
  8931م / پاییز دین پژوهی / سال اول / شماره یکتمدن اسالمی و 
 

 11       

 

 

                                                             پژوهی نشریه علمی تمدن اسالمی و دین  

 8931 پاییز /شماره یکم /سال اول     

                                                                                                    

: 20.1001.1.26764830.1398.1.1.4.4 
نتاثیرآیات و روایات در اصول اخالق تجارت اسالمی محیط کسب و کار؛ مورد کاوی بازارتهرا  

 2دهقان تک حبیبه/ 1اصفهانی بخش نجات یعل

 ( 72 – 33) 

 چکیده

 های فعالیت در ها آن تأثیر میزان و اسالمی تجارت اخالق های شاخص بررسی به حاضر تحقیق    
 منابع میان از اسالمی تجارت اخالق احتمالی های شاخص ابتدا در.پردازد می تهران بازار بازرگانی
. است شده نظرسنجی اسالمی علوم نظران صاحب میان در سپس و تخراجاس دیني معتبر ای کتابخانه

 و کسب در اسالمی تجارت اخالق های شاخص عنوان به مورد دوازده انتخاب نظرسنجی این حاصل
 تهران بازار در که است شده طراحی ای پرسشنامه ها، شاخص این اساس بر. است اسالمي تمدن کار

 مؤثر بر مبنی مقاله، این های فرضیه که دهد می نشان آماری های هداد بررسی نتیجه. گردید توزیع
 است. تأیید مورد بازرگانی، های فعالیت بر اسالمی تجارت اخالق گانه دوازده های شاخص بودن

 تهران. بازار و بازرگانی های فعالیت تأثیر، تجارت، اخالق، اسالم،: کلیدی واژگان

 

 

                                                                 
       hany.orveh@gmail.com ، ایران.تهران ،دانشگاه پیام نور ،علوم قرآن و حدیثگروه ـ دانشیار  1
 habibeh.tak@gmail.com ، تهران، ایران.دانشگاه پیام نور تهران غرب ،ـ  کارشناس ارشد مدیریت اجرایی )استراتژیک( 2

 نوع مقاله: کاربردی                  28/3/8931تاریخ پذیرش:        8/9/8931تاریخ دریافت: 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.26764830.1398.1.1.4.4
mailto:habibeh.tak@gmail.com


 بازارتهران یکسب و کار؛ مورد کاو یطمح یدر اصول اخالق تجارت اسالم یاتو روا یرآیاتتاث
 

 11  

 مقدمه
رفت های بشری روابط تجاری بسیار گسترش یافته و نظریه پردازان مغرب در زمانه ای که به مدد پیش

زمین با توجه به انسان شناسی و فلسفه خاص خود به ارایه الگوهای اخالقی می پردازند، ما در صدد 
یافتن الگوی اخالقی مناسب برای روابط تجاری هستیم؛ الگویی که با دین و ملیت ما تناسب داشته و 

اسالمی را برطرف کند.اهمیت پرداختن به موضوعاتی از این دست زمانی -ه ایرانینیازهای جامع
نمودار می شود که در پی یافتن یک تئوری جامع در مجامع علمی و یک شیوه نامه عملکرد برای ارایه 
در سطح جامعه باشیم، شیوه ای که متناسب با دین، فلسفه و انسان شناسی اسالمی باشد. در این 

های اخالق تجارت اسالمی و سپس سنجش ر پژوهشی که پیش رو دارید، بررسی شاخصراستا، د
ها در فعالیت های بازرگانی در بازار تهران است. سؤال اصلی ما این بوده است که میزان تأثیر آن

 های اصول اخالق تجارت اسالمی چیست؟ شاخص
 

 پیشینه نظری
( به بررسی روابط 1٥8٥ینش و ارزش های اسالمی")مجید رضایی در مقاله "کار اقتصادی در پرتو ب

حاکم بر بازار کار و روابط آن با اعتقادات و اخالق اسالمی پرداخته و روابط حاکم بر بازار کار را متأثر 
ای بوده است.وی معتقد است از دیدگاه مکتب اقتصادی به کار می داند. روش این تحقیق کتابخانه

ثار شدیدی بر رفتار دارد. اعتقادات اسالمی و اخالقیات آن، مسلمان اخالقیات و روش های عملی، آ
 را به انجام کار اقتصادی ترغیب ساخته، انگیزه های متعددی را در آنان ایجاد می کند. 
( با روش 1٥89سیدمحمد کاظم رجایی در مقاله"ویژگی های بازار اسالمی در نظریه و عمل")

و کارکردهای بازار اسالمی پرداخته است. فرضیه اصلی مقاله تحلیلی به تحلیل ویژگی ها -توصیفی
این است که بازار اسالمی را می توان با ویژگی های شفافیت، تطابق با شرع، حاکمیت اخالق اسالمی 
و هدایت و نظارت دولت بازشناسی،  جلوه هایی از تحقق این ویژگی ها در سابقه تمدنی آن مشاهده 

اسالمی را از طرفی ناشی از ساختار فضای فیزیکی و از طرفی ناشی از  کرد. وی شفافیت در بازار
 انگیزه های قوی و الهی عامالن اقتصادی برای پرهیز از پنهان کاری اطالعاتی می داند. 
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( با روش 8931غالم علی معصومی نیا در مقاله"اخالق اقتصادی؛ مبانی بینشی، آموزه ها و آثار")
از مطرح کردن آموزه های اخالق اسالمی فرضیه های خود را به شرح  تحلیلی پس -تحقیق  توصیفی

زیر ارائه مي کند. اقتصاد تجلی گاه ارزش های انسانی و وسیله رسیدن انسان ها به سعادت ابدی 
 است؛

قسمت عمده  التزام به آموزه های اخالقی تا حد فراوانی تعارض بین کارایی و عدالت را از بین می برد؛
 ای سازوکار بازار )ساز و کار قیمت ها( را جبران می کند.نارسایی ه

( با روشي کتابخانه اي به 8919جواد ایروانی در مقاله"اخالق اقتصادی از دیدگاه قران و حدیث") 
بررسی رابطه اخالق با اقتصاد و نقد مبانی سرمایه داری می پردازد. بخشی از این مقاله که با موضوع 

د تبیین اصول حاکم بر اخالق تجارت است. از میان نکات مطرح شده در این این پژوهش ارتباط دار
مقاله شاخص انضباط کاری و توزیع ثروت بین مقاله و موضوع پژوهش حاضر مشترک است.یکی از 
زیر شاخص هایی که نویسنده در شاخص انضباط کاری مطرح نموده است.نویسنده معتقد است که 

ری بهینه از سرمایه ها می گردد. در شاخص توزیع ثروت نیز بر آن است انضباط کاری باعث بهره بردا
که آموزه های اسالمی با هدف برقراری عدالت و مبارزه با فقر شیوه هایی را ارائه می نماید که یکی از 

 آن ها مقابله فرهنگی با خاستگاه ها و پیامدهای فقر و تکاثر در قالب ارائه اخالق اقتصادی است. 
نوس و جمال خانی جزنی در مقاله"اخالقیات و بازاریابی، بررسی تطبیقی نظرات روحانیون، داور و

( به جلوه گاه های نظام اسالمی در 8918مدیران شرکت های دولتی و مدیران شرکت های خصوصی")
ارتباط با اخالقیات بازاریابی در سطح ایده آل و عمل گرایی پرداخته است. جامعه نمونه این تحقیق 

های دولتی بوده است؛ شامل سه گروه روحانیون، مدیران شرکت های خصوصی و مدیران شرکت
ها بر اساس مقیاس لیکرت در ارتباط با اخالقیات و بازاریابی طرح شده اند. برای تحلیل پرسشنامه

به آماری استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد روحانیون نسبت tها از آزمون رسشنامهپ
مدیران شرکت های خصوصی به نحو معناداری به تأثیر اخالقیات و فلسفه اخالق بر مدیریت بازاریابی 
کید بیشتری داشته، با صراحت بیشتری عدم برقراری موازین اخالقی در عملکرد مدیران بازاریابی را  تأ

 افشا کرده اند. 
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(سعی دارد این 8915اقتصادی") سیداحسان خاندوزی در مقاله "نقش بسترسازی اخالقی در توسعه
نکته را ترسیم کند که تحقق الگوی توسعه )و از جمله سرمایه داری( به صورت بسیار جدی نیازمند 
بسترهای اخالقی و فرهنگی است و  عدم تناسب اخالق دینی با اخالق مطلوب الگوی توسعه)در 

های دین و ارزش های وضعیت ضعف عقالنیت دینی و پویایی آن(به تضعیف اهداف و کارکرد
اخالقی آن در جامعه می انجامد. محمدجمال خلیلیان اشکذری نیز طی مقاله ای با عنوان "شاخص 

(شاخص هایی را برای اخالق تجارت اسالمی 8931های ارزیابی تسهیل مبادالت در بازار اسالمی")
ست. روش مطالعه درج می کند که در این میان،شاخص شفافیت با شاخص های این مقاله مشترک ا

این مقاله کتابخانه ای است.نویسنده نقش دولت را در ایجاد این شفافیت برجسته می داند چرا که 
بسیاری از اطالعات مهم که باعث ایجاد رانت های اطالعاتی می شود در اختیار دولت است.یونس 

کید بر نوربخش هم مقاله ای با عنوان" تحلیل جامعه شناختی از رابطه دین، فرهنگ  با اقتصاد؛ با تأ
توصیفی به بررسی رابطه اقتصاد با عنصر غیراقتصادی در قالب  -( با روشي تحلیلي8919اسالم")

جامعه شناسی اقتصاد می پردازد. در میان عوامل این تحقیق، شاخص عزت نفس و عدم اتکای به 
مت اسالمی در دیگران، معادل شاخص تنظیم معامالت در جهت ارتقای استقالل و قدرت حکو

تحقیق ماست.نویسنده چنین جمع بندی می کنند که نظام های اقتصادی با نظام های حقوقی، 
سیاسی، دینی و فرهنگی جوامع ارتباط مستقیم دارند.سید حسین میرمعزی مقاله ای با عنوان"رقابت و 

در نظام سرمایه ( ارائه نموده است. این مقاله به بررسی رقابت 8917تعاون در نگرش اسالمی" در)
داری و رقابت و تعاون در نظام اسالمی می پردازد. وي رقابت و تعاون در خیرات را مورد تشویق اسالم 
می داند و معتقد است که اسالم برای دست یابی به اهداف، نهادینه کردن این دو اصل رفتاری را در 

م می داند.سید رضا حسینی در جامعه در همه نظام های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی الز
(با روش کتابخانه ای به واکاوی 8931مقاله" مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسالمی")

مفهوم عدالت اجتماعی پرداخته است.نویسنده رعایت عدالت اجتماعی را جزء حوزه حقوق برمي 
دالت را از حوزه اخالقیات خارج شمارد لذا نگارندگان با تأسي از مقاله مذکور و سایر نوشته ها ع

نموده و در گروه مبانی اندیشه ای اخالق قرار مي دهند.مقاله"آخرت گرایی قرانی؛ قوام بخش اقتصاد 
(تألیف مجید رضایی دوانی به بررسی رابطه تفکر اخرت گرا با رفتارهای اقتصادی می 8938«)متوازن
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عقال و اندیشه وران اقتصادی به آن توجه ندارند  پردازد و معتقد است دین در اموری که به طور معمول
مانند عدالت، حفظ حقوق ضعیفان و دوری از تجمل گرایی با بهره گیری از ایمان به آخرت زمینه 

 دوری از رفتارهای نامناسب را فراهم می کند.
 در ادمه آثار زیر نیز مورد بررسي قرار گرفته است:

 (8931علوی" اثر بهرام اخوان کاظمی)مقاله" نظارت و مبانی آن در اندیشه 
مقاله"سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی؛ مطالعه ای درباره مشارکت اجتماعی از منظر اسالم" اثر 

 (8913محمدنقی نظر پور و مصطفی منتظری مقدم)
 (8913مقاله"راهبردهای نظارت همگانی در جامعه دین بنیان" اثر فاطمه براتلو)

مصرف از دیدگاه مکاتب سودگرایی، وظیفه گرایی و اسالم" اثر علی رضا موفق و مقاله"مبانی اخالقی 
 (8913علی اصغر هادوی نیا)

مقاله " عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی اسالم و لیبرالیسم" اثر سید محمد محمودی 
 (8915گلپایگانی)

 (8911مقاله"تحلیل الگوهای اقتصادی تعاون" اثر حمید آماده و مجید کوپاهی)
مقاله"بررسی حکم اطالع رسانی نسبت به فرصت های اقتصادی"اثر مهدی نوریان، سید محمد رضا 

 (8913امام و عابدین مؤمنی)
کید بر رویکرد اسالمی" اثر قهرمان  مقاله" طراحی سازوکار و نقش آن در بازار کاالهای اعتباری؛ با تأ

 (1٥92عبدلی و مهدی موحدی )
 ( 1٥81ناهی اقتصادی در احکام اسالمی" اثر حسن سبحانی)مقاله" بررسی عناصری از م

مقاله"کاربرد نظریه عدالت اقتصادی در نظام اسالمی توزیع ثروت و درآمد" اثر ایرج توتونچیان و 
 (1٥79حسین عیوضلو)

کید بر رویکرداسالمی" اثر میثم لطیفی)  (1٥88رساله"بازپردازی مفهوم نظم و انضباط در سازمان؛با تأ
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 رسي مفهوميبر
است که به معنای شکل درونی انسان، سرشت و سجیه آمده است. به غرایز « خلق»کلمه اخالق جمع 

و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان وجود دارد هم اخالق گفته می شود و به کردارها و 
رفتارهایی که از این خلقیات ناشی می شود نیز اخالق یا رفتاراخالقی می 

(یکی از تعاریفی که دانشمندان اخالق حرفه ای در رابطه با اخالق به 11:1٥88محفوظی،گویند.)
جای خلق و خو به کار برده اند، تعبیر روان شناختی الگوی رفتار ارتباطی است. در این کاربرد، الگوی 

 ( ٤8: 1٥91رفتاری به معنای رفتار نهادینه شده و پایدار و به عبارتی همان خلق و خوست.)نقوی،
تجارت از نظر لغت به معنای نقل اشیاء از محلی به محل دیگر است و در اصطالح به داد و ستد و 
مبادالتی که طی قراردادی انجام می گیرد، گفته می شود. پس از تولید برای رفع نیاز باید کاالها مبادله 

آمده اند. در این زمینه، شوند لذا عده ای تجارت می کنند و پول و بانک هم به همین منظور به وجود 
فقه برای تنظیم روابط صادقانه، تأمین مصالح فردی و اجتماعی، جلوگیری از هرج و مرج و اختالف 

(هم چنین تجارت در آموزه های دینی به مفهوم عام و ٥9:1٥7٤احکام و قوانینی دارد.)صنعت کار،
صادی اعم از تولید و داد وستد خاص استفاده شده است. تجارت به مفهوم عام هر گونه فعالیت اقت

است و به مفهوم خاص تجارت یعنی بازرگانی و داد و ستد که در پاره ای آیات و روایات مد نظر 
 ( ٥1: 1٥91است.)آصف نژاد،

بازار به مفهوم مکان مبادله،در این معنا، بازار مکان یا  -1بازار نیز از دو منظر تعریف شده است: 
ریداران و فروشندگان کاالها، خدمات و منابع را خرید و فروش می کنند. موقعیتی است که در آن، خ

بازار به  -2برای هر کاال، خدمت، و منبعی که در اقتصاد خرید و فروش می شود، بازاری وجود دارد.
معنای ساز و کار مبادله،در این صورت، بازار فرایندی است که در آن رویارویی خریداران و 

 گر مقدار و قیمت کاال را مشخص می کند.فروشندگان با یکدی
تنافر و اخالق،  -2تباین دین و اخالق،  -1در رابطه با ارتباط دین و اخالق چهار دیدگاه وجود دارد: 

( از میان این چهار دیدگاه، 81: 1٥88تعامل دین و اخالق)محفوظی، -٥اتحاد دین و اخالق، -٥
اخالق و دین در تعامل و دادوستد متقابل هستند. عقل منظر چهارم مورد توجه ماست به این معنا که 

سلیم درک می کند که امانت داری نیکوست و خیانت در امانت ناپسند است. این گونه اصول، کلی 
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است و عقل ممکن است آن ها را درک کند اما در شناخت جزئیات و تطبیق بر مصادیق توانایی اش 
عی که از انسان و جهان شناخت کاملی دارد،خواهد بود، لذا محدود بوده و نیازمند دین به عنوان مرج

برای تنظیم سلوکش به نحوی که به کمال مطلوب آرمانی دست پیدا کند، نیازمند منبع جامعی است 
(توضیح این که بر خالف اندیشه ورانی که باور 81: 1٥88که مسیر را برایش روشن کند. )محفوظی،

ی از ایدئولوژی و ارزش خالی است، بسیاری دیگر از اندیشه وران دارند داوری ها و تبیین های علم
شواهد فراوانی را برای متأثر بودن علم از ایدئولوژی، ارزش و هنجار ارائه کرده اند. در این باره الوین 

باور دارد آن چه در انجمن ها و مجله های علمی و مراکز آموزشی و پژوهشی به نام نظریه  1پالنتینگا
ی مطرح می شود، گاهی فقط با پیش فرض های الحادی صادق است و اگر این پیش فرض های علم

ها حذف شود، اعتبار آن از بین می رود. در حقیقت وی می کوشد نشان دهد علم امروز برخالف آن 
( بخش  72: 1٥91چه به طور عموم ادعا می شود، از لحاظ دینی بی طرف و خنثی نیست.)مطلبی،

ساخت های هر پژوهش علمی را مسائل معرفت شناختی و هستی شناختی تشکیل عمده ای از زیر 
می دهد، چرا که ماهیت واقعی و چگونگی دست یابی به دانش از مسائل اساسی و زیربنایی در هر 

( علم اقتصاد نیز هم چون سایر علوم به شدت تحت تأثیر  7٥: 1٥91پژوهش علمی است. )مطلبي،
در این باره می گوید: اقتصاد منادی علم عینی است؛ اما  2مک کالسکی ایدئولوژی  و ارزش هاست.

در حقیقت متافیزیکی نهفته را ارائه می دهد. اقتصاددانان در ورای نظریه پردازی های رسمی خود، 
داستان هایی را روایت می کنند که حاوی پیام های نمادین قدرتمندی است که اغلب محتوای فلسفی 

: 1٥91در جایی می گوید اقتصاد منادی نوع جدیدی از ایمان مدرن است.)مطلبي، و دینی دارند. وی
( ارزش ها از طریق انتخاب پیش فرض ها، موضوعات تحلیل، انتخاب متغیرهای مسئله و  7٥

(  7٤: 1٥91انتخاب روش ها و معیارهای آزمون وتأیید فرضیه ها وارد علم اقتصاد می شوند. )مطلبی،
که ما اخالق دینی را موضوع مطالعه خود قرار داده ایم.رویکرد یکپارچه اسالم به  به همین دلیل است

اخالق فردی و اجتماعی را می توان از دستورهای اخالقی وارد شده درباره تجارت استنباط کرد. 
سفارش به ساده گرفتن در معامله، نگرفتن سود از مشتریان به هنگام تأمین مخارج روزمره، استحباب 

                                                                 

1- Alvin Plantinga 

2-McCluskey 
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ش تقاضای فسخ معامله، کراهت قسم خوردن به هنگام معامله و ده ها دستور اخالقی دیگر، نشان پذیر
گر آن است که اسالم از نوعی اخالق متعالی در فضای کسب و کار حمایت می کند که گسترش 

( 1: 1٥88فضیلت های اخالقی هماهنگ را در زندگی فردی و اجتماعی دنبال می کند.)توکلی، 
لی کسب و کار به شکلی اساسی از شیوه سودگرایانه رایج در فضای تجارت فاصله می اخالق متعا

باخت به یک -گیرد. اسالم سعی کرده است با ترویج قواعدی اخالقی، تجارت را از نوعی بازی برد
برد تبدیل کند. در این بازی، گاه باخت متعارف می تواند به دلیل رعایت حال افراد  ضعیف -بازی برد

 برد نیز به چنین حالتي تبدیل میشود.-برد قلمداد شود و بازی باخت نوعی
(اعتالی معنوی انسان ها را هدف غایی در نظام اقتصاد اسالمی دانسته است که 99:1٥88)میرمعزی،

طبعًا این هدف بر اخالق تجارت اسالمی نیز بار می شود. رفتارهای اقتصادی در اسالم به گونه ای 
د که هم زمان دارای دو اثر اقتصادی و معنوی باشند به طوری که این دو اثر هم دیگر سامان داده شده ان

 را تقویت کنند.
 

 شاخصه هاي اخالق تجارت در تمدن اسالمي
بر اساس تعاریف و توضیحات پیش گفته و با در نظر گرفتن منابع  اسالمی هم چنین با جدا کردن 

وازده عامل به عنوان شاخص های اخالق تجارت به حقوق و مستحبات تجارت البته تا حد ممکن،د
 دست آمده است: 

ارزشمندی کسب و کار تولید محور : کار یکی از پایه های مهم اقتصاد اسالمی است و اسالم برای  -1
کارهای تولیدی به ویژه کشاورزی و دام داری و کارهای توزیعی و کسب و تجارت اهمیت زیادی قایل 

کاری و تنبلی و سهل انگاری به شدت نهی کرده است. انسان بیکار به مردار تشبیه است و مردم را از بی
نوری «)أبغض الخلق الی الله جیفه بالیل و بطال بالنهار»شده است. امام باقر علیه السالم می فرمایند:

 (و امام صادق علیه السالم بیکاری را از جانب شیطان دانسته اند. از نظر٥٥1: 6،ج 8991طبرسی، 
شر الناس من جعل »اسالم بدترین فرد کسی است که بتواند کار کند ولی بیکار و سربار جامعه باشد.

( در اسالم، به کار کردن و کسب روزی حالل توصیه شده و ٥8:1٥7٤صنعت کار، «)کله علی الناس
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شاره مي آیات و روایات بیان گر کار و فواید مختلف مادی و معنوی آن هستند که به چند نمونه آن ا
 کنیم:  

اگر هر چه مردم نیاز داشتند در اختیارشان قرار می گرفت، نه »امام صادق علیه السالم می فرمایند:
 11( در آیه  ٥: 1٥89نظرپور و منتظر مقدم،«)زندگی در کام شان گوارا بود و نه لذتی از آن می بردند

بنابراین،فلسفه پیدایش « معاش قرار دادیم وجعلنا النهار معاشًا: و روز را وسیله »سوره نبأ آمده است:
روز کار و کوشش انسان است. چنان که در تفسیر این آیه بیان شده که با گسترش تابش آفتاب در روز 
جنبندگان بیشتر به میدان زندگی کشانده می شوند و محرک های احتیاج در آن ها برانگیخته می شود و 

آسایش شب، به کار می افتد و همین امر، منابع تکامل و  نیروهای بدنی و فکری در نتیجه خواب و
 پرورش است. هم چنین گفته شده که این آیه نشان می دهد روز، یکی از ارکان حیات بشر است.

من اموال فراوانی »هم چنین در روایت آمده کسی خدمت امام صادق علیه السالم آمد و عرض کرد:
ام به خوبی تأمین می شویم و دیگر نیاز به کار و فعالیت ندارم؛  دارم که تا پایان زندگی خود و خانواده

(امام علیه 71: 1٥89تظری مقدم نظرپور، من«)بنابراین تجارت و فعالیت اقتصادی را کنار گذاردم
هرگز آن را رها نکن، زیرا ترک تجارت و فعالیت عقل را از بین می برد. باز کوشش کن »السالم فرمود:

(هم چنین ایشان می  71: 1٥89نظرپور، منتظری مقدم، «)تا رفاه خانواده ات را بهتر از این سازی
نظرپور و منظری «) اری زیاد را دشمن می دارد.همانا خداوند عزوجل، خوابیدن زیاد و بیک»فرمایند:

(همین کار و کوشش است که سبب تأمین نیازهای اساسی اجتماع، رفع فقر، تأمین  72: 1٥89مقدم ،
اجتماعی نیازمندان، افزایش توان اقتصادی جامعه می شود و از نظر آثار اخروی هم باعث بخشیده 

 (  16: 1٥8٥ضایی،شدن گناهان فرد، حفظ و یاری دین می شود.)ر
 امیرالمؤمنین علیه السالم می فرماید:

آن کس که کار کند توانش فزونی می یابد و آن کس که کم کار کند،سستی اش افزون می »
 ( 16: 1٥89رضایي،«.)شود

همانا خداوند دوست دارد که ببیند بنده اش در کسب روزی حالل »پیامبر اکرم)ص( نیز فرموده اند:
هر کس روز خود را با خستگی از عمل خود به پایان »رضایی،  و «)می اندازدخود را به زحمت 

 (17: 1٥8٥رضایي،«)برساند، نزد خداوند مغفور و آمرزیده است.
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شفافیت: در ادبیات اقتصادی شفافیت به معنای جریان به موقع و قابل اتکای اطالعات اقتصادی، -2
ذی نفعان بازار است. هم چنین نبود شفافیت را  اجتماعی و سیاسی و در دسترس بودن آن برای همه

ممانعت عمدی از دسترسی به اطالعات، ارائه نادرست اطالعات یا » این گونه تعریف کرده اند:
« ناتوانی بازار از کسب اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطالعات ارائه شده

مبادالت، افزایش رفاه مصرف  (ثمره شفافیت در کاهش قیمت، تسهیل 22: 1٥89است.)رضایی،
(شفافیت  2٥: 1٥89کننده، اضافه ارزش تولید کننده و افزایش کارایی بازار پیدار می شود.)رضایي،

بازار را از حیث فضای حاکم بر مبادالت می توان با عناوینی چون صداقت، اعتماد، تراضی، آشنایی 
سازی و منع احتکار مورد بررسی قرار داد. در با محیط، کتابت و تدوین قرارداد، شهود قرارداد، آشکار

مورد نوع و موضوع مبادالت نیز معلوم بودن عنوان قرارداد)مبادله(، نوع و مقدار کاال،  معلوم بودن 
قیمت، دقیق بودن ابزار سنجش، مشخص بودن زمان قبض و اقباض مورد توجه قرار گرفته است، لذا 

مباحث مربوط به مبادله، و ابهام زدایی از مسائلی که به نحوی در نظریه بازار اسالمی بر آشکار بودن 
 (2٥:  1٥89نفع طرفین در آن هاست تأکید شده است. )رضایي،

در سخنت راستگو باش و هیچ عیبی را که در اجناس تو هست »امام صادق علیه السالم می فرماید:
دن او روا نیست و آن چه را برای خود مخفی مدار و کسی را که با تو انس دارد فریب مده، زیرا فریب دا

می پسندی برای مردم بپسند و به حق داد وستد کن...کاسب راستگو در قیامت در زمره سفیران بزرگوار 
کسی که داد »(پیامبر اکرم)ص( می فرماید: ٥1: 1٥91خلیلیان اشکذری،«)و نیکوکار الهی قرار دارد. 

و در غیر این صورت وارد معامله نشود:... ،پوشاندن و و ستد می کند باید بر پنج چیز مواظبت کند 
 ( ٥1: 1٥91)خلیلیان اشکذری،« مخفی نگه داشتن عیب کاال...

توزیع نابرابر فرصت و امکانات، از مهم ترین مشکالتی است که اغلب توزیع ثروت و فرصت: -  -9
ذیَن آَمُنوا »ی فرماید:سوره توبه م 98جوامع بشری و از جمله کشور ما از آن رنج می برد. آیه  َها الا یا َأی 

ِه َو  وَن َعْن َسبیِل اللا اِس ِباْلباِطِل َو َیُصد  ُکُلوَن َأْمواَل النا ْهباِن َلَیْأ ْحباِر َو الر 
َ
ذیَن َیْکِنُزوَن ِإنا َکثیرًا ِمَن اأْل  الا

َة َو ال ُیْنِفُقوَنها في َهَب َو اْلِفضا ِه َفَبشِّ  الذا آموزه های اسالمی به هدف برقراری «ْرُهْم ِبَعذاٍب َألیٍم َسبیِل اللا
عدالت اقتصادی و مقابله با فقر و زراندوزی)تکاثر(، شیوه هایی را ارائه نموده است که یکی از آن ها 

است.  تحقق « مقابله فرهنگی با خاستگاه ها و پیامدهای فقر و تکاثر در قالب ارائه اخالق اقتصادی»
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بر پایه اصل مالکیت خداوند، اصل عدالت و اصل اخوت است که دو مورد پیش  اخالق اقتصادی
کید  گفته را توضیح دادیم. اما مورد اخیر به معنای مواسات مالی و نیز ایثار مالی به شدت مورد تأ

 ( 811: 8919است.)ایروانی،

ه است بلکه دالیل دین اسالم برای سرمایه ارزش زیادی قایل شده و آن را به طور مطلق نکوهش نکرد
و ال »سوره نساء می فرماید: 5زیادی برای ارزشمند دانسته شدن آن وجود دارد. به عنوان مثال در آیه 

تؤتوا السفهاء اموالکم ألتی جعل الله لکم قیامًا وارزقوهم و اکسوهم و قولوا لهم قواًل معروفًا: اموال 
ده به سفیهان مدهید ولی به آن بخورانید و به آنان خود را که خداوند آن ها را قوام زندگی شما قرار دا

در این آیه، خداوند برای مال و سرمایه به اندازه ای « پوشاک دهید و با آنان سخنی پسندیده بگویید.
ارزش قایل شده است که آن را مایه قوام و دوام زندگی بشر شمرده و از این که آن را به دست انسان های 

حیت قرار دهیم منع نموده است؛ زیرا در دین اسالم، سرمایه دارای ارزش کم عقل، سفیه و بی صال
فردی و اجتماعی زیادی است و اتالف آن، عالوه بر ضرر شخصی، به اقتصاد جامعه هم زیان می 
رساند. در این جا، طبق تفاسیر منظور از سفیه کسی است که مال را درست مصرف نمی کند و باعث 

 ف شدن آن می شود.اسراف یا نا به جا صر

گرایش به انجام دادن صحیح »انضباط کاری:  انضباط کاری از نتایج وجدان کاری است به معنای  -٥
( است که از نشانه های آن،  112 :1٥8٥ایروانی،«)کارها و وظایف شغلی، بدون نظارت مستقیم

بر ایجاد و تقویت  انجام بیشتر و بهتر، کنترل درونی بدون و مسئولیت پذیری است. عوامل چندی
کید و توجه قرار گرفته است؛  )نفی « اصالح نگرش»وجدان کاری مؤثر است که در متون دینی مورد تأ

)از « رضایتمندی از کار»پاره ای از پندارهای نادرست و خرافی درباره سرنوشت انسان و جوامع(، 
تقویت احساس »، «سازیآموزش و الگو»طریق تبیین ارزش های معنوی و اجتماعی و آثار کار(، 

از این عوامل « توجه دادن جامعه به پیامدهای ضعف وجدان کاری»و « مسئولیت
 (11٥: 1٥8٥است.)ایروانی،

اما مفهوم انضباط کاری اشاره دارد به نظم و انضباط و مدیریت زمان، از مهم ترین عوامل بهره برداری 
کید بر رعایت نظم، شاخصه های انضباط در فعالیت  بهینه از سرمایه هاست؛ از این رو عالوه بر تأ
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تقسیم »، «تقسیم وقت»های اقتصادی نیز مورد تأکید است. برخی از این شاخصه ها عبارت است از: 
رعایت میانه روی در کار با پرهیز از سستی یا حرص و »،«کار بر اساس توانمندی ها و تخصص افراد

المت جسمی و روحی و رسیدگی به سایر رعایت میانه روی به هدف پاسداشت س»، «آزمندی
( از طرفی انسان باید کاری را به عهده بگیرد که تخصص آن را دارد و 11٥: 1٥8٥)ایروانی،« وظایف

( قرآن ٥7:  1٥91خود را امانت دار بداند و به دنبال کسب رضایتمندی مشتریان باشد. )معصومی نیا،
و قال إجعلنی علی خزائن »( و 26قصص:«)نإن خیر من استأجرت القوی أمی»کریم می فرماید:

سوره نبأ، نظم و انضباط و آمادگی برای  ٥8(تفسیر نور ذیل آیه ٤٤)یوسف:« األرض إنی حفیظ علیم
 .نداجرای دستورات را از ویژگی های فرشتگان می دا

تنظیم معامالت در جهت ارتقای استقالل و قدرت حکومت اسالمی: واضح است که با وابستگی -٤
از بین رفتن استقالل اقتصادی کم کم زمینه سلطه کفار در سایر بخش ها و در فرهنگ و اندیشه نیز و 

کید بر استقالل اقتصادی در همین مسئله نهفته است. یکی از اصول اخالق  فراهم می شود، راز تأ
یر به این اقتصادی در اسالم، استقالل و عدم وابستگی به کفار و دشمنان است. برای مثال در آیات ز

سوره  8سوره نساء،  1٥9سوره انفال،  61سوره ممتحنه،  2سوره فتح، 29مطلب اشاره شده است.: 
هر « و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیالً »سوره نساء که می فرماید: 1٥1منافقون و آیه 

ست و آن این که کدام این آیات به مناسبت های مختلف آمده اند اما یک چیز بین آن ها مشترک ا
جامعه اسالمی یک جامعه الهی است که از درون استحکام و قدرت و توانایی و انسجام و روابط 
اجتماعی عادالنه و متواضعانه برخودار است ولی نسبت به خارج از خود استقالل و برتری و عزت 

وابسته نمی شود.  داشته و نسبت به دشمنان به شدت عکس العمل نشان می دهد؛ و هیچ گاه به آن ها
بسیاری از این آیات به خصوص در مورد مسایل اقتصادی وارد نشده اند اما در این بخش هم صدق 

یا قوم أفوا المکیال و المیزان بالقسط و ال تبخسوا الناس أشیاءهم و ال »می کنند.هم چنین طبق آیه 
دوران حکومت خود آن را  ( که حضرت علی علیه السالم نیز در8٤هود:«)تعثوا فی األرض مفسدین

از ریشه عیث در فسادهایی « تعثوا»در بازار قرائت می فرمودند باید از فساد پرهیز کرد. در این آیه 
استعمال می شود که عقل آن ها را درک می کند نه این که با حس درک شوند.فساد در برابر صالح 

حت جامعه و نظام باشد.مفهوم است و فساد در روی زمین به کاری گفته می شود که خالف مصل
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مصالح نظام هم با توجه به اهداف نظام اسالمی مشخص می شود. هر کاری که در جهت اهداف 
نظام اسالمی باشد مصلحت و گرنه مفسده است. در نظام اقتصادی اگر کاری باعث تضعیف امنیت، 

یرالمؤمنین علیه السالم عدالت یا رشد و توسعه اقتصادی شود فساد در زمین بر آن صدق می کند.ام
به تاجران می فرمودند در روی زمین فساد نکنید؛ یعنی کاری نکنید که با مصالح جامعه مسلمانان و 
نظام اسالمی منافات داشته باشد. از این بیان استفاده می شود که همه فعالیت های اقتصادی و رقابت 

و اقتصادی اسالم منافات نداشته باشد.  و تعاون در آن ها نباید با هدف های نظام سیاسی، فرنگی
 ( ٤7: 1٥87)میرمعزی،

کسی که امر به »امر به معروف و نهی از منکر: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: - 6
معرف و نهی از منکر کند، جانشین خداوند متعال در زمین و جانشین رسول خدا و جانشین کتاب 

إن االمر »(امام باقر علیه السالم می فرمایند: 89: 1٥89دم،نظرپور و منتظری مق«)خداست
بالمعروف و انهی عن المنکر فریضه عظمیه بها تقام الفرایض و تأمن المذاهب و تحل المکاسب و 

حقًا امر به معروف و نهی از »یعنی « ترد المظالم و تعمر األرض و ینتصف من األعداء و یستقیم األمر
که دیگر فرایض با آن برپا می شود، راه ها ایمن،  کسب ها حالل)امنیت منکر فریضه بزرگی است 

اقتصادی(، مظالم به صاحبان آن ها بازگردانده، زمین ها آباد و از دشمنان انتقام گرفته می شود و 
 ( ٥6: 1٥89براتلو،«)کارها استوار می گردد.

با امر به معروف و »نقل شده است که  سوره اعراف از امام باقر علیه السالم 96در تفسیر نور ذیل آیه 
ترک امر به معروف و نهی از منکر »و هم چنین « نهی از منکر، کسب ها حالل و زمین ها آباد می شود.

هرکس برادر دینی خود را بر » امام صادق علیه السالم می فرماید:«باعث تسلط اشرار به مردم می شود.
ز آن کار بازندارد در حالی که توانایی جلوگیری از آن را داشته انجام کار ناپسندی مشاهده کند و وی را ا

(هم چنین آیاتی در 81: 1٥89نظر پور و منتظری مقدم،«)باشد، همانا به وی خیانت ورزیده است.
ٌة َیْدُعوَن ِإَلی اْلَخْیِر َو » قرآن هست که به وجوه مختلف این فریضه مهم تأکید می کند:  َو ْلَتُکْن ِمْنُکْم ُأما

َو اْلُمْؤِمُنوَن َو (»11٥آل عمران:«)َیْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َیْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َو ُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
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الَة َو  کاَة َو  یُ اْلُمْؤِمناُت َبْعُضُهْم َأْوِلیاُء َبْعٍض َیْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َیْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َو ُیقیُموَن الصا ْؤُتوَن الزا
َه َعزیٌز َحکیٌم  ُه ِإنا اللا َه َو َرُسوَلُه ُأولِئَك َسَیْرَحُمُهُم اللا  (71)آل عمران:« ُیطیُعوَن اللا

تعاون: قرآن کریم همکاری در کارهای نیک را اصلی رفتاری در جامعه اسالمی می داند و به آن   -7
 فرمان می دهد:

(:در نیکی و پرهیزگاری به 2)مائده:« قوی و ال تعاونوا علی اإلثم و العدوانو تعاونوا علی البر و الت»
عالمه طباطبایی درباره این آیه می فرماید: « یکدیگر کمک کنید و در گناه و تجاوز همکاری ننمایید.

لیس البر أن تولوا »را در آیه « نیکی»و « بّر »این آیه زیربنای سنت الهی است و خداوند سبحان 
م قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله و الیوم اآلخر و المالئکه و الکتاب و النبیین و وجوهک

آتی المال علی حبه ذوی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب و أقام 
الضراء و حین البأس اولئک الصاله و آتی الزکاه و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و 

( به ایمان و احسان در معامالت تفسیر کرده 177بقره:«)الذین صدقوا و اولئک هم المتقون
( هم چنین ترک تعاون اجتماعی و بی احساسی در برابر نیازهای مردم در 16٥:1٥88است.)میرمعزی،

ان می دهد، کسانی را که از قرآن محکوم گردیده است. خداوند مردم را به پیشی گرفتن در خیرات فرم
کارهای نیک و خدمات اجتماعی خودداری می ورزند نکوهش می کند و مردمی را که سمت کارهای 

ِه َعزا َو َجلا » خیر گام برمی دارند، می ستاید. حضرت علی علیه السالم می فرمایند: َو َتْعُظُم َتِبَعاُت اللا
َها ال َعاُوِن ِعْنَد اْلِعَباِد َفَهُلما َأی  اُس ِإَلی التا ِه َعزا َو َجلا َو اْلِقَیاِم ِبَعْدِلِه َو اْلَوَفاِء ِبَعْهِدِه َو  نا َعَلی َطاَعِة اللا

ُه َلْیَس اْلِعَباُد ِإَلی َشْي  ِه َفِإنا ْنَصاِف َلُه ِفي َجِمیِع َحقِّ َناُصِح ِفي َذِلَك َو ُحْسِن اإْلِ ٍء َأْحَوَج ِمْنُهْم ِإَلی التا
َعاُوِن ا  (٥٤2:  8،ج  1٥8٤)کلینی،  «َعَلْیه... لتا

از مصادیق روشن تعاون که به اقتصاد مربوط است می توان به کمک به نیازمندان، یاری دادن به 
ناتوانان در فعالیت های اقتصادی و کمک به تحقق اهداف نظام اقتصادی اشاره کرد. بر اساس این 

رقابت اقتصادی برنمی خیزد؛ بلکه او را یاری می دهد. اصل اصل هیچ گاه فرد قوی با ضعیف به 
تعاون، بیان گر مسئولیت افراد و بنگاه ها در برابر یکدیگر در فعالیت های اقتصادی است. بر اساس 
این مسئولیت، توانگران اسباب ورشکستگی بنگاه های ضعیف تر را پدید نمی آورند و با کمک رسانی 
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: 8911ب به ناتوانان از سقوط آن ها جلوگیری می کنند. )میرمعزی،و واگذاری فرصت های مطلو
مشارکت در تحقق اهدافی مانند امنیت اقتصادی، به عنوان یک تکلیف،بر همه واجب است و ( 895

دولت در صورت لزوم می تواند مردم را بر این هم یاری و مشارکت ناگزیر سازد. البته به نظر می رسد 
رساندن به یکدیگر، در عرصه فعالیت های اقتصادی و بازار، تنها یک سفارش  تعاون و رقابت در خیر

اخالقی است و در شریعت اسالم، از پشتوانه حقوقی و ضمانت اجرایی برخوردار نیست. تعاون در 
ترسیم می  -که در جامعه تکامل یافته اسالمی وجود دارد -این صحنه برای مؤمنان حالتی مطلوب را

ی در بازار، رقابت سالم با انگیزه کسب سود است که از پشتوانه حقوقی برخوردار کند. اصل رفتار
 (16٤، 1٥88است و دولت اسالمی ضامن اجرای آن شمرده می شود.)میرمعزی،

به عالوه صداقت،پاي بندي به عهد و پیمان،حفظ سالمت اقتصادي جامعه،تنظیم معامالت در ارتقاي 
ر به معروف و نهي از منکر به  شاخصه هاي اخالق تجارت در استقالل و قدرت حکومت اسالمي،ام

 تمدن اسالمي مورد بررسي قرار گرفته که از توضیح مفصل آن خودداري مي کنیم.
  اند: ی شدهعوامل فوق و گام های پژوهش در مدل زیر سازمانده
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  روش و ابزار گرداوری اطالعات
عامل احتمالی را به عنوان گزینه  ٥2ع کتابخانه ای برای پاسخ به سؤاالت تحقیق پس از بررسی مناب

های احتمالی برای شاخص های اخالق تجارت اسالمی انتخاب کردیم. سپس با نظرسنجی در میان 
عامل را به عنوان شاخص های اخالق  12خبرگان علوم اسالمی و با تتبع بیشتر در منابع از میان آن ها 

ص به عنوان متغیر مستقل و فعالیت های بازرگانی به عنوان شاخ 12تجارت اسالمی برگزیدیم. این 
گویه گردید. برای سنجش روایی و پایایی این پرسشنامه از  61متغیر وابسته تبدیل به یک پرسشنامه با 

نظر اساتید و اندازه گیری آلفای کرانباخ استفاده شد. آلفای کرانباخ برای تمامی شاخص ها باالتر از 
که پایایی مناسبی را ارایه می دهد. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری)بازار به دست آمد  7/1

اندازه نمونه از طریق  14٤ نسبت موفقیتو با  141٤با در نظر گرفتن حداکثر خطای مجاز تهران( 
تعیین شد. پرسشنامه محقق ساخته فوق به روش تصادفی ساده در سطح بازار تهران  ٥81فرمول آماری 

گزینه ای لیکرت بوده است که پاسخ  ٤گردید. مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه طیف  توزیع
= کامال موافقم ٤= کامال مخالفم تا 1دهندگان سطح توافق یا عدم توافق خود را با هریک از جمالت 

ند. در اعالم مي دارند.  نتایج حاصل از پرسشنامه ها مورد تحلیل آمار توصیفی و استنباطی قرار گرفته ا
بخش آمار توصیفی از شاخص های مرکزی و پراکندگی شامل میانگین، مد، انحراف معیار و واریانس 
استفاده شده است. در تحلیل استنباطی چون متغیرها کیفی و دارای مقیاس ترتیبی هستند از بین انواع 

فاده شده شاخص های ضریب همبستگی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و همبستگی کانونی است
 است.

 

 نتایج
نتایج حاصل از بررسی های آماری در جداول زیر نشان داده می شوند. اعداد به دست آمده حاکی از 
این است که سؤاالتی که در ابتدا طرح شد، پاسخ مثبت دارند. یعنی برای مثال ارزشمندی کسب و کار 

 در فعالیت های بازرگانی تأثیر مثبت دارد.
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 وصیفی برای متغیر های مستقلشاخص های آمار ت

 واریانس مد انحراف معیار میانگین متغّیر/مؤّلفه ردیف

 1٥/1 7/٥ ٥6/1 9/٥ ارزشمندی کسب و کار 1

 ٥٥/1 ٥/٥ 66/1 1/٥ صداقت 2
 19/1 8/٥ ٥٥/1 7/٥ شفافیت ٥
 ٥7/1 ٥ 61/1 9/٥ توزیع ثروت و فرصت ٥
 ٤٥/1 ٥ 7٥/1 ٥ پایبندی به عهد و پیمان ٤
 ٥2/1 ٥ ٤6/1 9/٥ باط کاریانض 6
رعایت حال افرادی که  7

ممکن است از یک 
 معامله متضرر شوند

8/2 88/1 ٥7 79/1 

حفظ سالمت اقتصادی  8
 جامعه

٥ 18/1 ٥ 17/1 

تنظیم معامالت در جهت  9
ارتقای استقالل و قدرت 

 حکومت اسالمی

٥ ٤/٥9/1 6/٥ 2٥/1 

 61/1 ٥ 77/1 8/٥ نهی از منکر 11
 ٥9/1 ٥ 71/1 8/٥ به معروفامر  11
 1٤/1 ٤/٥ ٤1/1 ٤/٥ تعاون 12
 1٤/1 7/٥ ٥8/1 6/٥ فعالیت های بازرگانی 1٥
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 رابطه بین متغیرهای وابسته و فعالیت های بازرگانی

 متغیر مستقل
درصد  sig ضریب همبستگی متغیر وابسته

 اطمینان

فعالیت های  ارزشمندی کسب و کار
 بازرگانی

٤7٥/1 11/1 9٤% 

فعالیت های  صداقت
 بازرگانی

٥2٤/1 11/1 9٤% 

فعالیت های  شفافیت
 بازرگانی

٥91/1 11/1 9٤% 

فعالیت های  توزیع ثروت و فرصت
 بازرگانی

٥٤8/1 11/1 9٤% 

فعالیت های  پایبندی به عهد و پیمان
 بازرگانی

٤٥6/1 11/1 9٤% 

فعالیت های  انضباط کاری
 بازرگانی

٥71/1 11/1 9٤% 

ل افرادی که ممکن رعایت حا
است از یک معامله متضرر 

 شوند

فعالیت های 
 بازرگانی

٥٤9/1 11/1 9٤% 

حفظ سالمت اقتصادی 
 جامعه

فعالیت های 
 بازرگانی

189/1 11/1 9٤% 

تنظیم معامالت در جهت 
ارتقای استقالل و قدرت 

 حکومت اسالمی

فعالیت های 
 بازرگانی

2٤6/1 11/1 9٤% 
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فعالیت های  نهی از منکر
 بازرگانی

2٥6/1 11/1 9٤% 

فعالیت های  امر به معروف
 بازرگانی

٥11/1 11/1 9٤% 

فعالیت های  تعاون
 بازرگانی

2٤9/1 11/1 9٤% 

 

 نتایج جدول فوق به این معنی است که اگر مثاًلفرضیه ای به شکل زیر در نظر بگیریم:
 Ho ر ندارد:ارزشمندی کسب و کار در فعالیت های بازرگانی بازار تهران تاثی  -
 H1 ارزشمندی کسب و کار در فعالیت های بازرگانی بازار تهران تاثیر دارد:  -

درصد بر متغیر فعالیت های بازرگانی در بازار  ٥/٤7ارزشمندی کسب و کار رابطه مستقیمی به میزان 
توجه  تأیید می گردد. با H1فرض  %9٤تهران در این تحقیق داشته است.به عبارتی در سطح اطمینان 

 به نتایج جدول مشخص می شود بین این دو متغیر رابطه مثبت وجود دارد.
 

 رگرسیون متغیرهای مستقل و فعالیت های بازرگانی

 متغیر پیش بین
مجذور ضریب  متغیر مالک

 همبستگی
ضریب متغیر 

 پیش بین
 عدد ثابت

فعالیت های  ارزشمندی کسب و کار
 بازرگانی

٥29/1 ٥27/1 ٥/1 

یت های فعال صداقت
 بازرگانی

181/1 179/1 7/٥ 

فعالیت های  شفافیت
 بازرگانی

1٤2/1 1٤1/1 ٥/2 
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فعالیت های  توزیع ثروت و فرصت
 بازرگانی

128/1 126/1 7/2 

فعالیت های  پایبندی به عهد و پیمان
 بازرگانی

288/1 286/1 ٤/2 

فعالیت های  انضباط کاری
 بازرگانی

1٥7/1 1٥٤/1 6/2 

ی که ممکن رعایت حال افراد
است از یک معامله متضرر 

 شوند

فعالیت های 
 بازرگانی

129/1 127/1 2/٥ 

حفظ سالمت اقتصادی 
 جامعه

فعالیت های 
 بازرگانی

1٥6/1 1٥٥/1 ٥/٥ 

تنظیم معامالت در جهت 
ارتقای استقالل و قدرت 

 حکومت اسالمی

فعالیت های 
 بازرگانی

166/1 16٥/1 9/2 

فعالیت های  نهی از منکر
 گانیبازر

2٥6/1 1٤8/1 2/٥ 

فعالیت های  امر به معروف
 بازرگانی

196/1 19٥/1 ٥ 

فعالیت های  تعاون
 بازرگانی

167/1 16٤/1 9/2 
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برا ساس نتایج جدول فوق برای مثال می توان گفت: بر اساس نتایج به دست آمده از ضریب 
متغیر ارزشمندی ، مشخص شده است که بین 1٤/1کوچکتر از  P-Value همبستگي پیرسون و 

 کسب و کار و متغیر فعالیت های بازرگانی رابطه وجود دارد. 
 درصد تغییرات متغیر رفتارهای  9/٥2مي توان گفت مقدار  Rبدین ترتیب بر اساس مجذور 

فعالیت های بازرگانی در بازار تهران را مي توان بوسیله متغیر ارزشمندی کسب و کار در این تحقیق 
نتیجه اولین فرضیه این پایان نامه مبنی بر اینکه بین ارزشمندی کسب و کار و فعالیت توصیف نمود. در 

 های بازرگانی رابطه مثبت وجود دارد، اثبات می گردد.
 

 پیشنهادات
های اخیر همانگونه که در مبانی نظری این تحقیق نیز آمده است تعداد زیادی از کشورها در سال

های متعدد، ایجاد با جدیت دنبال کرده و از طریق بر پایی همایشترویج و اشاعه اخالق تجاری را 
ها به ارتقای های آموزش اخالق تجاری در برنامه تدریس دانشگاههای آموزشی و گنجاندن دورهکارگاه

گاهی جامعه بازرگانان خود  اند. به نحو شایانی کمک کرده -و صاحبان حرف و مشاغل دیگر  -سطح آ
ها، مدیریت جهانی ا و مراکز متعدد اخالق تجاری، مسؤولیت اجتماعی شرکتتأسیس انستیتوه

گاهی بنگاهزیست  های اقتصادی از مزایای برخورداری از محیطی و نظایر آنها به منظور ارتقای سطح آ
ای و گسترش آن در عرصه جهانی صورت گرفته است. از سویی دیگر فقه اخالق تجاری و حرفه

ای و معیارهای آن است. بر بع غنی و مهم برای مطالعه و بررسی اخالق حرفهاسالمی یکی از منا
اساس تعالیم دین مبین اسالم، مسلمانان موظفند در رفتار، گفتار، کردار، افکار و احساسات خود 

های اخالقی را رعایت کنند. در احکام خرید و فروش کاال در فقه اسالمی نکات معیارها و ارزش
که رعایت آنها متضمن خیر و صالح طرفین معامله و جامعه است، در این راستا و با  اخالقی متعددی

 :توجه به نتایج به دست آمده و ذکر این موضوع که کلیه فرضیات نیز پذیرفته شده اند،پیشنهادمي گردد
 پیشنهادهایي  در راستاي فرضیه های تحقیق-1-٥-٤

های بازرگانی را پیش بینی کنند اما اغلب درصد پیش  تمامی متغیرها می توانستند رفتار های فعالیت
بینی ان ها عدد باالیی نیست لذا می توانیم نتیجه بگیریم که ظرفیت توسعه اخالق تجارت در جامعه 
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ما وجود دارد از این رو،پیشنهاد می گردد، تا دولت با اخذ تمهیداتی ارزش های اخالق کسب و کار 
 ا کمک ابزار تربیت دینی گسترش دهد.را با درونی سازی و ب  اسالمی

هم چنین اصناف و واحد های تولیدی و خدماتی می توانند در بازار نظام نامه و منشور های اخالقی 
هاي بازار فهرست کاملي از رهنمودهاي مهم کسب و کار را تدوین و اجرایی نمایند؛ به عبارتی اتحادیه

وین کرده و از اعضاي خود رعایت آنها را خواستار هاي اخالق تجاري تدتجاري را با عنوان روش
 شوند.

نظام آموزش و پرورش، آموزش عالی  و همچنین رسانه های رسمی همانند صدا و سیما و مطبوعات 
برای  کاربردی ترکردن اخالق اسالمی تجارت با تهیه برنامه هایی در راستای نهادینه کردن اصول 

م نمایند. به خصوص در مورد متغیرهای ارزشمندی کسب و اخالق اسالمی به صورت هماهنگ اقدا
کار، پایبندی به عهد و پیمان، رعایت حال افراد خارج از معامله، امر به معروف و نهی از منکر و تعاون 
پیشنهاد می شود که نهادهای فرهنگ ساز این امر را جزء موضوعات کاری خود قرار دهند.  موضوعات 

سی مدارس گنجانده شود تا افراد با دیدگاه صحیح نسبت به کار رشد نمایند، مذکور در برنامه های در
به طوری که نیروی کار با ذهنیت ایجاد تولید  ارزش افزوده و ایفای نقش مفید در ساختار اقتصاد، وارد 
فعالیت های شغلی شوند و به نقش خود به عنوان یک سلول از جامعه در حفظ حیات اخالقی جامعه 

گاه با  شند.آ
هاي تجاري نامطلوب یا غیرمنصفانه در اخالق تجاري به تفصیل مورد بحث در سطح دانشگاه ها رویه

قرار گیرد. همچنین به رفتارها یا اقداماتي که در تجارت انجام دادن آنها خالف اخالق بوده و موجب 
هاي ارها و کنفرانستردید، سمینشود، پرداخته شود. بيهاي تجاري ميبروز خسارت به طر ف یا طرف

گاه سازي جامعه تجاري در شناخت اصول اخالق تجارت اسالمی خود کمك خواهد تخصصي وآ
 .کرد

هادر گسترش حجم مبادالت بدون شک اجرایی شدن پیشنهادات فوق و استمرار این قبیل فعالیت
المللي جامعه ینهاي مستقیم خارجي و افزایش حیثیت و اعتبار بگذاريبازرگاني کشور، جذب سرمایه

 .تجاري کشور تأثیر قاطع خواهد داشت
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در مورد متغیر صداقت و شفافیت پیشنهاد می شود نهادهای فرهنگ ساز در مورد توسعه هنجاری که 
 صداقت و شفافیت را یک ارزش تلقی می کند، برنامه ریزی نمایند.

ساز به تبیین نقش یک فرد در  پیشنهاد می گردد در مورد متغیر توزیع ثروت و فرصت نهادهای فرهنگ
تحقق این امر بپردازند؛ اما نکته مهم تر این است که نهادهای مالی و سرمایه ای و دولت باید برنامه 
ریزی جامع تری نقش خود را به عنوان نهادهای که نقش کالن در توزیع ثروت و فرصت دارند، انجام 

از ایفای نقش خود در چرخه اقتصاد شانه خالی کنند دهند. زیرا یکی از دالیلی که باعث می شود افراد 
این است که باور عمومی در رابطه با این که نهادهای تأثیرگذار اصلی نقش خود را درست بازی نمی 

 کنند و فعالیت های آنان در این راستا، بی فایده خواهد بود.
امات فرهنگی برای ایجاد یک پیشنهاد می گردد در مورد انضباط کاری عالوه بر این که می توان اقد

الزام درون زا نسبت به رعایت انضباط وجود داشته باشد که همین منظر، ناظر به وجه اخالقی آن است 
 و می توان ساختارها و قوانین کار را به نحوی تنظیم کرد که مشوق انضباط کاری بیشتر باشند.

اقتصادی و حفظ سالمت اقتصادی با در مورد دو متغیر تنظیم معامالت در راستای حفظ استقالل 
توجه به این که میزان پیش بینی این متغیرها برای رفتار بسیار کم است، به نظر می رسد قبل از هر 
اقدامی نیز به تدوین کتب و مقاالتی باشد که اهمیت این دو متغیر را تبیین نماید و روش های عملی تر 

 به جامعه در برداشته باشد.و قابل فهم تری را برای ارائه این مفاهیم 
 

 پیشنهادهایی  براي تحقیقات آتي
 با توجه به نتایج پژوهش حاضر مي توان پیشنهاداتي براي تحقیقات آتي به شرح زیر ارائه داد:

شاخص بر  12بر اساس مدل تحقیق به بررسي رابطه و تأثیر اصول اخالق تجارت اسالمی بر اساس 
د. همان طور که از نتایج تحقیق مشخص شد این متغیرها به میزان فعالیت های بازرگانی پرداخته ش

ها در راستاي مشخصی تأثیر داشته اند، بنابراین نمي توان ادعا نمود که تنها این متغیر و این پرسش
دستیابي به اطالعات و داده ها مرتبط با وضعیت فعالیت های بازرگانی در بازار تهران کافی باشد. در 

باشند که عوامل موثر بر این متغیر  در بازار چند وجهي و متأثر از عوامل گوناگوني مي حقیقت بررسی
الزامًا حوزه عمل یکساني ندارند، بنابراین برای تحقیقات آتي می توان سایر عوامل و متغیر ها را نیز 
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ف  به بررسی نمود.همچنین مي توان این گونه مطالعات را در دیگر اصناف و واحدهای صنفی مختل
صورت جامع و مقایسه تطبیقي انجام داد تا سطح آنان به لحاظ بررسی وضعیت و رعایت اصول 

 اخالق تجارت اسالمی در فعالیت های بازرگانی رتبه بندی، شناسایي و ارزیابي شوند.
با توجه به این که نگاه پاسخ دهندگان به پرسشنامه به موضوع تحقیق تحقیق از نظر سن، میزان 

ت و سابقه کاري متفاوت است، پیشنهاد مي شود در این رابطه متغیرهاي مذکور در تحقیقات تحصیال
 دیگر به عنوان متغیر تعدیل گر مورد استفاده قرار گیرد.

به دلیل این که بسیاري از پاسخ دهندگان تمایل ندارند اطالعات مربوط به حیطه کاري شان به بیرون 
دهند و همچنین اعتقـادچندانـي به فّعالیت هـاي خ نميدرج کند به پرسش ها به درستي پاس

تحقیقـاتي و نتـایج حـاصل از آن نداشتند و از این رو جلب همکاري آنان تا حّدي دشوار بود. به نظر 
مي رسد عّده اي هم در پاسخ گویي به سؤاالت بیش از اندازه محـافظه کـاري کرده اند و به سؤاالت 

، بنابراین پیشنهاد مي شود از مصاحبه به عنوان ابزار جمع آوري داده ها در این پاسخ مناسبی نداده اند.
نوع تحقیقات استفاده شود.با توجه به اینکه ابزار پرسشنامه به عنوان محدودیت به شمار می رود می 

 گرد آوری اطالعات استفاده نمود. توان از روش مصاحبه )رودررو( به عنوان ابزار
 

 کتابنامه
 ریم.قرآن ک

کید بر رابطه فرد و 1٥91آصف نژاد، مژگان ) (.  پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه اخالق، اخالق اقتصادی با تأ
 دنیا از دیدگاه قرآن کریم، تهران: دانشگاه پیام نور .

، ٤9(. تحلیل الگوهای اقتصادی تعاون، تحقیقات اقتصادی، شماره 1٥81آماده، حمید؛ کوپاهی، مجید )
 .6٤-82زمستان، ص پاییز و 

، پاییز و ٥نامه علوی، شماره (. نظارت و مبانی آن در اندیشه علوی، پژوهش1٥91اخوان کاظمی، بهرام )
 . 1-19زمستان، ص 

، زمستان، ص 1٥(. اخالق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث، الهیات و حقوق، شماره 1٥8٥ایروانی، جواد )
121-91. 
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ردهای نظارت همگانی در مدیریت سیاسی جامعه دین بنیان، جستارهای سیاسی (، راهب1٥89براتلو، فاطمه )
 .٤1-78، بهار و تابستان، 1معاصر، شماره 

(. کاربرد نظریه عدالت اقتصادی در نظام توزیع ثروت و درآمد، 1٥79توتونچیان، ایرج و عیوضلو، حسین)
 .97-1٥2، پاییز، ص ٤7تحقیقات اقتصادی، شماره 

(. درآمدی بر فلسفه اخالق تجارت با رویکرد اسالمی، معرفت اقتصاد اسالمی، 1٥88اد )توکلی، محمدجو
 .7-٥2، ص 1پاییز و زمستان، شماره 

، ٥٥(. مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسالمی، اقتصاد اسالمی، شماره 1٥91حسینی، سیدرضا )
 .٤-٥1زمستان، ص 

، ٥٥عدالت اجتماعی با رویکرد اسالمی، اقتصاد اسالمی، شماره (. مفهوم و ماهیت 1٥91حسینی، سیدرضا )
 .٤-٥1زمستان، ص 

، 21(. نقش بسترسازی اخالقی در توسعه اقتصادی، اقتصاد اسالمی، شماره 1٥8٤خاندوزی، سید احسان )
 .129-1٤6بهار، ص 

سالمی، معرفت های ارزیابی تسهیل مبادالت در بازار ا(. شاخص1٥91خلیلیان اشکذری و محمد جمال )
 .127-1٤2، بهار و تابستان، ص 2اقتصاد اسالمی، شماره 

های بازار اسالمی در نظریه و عمل، معرفت اقتصاد اسالمی، شماره (. ویژگی1٥89رجایی، سیدمحمدکاظم )
 .9٥-118، پاییز و زمستان، ص 1

اسالمی، شماره  های اسالمی، اقتصاد(. کار اقتصادی در پرتو بینش و ارزش1٥8٥رضایی، مجید )
 .1٥-٥2،زمستان،ص 1٥

، ٥7بخش اقتصاد متوازن، اقتصاد اسالمی، شماره گرایی قرآنی؛ قوام(. آخرت1٥91رضایی دوانی، مجید)
 .29-٥8پاییز، ص 

 (. بررسی عناصری از مناهی اقتصادی در احکام 1٥81سبحانی، حسن )
 .٥9-76، بهار و تابستان، ص ٤8اسالمی، تحقیقات اقتصادی، شماره 

(. طراحی سازوکار و نقش آن در بازار کاالهای اعتباری؛ با 1٥92عبدلی، قهرمان و موحدی بکنظر، مهدی )
کید بر دیدگاه اسالمی، تحقیقات اقتصادی، شماره   . 121-1٥8، بهار، ص 112تأ

، سفیر، (. تأثیر ارزش های اخالقی بر اقتصاد و رفاه از منظر قرآن و حدیث1٥91علی نقوی، سید دالور )
 .8٥-27،زمستان، ص21شماره 
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 (. اخالق در بازار، قم، دفتر نشر و تبلیغات حوزه علمیه قم.1٥7٤صنعت کار، حسن )
 (. اصول کافی، تهران، قائم آل محمد.1٥8٤کلینی، محمد بن یعقوب )

 (. مدیریت اسالمی، تهران، خورشیدسواران.1٥89طیب، مهدی )
کید بر رویکرد (. پایان نامه د1٥88لطیفی، میثم ) وره دکتری، بازپردازی مفهوم نظم و انضباط در سازمان)با تأ

 اسالمی(، تهران، دانشگاه تربیت مدرس. 
 های بنیادین درعلم اخالق، قم، نشر مشهور.(. اندیشه1٥88محفوظی، عباس )

-، پژوهش(. عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی اسالم و لیبرالیسم1٥8٤محمودی گلپایگانی، سید محمد )

 . 61-91، تابستان و پاییز، ص ٤های دینی، شماره 
 .62-٥٥، ص12(.اخالق اقتصادی)معیشت(، پژوهش نامه اخالق، شماره 1٥91معصومی نیا غالمعلی)

ها و فرایندهای علم اقتصاد، اقتصاد (. علم اقتصاد اسالمی؛ برآیند تحول بنیان1٥91مطلبی، سیدمحمدموسی )
 .٥٥-٤٥تان، ص ، زمس٥7اسالمی، شماره 

 (. نظام اقتصادی اسالم، تهران، کانون اندیشه جوان.1٥88میر معزی، سیدحسین )
، زمستان،ص 29(. رقابت و تعاون در نگرش اسالمی، اقتصاد اسالمی، شماره 1٥87میرمعزی، سید حسین )

٥٥-7 . 
ای درباره دی؛ مطالعه(. سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصا1٥89مقدم، مصطفی )نظرپور، محمدنقی و منتظری

 . ٤7-87، بهار، ص ٥7مشارکت اجتماعی از منظر اسالم، اقتصاد اسالمی، شماره 
(. گستره تأثیرگذاری فرهنگ اسالمی بر توسعه اقتصادی، اقتصاد اسالمی، شماره 1٥89نظرپور، محمدنقی )

 .17٤-211، تابستان، ص ٥8
-رسانی نسبت به فرصت(. بررسی حکم اطالع1٥89)نوریان، مهدی، امام، سیدمحمدرضا و مؤمنی، عابدین 

 . 1٥٤ -16٥، پاییز و زمستان، ص 2های اقتصادی، مبانی فقه و حقوق اسالمی، شماره 
کید بر اسالم، اقتصاد 1٥86نوربخش، یونس ) (. تحلیل جامعه شناختی از رابطه دین و فرهنگ با اقتصاد؛ با تأ

 .16٤-192، زمستان، ص 28اسالمی،  شماره 
 البیت.(. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل1٥68وری طبرسی، حسین )ن

(. مبانی اخالقی مصرف از دیدگاه مکاتب سودگرایی، اقتصاد 1٥89اصغر و موفق، علیرضا )نیا علیهادوی
 . ٥٥-٤8، زمستان، ص ٥6اسالمی، شماره 
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اخالقیات و بازاریابی، بررسی تطبیقی نظرات روحانیون، مدیران (. 1٥8٥ونوس، داور و خانی جزنی، جمال )
 .٥٤-62، بهار، ص 8، مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره های خصوصیشرکتهای دولتی و مدیران شرکت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/79993/%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/79993/%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/79993/%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c
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