(خانمحمدي .)14 ،1371 ،در منظر پیشهگران،
کار ،هدف غایی نبوده ،بلکه وسیله اي براي پرورش و رشد بعد شخصی و اجتماعی است .صنایع نزد اهل
معرفت پیشهاي بوده است که با آن هم اشتغال به کار داشتهاند و هم اینکه این پیشه و کار ،راه سلوک
معنوي آنان محسوب میشده است .پیشه این صنعتگران قبل از اینکه جنبه اقتصادي داشته باشد ،جنبه
معنوي داشته است و با آداب و سنن فراوانی همراه بوده است (ندیمی.)458 ،1374 ،
 -5-6لزوم نیت توحیدی ،توجه به ذکر و دعا در صناعت
در نگاه توحیدي ،تنومندي ،توانمندي ،هنر ،استعداد ،مال ،پیشه ،مواهب حضرت حق وامانت هاي الهی
هستند؛ هم چنین ،کار و تالش اقتصادي و خدماتی بهعنوان یک سلوک دینی شمرده شده و کار بهعنوان
یک وظیفه الهی مطرح است .داشتن نیت تقرب توحیدي در کار و تولید بر اهل پیشه فرض بوده و در
دیدگاه ایشان کار و تولید بهصورت یکی از مصادیق عمل صالح تلقی میشود .توسل ،ذکر و یاد خدا نیز
رکن بارز توحید محوري است .لذا از آداب صناعت استحباب دعا و ذکر خدا گفتن در هنگام معامله و
کسبوکار است(نجفی ،بیتا .)465 ،22 ،همچنین (بروجردي .)242 ،23 ،1429 ،این دعا از امام صادق
علیه السالم در هنگام ورود به بازار روایت شده است :اللهم انی أسألک من خیرها و خیر أهلها و اعوذ بک
من شرها و شر اهلها ،اللهم انی اعوذبک من ان اظلم و اظلم ،او ابغی او یبغی علی او اعتدي او یعتدي علی.
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اللهم الی اعوذ بک من شر ابلیس و جنوده و شر فسقه العرب و العجم و حسبی اهلل ال اله اال هو علیه
توکلت و هو رب العرش العظیم( 1عاملی .)301 ،12 ،1409 ،همچنین حضرت فرمودند :من ذکر اهلل عزوجل
فی االسواق غفر اهلل له بعدد اهلها .2همچنین آن حضرت فرمودند :من قال فی السوق ،اشهد ان ال اله اال
اهلل و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ،کتب اهلل له الف حسنه(همان .)303 ،در فتوت نامه بنایان است :اگر
پرسند که چون بر سر کار روي کدام آیه از کتاب خدا را قرائت کنی ،بگو که این کالم خداوند را که فرماید:
وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِالَّ مَا سَعَى (النجم ... )39 ،و اگر پرسند چون خشت دو نیمه کنی چه خوانی ،بگوي:
فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ (المؤمنون )14،الحمداهلل رب العالمین ( ...خانمحمدي)15 ،1371 ،؛ در فتوت
نامه آهنگران آمده :اگر ترا پرسند براي دم نشینی چه میخوانی؟ جواب بگویم بسماهلل الرحمن الرحیم،
فتبارکاهلل احسن الخالقین ،الحمدهلل رب العالمین ...اگر ترا پرسند وقتی که آهن را کشیده برسندان مینهی
چه میخوانی؟ جواب بگو :أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفاً (النحل( )123 ،افشار.)12 ،1389 ،
 -6-6برکت کار و مال در پرتو صناعت صحیح و حالل
در فرهنگ اسالمی کسب در آمد و سود مشروع است ،چنان که مستحب است معاملهاي که انجام
میگیرد ،سودآور و داراي منافع باشد .لیکن آنچه مورد سفارش اولیاء دین است ارائه فعالیت صحیح و تمرکز
بر برکت در مال است که مقدمه سعادت انسان است هر چند با سود اندک؛ چنانکه هنگام فروش مستحب
است رعایت حال مؤمنین شود و به حداقل سود بسنده شود .امام صادق علیهالسالم فرمودند :ربح المؤمن
علی المؤمن ربا الّا ان یشتري باکثر من مأه درهم فاربح علیه فوت یومک ،أو یشتر به للتجاره فاربحوا علیهم
و ارفقوا بهم( 3عاملی .)293 ،12 ،1409 ،همچنین مستحب است انسان در امر خرید و فروش مسامحه کند
و سختگیر نباشد .خصوصا اگر مورد معامله از ابزار و آالت طاعت و عبادت باشد .از رسول خدا صلی اهلل
علیه و آله روایت شده است که می فرماید :بارک اهلل علی سهل البیع ،سهل الشراء ،سهل القضاء ،سهل
 -1یعنی بارالها ،خیر آن و خیر اهل آن را از تو خواهانم و از بدي آن و شر اهل آن به تو پناه میبرم .بارالها ،پناه می برم از اینکه ظلم بکنم
و یا ورد ظلم واقع شوم ،یا اینکه طمع کنم و یا مورد طمع دیگران قرار گیرم ،یا حقی را پایمال کنم و یا حقی از من پایمال گردد .بارالها،
من از شر ابلیس و جنود او به تو پناه می برم و نیز از شر همه ي مردم .خدایا ،اي مربی و گرداننده همهي هستی ،تنها تو مرا کفایت می-
کنی و توکل و تکیهگاه من تو هستی.
 -2یعنی کسی که در بازار ذکر خدا گوید ،خداوند به عدد اهل بازار او را مشمول غفران و بخشش خود قرار می دهد.
 - 3یعنی سودگرفتن مؤمن از مؤمن صحیح نیست ،مگر اینکه بیشتر از صد درهم بخرد که میتواند مخارج روزانه را روي آن قرار دهد ،یا
براي تجارت بخرد که در اینجا با رعایت حال ،سود گرفتن مانعی ندارد.
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االقتضاء( 1همان .)332 ،ترغیب و استحباب تولید و فروش جنس خوب به همین دلیل است .امام صادق
علیه السالم فرمودند :فی الجید دعوتان و فی الردي دعوتان ،یقال لصاحب الجید :بارک اهلل فیک وفی من
باعک و یقال لصاحب الردي :ال بارک اهلل فیک و ال فی من باعک(همان .)332 ،یعنی آنکه جنس خوب به
دستش می رسد ،هم فروشنده را و هم تولید کننده را دعا میکند و میگوید خداوندا به آنها برکت عنایت
بفرما و آنکه جنس بد به دستش می رسد ،میگوید خدایا برکت را از آنها بردار .مستحب است با
«محارفین» معامله نشود .محارف کسی را گویند که در کسب و تجارتش برکت نیست .امام صادق علیه-
السالم میفرمایند :ال تشتر من محارف فان صفقته ال برکه فیها( 2همان 305 ،با ترجمه حسن صنعتکار،
پیشین).
پیشینیان حکیم ما ،بیش و پیش از انباشتن مال و افزودن نقدینگی معتقد به برکت در کار و مال و
درآمد بودند و آن را از طریق تقیّد به شکرگزاري از نعمتهاي الهی میدانستند و در پس این برکت ،افزونی
آرامش روحی و جسمی را جستجو میکردند .در فتوتنامه آهنگران آمده :سؤال ،اگر ترا پرسند که در کار
آهنگري چند شرایط است؟ جواب بگو که دوازده شرایط است ...و هر استادي که اینها و مسألهها و
شرایطها را بداند (حضرت) داوود علیهالسالم  ...از وي راضی و خشنود باشند و هرچه از این کسب خورده
باشد و یا پوشیده باشد مَمَر حالل باشد  . ..هر استادي که از این شرایطها و این قاعدهها نداند و شرایط بجا
نیارد هرچه از این کسب خورده و پوشیده باشد همه حرام باشد و پیش استادان و پیران مقدم فردا(ي)
قیامت شرمنده برخیزد و همه لعنت بر وي کنند و فردا(ي) قیامت سیاه روي برخیزد .هزار زنهار فضولی
نکند و در خواندن و نگاه داشتن تقصیر نکند (افشار.)11 ،1389 ،
 7-6نظارت بر مشاغل و حِرَف
می دانیم یکی از موضوعات مبتال به در اخالق حرفهاي صناعات و مشاغل و همچنین مباحث فقهی،
حقوقی ،مقوله نظارت بر مشاغل است .چالشهایی مانند اینکه از حیث شرعی و قانونی آیا نظارت بر اصناف
و سازمانهاي حرفهاي مشروعیت دارد؟ در متون صنفی چه میزان به این موضوع پرداخته شده است؟ به
دلیل اهمیت موضوع در این مقاله به این مسأله بیشتر خواهیم پرداخت.
 - 1یعنی خدا برکت دهد بر کسی که آسان میخرد و آسان میفروشد و آسان میگیرد و آسان میپردازد.
 - 2یعنی از محارف چیزي نخر ،زیرا برکت در خرید و فروش او نیست.
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 -7اصل نظارت بر مشاغل و حرف در منابع فقه و حقوق اسالمی
 -1-7آیات
نظارت بر بازار بخشی از وظایف حاکمیت می باشد(نظرپور ،پیشین )243 ،و مستند شرعی آن ،اصل
فراگیر امر به معروف و نهی از منکر است .آیات فراوانی که به برخی از آنها اشاره می کنیم.
یَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّالَةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَکَ إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
(لقمان .)17،وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ (آلعمران .)104 ،کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ(آلعمران .)110 ،یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُسَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ وَ أُولئِکَ مِنَ
الصَّالِحِینَ(آلعمران .)114 ،وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّالَةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ یُطِیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ
(توبه.1)71 ،
 -2-7سنت نبوی و علوی
پیامبر صلیاهلل علیه و آله بر انباري از طعام گذر کرد ،دستش را در آن فرو برد رطوبتی در آن یافت،
فرمود :صاحب طعام ،این چیست؟ گفت یا رسولاللّه باران بر آن باریده؛ پس فرمود :چرا آن را بر روي طعام
نگذاشته اي تا مردم آن را ببینند .هر که خیانت ورزد از ما نیست .در سیره ى پیامبر نوشته اند که ایشان
 - 1اى پسرک من  ،نماز را برپا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز دار و بر آسیبى که بر تو وارد آمده است شکیبا باش .این
[حاکى] از عزم [ و اراده تو در ] امور است (لقمان.)17 ،
و باید از میان شما ،گروهى [ مردم را ] به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند (آلعمران،
.)104
شما بهترین امتى هستید که براى مردم پدیدار شدهاید :به کار پسندیده فرمان مىدهید و از کار ناپسند بازمىدارید و به خدا ایمان دارید و
اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند قطعاً برایشان بهتر بود؛ برخى از آنان مؤمنند و [ لى ] بیشترشان نافرمانند (آلعمران.)110 ،
به خدا و روز قیامت ایمان دارند ; و به کار پسندیده فرمان مىدهند و از کار ناپسند بازمىدارند و در کارهاى نیک شتاب مىکنند و آنان از
شایستگانند(آلعمران.)114 ،
و مردان و زنان با ایمان ،دوستان یکدیگرند که به کارهاى پسندیده وا مىدارند و از کارهاى ناپسند باز مىدارند و نماز را بر پا مىکنند و
زکات مىدهند و از خدا و پیامبرش فرمان مىبرند .آنانند که خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواهد داد که خدا توانا و حکیم است
(توبه.)71 ،
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پس از فتح مکه شخصى را بر بازار مکه گماشت تا خرید و فروش و دیگر امور را زیر نظر بگیرد و از
نابسامانى و بى عدالتى جلوگیرى کند (ابن سعد 145 ،2 ،1968 ،به نقل نظرپور ،پیشین .)233 ،حضرت على
علیه السالم در دوران حکومتش ،از جمله کارهایى که خود به عهده داشت و به ساماندهى آن همت
گماشت ،امور حسبه بود (نظرپور .)229 ،1380،ثقه االسالم کلینى از جابر از امام باقر علیهالسالم نقل مى-
کند که حضرت على علیهالسالم صبحگاهان در بازارهاى کوفه مى گشت و در حالى که تازیانه در دست
داشت ،بازاریان را به پرهیزگارى ،آسانگیرى ،بردبارى و دورى جستن از سوگند و دروغ و ستم فرا مى خواند
و از ربا و کم فروشى و مانند آن باز مى داشت (حرعاملى .)284 ،12 ،1409 ،میفرمود :یا مَعْشَرَ التُّجّارِ،
اَلْفِقْه ثُمَّ الْمَتْجَر ،اَلْفِقْه ثُمَّ الْمَتْجَر ،اَلْفِقْه ثُمَّ الْمَتْجَر (کلینی.)150 ،5 ،1429 ،
امام حسین علیه السالم می فرماید :امیرالمؤمنین علیه السالم بر مرکب رسول اللّه ،شهباء ،در کوفه
سوار می شد و از همه بازارهاي کوفه بازدید می نمود ،روزي به بازار گوشت فروشان رفت و با صداي بلند
فرمود :اي قصابان در ذبح گوسفندان شتاب نکنید ،بگذارید روح از بدنشان بیرون رود و از دمیدن در گوشت
وقتی میفروشید بر حذر باشید .همانا از رسول اللّه صلیاهلل علیه و آله شنیدم که از این عمل نهی می-
فرمودند .سپس به بازار خرمافروشان رفت و فرمود :همانگونه که خرماهاي خوب را در معرض دید می-
گذارید خرماهاي بد را نیز در معرض دید بگذارید .سپس به بازار ماهی فروشان رفت و فرمود :غیر از ماهی
حالل گوشت نفروشید و از فروش ماهیهایی که در دریا مردند و موج آنها را بیرون آب انداخت ،خودداري
کنید .سپس به محله کناسه رفت که تجارتهاي مختلفی از قبیل شتر فروشی ،صرافی ،بزازي ،خیاطی در
جریان بود .حضرت با صداي بلند فرمود :در این بازارها قسم خوردن متداول شده است .قسمهایتان را با
صدقه درهم آمیزید و از قسم خوردن خودداري کنید .همانا خداوند عزوجل کسی را که قسم دروغ بخورد،
منزه نخواهد نمود (قاضی نعمان ،بیتا 538 ،2 ،به نقل نظرپور ،پیشین .)229 ،با توجه به گستردگی دائره
حکومت در زمان امیرالمؤمنین علیهالسالم و عدم امکان نظارت مستقیم خود حضرت ،کارگزارانی را بر این
امر می گمارد و عمالً تشکیالت نظارتی درست می کردند .معیارها و چارچوبهایی را براي نظارتکنندگان
و بازرسان بیان نمودند .حضرت تأکید داشتند اشخاصی باید عهدهدار این سمت شوند که متقی ،مؤمن،
باتقوي و اهل امانت و صداقت باشند .حضرت در نامهاش به مالک اشتر مینگارد :پس روزي عامالن را
فراخ دار! که فراخی روزي نیروشان دهد تا در پی اصالح خود برآیند و بی نیازيشان بود تا دست به مالی
که در اختیار دارند نگشایند و حجّتی بُوَد بر آنان اگر فرمانت را نپذیرفتند ،یا در امانت خیانت ورزیدند (نهج-
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البالغه ،نامه  .)53حضرت بر بازار کوفه خود نظارت مینمودند و نمایندگانی را براي نظارت بر سایر بازارها
منصوب نمودند و دستورالعملی را براي استانداران نیز ارسال نمودند که بر بازار کنترل نموده و محتکرین را
مجازات نمایند(قاضی نعمان ،بیتا 39 ،2 ،به نقل نظرپور ،همان) .در همین راستا ابن عبّاس را در بصره
مأموریت داد تا بازار را کنترل کند و علی بن اصمع را بر بازار دیگر بصره مأموریت داد و ابن هرمه را متولّی
بازار اهواز نمود و سلمان فارسی را بر سلمانی ها و قنبر را بر دامداران ناظر دائمی قرارداد(همان 532 ،2 ،به
نقل نظرپور ،همان).
این تشکیالت نظارتی و متولّیان بازار ،وظایف زیر را برعهده داشتند -1 :جلوگیري از احتکار-2 ،
مراقبت و نظارت بر قیمتها (نظرپور ،پیشین -3 )240 ،مراقبت از سالمبودنِ وزن کردن و ترازوها-4 ،
جلوگیري از تجاوز به حریم بازار و تصرّف غیر مجاز در آنها -5 ،تفتیش و بازرسی در مورد تقلّب و غِشّ در
معامالت -6 ،اجازه فعّالیّت به تاجرانی که شرایط و اوصاف الزم براي فعالیّت اقتصادي را دارند -7 ،حلّ
مشکالت بازار -8 ،راهنمایی گمشدگان -9 ،یاري ضعیفان و ناتوانان -10،نظارت بر ذبح حیوانات و کیفر
تخلّفکنندگان -11 ،رسیدگی به امور تجّار و حفظ حرمت آنان -12 ،برقراري امنیّت در راههاي تجاري،
 -13انفاق بر کسانی که مواد غذایی وارد میکنند -14 ،جبران آن چه که از بازرگانان ،تلف میشود-15 .
جلوگیري از ورود اهل ذمّه به حرفه صرّافی -16 ،جلوگیري از خرید و فروش در مکانهاي غیرمجاز و
جائی که سدّ معبر میکرد -17 ،جلوگیري از اشیاء ممنوعه مانند فروختن شراب و مردار (عاملی،1369 ،
.)52
 -3-7سیره عقال
در تمدن اسالمی نام افرادي که بر بازارها سرپرستی و نظارت و احتساب داشته اند در تاریخ آمده است.
از اهم وظایف محتسبان ،ضمن مراقبت بازارها از معامالت دغلکارانه و غیرمنصفانه بازرگانان و پیشهوران و
دالالن جلوگیري و به امور اصناف نیز رسیدگی و اوزان و مقادیر و پیمانه ها را بازرسی کند محتسب از
رباخواري جلوگیري میکرد و حتی سکهها را بررسی میکرد و درستی عیار آنها را میسنجید .از دیگر
وظایف محتسب رسیدگی به بهداشت فرآوردهها و ابزار و وسائل تولید و دکانهاي پیشهوران و بازارهاي
آنان و نیز بررسی ساعات کار ،درستی کارها و گاه آزمایش صاحبان حرف و مشاغل بود ،اصناف را بر تولید
مقداري معین از محصول خود ملزم می ساخت تا بیش از نیاز تولید نکنند وظیفه دیگر محتسب جلوگیري از
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احتکار بود .بر نرخ کاالها نیز که به هنگام ضرورت از طریق شوراي کارگزاران حکومت و خبرگان بازار
تعیین میشد نظارت داشت و در صورت مشاهده تخلف ،ابتدا از فرد متخلف تعهد می گرفت و اگر این فعل
ناپسند ادامه می یافت او را از بازار اخراج میکرد(اکبري .)1392 ،وظایفی که امروزه بخشی از وظایف
سازمانهاي صنفی ،شهرداري ،نیروي انتظامی و قوه قضائیه است.
خواجه نظامالملک طوسى در سیاستنامه آورده است :به هر شهرى محتسبى باید گماشت تا ترازوها و
نرخها راست مى دارد و خكرید و فروختها مىداند  ...و امر معروف و نهى منکر به جاى آرند و پادشاه و
گماشكتگان باید که دست او قوى دارنكد که یکى از قاعدهى مملکت و نتیجهى عدل این است؛ و اگر جز
این کنند درویشان در رنج افتند و مردم بازارها چنان که خواهند خرند و چنان که خواهكند فروشكند و
فضكله جویى مستولى شوند و فسق آشکار شود و کار شكریعت بىرونكق گردد (طوسى.)51-52 ،1340،
میرفندرسکی اهل بطالت و تنآسایان و قلندران را به موي زاید بدن(بغل و زهار) تشبیه نموده که نباید
در ستردن آنها سستی کرد .وي در رساله صناعیه ضرورت نظارت بر جامعه را چنین بیان میکند :در جامعه
انسانی ،کسانی که مضرند یا سودمند نیستند یا غیرفعالند به اقتضاي موقعیت و زمان ،جامعه باید در برابر
آنان یکی از این سه واکنش را نشان دهد :الف ،قطعکردن آن عضو مضر ،هم چون ملحدان؛ ب ،اصالح آن
عضو؛ هم چون فاسقان و بطاالن؛ ج ،نادیدهانگاشتن آن عضو ،هم چون عاجزان ،کوران ،بیماران مزمن و
انسانهاي ابله .براي حفظ نوع و بقاي کل ،برخورد با افرادي را که به نوع بشر خلل میرسانند ،عین عدل و
مایه استواري نظام است(میر فندرسکی.)89 ،1387 ،
شهابالدین سهروردي در فتوتنامه خویش در باب نظارت استاد بر شاگردش میگوید :استاد ،باید
همواره در اندیشه شاگرد باشد ،چه او حاضر باشد چه غایب .اگر از شاگرد خطایی در فتوت سر زد ،صاحب
(استاد) در حالی که سر و چشمش به زیر است ،باید به او بگوید :این خطا و سهو از تو در وجود آمد .در هر
مقام که باشی ،مرا حاضر دان که دیده دل و چشم و گوش و خاطر و همت ما سوي توست و در هر مقام
که باشی ،به حرکات تو حاضر و واقفیم .اگر استادي این دوستی را نداشته باشد ،استاد نیست ،بلکه فقط به
معناي مجازي استاد است .اگر استادي نسبت به سهو خطاي شاگردان بیاعتنا باشد ،دیگر حقی بر گردن
ایشان ندارد .استاد ،باید همواره در اندیشه آموزش شاگرد باشد (صراف.)230 ،1370 ،
 -4-7قوانین موضوعه
در قانون اساسی بخش چهارم نیز به اقتصاد و امور مالی پرداخته است .در این بخش ،ضمن اصل
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چهل و سوم ،اصول و کلیاتی است که میتواند مبانی و کلیاتی دربارهى نظارت بر بازار ارائه دهد - 5 ،منع
اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام؛ -6منع اسراف و تبذیر در همه شؤون
مربوط به اقتصاد ،اعم از مصرف ،سرمایهگذاري ،تولید ،توزیع و خدمات؛  - 8جلوگیري از سلطه اقتصادي
بیگانه بر اقتصاد کشور .در اصل چهل و نهم نیز دولت موظف شده است ،ثروتهاي ناشی از ربا ،غصب،
رشوه ،اختالس ،سرقت که در بازار نیز امکان به دست آمدن آن فراوان است و سایر موارد غیرمشروع را اخذ
و به صاحب حق رد کند و در صورت معلومنبودن او به بیتالمال بدهد .این حکم باید با رسیدگی و تحقیق
و ثبوت شرعی ،به وسیلهى دولت اجرا شود .در اصل پنجاهم ،به منظور حفاظت محیط زیست که نسل
امروز و نسلهاي بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدي داشته باشند  ...فعالیتهاي اقتصادي و غیر
آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع اعالم شده است.
همچنین « قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور »1در مواد و تبصرههاي زیادي بحث نظارت بر اصناف و
مشاغل را شرح و بسط داده است.2
 -8نتیجهگیری
 -1فقه شیعه به اقتضاي جامعیت خود ،یکی از منابع غنی براي استخراج اخالق حرفهاي کسبوکار
است.
 -1قانون  ،48923مشتمل بر پنجاه و نه ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دوازدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس
شوراي اسالمی تصویب شد و در تاریخ  1392/ 6/20به تأیید شوراي نگهبان رسید.
 - 2ماده  4ك صنف :عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد .صنوف مشمول این قانون ،با توجه به نوع
فعالیت آنها به دو گروه تولیدي ك خدمات فنی و توزیعی ك خدماتی تقسیم میشوند.
ماده  5ك پروانه کسب :مجوزي است که طبق مقررات این قانون بهمنظور شروع و ادامه کسبوکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد
یا افراد صنفی براي محل مشخص یا وسیله کسب معین داده میشود.
ماده  32ك اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤساي اتحادیههاي صنوف تولیدي ك خدمات فنی و توزیعی ك خدماتی است.
ماده  42ك اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاقهاي اصناف شهرستانهاي کشور است.
ماده  45ك وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران بهشرح زیر است:
 1ك ابالغ دستورالعملهاي اجرائی و نظارتی مصوب هیأتعالی نظارت به اتاقهاي اصناف شهرستانها
 3ك ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار
 6ك نظارت بر عملکرد اتاقهاي اصناف شهرستانها و مراکز استانها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهاي صنفی
ماده  52ك کمیسیون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفی ،بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند .گزارش
بازرسان و ناظران براي مراجع قانونی ذيصالح قابل پیگیري است .براي بازرسان و ناظران از سوي کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر
میشود.
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 -2در ابواب گوناگونِ فقهی ،اصول اخالق حرفهاي در قالب واجبات ،محرمات ،مستحبات و مکروهات
فقهی بیان شده است.
 -3این آموزههاي فقهی ،پدیدآورنده نوعی خاص از مبانی و اصول اخالق حرفهاي است که در عرصه
اقتصاد ،کسبوکار و صناعت نمودار است.
 -4مبانی اخالق حرفهاي و آداب صناعات در متون حرفهاي بهویژه فتوت نامههاي صنفی انعکاس
یافته است.
 -5در فقه شیعه قواعد عامی مانند قاعده الضرر ،قاعده نفی عسر و حرج ،قاعده اکل بالباطل و لزوم
وفاي به تعهدات وجود دارد که باعث استخراج اخالق حرفهاي ویژهاي میشود.
 -6مبانی و اصولی مانند وجوب تأمین معیشت زندگی و شرافت بخشی به صناعت ،لزوم کسب دانش
در کسبوکار ،لزوم تأسی به سیره پیشوایان توحیدي در صناعت ،لزوم توجه به اخالق و معنویت در
صناعات ،لزوم ذکر و دعا و توحید محوري در صناعت ،برکت کار و مال در پرتو صناعت صحیح و حق
تظارت بر مشاغل در اخالق حرفهاي صناعات قابل برداشت است.
-7اصل نظارت بر مشاغل و حِرَف از منابع فقه و حقوق اسالمی به خوبی قابل استنباط است ،نظارت
بر جامعه مسلمین خصوصاً بازار و حرفهها ،بخشی از وظایف حاکمیت بوده و مستند شرعی آن ،آیات امر به
معروف و نهی از منکر ،سیره و سنت پیامبر اکرم و روش امام علی علیه السالم ،سیره عقال و متشرعه اهل
صناعت و قوانین موضوعه میباشد.
فهرست منابع
قرآن کریم.
نهجالبالغه.
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران.
 -1ابن سعد ،محمد ،)1968( ،الطبقات الکبري ،دارصادر ،بیروت.
 -2ابن منظور ،محمد بن مکرم ،)1414( ،لسان العرب ،دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع – دار صادر ،بیروت،
چاپ سوم.
 -3افشار ،ایرج ،)1389( ،فتوتنامه آهنگران ،ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت سال  5شماره  12شماره پیاپی
.60

32

فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسالمی/سال چهاردهم /شماره پنجاه

 -4افشاري ،مهران ،)1382( ،فتوتنامهها و رسائل خاکساریه (سی رساله) ،دفتر پژوهشهاي فرهنگی ،تهران.
 -5اکبري لیاولی ،علی( ،بازیابی ،چهارشنبه  8خرداد  ،)1392مقاله تاریخچه اصناف در جهان اسالم
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 -6امینپور ،احمد و آقاشریفیان ،مهرداد ،)1392( ،فتوتنامهي معماري ،اصول چهاردهگانه اخالق حرفهاي معماري
شهرسازي ،مجله فیروزه اسالم ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز.
 -7انصارى دزفولى (شیخ اعظم) ،مرتضى بن محمد امین ،)1415( ،کتاب المکاسب ،کنگره جهانى بزرگداشت شیخ
اعظم انصارى ،قم ،چاپ اول.
 -8ایروانی ،جواد ،)1388( ،فرهنگ روابط اجتماعی در آموزههاي اسالمی ،جلد  ،2واحد نشر دانشگاه علوم اسالمی
رضوي ،مشهد ،چاپ سوم.
 -9آزاد ،میترا ،)1384( ،آیین جوانمردان و آموزش سنتی معماران در ایران ،مقاالت اولین هماندیشی معنویت و
آموزش هنر ،فرهنگستان هنر جمهوري اسالمی ایران ،تهران ،صص .40-9
 -10آقاشریفیان ،مهرداد و عبد الرسول احمدیان ،)1391( ،فتوت اصنافی الگوي اسالمی ایرانی کسب و کار.
 -11بجنوردى ،سید محمد بن حسن موسوى ،)1401( ،قواعد فقهیه موضوع قواعد فقهى ،مؤسسه عروج ،تهران.
 -12بروجرى طباطبایى ،حسین ،)1429( ،منابع فقه شیعه ،مترجمان :حسینیان قمى ،مهدى -صبورى ،محمد
حسین ،جلد ، 31انتشارات فرهنگ سبز ،تهران.
 -13جزري ،ابوالحسن علی بن محمد بن االثیر ،)1370( ،اسدالغابه فی معرفه الصحابه ،دارالشعب ،بیروت.
 -14جوادي آملی ،عبداهلل ،)1391( ،مفاتیح الحیاه ،مرکز نشر اسراء ،قم.
 -15حرانی ،ابن شعبه ،)1376( ،تحف العقول ،ترجمه :احمد جنتی ،انتشارات علمیه اسالمیه ،تهران ،چاپ اول.
 -16حسنبن على ،نظامالملک طوسی ،)1340( ،سیرالملوک (سیاستنامه) ،چاپ هیوبرت دارک ،تهران.
 -17حلّى (عالمه) ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدى ،)1411( ،مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه ،دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ دوم.
 -18حلّى (محقق) ،جعفر بن حسن ،)1408( ،شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل والحرام ،مؤسسه اسماعیلیان ،قم،
چاپ دوم.
 -19خانمحمدي ،علیاکبر ،)1371( ،فتوت نامه معماران و بنایان ،صفه ،دوره دوم( ،شماره پنجم).
 -20خطیب بغدادي ،احمد بن علی ،)1417( ،تاریخ بغداد أو ،مدینه السالم ،دار الکتب العلمیه ،منشورات محمد علی
بیضون ،بیروت لبنان.
 -21دهخدا ،علی اکبر ،)1373( ،لغتنامه دهخدا ،نشر دانشگاه تهران ،تهران.
 -22رضایی ،مجید ،)1383( ،کار اقتصادي در پرتو بینش و ارزشهاي اسالمی ،مجله اقتصاد اسالمی ،بهار ،شماره
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 -23رضوانی ،احمد و همکاران ،)1393( ،اخالق و آداب تجارت در فقه شیعه ،چهارمین همایش ملی اخالق با
موضوع اخالق و آداب زندگی ،دانشگاه زنجان.
 -24شاهرودي ،سید محمود ،)1384( ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهمالسالم ،موسسه دائره المعارف فقه
اسالمی زیر نظر آیه اهلل سید محمود هاشمی شاهرودي 6،مجلد ،موسسه دائرة المعارف فقه اسالمی ،قم.
 -25شیخ حرعاملی ،محمد بن حسین ،)1367( ،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،تصحیح عبدالرحیم ربانی
شیرازي ،کتابفروشی اسالمیه ،تهران.
 -26صدوق(شیخ صدوق) ،محمد بن على بن بابویه قمى ،)1413( ،من الیحضره الفقیه ،دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ دوم.
 -27صراف ،مرتضى ،)1352( ،رسایل جوانمردان ،شامل هفت رساله  ،معین ،انجمن ایرانشناسی فرانسه ،تهران.
 -28صنعتکار ،حسن ،)1386( ،اخالق در بازار «به ضمیمه فتاواي حضرت امام خمینی (قدس سره) در آداب کسب و
تجارت» ،بوستان کتاب ،قم.
 -29عاملی ،جعفرمرتضی ،)1369( ،بازار در سایه حکومت اسالمی (السّوق فی ظِلّ الدّولة االسالمیّه) ،ترجمه
سیدمحمد حسینی ،دفتر انتشارات اسالمى ،قم.
 -30عاملى (شهید اول) ،محمد بن مکى ،)1410( ،اللمعه الدمشقیه فی فقه اإلمامیه ،دار التراث  -الدار اإلسالمیه،
بیروت ،چاپ اول.
 -31عاملى (شیخ حرّ) ،محمد بن حسن ،)1409( ،وسائل الشیعه ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم ،چاپ اول.
 -32عقیلی خراسانی ،سید محمدحسین ،)1386( ،خالصه الحکمه ،تصحیح اسماعیل ناظم ،مؤسسه مطالعات تاریخ
پزشکی ،طب اسالمی و مکمل ،تهران.
 -33فرامرز قراملکی ،احد ،)1385( ،اخالق حرفهاي ،نشر مجنون ،تهران ،چاپ سوم.
 -34قاضی ،ابی حنیفه النعمان بن التمیمی المغربی ( ،بیتا) ،دعائم االسالم ،دارالمعارف ،مصر.
 -35کربن ،هانري ،)1363( ،آیین جوانمردي ،ترجمه احسان نراقی ،نشر نو ،تهران.
 -36کفوي ،ابوالبقاء ایوب بن موسى الحسینی ،)1998 /1419( ،الکلیات :معجم فی المصطلحات والفروق اللغویه.
تحقیق :عدنان درویش و محمد المصري ،مؤسسه الرساله (نسخه الکترونیکی) ،بیروت.
 -37کالنتري ،ابراهیم ،اسماعیل کالنتري ،فاطمه محمودي« ،)1392( ،شناسایی مؤلفههاي سبک زندگی اسالمی
در حوزه کسبوکار از دیدگاه برخی آیات و روایات» ،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه اخالق ،سال ششم،
زمستان  ،92شماره  ،22ص .58 -33
 -38کالنتري ،علیاکبر ،)1384( ،اخالق و آداب کسب و تجارت ،شیراز ،کوشامهر.
 -39کرمی و پورمند ،محمدمهدي و محمد ،)1380( ،مبانی فقهی اقتصاد اسالمی ،پژوهشکده حوزه و دانشگاه و
سمت ،قم ،چاپ اول.
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 -40کلینى ،محمد بن یعقوب ،)1429( ،الکافی ،دار الحدیث للطباعه و النشر ،قم ،چاپ اول.
 -41مجلسی (عالمه) ،محمدباقر ،)1403( ،بحاراألنوار الجامعه لدُرر اخبار االئمه االطهار ،موسسه الوفاء ،بیروت ،چاپ
دوم.
 -42مجلسی (عالمه) ،محمدباقر ،)1392( ،حلیه المتقین در آداب و سنن و اخالق اسالمی ،پیام مقدس ،تهران ،چاپ
اول.
 -43محدث نورى ،میرزا حسین ،)1408( ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،مؤسسه آل البیت علیهمالسالم،
بیروت ،چاپ اول.
 -44مولوي ،جاللالدین محمد ،)1360( ،کلیات مثنوي معنوي ،تحقیق استاد فروزانفر ،جاویدان ،تهران.
 -45میر فندرسکی ،میرزا ابوالقاسم ،)1387( ،رساله صناعیّه ،تحقیق ،حسن جمشیدي ،مؤسسه بوستان کتاب ،قم.
 -46میرمحمدصادقی ،حسین ،)1391( ،بازتاب قواعداخالقی در قوانین راجع به کسب وکار درحقوق اسالم و ایران،
نامه مفید ،انتشارات دانشگاه مفید ،قم ،شماره .91
 -47ناظمی ،میترا ،)1389( ،آئین جوانمردي ،مجله اطالعات حکمت و معرفت ،سال پنجم شماره  12پیاپی 60
صص.26-20
 -48نجفى ،محمد حسن( ،بیتا) ،جواهرالکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،دار إحیاء التراث العربی ،بیروت ،چاپ هفتم.
 -49ندیمی ،هادي ،)1374( ،آیین جوانمردان و طریقت معماران ،مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معماري و
شهرسازي ارگ بم ،جلد  ،2انتشارات میراث فرهنگی ،تهران.
 -50نراقى ،مولى احمد بن محمد مهدى ،)1415( ،مستند الشیعه فی أحکام الشریعه ،موضوع 19 ،مجلد ،مؤسسه
آلالبیت علیهمالسالم ،قم.
 -51نظرپور ،محمدتقی ،)1380( ،امام علی ،حکومت و بازار ،مجله کتاب نقد ،شماره  ،19صص .273-224
 -52واعظ کاشفی سبزواري ،حسین ،)1350( ،فتوتنامه سلطانی ،به اهتمام محمدجعفر محجوب ،بنیاد فرهنگ
ایران ،تهران.
 -53والیی ،عیسی ،)1378( ،کار در منابع اسالمی ،مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ،تهران.

