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مقدمه
شرط الزم برای سالمبودن هر نظام اقتصادی ،وجود شفافیت در ابعاد مختلف است؛ عدم
شفافیت در اقتصاد موجب میشود از یکسو به دلیل نبود نظارت اطالعاتی کافی ،فساد
اداری ،اقتصادی و مالی هزینههای سنگینی بر اقتصاد تحمیل شود و از سوی دیگر به دلیل
فقدان شفافیت در اقتصاد امکان برنامهریزی صحیح اقتصادی فراهم نباشد .نبود و یا کمبود
شفافیت اطالعات در اقتصاد ایران ،همواره توسط کارشناسان به عنوان عاملی در جهت فرار
از نظارت بر عملکرد بخشهای فعال در اقتصاد و در نتیجه افزایش فساد اقتصادی عنوان
گردیده است.
بند نوزدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز نظام را ملزم به شفافسازی اقتصاد و
سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی،
34

تجاری ،ارزی و  ...مینماید .همچنین در برخی بندهای دیگر به نظارت بر حُسن اجرای
سیاستهای ابالغی تأکید میگردد .مقام معظم رهبری در مقدمه سیاستهای ابالغی اقتصاد
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مقاومتی ،آن را الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسالم معرفی نموده است؛ به عبارت
دیگر برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی باید نظام اقتصادی مبتنی بر ارزشهای اسالمی تحقق
یابد .از جمله مهمترین منابع معرفتی که نظام اقتصاد اسالمی میتواند از آن بهرهمند شود
قرآن کریم و منابع فقهی و روایی است؛ بنابراین این پژوهش در صدد است شفافیت
اقتصادی را در منابع فقهی و با رویکردی قرآنی ـ روایی بررسی کند.
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا فقه اقتصادی و آموزههای
قرآنی و روایی ظرفیت ایجاد شفافیت اقتصادی در معامالت و قراردادها را دارد؟
برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش تحلیلی توصیفی ،نخست تعاریف مختلفی
که در مورد شفافیت اقتصادی مطرح شده را بیان کرده و از میان آنها چهار مؤلفه را ـ که در
واقع جامع همه تعاریف است ـ استخراج نموده سپس به دنبال رصدکردن این مؤلفهها در
آموزههای دینی بودهایم؛ بر این اساس ابواب مختلف فقه اقتصادی* مطالعه و در سه بخش
* .ابواب فقهی مربوط به امور مالی نظیر بیع ،مضاربه ،مزارعه ،مسـاقات ،اجـاره ،جعالـه ،شـرکت ،ودیعـه،
عاریه ،رهن ،هبه ،وکالت ،ضمان ،حواله ،کفالت ،صلح ،غصب ،حجر ،قرض ،وصیت ،شفعه.

بررسی شد :در بخش اول احکام تکلیفی ناظر به شفافیت اقتصادی در کتب فقهی و روایی
بررسی شده و احکام الزامی و غیرالزامی در شفافیت اقتصادی استخراج شدهاند؛ در بخش
دوم قواعد فقهی مؤثر در شفافیت اقتصادی با پافشاری بر آیات قرآن بررسی شده و در
بخش سوم نیز مؤلفههای شفافیت اقتصادی در عقود اسالمی از حیث زمان انجام قرارداد
(هنگام و پس از اجرای عقود) استخراج شده است.

 .1پیشینه تحقیق
ضمیری و نصیری ( )2331در مقاله «حکمرانی مطلوب و نقش شفافیت در تحقق آن»
شفافیت را یکی از مهمترین عناصر نیل به حکمرانی خوب دانستهاند و بر این باورند که
شفافیت ابزاری مهم برای آزادی است؛ اما قانونگذاری ،اجرا و قضاوت در یک فضای
غیرشفاف میتواند به فساد منجر شود.
کاظمی ،داودی و رجایی ( )2312در مقاله «صداقت در مقایسه با شفافیت در بازار
میبرد و با توجه به مبانیاش ،توان ترمیم این نقیصه را ندارد؛ اما در بازار اسالمی با توجه
به صداقت ،طرفین نوعی احساس آرامش از رفتار یکدیگر دارند و پنهانسازی اطالعات به
صورت عمدی در خصوص مبادله یا کاال در بازار وجود ندارد و اگر خطایی صورت
پذیرد ،امکان جبران خطا در سازوکار بازار وجود دارد.
رساقامت و افشاری ( )2312در مقاله «شفافیت مالی؛ راهی برای جذب سرمایهگذاران
داخلی و خارجی» نخست مفاهیم شفافیت مالی و گزارشگری مالی را توضیح داده سپس
اهمیت اعتماد و اعتمادسازی شهروندان و سرمایهگذاران را بررسی کردهاند .نتیجهها گویای
آن است که با وجود شفافیتهای مالی در سازمانها ،سرمایهگذاران داخلی و خارجی بهتر
میتوانند در مورد سرمایهگذاری در شهر تصمیم بگیرند و از طرفی شهروندان نیز در اداره
شهر ،حضور چشمگیرتری خواهند داشت.
کافمن و بلور ( )Kaufmann & Bellver, 2005در مقاله «شفافسازی شفافیت :تجربه
اولیه و کاربردهای سیاستی» با ایجاد یک ساختار اولیه از یک شاخص شفافیت برای 214
کشور بر اساس بیش از بیست منبع مستقل به دنبال کار تجربی برای مفهوم شفافیت
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اسالمی» بر این باورند که اقتصاد سرمایهداری ذاتاً از نقصان و پنهانکاری اطالعات رنج
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بوده اند .شاخص آنها شامل یک شاخص شفافیت مجموع با دو بخش فرعی شفافیت
اقتصادی ـ نهادی و شفافیت سیاسی میشود .یافتههای تحقیق آنها نشان میدهد شفافیت به
شاخصهای توسعه انسانی و شاخصهای توسعه اقتصادی ـ اجتماعی نیز مرتبط است؛
همانگونهکه با رقابت باالتر و فساد پایینتر همراه است.
کارلین و دیگران ( )Carlin & et al, 2011در مقاله «رقابت ،کارایی نسبی و شفافیت
بازار» به بررسی چگونگی تأثیر رقابت بر شفافیت بازار پرداختهاند .آنها با مطالعه یک
محیط چندشرکتی که در آن به افراد با کارایی باالتر پاداش داده میشود نشان دادهاند که
رقابت باالتر معموالً سبب میشود افشای کمتری رخ دهد؛ بنابراین سبب کاهش شفافیت
بازار و در نتیجه کاهش رفاه سرانه میشود.
لوئونستین و دیگران ( )Loewenstein, 2011در مقاله «محدودیتهای شفافیت:
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مشکالت افشای تضاد منافع» بر این نکته اشاره میکنند که افشای اطالعات ذاتاً مطلوب
است و اطالعات بسته به نوع آن ،چگونگی دریافت آن و چگونگی بهرهبرداری از آن سبب
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بهبود نتایج اقتصادی میشود؛ اما افشای اطالعات مشکالتی به همراه دارد و اگرچه
فرصتهایی را برای طراحی سیاستهایی که منافع را تقویت میکند ایجاد میکند ،اما باید
دقت شود که افشای اطالعات نباید با اقدامات مؤثرتری نظیر کارکردن برای ازبینبردن
تضاد منافع جایگزین شود.
بررسی مطالعات باال نشان میدهد هر یک از آنها بر اساس اهداف خود به زوایایی از
بحث شفافیت پرداختهاند؛ مثالً نقش شفافیت در بُعد سیاسی (حکمرانی خوب) ،بُعد
سرمایهگذاری ،سیاستهای پولی و  ...با توجه به ادبیات اقتصاد متعارف بررسی شده است
و کمتر منبعی یافت میشود که شفافیت اقتصادی را از دید مباحث فقهی و با رویکرد
قرآنی ـ روایی تحقیق کرده باشد که نوآوری مقاله حاضر نیز همین است.

 .2تعریف شفافیت
شفافیت از موضوعاتی است که امروزه در علوم اجتماعی پژوهشها و مطالعات فراوانی
روی آن انجام شده و توجه اندیشمندان بسیاری را به خود جلب کرده است؛ ازاینرو
تعاریف متعددی از این مفهوم ارائه شده است .کافمن و بلور اشاره میکنند هیچ تعریفی از

شفافیت که مورد پذیرش همگان باشد ،وجود ندارد .آنها شفافیت را چنین تعریف میکنند:
«جریان افزونشده ( ،)Increased Flowبهموقع و قابل اتکای ( )Reliableاطالعات
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان مرتبط باشد» .در ادامه اشاره
میکنند« :همچنین اطالعات ارائهشده باید قابل دسترسی ،مرتبط ،دارای کیفیت خوب و
قابل اتکا باشند» (.)Kaufmann & Bellver, 2005, p.4
لیندشتد و نورین در توضیح شفافیت میگویند« :شفافیت بر قابلیت دسترسی به اطالعات
داللت دارد ،شفافیت به معنای امکان نگاهکردن به درون یک چیز است به منظور فهمیدن
آنچه در آن میگذرد .یک مؤسسه شفاف مؤسسهای است که افراد درون و بیرون آن بتوانند
به منظور شکلدادن به نظراتشان ،در مورد اقدامات و فرایندهای درون آن مؤسسه،
اطالعات مورد نیازشان را به دست آورند (.)Lindstedt & Naurin, 2007, p.6

تعریف دیگر در این زمینة از فلورینی ( )Florini, 1996است که عنوان میدارد:
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«شفافیت انتشار اطالعاتی توسط مؤسسات است که مرتبط با ارزیابی آنها باشد»
مقابل «اختفا» ( )Secrecyمفهومسازی میکند و عنوان میدارد که «اختفا به معنای
مخفیکردن عامدانه اقدامات و شفافیت به معنی بازنمایی عامدانه آنهاست» ( Sturges,
.)2007, p.5

مؤسسه  )Global Environmental Management Initiative, 2004( GEMIنیز در
گزارشی با عنوان «شفافیت :راهی به سوی اعتماد عمومی» شفافیت را اینگونه تعریف کرده
است« :شفافیت میزان گشودگی یک سازمان با توجه به در اشتراكگذاردن اطالعات در
مورد نحوه عملش است .شفافیت از طریق مذاکره دوطرفه و پاسخگو ( Two- Way,

 )Responsive Dialogueتقویت میشود».
ژیو حیطه تعریف خود را از شفافیت به شفافیت اطالعات محدود و شفافیت اطالعات
را چنین تعریف کرده است« :شفافیت اطالعات به عنوان درجه قابل مشاهدهبودن و در
دسترسبودن اطالعات تعریف میشود» (.)Zhu, 2004, p.1

از دیدگاه اقتصادی ،شفافیت به معنی اطالعرسانی حقیقی و همهجانبه در عرصه
فعالیتهای اقتصادی و روشن بودن سازوکارهای حاکم بر روابط اقتصادی یعنی چگونگی
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()Kaufmann & Bellver, 2005, p.4؛ فلورینی ( )Florini, 2000همچنین شفافیت را در

تولید و توزیع ثروت است .شفافیت و فساد اقتصادی در مقابل هم قرار دارند از همین
روست که برنامه توسعه ملل متحد ) (UNDPفساد را برابر با «افزایش در انحصار قدرت و
صالحدید شخصی و کاهش در پاسخگویی ،اعتماد و درستی و شفافیت» میداند.
بر اساس تعاریف فوق میتوان شفافیت اقتصادی را به صورت زیر تعریف نمود:
«قابلیت دسترسی به اطالعات قابل اتکا و بهموقع برای همه ذینفعان و پرهیز از
مخفیکردن عامدانه اطالعات».
در این تعریف چهار ویژگی یافت میشود که در مباحث بعدی دنبال خواهد شد:
 .2قابلیت دسترسی به اطالعات برای همه افراد؛
 .2قابل اتکابودن اطالعات؛
 .3بهموقعبودن اطالعات؛
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 .4پرهیز از مخفیکردن عامدانه اطالعات.
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 .3شفافیت اقتصادی در فقه اقتصادی
فقه اقتصادی یکی از شاخههای علم فقه بوده و مقصود از آن ،فقه اموال است که عبارت از
علم به احکام افعال انسان درباره اموال است .فقه اقتصادی مانند فقه غیراقتصادی بر مسائل
و قواعد مشتمل است (میرمعزی ،2314 ،ص.)25

مسئله فقهی ،قضیه حقیقیهای است که موضوع آن عنوان اولی افعال بندگان یا اشیایی
است که متعلق افعال بندگان میباشد و محمول آن یکی از احکام پنجگانه تکلیفی یا یکی
از احکام وضعی است؛ بهطور مثال «بیع جایز است»« ،ربا حرام است» و  ...مسائل فقهی
هستند .قواعد فقهی نیز احکام عامی هستند که در بیشتر از یک باب فقهی جاری میشوند
(مکارم شیرازی2422 ،ق ،ج ،2ص .)23در مقاله حاضر ابواب اقتصادی در کتب فقهی از دید
شفافیت اقتصادی مطالعه شد و مؤلفههای شفافیت اقتصادی در سه بخش احکام تکلیفی،
قواعد فقهی و نیز قراردادها بررسی گردید که توضیح آن در ادامه میآید.

 .1-3احکام تکلیفی ناظر به شفافیت اقتصادی
در آیات قرآن ،جوامع روایی و کتب فقهی ،در آداب و چگونگی دادوستد ،مطالب ارزندهای
نقل شده است که برخی از آنها گویای اهمیت شفافیت در معامالت است که در اینجا به
دو دسته احکام الزامی و غیرالزامی با رعایت اختصار ارائه میشود:
احکام الزامی
منظور از احکام الزامی ،احکامی است که شارع مقدس انجام یا ترك آن فعل را بر مکلّف
الزام کرده است .برخی از آنها عبارتاند از:
الف) واجبات
ذکر عیوب ظاهری و باطنی :بر اساس نظر برخی از فقیهان نظیر شیخ طوسی در کتاب
المبسوط چنانچه کسی بخواهد کاالیی را بفروشد که در آن عیبی وجود دارد واجب است
که آن عیب را به مشتری بگوید و آن را کتمان نکند (شیخ طوسی2331 ،ق ،ج ،2ص )226که
ص .)214این عمل در واقع برای پرهیز از پنهانکردن عامدانه اطالعات است که یکی از
مؤلفهها در تعریف شفافیت است.
ب) محرمات
 .1دروغ :دروغ در کسبوکار ،انواعی دارد:
الف) دروغ قولی :دروغ قولی این است که فروشنده با دروغگویی خود خریدار را از
اطالعات قابل اتکا محرم میکند و مانع از شفافیت اقتصادی میشود .در روایتی آمده است:
یکی از دوستان امام صادق به وی گفت :من میخواهم مشغول تجارت و کاسبی بشوم،
در حق من دعا کنید .امام فرمود« :تو را به راستگویی سفارش میکنم ( »...حر عاملی،

2441ق ،ج ،21ص .)335دروغگویی همه مؤلفههای شفافیت اقتصادی را دچار خدشه کند.
«نجش» یکی از مصادیق دروغ قولی است که سبب عدم شفافیت اقتصادی میشود.
نجش در فقه به معنی «تبانی کسی با فروشنده مبنی بر اعالم قیمت باالتر برای خرید کاال
بدون اینکه قصد خرید آن را داشته باشد به منظور ترغیب و فریب مردم به خرید گرانتر
جنس مورد نظر» است .همچنین تعریف از کاال به منظور ترغیب مردم برای خرید کاالی
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البته گفتن عیوب ظاهری و باطنی کاال از عالئم مؤمنبودن است (شهید ثانی2443 ،ق ،ج،3
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فروشنده را «نجش» میگویند .بیع با وجود نجش در آن ،صحیح و عقد الزم است مگر
آنکه متضمن غبن فاحش باشد؛ اما عمل کسی که نجش میکند حرام است و در روایت
ملعون شمرده شده است .این تحریم سبب افزایش خوشبینی و اعتماد بین دستاندرکاران
بازار میشود (صدر ،2331 ،ص .)211نفی نجش از این جهت که مانع از اطالعات غیر قابل
اتکا برای افراد میشود سبب تسهیل و شفافیت معامالت میگردد.
ب) دروغ عملی
دروغ عملی را میتوان به دو صورت زیر بیان نمود:
غش در معامالت :تقلب در معامالت مانند معامله با پولهای تقلبی یا با پولهایی که از
درجه اعتبار خارج شده بهجای پول معتبر (مکارم شیرازی ،2335 ،م )2152یا فروش کاالی
تقلبی بهجای کاالی واقعی بدون اطالع به مشتری ،مانند آبریختن در شیر ،مخلوطکردن
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روغن حیوانی با روغن نباتی و امثال آن که از آن به «غش» در معامله تعبیر شده است
(فاضل لنکرانی ،2335 ،م )2232و در برخی از روایات به حرمت آن اشاره شده است (حر
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عاملی2441 ،ق ،ج ،21ص .)466مصادیقی از غش در معامالت در روایات آمده است که
برخی از آنها به صورت زیر است:
امام باقر فرمودند:
پیامبر خدا در بازار مدینه به گندمفروشی برخورد کـرد و بـه او فرمـود :غـذای خـوبی
میبینم .از قیمت آن سؤال کرد .در همین حال از طرف خداوند متعـال وحـی آمـد کـه ای
رسول من! دست خود را درون آن جنس کن .پس حضرتش چنین کرد و در آن گندمهـای
نامرغوب پیدا شد .سپس به فروشنده فرمود :کار تو با مسلمانان ،خیانـت و غـش و فریـب
است (کلینی2441 ،ق ،ج ،5ص.)262

بنابراین اگر مکان یا زمان سبب تغییر در جنس شود و هویت آن بر مشتری نامعلوم
گردد ،نباید در آنجا معامله کرد تا مشتری دچار غش نشود.
هشامبنحکم از امام کاظم نقل کرده است :حضرت درحالیکه سواره بود ،دید من در
سایه لباس میفروشم؛ فرمودند« :ای هشام! معاملهکردن در سایه غش است و غش هم
حالل نیست (همان ،ص.)264

علت اینکه غش در معامله سبب خدشهدارشدن شفافیت اقتصادی میشود این است که
اطالعاتی که به خریدار داده میشود قابل اتکا نیست و پنهانکاری عامدانه سبب آن است.
تدلیس« :تدلیس» عبارت از عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود (قانون

مدنی ،م .)433تدلیس که به عنوان فریبکاری در معامله است ،پنهاننمودن عیب یا عیوب یا
وانمودنمودن حُ سن یا محاسن واهی در خصوص کاال یا خدمات در معامله میباشد؛
بهگونهای که اگر در بیعی اتفاق افتد طرف مقابل میتواند از خیار تدلیس استفاده کند و بیع
را فسخ نماید (شهید ثانی2443 ،ق ،ج ،3ص .)544در تدلیس نیز غیر قابل اتکابودن اطالعات
و پنهانکاری عامدانه آن سبب عدم شفافیت اقتصادی میشود.
 .2احتکار :بعضی از روایات ،احتکارکننده را خطاکار معرفی کردهاند (حر عاملی،
2441ق ،ج ،21ص )421و روشن است که خطاکار گناهکار است و گناه آنگاه محقق
میشود که کار حرام از کسی سر بزند؛ زیرا عمل مکروه گناه محسوب نمیشود .احتکار و

41

انبارکردن مواد غذایی مورد نیاز و ضروری مسلمانان برای گرانشدن و باالرفتن قیمت آنها
قیمت واقعی آن میشود که این در نهایت سبب میشود اطالعات افراد نسبت به سطح
واقعی قیمتها به جا و قابل اتکا نباشد که منجر به عدم شفافیت اقتصادی میگردد.
احکام غیرالزامی
منظور از احکام غیرالزامی ،احکامی است که شارع انجام یا ترك آن فعل را بر مکلّف الزام
نکرده است؛ مانند:
الف) مستحبات
 .1تزییننکردن کاال :مستحب است فروشنده کاالی خود را برای جلب مشتری ناآگاه که
از باطن کار خبر ندارد ،زینت ندهد .البته شهید ثانی در آداب تجارت میفرماید :اگر
قصدش از این عمل امر دیگری باشد ،غیر از فریب و ترغیب جاهالن ،مثل اینکه از نظر
عرف ،اجناس مزین مطلوب است ،در این صورت اشکالی نیست (شهید ثانی2443 ،ق ،ج،3

ص .)231گاهی زینتدادن کاال سبب پنهانکاری عامدانه اطالعات میشود؛ بنابراین ترك
این عمل از مستحبات شمرده شده است.
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(موسوی خمینی2425 ،ق ،ج ،2ص )351سبب صوریشدن قیمتها و عدم اطالع طرفین از

 .2نوشتن قرارداد و شاهدگرفتن :در آداب تجارت از امام باقر نقل شده است که
خداوند بندگان را به نوشتن قرارداد در معامالت و در مورد دیون خود امر کرده است (حر

عاملی2441 ،ق ،ج ،21ص .)445همچنین در آیه  232سوره بقره که بزرگترین آیه قرآن و
به آیه «تداین» معروف است اصول و روش انجام قراردادها و هر معاملهاى که یکى از
عوضین آن مدتدار باشد بیان شده است .در این آیه نوشتن دین توسط شاهد تأکید شده
است؛ زیرا وقتی شاهد به خط خود نوشته باشد ،شهادت استوارتر میشود .هرچند به نظر
بیشتر مفسران نوشتن دین واجب نیست و امر در اینجا بیانگر استحباب است ،اما سبب
میشود آن کسی که بر او حقی وجود دارد ،آن حق را مورد انکار قرار ندهد بهویژه آنکه
نویسنده باید به قسط و انصاف به کتابت بیع بین متعاقدان اقدام نماید (طبرسی ،2312 ،ج،2

ص .)611فخر رازی تأکیدهای فراوان در این آیه بر نوشتن معامالت و دیون را با
42

پافشاری بر لفظ کتابت ،در جهت مصالح معاد و معاش میداند (فخر رازی2424،ق ،ج،1

ص .)14فیض کاشانی نیز فلسفه ک تابت دین را دورماندن از فراموشی و انکار مدیون
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میشمارد (فیض کاشانی2425 ،ق ،ج ،2ص .)346به نظر میرسد علت پافشاری قرآن و
روایات نسبت به رعایت این جزئیات در قراردادها مؤلفه قابل اتکابودن اطالعات در تحقق
شفافیت اقتصادی باشد؛ چراکه با نوشتن جزئیات ،قراردادها از اتقان بهتری برخوردار
میگردد.
 .3خریدوفروش با کیل و وزنکردن :خداوند در قرآن میفرماید« :فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

وَلَا تَبْخَسُوا النََّاسَ أَشْيَاءَهُمْ» (اعراف .)35 :مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه بیان مینماید
باید آنچه را برای مردم پیمانه یا وزن میکنید به تمام بدهید و از حقوق آنها نکاهید
(طبرسی ،2312 ،ج ،4ص .)633عالمه طباطبایی نیز این آیه را که در آن حضرت شعیب
قوم خود را پس از دعوت به توحید و یکتاپرستی به تمامکردن پیمانه و وزن سفارش
میکند گویای اهمیت این امر میداند (طباطبایی2421 ،ق ،ج ،3ص .)236پیامبر
فرمودند« :در خوراکیهایتان هنگامی برکت به وجود میآید که شما پیمانه و وزن کنید»
(حر عاملی2441 ،ق ،ج ،21ص .)431به نظر میرسد یکی از حکمتهای تأکید نسبت به
وزنکردن کاالها و خصوصاً مواد غذایی این است که شفافیت اقتصادی بر معامالت حاکم
باشد و مؤلفه قابل اتکابودن اطالعات در شفافیت اقتصادی تحقق یابد.

 .4دقت در هنگام معامله :مشتری میتواند با اجازه صاحب کاال ،هر کاالیی را که
میخواهد بخرد ،آزمایش کند؛ مثالً جنس بوییدنی را بو کند؛ خوردنی را بخورد تا بعداً
دچار غبن نشود و یا اینکه خصوصیات جنس بیان شود تا اگر خالف آن در آمد ،حق
برگرداندن یا مابهالتفاوت را داشته باشد .امام صادق میفرماید« :مردی پیش رسول
خدا از کاسبی شکایت کرد حضرت در جواب فرمود :در موقع خرید دقت کنید،
سپس بخرید» (کلینی2441 ،ق ،ج ،5ص .)263شیخ حر عاملی این روایت را تحت عنوان
استحباب تجربه و امتحانکردن در خرید کاالها آورده است (حر عاملی2441 ،ق ،ج،1

ص .)444سفارش به دقت در معامله سبب میشود خریدار بر اساس اطالعات قابل اتکا و
بهموقع نسبت به انتخاب کاال اقدام کند و بهدرستی تصمیم بگیرد.
 .5شناخت کافی از فضای بازار :یکی از عواملی که سبب میشود افراد در معامالت
خود به اطالعات قابل اتکا دست پیدا کنند و از پنهانکاری عامدانه اطالعات در امان باشند
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این است که شناخت کافی نسبت به فضای بازار داشته باشند و این امر در صورتی که
در ابواب روایی بابی با عنوان «باب استحباب تجارة اإلنسان فـي بالده» (همان ،ج ،21ص)461

آمده است.
 .6مباشرت در انجام معامالت مهم :گاهی در انجام معامالت اقتصادی ،واسطهها
عالوه بر افزایشدادان هزینههای مبادله سبب میشوند اطالعات قابل اتکا در اختیار
خریداران قرار نگیرد؛ لذا در روایات نیز نسبت به انجام معامالتی نظیر خرید خانه ،شتر و
برده که نقش مهمی در زندگی آن روز داشتهاند سفارش شده است که به صورت مستقیم و
بدون واسطه صورت گیرد (همان ،ص.)12

 .7درنظرگرفتن خیر و صالح مشتری :مستحب است فروشنده در معامله احسان کند و
چیزی را به خریدار بدهد که به نفع و صالح او باشد (همان ،ص )333و اگر به او وعده
احسان داد ،مستحب است به وعده خود وفا کند (همان ،ص .)315چنانکه فروشنده همه
اطالعات کافی را در اختیار خریدار بگذارد و شفافیت اقتصادی را با هر چهار مؤلفه مذکور
رعایت کند خریدار در انتخاب کاالی خود موفقتر خواهد بود؛ اما این روایات فراتر از این
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تجارت و معامالت در شهر خود افراد صورت گیرد بیشتر تحقق مییابد به همین مناسبت

مطلب را از فروشنده میخواهد و از او میخواهد عالوه بر رعایت شفافیت اقتصادی
خیرخواه خریدار هم باشد.
ب) مکروهات
 .1تلقی رکبان :یکی از موارد تأکید در فقه اقتصادی در شناخت فضای بازار «ترك تلقی
رکبان» است و اینکه مشتری برای خرید کاال کراهت دارد که به پیشواز کاروان تجاری که
به سوی شهر میآید برود (کلینی2441 ،ق ،ج ،5ص . )261در گذشته که وسایل ارتباطی مثل
امروز تکامل نیافته بود افرادی به محض اطالع از اینکه کاروانهای تجاری به طرف شهر
میآیند ،قبل از ورود آنها به شهر به استقبال آنها میرفتند و با قیمتی نازلتر از بازار شهر به
خرید کاالیشان اقدام میکردند .گاهی نیز عکس این حالت اتفاق میافتاد و این افراد چون
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می دانستند با عرضه کاالهای جدید امکان کاهش قیمت کاالهای آنان وجود دارد ،پیشنهاد
قیمت باالتری به کاروانهای تجاری میدادند و به احتکار آن کاالها میپرداختند تا قیمت
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بازار در اختیار آنها بماند (کرمی و پورمند .)2336 ،برخی از فقیهان این کار را حرام
دانستهاند؛ اگرچه خریدوفروش را صحیح دانستهاند و احتیاط همین است ولى اظهر کراهت
آن است (موسوی خمینی2425 ،ق ،ج ،2ص .)351به نظر میرسد قابلیت دسترسی به
اطالعات برای همه افراد و نیز بهموقع بودن اطالعات در تلقی رکبان فراهم نیست و به
همین علت شفافیت اقتصادی زیر سؤال میرود.
 .2وکیلشدن شهری برای روستایی (بیع الحاضر لباد) :مکروه است شخصی که از
اهل شهر است ،از روستاییان بخواهد که وی را در امر فروش مالش وکیل و دالل قرار
دهند .البته برخی از فقیهان این امر را حرام دانستهاند ولی با توجه به دلیلی که در روایت
آمده است کراهت این کار موجهتر است (شهید ثانی2443 ،ق ،ج ،3ص .)211پیامبر
اکرم فرمودند« :در امر فروش ،شهری ،وکیل بادیهنشین نشود .مردم را به خود
واگذارید .خداوند متعال بعضی را به واسطه بعض دیگر روزی میدهد (حر عاملی2441 ،ق،

ج ،21ص /445کلینی2441 ،ق ،ج ،5ص .)263در این حالت قابلیت دسترسی به اطالعات
برای همه افراد به عنوان یکی از مؤلفههای شفافیت اقتصادی محقق نشده است .دلیلی که
در روایت برای نهی از این عمل آمده آن است که سبب میشود شهری کاالی روستایی را

بگیرد و بهتدریج آن را بفروشد که این سبب افزایش قیمت کاال و احتکار میگردد .برخی
نیز عدم آگاهی به سعر بلد (قیمت شهر) را علت تحریم یا کراهت دانستهاند (شهید ثانی،
2443ق ،ج ،3ص.)211

 .3عرضه کاال بین اذان صبح و طلوع آفتاب :این کار ـ که به دلیل تاریکی هوا
مشخصات کاال بهخوبی آشکار نباشد و سبب گمراهی خریداران باشد ـ مکروه است
(همان ،ص /215حر عاملی2441 ،ق ،ج ،21ص .)311توصیه به این امر ممکن است به دلیل
قابل اتکا نبودن اطالعات در آن زمان و نیز پنهانکاری عامدانه باشد.
 .4تعریف از کاال در موقع فروختن و مذمت در موقع خریدن :امام خمینی در مورد
تعریف از کاال در موقع فروختن و مذمت در موقع خریدن آن حکم به کراهت دادهاند
(موسوی خمینی2425 ،ق ،ج ،2ص .)353به نظر میرسد این کار سبب میشود شفافیت
اقتصادی بر اثر مدح فروشنده و ذم خریدار دچار اختالل شود و قابل اتکابودن اطالعات

45

خدشهدار شود.
دلیل نقص کاال مشخص نمیشود ،بفروشد (همان) .این کراهت نیز به خاطر قابل اتکانبودن
اطالعات در این شرایط است.
 .6ترک معامله با فرومایگان و کسانی که اموالشان شبههناک است :شهید ثانی در
کتاب شرح لمعه فرمودهاند« :مستحب است با کسانی که عقبماندگی فکری دارند معامله
نشود» (شهید ثانی2443 ،ق ،ج ،3ص .)213شاید حکمت ترك اینگونه معامالت در این باشد
که معامله با اینگونه افراد از شفافیت کافی برخوردار نیست و چهبسا سبب ورود اموال
شبههناك به اموال انسان شود .همچنین قابل اتکانبودن اطالعات اینگونه افراد به عنوان
یکی از مؤلفههای شفافیت اقتصادی محل تأمل است.
 .7فروش وکیل از کاالی خودش به موکلی که قرار است برایش کاالیی خرید کند:
کراهت دارد آنجا که شخصی انسان را وکیل در خرید قرار میدهد ،بخواهد از کاالیی که
خودش دارد به او بدهد ،هرچند بهتر از آن باشد که در بازار موجود است .در اینجا هم
چهبسا موکل چنین پندارد که اگر از دیگری بخرد ،شاید بهتر و ارزانتر باشد .یکی از
اصحاب امام باقر به آن حضرت عرض کرد :مردی نزد من آمده که برایش خرید کنم،
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 .5فروش کاال در تاریکی :کراهت دارد فروشنده کاال را در جایی که در اثر تاریکی یا

درحالیکه کاالیی که من دارم ،بهتر از اجناسی است که در بازار یافت میشود .آیا من
میتوانم از اجناس خودم به او بدهم؟ امام فرمودند« :اگر ایمن از اتهام هستی به او بده؛ اما
اگر ترس از اتهام داری ،برایش از بازار خریداری کن» (حر عاملی2441 ،ق ،ج ،21ص.)314

به نظر میرسد در این حالت که وکیل میخواهد کاالی خودش را به موکلش بفروشد
مؤلفه قابل اتکابودن اطالعات برای موکل محل تأمل است؛ بنابراین ممکن است
همانطورکه در روایت به آن تصریح شده است سبب اتهامزدن به موکل شود.
 .3خریدن کاالی موکل از سوی خود وکیل :کراهت دارد آنجا که شخصی ،انسانی را
وکیل در فروختن یک شیء قرار داده است ،خود او آن را بردارد (همان ،ص )312این
کراهت شاید برای جلوگیری از دفع این پندار باشد که مبادا فروشنده تصور کند که اگر
وکیل ،به دیگری بفروشد ،سود بیشتری دارد تا اینکه خودش بردارد؛ عالوه بر این در این
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حالت قابلیت دسترسی به اطالعات برای همه افراد به عنوان یکی از مؤلفههای شفافیت
اقتصادی محقق نشده است؛ بنابراین چهبسا ممکن است اگر افراد دیگری از وجود این کاال
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باخبر شوند با قیمت بیشتری آن را خریداری نمایند.

تحلیل اقتصادی نقش احکام تکلیفی در افزایش شفافیت اقتصادی
آنچه در مطالب باال مطرح شد ،تفاوت در دسترسی به اطالعات است که در ادبیات
اقتصادی «عدم تقارن اطالعات» نامیده میشود؛ برای نمونه یک کارگر بیش از کارفرمای
خود درباره اینکه چه مقدار در کارش تالش میکند ،آگاهی دارد .فروشنده یک اتومبیل
دست دوم ،بیش از خریدار آن درباره شرایط اتومبیل مورد مبادله میداند (بگ ،فیشر و

دورنبوش ،2335 ،ص .)422تفاوت در دسترسی به اطالعات سبب میشود تشخیص کیفیت
خوب در مقایسه با کیفیت پایینتر پرهزینه باشد (واریان ،2335 ،ص .)664ازآنجاکه
اطالعات ،کاالیی عمومی است و در صورت تحقق ،همگان از آن استفاده میکنند ،تجار و
بخش خصوصی انگیزهای برای گردآوری اطالعات و افشای آن ندارند و سرانجام ،عدم
تقارن اطالعات سبب انتخاب نامساعد و کاهش کارایی بازار میگردد (کاظمی و دیگران،

 ،2312ص .)15-14عدم تقارن اطالعات ممکن است به دو شکل کژگزینی و کژمنشی بروز
نماید که در جدول زیر برای احکام مختلف مشخص شده است.

جدول  :2بررسی مؤلفههای شفافیت در احکام تکلیفی
مؤلفههای شفافیت

احکام تکلیفی

قابلیت

قابل

بهموقعبودن

دسترسی به

اتکابودن

اطالعات

اطالعات

اطالعات

مخفیکردن از کژگزینی/
عامدانه

برای همه

کژمنشی

اطالعات

افراد

محرمات)

امور الزامی (واجبات و

ذکر عیوب ظاهری و باطنی
دروغ قولی

پرهیز از

جهت پرهیز

*

*

نجش

*

*

*

کژگزینی

*

کژگزینی
کژگزینی

غش

*

*

کژگزینی

تدلیس

*

*

کژگزینی

احتکار

*

*

تزییننکردن کاال

کژگزینی
*

کژگزینی

امور غیر الزامی (مستحبات و مکروهات)

خریدوفروش با کیل

*

کژگزینی

دقت در هنگام معامله

*

شناخت کافی از فضای بازار

*

مباشرت در انجام معامالت مهم

*

درنظرگرفتن خیر و صالح مشتری

*

تلقی رکبان

*

بیع الحاضر لباد

*

عرضه کاال بین اذان صبح و طلوع آفتاب

*

*
*

کژگزینی
کژمنشی

*

*

*

کژگزینی
کژگزینی
کژمنشی

*

تعریف کاال در موقع فروش و مذمت در

کژگزینی

*

کژگزینی

*

کژگزینی

فروش کاال در تاریکی

*

کژگزینی

ترك معامله با فرومایگان

*

کژگزینی

فروش وکیل از کاالی خودش به موکل

*

کژمنشی

موقع خرید

خریدن کاالی موکل از سوی خود وکیل

*

کژمنشی

در کژگزینی (انتخاب معکوس) یکی از طرفین قرارداد با اطالعات بیشتر از مبادله سود
میبرد و معموالً قبل از قرارداد اتفاق میافتد؛ اما کژمنشی (مخاطرات اخالقی) نوعی اقدام
فرصتطلبانه است که در آن فرد با اطالعات بیشتر از طریق یک اقدام غیر قابل مشاهده از
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نوشتن قرارداد و شاهدگرفتن

*

کژمنشی
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فرد با اطالعات کمتر مزیت میگیرد و معموالً پس از انعقاد قرارداد رخ میدهد (صادقی و

آسایش ،2314 ،ص .)25هر یک از مواردی که در احکام الزامی و غیر الزامی مطرح شد
سبب پرهیز از کژگزینی یا کژمنشی میشوند و بدیننحو موجب تقارن اطالعات و در
نتیجه افزایش شفافیت اقتصادی میگردند که در جدول باال نشان داده شده است.

 .2-3قواعد فقهی مؤثر در شفافیت اقتصادی
در مباحث فقهی قواعدی وجود دارند که از طریق آنها میتوان نتیجه گرفت اسالم به دنبال
شفافیت اقتصادی در معامالت است .در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود:
 .1قاعده نفی غرر
روایت «نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» (حر عاملی2441 ،ق ،ج ،21ص )443مستند قاعده فقهی با
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موضوع نفی غرر شده است .معنای لغوی غرر را خطر ،خدعه و در معرض هالکتافتادن
گفتهاند (راغب اصفهانی2422 ،ق ،ص )643یا در تعریف دیگر غرر ،اقدام به چیزی است که
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انسان با آن ایمن از ضرر نخواهد بود (انصاری2423 ،ق ،ج ،4ص.)216
در تعریف اصطالحی غرر سه دیدگاه دقیق و نزدیک به هم نزد فقیهان وجود دارد.
برخی از فقیهان مانند شیخ طوسی و عالمه حلی غرر را به مطلق جهالت ،ابهام یا عدم
اطمینان در ارکان معامله یا عناصر قرارداد ،تعریف کردهاند .دستهای دیگر مانند شهید اول،
شهید ثانی ،محقق ثانی غرر را جهالت ،ابهام یا عدم اطمینان منتهی به نزاع دانستهاند و
دسته سوم مانند صاحب جواهر ،محقق نراقی ،میرفتاح مراغی و برخی از فقیهان معاصر،
غرر را معادل هر نوع ابهام ،جهالت یا عدم اطمینان در ارکان یک قرارداد میدانند که
میتواند طرفین معامله را در معرض خطر قرار دهد .چگونگی استدالل فقیهان و بررسی
نظرهای فقیهان معاصر نشان میدهد که جهالت یا عدم اطمینان صرف ،برای غرریشدن
معامله کفایت نمیکند ،بلکه مالزمه عدم اطمینان با خطر به پدیدآمدن غرر میانجامد
(موسویان و علیزاده اصل ،2314 ،ص.)24

بر اساس این قاعده چنانکه عدم شفافیت و ابهام در قراردادی سبب خطری برای
طرفین معامله شود ،معامله غرری بوده و مورد پذیرش نخواهد بود.

 .2قاعده الضرر
مضمون قاعده الضرر ،نفی مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسالم است (کرمی و

پورمند . )2336 ،برای قاعده نفی ضرر ادله قرآنی ،روایی و عقلی وجود دارد .آیه قرآنی زیر
یکی از دالیل رد مفهوم ضرر و اضرار میباشد« :لَا تُضَارََّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» (بقره:
 .)233پیامبر اکرم نیز فرمودند« :لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ» (بجنوردی2442 ،ق ،ج،2

ص)241؛ یعنی اینکه در اسالم حکم ضرری وضع نشده است.
در اثبات خیار رؤیت ،خیار غبن ،خیار عیب ،خیار تدلیس و خیار تبعض صفقه و  ...ـ
که بر کاهش عدم تقارن اطالعات و ایجاد شفافیت اقتصادی مؤثرند ـ به این قاعده استناد
شده است (مراغی2421 ،ق ،ج ،2ص.)345

در پدیده عدم شفافیت اقتصادی که افراد در معامالت ،اطالعات بیشتری نسبت به
طرف مقابل دارند از آن سوءاستفاده کرده و به طرف دیگر ضرر میرسانند تا از طریق آن
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سود کسب کنند ،لذا طبق قاعده ذکرشده این پدیده در اسالم جایگاهی ندارد.

یکی از ضابطههایی که الزم است بر تمام قراردادها حاکم باشد ،عدم أکل مال به باطل
است .منظور از أکل هر آنچه در آن تصرف کرده یا مصرف میکند است (مجلسی2446 ،ق،

ج ،6ص )543و منظور از باطل نیز امور و رفتارهایی است که بر مبنای عرف ،پایه و اساس
ندارد (انصاری2423 ،ق ،ج ،5ص .)24مستند این قاعده آیههای  233سوره بقره و  21سوره
نساء است .صاحب مجمعالبیان بر آن است که مراد از أکل مال به باطل ،غصب ،ظلم و
وجوه دیگری است که غیرحالل باشد (طبرسی ،2312 ،ج ،2ص .)546عالمه طباطبایی مراد
از أکل را هرگونه تصرف مجاز میداند؛ بنابراین أکل به باطل هرگونه تصرفی است که
مجاز نباشد (طباطبایی2421 ،ق ،ج ،2ص .)52این قاعده از جمله قاعدههای گسترده و
اثرگذار در معاملههاست که به عنوان قاعده فقهی در تمام ابواب جریان دارد« .باء» در کلمه
«بالباطل» را به دو معنا می توان گرفت :الف) به معنای عوض استفاده شود؛ یعنی اموال خود
را در برابر عوض باطل نخورید .ب) حکایت از سببیت کند؛ یعنی اگر معاملهها با سبب
باطل انجام گیرد ،صحیح نیست؛ به عبارت سادهتر مسلمانان نباید در معاملهای شرکت کنند
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 .3قاعده أکل مال به باطل

که از راه غیرشرعی مال یا منفعتی به دست آورند (مجلسی2446 ،ق ،ج ،1ص)21؛ بنابراین
معامالت نباید با سبب باطل انجام شود و هیچ کس نباید بهطور ظالمانه مالک اموال دیگران
شود؛ پس اگر در معاملهای به دلیل عدم شفافیت و تقارن اطالعات یکی از طرفین بر مال
دیگری تملک پیدا کند مشمول أکل مال به باطل شده است.
 .4قاعده وجوب اعالم الجاهل فیما یعطی
بر اساس این قاعده اگر کسی چیزی را که دارای خطر است به دیگری که ناآگاه از آن
است بدهد ،باید او را از آن خطر آگاه کند؛ نظیر دادن یک چیز نجسشده به دیگری .برای
این قاعده به روایات حرمت تغریر (فریفتن) جاهل و وجوب اعالمکردن عیب کاال استناد
شده است .شیخ انصاری نیز در مسئله وجوب آگاهکردن مشتری به کاالی متنجس قائل به
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وجوب نفسی است؛ یعنی اینکه اعالم نجاست فیحدذاته واجب میباشد و ربطی به معامله
ندارد (مصطفوی2422 ،ق ،ص .)211مصطفوی در بیان مدارك این قاعده به وجوب اعالم
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عیب در کالم فقیهان استناد کرده و ذکر نقص یا نجاست در کاال را واجب میداند (همان،

ص)342؛ بنابراین هرچند اصل این قاعده در باب فروش کاالی متنجس مطرح است و از
این جهت وجوب اعالم نجاست مبیع مطرح است که ممکن است خریدار سهواً مرتکب
فعل حرام شود؛ ولی از این قاعده به صورت وسیعتری نیز در معامالت و شفافیت
اقتصادی میتوان بهره برد؛ به عبارت دیگر همانطورکه در توضیح قاعده آمده است ،اگر
در کاالیی عیب و نقصی وجود داشته باشد که عدم اطالع خریدار از آن ممکن است برای
او خطراتی به همراه داشته باشد بیان عیب و نقص آن کاال وجوب پیدا میکند.
 .5قاعده غرور و تدلیس
غرور ،در لغت به معنای چیزی است که مایه جهل و غفلت انسان میشود (مصطفی،

2131م ،ج ،2ص )643و در اصطالح فقهی ،مراد از قاعده غرور این است که هرگاه غرامتی
که در اثر غفلت و جهل شخص به واقع ،به سبب شخص دیگری برسد ،همان شخص
فریبدهنده ضامن است و معامله در برخی موارد باطل است (مکارم شیرازی2422 ،ق ،ج،2

ص .)213مستند این قاعده نیز قول نبوی مشهور «المغرور یرجع الي من غرَّه» است؛ یعنی
مغرور ،به شخصی که او را فریبداده مراجعه میکند ـ و خسارت را از او میگیرد ـ .قدر

متیقن از این قاعده ،صورتی است که شخص فریبدهنده (غار) ،علم به تحقق غرر داشته
باشد و شخص مغرور ،جاهل به واقع باشد (فاضل لنکرانی2425 ،ق ،ص .)223از روایات به
دست میآید که تدلیس به مجرد علم غار محقق میشود هرچند شخص ،با سکوتش
موجب غرر شده باشد (همان ،ص .)223از جمله مواردی که میتوان از این قاعده در
شفافیت اقتصادی بهره برد این است که میتوان تبلیغات اغواگرانه رسانهها مانند تلویزیون،
رادیو و روزنامهها را در صورتى که موجب خسارت باشد ،مصداق قاعده غرور دانست و
چنانچه شخص ،مؤسسه و یا کارخانه و همانند اینها با بهکارگیری نام و یا نشان دیگران که
از ارزش و معروفیت برخوردار است ،سبب گردد مشترى فریب بخورد و آن کاال را بخرد،
این عمل موجب ضمان صاحب کاال نسبت به خسارت وارده بر مشترى مىگردد.

 .3-3آموزههای فقهی مؤثر در شفافیت اقتصادی در عقود اسالمی
 .1-3-3مؤلفههای شفافیت هنگام اجرای عقود
است .منظور از منجّزبودن این است که اثر قرارداد بر حسب انشاء ،موقوف به امر دیگری
نباشد؛ در غیر این صورت این قرارداد معلق شمرده میشود؛ به عبارت دیگر اگر طرفین
قرارداد اراده خود را برای انشای قرارداد موقوف به تحقق شرط دیگری کنند دیگر این
قرارداد منجّز نخواهد بود .در بررسی ابواب مختلف فقهی ،در قراردادهای زیر تنجیز به
عنوان یکی از شروط قرارداد معرفی شده است:
عقد بیع (بهجت ،2332 ،ج ،2م ،)2411اجاره (مصطفوی2423 ،ق ،ص ،)235مضاربه (همان،
ص ،)231حواله (موسوی خمینی2425 ،ق ،ج ،2ص ،)32کفالت (نجفی2312 ،ق ،ج،26

ص ،)225صلح (عالمه حلی[ ،بیتا] ،ج ،2ص ،)216هبه (مصطفوی ،2315 ،ص ،)241ضمان
(موسوی خمینی2425 ،ق ،ج ،2ص )25باید روشن ،منجز و قطعی باشد ،نه معلّق و مشروط
به چیزی؛ پس اگر معلّ ق و مشروط به شرطی باشد که آن شرط هنگام عقد موجود نباشد،
قرارداد باطل است؛ بنابراین قرارداد باید از هرگونه ابهام و تردید به دور باشد .عقد وکالت
نیز باید منجّز و مشخص باشد ،نه معلق و نامعلوم؛ پس اگر موکل به وکیل بگوید هرگاه
فالنی از سفر برگشت تو وکیلم هستی عقد وکالت تحقق پیدا نمیکند (محقق حلی2443 ،ق،
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 .1منجّزبودن قرارداد :یکی از شروط اصلی برخی از قراردادها منجّزبودن آنها بیان شده
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ج ،2ص /213موسوی خمینی2425 ،ق ،ج ،2ص .)31البته اگر اصل وکالت منجّز باشد ،ولی
متعلق آن تعلیقی باشد مانعی ندارد (مصطفوی و دیگران ،2315 ،ص.)242

 .2مـعلوم و معینبودن مورد معامله :دو واژه «معلوم» و «معین» برخالف آنچه نخست
به ذهن میرسد داراى یک مفهوم نیستند؛ منظور از «معلومبودن» مورد معامله این است که
اوصاف آن نزد دو طرف معامله معلوم و روشن باشد و هر یک از خریدار و فروشنده بداند
که دقیقاً چه چیزى مىگیرد و در برابر آن چه چیزى مىدهد و به عبارت دیگر مبیع مبهم
نباشد (ماده  226ق.م)؛ ولى مقصود از «معینبودن» این است که مالى که اوصاف آن معلوم
است ،از میان مصادیق و افراد آن تعیین شود و به عبارت دیگر ،مبیع در یکى از دو چیز
معلوم مردد نباشد (بند سوم ماده  214ق.م) .عالوه بر بیع در سایر قراردادها نیز به این
شروط تأکید شده که به صورت مختصر در جدول زیر به آن اشاره شده است:
52
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نام قرارداد

مـعلوم و معینبودن مورد معامله در قراردادها

کاالی مورد معامله و قیمت آن باید از نظر ظاهر ،قیمت و وزن نزد طرفین معامله مشخص
بیع
باشد (موسوی خمینی5241 ،ق ،ج ،5ص /151مکارم شیرازی ،5831 ،م.)5834
* مورد اجاره عالوه بر معینبودن ،باید معلوم نیز باشد؛ یعنی اجارهکننده باید مشخصات آن
مال را بداند؛ پس اگر از خصوصیات آن اطالعات کافی پیدا نکرده باشد باطل است (موسوی
اجاره
خمینی5241 ،ق ،ج ،5ص.)185
* مالاالجاره و اجرت باید معلوم باشد؛ نوع منفعت در اجاره باید مشخص باشد؛ پس اگر مورد
اجاره دارای منافع مختلف و متعدد باشد باید مشخص گردند (همان).
* مقدار سرمایه باید نزد طرفین مشخص و معلوم باشد تا بر اثر جهالت ،غرر برای کسی پیش
نیاید (همان ،ص )906و طرفین متضرر نشوند.
مضاربه
* سود و ربح در مضاربه باید معین و مشخص باشد؛ پس اگر مالک به عامل بگوید هر اندازه
سود به من بدهی مانعی ندارد ،کافی نمیباشد (همان ،ص.)903
* مالک باید زمین را معین کند ،همچنین خرجی را که هر کدام از طرفین باید بکنند معین
کنند؛ شرط دیگر این است که باید زراعتی را که میخواهد انجام دهد معین کنند و نیز اگر
مزارعه
مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه میخواهی به من بده صحیح نیست (موسوی
خمینی5249 ،ق ،م.)4451
در مساقات باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که
مساقات
مثالً یک تُن از میوهها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار میکند ،معامله باطل است

جعاله

(همان ،م.)4543
* عوض در جعاله باید از نظر جنس ،مقدار و دیگر خصوصیات مشخص باشد؛ در جعاله نباید
عمل از کلیه جهات ،مجهول و مبهم باشد بلکه باید تا حدودی معین و مشخص باشد (همان،
5241ق ،ج ،5ص )138که موجبات نزاع و درگیری میان جاعل و عامل پدید نیاید (مصطفوی،

 ،5861ص.)504
شرکت

از جمله شرایط عقد شرکت ،مشخصبودن سهم هر یک از شرکا از سرمایه ،تقسیم سود و

زیان به نسبت سرمایهها و مشخصبودن آن است (موسوی خمینی5241 ،ق ،ج ،5ص.)948

رهن

مال مرهون و وثیقه باید مشخص و معلوم باشد (موسوی خمینی5241 ،ق ،ج ،4ص.)2

هبه

وکالت

حواله

کفالت

مورد هبه باید دقیقاً معلوم باشد؛ پس اگر بگوید بخشی از این مال را به تو هبه کردم باید آن
بخش معلوم باشد که چقدر است وگرنه هبه باطل خواهد بود .همچنین مورد هبه باید معین
باشد و نه مردد؛ پس اگر بگوید یکی از این دو کتاب را هبه کردم صحیح نیست (مصطفوی،
 ،5861ص.)523
مورد وکالت باید مشخص و معلوم باشد؛ پس موکل باید مشخص کند که وکیل در چه
کارهایی وکالت دارد وگرنه وکالت صحیح نیست همچنین موکلفیه (کار وکالتی) باید مبهم
نباشد؛ پس اگر بگوید تو وکیل هستی که یکی از کارهای مرا انجام دهی صحیح نمیباشد
(مصطفوی ،5861 ،ص.)594-595
* مورد حواله باید معلوم و مشخص باشد (عالمه حلی5240 ،ق ،ج ،4ص.)183
* اگر محالبه (مورد حواله) مجهول و یا مبهم و مردد بود عقد حواله صحیح نیست؛ اما مقدار
و دیگر خصوصیات آن الزم نیست چندان مشخص باشد (مصطفوی ،5861 ،ص.)536
مورد کفالت نزد کفیل باید تا حدودی مشخص باشد تا او بداند که در چه موردی و تا چه
حدی کفالت میکند و گرنه صحیح نیست .همچنین مکفول (بدهکار) و مکفولله (صاحب
حق) باید مشخص و معلوم باشد؛ چون موضوع تعهد کفیل ،احضار مکفول است؛ پس باید
مشخص و معلوم باشد که کفیل از چه کسی و برای چه کسی کفالت میکند (مصطفوی،
 ،5861ص.)563
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ودیعه

* مستعیر باید مشخص و معین باشد؛ پس اگر معیر بگوید من این مال را به یکی از چند نفر
عاریه دادم صحیح نیست؛ ولی اگر به همه عاریه دهد تا همگان به نوبت از آن استفاده کنند
مانعی ندارد (همان ،ص.)164
* مال ودعی باید تا حدی معلوم و مشخص باشد؛ چهبسا مستودع قدرت بر نگهداری آن
نداشته باشد و یا اگر متوجه شود نخواهد آن را نگهداری کند (مصطفوی ،5861 ،ص.)548
* باید نوع منفعت و بهرهبرداری را که مستعیر میخواهد از آن استفاده کند مشخص باشد
(همان ،ص.)585

قرض

ضمان

صلح
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وصیت

موضوع قرض باید از نظر قیمت ،مقدار ،خصوصیات و اوصاف آن و نیز از نظر وزن ،شماره و
غیره معین و مشخص باشد؛ پس قرضدادن چیزهایی که مبهم و مردد است و یا مشخصات
آن روشن نیست صحیح نمیباشد (موسوی خمینی5241 ،ق ،ج ،5ص.)596
* مورد ضمان باید معین باشد در حدی که شک و تردید را از بین ببرد؛ پس ضمانت یکی از
چند دین بهنحو تردید باطل است (مکارم ،5831 ،م.)5630
* مضمونعنه (بدهکار ـ مدیون اصلی) باید نزد ضامن مشخص باشد؛ پس اگر مبهم یا مردد
باشد صحیح نیست؛ بنابراین اگر ضامن بگوید ضمانت یکی از دو مدیون را بر عهده میگیرم
قابل قبول نیست (همان).
مورد صلح باید معین و مشخص باشد؛ پس صلح بر یکی از دو چیز به صورت تردید و مردد
صحیح نیست؛ اما معلومبودن مورد صلح الزم نیست؛ پس اگر نسبت به آن جاهل باشند صلح
منعقد میگردد (موسوی خمینی5241 ،ق ،ج ،5ص.)198
مورد وصیت (موصیبه) باید بهگونهای مشخص و معلوم باشد که زمینه اشتباه و اختالف و
نزاع را فراهم نیاورد؛ بنابراین ابهام و اجمال و تردید در موصیبه موجب بطالن وصیت است؛
زیرا وارثان و یا وصی که متعهد برای اجرای وصیت میت میباشند چگونه میتوانند در صورت
ابهام و اجمال مورد وصیت را انجام دهند (مصطفوی ،5861 ،ص.)428
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 .3مشخصبودن مدت و مکان قرارداد :یکی از مواردی که سبب شفافیت اقتصادی در
قراردادها میشود تعیین زمان و مکان قرارداد است .باید مدت قرارداد در حین انعقاد
قرارداد معین شود تا از هرگونه ابهام به دور باشد .مصادیق تعیین مدت قرارداد در زیر آمده
است:
لزوم تعیین دقیق مدت و تاریخ تسلیم کاال در بیع سلف (مکارم شیرازی ،2335 ،م)2344

و نیز تعیین مکان تحویل آن (فاضل لنکرانی ،2335 ،م ،)2231لزوم تعیین تاریخ پرداخت در
معامله نسیه و بطالن نسیه مدتدار در صورت عدم تعیین تاریخ پرداخت (موسوی خمینی،

2425ق ،ج ،2ص ،)422بطالن فروش کاالیی در ازای پرداخت سر خرمن به دلیل
مشخصنشدن دقیق زمان پرداخت (مکارم شیرازی ،2335 ،م ،)2111لزوم معلوم و
مشخصبودن مدت اجاره (موسوی خمینی2425 ،ق ،ج ،2ص ،)431لزوم تعیین مدت در
مزارعه و کافیبودن آن زمان برای بهدستآمدن محصول (همان2426 ،ق ،م،)2225
معلومبودن مدت مساقات (همان ،م )2221از جمله مواردی هستند که سبب قابل اتکابودن
اطالعات و در نتیجه افزایش شفافیت اقتصادی میشوند .شایان ذکر است بیع دین به دین

(کالی به کالی) نیز از این جهت که هم قیمت و هم کاال هر دو مدتدار بوده و معامله
کامالً ابهام دارد از نظر شیعه باطل است.

تحلیل اقتصادی نقش عقود اسالمی در افزایش شفافیت اقتصادی
همانطورکه گذشت ،منجّزبودن قرارداد ،مـعلوم و معینبودن مورد معامله و مشخصبودن
مدت و مکان قرارداد در هنگام قرارداد سبب میشود اطالعات قابل اتکایی به دست آید و
شفافیت باالتر رود ،همچنین مانع کژگزینی برای طرف قرارداد میشود .در این قسمت به
مقتضای هر قرارداد به مواردی که برای شفافیت بیشتر آن قرارداد در فقه اسالمی تأکید شده
است ،اشاره میشود:
الف) قرارداد بیع
 بر اساس فقه اسالمی خریدوفروشهای تصادفی مرسوم در زمان جاهلیت که باعناوین حصاة ،منابذة و مالمسة* آمده است و همگی با غرر همراه هستند ممنوع
خصوصیات کاال آگاهی داشته باشد مجبور به خرید آن کاال میشد و بنابراین از
اطالعات قابل اتکا محروم بوده و به دلیل عدم تقارن اطالعات بین خریدار و
فروشنده شفافیت اقتصادی کاهش مییافت؛ لذا اسالم اینگونه معامالت را غیر
مشروع دانسته است.
 قابلیت دسترسی به اطالعات قابل اتکا در برخی از موارد عقد بیع چنان مهم استکه صحت و بطالن قرارداد وابسته به آن است؛ مثالً اینکه خریدار باید نسبت به
مالک یک عین اطالعات کامل داشته باشد و در غیر این صورت چنانچه معاملهای
*« .بیع حصاة» بدین معناست که فروشنده به مشترى بگوید :این سنگ را پرتاب کن به هر یک از پارچههاى
موجود بخورد به فالن مبلغ از آن تو باشد« .بيع منابذة» نیز بدین صورت بود که هر یک از متبایعین جامة
خویش را به سوى دیگرى مىانداخت و حتى بدون نگاه در آن به آن اکتفا میکرد؛ مانند اینکه فروشـنده
بگوید« :أنبذ اليك ثوبى بعشرة»« .بيع مالمسة» نیز به این کیفیت بود که تنها با لمس مبیع و حتـى بـا برخـورد
لباس مشترى به مبیع ،بدون اینکه آگاهى به جنس و وصف آن داشته باشد بیع واقـع مـىشـد و مشـترى
ملزم به خرید آن متاع بود (حر عاملی2441 ،ق ،ج ،21ص.)353

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /شفافیت اقتصادی در اقتصاد اسالمی ...

شده است .در هر یک از این موارد مشتری بدون اینکه نسبت به جنس و
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بیع فضولی باشد و مالک هم اجازه ندهد معامله باطل خواهد بود (موسوی خمینی،

2425ق ،ج ،2ص )313یا اینکه در بیع نسیه اگر فروشنده به کسی که قیمت جنس
را نمیداند نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است (موسوی

خمینی2426 ،ق ،م .)2113در هر دو مثال باال عدم تقارن اطالعات بین خریدار و
فروشنده وجود دارد و چهبسا اگر در مثال اول ،خریدار نسبت به مالکیت واقعی
کاالیی مطلع شود ،آن کاال را نخرد و یا در مثال دوم اگر از قیمت نقدی کاال باخبر
شود ،اقدام به خریدن آن کاال به صورت نسیه نکند و لذا به دلیل عدم اطالعات
قابل اتکا در این موارد مجبور به کژگزینی شده است؛ درحالیکه اگر شفافیت
اقتصادی حکمفرما بود چنین حالتی رخ نمیداد.
ب) قرارداد اجاره
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بهکارگیری اجیر پیش از تعیین اجرت مکروه است؛ بهتر آن است که در آغاز ،اجرت
مشخص شود آنگاه او را به کار گیرند (مصطفوی2423 ،ق ،ص .)221امام صادق فرمودند:
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«هر کس به خداوند و روز قیامت ایمان دارد ،پس به کار نگیرد اجیری را مگر آنکه اجرت
و دستمزد او را قبالً مشخص کرده باشد» (حر عاملی2441 ،ق ،ج ،21ص .)245شاید حکمت
تعیین اجرت قبل از شروع به کار ایجاد شفافیت بیشتر و نیز قابلیت دسترسی به اطالعات
قابل اتکا و بهموقعبودن برای نیروی کار است تا بتواند انتخاب درستی را انجام داده و از
کژگزینی در امان بماند.
ج) قرارداد مضاربه
 عامل نمیتواند پس از انعقاد مضاربه سرمایه را با سرمایه دیگر خواه از خود باشدیا دیگری مخلوط کند (موسوی خمینی2425 ،ق ،ج ،2ص)562؛ زیرا عقد مضاربه
با سرمایه مالک منعقد شده است نه سرمایه دیگر و اگر قرار است سرمایه دیگری
به آن ضمیمه شود میبایست در عقد مضاربه بیان شود و با اجازه مالک صورت
پذیرد (فاضل لنکرانی2426 ،ق ،ج ،2ص .)533به نظر میرسد علت این مطلب
جلوگیری عامل از کژمنشی باشد و به سبب این حکم او را ملزم کرده است که
همه اطالعات را در اختیار مالک قرار دهد تا شفافیت اقتصادی فراهم شود.

د) قرارداد شرکت
 بر اساس فقه شیعه شرکت ابدان و مفاوضه* باطل است؛ پس هر کس هر قدراجرت گرفته مال خود او خواهد بود و دیگری در آن سهم ندارد (موسوی خمینی،

 ،2425ج ،2ص )535به نظر میرسد یک از دالیلی که شرکت ابدان و مفاوضه
باطل است این است که در هر دو نوع از شرکت شفافیت کافی وجود ندارد و هر
فردی از دستمزد متناسب با میزان کاری که انجام داده برخوردار نمیشود.
ه) قرارداد وکالت
 وکالت وکیل به صرف عزل از سوی موکل منحل نمیشود بلکه وصول خبر عزلبه او نیز شرط است (محقق حلی2443 ،ق ،ج ،2ص .)213همانگونهکه در این
مسئله مشهود است یکی از عناصر مهم شفافیت ،اطالعات بهجا و بهموقع است؛
لذا اگر اطالعات بهموقع فراهم نباشد چهبسا هدف مدنظر موکل محقق نشود.
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و) قرارداد ضمان ،حواله و کفالت
نسبت به تمکن یا عدم تمکن ضامن ،محالعلیه و کفیل شرط است و لذا در
صورت جهل قراردادهای مذکور امکان فسخ دارد و یا خودبهخود فسخ میگردد
(عالمه حلی[ ،بیتا] ،ج ،2ص /31فاضل لنکرانی ،2335 ،م .)2443در این موارد نیز
ممکن است مضمونله (طلبکار) ،محتال و مکفولله به دلیل فقدان اطالعات قابل
اتکا مجبور به کژگزینی شوند؛ لذا با درنظرگرفتن حق فسخ در این موارد از عدم
تقارن اطالعات کاسته و شفافیت اقتصادی بیشتر میگردد.

* .شرکت ابدان عبارت است از اینکه دو نفر با هم قرارداد کنند که هر یک کار خود را انجام دهد ،ولـی در
سود با یکدیگر شریک باشند؛ خواه کار آنها از نظر نوع و مقدار یکی باشد یا متفاوت .شرکت مفاوضه آن
است که دو نفر یا بیشتر با عقد لفظی قرار بگذارند بر اینکه بین آنها هرچه بـه دسـت آوردنـد و سـود و
زیان شریک باشند (شهید ثانی ،2443 ،ج ،4ص.)211
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 -در قراردادهای ضمان ،حواله و کفالت عالمبودن مضمونله ،محتال و مکفولله

 .2-3-3مؤلفههای شفافیت پس از اجرای عقود
گاهی ممکن است به سبب رعایتنشدن احکام و شرایطی که در فقه اسالمی در پیش و
هنگام قراردادها نسبت به آنها تأکید شده است غفلت صورت گیرد و ضررهایی را برای
یکی از طرفین قرارداد به بار آورد که در فقه اسالمی برای این موارد نیز راه چارهای
ا ندیشیده شده و بحثی با عنوان خیارات مطرح شده است .از جمله خیاراتی که مرتبط با
بحث شفافیت اطالعات است میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1خیار تخلف شرط (اشتراط) :بر اساس این خیار هر یک از طرفین ،خالف آنچه
تعهد کرده عمل نماید اختیار فسخ معامله برای طرف مقابل وجود دارد (مشکینی ،ج،2

 ،2312ص .)231پس وجود چنین حقی میتواند در عدم پنهانکاری عامدانه اطالعات مؤثر
باشد.
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 .2خیار غبن :در صورتی که خریدار (فروشنده) بدون اطالع از قیمت واقعی ،کاالیی را
با قیمتی بیشتر (کمتر) از قیمت بازار خریداری نماید (بفروشد) (موسوی خمینی2425 ،ق،
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ج ،2ص )313و یکی از طرفین دچار ضرر و زیان شده در این صورت طرف مغبون حق
فسخ یا اخذ ارش (دریافت مابهالتفاوت ارزش واقعی با قیمت فروختهشده) دارد؛ ازاینرو
طرفین برای جلوگیری از فسخشدن معامله سعی در انجام معامله با کمترین پنهانکاری
اطالعات را دارند و این امر شفافیت اقتصادی را افزایش میدهد.
 .3خیار رؤیت :گاهی اوقات ممکن است خریدار کاال را از روی وصف شخص
دیگری بدون مشاهده بخرد سپس کاال را خالف وصف مذکور بیابد و یا کاال خالف
وصف سابق باشد (همان ،ج ،2ص .)443در این صورت نیز به دلیل صحیح یا کاملنبودن
اطالعات حق فسخ یا اخذ ارش وجود دارد.
 .4خیار تدلیس :زمانی که فروشنده با نمایاندن یک صفت کمالى که در مال نباشد و یا
با پنهاننمودن صفت نقصى که در مال موجود است کاری کند که سبب فریبخوردن
مشترى شود ،مشتری در قبولکردن یا فسخ معامله اختیار دارد (امامی[ ،بیتا] ،ج ،2ص.)524
این مورد نیز نوعی فسخ معامله به دلیل پنهانکردن اطالعات و یا ارائه اطالعات غیر قابل
اتکاست؛ پس در صورت وجود چنین اختیاری فروشنده سعی میکند اطالعات درستی
ارائه دهد و ازاینرو شفافیت اقتصادی افزایش مییابد.

 .5خیار عیب :اگر خریدار بعد از معامله بفهمد که مورد معامله معیوب بوده در
قبولکردن کاال و گرفتن خسارت (ارش) یا فسخ معامله مختار است (موسوی خمینی،

2425ق ،ج ،2ص .)441در این مورد اگر خریدار به دلیل اطالعات غیر قابل اتکا کاالیی را
خریداری کند و بعد متوجه عیبی در کاال شود حق فسخ معامله را دارد؛ پس بهتر است
فروشنده از همان ابتدا اطالعات صحیح را به خریدار ارائه دهد.
 .6خیار تبعض صفقه :این خیار وقتى حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بخشی از
کاال به هر دلیلی باطل باشد ،در این صورت مشترى حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید
یا در بخشی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به بخشی که بیع باطل بوده است
ثمن را استرداد کند (امامی[ ،بیتا] ،ج ،2ص .)521در این حالت نیز وجود خیار برای مشتری
سبب افزایش شفافیت اقتصادی خواهد شد.

جمعبندی و نتیجهگیری
اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است .شفافیت اقتصادی نقطه مقابل پنهانکاری و
اقدامات خالف قانون است که برایند آنها فساد و اختالل و از جمله اختالل نظام
بانکداری ،نظام مالیاتی ،گمرك و  ...است.
پژوهش حاضر که با هدف بررسی ظرفیت فقه اقتصادی و با رویکردی قرآنی ـ روایی
در ایجاد شفافیت اقتصادی در معامالت و قراردادها صورت گرفت از میان تعاریف مختلف
شفافیت اقتصادی چهار مؤلفه الف) قابلیت دسترسی به اطالعات برای همه افراد؛ ب) قابل
اتکابودن اطالعات؛ ج) بهموقعبودن اطالعات؛ د) پرهیز از مخفی کردن عامدانه اطالعات
استخراج شد و سپس این مؤلفهها در ابواب مختلف فقه اقتصادی در سه بخش کاوش شد؛
در بخش اول احکام تکلیفی ناظر به شفافیت اقتصادی بررسی گردید و احکام الزامی و
غیرالزامی در شفافیت اقتصادی استخراج شده و تأثیر آنها بر هر یک از مؤلفههای شفافیت
و نیز کژگزینی و کژمنشی که از پیامدهای عدم تقارن اطالعات هستند ،تبیین شد؛ در بخش
دوم مقاله از قواعد فقهی مؤثر در شفافیت اقتصادی نام برده شد و در بخش سوم مؤلفههای
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شفافیت اطالعات در فعالیتهای اقتصادی به قدری مهم است که در سیاستهای کلی
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شفافیت اقتصادی در عقود اسالمی از حیث زمان انجام قرارداد (هنگام و پس از اجرای
عقود) استخراج و تحلیل اقتصادی آنها در شفافیت اقتصادی صورت گرفت.
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 .6حر عاملى ،محمدبنحسن؛ تفصيی وسيا العيیإة ليصت صيی  ايا العي إة؛ قـم:
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