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سخنی با خوانندگان گرامی

مصرف صحیح نعمت های الهی، عبادت است و اسراف در آن ها حرام. مصرف، هدف تولید 
کاال و خدمات است و تولید عبارت از ایجاد فایده و یا فواید جدید در هر یک از مواهب و یا 
نعمت های الهی، به منظور رفع نیازهای جسمی و روحی انسان ها با استفاده از توانایی های 

فکری و جسمی آنان است.
زمانی تولید کاال و خدمات و همچنین نیازهای انسان  محدود بود و هر تولیدکننده، مصرف کنندة 
کاال و خدماتی بود که خود و یا اطرافیانش تولید و ارائه می کرد. توسعه و ارتقاء سطح نیروی 
فکری و افزایش توانایی های جسمی انسان ، با بهره گیری از ابزارهایی که به تدریج در اختیار 
او  قرار می گرفت، باعث شناخت بیشتر امکانات موجود در جهان از یک سو و نیازهای معقول 
انسان ها و چگونگی پاسخ دهی به این نیازها از طریق تولید کاال و خدمات نوین از سوی دیگر 

گردید و همین افزایش و توسعه، مسائلی چون تهاتر، تعامل و... را به وجود آورد.
وجود مراکز تولید انبوه کاال و خدمات در نقاط محدود در شهرها و کشورهای مختلف 
و پراکندگی و گستردگی مصرف کنندگان تولیدات یاد شده در سراسر دنیا، عوامل توزیع 
کاال و خدمات را با عناوینی چون عمده فروش، خرده فروش و واسطه ، در مکان هایی به 
نام بازار در سطح محله ها، مناطق، شهرها و کشور ها به وجود آورد و تهاتر و تعامل را 
به معامالت بزرگ و کوچک تبدیل کرد. امروزه این معامالت با به کارگیری ابزارهای 
مختلف مانند پول، چک، سفته، برات و باالخره سیستم های الکترونیکی، با استفاده از 
سازمان های گوناگون مانند بانک ها، بازارهای بورس و سایر مؤسسه های پولی و مالی و 

صورت می پذیرند.
در عصر حاضر، به ویژه در کشور ایران، تولیدکنندگان قوة محرکة شبکة توزیع )بازرگانان 
به  مختلف  روش های  به  را  تولیداتشان  همواره  و  می آیند  حساب  به  واسطه ها(  و 
مصرف کنندگان کاالهای خود تحمیل می کنند. در واقع، آن ها به روش های گوناگون در 
مصرف کنندگان کاالی خود نیاز ایجاد می کنند و ایجاد این نیاز در مردم مستلزم صرف 
هزینه های هنگفت در ابعاد مختلف مالی و زمانی برای تولیدکنندگان کاال و خدمات است. 
حال اگر ترتیبی داده شود که قباًل نیازهای واقعی مردم به کاالها و خدمات شناسایی شود 
و سپس اقدام به تولید آن ها گردد، حجم و نوع تولیدات چند برابر می شود و در مقابل، 

هزینة تبلیغات و قیمت کاال ها و خدمات ها به حداقل می رسد.



با یک بررسی مقدماتی متوجه می شویم که با توجه به پراکندگی توزیع کنندگان کاال و 
خدمات )بازرگانان عمده فروش و خرده فروش( در سراسر دنیا، حضور آن ها در متن جامعه 
و آشنا بودنشان با نیازهای مردم محله یا منطقة خود، این گروه می توانند تولیدکنندگان 
کاالها و خدمات مختلف را در کار خود هدایت کنند و به آن ها در مورد  مصرف تولیداتشان 

در نقاط مختلف دنیا اطمینان خاطر بدهند. 
اجرای هر چه بهتر فعالیت های یاد شده از تولید تا مصرف کاالها و خدمات، آموزش هایی 
را می طلبد و الزم است عامالن این فعالیت ها، برای اجرای هرچه بهتر فرایندهای یاد شده 

این آموزش ها را دریافت کنند.
این آموزش ها به دو گروه عمومی برای کلیة فعالیت های یاد شده و تخصصی، در سطوح 

مختلف و برای هر یک از فعالیت های ذکر شده تقسیم می شوند.
این کتاب و ضمائم آن شامل فتاوای مراجع عظام برای هر فصل، در دو جلد، با عناوین  
»احکام تجارت از دیدگاه اسالم« و »احکام عمومی کسب و کار مبتنی بر احکام تجارت 
از دیدگاه اسالم« به یاری همکاران فرزانه و فرهیخته در حوزه های علمیه و دانشگاه 
شهید بهشتی، با بیانی ساده برای گروه های آموزشی حقوق، بازرگانی، بانکداری، اقتصاد، 
حسابداری در دانشگاه ها و تجار و کسبه، از سطوح عمده فروشی تا خرده فروشی با هدف 
تدریس به صورت کمک درسی و یا دو واحد درسی در دانشکده های حقوق، بازرگانی و 
اقتصاد و همچنین گردانندگان و یا عامالن یاد شده در بخش خصوصی تدوین شده و 

ادامة آن برای تدریس در سطوح تخصصی باالتر در دست تدوین است.
بازرگانان محترم در تکمیل  راهنمایی همکاران محترم دانشگاهی، حوزوی و  هرگونه 
محتوا و نحوة ارائة مطالب کتاب برای استفاده در چاپ های بعدی مؤثر و مغتنم و مرضی 
خداوند متعال و مشوق نگارندگان در انجام این وظیفة مهم خواهد بود. عواید نشر این 
کتاب، صرف هزینه های تغییر محتوای دروس در آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی 

خواهد شد؛ ان شاء ا... .
و من ا... التوفیق
محّمـدتقیکاشـانینیا
عضوهیئتعلمیدانشگاهشهیدبهشتی
ومسئولمؤسسةفَرهنگینهجالقرآن



احكام عمومى كسب   و كار از ديدگاه اسالم

پیش گفتار
در روایات ائمة معصومین ـ علیهم السالم ـ فعالیت اقتصادی به ویژه کسب و کار و 
تجارت بسیار توصیه و بر آن تأکید شده است؛ چنان که امام صادقـ  علیه السالمـ  

در حدیثی از امیرالمؤمنین ـ علیه السالم ـ چنین نقل می کنند که فرمود: 
ِّی َقْد َسِمْعُت َرُسوَل اهلل ص یَُقوُل الرِّْزُق َعَشَرهُ أَْجَزاءٍ تِْسَعُه  ُ لَُكْم َفإِن »اتهَِّجُروا بَاَرَك اهللهَّ

أَْجَزاءٍ فِی التَِّجاَرهِ َو َواِحَدهٌ فِی َغْیِرَها«)کافی، ج5: 319(
به تجارت بپرداز تا برکات الهی شامل حال شما گردد؛ پس همانا از رسول خدا)ص( 
شنیدم که می فرمود روزی ده جزء دارد که نه جزء آن در تجارت و یكی از اجزاء 

در  غیر آن است.
و یا در روایت دیگری از امام صادق علیه السالم نقل شده است: 

»َعْن أَبِی َعْبدِ اهلل ع َقاَل: التَِّجاَرهُ تَِزیُد فِی الَْعْقل «)کافی، ج5: 148(
»َعْن أَبِی َعْبدِ اهلل ع َقاَل: تَْرُك  التَِّجاَرهِ یَْنُقُص الَْعْقل «)کافی، ج5: 148(

تجارت و کسب و کار عقل را بیفزاید و ترك آن موجب کاهش عقل و خرد آدمی می گردد. 
با این حال، برخی روایات کسب وکار و تجارت را زمانی می ستایند که در چارچوب 
شرع و بر مبنای حالل انجام گیرد؛ چنان که از امام کاظم ـ علیه السالم ـ نقل 

است که فرمود: 
»َمنْ  َطلَبَ  َهَذا الرِّْزقَ  ِمْن ِحلِِّه لَِیُعوَد بِهِ  َعلَی نَْفِسِه َو ِعَیالِِه َکاَن َکالُْمَجاِهِد فِی 

َسِبیِل اهللهَّ «)کافی، ج5: 93(
این روایت و مشابه آن اجر کسب و کاری را که از حالل باشد، در حد منزلت 
مجاهد در راه خدا باال برده است و چه تشویق و ترغیبی از این باالتر و بهتر که 
در عین فعالیت اقتصادی، ثواب و مزد جهاد در راه خدا نیز نصیب گردد. البته 
چنانچه شخصی بر سبیل حالل کسب و کار نكند و روزی خویش را نجوید و راه 

حرام بپیماید، به همان اندازه از روزی مقدرش کسر می گردد.
»َعْن أَبِی َعْبدِ اهلل ع َقاَل: إِنهَّ اهللَ َعزهَّ َو َجلهَّ َخلََق الَْخلَْق َو َخلَقَ  َمَعُهمْ  أَْرَزاَقُهمْ  َحاَلالاً 

َطیِّبااً َفَمْن تََناَوَل َشْیئااً ِمْنَها َحَرامااً ُقصهَّ بِِه ِمْن َذلَِك الَْحاَلل «)کافی، ج5: 81(
پیش نیاز و شرط الزم برای حالل و شرعی بودن کسب وکار و تجارت نیز آگاهی 
از احكام فعالیت اقتصادی است. چنان که امیرالمؤمنین- علیه السالم- روزها در 

بازار کوفه آن را به بازاریان گوشزد می فرمود:
ارِ، الِْفْقهَ  ثُمَ  الَْمْتَجَر، الِْفْقهَ  ثُمَ  الَْمْتَجَر، الِْفْقهَ  ثُمَ  الَْمْتَجر«)کافی، ج5: 150( »یَا َمْعَشَر التُّجهَّ

بنابراین، اهل بازار که به امر کسب و تجارت اشتغال دارند باید با احكام و آداب 



پیش گفتار

تجارت و کسب آشنایی بیشتر و دقیق تری پیدا کنند تا از اجر و ثواب عمل در 
چارچوب شرع بهره مند گردند و در حرام نیفتند و اموالشان از حرام سالم بماند. 

در رساله های مراجع تقلید نیز بر این مهم تأکید شده که هرکس میخواهد به 
تجارت و سایر انواع کسب و کار دست بزند نیز واجب است که احكام و مسائل 
متعلق به آن کار را فرابگیرد و اگر شخصی در حالل یا حرام بودن معامله ای شك 

کند، باید از آن بپرهیزد و قبل از انجام دادن معامله، حكم فقهی آن را فرا بگیرد. 
تاکنون کتاب های بسیاری در حوزة فقه اقتصادی اسالم تألیف شده ولی به دلیل 
ثقیل بودن زبان آن ها، ارائة مباحث تنها برای پژوهشگران حوزة مطالعات دینی مفید 
بوده است و عموم از مطالعة آن ها بی بهره مانده اند. چنان که بازاریان و کسبه برای 
فهم احكام کسب سال ها در دروس حوزوی شرکت می جستند که بر مبنای کتاب 
گران سنگ »مكاسب محّرمه« اثر مرحوم شیخ انصاری ارائه می شد؛ در حالی که 
در این زمان امكان بهره مندی از چنین دروسی برای نسل جدید کسبه به دلیل 

اشتغاالت فراوان و نبود امكان یادگیری مقدماتی چون زبان عربی میسر نیست. 
خأل وجود منبعی به زبان ساده و روان و نیز بهره مند از جذابیت های کتاب های 
عمومی معاصر، مؤلفان را بر آن داشت تا مجموعة حاضر را با چنین رویكردی و 
براساس گنجینة عظیم فقه شیعه و براساس کتاب شریف »تحریرالوسیله« امام 
خمینی)ره( تدارك بینند. در این مجموعه، تالش شده است که اصطالحات مختلف 
فقهی به خوبی توضیح داده شوند و مطالب به صورت بسیار ساده و قابل فهم و 
همراه با مثال های متعدد بیان گردند. همچنین، به تناسب بحث ها از آیات قرآن 
کریم و روایات معصومین ـ علیهم السالم ـ نیز استفاده شده است تا کالم نورانی 
خداوند کریم و پیشوایان معصوم علیهم السالم راهنمای قلوب مؤمنین باشد. یكی 
دیگر از ویژگی های این کتاب، استفاده از داستان های کوتاه، حكایت هایی از زندگی 
معصومین ـ علیهم السالم ـ و علمای دینی، اشعار زیبای پارسی، مطالب تاریخی 
و... مرتبط با بحث است که بر جذابیت مطالب این کتاب می افزاید و مانع خستگی 
خوانندة آن می شود. مطالعة این اثر به همة افراد جامعه، به ویژه صاحبان مشاغل 

مختلف توصیه می گردد.
در پایان، از همة کسانی برای تولید این کتاب تالش کرده اند، به ویژه جناب آقای 
دکتر کاشانی مسئول مؤسسة نهج القرآن و جناب آقای کاظم طالیی، مدیر محترم 

نشر طالیی، تشكر و قدردانی می کنیم.
مؤلفان





فصل اول

مالکیت 
در این فصل، ابتدا به بیان چیستی مالكیت می پردازیم. سپس در 
مورد مالكیت حقیقی و اعتباری و منشأ مالكیت اعتباری توضیحاتی 
می دهیم. در ادامه، به شرح مالكیت حقیقی خداوند و نظام مالكیت 

مختلط و نیز مالكیت خصوصی، عمومی و دولتی می پردازیم.



احكام عمومى كسب   و كار از ديدگاه اسالم

چیستیمالکیت

زمانی که می خواهیم به رابطة میان مالك و ِملك بپردازیم و امكان تصّرف مالك 
در ِملك را نشان دهیم، موضوع مالكیت مطرح می شود. مالكیت به معنای حق 
و مسئولیت استفاده و بهره برداری از منابع، امكانات و داشته ها در مقابل دیگران 

است.
بر ِملك سلطة واقعی و  این رابطه، حقیقی و واقعی است. یعنی مالك،  گاهی 
و  افعال  بر  انسان  مالكیت  یا  بر مخلوقات  مالكیت خداوند  مانند  دارد؛  حقیقی 
اعضای خویش. گاهی نیز این رابطه، اعتباری و قراردادی است؛ یعنی رابطه ای 
میان مالك و ِملك در نظر گرفته می شود که به موجب آن، مالك می تواند بدون 
رضایت دیگران در آن ِملك تصرف کند ولی دیگران بدون رضایت مالك، حق 
تصّرف در آن ملك را ندارند. تفاوت مالكیت حقیقی و اعتباری این است که در 
مالكیت حقیقی، ِملك هیچ گاه از مالكش جدا و مستقل نمی شود ولی در مالكیت 

اعتباری، امكان انتقال ِملك از مالكی به مالك دیگر وجود دارد.1 

منشأمالکیتاعتباری

سه منشأ برای مالكیت اعتباری وجود دارد:
الف( عامل فطری: میل فطری هر انسانی این است که اشیای حاصل از کار او 

1 )هادوی نیا، 1382، 14(

ن تََشاء ُقِل اللَُّهمَّ َمالَِك الُْملِْك تُْؤتِی الُْملَْك َمن تََشاء َوتَنِزُع الُْملَْك ِممَّ
)آل عمران:26(

بگو:بارخدایا!توییدارندهملک،بههرکهبخواهیملکمیدهیوازهرکهبخواهیملکمیستانی.

ِة  َوالِْفضَّ َهِب  الذَّ ِمَن  الُْمَقنطَرَِة  َوالَْقَناِطیِر  َوالَْبِنیَن  النَِّساء  ِمَن  َهَواِت  الشَّ ُحبُّ  لِلنَّاِس  ُزیَِّن 

نَْیا َواللُه ِعنَدُه ُحْسُن الَْمِب َمِة َواألَنَْعاِم َوالَْحرِْث َذلَِك َمَتاُع الَْحَیاِة الدُّ َوالَْخْیِل الُْمَسوَّ

                                                                                         )آل عمران:14( 

دوستداشتنخواستنیهااززنانواوالدواموالفراواناززروسیمواسباننشاندارودامهاوکشتزاران
درچشممردمآراستهشدهولیاینهامتاعزودگذرزندگانیدنیاستوسرانجامنیكو]وزندگیعالیتر[نزد

خداست.



مالکیت 

یا جمع آوری شده توسط او، از آن وی بوده و به خودش اختصاص داشته باشد. 
ب( عامل عقلی: عقل چنین حكم می کند که اگر کسی زحمت کشید و چیزی را 
تولید کرد و محصول او را شخص دیگری که کاری انجام نداده، تصاحب کند؛ این 

فرد، عملی قبیح و خالف عدل انجام داده است.
ج( عامل اجتماعی: انسان موجودی اجتماعی است و این نكته در همة امور، نظمی را 
اقتضا می کند تا هرج و مرج رخ ندهد. یكی از مهم ترین این امور، بهره گیری از اموال و 
ثروت ها است. مالكیت، شیوه ای برای تنظیم روابط افراد جامعه در این زمینه است.1

اگر  که  می گردند  متعهد  مالكیت،  حقوق  براساس  خود  تعامالت  در  انسان ها 
هزینه ای ایجاد کردند، آن را بپردازند و اگر منفعتی ایجاد نمودند، بتوانند آن را 
مطالبه و کسب کنند. مالكیت از جملة مهم ترین عوامل انگیزه بخش در اقتصاد 
است؛ چراکه تضمین می کند فرد و جمع در صورت تحمل هزینه ها، مالك منافع 
تصمیمات اقتصادی خود نیز هستند. از این جهت، مالكیت انگیزة کار و فعالیت 
اقتصادی و تحمل دشواری های مربوط به آن را تقویت می کند؛ زیرا افراد می دانند 
اً  که حاصل کار و ثمرة فعالیت آن ها با حقوق مالكیت محافظت می شود و بعدا

می توانند از مواهب آن بهره مند گردند. 

مالکیتحقیقیخداوند

خداوند بر تمام جهان هستی سلطنت واقعی دارد و این، همان معنای مالكیت حقیقی 
اوست. از آنجا که خداوند خالق و رّب همة اشیاست، مالك آنان نیز به شمار می رود؛ به 

همین سبب، این مالكیت مطلق است و همة تصّرفات را شامل می شود. 

مالکیتمختلط
اقتصاددانان مسلمان در تعیین ساختار مالكیت با تكیه بر آموزه های اسالمی، از 
ابتدا مالكیت مختلط را مطرح کرده اند؛ البته آنان هنگام تبیین مالكیت مختلط 

1 )هادوی نیا، 1382، 16 و 17( 

اَمَواِت َواأْلَرِْض َوالَِّذیَن كََفُروا  اللُه َخالُِق كُلِّ َشْیٍء َوُهَو َعَل كُلِّ َشْیٍء وَِكیٌل * لَُه َمَقالِیُد السَّ

ِبآیَاِت الله أُْولَِئَك ُهُم الَْخاِسُوَن                                                                    )زمر: 62-63( 

وخداوندآفرینندة]بالواسطهوباواسطه[همةاشیااست،واومتكفلتدبیرهمهچیزاست*گنجینههاى
آسمانهاوزمینوکلیدهاىآنهاازآناوست،وکسانیکهبهآیاتخداکفرورزیدهاند،آنهاهستندکه

زیانكارند.
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به دو گروه تقسیم شده اند؛ برخی در ترسیم آن، فقط از دو عنصر یعنی »مالكیت 
عمومی« و »مالكیت خصوصی« یاد کرده اند اما بسیاری، عنصر »مالكیت دولتی« 
را هم مطرح ساخته اند. این سه عنصر مالكیت از سوی پروردگار تشریع شده اند و 
هر سه در عرض یكدیگر اصالت دارند.1 در ادامه، با توجه به دقیق تر بودن دیدگاه 

دوم به توضیح سه عنصر آن می پردازیم.

مالکیتخصوصی

مالكیت خصوصی می تواند به صورت ابتدایی برای فرد یا افرادی به وجود آید یا 
به طریقی به آن ها منتقل گردد. مالكیت ابتدایی به سبب کار یا به واسطة حیازت 

)برداشت از خزانة طبیعت( برای انسان به وجود می آید. 
مالكیت خصوصی از طریق انتقال مالكیت، اغلب از راه مبادله و دادوستد کاالها 
و خدمات با یكدیگر صورت می گیرد؛ به این ترتیب که هر کس کاالها و خدمات 
مازاد بر نیاز خود را با تولیدات دیگران مبادله می کند و مالك آن ها می شود. برای 
مثال، کشاورزی که با فروش محصوالت کشاورزی خود و خرید یك تراکتور مالك 
آن می شود، مالك خصوصی تراکتور می گردد. انتقال مالكیت همچنین می تواند از 
طریق بخشش ها، پاداش ها و جوایز باشد یا اینكه از راه ارث و با سازوکار مشخص 

شده در شرع، به وارثین صورت گیرد.
از دیدگاه قرآن، مالكیت خصوصی در طول مالكیت خداوند قرار دارد. لذا خداوند 
می تواند محدودیت هایی برای این مالكیت وضع کند و حتی در برخی موارد، آن را 

سلب نماید.
محدودیت هایی که قرآن دربارة مالكیت خصوصی مطرح کرده است عبارت اند از:

محدودیت های مربوط به مالك و اینكه مالك باید دارای شرایطی باشد؛ مانند 
اینكه سفیه حق تصرف در اموال را ندارد.2  

1  )هادوی نیا، 1382، 25(
2 سورة نساء، آیة 5

نكُْم  ِبالَْباِطِل إاِلَّ أَن تَكُوَن تَِجارًَة َعن تَرَاٍض مِّ أَْمَوالَكُْم بَْیَنكُْم  تَأْكُلُواْ  یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنواْ الَ 

َوالَ تَْقُتلُواْ أَنُفَسكُْم إِنَّ اللَه كَاَن ِبكُْم َرِحیاًم                                                            )نساء:29 ( 

اىکسانیکهایمانآوردهاید!اموالخودرامیانخودتانبهناروامخورید؛مگرآنكهدادوستدىبارضایت
یكدیگرباشد،ویكدیگررامكشید؛هماناخداباشمامهرباناست.



مالکیت 

محدودیت های مربوط به ِملك و اینكه چه چیز هایی قابل تملّك نیستند؛ مثالاً 
کاالهایی مانند شراب، قابل تملّك نیستند.1 

محدودیت های مربوط به اسباب مالكیت؛ مثالاً مالكیت حاصل از قمار، مردود 
است.2 

محدودیت های مربوط به حق تصّرفات مالك در ِملك؛ مثالاً حرمت اسراف و 
تبذیر.3  

محدودیت های مربوط به واجبات مالی که فرد باید به پرداخت آن ها اقدام 
کند؛ مثالاً وجوب پرداخت زکات.4  

البته باید توجه داشت که اموال کامالاً  خصوصی انسان ها نیز همگی ابعادی عمومی 
دارند؛ به عبارت دیگر، این اموال باید در جهت خیر و صالح عموم اجتماع مورد 
بهره برداری قرار گیرند؛ زیرا آنچه به  مالكیت  خصوصی درمی آید، از یك سو با 
بهره گیری از نعمت های الهی و از سوی دیگر در تعامل با سایر انسان ها به وجود 
آمده است که هر دو، صرفه هایی خارجی هستند. از این جهت، کاالیی را نمی توان 
یافت که بدون وجود این صرفه های خارجی و صرفااً خالص کار و فعالیت شخص 
باشد. این صرفه های خارجی )الهی و انسانی( معموالاً در محاسبات هزینه ای و 
قیمت وارد نمی  شوند. »بنابراین، کسانی که پول و امكانات دارند، فقط نباید به 
فكر خودشان باشند؛ چون پول آن ها هم از همین کشور و در سایة همین ملت به 
دست آمده است. چه کسی می تواند بگوید من پول دارم و در پول دار شدن خودم، 
مرهون خدمات و کمك های دولت و ملت نیستم؟ مگر چنین چیزی می شود؟ 
از آسمان که برای انسان پول نمی ریزند! پول در همین زندگی و تالش روزمره 

به دست می آید هزاران نفر کار می کنند؛ یك نفر،... پولدار می شود«.5
ماهیت ذاتااً عمومی مالكیت های خصوصی سبب آن می شود که افراد در مقابل نوع 
بهره برداری از اموال خود در مقابل خویشتن و دیگران مسئولیت داشته باشند. 
این مسئولیت اوالاً عبارت است از وظیفة حفظ و صیانت از اموال خود و تالش 
برای رشد و نمّو آن و ثانیااً مالحظة مصلحت اجتماعی در هر نوع بهره برداری از 

1 سورة مائده، آیة 88
2 سورة مائده، آیة 88
3 سورة انعام، آیة 142

4 سورة بقره، آیة 43
5 بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران و فرهنگیان کشور، به مناسبت »روز کارگر« و »روز معلم« به 

تاریخ 1372/2/15
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آن1  و ثالثااً ادای واجبات و مستحبات مالی و کمك به محرومان و مستضعفان.2
در صورتی که افراد به مسئولیت های خویش بی توجه باشند و مالكیت خصوصی 
شان سبب آزار و اذیت دیگران شود، حاکم حتی می تواند مالكیت آن ها را سلب کند.

مالکیتعمومی
شامل اموالی است که هیچ فرد خاصی مالك آن ها نیست تا بتواند به نحو دل خواه 

1  کسانی که پول و امکان دارند، این پول را فقط برای خودشان مصرف نکنند. شما اگر می خواهی در جایی 
سرمایه گذاری کنی و به کاری بپردازی، فقط به فکر این نباش که چقدر به من سود می رساند. ما نمی گوییم هیچ 
مالحظة شخص خودتان را نکنید. در کاری که تولید آن، مملکت را به پیش نمی برد سرمایه گذاری نکنید. کسانی که 
پول و امکانات دارند، وجدان دینی و احساس مسئولیت داشته باشند. )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران 

و فرهنگیان کشور، به مناسبت »روز کارگر« و »روز معلم«، به تاریخ 1372/2/15(
2 ثروتمند شدن از راه قانونی و مشروع، از نظر اسالم هیچ اشکالی ندارد.ما هیچ وقت نگفتیم که اگر کسی فعالیت قانونی 
و مشروع بکند و ثروتی به دست بیاورد، از نظر شرع نامطلوب است. هیچ کس این را نگفته و نمی گوید؛ افرادی که دین 
را می شناسند و قرآن را می شناسند. دو چیز را با هم نباید مخلوط کرد؛ یکی، تولید ثروت است. کسی فعالیت کند به 
شکل صحیحی وثروت تولید کند. یکی، نحوة تولید و نحوة استفاده است. بخش اول قضیه، چیز مطلوبی است؛ چون 
هر ثروتی که در جامعه تولید می شود، به معنای ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم که بخش حساس است، 
این است که چگونگی تولید مورد توجه قرار بگیرد؛ از راه های غیر قانونی، با استفادة از تقلبات و تخلفات نباشد، مصرف 
او، مصرف نامطلوبی از نظر شرع نباشد؛ بتواند مثل خونی در رگ های جامعه جریان پیدا کند؛ صرف در فساد نباشد... به 
هر حال، تولیدثروت چیز خوبی  است. اگر چنانچه دراین تولید ثروت، قصد صرف او برای کار خیر، برای پیشرفت کشور، 
برای کمک به محرومان باشد، حسنه هم هست، ثواب هم دارد. )بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با مسئوالن 

اقتصادی و دست اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی، به تاریخ 1385/11/30( 

سمرهبنجندب،یکاصلهدرختخرمادرباغیكی
زن که انصارى مرد مسكونی خانة داشت. نصارى از
وبچهاشدرآنجابهسرمیبردند،هماندمدرباغبود.
سمرهگاهیمیآمدوازنخلخودخبرمیگرفتیاازآن
خرمامیچید.اوهروقتکهمیخواستبرودازدرخت
خودخبربگیرد،بیاعتناوسرزدهداخلخانهمیشدو
چشمچرانیمیکرد.صاحبخانهازاوخواهشکردکه
هروقتمیخواهدداخلشودسرزدهواردنشود.اوقبول
نكرد.ناچارصاحبخانهبهرسولاکرمشكایتکردو
گفت:»اینمردسرزدهداخلخانةمنمیشود.شمابه
اوبگوییدبدوناطالعوسرزدهواردنشودتاخانوادةمن
قبالًمطلعباشندوخودراازچشمچرانیاوحفظکنند.«

رسولاکرمسمرهراخواستوبهاوفرمود:»فالنیاز
توشكایتداردومیگویدتوبدوناطالعواردخانة

اومیشوىوقهراًخانوادةاورادرحالیمیبینیکهاو
دوستندارد.بعدازایناجازهبگیروبدوناطالعواجازه
داخلنشو.«سمرهتمكیننكرد.حضرتفرمود:»پس
درخترابفروش«،سمرهحاضرنشد.رسولاکرمقیمت
راباالبرد؛بازهمحاضرنشد.باالتربرد،بازهمحاضرنشد.
فرمود:»اگراینکاررابكنی،دربهشتبراىتودرختی
بازهمتسلیمنشد.پاهارابهیککفش خواهدبود.«
کردهبودکهنهازدرختخودمصرفنظرمیکنمونه
حاضرمهنگامورودبهخانهازصاحبخانهاجازهبگیرم.
دراینوقترسولاکرمفرمود:»تومردىزیانرسانو
سختگیرىودردیناسالمزیانرساندنوتنگگرفتن
وجودندارد.«بعدروکردبهمردانصارىوفرمود:»برو

درختخرمارااززمیندرآوروبیندازجلوسمره.«
)مطهرى،داستانراستان،درختخرما(



مالکیت 

قید  در  که  آنان  خواه  است؛  مسلمانان  همة  ِملك  بلكه  کند  تصّرف  آن ها  در 
حیات اند و خواه آنان که هنوز به دنیا نیامده اند. در مالكیت عمومی، اجازة تصرف 
تابعیت دولت  از مسلمانان و غیرمسلمانان که  )اعّم  بهره برداری عموم مردم  و 
اسالمی را دارند( در ثروت های عمومی با نظارت مستقیم دولت است. به همین 
سبب، تحت نظارت ولّی امر مسلمانان قرار می گیرد تا به گونه ای مناسب به افراد 
واگذار، و درآمد حاصل از آن ها به صورت ِملك عموم مسلمانان در راه هایی صرف 
شود که نفع آن عاید عموم مسلمانان شود. این نوع مالكیت، موجب احترام به 
اینكه  دغدغة  باشد،  عمومی  اموال  جزء  ِملكی  اگر  زیرا  است؛  آیندگان  مصالح 
مسلمانان آینده نیز در آن سهیم اند، مالك را به استفاده از ملك به اندازة رفع نیاز 

و مواظبت و نگهداری از آن برای آیندگان ملزم می کند.

مالکیتدولتی
مقصود از »مالكیت دولتی«، »مالكیت حكومت اسالمی« یا »مالكیت امام« است. 
این نوع مالكیت، مالكیت منصب امامت و رهبری اّمت اسالمی است، نه مالكیت 

شخص امام، و از امامی به امام دیگر منتقل می شود، نه به وارثان او.
این حّق تصّرف به دولت اجازه می دهد با توجه به اینكه خدمتگزار مردم در ادارة 
جامعه است، برای جهت گسترش عدالت و توزیع برابر درآمد و ثروت و نیز رشد و 
توسعة اقتصادی اقدام کند. حكومتی که اموالی را به طور مستقل در اختیار ندارد 
و برای تأمین نیاز های ماّدی خود همواره به دیگران نیازمند است، آزادی عمل 

نخواهد داشت.
مالكیت دولتی بخشی از مالكیت عمومی بر اموالی است که دولت برای مصالح 
عمومی و منافع ملی ایجاد کرده است و فقط خود حق تصرف در آن ها دارد؛ 
کاالهایی مانند پادگان ها و استحكامات نظامی، هواپیماها و کشتی های جنگی،  
برای  تاریخی. کاالهایی که  آثار  و  اداری و ساختمان های دولتی، موزه ها  لوازم 
اجتماع مسلمین حساسیت نظامی، اطالعاتی و... دارند باید توسط دولت تولید 
شده و در نتیجه مالكیت آن ها بر عهدة دولت است. همچنین تولید کاالهایی که 
در تأمین نیازهای اساسی مردم نقش اساسی دارند، باید توسط دولت مدیریت 
و کنترل شود و چنانچه سازوکار خصوصی در تأمین  آن ها کوتاهی نمود، دولت 

زمینة تأمین آن ها را فراهم سازد.
اموالی که برای آن ها مالكی شناخته نشده است، مثل کوه ها، جنگل ها و بستر 
رودخانه های متروك و آبادی هایی که اهلش نابود شده اند و اموال کسی که وارثی 
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ندارد، زمین های موات، مالیات ها و درآمدهای ناشی از اموال و مؤسسه های دولتی 
و مانند این موارد، جزء انفال است و مالكیت آن، دولتی است. همچنین، مالكیت 
غنایمی که بدون جنگ و تالش مسلمانان به دست آید، دولتی است و رئیس 

حكومت اسالمی، هرگونه صالح بداند آن ها را تقسیم می کند.
در  ولی  است  مالك  و  دارد  را  اموال  در  تصرف  دولت حق  دولتی،  مالكیت  در 
مالكیت عمومی، مردم مالك اند و دولت از سوی آن ها نیابت دارد که با توجه به 
مصلحت عمومی در اموال تصّرف کند. یكی دیگر از تفاوت های این دو مالكیت 
آن است که در مالكیت عمومی، درآمد حاصل از ثروت ها باید به وسیلة دولت یا 
ولّی امر، به مصارف جمعی مانند ساختمان بیمارستان، راه، پل و... برسد و غیر 
از موارد استثنایی- که توازن جامعه ایجاب می کند- نمی توان از آن ها برای رفع 
نیازهای گروه خاّصی از مردم اجتماع استفاده کرد یا آن را با عنوان کمك نقدی 
در دسترس عده ای قرار داد. این در حالی است که ثروت  دولتی، عالوه بر آنكه 
می تواند به مصارف عمومی برسد، برای کمك به گروه های اجتماعی نیز قابل 

مصرف است.1 
 

1 )هادوی نیا، 1382، 32- 31(



فصل دوم

بیع
در این فصل به مسائل مختلف مربوط به بیع خواهیم پرداخت. با توجه 
به گسترده بودن مباحث بیع، آن را در نه گفتار بیان خواهیم کرد. در 
گفتار اّول، به چیستی بیع و مسائل کلی آن خواهیم پرداخت. در گفتار 
دوم، شرایط خریدار و فروشنده )متعاقدین( را بیان خواهیم کرد. در 
گفتار سوم، توضیح می دهیم که چه نوع کاالهایی را نمی توان خرید 
انواع خرید و فروش های حرام  بیان  به  و فروخت. در گفتار چهارم، 
از مهم ترین آداب )مستحبات و  می پردازیم. در گفتار پنجم، برخی 
مكروهات( خرید و فروش را بیان می نماییم. در گفتار ششم، به بیع 
صرف )خرید و فروش طال، نقره و پول( می پردازیم و برخی از مسائل 
مهم آن را بیان می کنیم. در گفتار هفتم، به توضیح بیع سلف و مسائل 
مهم آن می پردازیم. در گفتار هشتم، خرید و فروش نقد و نسیه و 
مسائل آن را توضیح می دهیم و در پایان این فصل، در گفتار نهم، به 
توضیح شرایط تحقق ربا در خرید و فروش )ربای معاملی( می پردازیم.
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گفتاراّول:چیستیبیعومسائلکلیآن

 ابوبصیر از امام محمد- باقر علیه السالم- نقل می كند كه حضرت فرمود: در زمان 
رسول خدا صّلی اهلل علیه وآله مؤمنی از اهل صفه، سخت فقیر و نیازمند بود. وى تمام 
نمازها را پشت سر پیامبر می خواند و هیچ گاه نماز جماعتش او ترک نمی شد. پیامبر 
نیز بر او ترحم می كرد و به نیازمندى و غریبی او توجه داشت و می فرمود: »اى سعد، 
اگر چیزى به دستم برسد، تو را بی نیاز می سازم.« مدتی گذشت و چیزى به دست 
پیغمبر نیامد. حضرت به حال سعد بیشتر اندوهگین شد. خداوند سبحان به اندوه 
پیامبر نسبت به سعد توجه فرمود و جبرئیل را با دو درهم خدمت ایشان فرستاد. 
جبرئیل به حضرت عرض كرد: »اى محمد! خدا از اندوه تو براى سعد آگاه است. آیا 
دوست دارى او را بی نیاز سازى؟« پیامبر فرمودند: »آرى«. جبرئیل عرض كرد: »این دو 
درهم را به او مرحمت كن و دستور بده با آن تجارت كند.« پیامبر دو درهم را گرفت. 
وقتی كه براى نماز ظهر از منزل خارج شد، سعد را دید كه در خانه ایستاده و منتظر 
آن حضرت است. فرمود: »اى سعد، آیا می توانی به خوبی تجارت و خرید و فروش 
كنی؟« سعد عرض كرد: »سرمایه اى ندارم كه با آن تجارت و خرید و فروش كنم.« 
پیامبر دو درهم را به او داد و فرمود: »با آن تجارت و خرید و فروش كن و روزى خدا 
را به دست آور.« سعد دو درهم را گرفت و در خدمت پیامبر به مسجد رفت و نماز 
ظهر و عصر را به همراه ایشان خواند. آن گاه حضرت فرمود: »برخیز و به دنبال روزى 
خویش برو! همواره به حال تو غمگین بودم.« سعد مشغول خرید و فروش شد. خداوند 
بركتی به او داد. هر چه می خرید، به دو برابر می فروخت. دنیا به سعد روى آورد. كم كم 
سرمایه اش افزایش یافت و مالش فراوان شد و كسب و كارش رونق گرفت. به طورى كه 
كناِر دِر مسجد دكانی گرفت و سرمایه و كاالهاى خود را در آنجا جمع كرد. از آن پس، 
پیامبر می دید كه سعدحتی پس از آنكه بالل اذان می گوید سرگرم خرید و فروش 
است و خود را براى نماز مهیا نمی كند؛ در حالی كه قبل از آن، پیش از اذان مهیاى 
نماز می شد. پس پیامبر به او می فرمود: »اى سعد، دنیا تو را از نماز باز داشته است.« 
سعد نیز می گفت: »چه كنم؟ سرمایه ام را تلف كنم؟ به این مرد، جنسی فروخته ام و 

کاِة یَخاُفوَن یَْوماً تََتَقلَُّب  الِة َو إیتاِء الزَّ رِجاٌل ال تُلْهیِهْم تِجارٌَة َو ال بَْیٌع َعْن ِذکِْر الله َو إِقاِم الصَّ

فیِه الُْقلُوُب َو اأْلَبْصار                                                                                           )نور:37 ( 

مردانیهستندکهتجارتوخریدوفروش،آنهاراازیادخداونمازخواندنوزکاتدادن،غافلنمیکندو
ازروزىکهدرآندیدههاودلهازیرورومیشود،بیمناکهستند.
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می خواهم پولم را از او بگیرم و از آن دیگرى كاالیی خریده ام؛ باید پول او را بدهم.« 
رسول خدا به آن حاِل سعد، بیشتر از فقرش غمگین شد. پس جبرئیل به محضر آن 
جناب رسید و عرض كرد: »اى پیامبر، خداوند از غم تو براى سعد آگاه است. كدام یك 
را بیشتر دوست دارى؟ حالت اّول یا حالت فعلی او را؟« پیامبر فرمود: »اى جبرئیل، 
از دستش گرفته  را  او  را دوست دارم. زیرا دنیا، آخرت  او  اّول )تنگ دستی(  حالت 
است.« جبرئیل عرض كرد: » به راستی محبت و اموال دنیا امتحان بوده و بازدارنده از 
آخرت است.« آنگاه عرض كرد: »یا رسول اهلل، به سعد بگو آن دو درهمی را كه به او 
داده اى؛ به شما بازگرداند؛ وضعش به حالت اّول برمی گردد.« پیامبر به سعد فرمود: »آیا 
آن دو درهم را به من باز می گردانی؟« عرض كرد: »به جاى دو درهم، دویست درهم 
می دهم.« حضرت فرمود: »نه، همان دو درهم را می خواهم.« سعد آن دو درهم را به 
حضرت داد. به دنبال آن چیزى نگذشت كه دنیا از وى روى گرداند و هر چه داشت از 

دستش رفت. سعد دوباره به حال فقر و ندارى افتاد.1 

بیع به معنای خرید و فروش است و مهم ترین بخش از معامالت اقتصادی ما 
را با یكدیگر تشكیل می دهد. در واقع، بیع قراردادی است که طی آن، خریدار، 
مالِك کاالی مورد معامله می شود. فروشنده نیز مالك چیزی می شود که خریدار 
در عوِض کاالیی که خریده است به او می دهد. برای مثال، اگر احمد کتابی را به 
محمود بفروشد و در عوض، 20 هزار تومان پول از او دریافت کند، محمود مالِك 
کتاب و احمد مالِك 20 هزار تومان می شود. در فقه، مسائل مختلفی در مورد بیع 

مطرح شده است که در ادامه به برخی از مهم ترین آن ها می پردازیم.

مسائلکلیبیع
مسئلةاّول:بیع،عقداست.

1 )الحرالعاملی، وسائل الشیعه، ج 17، 1409، 401-403(
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اىکسانیکهایمانآوردهاید،اموالیكدیگررابهباطلنخورید؛مگرآنكهتجارتوخریدوفروشیبا
رضایتشماباشد.


