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سخنی با خوانندگان گرامی

مصرف صحیح نعمتهای الهی ،عبادت است و اسراف در آنها 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
نعمتهای الهی ،به منظور رفع نیازهای جسمی و روحی انسانها با استفاده از تواناییهای
فکری و جسمی آنان است.
زمانی تولید کاال و خدمات و همچنین نیازهای انسا ن محدود بود و هر تولیدکننده ،مصرفکنندة
کاال و خدماتی بود كه خود و یا اطرافیانش تولید و ارائه میكرد .توسعه و ارتقاء سطح نیروی
فکری و افزایش تواناییهای جسمی انسان ،با بهرهگیری از ابزارهایی که بهتدریج در اختیار
او قرار میگرفت ،باعث شناخت بیشتر امکانات موجود در جهان از یک سو و نیازهای معقول
انسانها و چگونگی پاسخدهی 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 مصرفکنندگان تولیدات یاد شده در سراسر دنیا ،عوامل توزیع
کاال و خدمات را با عناوینی چون عمدهفروش ،خردهفروش و واسطه ،در مكانهایی به
نام بازار در سطح محلهها ،مناطق ،شهرها و کشورها به وجود آورد و تهاتر و تعامل را
به معامالت بزرگ و کوچک تبدیل كرد .امروزه این معامالت با به کارگیری ابزارهای
مختلف مانند پول ،چک ،سفته ،برات و باالخره سیستمهای الکترونیکی ،با استفاده از
سازمانهای گوناگون مانند بانکها ،بازارهای بورس و سایر مؤسسههای پولی و مالی و
صورت میپذیرند.
در عصر حاضر ،بهویژه در کشور ایران ،تولیدکنندگان قوة محرکة شبکة توزیع (بازرگانان
و واسطهها) به حساب میآیند و همواره تولیداتشان را به روشهای مختلف به
مصرفکنندگان کاالهای خود تحمیل میکنند .در واقع ،آنها به روشهای گوناگون در
مصرفکنندگان کاالی خود نیاز ایجاد میکنند و ایجاد این نیاز در مردم مستلزم صرف
هزینههای هنگفت در ابعاد مختلف مالی و زمانی برای تولیدکنندگان کاال و خدمات است.
حال اگر ترتیبی داده شود که قب ً
ال نیازهای واقعی مردم به کاالها و خدمات شناسایی شود
و سپس اقدام به تولید آنها گردد ،حجم و نوع تولیدات چند برابر میشود و در مقابل،
هزینة تبلیغات و قیمت كاالها و خدماتها به حداقل میرسد.

با یک بررسی مقدماتی متوجه میشویم كه با توجه به پراکندگی توزیعکنندگان کاال و
خدمات (بازرگانان عمدهفروش و خردهفروش) در سراسر دنیا ،حضور آنها در متن جامعه
و آشنا بودنشان با نیازهای مردم محله یا منطقة خود ،این گروه میتوانند تولیدکنندگان
کاالها و خدمات مختلف را در كار خود هدایت كنند و به آنها در مورد مصرف تولیداتشان
در نقاط مختلف دنیا اطمینان خاطر بدهند.
اجرای هر چه بهتر فعالیتهای یاد شده از تولید تا مصرف کاالها و خدمات ،آموزشهایی
را میطلبد و الزم است عامالن این فعالیتها ،برای اجرای هرچه بهتر فرایندهای یاد شده
این آموزشها را دریافت كنند.
این آموزشها به دو گروه عمومی برای کلیة فعالیتهای یاد شده و تخصصی ،در سطوح
مختلف و برای هر یک از فعالیتهای ذکر شده تقسیم میشوند.
این کتاب و ضمائم آن شامل فتاوای مراجع عظام برای هر فصل ،در دو جلد ،با عناوین
بوكار مبتنی بر احكام تجارت
«احكام تجارت از دیدگاه اسالم» و «احكام عمومی كس 
از دیدگاه اسالم» به یاری همکاران فرزانه و فرهیخته در حوزههای علمیه و دانشگاه
شهید بهشتی ،با بیانی ساده برای گروههای آموزشی حقوق ،بازرگانی ،بانكداری ،اقتصاد،
حسابداری در دانشگاهها و تجار و كسبه ،از سطوح عمدهفروشی تا خردهفروشی با هدف
تدریس به صورت کمک درسی و یا دو واحد درسی در دانشکدههای 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.
هرگونه راهنمایی همکاران محترم دانشگاهی ،حوزوی و بازرگانان محترم در تکمیل
محتوا و نحوة ارائة مطالب کتاب برای استفاده در چاپهای بعدی مؤثر و مغتنم و مرضی
خداوند متعال و مشوق نگارندگان در انجام این وظیفة مهم خواهد بود .عواید نشر این
کتاب ،صرف هزینههای تغییر محتوای دروس در آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی
خواهد شد؛ انشاءا. ...
و من ا ...التوفیق

مح ّمـدتقی کاشـانینیا
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
فرهنگی نهجالقرآن
و مسئول مؤسسة َ
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بوکار و
در روایات ائمة معصومین ـ علیهمالسالم ـ فعالیت اقتصادی بهویژه کس 
تجارت بسیار توصیه و بر آن تأكید شده است؛ چنانکه امام صادق ـ علیه السالم ـ
در حدیثی از امیرالمؤمنین ـ علیه السالم ـ چنین نقل میکنند که فرمود:
ك هَّ ُ
الل ل َ ُك ْم َفإِن ِّی َق ْد َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ول اهلل ص یَ ُق ُ
«اتَّجِ ُروا ب َ َار َ
ول ال ِّرزْقُ َعشَ َر ُه أَ ْج َزا ٍء ت ِْس َع ُه
َ
ار ِه َو َواحِ َد ٌه فِی َغ ْی ِر َها»(کافی ،ج)319 :5
أ ْج َزا ٍء فِی الت َِّج َ
به تجارت بپرداز تا برکات الهی شامل حال شما گردد؛ پس همانا از رسول خدا(ص)
شنیدم که میفرمود روزی ده جزء دارد که نه جزء آن در تجارت و یکی از اجزاء
در غیر آن است.
و یا در روایت دیگری از امام صادق علیه السالم نقل شده است:
« َع ْن أَب ِی َع ْب ِداهلل ع َق َ
ید فِی ال ْ َع ْقل»(کافی ،ج)148 :5
ار ُه تَ ِز ُ
ال :الت َِّج َ
« َع ْن أَب ِی َع ْب ِداهلل ع َق َ
ص ال ْ َع ْقل»(کافی ،ج)148 :5
ال :ت َْر ُ
ار ِه یَ ْن ُق ُ
ك الت َِّج َ
بوکار عقل را بیفزاید و ترک آن موجب کاهش عقل و خرد آدمی میگردد.
تجارت و کس 
با این حال ،برخی روایات کسبوکار و تجارت را زمانی میستایند که در چارچوب
شرع و بر مبنای حالل انجام گیرد؛ چنانکه از امام کاظم ـ علیه السالم ـ نقل
است که فرمود:
ِّ
ان َكال ْ ُم َجا ِه ِد فِی
ن َطلَ َ
« َم ْ
ب َه َذا ال ِّر ْزقَ م ِْن حِ ل ِه ل َِی ُعو َد ب ِ ِه َعلَى نَفْسِ ِه َو ع َِیال ِ ِه َك َ
ِیل هَّ
الل»(کافی ،ج)93 :5
َسب ِ
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 نکند و روزی خویش را نجوید و راه
حرام بپیماید ،به همان اندازه از روزی مقدرش کسر میگردد.
ال :إ ِ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل َخلَقَ ال ْ َخلْقَ َو َخلَقَ َم َع ُه ْم أَ ْر َزا َق ُه ْم َح اً
« َع ْن أَب ِی َع ْب ِداهلل ع َق َ
لاَل
ص ب ِ ِه م ِْن َذل َِك ال ْ َحلاَ ل»(کافی ،ج)81 :5
َط ِّیباً َف َم ْن تَ َنا َو َل شَ ْیئاً ِم ْن َها َح َراماً ُق َّ
پیشنیاز و شرط الزم برای حالل و شرعی بودن کسبوکار و تجارت نیز آگاهی
از احکام فعالیت اقتصادی است .چنانکه امیرالمؤمنین -علیه السالم -روزها در
بازار کوفه آن را به بازاریان گوشزد میفرمود:
«یَا َم ْعشَ َر الت َُّّجا ِر ،ال ْ ِف ْق َه ثُ َم ال ْ َم ْت َج َر ،ال ْ ِف ْق َه ثُ َم ال ْ َم ْت َج َر ،ال ْ ِف ْق َه ثُ َم ال ْ َم ْت َجر»(کافی ،ج)150 :5
بنابراین ،اهل بازار که به امر کسب و تجارت اشتغال دارند باید با احکام و آداب
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تجارت و کسب آشنایی بیشتر و دقیقتری پیدا کنند تا از اجر و ثواب عمل در
چارچوب شرع بهرهمند گردند و در حرام نیفتند و اموالشان از حرام سالم بماند.
در رسالههای مراجع تقلید نیز بر این مهم تأکید شده که هركس مىخواهد به
تجارت و سایر انواع کسب و کار دست بزند نیز واجب است كه احكام و مسائل
متعلق به آن كار را فرابگیرد و اگر شخصی در حالل یا حرام بودن معاملهای شک
کند ،باید از آن بپرهیزد و قبل از انجام دادن معامله ،حکم فقهی آن را فرا بگیرد.
تاکنون کتابهای بسیاری در حوزة فقه اقتصادی اسالم تألیف شده ولی به دلیل
ثقیل بودن زبان آنها ،ارائة مباحث تنها برای پژوهشگران حوزة مطالعات دینی مفید
بوده است و عموم از مطالعة آنها بیبهره ماندهاند .چنانکه بازاریان و کسبه برای
فهم احکام کسب سالها در دروس حوزوی شرکت میجستند که بر مبنای کتاب
محرمه» اثر مرحوم شیخ انصاری ارائه میشد؛ در حالیکه
گرانسنگ «مکاسب ّ
در این زمان امکان بهرهمندی از چنین دروسی برای نسل جدید کسبه بهدلیل
اشتغاالت فراوان و نبود امکان یادگیری مقدماتی چون زبان عربی میسر نیست.
خأل وجود منبعی به زبان ساده و روان و نیز بهرهمند از جذابیتهای کتابهای
عمومی معاصر ،مؤلفان را بر آن داشت تا مجموعة حاضر را با چنین رویکردی و
براساس گنجینة عظیم فقه شیعه و براساس کتاب شریف «تحریرالوسیله» امام
خمینی(ره) تدارک بینند .در این مجموعه ،تالش شده است كه اصطالحات مختلف
فقهی به خوبی توضیح داده شوند و مطالب به صورت بسیار ساده و قابل فهم و
همراه با مثالهای متعدد بیان گردند .همچنین ،به تناسب بحثها از آیات قرآن
کریم و روایات معصومین ـ علیهمالسالم ـ نیز استفاده شده است تا کالم نورانی
خداوند کریم و پیشوایان معصوم علیهم السالم راهنمای قلوب مؤمنین باشد .یکی
دیگر از ویژگیهای این کتاب ،استفاده از داستانهای کوتاه ،حکایتهایی از زندگی
معصومین ـ علیهمالسالم ـ و علمای دینی ،اشعار زیبای پارسی ،مطالب تاریخی
و ...مرتبط با بحث است که بر جذابیت مطالب این کتاب میافزاید و مانع خستگی
خوانندة آن میشود .مطالعة این اثر به همة افراد جامعه ،به ویژه صاحبان مشاغل
مختلف توصیه میگردد.
در پایان ،از همة کسانی برای تولید این کتاب تالش كردهاند ،بهویژه جناب آقای
دكتر كاشانی مسئول مؤسسة نهج القرآن و جناب آقای كاظم طالیی ،مدیر محترم
نشر طالیی ،تشکر و قدردانی میكنیم.
مؤلفان

فصل اول

مالکیت

در این فصل ،ابتدا به بیان چیستی مالکیت میپردازیم .سپس در
مورد مالکیت حقیقی و اعتباری و منشأ مالکیت اعتباری توضیحاتی
میدهیم .در ادامه ،به شرح مالکیت حقیقی خداوند و نظام مالکیت
مختلط و نیز مالکیت خصوصی ،عمومی و دولتی میپردازیم.
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چیستی مالکیت

قُلِ اللَّ ُه َّم َمالِكَ الْ ُمل ِْك تُ ْؤتِی الْ ُملْكَ َمن تَشَ اء َوتَن ِز ُع الْ ُملْكَ ِم َّمن تَشَ اء

(آلعمران)26:

بگو :بار خدایا! تویی دارنده ملک ،به هر که بخواهی ملک میدهی و از هر که بخواهی ملک  میستانی.

تصرف مالک
زمانی که میخواهیم به رابطة میان مالک و مِلک بپردازیم و امکان ّ
در مِلک را نشان دهیم ،موضوع مالکیت مطرح میشود .مالکیت به معنای حق
و مسئولیت استفاده و بهرهبرداری از منابع ،امکانات و داشتهها در مقابل دیگران
است.
گاهی این رابطه ،حقیقی و واقعی است .یعنی مالک ،بر مِلک سلطة واقعی و
حقیقی دارد؛ مانند مالکیت خداوند بر مخلوقات یا مالکیت انسان بر افعال و
اعضای خویش .گاهی نیز این رابطه ،اعتباری و قراردادی است؛ یعنی رابطهای
میان مالک و مِلک در نظر گرفته میشود که به موجب آن ،مالک میتواند بدون
رضایت دیگران در آن مِلک تصرف کند ولی دیگران بدون رضایت مالک ،حق
تصرف در آن ملک را ندارند .تفاوت مالکیت حقیقی و اعتباری این است که در
ّ
مالکیت حقیقی ،مِلک هیچگاه از مالکش جدا و مستقل نمیشود ولی در مالکیت
1
اعتباری ،امکان انتقال مِلک از مالکی به مالک دیگر وجود دارد.
منشأ مالکیت اعتباری

ات ِم َن ال ِّن َساء َوالْ َب ِنی َن َوالْ َق َن ِ
اس ُح ُّب الشَّ َه َو ِ
اطی ِر الْ ُمقَنطَ َر ِة ِم َن ال َّذ َه ِب َوالْ ِفضَّ ِة
ُز ِّی َن لِل َّن ِ
َوالْ َخ ْیلِ الْ ُم َس َّو َم ِة َواألَنْ َع ِام َوالْ َح ْر ِث َذلِكَ َم َتا ُع الْ َح َیا ِة الدُّ نْ َیا َواللهُ ِعندَ ُه ُح ْس ُن ال آَْم ِب
(آلعمران)14:

دوست داشتن خواستنىها از زنان و اوالد و اموال فراوان از زر و سیم و اسبان نشاندار و دامها و كشتزاران
در چشم مردم آراسته شده ولى اینها متاع زودگذر زندگانى دنیاست و سرانجام نیكو [و زندگى عالىتر] نزد
خداست.

سه منشأ برای مالکیت اعتباری وجود دارد:
الف) عامل فطری :میل فطری هر انسانی این است که اشیای حاصل از کار او
( 1هادوینیا)14 ،1382 ،

مالکیت

یا جمعآوری شده توسط او ،از آن وی بوده و به خودش اختصاص داشته باشد.
ب) عامل عقلی :عقل چنین حکم میکند 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 نکته در همة امور ،نظمی را
اقتضا میکند تا هر جومرج رخ ندهد .یکی از مهمترین این امور ،بهرهگیری از اموال و
1
ثروتها است .مالکیت ،شیوهای برای تنظیم روابط افراد جامعه در این زمینه است.
انسانها در تعامالت خود براساس حقوق مالکیت ،متعهد میگردند که اگر
هزینهای ایجاد کردند ،آن را بپردازند و اگر منفعتی ایجاد نمودند ،بتوانند آن را
مطالبه و کسب كنند .مالکیت از جملة مهمترین عوامل انگیزه بخش در اقتصاد
است؛ چراکه تضمین میکند فرد و جمع در صورت تحمل هزینهها ،مالک منافع
تصمیمات اقتصادی خود نیز هستند .از این جهت ،مالکیت انگیزة کار و فعالیت
اقتصادی و تحمل دشواریهای مربوط به آن را تقویت میکند؛ زیرا افراد میدانند
كه حاصل کار و ثمرة فعالیت آنها با حقوق مالکیت محافظت میشود و بعدا ً
میتوانند از مواهب آن بهرهمند گردند.
مالکیت حقیقی خداوند

السماَ َو ِ
ات َوالأْ َ ْر ِض َوالَّ ِذی َن كَ َف ُروا
اللهُ خَالِ ُق ك ُِّل شَ ْی ٍء َو ُه َو َع ىَل ك ُِّل شَ ْی ٍء َو ِك ٌیل * لَهُ َمقَالِیدُ َّ
بِآیَ ِ
(زمر)62-63 :
َاسونَ
ات الله أُ ْولَ ِئكَ ُه ُم الْخ رِ ُ

و خداوند آفرینندة [بال واسطه و با واسطه] همة اشیا است ،و او متكفل تدبیر همه چیز است * گنجینههاى
آسمانها و زمین و كلیدهاىآنها از آن اوست ،و كسانى كه به آیات خدا كفر ورزیدهاند،آنها هستند كه
زیانكارند.

خداوند بر تمام جهان هستی سلطنت واقعی دارد و این ،همان معنای مالکیت حقیقی
رب همة اشیاست ،مالک آنان نیز به شمار میرود؛ به
اوست .از آنجا که خداوند خالق و ّ
تصرفات را شامل میشود.
همین سبب ،این مالکیت مطلق است و همة ّ
مالکیت مختلط
اقتصاددانان مسلمان در تعیین ساختار مالکیت با تکیه بر آموزههای اسالمی ،از
ابتدا مالکیت مختلط را مطرح کردهاند؛ البته آنان هنگام تبیین مالکیت مختلط
( 1هادوینیا 16 ،1382 ،و )17
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به دو گروه تقسیم شدهاند؛ برخی در ترسیم آن ،فقط از دو عنصر یعنی «مالکیت
عمومی» و «مالکیت خصوصی» یاد کردهاند اما بسیاری ،عنصر «مالکیت دولتی»
را هم مطرح ساختهاند .این سه عنصر مالکیت از سوی پروردگار تشریع شدهاند و
هر سه در عرض یکدیگر اصالت دارند 1.در ادامه ،با توجه به دقیقتر بودن دیدگاه
دوم به توضیح سه عنصر آن میپردازیم.
مالکیت خصوصی

یَا أَیُّ َها الَّ ِذی َن آ َم ُنواْ الَ تَأْكُلُواْ أَ ْم َوالَك ُْم بَ ْی َنك ُْم بِالْ َب ِ
اطلِ إِالَّ أَن تَكُونَ تِ َجا َر ًة َعن تَ َر ٍ
اض ِّمنك ُْم
(نساء) 29:
َو الَتَ ْق ُتلُواْ أَنف َُسك ُْم إِنَّ اللهَ كَانَ ِبك ُْم َر ِحیماً

اى كسانى كه ایمان آوردهاید! اموال خود را میان خودتان به ناروا مخورید؛ مگر آنكه داد و ستدى با رضایت
یكدیگر باشد ،و یكدیگر را مكشید؛ همانا خدا با شما مهربان است.

مالكیت خصوصی میتواند بهصورت ابتدایی برای فرد یا افرادی بهوجود آید یا
بهطریقی به آنها منتقل گردد .مالكیت ابتدایی بهسبب كار یا بهواسطة حیازت
(برداشت از خزانة طبیعت) برای انسان بهوجود میآید.
مالكیت خصوصی از طریق انتقال مالكیت ،اغلب از راه مبادله و دادوستد كاالها
و خدمات با یكدیگر صورت میگیرد؛ به این ترتیب كه هر كس كاالها و خدمات
مازاد بر نیاز خود را با تولیدات دیگران مبادله میكند و مالك آنها میشود .برای
مثال ،كشاورزی كه با فروش محصوالت كشاورزی خود و خرید یك تراكتور مالك
آن میشود ،مالک خصوصی تراکتور میگردد .انتقال مالكیت همچنین میتواند از
طریق بخششها ،پاداشها و جوایز باشد یا اینكه از راه ارث و با سازوكار مشخص
شده در شرع ،به وارثین صورت گیرد.
از دیدگاه قرآن ،مالکیت خصوصی در طول مالکیت خداوند قرار دارد .لذا خداوند
میتواند محدودیتهایی برای این مالکیت وضع كند و حتی در برخی موارد ،آن را
سلب نماید.
محدودیتهایی که قرآن دربارة مالکیت خصوصی مطرح کرده است عبارتاند از:
محدودیتهای مربوط به مالک و اینکه مالک باید دارای شرایطی باشد؛ مانند
2
اینکه سفیه حق تصرف در اموال را ندارد.
( 1هادوینیا)25 ،1382 ،
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محدودیتهای مربوط به مِلک و اینکه چه چیزهایی قابل تملّک نیستند؛ مث ً
ال
1
کاالهایی مانند شراب ،قابل تملّک نیستند.
محدودیتهای مربوط به اسباب مالکیت؛ مث ً
ال مالکیت حاصل از قمار ،مردود
2
است.
تصرفات مالک در مِلک؛ مث ً
ال حرمت اسراف و
محدودیتهای مربوط به حق ّ
3
تبذیر.
محدودیتهای مربوط به واجبات مالی که فرد باید به پرداخت آنها اقدام
4
کند؛ مث ً
ال وجوب پرداخت زکات.
البته باید توجه داشت که اموال کام ً
الخصوصی انسانها نیز همگی ابعادی عمومی
دارند؛ به عبارت دیگر ،این اموال باید در جهت خیر و صالح عموم اجتماع مورد
ت خصوصی درمیآید ،از یک سو با
بهرهبرداری قرار گیرند؛ زیرا آنچه ب ه مالکی 
بهرهگیری از نعمتهای الهی و از سوی دیگر در تعامل با سایر انسانها بهوجود
آمده است که هر دو ،صرفههایی خارجی هستند .از این جهت ،کاالیی را نمیتوان
یافت که بدون وجود این صرفههای خارجی و صرفاً خالص کار و فعالیت شخص
باشد .این صرفههای خارجی (الهی و انسانی) معموالً در محاسبات هزینهای و
قیمت وارد نمیشوند« .بنابراین ،كسانی كه پول و امكانات دارند ،فقط نباید به
فكر خودشان باشند؛ چون پول آنها هم از همین كشور و در سایة همین ملت به
دست آمده است .چه كسی میتواند بگوید من پول دارم و در پولدار شدن خودم،
مرهون خدمات و كمكهای دولت و ملت نیستم؟ مگر چنین چیزی میشود؟
از آسمان كه برای انسان پول نمیریزند! پول در همین زندگی و تالش روزمره
5
بهدست میآید هزاران نفر كار میكنند؛ یك نفر ...،پولدار میشود».
ماهیت ذاتاً عمومی مالکیتهای خصوصی سبب آن میشود كه افراد در مقابل نوع
بهرهبرداری از اموال خود در مقابل خویشتن و دیگران مسئولیت داشته باشند.
این مسئولیت اوالً عبارت است از وظیفة حفظ و صیانت از اموال خود و تالش
برای رشد و نم ّو آن و ثانیاً مالحظة مصلحت اجتماعی در هر نوع بهرهبرداری از
 1سورة مائده ،آیة 88
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آن 1و ثالثاً ادای واجبات و مستحبات مالی و کمک به محرومان و مستضعفان.
در صورتی که افراد به مسئولیتهای خویش بیتوجه باشند و مالکیت خصوصی
شان سبب آزار و اذیت دیگران شود ،حاکم حتی میتواند مالکیت آنها را سلب کند.
2

سمره بن جندب ،یك اصله درخت خرما در باغ یكى  او میشوى و قهراً خانوادة او را در حالى میبینى كه او
از نصاری  داشت .خانة مسكونى  مرد انصارى كه زن دوست ندارد .بعد از این اجازه بگیر و بدون اطالع و اجازه
و بچهاش در آنجا به سر میبردند ،هماندم در باغ بود .داخل نشو ».سمره تمكین نكرد .حضرت فرمود« :پس
سمره گاهى میآمد و از نخل خود خبر میگرفت یا از آن درخت را بفروش» ،سمره حاضر نشد .رسول اكرم قیمت
خرما میچید .او هر وقت كه میخواست برود از درخت را باال برد؛ باز هم حاضر نشد .باالتر برد ،باز هم حاضر نشد.
خود خبر بگیرد ،بىاعتنا و سرزده داخل خانه میشد و فرمود« :اگر این كار را بكنى ،در بهشت براى تو درختى 
چشمچرانى میکرد .صاحبخانه از او خواهش كرد كه خواهد بود ».باز هم تسلیم نشد .پاها را به یك كفش
هر وقت میخواهد داخل شود سرزده وارد نشود .او قبول كرده بود كه نه از درخت خودم صرفنظر میكنم و نه
نكرد .ناچار صاحبخانه به رسول اكرم شكایت كرد و حاضرم هنگام ورود به خانه از صاحبخانه اجازه بگیرم.
گفت« :این مرد سرزده داخل خانة من میشود .شما به در این وقت رسول اكرم فرمود« :تو مردى زیانرسان و
او بگویید بدون اطالع و سرزده وارد نشود تا خانوادة من سختگیرى و در دین اسالم زیان رساندن و تنگ گرفتن
قب ً
وجود ندارد ».بعد رو كرد به مرد انصارى و فرمود« :برو
ال مطلع باشند و خود را از چشمچرانى او حفظ كنند».
رسول اكرم سمره را خواست و به او فرمود« :فالنى از درخت خرما را از زمین درآور و بینداز جلو سمره».
(مطهری ،داستان راستان ،درخت خرما)
تو شكایت دارد و میگوید تو بدون اطالع وارد خانة

مالکیت عمومی
شامل اموالی است که هیچ فرد خاصی مالک آنها نیست تا بتواند بهنحو دلخواه
 1كسانی كه پول و امكان دارند ،این پول را فقط برای خودشان مصرف نكنند .شما اگر می خواهی در جایی
سرمایهگذاری كنی و به كاری بپردازی ،فقط به فكر این نباش كه چقدر به من سود میرساند .ما نمیگوییم هیچ
مالحظة شخص خودتان را نكنید .در كاری كه تولید آن ،مملكت را به پیش نمیبرد سرمایهگذاری نكنید .كسانی كه
پول و امكانات دارند ،وجدان دینی و احساس مسئولیت داشته باشند( .بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با كارگران
و فرهنگیان كشور ،به مناسبت «روز كارگر» و «روز معلم» ،به تاریخ )1372/2/15
 2ثروتمند شدن از راه قانونی و مشروع ،از نظر اسالم هیچ اشكالی ندارد.ما هیچ وقت نگفتیم كه اگر كسی فعالیت قانونی
و مشروع بكند و ثروتی به دست بیاورد ،از نظر شرع نامطلوب است .هیچكس این را نگفته و نمیگوید؛ افرادی كه دین
را میشناسند و قرآن را میشناسند .دو چیز را با هم نباید مخلوط كرد؛ یكی ،تولید ثروت است .كسی فعالیت كند به
شكل صحیحی وثروت تولید كند .یكی ،نحوة تولید و نحوة استفاده است .بخش اول قضیه ،چیز مطلوبی است؛ چون
هر ثروتی كه در جامعه تولید میشود ،به معنای ثروتمند شدن مجموع جامعه است .بخش دوم كه بخش حساس است،
این است كه چگونگی تولید مورد توجه قرار بگیرد؛ از راههای غیر قانونی ،با استفادة از تقلبات و تخلفات نباشد ،مصرف
او ،مصرف نامطلوبی از نظر شرع نباشد؛ بتواند مثل خونی در رگهای جامعه جریان پیدا كند؛ صرف در فساد نباشد ...به
ی است .اگر چنانچه دراین تولید ثروت ،قصد صرف او برای كار خیر ،برای پیشرفت كشور،
هر حال ،تولیدثروت چیز خوب 
برای كمك به محرومان باشد ،حسنه هم هست ،ثواب هم دارد( .بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با مسئوالن
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مالکیت

تصرف کند بلکه مِلک همة مسلمانان است؛ خواه آنان که در قید
در آنها ّ
حیاتاند و خواه آنان که هنوز به دنیا نیامدهاند .در مالکیت عمومی ،اجازة تصرف
(اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان که تابعیت دولت
و بهرهبرداری عموم مردم ّ
اسالمی را دارند) در ثروتهای عمومی با نظارت مستقیم دولت است .به همین
ولی امر مسلمانان قرار میگیرد تا بهگونهای مناسب به افراد
سبب ،تحت نظارت ّ
واگذار ،و درآمد حاصل از آنها بهصورت مِلک عموم مسلمانان در راههایی صرف
شود که نفع آن عاید عموم مسلمانان شود .این نوع مالکیت ،موجب احترام به
مصالح آیندگان است؛ زیرا اگر مِلکی جزء اموال عمومی باشد ،دغدغة اینکه
مسلمانان آینده نیز در آن سهیماند ،مالک را به استفاده از ملک به اندازة رفع نیاز
و مواظبت و نگهداری از آن برای آیندگان ملزم میکند.
مالکیت دولتی
مقصود از «مالکیت دولتی»« ،مالکیت حکومت اسالمی» یا «مالکیت امام» است.
این نوع مالکیت ،مالکیت منصب امامت و رهبری ا ّمت اسالمی است ،نه مالکیت
شخص امام ،و از امامی به امام دیگر منتقل میشود ،نه به وارثان او.
تصرف به دولت اجازه میدهد با توجه به اینکه خدمتگزار مردم در ادارة
این حقّ
ّ
جامعه است ،برای جهت گسترش عدالت و توزیع برابر درآمد و ثروت و نیز رشد و
توسعة اقتصادی اقدام کند .حکومتی که اموالی را بهطور مستقل در اختیار ندارد
و برای تأمین نیازهای ما ّدی خود همواره به دیگران نیازمند است ،آزادی عمل
نخواهد داشت.
مالكیت دولتی بخشی از مالكیت عمومی بر اموالی است كه دولت برای مصالح
عمومی و منافع ملی ایجاد كرده است و فقط خود حق تصرف در آنها دارد؛
کاالهایی مانند پادگانها و استحكامات نظامی ،هواپیماها و كشتیهای جنگی،
لوازم اداری و ساختمانهای دولتی ،موزهها و آثار تاریخی .کاالهایی که برای
اجتماع مسلمین حساسیت نظامی ،اطالعاتی و ...دارند باید توسط دولت تولید
شده و در نتیجه مالکیت آنها 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 آنها کوتاهی نمود ،دولت
زمینة تأمین آنها را فراهم سازد.
اموالی که برای آنها مالکی شناخته نشده است ،مثل کوهها ،جنگلها و بستر
رودخانههای متروک و آبادیهایی که اهلش نابود شدهاند و اموال کسی که وارثی
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ندارد ،زمینهای موات ،مالیاتها و درآمدهای ناشی از اموال و مؤسسههای دولتی
و مانند این موارد ،جزء انفال است و مالکیت آن ،دولتی است .همچنین ،مالكیت
غنایمی که بدون جنگ و تالش مسلمانان بهدست آید ،دولتی است و رئیس
حکومت اسالمی ،هرگونه صالح بداند آنها را تقسیم میکند.
در مالکیت دولتی ،دولت حق تصرف در اموال را دارد و مالک است ولی در
مالکیت عمومی ،مردم مالکاند و دولت از سوی آنها نیابت دارد که با توجه به
تصرف کند .یکی دیگر از تفاوتهای این دو مالکیت
مصلحت عمومی در اموال ّ
آن است که در مالکیت عمومی ،درآمد حاصل از ثروتها باید به وسیلة دولت یا
ولی امر ،به مصارف جمعی مانند ساختمان بیمارستان ،راه ،پل و ...برسد و غیر
ّ
از موارد استثنایی -که توازن جامعه ایجاب میکند -نمیتوان از آنها برای رفع
خاصی از مردم اجتماع استفاده كرد یا آن را با عنوان كمك نقدی
نیازهای گروه ّ
ت دولتی ،عالوه بر آنکه
در دسترس عدهای قرار داد .این در حالی است که ثرو 
میتواند به مصارف عمومی برسد ،برای کمک به گروههای اجتماعی نیز قابل
1
مصرف است.
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بیع
فصل دوم

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 كرد .در
گفتار ا ّول ،به چیستی بیع و مسائل کلی آن خواهیم پرداخت .در گفتار
دوم ،شرایط خریدار و فروشنده (متعاقدین) را بیان خواهیم كرد .در
گفتار سوم ،توضیح میدهیم که چه نوع کاالهایی را نمیتوان خرید
و فروخت .در گفتار چهارم ،به بیان انواع خرید و فروشهای حرام
میپردازیم .در گفتار پنجم ،برخی از مهمترین آداب (مستحبات و
مکروهات) خرید و فروش را بیان مینماییم .در گفتار ششم ،به بیع
صرف (خرید و فروش طال ،نقره و پول) میپردازیم و برخی از مسائل
مهم آن را بیان میكنیم .در گفتار هفتم ،به توضیح بیع سلف و مسائل
مهم آن میپردازیم .در گفتار هشتم ،خرید و فروش نقد و نسیه و
مسائل آن را توضیح میدهیم و در پایان این فصل ،در گفتار نهم ،به
توضیح شرایط تحقق ربا در خرید و فروش (ربای معاملی) میپردازیم.
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گفتار ا ّول :چیستی بیع و مسائل کلی آن

ر ٌ
الصال ِة َو إیتا ِء ال َّزکا ِة َیخافُونَ َی ْوماً تَ َت َقل َُّب
ِجال ال تُلْهیه ِْم تِجا َر ٌة َو ال َب ْی ٌع َع ْن ِذکْ ِر الله َو إِ ِ
قام َّ
(نور) 37:
ُوب َو الأْ َبْصار
فی ِه الْ ُقل ُ

مردانی هستند که تجارت و خرید و فروش،آنها را از یاد خدا و نماز خواندن و زکات دادن ،غافل نمیکند و
از روزی که در آن دیدهها ودلها زیر و رو میشود ،بیمناک هستند.

ابوبصیر از امام محمد -باقر علیهالسالم -نقل میکند که حضرت فرمود :در زمان
رسول خدا ص ّلىاهللعلیهوآله مؤمنى از اهل صفه ،سخت فقیر و نیازمند بود .وى تمام

نمازها را پشت سر پیامبر میخواند و هیچگاه نماز جماعتش او ترک نمیشد .پیامبر
نیز بر او ترحم مى كرد و به نیازمندى و غریبى او توجه داشت و میفرمود« :اى سعد،
اگر چیزى به دستم برسد ،تو را بىنیاز مىسازم ».مدتى 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 بىنیاز سازی؟» پیامبر فرمودند« :آری» .جبرئیل عرض کرد« :این دو
درهم را به او مرحمت كن و دستور بده با آن تجارت كند ».پیامبر دو درهم را گرفت.

وقتى كه براى نماز ظهر از منزل خارج شد ،سعد را دید كه در خانه ایستاده و منتظر
آن حضرت است .فرمود« :اى سعد ،آیا میتوانی به خوبی تجارت و خرید و فروش

کنی؟» سعد عرض كرد« :سرمایهاى 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 .آنگاه حضرت فرمود« :برخیز و به دنبال روزى

خویش برو! همواره به حال تو غمگین بودم ».سعد مشغول خرید و فروش شد .خداوند

بركتى به او داد .هر چه مىخرید ،به دو برابر مىفروخت .دنیا به سعد روى آورد .كمكم

سرمایهاش افزایش یافت و مالش فراوان شد و کسب و کارش رونق گرفت .بهطورى كه
كنا ِر د ِر مسجد دكانى گرفت و سرمایه و كاالهاى خود را در آنجا جمع كرد .از آن پس،

پیامبر میدید كه سعدحتی پس از آنكه بالل اذان میگوید سرگرم خرید و فروش

است و خود را براى نماز مهیا نمیكند؛ در حالیكه قبل از آن ،پیش از اذان مهیاى
نماز مىشد .پس پیامبر به او مىفرمود« :اى سعد ،دنیا تو را از نماز باز داشته است».
سعد نیز میگفت« :چه كنم؟ سرمایهام را تلف كنم؟ به این مرد ،جنسى فروختهام و

بیع

مىخواهم پولم را از او بگیرم و از آن دیگرى كاالیى خریدهام؛ باید پول او را بدهم».
حال سعد ،بیشتر از فقرش غمگین شد .پس جبرئیل به محضر آن
رسول خدا به آن ِ
جناب رسید و عرض كرد« :اى پیامبر ،خداوند از غم تو براى سعد آگاه است .كدام یك

را بیشتر دوست دارى؟ حالت ا ّول یا حالت فعلى او را؟» پیامبر فرمود« :اى جبرئیل،

حالت ا ّول (تنگدستى) او را دوست دارم .زیرا دنیا ،آخرت او را از دستش گرفته
است ».جبرئیل عرض كرد « :به راستى محبت و اموال دنیا امتحان بوده و بازدارنده از

آخرت است ».آنگاه عرض كرد« :یا رسولاهلل ،به سعد بگو آن دو درهمى را كه به او
دادهاى؛ به شما بازگرداند؛ وضعش به حالت ا ّول برمىگردد ».پیامبر به سعد فرمود« :آیا
آن دو درهم را به من باز مىگردانى؟» عرض كرد« :بهجاى دو درهم ،دویست درهم

مىدهم ».حضرت فرمود« :نه ،همان دو درهم را مىخواهم ».سعد آن دو درهم را به
حضرت داد .بهدنبال 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 مهمترین بخش از معامالت اقتصادی ما
را با یکدیگر تشکیل میدهد .در واقع ،بیع قراردادی است که طی آن ،خریدار،
ِ
مالک کاالی مورد معامله میشود .فروشنده نیز مالک چیزی میشود که خریدار
عوض کاالیی که خریده است به او میدهد .برای مثال ،اگر احمد کتابی را به
در
ِ
محمود بفروشد و در عوض 20 ،هزار تومان پول از او دریافت کند ،محمود ِ
مالک
کتاب و احمد ِ
مالک  20هزار تومان میشود .در فقه ،مسائل مختلفی در مورد بیع
مطرح شده است که در ادامه به برخی از مهمترین آنها میپردازیم.
مسائل کلی بیع
مسئلة ا ّول :بیع ،عقد است.

یا أَیُّ َها الَّذی َن آ َم ُنوا ال تَأْکُلُوا أَ ْموالَک ُْم بَ ْی َنک ُْم بِال ِ
ْباطلِ إِالَّ أَنْ تَکُونَ تِجا َر ًة َع ْن تَر ٍ
اض ِم ْنک ُْم

(نساء) 29:

ای کسانی که ایمان آوردهاید ،اموال یکدیگر را به باطل نخورید؛ مگر آنکه تجارت و خرید و فروشی با
رضایت شما باشد.
( 1الحرالعاملی ،وسائلالشیعه ،ج )401-403 ،1409 ،17

