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  *يرقابت و تعاون در نگرش اسالم
  
  

  21/7/87:تاريخ تأييد  25/4/87:تاريخ دريافت
  **سيدحسين ميرمعزي ____________________________________________________________

  

  چكيده
 ليـ  آن تحل  ي شـده و كاركردهـا     يبررسـ  داري هي نظـام سـرما    دگاهيـ  مقاله ابتدا رقابت، از د     نيدر ا 

سپس با اسـتفاده    . ستيار ن  سازگ ي اسالم هاي  مفهوم از رقابت با آموزه     ني كه ا  شود ي و اثبات م   شود يم
 ي اسالم بـرا   و است   قي مورد تشو  راتي كه رقابت و تعاون در خ      شود ي نشان داده م   ها تي و روا  ها هياز آ 
 ،ي اجتمـاع  هـاي   را در جامعـه در همـة نظـام         ي اصـل رفتـار    دو نيـ  ا كـردن  نـه ي به اهـداف، نهاد    يابيدست

  .داند ي الزم مي و اقتصادياسي س،يفرهنگ
ــصاد در ــام اقت ــا   ي نظ ــاون در رفتاره ــت و تع ــالم رقاب ــصادياس ــوم  ي اقت ــردم در دو بخــش س  م

، رقابـت و تعـاون   )بخش سوم(بخش خيرخواهانه  در  .  قابل تحقق است   ي و بخش خصوص   رخواهانهيخ
 و  نهالحـس   چـون وقـف، قـرض      يي و در قالـب نهادهـا      رخواهانـه ي خ زةي كه به انگ   ي اقتصاد يدر رفتارها 

  .شود يصدقه ظاهر م
 در  شـود،  ي انجـام مـ    ي نفـع شخـص    زةي كه به انگ   ييرقابت و تعاون در رفتارها     يدر بخش خصوص  

 در مـصرف و  يرقابـت در مـصرف بـه چـشم و همچـشم     . مصرف و كسب درآمد قابـل تـصور اسـت         
 ياما در كسب درآمـد در صـورت       .  شده است  ي كه از آنها نه    انجامد ي م گرايي  و تجمل  رياسراف و تبذ  

                                                      
قتـصاد و مـديريت كميـسيون مطالعـات     وسيله نويسنده براي كميته ا حاصل تحقيقي است كه به  ين مقاله   ا. *

 .شده است انجام نظامديني مجمع تشخيص مصلحت 
   :mir_qom@yahoo.com Email  . ي اسالمشهي پژوهشگاه فرهنگ و اند اريدانش .**
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 كـه در    افتـد  ي اتفـاق مـ    ي زمـان  نيـ  شـده اسـت و ا      قي باشد، تشو  راتي در خ  تعاونكه مصداق رقابت و     
  . اسالم باشدي و حقوقيچارچوب احكام و قواعد اخالق

 هـاي   قاعـده  ني انـصاف، رفـق و مـدارا و احـسان بـا مـردم و مهمتـر                 ؛ي اخالقـ  هاي  قاعده نيمهمتر
د و عقـد و   معاملـه، وجـوب وفـا بـه عهـ     هـاي  يژگـ وي  قرارداد، علم بهني طرفتي عدالت، رضا  ؛يحقوق
 و  تكـار  ضرر و ضمان اتالف، حرمت ربا و اح        قراردادها، قاعدة نفي  در  هاى ضمن عقد، صداقت      شرط
  . مصالح نظام استتي و قاعدة رعافروشي كم

 يهـا   قاعـده  ،ي اخالقـ  يهـا   قاعده ،يرقابت، تعاون، بخش سوم، بخش خصوص      :واژگان كليدي 
  . انصاف، احسان و عدالت،يحقوق

  .JEL: D41, F12 يبند طبقه

  مقدمه
 براى پيروزى بر رقيب در دسـتيابى بـه          كوششمفهوم    به داري در اقتصاد سرمايه   رقابت

پـذير و  ها، كاالها و خدمات دلامتيازهاي اقتصادى همچون شغل خوب، دستمزد باال، ترفيع  
  :در رقابت يك عنصر داروينيسم اجتماعى وجود دارد.  در سن پيرى استامنيت

تـرين فـرد، از جهـت نيـرو، بـه قلّـه              شايـسته  فقـط  است و در آن      شكوش زندگى مسابقه «
  ).Schmitzer, 1994: 26 (»رسد مى

  :گويددر مقام ستايش از رقابت، مى اشنايتزر،
ا پـيش بـه     هـ از خيلى سـال   .  خوب در لغات امريكايى است     هايهيقيناً رقابت يكى از كلم    «

 موفقيت تـاريخى نظـام اقتـصادى        همتمايزكنند شد كه مشخصه  ايى گفته مى  هاى مدرسه بچه
 .)همان (»امريكا رقابت است

سـتايش آزادى    حقيقت به منزلـه     زيرا در  ؛اين ستايش، براساس اصول ليبراليزم بجاست     
هـا  آن ايـن اصـول و نتيجـه   . نفع شخصى است فردى، مالكيت خصوصى و فعاليت به انگيزه 

 .يعنى رقابت، با فرهنگ مردم امريكا درآميخته است
 ماننـد آزادي فـردي، مالكيـت        ىا شـده منطقى اصول پذيرفتـه     بدين مفهوم، نتيجه   رقابت

 هر فرد آزاد است به انگيزه     . دارى است در نظام سرمايه  گيري منافع شخصي    خصوصي و پي  
 هـاي  منابع ثروت را مالك شود و امتياز       راهنفع شخصى به فعاليت اقتصادى پرداخته، از اين         

  .هداقتصادى را به خود اختصاص د
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كاركردهــاي آن  در بــين اقتــصاددانان اختالفــي نيــست امــاگرچــه در مفهــوم رقابــت 
رقابت فرايندى است كه زمـانى كـه برابـرى          نظر آدام اسميت،    به .است فراواني نظر اختالف

ها، از شروع نئوكالسيك. )83: 1376رناني،  (شودخورد، شروع مى عرضه و تقاضا به هم مى     
 ساختار بازار در وضعيت تعادلى، مورد توجه        صورتت كامل را به   نوزدهم، مفهوم رقاب   سده

شومپيتر دريافتى ديناميك از رقابت ارائه داد و آن را با توجه به            ).87ـ 86: همان (قرار دادند 
 گذاشت؛ نخـست    »تخريب خالّق «همان فرايندى كه نام آن را        .تعادل بلندمدت تعريف كرد   

 سـودهاى انحـصارى     دهد و نحصار گذرا را شكل مى    و ا ) خالقيت(گيرد  ابداعى صورت مي  
هاي جديد و بيـشتر     شود و در معرض ابداع    گاه اين ابداع پخش مى    آن. آوردرا به ارمغان مى   

و ايـن جريـان همچنـان       ) تخريب(برد  گيرد كه سودهاى انحصارى آن را از بين مى          قرار مى 
 رقابـت كامـل   نظريـه قـدان اصـلى   هايك از منت ).91: همان ()يكرقابت دينام (يابد  ادامه مى 

  :ها، بر اين باور استنئوكالسيك
هـايى كـه     تمام فعاليت  تنها رقابت كامل واقعاً موجود شود، نه      نظرياگر وضعيت مفروض    «

 بلكـه احـراز ايـن وضـعيت، چنـين           ؛شـود  معنا مـى  ا داللت دارد بى   كردن بر آنه  فعل رقابت 
 ).219: 1376نژاد، غني(» سازد طور عملي غيرممكن مىهايى را به فعاليت

هاى توليد و كاالها و خـدمات       ـ كه شناخت ناكافى از هزينه       در دنياى واقعى  نظر وي   به
نيـستند و بـين خريـداران و فروشـندگان          ) همگـن (طور كامل همانند    وجود دارد، كاالها به   

فهـوم  ـ رقابت، بـه م     هاي آنها مؤثر است، وجود دارد     متفاوت، روابط شخصى كه در ترجيح     
دسـت آوردن آن در همـان زمـان         ردن آنچـه ديگـران بـراى بـه        دسـت آو  كوشش براى بـه   «

  :ذيل را دارد گانة كاركردهاى سه،)220: همان(» كوشند مي
  ؛هاى پراكنده اقتصادىرسانى و وحدت و انسجام ميان فعاليتنظام اطالعپديدآوردن . أ

  هاى اقتصادى؛فعاليت در عرصه» هابهترين«كشف . ب
 ).19: 1376نژاد، غني(ترويج رفتار عقاليي است . ج

هاى ليبرالى كاركردهاى مفيد دارد، از اثرهاي سوء        گونه كه براساس ديدگاه   رقابت، همان 
طـور مثـال؛ در فراينـد رقابـت، گروهـى انـدك از پيـروزى و                  به .اجتماعى نيز خالي نيست   

هـاي اقتـصادى      و از مزيـت   خورنـد   شوند و بسيارى شكست مـي     مند مى هاي آن بهره   مزيت
تمركز ثروت در دست گروهى اندك      اين حقيقت تلخ به شكاف طبقاتى و        . شوندمحروم مى 
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ثروت با قدرت و قدرت با آزادى همراه است و برعكس، فقر، اسارت به ارمغان               . انجامدمى
شـود، برخـوردارى    كه قدرت اقتصادى دولت سبب سـلب آزادى مـردم مـى           چنان. آوردمى

ميان شود آزادى مردم ديگر و حتى دولت از         هاى كالن نيز باعث مي    ندك از ثروت  گروهى ا 
 .كس به استخدام آنها درآيد چيز و همه برود و همه

دارى از رقابت و كاركردهـاى آن        نشده است نظام سرمايه    باعث هرگز   هالالبته اين اشكا  
زمان از   كار ديگرى كه هم    زيرا فرايند و سازو    ؛چشم پوشد و چنين انتظارى نيز نبايد داشت       

دارى برخـوردار   نظـام سـرمايه  هـاي كاركردهاى رقابت و سازگارى با اصول، مبانى و هدف    
حل عقاليى آن است كه رقابت، در جايگاه يكى از اصـول،            باشد، وجود ندارد، بنابراين، راه    

ى كـه   كار  يعنى همان  ؛هاى آن با تدبيرهاي ديگر برطرف يا جبران شود        حفظ شود و كاستى   
 توجه داشت كـه مبـانى   با اين همه، بايد   . دهنددارى انجام مى  اكنون طرفداران جديد سرمايه   

بايد مالحظه  . دارى متفاوت است   نظام اقتصادى اسالم و سرمايه     هايهدف مكتبى و    ،فلسفى
هاي اقتصاد اسـالمى  هاى اسالمى درباره انسان و هدف    ، با ديدگاه   داروينيستي رد آيا رقابت  ك

 و كنـد ار است؟ اگر چنين نيست، اسالم چه اصل يـا اصـول رفتـاري را پيـشنهاد مـى                  سازگ
  كاركرد اين اصل رفتاري در نظام اقتصادي چيست؟

 اقتـصادى  هـاي  براى پيروزى بر رقيب براى رسيدن بـه امتياز         كوشش«مفهوم   بهآزاد  رقابت  
با اصـول   رباره رقيب،   گونه احساس مسؤوليت د   بدون هيچ »  در بازار  جدال براى بقا   «و» محدود
مؤمنان برادر  1؛امت اسالم امتى واحد است از ديدگاه اسالم. هاى اسالمى سازگار نيستو آموزه

 پيكرى كه  ؛ مهربانى و دلسوزى به يكديگر همچون پيكرى واحدند        ،كردنو در نيكى   2يكديگرند
از اين ديدگاه،  3. باقى عضوها در بيدارى و تب خواهند سوخت   ؛اگر عضوى از آن دردمند شود     

وي كسى كه درهمى از مال خويش را از مؤمن پنهان كند يا كااليى از امور دنيـا را از دسـترس                     
 :فرمايديم  امام صادق4.گيرد دور دارد، مورد خشم خداوند قرار مى
                                                      

 ).92، )21(انبيا (» إِنَّ هذهِ أُمتُكم أُمةً واحِدةً« .1
2. »وا بلِحةٌ فَأَصؤْمِنُونَ إِخْوا الْمونَإِنَّممتُرْح لَّكملَع اتَّقُوا اللَّهو يكم10، )49(حجرات (» ينَ أَخَو.( 
المؤمنون من تبارهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد، اذا اشتكي تداعي له سائره بالـسهر       «: امام باقر  .3

 ).231، 1: 1370حكيمي و ديگران، (» و الحمي
هللا تبارك و تعالي الي علي نفـسه أن اليجـاوره خـائنٌ، قـال قلـت و مـا                    ان ا ! يا ابا هارون  «: امام صادق  .4

 ).173، 75: 1362مجلسي،  (»منِ ادخَرَ عن مؤمن درهماً، او حبس عنه شيئاً من امر الدنيا: الخائن؟ قال
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گـذارد و از وي      دارد و وي را تنهـا نمـى         ظلم روا نمى   ويمسلمان برادر مسلمان است، به      «
شايسته است مسلمانان در اين موضوع سخت بكوشـند و پيونـدهاى            . كند چيزى دريغ نمى  
مدادجويان و نيازمندان از اموال خويش بدهنـد        رسانى را استوار دارند و به ا      برادرى و كمك  

اشيد و به هـم     ن ب تور داده است كه با يكديگر مهربا      چنانند كه خداى دس   ) اگر چنين كردند  (
 .)257: 1370حكيمي و ديگران، (» مهربانى كنيد

 وحـدت و بـرادرى مـسلمانان       ـ كـه دربـاره     رـراوان ديگ ـ ف هايت و رواي  هايتاين روا 
 وظايف هـر مـسلمان در برابـر مـسلمان ديگـر            ،)38 ـ 50،  1: 11416شهري،    محمدي ري (
 دهـد كـه  وارد شده ـ نشان مى ) 488 ـ 485: همان( و حقوق همسايگان) 662ـ664: همان(

صورت مبنا، مورد پـذيرش     تواند در نظام اقتصادى اسالم، به     بى نمى  به مفهوم غر   رقابت آزاد 
  .كنداسالم رقابت و تعاون در خيرات را تشويق مي. قرار گيرد

صـورت دو اصـل     ها، رقابت و تعاون در خيرات بـه       ها و روايت  در مقاله با استناد به آيه     
ر بخـش خـصوصي و   رفتاري مهم در نظام اقتصادي اسالم معرفي شده و كاركردهـاي آن د        

  .شودبخش سوم نظام اقتصادي اسالم بررسي مي

  رقابت و تعاون در خيرات
  *:امر شده است هابه رعايت دو اصل رفتاري در همة عرصه هادر آيه
  رقابت در خيرات؛. أ

  .تعاون در برّ و تقوا. ب

  رقابت در خيرات. 1
ـ  ءٍ  شـى     كـلُ   علـى  اللَّـه  إِنَّ جمِيعا اللَّه بِكُم تِيأْ تَكُونُواْ ما أَينَ يرَْاتِالْخَ فَاستَبِقُواْ«  »دِيرٌقَ
  ).148، )2(ه بقر(
 را شـما  همـه  خداونـد  باشـيد،  جا هر! جوييد سبقت يكديگر بر خير، اعمال و ها نيكى در«
 ،وي زيـرا  كنـد  مى حاضر) رستاخيز روز در بد، و نيك اعمال برابر در كيفر و پاداش براى(
  .»تواناست ارىك هر بر
  ).48، )5(مائده  (»فُونَتخَْتَلِ فِيهِ كُنتُم بِما فَينَبئُكُم اًجمِيع مرْجِعكُم اللَّهِ إِلى الْخَيرَْاتِ فَاستَبِقُواْ«

                                                      
اين هاي فراواني وجود دارد كه پرداختن به آنها در          دو اصل رفتاري روايت   شايان ذكر است كه درباره اين      .*

 .داردمجال ما را از مقصودمان در مقاله بازمي
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 از سـپس  خداست سوى به شما، همه بازگشت! جوييد سبقت يكديگر بر هانيكي در پس«
  .»داد خواهد خبر شما به كرديد مى اختالف آن در آنچه

  :هاي مومنان شمرده شده استجستن در خيرات از صفتها سبقتدر برخي از آيه
»لَئكونَ أُوارِعسالخَْيرَْاتِ فىِ ي و مَا هابِ له53ـ61، )23(مومنون (» قُونَس.(  
 مشمول و (گيرند مى پيشى ديگران از و كنند مى سرعت خيرات در )مومنين (كسانى چنين«

  *.»هستند ما عنايات

  تعاون بر نيكي و تقوا. 2
»نُواْ واوتَع لىالْبرِِّ ع ى والتَّقْو  نُواْ لَا واوتَع لىالْاثْمِ ع انِِ وودالْع اتَّقُواْ و إِنَّ اللَّه اللَّه الْعِقَاب شَدِيد «
  ).2، )5(مائده (
 تعـدى  و گنـاه  راه در) هرگـز  (و! يدكن تعاون هم با پرهيزگارى و نيكى راه در) همواره (و«

  .»!است شديد خدا مجازات كه بپرهيزيد خدا) فرمان مخالفت (از و! كنيدن همكارى
دادن دو اصل رفتاري با هم منافات دارند؛ زيرا رقابـت و مـسابقه            رسد اين نظر مي ابتدا به 

.  سـازگار نيـست    در خيرات با تعاون در برّ و تقوا كه همان امور و كارهاي خير است با هم                
مسابقه، مستلزم جلو زدن از ديگران بـراي انجـام امـر خيـر و تعـاون، مـستلزم همراهـي و                      

  .همكاري با ديگران در تحقق امر خير است
علت آن است كه دو     دو تعبير به  شود كه تنافي وجود ندارد و اين      با كمي تأمل روشن مي    

طـور مثـال؛ اگـر      بـه . يگري تعـاون  يكي رقابت و د   . روش براي انجام امور خير وجود دارد      
يكي اينكـه فـردي پيـشقدم       : شودمسجدي نياز به فرش دارد اين كار به دو روش انجام مي           

ديگر اينكه مومنان دست به دست هم داده و هر يك بـا             . شده و آن را خريداري و اهدا كند       
  .پرداخت بخشي از پول الزم براي خريداري فرش مسجد در اين امر خير شركت كنند

طـور مثـال،    بـه . البته ممكن است تحقق برخي امور خير جز از راه تعاون ممكن نباشـد             
ها از امرهاي خيري است كه جز از راه مشاركت و           تحقق امنيت جان، مال و آبروي مسلمان      

گـرفتن در تعـاون از      با اين وجود در اين امور نيز سبقت       . همكاري مردم امكان تحقق ندارد    
طور كه ممكن است برخي امور خير قابليت تعاون         همان. خيرات است ها استباق در    مصداق

                                                      
  ).114 و 113، )3(عمران  ؛ آل90، )21(انبياء (: ك.ر .*
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اي كه اگر فـرد يـا افـرادي بـه           گونهبه. را نداشته يا دايره تعاون براي تحقق آن محدود باشد         
  .شودانجام آن قيام كنند، فرصت از ديگران سلب مي

رآن بـه آنهـا     اند كه خداوند در قـ     به هر حال رقابت و تعاون در خيرات دو اصل رفتاري          
ها اعم از وجوب و استحباب اسـت؛ زيـرا اسـتباق و             سفارش البته اين . سفارش كرده است  

شـدن  توان گفت اسالم نهادينـه    با اين وجود مي   . تعاون در بسياري از خيرات واجب نيست      
هايي كه براي نظام اسـالمي      دو اصل رفتاري در جامعة اسالمي را براي دستيابي به هدف          اين

  .داندده است، الزم ميترسيم كر

  مفهوم خيرات
ي هـستند كـه در جهـت        امـور  خيـر،    امورشوند،   به دو دستة خير و شر تقسيم مي        امور

 هستند كـه مـانع      اموري شر،   امورحركت انسان و جامعة انساني به سوي سعادت الزمند و           
ت مـصلح . عبارت ديگر، خيرات همان مصالح فرد و جامعه هـستند         به. چنين حركتي هستند  

كـردن  و سعادت فرد در بيـشينه     دارد   كه براي دستيابي فرد به سعادت الزم         استفرد چيزي   
همچنين مصلحت جامعه آن چيزي است كه براي        . هاي دنيايي و آخرتي است     لذت مجموع

اي اسـت كـه در آن        و جامعـة سـعادتمند جامعـه       داردحركت جامعه به سوي سعادت الزم       
  .د به سوي سعادت فراهم آمده باشدشرايط الزم براي حركت همة افرا

بر اين اساس، رقابت و تعاون در خيرات در حقيقت رقابت و تعاون در انجـام مـصالح                  
دو اصـل رفتـاري را در       كردن اين فردي و اجتماعي براي رسيدن به سعادتند و اسالم نهادينه         

بـه اهـداف    هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي بـراي دسـتيابي           جامعه در همة نظام   
دو اصل رفتاري در نظام اقتصادي      كنيم كه اين  اكنون اين موضوع را بررسي مي     . داندالزم مي 

  .اسالم چگونه ظاهر شده و چه كاركردي دارند

  رقابت و تعاون در نظام اقتصادي اسالم
بخش دولتي، بخش خـصوصي و      : كنندامروزه، نظام اقتصادي را به سه بخش تقسيم مي        

ولتي مربوط به رفتارهاي اقتصادي دولت است كه به انگيزة حفظ نظـام             بخش د . بخش سوم 
بخـش خـصوصي در     . شـود   هاي نظام انجام مـي    دادن آن به سمت هدف    اقتصادي و حركت  

 انگيزة نفع   وشود كه مربوط به رفتارهاي اقتصادي مردم است؛         اصطالح به بخشي اطالق مي    
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دسته از رفتارهاي اقتـصادي مـردم       آنبخش سوم اقتصاد مربوط به      . دنشوشخصي انجام مي  
دوستانه يا ثواب اخروي و مانند       است كه به انگيزة نفع شخصي نيست، بلكه به انگيزة انسان          

اقتـصاد  «يـا   » اقتـصاد بـدون سـود     «از بخش سوم اقتـصاد تحـت عنـوان          . شودآن انجام مي  
ردم در دو بخـش    رقابت و تعاون در رفتارهاي اقتصادي م      . نيز نام برده شده است    » اجتماعي

  .خصوصي و بخش سوم قابل بررسي است

  رقابت و تعاون در بخش سوم نظام اقتصادي اسالم. أ
شـود مـصداق    رقابت و تعاون در رفتارهاي اقتصادي كه به انگيزة خيرخواهانه انجام مي           

بر اين اساس شكي    . ها به آن امر شده است     كامل رقابت و تعاون در خيرات است كه در آيه         
در شريعت اسالم شكل    . گونه رفتارها در جامعه نهادينه شود     خواهد اين ه اسالم مي  نيست ك 

الحسنه و صدقه تعيين شده و احكام هر يك بيان          حقوقي اين رفتارها در قالب وقف، قرض      
  :فقط سه نكته در اين بخش قابل ذكر است. شده است

ورت آن اسـت  يك صـ : رفتارهاي اقتصادي در اين بخش به دو صورت متصور است . 1
كه انسان بخشي از درآمد خود را به نيازمندان منتقـل كنـد تـا آنهـا در جهـت منـافع خـود                

صورت دوم آن است كه از ابتدا انـسان بـراي نيازمنـدان يـا               . گذاري كنند مصرف يا سرمايه  
عبارت ديگر، در صـورت انـسان كـار و          به. گذاري كند براي وجوه خير ديگر كار و سرمايه      

دست آمده را به دهد اما بخشي از درآمد به  ري را به انگيزة كسب درآمد انجام مي       گذاسرمايه
در . كنـد نيازمندان منتقل كرده يا در وجوه خير ديگري كه جنبة مصرفي دارنـد صـرف مـي                

  كـه يـا     دولـت  ماننـد . گذاري از ابتدا بـراي وجـوه خيـر اسـت          صورت دوم، كار و سرمايه    
  .كند به نيازمندان منتقل ميكند يا مومي خرج ميدرآمدهاي خود را در جهت مصالح ع

اگر از درآمدي كه از راه حـرام        . رقابت و تعاون در خيرات بايد از درآمد حالل باشد         . 2
دست آمده است كار به ظاهر خيري انجام شود اين كار در حقيقت خير نيـست زيـرا در                   به

در . گيـرد داوند نيز قـرار نمـي     جهت سعادت فرد و جامعه قرار ندارد بنابراين مورد قبول خ          
 :كنيمهاي متعددي نقل شده كه براي نمونه برخي از آنها را نقل ميباره روايتاين

  : فرمودندامام باقر
دست آورد اگر از اين مال حج يا عمره بجا آورد يا صـلة              اگر انسان از راه حرام مالي را به       «
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حرعـاملي،  (»  وي نيز اثـر سـوء دارد  شود؛ اين مال حتي در نسل  رحم كند از وي قبول نمي     
 ).22056، ح 91، 17: 1412

  :پرسند مياز امام صادق
دست آورده، براي آنكه آنچـه را كـه از ايـن راه              مالي به  هامي مردي كه از راه عمل براي بني      «
دست آورده، خداوند به وي ببخشد، از اين مال صـدقه داده و بـه نزديكـانش رسـيدگي                   به

يعنـي كارهـاي    » الـسيئاتِ  يـذْهِبنَ  الْحسناتِ إِنَّ«گويد  آورد، و مي  ج بجا مي  كرده و با آن ح    
كـار نيـك    . پوشـاند خطا، خطا را نمي   :  فرمودند امام صادق . بردنيك سيئات را از بين مي     

  ).22051، ح 88، 17: همان(» ...پوشاند خطا را مي
ني كه نفقة آنها بر وي واجب اسـت در      بايد از مازاد بر نياز خود، خانواده و تمام كسا         . 3

رو اسـت كـه خداونـد در    از اين. صورت اسراف كرده است   در غير اين  . امر خير صرف كند   
 :فرمايدمي» عباد الرحمن«قرآن كريم در وصف 

»أَنفَقُواْ إِذَا الَّذِينَ و رِفُواْ لَمسي و قْترُُواْ لَمي ينْ كَانَ وب   ام ذَالِك67، )25(فرقان (» اًقَو.(  
 دو،ايـن  ميـان  در بلكه گيرى سخت نه و كنند مى اسراف نه كنند، انفاق گاه هر كه كسانى و«

دارند اعتدالى حد«.  
و خداونـد    كارندكنند اسراف شود كساني كه بيش از حد انفاق مي       از اين آيه استفاده مي    
هـاي بخـش    هدف. ت بخش سوم اقتصاد مكمل بخش دولتي اس       *.مسرفين را دوست ندارد   

با اين تفاوت كـه بخـش دولتـي         . هاي نظام اقتصادي است   و بخش دولتي همان هدف     سوم
ها حركت دهد در حالي كـه مـردم در بخـش            موظف است نظام اسالمي را در جهت هدف       

 عملكـرد   بنابراين گسترش . بخشندسوم با رفتارهاي داوطلبانة خود اين حركت را شتاب مي         
  . دكن تسريع مي را  حركت نظام به سوي اهداف آنبخش سوم بار دولت در

  رقابت و تعاون در بخش خصوصي. ب
كـسب درآمـد از راه      . شوندرفتارهاي اقتصادي براي كسب يا تخصيص درآمد انجام مي        

مـصرف،   شـده در سـه راه     شـود و درآمـد كـسب      كار، سرماية پولي يا فيزيكي حاصـل مـي        
گـذاري نيـز يـا بـه انگيـزة نفـع            سـرمايه . شوديگذاري و انفاق در راه خدا صرف م        سرمايه

گذاري به  انفاق در راه خدا و سرمايه     . شخصي و كسب درآمد است يا به انگيزة خيرخواهانه        
                                                      

 در حديث طويلي در پاسخ به اشكال سفيان ثوري اين مطلب را بيان كرده و به تفصيل شـرح                    امام صادق  .*
 .مشاهده كنند) 1، ح 65، 5: 1389ي، كلين(الكافي  را در كتاب ن آتوانند متن مندان ميعالقه. دهندمي
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انگيزة خيرخواهانه مربوط به بخش سوم اقتصاد است بنابراين رفتارهايي كه به انگيـزة نفـع                
  :شود عبارتند ازشخصي انجام مي

  *ر، سرماية پولي يا فيزيكي؛كسب درآمد از راه كا. 1
  .مصرف. 2

 كـه   انجامدميگرايي  چشمي و اسراف و تبذير و تجمل       رقابت در مصرف به چشم و هم      
رقابت و  اما .قدر واضح است كه نيازي به استدالل نيست  و مطلب آن  از آنها نهي شده است    

طور  به ؛تعاون در كسب درآمد مقدمة رقابت است      . محل بحث است  تعاون در كسب درآمد     
كسب سود از راه توليد و توزيـع كاالهـا و           . مثال، رقابت و تعاون در سود را در نظر بگيريد         

براي كسب سود ممكن است يك نفر با ديگران رقابـت كنـد يـا               . گيردخدمات صورت مي  
مشاركت در كسب سود    . هاي ديگر رقابت كنند   گروهي با مشاركت يكديگر با افراد يا گروه       

هـاي توليـد باشـد و ممكـن اسـت بـين             بين صاحبان سرمايه و ديگر عامل     نيز ممكن است    
داران بزرگ باشند   صاحبان سرمايه نيز ممكن است سرمايه     . صاحبان سرمايه با يكديگر باشد    

هاي هاي خود شركت بزرگي را تأسيس كنند يا افرادي باشند كه سرمايه           كه با تجمع سرمايه   
انگيزة سـود روي هـم ريختـه، بـا تأسـيس شـركت            هاي خود را به     كوچك دارند و سرمايه   

رقابـت در    تعاون مقدمة در اغلب اين موردها     . شوند  تعاوني به اصطالح امروز وارد بازار مي      
هـاي ديگـري كـه بـه     ها و بنگـاه ها و تعاونيها نيز با شركت  ها و تعاوني   شركت. سود است 

  .كنندكنند رقابت ميانگيزة سود در بازار فعاليت مي
وجه به اين نكته، بحث محوري بيان نظر اسالم دربارة رقابت و تعاون در كسب درآمد                با ت 

است يعني همان رفتاري كه در بازارهاي كاالهـا و خـدمات و بازارهـاي عوامـل و بازارهـاي       
در اين صورت پرسش اساسي اين است كه        . صورت اصل رفتاري مطرح شود    تواند به مالي مي 

  شود؟ا چه شرايطي مصداق رقابت و تعاون در خيرات ميرقابت و تعاون در اموال ب
  :هاي قرآن كريم به مال، خير اطالق شده استدر پاسخ ابتدا بايد توجه شود كه در برخي آيه

 بايـد  كنيـد،  مى انفاق كه) مالي( يخير هر«: بگو كنند؟ انفاق چيز چه كنند مى پرسش تو از«
 خيـرى  كـار  هر و .»باشد راه در درماندگان و انمستمند ،يتيمان ،نزديكان ،مادر و پدر براى
  .)215، )2(بقره ( »است آگاه آن از خداوند دهيد، انجام كه

                                                      
 نفع شخصي را در همين قسم داخل كرده و بـراي آن قـسم               ةگذاري به انگيز  براي پرهيز از تكرار سرمايه     .*

 .جدايي در نظر نگرفتيم
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»و إِنَّه بالْخَيرِْ   لِح 8، )100(عاديات ( »لَشَدِيد.(  
  .»!دارد مال به شديد عالقه وي و«

  :نويسدبارة اين آيه مي درعالمة طباطبايي
 بخواهـد  شـريفه  آيه و باشد، خير مطلق بلكه نباشد، مال فقط ،»يرخ« از مراد نيست بعيد و«

  .)591، 20: 1374طباطبايي،  (»است انسانى هر فطرى خير حب: بفرمايد
خير در مقابل شر هر آن چيـزي اسـت كـه            . رسد كالم عالمه بسيار متين است     نظر مي به

شـود   اعث سعادتش مي  طور فطري چيزي را كه ب     و انسان به  . براي سعادت انسان مفيد است    
  .دوست دارد رساند آن راكند مال وي را به سعادت ميدوست دارد و چون فكر مي

آمدن  سعادت انسان در دستيابي به مقام عبوديت و بندگي است و سعادت جامعه در فراهم              
ها به سوي سعادتشان است و اين امر جـز از           براي حركت اختياري همة انسان     هاي الزم زمينه

بر اين اساس اگر توليد، توزيع يا صـرف         . ها و احكام اسالم امكانپذير نيست     ل به آموزه  راه عم 
مال در چارچوب احكام شرع و در راه سعادت انسان و جامعه باشد مصداق رقابت و تعـاون                  

  .بر خيرات و در غير اين صورت رقابت و تعاون بر گناه و فساد است

  احكام و قواعد شريعت
  :عت دو گروهنداحكام و قواعد شري

 احكامي هستند كه دولت ضامن اجراي آنها نيست و ضامن اجراي آنها             :احكام اخالقي . 1
وي به مقداري كه از تربيت اسالمي برخوردار است، ايـن احكـام را              . فرد مسلمان است  

  رعايت خواهد كرد؛
بـر   احكامي هستند كه افزون بر فرد، دولت نيـز ضـمانت اجـراي آن را                 :احكام حقوقي . 2

 .كندعهده دارد بنابراين بر انجام آنها نظارت كرده و متخلفان را مجازات مي

بر اين اساس رقابت و تعاون در كسب مـال در صـورتي مـصداق رقابـت و تعـاون در                     
به عبارت ديگر اسـالم  . خيرات است كه در چارچوب احكام حقوقي و اخالقي اسالم باشد          

گذرانـد و بـدين ترتيـب         اخالقي مي حقوقي و   لتر  رقابت و تعاون در كسب مال را از دو في         
  .كندآنها را از اثرهاي سويي كه در جهت خالف سعادت فرد و جامعه دارند پاكسازي مي

 دو حـديث امامـان معـصوم      در اين . كنيمباره ابتدا به بيان دو حديث بسنده مي       در اين 
زار بـه كـسب درآمـد       مهمترين احكام اخالقي و حقوقي را براي تجار و كـساني كـه در بـا               
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پس از اين اجمال، به تفـصيل برخـي از          . اندوار بيان كرده  صورت فهرست مشغول بودند، به  
  :مهمترين احكام اخالقي و حقوقي را بيان خواهيم كرد

نقل شده است كه در زمـان حكـومتش هـر روز صـبح زود از محـل                   از حضرت امير  . 1
گشت و در حالي كه شالقي بر دوش        يحكومت خود بيرون آمده و در بازارهاي كوفه م        

  :زدكرد و فرياد ميداشت در هر بازار توقف مي
شنيدند آنچه در   وقتي اهل بازار صداي وي را مي      . اي گروه تجار تقواي خدا پيشه كنيد      «  

هـاي خـود    هاي خود به وي توجه كرده و با گوش        كردند و با قلب   دست داشتند رها مي   
پيش از هر چيز از خداونـد طلـب   : فرمود حضرت مي  سپس. دادندبه صدايش گوش مي   

گيري بر مردم به كسب خـود بركـت دهيـد و بـه خريـداران                خير كنيد و به سبب آسان     
خـوردن بپرهيزيـد و از      نزديك شويد و خود را به حلم و صـبر تـزيين كنيـد و از قـسم                 

ـ                   دروغ ه ربـا   گفتن دوري كنيد و ظلم نكنيد و با مظلـومين انـصاف را رعايـت كنيـد و ب
حـضرت  . نزديك نشويد و كيل و وزن را وفا كنيد و كم نگذاريد و در زمين فساد نكنيد         

گـشت و بـراي   گشت و سپس به محـل حكومـت برمـي       امير در همة بازارهاي كوفه مي     
  ).22798، ح 383، 17: 1412عاملي،  حرّ(» نشستانجام امور مردم مي

  : آمد و عرضه داشتفردي نزد امام باقر. 2
ام و با خود تعهـد كـردم كـه           پسر رسول خدا من عزم خروج براي تجارت را كرده          اي«  

راوي . بيرون نروم مگر آنكه شما را مالقات كرده و از شما طلب مـشورت و دعـا كـنم                  
عيبـي را كـه در مـال        . بر تو باد صـدق گفتـار      : برايش دعا كرد و فرمود     گويد امام مي

دادن كند فريب مده زيـرا فريـب       تو اعتماد مي   كسي را كه به   .  توست كتمان نكن   ةالتجار
حق را بده و بستان و      . پسندي براي ديگران بپسند   آنچه براي خود مي   . وي حالل نيست  

خيانت نكن زيرا تاجر راستگو و صادق در روز قيامـت بـا سـفيران واال مقـام و                   . نترس
 آتش را به    از قسم خوردن بپرهيز زيرا قسم دروغ براي صاحبش        . نيكوكار محشور است  

وقتي عزم سـفر يـا      . تاجر فاجر است مگر آنكه حق را بدهد و حق را بگيرد           . دنبال دارد 
همانا پدرم از پدرش از جدش نقل . حاجت مهمي را كردي دعا و طلب خير را زياد كن      

آموخت طلب خيـر كـردن را   گونه كه قرآن را به اصحابش مي    كرده است كه پيامبر همان    
  ).22804، ح 385، 17: همان(» ...آموخت نيز مي

دو روايت داده شده است دستورهاي حقوقي است گرچـه در           بيشتر دستورهايي كه در اين    
در ادامه برخـي از مهمتـرين احكـام و قواعـد     . بين آنها دستورهاي اخالقي نيز بيان شده است  



 

ي 
الم

 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

 /
الم

 اس
ش
گر
در ن

ون 
تعا

 و 
بت

رقا
  ي

19  

كنـيم  مي سازي رقابت و تعاون در كسب مال را با تفصيل بيشتري بيان           اخالقي و حقوقي سالم   
  .خواهيم داد دو حديث شريف بيان شده را نيز توضيحهايي كه در اينو در ضمن آن مطلب

  احكام و قواعد اخالقي رقابت و تعاون
سـازي رقابـت و تعـاون    برخي از احكام و قواعد اخالقي اسالم كه نقش مهمي در سالم           

  :دارند عبارتند از

  انصاف با مردم. أ
اي رفتار كند كه دوسـت دارد مـردم بـا           گونهسان با مردم به   انصاف به اين معناست كه ان     

  :فرمايدمي امام صادق. وي و اهل و بستگانش رفتار كنند
پـسندي بـراي ديگـران نيـز        يابد كه هر آنچه براي خود مي      انصاف با مردم وقتي تحقق مي     «

  ).3، ح 144، 2: 1389كليني، (» همان را بخواهي
  :فرمايد ميحضرت علي

اي كه دوست داري با تو رفتار شـود رفتـار           گونهترين روش آن است كه با مردم به       نهعادال«
  ).9103، ح 394: 1373آمدي، (» كني

كنند كه با مردم رفتار منصفانه كرده و آنها را با خود و اهل و               در كالم ديگر سفارش مي    
امـام   ).9101، ح 394: همـان (نزديكان و كساني كه دوستـشان داريـد يكـسان قـرار دهيـد            

: 1389كليني،  (شمارد  هاي االهي مي  ترين تكليف  انصاف با مردم را يكي از سخت       صادق
كند كه انصاف و مواسـات و ذكـر خـدا سـيداالعمال              نقل مي  و از پيامبر  ) 6، ح   144،  2

  ).7، ح 144، 2: همان(است 
هـاي  توان به نـوعي از مـصداق    انصاف يك اصل عام اخالقي است و ديگر اصول را مي          

هـاي رفتـاري    رعايت اين اصل اخالقي مانند ديگر اصول در همـة عرصـه           . اين اصل شمرد  
با اين وجود در دو حـديثي كـه   . سفارش شده است و مختص به رفتارهاي اقتصادي نيست   

 نقل كرديم هر دو بزرگوار به انصاف در         دربارة آداب تجارت از حضرت امير و امام باقر        
 اين اصل در بحث رقابت و تعاون آن است كه انسان در فراينـد               نتيجة. تجارت امر فرمودند  

اي رفتار كند كه دوسـت دارد آنهـا بـا           گونهكسب درآمد از توليد يا توزيع اموال، با مردم به         
گاه دوست ندارد به وي ظلم شود يا سرش كاله گذارنـد            انسان هيچ . گونه رفتار كنند  وي آن 
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و مالي را به قيمتي بيش از قيمت متعارف يا با سـودي     يا به وي دروغ بگويند يا ضرر بزنند         
وي نيز در رفتارهاي اقتصادي خود با مردم نبايـد مرتكـب ايـن              . به وي بفروشند   بسيار باال 

اين قاعدة كلي اگر در بين مردم نهادينه شود و مردم براساس آن تربيت شـوند                . اعمال شود 
آن تنظيم كنند بسياري از اثرهاي منفي       هاي اقتصادي براساس    و رفتارهاي خود را در عرصه     

طور مثـال   به. رودكنند خود به خود از بين مي      كه براي بازار آزاد در اقتصاد متعارف بيان مي        
شدن هوا يا آب شود و به مـصالح اجتمـاع يـا گروهـي     اگر يك فعاليت توليدي باعث آلوده   

 دنبال رفع اين ضرر بـا       خاص ضرر بزند صاحب اين فعاليت براساس قاعدة انصاف ابتدا به          
كنـد و اگـر     رود و هزينة آن را نيـز تحمـل مـي            مي موجودهاي  استفاده از تكنولوژي  

نتواند اين ضرر را از ايـن راه رفـع كنـد در صـورت امكـان بـا پرداخـت خـسارت                 
شـدن قاعـدة انـصاف در جامعـه و          به هر حال نهادينه   . كوشد ضرر را جبران كند     مي

شود اثرهاي منفي بازار آزاد تا حدود گ عمومي باعث ميشدن آن به يك فرهنتبديل
  .فراواني بدون دخالت دولت از بين برود

به همين ترتيب يكي از اثرهاي منفي رقابت داروينيـستي در بـازار آن اسـت كـه قـوي،           
بـه  . كنـد ضعيف را شكست داده، وي را از بازار بيرون رانده و از نظر اقتصادي نابودش مي               

شـدن  نهادينـه . هاي پديدآمدن انحصار شمرده شـده اسـت         ت يكي از علت   همين علت رقاب  
زيرا انسان راضي نيست كسي وي را       . شودقاعدة انصاف تاحدود فراواني مانع از اين امر مي        

توانـد از ايـن كـار پرهيـز كـرده و            رو، وي نيـز تـا مـي       از اين . در ميدان اقتصادي نابود كند    
ورت امكان از ضعيفان اقتصادي نيز دستگيري كند و         كوشد در فرايند كسب درآمد در ص       مي

انجامد به كمتر از آن راضي شده يـا         اگر ببيند سود وي به نابودي اقتصادي مؤمنين ديگر مي         
  .پوشداز آن چشم مي

  رفق و مدارا با مردم. ب
رفـق بـه معنـاي مهربـاني،        . يكي از اصول اخالقي رفق و مداراكردن با مردم است         

 رسـاندن  نفع ،كردن  بسيار مهربان و ارفاق    دوسترفيق يعني   . لطافت است خويي و   نرم
در قرآن كريم كلمة رفيق در همين معنا اسـتعمال          ). 118،  10: 1405منظور،  ابن (است

  ).69، )4(نساء (شده است 
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  :نويسدهاي رفق دارد، مي در ضمن بياني كه درباره روايت بحاراالنوارمرحوم مجلسي در
 درشتي در افعال و اقوال با خلق خدا در همة ويي و مهرباني و ترك خشونت خو رفق، نرم«

احوال است؛ اعم از اينكه از مردم درباره وي خالف ادب صادر شده باشد يا صـادر نـشده                   
  ).55، 72: 1403مجلسي، (» باشد

كـردن مـردم اسـت       مدارا با مردم نيز به معنـاي مهربـاني و حـسن مـصاحبت و تحمـل                
رو از اين . كردند با مردم با مهرباني برخورد مي      پيامبر اكرم ). 254،  14: 1405منظور،   ابن(

  :در قرآن كريم آمده است
فَبِما رحمةٍ مِنَ اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كنت فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حولِك فَاعف عنْهم واستَغْفِرْ                 «

م159، )3(ن عمرا آل(» ...  لَه.(  
 سنگدل و خشن اگر و! شدى) مهربان و (نرم]  مردم [آنان برابر در هى،اال رحمت) بركت (به«

  .» ... بطلب آمرزش آنها براى و ببخش را آنها پس. شدند مى پراكنده تو، اطراف از بودى،
هاي اجتماعي و از جمله رفتارهـاي اقتـصادي         رعايت اين اصل اخالقي نيز در همة عرصه       

صـورت رعايـت حـال ديگـران در         ارش شده است و ظهور آن در فرايند كسب درآمد بـه           سف
 كـساني كـه واسـطة در        ،طور مثـال، در عرصـة توزيـع       به. هاي گوناگون اقتصادي است   عرصه

بدين ترتيب كه اگر فردي كه مراجعـه        . توزيع كاال هستند بايد رعايت حال خريداران را بكنند        
د فراواني از وي نگيرند يا در صورت امكان از وي سود مطالبـه              كند مكنت مالي ندارد، سو    مي

اگر پول نقد ندارد به وي مهلـت        . سود متعارف را از كساني كه قوت مالي دارند بگيرند         . نكنند
دهد يا نسيه بفروشد و اگر كسي جنـسي را خريـد و بعـد پـشيمان شـد و تقاضـاي اقالـه يـا           

كنـد كـه فروشـنده ايـن        كرد رفق و مدارا اقتضا مي     بازگرداندن كاال و پس گرفتن پول خود را         
  .درخواست را بپذيرد و در صورتي كه جنسش سالم است پول آن را به صاحبش پس دهد

هاي توليد مدارا كند و بـر آنـان         در عرصة توليد بايد كارفرما با نيروي كار و ديگر عامل          
نيروي كار نيـز  . ن بدهدهاي آنان را رسيدگي كند و حقوق مكفي به آنامشكل. سخت نگيرد 

  .بايد رعايت حال كارفرما را بكند و با وي مدارا كند
-صورت خودكـار بـه    شود عملكرد بازار به   شدن چنين اخالقي در بازار باعث مي      نهادينه

رقابـت وقتـي    . ها عادالنه شود و به كسي اجحاف نشود         اي شود كه دستمزدها و قيمت     گونه
هـاي بـاال و     گاه باعث تحقق دستمزدهاي پايين، قيمت     هيچاز چنين فيلتر اخالقي عبور كند       

هـا  هـاي اقتـصادي قـوي     زيرا در اين صورت، در همـة عرصـه        . سودهاي كالن نخواهد شد   
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هـاي بـازار اسـتفادة سـوئي كـه          گاه از فرصت  ها را خواهند كرد و هيچ     رعايت حال ضعيف  
  .باعث ضرر زدن به ديگران شود، نخواهند كرد

  احسان به مردم. ج
كـار نيـك، كـاري اسـت كـه از روي خيرخـواهي و               . كردن است احسان به معناي نيكي   

هـاي متعـددي بـه احـسان        در قرآن كريم در آيـه     . شود  ها انجام مي  جهت سعادت انسان   در
  :براي نمونه به آية ذيل توجه كنيد. ديگران امر شده است به

 الْبغْـىِ  و الْمنكَـرِ  و الْفَحـشَاءِ  عـنِ   ينْهى و  الْقُرْبى ذِى ءإِيتَا و نِاالْاحس و بِالْعدلِ يأْمرُ اللَّه إِنَّ«
عِظُكُمي لَّكُم90، )16(نحل (»  تَذَكَّرُون لَع.(  

 سـتم،  و منكـر  ،فحشا از و دهد مى فرمان نزديكان به بخشش و احسان و عدل به خداوند«
  .»!شويد تذكّرم شايد دهد، مى اندرز شما به خداوند كند مى نهى

  :نويسد  در ذيل اين آيه ميعالمه طباطبايي
 را نفع و خير بلكه كند، نيكو را كار فرد اينكه نه است غير به احسان هم احسان از مقصود«
 اينكـه  بـه  گفتـيم  كـه  طـور همان بلكه تالفى و مجازات سبيل بر نه آنهم برساند، ديگران به

 نيـز  و كنـد،  مجازات كمترى شر با را آنان شر و د،كن تالفى بيشترى خير با را ديگران خير
، مـسكينان  اصـالح  مايـه  اينكـه  از نظـر صرف احسان و برساند خير ديگران به تبرعاً و ابتداً

 اسـت،  محبـت  پديدآوردن و رحمت دادن انتشار بر افزون و است، درماندگان و بيچارگان
 در ثـروت  شـود  مـى  باعـث  چون گردد، برمى نيكوكار خود به كه داردنيز   ديگرى نيك آثار

» شـود  قلـوب  تحبيـب  و آيـد،  پديـد  سالمتى و عمومى امنيت و آيد، در گردش به اجتماع
  .)489، 20: 1374طباطبايي، (

با اين وجـود در     . هاي اجتماعي است  احسان نيز يكي از اصول اخالقي عام در همة عرصه         
اي برخـوردار   ز اهميـت ويـژه    رفتارهاي اقتصادي در فرايند كسب درآمد اين اصـل اخالقـي ا           

سازي بازار بسيار بيشتر از نقش انصاف و مدارا با مـردم            نقش اين فيلتر اخالقي در سالم     . است
رفق و مـدارا نيـز نـوعي سـازگاري و           . توان عدالت اخالقي ناميد   انصاف با مردم را مي    . است

بـاالتري اسـت و   احسان مرتبـة  . هماهنگي با خواست و سليقة مردم و رعايت حال آنان است       
اگـر روحيـة    . شـود  اند شامل انجام ابتدائي كار نيـك نيـز مـي             نوشته كه عالمه طباطبايي  چنان

احسان و نيكوكاري در فعاالن اقتصادي در بازارها نهادينه شود روشن است كـه دسـتگيري از                
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تي نشيند و رقابت از چارچوب مفهوم داروينيـس ها اقتصادي به جاي نابودكردن آنها مي     ضعيف
  .گيرد خارج شده و در چارچوبي سازگار با مفهوم احسان قرار مي

  ترقابو  حقوقي تعاونقواعد احكام و . ب
سازي تعاون و رقابت در كسب درآمد، فقط به احكـام و            شارع مقدس اسالم براي سالم    
اي را وضـع كـرده و       بلكه احكام و قواعد حقـوقي ويـژه        قواعد اخالقي بسنده نكرده است،    

سـه نـوع حـد بـراي        در شريعت اسالم    . دولت را موظف به اجراي آنها كرده است       مردم و   
  :كسب درآمد تعيين شده است

ـ كه منفعـت عقاليـى حـالل         خريدوفروش كاالهايى مانند شراب و مواد مخدر      توليد و   . 1
  ؛ندارد ـ ممنوع شده است

رد و جامعـه سـازگار   هايى مانند قمار، زنا و ربا ـ كه بـا مـصالح فـ     كسب درآمد از فعاليت .2
 ؛)81ـ333، 17: 1412؛ حرعاملي، 1373خميني، موسوي: ك.ر(نيست ـ ممنوع شده است 

هاى اقتـصادى     و قراردادها و فعاليت    هاهو مباحات نيز براى معامل    ها   در چارچوب حالل  . 3
گفتـه،  هـاي پـيش   ها و قواعدى وضع شده و رقابت در مباحات، با رعايـت قاعـده             شرط

  .استتجويز شده 
برخـى از   . كندرا تقويت مي   ها اثرهاي منفى رقابت را خنثا و اثرهاي مثبت آن         اين قاعده 

 :اساسى دارد ـ عبارت است ازسازى رقابت نقش  كه در سالم ـيادشدهقواعد 

  عدالت. 1
مقصود از عدالت در اينجا عدالت اجتماعي است؛ يعني اعطاي حق بـه صـاحبان آن،                

خداونـد متعـال در     . اي كه عقـالً يـا شـرعاً مـستحق آن اسـت            ونهگرفتار با هر كس به      يا
  :فرمايدكريم مي  قرآن

 الْبغْـىِ  و الْمنكَـرِ  و الْفَحـشَاءِ  عـنِ   ينْهى و  الْقُرْبى ذِى ءإِيتَا و نِاالْاحس و بِالْعدلِ يأْمرُ اللَّه إِنَّ«
عِظُكُمي لَّكُم90، )16(نحل (»  تَذَكَّرُون لَع.(  

 سـتم،  و منكر و فحشا از و دهد مى فرمان نزديكان به بخشش و احسان و عدل به خداوند«
  .»شويد متذكّر شايد دهد، مى اندرز شما به خداوند كند مى نهى

  :نويسد  مي عالمه طباطبايي
 ظلـم  مقابـل  عـدل  و دهـد،  مى ودادعدل به دستور »بِالْعدلِ يأْمرُ اللَّه إِنَّ «جمله درخداوند  «
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 عبـارت  آن و است، اجتماعى عدالت عدالت، از مراد كه است اين آيه سياق ظاهر...  است،
 جايى در و است آن مستحق كه شود رفتار طورى جامعه افراد از يك هر با كه است اين از
 مـامور  مكلفين فرد فرد كه است اجتماعى خصلتى اين و است، آن سزاوار كه شود داده جا
 عـدالت  اجتمـاع  افراد از يك هر دهد مى دستور سبحان خداى كه معنا اين به نند،آ انجام به
 فـرد  فرد هم پس باشد، بوده نيز مجموع به متعلق امر كه شود مى اين آن الزمه و بياورد، را

طباطبـايي،  ( »اسـت  آن زمـام  دار عهده حكومت  كه جامعه هم و حكمند، اين اقامه به مامور
1374 :12 ،478.(  

 ترتيب عدالت اجتماعي يك اصل حقوقي است كه افزون بر افراد، حكومـت نيـز                 بدين
اين يك اصل عام در همة رفتارهـاي اجتمـاعي انـسان و از              . بايد رعايت آن را ضمانت كند     

در حديث آداب تجـارت نيـز بـه رعايـت ايـن اصـل در                . جمله رفتارهاي اقتصادي اوست   
و . فرمودند از ظلم بپرهيزيد    ميرمؤمنانحضرت ا . هاي اقتصادي تصريح شده است    فعاليت

.  نيز فرمودند تاجر فاجر است مگر آنكه حق را بدهد و حـق را بـستاند                حضرت امام باقر  
بنابراين در تعاون و رقابت براي كسب درآمد نيز كه يك نوع رفتار اقتصادي است بايـد در                  

 كـسب درآمـد، حـق هـر         بدين ترتيب بايد در فرايند تعاون و رقابت براي        . نظر گرفته شود  
توان اين يك اصل عام است كه مي  . كس ظلم نشود  صاحب حقي به وي داده شود و به هيچ        

  .هاي اين اصل برشمرداصول بعدي را به نوعي از مصداق

  رضايت و آزادى اختيار در قراردادها.2
 :كرده است، بر اين ضابطه تصريح ذيلقرآن كريم، در آيه . قراردادهاست اين شرط زيربناى همه

»             ـن تَـرَاضٍ مِـنْكمةً عـاراطِلِ إِلَّا أَن تَكـونَ تِجينَكم بِالْبالَكم بونُوا الَ تَأْكلُوا أَما الَّذينَ آميا أَيه «
  .)29، )4(نساء (
 ؛ نخوريـد  ] نامـشروع  هايراهو از   [ اموال يكديگر را به باطل       ؛ايد اى كسانى كه ايمان آورده    «

 .»ضايت شما انجام گيردمگر اينكه تجارتى با ر

  :فرمايد در روايتي، كه سندش معتبر است، ميهمچنين امام صادق
شـوند و آنچـه     خطـا و نـسيان و آنچـه بـر آن اكـراه مـي              : از امت من نُه چيز برداشته شد      «

قمي  بابويهابن(» ...گردند و   دانند و آنچه خارج از توان آنهاست و آنچه به آن مضطر مي             نمي
  ).417، 2: 1410، )صدوق(

مـوردنظر وى را      از اكراه آن است كه فردى ديگرى را تهديد كند كه اگر معاملـه              نظورم
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 اندرســ  يــا همــسر و فرزنــدانش آســيب مــىويانجــام ندهــد، بــه جــان، مــال يــا آبــروى 
و بر اين اساس، اگر معامله يا قراردادى با اكراه يك طرف  .)467، 1: 1374خميني،   موسوي(

  .واقع شود، باطل استبدون رضايت وي 

 هاى مورد معامله و قرارداد  علم به ويژگى.3
طـور كامـل آگـاه باشـند و         هاى مورد معامله و قرارداد به     دو طرف معامله بايد از ويژگى     
صـورت،    در غيـر ايـن     ).474 و   473: همـان (را بداننـد     مقدار، جنس، اوصاف و قيمت آن     

رسانى دقيق و صحيح، دو طرف معاملـه بـه   طالعاين قاعده ا  . شودمعامله باطل يا متزلزل مي    
 .سازديكديگر را ضرور مي

 هاى ضمن عقد شرطعهد و عقد و وفا به وجوب  .4
  :هاي متعددي به وفاي به عقد و عهد امر كرده استخداوند متعال در آيه

  ).1، )5(مائده (» بِالْعقُودِ أَوفُوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا«
  .»كنيد وفا) قراردادها و (هاپيمان به! ايد آورده ايمان كه كسانى اى«
»فُوا ودِ أَوهإِنَّ بِالْع دهؤُالً كانَ الْعس34، )17(اسراء (» م.(  
  .»شود مى پرسش عهد از كه كنيد، وفا) خود (عهد به و«

خداوند وفاي به عهد را جزو كارهاي نيـك و در رديـف بپـا داشـتن نمـاز و پـرداختن                   
فرمايد خداوند سه چيز را جايز ندانـسته         مي امام باقر ). 177،  )2(بقره  (كند  ذكر مي زكات  

: 1389كلينـي،   (فرمايـد   ذكر مي » وفاي به عهد با نيكوكار و فاجر      «است و يكي از آن سه را        
اي كه بـراي همـام      هاي مؤمن را در خطبه     يكي از صفت   و حضرت امير  ). 15، ح   162،  2

فرمايد و مي ). 1، ح   226،  2: همان(شمارند  حكام در وفاي به عقد مي     خوانند ثبات و است   مي
  ).11، ح 316، 11: 1408طبرسي، نوري(هاي مومنان وفاي به عهد است يكي از عالمت

هر يك از دو طرف عقد، ضمن قرارداد، شرطى عليه خود در نظر بگيرنـد،               همچنين اگر   
 :شود  استفاده مىذيل اين قاعده از روايت. ند بماننديببايد به آن پا

حرعـاملي،  (» المسلمون عند شروطهم اال كل شرط خالف كتـاب اهللا عـز وجـل فاليجـوز               «
  ).11، ح 316، 11: 1412

 ـ  عزوجلـهاى خود وفا كنند، مگر شرطى كه مخالف كتاب خداوند   مسلمانان بايد به شرط«
 .»جايز نيست) شرط قرار دادن آن(در اين صورت . باشد
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عهـد  وجوب عمل به    ). 91،  72: 1403مجلسي،  : ك.ر(باره بسيار است    ر اين ها د روايت
 آمدن جو اعتمـاد و اطمينـان        پديد باعث ضمنى آن،    هاي و تعهد  هامفاد قرارداد ها و   و پيمان 

 .شوديدر بازار م

  و قراردادهاهاه صداقت در معامل.5
ست صـداقت در گفتـار      هايي كه در قرآن كريم تأكيد فراواني بر آن شده ا          يكي از صفت  

 بـاره وارد شـده اسـت كـه بـراي نمونـه بـه برخـي                   هاي فراواني در اين   آيه. كردار است  و
  :شوداشاره مي آنها از

؛ 17، )3(عمــران  آل( اســت در قــرآن كــريم صــداقت از صــفات متقــين شــمرده شــده
 اسـت هاي فراواني بـه صـادقين وعـده بهـشت داده             و خداوند متعال در آيه     )33،  )39( زمر

همـراه  ) معـصومين (و مومنان را امر فرموده است كه با صـادقين           ) 35 و   24،  )33(احزاب  (
  ).119، )9(توبه (باشند 

و ) 1، ح   104،  2: 1389كلينـي،   (هـاي پيـامبران     هايي نيز صـداقت از صـفت      در روايت 
ــشانة ايمــان شــمرده شــده اســت    ). 12، ح 105: همــان(صــدق حــديث و اداي امانــت ن

ترين مـردم كـسي اسـت كـه در همـة مواضـع راسـت            كريم: فرمايد مي ن علي اميرالمومنا
  ).12، ح 9، 68: 1403مجلسي، (گويد  مي

در برابـر صـداقت،     ). 15، ح   9،  68: همـان (يابد  و كسي كه مالزم صدق شود نجات مي       
هـا   آيه .گويي، نيرنگ و خيانت به مسلمين حرام است       دروغ. گويي، نيرنگ و خيانت است    دروغ
بودن مطلـب از ذكرشـان      علت روشن   هاي فراواني بر اين مطلب داللت دارند كه به        وايتو ر 

  ).171، 72:  و همان232، 62: 1403؛ مجلسي، 339، 2: 1389كليني، (كنيم خودداري مي
ها و قراردادها، صداقت و دوري از دروغ و نيرنگ و خيانت اهميـت فراوانـي                در معامله 

كـرد كـه از      بـه تـاجران و بازاريـان سـفارش مـي           لمؤمنـان رو حـضرت اميرا   از اين . دارد
 به يكـي  و امام صادق) 22798، ح 383، 17: 1412عاملي،  حرّ(گفتن دوري جويند     دروغ

  :از اصحابشان كه قصد سفر براي تجارت داشت فرمودند
و كسي را كه به تـو اعتمـاد كـرده           » عيب كاالي خود را كتمان نكن     . بر تو باد صدق گفتار    «
و خيانت نكن زيرا كه تاجر راستگو و صادق در روز قيامت با سفيران ... ت فريب نده و     اس
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  ).22804، ح 385، 17: همان (»شودواالمقام و نيكوكار محشور مي
سخ قـرارداد بـراى طـرف    دروغ، نيرنگ و خيانت افزون بر حرمت، سبب پيدايش حق ف         

ـ ا  مثال، اگـر كـسى مـالش ر   طورشود؛ بهمقابل نيز مي  بـيش از ارزش بـازارى آن   ه قيمتـي  ب
كاالي معيوب را بدهد و عيـب را         غيرواقعى براى كااليش ذكر كند يا        هايصفت يا   فروشدب

 *. طرف ديگر حق دارد معامله را فسخ كند،كتمان كند
 نفى ضرر  قاعده.6

براساس اين قاعده، اسالم احكامى كه به مكلف زيان رساند يا به زيان انجامـد، تـشريع                 
جويـد  شـود دورى مـي    كند و از فراخواندن مردم به كارهايى كه سبب زيان ديگران مي           ينم
 پـس   **).209،  1: تـا  و بجنوردي، بـي    703،  2: تاعراقي، بي   ؛ حسيني 243: تامصطفوي، بي (

رساندن به جان، مال يا آبـروى    هاى اقتصادى خود از زيان     و فعاليت  هاهمؤمنان بايد در معامل   
 . زيرا چنين زياني در شريعت اسالم تجويز نشده است؛يزندديگران بپره

 اتالف  قاعده.7
عقاليى ـ كه مورد تأييد شرع اسالم نيز قرار گرفته است ـ هر كـس     براساس اين قاعده

از روي  به عمد يـا غيـر عمـد         و فرقي ندارد كه تلف       مال ديگرى را تلف كند، ضامن است      
مـصطفوي،  (كردن باشد يـا سـبب آن      ر در تلف  باشد و نيز فرقي ندارد كه مباش       علم يا جهل  

هاي مشهوري است كه    اين قاعده نيز از قاعده     .)193،  2: تا؛ مكارم شيرازي، بي   23ـ20: تابي
 .انداكثر فقيهان به آن در ابواب گوناگون استناد كرده

  حرمت احتكار. 8
ه سود بيـشتر    احتكار مواد غذايي مورد احتياج مردم براي افزايش قيمت آن و دستيابي ب            

هاي فراواني دربارة شرايط تحقق احتكار و حكـم آن در مجـامع روايـي             روايت. حرام است 
صـورت  در اين مجال چند روايـت بـه       ). 423ـ 434،  17: 1412عاملي،   حرّ(نقل شده است    

  :نمونه ذكر خواهد شد

                                                      
هـاي فقهـي بيـان      اين موردها تحت عنوان خيار غبن، عيب، خيار تخلـف وصـف و ماننـد آن در كتـاب                   .*

 .است شده
 .انداي درباره آن نوشتههاي مشهوري است كه اكثر فقيهان رساله جداگانهضرر از قاعدهقاعده ال .**
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ماند آيـا  مي) تغيير قيمت(كند و منتظر پرسند مردي طعام را احتكار مي مياز امام صادق «
زيـاد و وافـي بـه احتيـاج         ) بازار(اگر طعام در    : فرمايد مي چنين كاري صالح است؟ امام    

مردم است اشكالي ندارد اما اگر كم است و كافي نيست احتكار طعام و مردم را بدون طعام 
  ).22901، ح 424، 17: همان(» واگذاردن جايز نيست

  ).22902ح : همان(» ست قرار گرفته امحتكر مورد لعن رسول خدا«
  :اند فرموده از قول رسول خداامام باقر

هر كسي كه طعامي را بخرد و چهل روز آن را به انتظار افزايش قيمت در بازار مـسلمين نگـه                     «
  ).22905ح : همان (»پوشانددارد سپس آن را بفروشد و قيمت آن را صدقه دهد گناهش را نمي

ر طعام است و در برخي از موردها به چند قلـم ماننـد              ها درباره احتكا  گرچه اين روايت  
ح : همـان (گندم، جو، كشمش، خرما، روغن زيتون و روغن حيـواني شـده منحـصر اسـت            

توان حكم آن را به ديگـر كاالهـايي         اما با تنقيح مناط قطعي مي     ) 22909 و   22906،  22903
  .كه حيات مردم به آنها بستگي دارد، توسعه داد

از احتكار جلوگيري كرده و محتكرين را وادارد كه كـاالي خـود را              دولت موظف است    
  ).30 و 29ب : همان(به قيمت بازار عرضه كنند 

  حرمت ربا. 9
ـ كه   جنسرباى معاملى در دو كاالى هم     .  رباى معاملى و رباى قرضى     ؛ربا دو نوع است   

ت است از آنكه يكى از يابد و عبارشوند ـ تحقق مي گيرى مي پيمانه يا وزن اندازه  وسيلهبه
البتـه تفـاوتى نـدارد كـه زيـاده مقـدارى            . دو، در برابر كاالى ديگر، با زياده معامله شـود         آن

ندم مرغوب به دو من گندم پست، باشـد         مشخص از همان جنس، مانند فروختن يك من گ        
، افزون بـر ايـن    . حكمى، مانند يك من گندم نقد به دو من گندم نسيه، شمرده شود             يا زياده 

ــ  ــه ب ــه معامل ــدارد ك ــاوت ن ــ اتف ــا ب ــرد ي ــدوفروش صــورت گي ــد آنا خري   صــلح و مانن
 .)493، 8: 1374خميني،  موسوي(

به اين ترتيب كه فردى مالى را بـه         . رباى قرضى آن است كه در قرض شرط زياده شود         
اش، بـيش از آنچـه      گيرنـده، هنگـام پرداخـت بـدهى       كـه وام  ديگرى قرض دهد به شرط آن     

  .دازداست بپر گرفته
قرآن كريم در هفت آيه به تحـريم        .  به شدت تحريم شده است     هات و رواي  هاهربا در آي  



 

ي 
الم

 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

 /
الم

 اس
ش
گر
در ن

ون 
تعا

 و 
بت

رقا
  ي

29  

 :خوانيميبقره، چنين م در سوره.  رباخواران پرداخته استمذمت سوء آن و اثرهايربا، 
مِنَ الْمس ذلِـك بِـأَنَّهم قَـالُوا    الَّذينَ يأْكلُونَ الرِّبا الَ يقُومونَ إِالَّ كما يقُوم الَّذي يتَخَبطُه الشَّيطَانُ    «

       رَّمحو يعالْب لَّ اللَّهأَحا ومِثْلُ الرِّب يعا الْبى        إِنَّمهِ فَـانْتَهبعِظَةٌ مِن روم هاءن جا فَمالرِّب        ـلَفـا سم فَلَـه 
مالنَّارِ ه ابحاد فَأُولئِك أَصنْ عمإِلَى اللَّهِ و رُهأَما خَالِدونَو275، )2(بقره (»  فِيه.(  

خيزند مگر مانند كسانى كـه بـر اثـر تمـاس            خورند، از جاى خود برنمي    يكسانى كه ربا م   «
خورد و گاهى بـه     يگاهى زمين م  . فظ كند تواند تعادل خود را ح    يو نم [شيطان ديوانه شده    

و تفـاوتى ميـان     [. سـت دادوستد هم مانند ربا ا    :  آن است كه گفتند    علت اين به    ]خيزدپا مي 
 و اگـر كـسى انـدرز        ؛ در حالى كه خدا بيع را حالل و ربا را حرام كرده است             ]دو نيست آن

 از نـزول  پـيش [خوددارى كند، سودهايى كه در سابق ] و از رباخوارى[ برسد ياالهى به و
 و كـار    ]شـود  و اين حكم گذشته را شامل نمـى       [. دست آورده از آن اوست     به ]حكم تحريم 

 ]و بار ديگر مرتكـب ايـن گنـاه شـوند    [اما كسانى كه بازگردند . شوديه خدا واگذار م ب وي
 .»مانندياهل آتشند و هميشه در آن م

  ديگر، خداوند متعال از سوى خود و رسولش به رباگيران اعالم جنگ كـرده              هايهدر آي 

خ داده  آتـش دوز   گيرنـد، وعـده   يو به كسانى كه رباى مضاعف مـ       ) 279 و   278،  )2(بقره  (
 صـدقات قـرار گرفتـه و        برابر، ربا در    هاهدر برخى از آي   . )131 و   130،  )3(عمران    آل (است

بقـره   (خداوند متعال وعده داده است منافع حاصل از ربا را نابود و صدقات را بارور سـازد         
، ربا در برابر زكات قرار گرفته و خداوند بيان فرمـوده اسـت              هاهدر برخى از آي   . )276،  )2(
شـود پـاداش    اش پرداخت مي  اما زكاتى كه به قصد خشنودى     د؛  يابيه ربا نزدش فزونى نم    ك

د و بـه    كنـ علت گرفتن ربا سرزنش مي      ديگر، يهود را به     آيه ).39،  )30(روم  (مضاعف دارد   
  ).160 و 159، )4(نساء (دهد يعذاب م ها وعدهآن

  فروشيحرمت كم. 10
  :فروشي نهي و به دقت در كيل و وزن امر شده استهاي متعددي از كمدر قرآن كريم در آيه

» يخُْـسِرُونَ  وزنُـوهم  أَو كاَلُوهم إِذَا و. يستَوفُونَ النَّاسِ على اكْتَالُواْ إِذَا الَّذِينَ. لِّلْمطَفِّفِينَ ويلٌ«
  ).3 و 2، 1، )83(مطففين (
ـ  را خـود  حـق  كننـد،  مى پيمانه خود براى وقتى كه آنان! فروشان كم بر واى«  كامـل  طـور هب

  .»!گذارند مى كم كنند، وزن يا پيمانه ديگران براى خواهند مى كه هنگامىاما  گيرند مى
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 بعـد   كه امام ) 30،  2: 1389كليني،  (كند  نقل مي  مرحوم كليني روايتي را از امام باقر      
  :فرمايداز تالوت اين آيه مي

 بـه  واى: خداوند فرمود . ر آنكه وي را كافر ناميد     خداوند ويل را براي احدي قرار نداد مگ       «
  .»)37، )19(مريم  ()!رستاخيز (بزرگ روز مشاهده از كافران حال

فروشي كنند خداوند آنها را به قحطي، خشكسالي        قومي كه كم   در حديث آمده است كه    
، 234، 13: 1408طبرسـي،  ؛ نـوري 370، 70: 1403مجلـسي،  (كند و سلطان ظالم گرفتار مي  

. كار جلوگيري و متخلف را مجازات كنـد       دولت موظف است از اين     ).15223 و   15222 ح
  :فرمود دست داشت ميگشت و در حالي كه شالقي به در بازار ميرو، حضرت اميرمؤمناناين از

  ).22798، ح 383، 17: 1412حرعاملي، (كيل و وزن را وفا كنيد و كم نگذاريد 
فروشان و كـساني كـه غـش در تجـارت بـا              حضرت كم  و در روايتي نيز آمده است كه      

  ).15224، ح 234، 13: 1408طبرسي، نوري(زد كردند شالق ميمسلمين مي

  نظامرعايت مصالحوجوب  .11

 در زمـان حكومـت خـود در بـازار       پيش از اين نقل شـد كـه حـضرت اميرالمؤمنـان           
هـاي وي   هاي مهم در بيان   بيكي از مطل  . داد را به تاجران تذكر مي     يهايگشت و مطلب   مي

  :اين جمله است
»ا لَا وثَوضِ فِي تَعفْسِدِينَ الْأَرم«.  
  .»در زمين به فساد نكوشيد«

  :اين جمله بخشي از اين آيه است
»مِ يا وفُوا قَوالْمِكْيالَ أَو طِ الْميزانَ وبِالْقِس وا ال وخَستَب النَّاس مهأَشْياء ا ال وثَوضِ فِي تَعالْأَر 

  ).85، )11(هود (» مفْسِدينَ
 عيـب  مـردم، ) اجنـاس  و (اشـيا  بر و! دهيد تمام عدالت، با را وزن و پيمانه! من قوم اى و«

  .»نكوشيد فساد به زمين در و! نكاهيد آنان حق از و نگذاريد
 شبيه اين جمله را قـرآن در آيـة        . اي است كه شعيب پيامبر به قوم خود فرمود        اين جمله 

  :كندديگري از قول شعيب پيامبر نقل مي
»وا ال وخَستَب النَّاس مهأَشْياء ا ال وثَوضِ فِي تَعفْسِدينَ الْأَر183، )26(شعراء (» م.(  
  .»!نكنيد فساد براى كوشش زمين در و نگذاريد، كم را مردم حق و«
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 كه خـالف مـصلحت     شودفساد در برابر صالح است و فساد در زمين به كاري گفته مي            
 بـا توجـه بـه اهـداف         نظـام ، مفهـوم مـصالح      تر گذشـت  كه پيش چنان. جامعه و نظام است   

هـاي اسـالمي باشـد        هر كاري كه در جهت اهـداف نظـام        . شودهاى اسالمى آشكار مي    نظام
در نظام اقتصادي اگر كاري باعث تضعيف امنيـت، عـدالت           . مصلحت، و گرنه مفسده است    

 حضرت اميرالمؤمنـان  . كندادي شود فساد در زمين بر آن صدق مي        يا رشد و توسعة اقتص    
فرمودند در زمين فساد نكنيد؛ يعني كاري نكنيد كه با مصالح جامعة مسلمانان             به تاجران مي  

هـاى  شـود كـه همـة فعاليـت       از اين بيـان اسـتفاده مـي       . و نظام اسالمي منافات داشته باشد     
هـاي نظـام سياسـى، فرهنگـى و اقتـصادى            با هدف  اقتصادى و رقابت و تعاون در آنها بايد       

امنيـت،   ( ميـاني  اهـداف  هدف عـالي نظـام اقتـصادي اسـالم و         . اسالم منافات نداشته باشد   
مـردم بـراى     بايد مورد توجـه همگـان قرارگيـرد و همـه          ) اقتصادى  رشد و توسعه   ،عدالت
  .يابى به آن بكوشنددست
. اسـت تضمين پديد آورده     اين قواعد دو      اسالم براى تحقق   شويم كه ميپايان يادآور    در

ها از عذاب آخرت عاملى درونى بـراى رعايـت ايـن قواعـد         از سويى ايمان افراد و ترس آن      
تحقـق ايـن    دارد زمينهو از سوى ديگر، دولت موظف است با امكاناتى كه در اختيار      ت؛  اس

 .كيفر دهدها نظارت كند و متخلفان را هم آورده، بر اجراى صحيح آناقواعد را فر

  گيرينتيجه
صـورت كامـل نفـي و نـه     در اسالم نـه بـه    » مسابقه براي كسب درآمد   «رقابت به معناي    

اين مـسابقه در چـارچوب قواعـد اخالقـي و حقـوقي             . صورت مطلق پذيرفته شده است     به
هـا همچـون فيلتـري رقابـت را از اثرهـاي سـوء آن               اين چـارچوب  . شوداسالم پذيرفته مي  
عبارت ديگـر، ايـن     به. دهنددر جهت اهداف نظام اقتصادي اسالم قرار مي       پاكسازي كرده و    

قواعد و مقرراتي دارد كه برخي از آنها اخالقـي و برخـي              مسابقه همانند هر مسابقة ديگري    
شـود كـه مـسابقه در       اي تنظـيم مـي    گونـه   اي قواعد به  در هر مسابقه  . ديگر نياز به داور دارد    

در اسالم نيز قواعـد اخالقـي و حقـوقي    . جة مورد نظر باشد   چارچوب آن قواعد منتج به نتي     
ها اي تعيين شده است كه رقابت در كسب درآمد در چارچوب اين قاعده گونهاين مسابقه به  

  .بينجامد) اهداف نظام اقتصادي(به نتيجة موردنظر 
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  منابع و مĤخذ

  فارسي و عربي. أ
  . كريمقرآن

،  الخـصال ق،  1410د بن علي بن حـسين،       جعفر محم  ، أبي )صدوق(قمي   بابويه ابن .1
  .مؤسسة االعلمي: اكبر غفاري، بيروت تحقيق علي

  .نشر حوزه، اول: ، قمالعرب لسانق، 1405الدين،  منظور، ابوالفضل محمد بن جمال ابن .2
، شرح محمد خوانساري،    غررالحكم و دررالكلم   ش،   1373آمدي تهيمي، محمد،     .3

  .ن، پنجم مؤسسه انتشارات دانشگاه تهرا:تهران
  .نا جا، بي ، بي1تا، القواعد الفقهيه،  بجنوردي، بي .4
، بيروت، مؤسسه ) جلدي30 (الشيعه وسايلق، 1412بن حسن،  عاملي، محمد حرّ .5

  . الحياء التراثالبيت آل
  .نا  بي:جا  بي ،2 ،العناوين الفقهيهتا،  حسيني عراقي، بي .6
فتـر نـشر فرهنـگ      د: ، قـم  الحيـاة ش،  1370،  حكيمي، محمدرضا و علـي، محمـد       .7

  .اسالمي، ششم
  .سازمان برنامه و بودجه، اول: ، تهرانبازار يا نابازارش، 1376رناني، محسن،  .8
ــسين،   .9 ــايي، سيدمحمدح ــسيرش، 1374طباطب ــزان تف ــالمي ــدباقر ة، ترجم  محم

  .جامعه مدرسين حوزه علميه قم: همداني، قم موسوي
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