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 *ياسالم بازار در مبادالت ليتسه يابيارز يهاشاخص
 **يذركاش انيليخل محمدجمال

 دهيكچ

كند. اسالمي ايفا مي ةشك، بازار اسالمي نقشي اساسي در تحقق پيشرفت و توسعه جامعبي

به مشرر  ررره جه  چارچوب، ضرررورت تو ماعي و همچنين در اين  هاد اجت هاي اين ن

ش  همي هاي ارزيابي آن دو چنداناخصش سالمي، شود. در كنار م هاي م تلف بازار ا

كه آن اسررت اي دارد. هدف تحقيق حاضرررسررهو ت و آسرران بودن متادجت، جايواژ وي ژ

هاي گيري تسهيل متادجت را در بازار اسالمي بررسي و تتيين كند. يافتههاي اندازژشاخص

دهد كه افزايش سرررعت متادجت، ي انجام شرردژ، نشرران مياپ وهش كه به روش كتاب انه

 اند.سي براي تحقق تسهيل متادجتها و كاهش درجه نااطميناني، سه معيار اساكاهش هزينه

توان ميزان وجود متادجت آسرران ها در خارج ميبا توجه به موارد ظهور و بروز اين مؤ فه

شاخص را در بازار ستفادژ از  شتري، هاي كّمي، چوبا ا شندژ و م ضايت فرو شاخص ر ن 

نظارت بر بازار، شررفافيت بازار، مناسررد بودن ممان متاد ه، آگاهي و پايتندي به احمام 

به اوانين و ندي  پايت گاهي و  به آداب و اخالق اسررالمي، آ ندي  پايت گاهي و  تادجت، آ  م

تادجت، هاي فني و اات رررادي  ممربوط به متادجت، آگاهي و پايتندي به شرريوژمقّررات 

دست آورد جديد بهكارهاي  بازاريابي مناسد، كاهش فاصله بين تو يد و م رف و ساز و

 و متادجت را مورد سنجش ارار داد.
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 مقدمه

ـــ  ياسالم ين الگويتدو ياز مباحث مهم برا يكي  يهاشرفت، استخراج شاخصيپ يرانياـ

ند. نهاد يفا نمايشرفت جامعه ايدر پ ياساس يتوانند نقشيها من الگوست. نهاديشرفت در ايپ

سالم ياز نهادها يكيبازار  سخنان پ يمهم جامعه ا ست كه با توجه به   مان معصويشوايا

سالم يهايژگياز جمله و سان بيبازار ا ست. آ سان بودن مبادالت ا ودن مباالدت، موجب ، آ

از  يكين، يشــود. بنابرايبازار م ييش كارايها و افزانهيش ســر ت مبادالت، كاهش هزيافزا
سالم يهاشاخص سهيبازار ا ست، به طوري، ت كه هرچه مبادالت در يل مبادالت آن بازار ا

سهل سانبازارها  سالمتر و آ شود، آن بازار به بازار ا ست. البتكينزد يتر انجام  سهترا ل يه ت

ـــا ـــالم و  ادالنه، همراه با ر ا ييمبادالت، فقط در فض  ين مبادله، امريت حقوق طرفيس

ست، همانيمطلوب و پذ صورتين معيتأم يطور كه تالش برارفته ا سالم در   يشت از نظر ا

 باشد. يت حدود الهيهمراه با ر ا شود كه از راه حالل وي بادت شمرده م
 يريگن  دم سختيرى است و ايگسهولت و  دم سخت ن آسان و بناى آن برياسالم د

ــان گرفتن معامالت نيمختص به  بادات ن ــرد مقد  بر آس ــت، بلكه ش كند. يد ميز تأكيس

رو وو ال يدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيرِي»د: يفرمايخداوند در قرآن م رويرِيســْ (؛ خدا 185؛ )بقره: «دُ بِكُمُ الْعُســْ

 نه دشوارى و مشقت شما را. خواهدشما را مى يآسانى و راحت

 يهايژگيد درستى و از ويرا آن، كليمت، زيبر تو باد به مال»ند: يفرمايم ين  ليهمچن

 1«خردمندان است.

ن اسالم يد ياخالق يهان آموزهيتراز مهم يكيگران در امور مختلف، يآسان گرفتن بر د

 2«رند.يتنگ گ ر كه بر تويببخش و تنگ مگ»د: يفرمايم اكرمامبر ياست. پ

رند، يگران با او مدارا كرده و بر او ســخت نگيانتظار دارد كه د يطور كه هر انســانهمان

افت ي يد كمتر مورديدارند. شــا ين انتظاريز از او چنيگران نيد توجه داشــته باشــد كه ديبا

در  يكه هر انسان ييرا از كارهايدر آن به اندازه مبادالت باشد، ز يريگت سهليشود كه اهم

ــبانه روز، چند ــت، خرن بار با آن روبهيطول ش ــندگان  يد كاالهايروس ا يمختلف از فروش

ــتفاده از خدمات گوناگون توســط  ر ــه  يهاتيباشــد. حجم فعاليكنندگان خدمات ماس

سطح رفتارها ةنيصورت گرفته در زم ها و هم خانواده يمبادالت كاالها و خدمات، هم در 
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سطح مل شمگيالمللنيو ب يدر  ست. بدي، چ ست كه رفتارها يهير ا سه يمبتن يا ل در يبر ت

 را به همراه خواهد داشت. يادين  رصه گسترده و مهم، آثار و بركات زيا

 يهايژگيتوان ويدگاه اسالم، ميبا توجه به احكام، آداب و اخالق تجارت و مبادله از د

از  يجهت اول، بازار اســالم م كرد: ازيتقســ يجابيو ا يرا به دو بخش ســلب يبازار اســالم

و غش  يفروشــ، گرانيفروشــ، چون ربا، احتكار، كمياقتصــاد يهرگونه تخلف و ناهنجار

سالم ست. از جهت دوم، در بازار ا صاف، امانتييهايژگيو يمبرّا صداقت  يدار، چون ان و 

 قيرد. هدف تحقيگيصورت م يحاكم است و به سود متعارف اكتفا شده و مبادالت به آسان

ست شاخص حا ر آن ا سه يريگاندازه يهاكه  سالميت س يل مبادالت در بازار ا و  يبرر

 ن شود.ييتب

شينه تحقيق، ابتدا به مفهوم شاره به پي شتار پس از ا سهيل در اين نو شاخص ت سي  شنا

ــود و در ادامه معيارهاي تحقق تســهيل مبادالت و مبادالت در بازار اســالمي پرداخته مي ش

 شوند.به آن مطرح ميهاي مربوط شاخص

ــه يگفتن ــت كه تس ــ يتيو حاكم يل مبادالت در بازار از دو جنبه فردياس  يقابل بررس

 يهااز طرف افراد و بنگاه يگردد، گاهيل مبادالت ميكه موجب تســه ي وامل يعنياســت؛ 

مانيجاد ميا يخصـــوصـــ ـــود و ز به ا يش مهيممكن اســـت  نا ها و يزيرن امر در بر

ستيس سالمدو يهايگذارا شده و به اجرا درآ يلت ا شتار، به هر دو يد. در ايتوجه  ن نو

 جهت بحث، توجه شده است.

 قيتحق ةنيشيپ
و  3ق( 450)ميابوالحســـن ماورده ينيات الديالوالو  هياالحكام السلللنا چون  ييهادر كتاب

ــالم»مانند  ييها( و مقاله1335) زادهجمال يمحمد لگان يگنج شللا از ، «يبازار در تمدن اس

ـــل اكرم  4(،1380)نظرپور يمحمدنقاز  «: حكومت و بازاريامام  ل»( و 1375) يابوالفض
نمونه در مقاله  يخاص، بحث شده است. برا يا در بازه زمانيبازار به صورت مطلق  ةدربار

ــالم يبازار در زمان امام  ل يهايژگير، وياخ ــرت بر بازار اس ، بحث يو نظارت آن حض

سين نتيسنده به ايشده و نو ست كه بازار مطلوب از نظر حضرت  ليجه ر با بازار  يده ا

 ياسالم بازار»با  نوان  يادر مقاله ييدمحمدكاظم رجايسرقابت كامل، تفاوت داشته است. 
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ان يم ياســاســ يهاده اســت با ركر تفاوتيكوشــ 5(1378)«كاملســه با بازار رقابت يدر مقا

 سه كند.يدو بازار را با هم مقا يزان كارآمديو رقابت كامل، م ي ر ه در بازار اسالم

انجام شده  ياديقات زيآسان نمودن آن، تحق يهاوهيمبادالت و ش ةدر  لم اقتصاد دربار

ـــت. تســـه افت و پرداخت يد دريجد يهاو روش يكيالكترون يهاديل مبادالت با خرياس

تا ما در هين تحقيا يج  مليوجوه، از ن بارين تحقيك از ايچيقات اســــت، ا  ةقات در
ــاخص ــالم يهاش ــت. ا يبازار اس ــده اس ــالميبحث نش ــتفاده از منابا اس ، ين مقاله با اس

دانسته و درصدد  يبازار اسالم يهايژگياز و يكي( در مبادالت را يساز)و آسان يريگآسان

 است. يل مبادالت در بازار اسالميتسه يابيارز يهان شاخصييتب

 يت در بازار اسالمل مباداليشاخص تسه يشناسمفهوم
 يديم كلين مفاهيي، تبيل مبادالت در بازار اسالميتسه يهاش از ورود به بحث از شاخصيپ

 است.  يآن  رور
سه سهل گردانيت سان كردن و  ستيل در لغت به معناى آ هَّلو 6.دن ا ْسهِ -سو سهليتو [ لًا ]

 مان معصــويشــواينان پاز مجمود ســخ 7.آن كار را بر او آســان كرد يعني ه؛ياألومرو له و  ل

ن مبادله در داد و ستد سخت ين معناست كه طرفيل داد و ستد به ايشود كه تسهياستفاده م

ا يه كرد ينس يدار تقا ايمثال، اگر خر يط سخت نگذارند. برايگر شرايكدي ينگرفته و برا
نده قبول مت را بعداً بپردازد، تا آنجا كه ممكن است، فروشياز ق ين بود كه بخشيخواهان ا

دار يز اگر خريرد. نيا پس بدهد بپذيخواهد كاال را  وض كند يدار مين اگر خريكند. همچن

ـــا كاال و خدمات،  يه متقا ـــيطور از ناحنيف بدهد. هميف كرد به او تخفيتخف يتقا 

ا كند يكه روند مبادله را متوقف  يل مبادله آن اســت كه از هر كار و شــرطيتســه ياقتضــا

 شتر آن آمده است.يح بيد كه در ادامه مقاله تو ينما زيكند، پرهيم
سهيبا توجه به تو  صاص ندارد، بلكه يل مبادالت تنها به خريح باال، ت د و فروش اخت

طور شــامل نيرد. هميگيز در بر مي، مانند اجاره، صــلح و جعاله را نيار  قود مبادلهيســا

ان آن، يكاال و خدمات و متقا  كنندگانگردد. پس  ر هيز ميخدمات ن ي ر ه و تقا ا

شكيطرف شنده در ايدهند. بنابرايل مين مبادله را ت كننده به ق،  ر هين تحقين، مراد از فرو
خاص و  يدار به معناياسـت، نه فروشـنده و خر يدار، متقا ـي ام آن و مراد از خر يمعنا

 ج آن.يرا
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شود، اما از يافت نميت ل مباداليدر مورد تسه ياهيم، آيگرچه در قرآن به صورت مستق

ــوره بقره م185ه يات، مانند آياز آ ي موم و اطالق برخ ــان گرفتن يتوان تســهيس ل و آس

ْسرويرِيْسرو وو ال يدُ اللَّهُ بِكمُ الْيرِي»د: يفرمايمبادالت را استفاده كرد. خداوند م ؛ خدا «دُ بِكمُ الْعُ

گونه نيه، اين آير ايشما را. در تفس خواهد نه دشوارى و مشقتشما را مى يآسانى و راحت

 8«كم.يق  لييعسّر بالتضيا أموركم، و ال يجم يسر فيد بكم اليري»ان شده است: يب
مجمود  كه از د شده استيبر آسان گرفتن در معامالت تأك ياريات بسين در روايهمچن

 شود:ير استفاده ميز يهاآنها نكته

 9.ان معصوم استيشوايد پيت انصاف مورد تأكيو ر ا مت  ادالنهيدر مبادالت، ق يريگآسانـ 

 10است. يت الهيدر مبادالت مورد ر ا يريگآسانـ 

 12و11بركت است. ةيدر مبادالت ما يريگآسانـ 
 13دهد.يش ميدر مبادالت سود را افزا يريگآسانـ 

 14است. يغفران اله ةيدر مبادالت ما يريگآسانـ 

 15دارد. يرا در پ يها رحمت الهتها و پرداخافتيدر در يريگآسانـ 

ــبكه هر ــود. يده ميرد، بازار ناميد و فروش كاالها و خدمات انجام پذيكه در آن خر ياش ش
ست مكان مبادله، محل ضايخاص  يممكن ا سالم يمجاز يا ف شد. و مراد از بازار ا در  يبا

داران و يشتر خريباشد و ب ياست كه در آن مرجا مبادالت، احكام اسالم ين مقاله، بازاريا

را در سه حوزه احكام، اخالق و آداب  يفروشندگان، مسلمان بوده و معموالً  وابط اسالم

 ت كنند.ير ا ياسالم

 ل مبادالتيتسه يابيشاخص ارز
كه در آفتاب  يان به نشــانهيبلند، برآمده و مرتفا اســت. همچن يشــاخص در لغت به معنا

 16شود.يكنند، شاخص گفته من مدت وقت )مخصوصاً ظهر( نصب ييتع يبرا

 :شوديان شده است كه به چند نمونه اشاره ميشاخص ب يبرا يمختلف يهافيدر اصطالح تعر

ــاخص، راهنما1 ــت كه م يآمار ي. ش ــبت به زمان پايك متغيرات ييتواند تغياس ه ير را نس

 17نشان دهد.
ا در نقاط يخ يدو تار يك رقم در فاصــله زماني ير نســبيي. شــاخص، ارزش مشــخصــه تغ2

 18مختلف است.
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 يبرا يالهين بوده و وســيل به هدف معيو ن يابيار ســنجشِ درصــد دســتي. شــاخص، مع3

ر يف اخين مقاله، مراد از شاخص، تعريباشد. در ايم يفيو ك يكمّ يرهايمتغ يريگاندازه

 است.

 اند از:شاخص مناسب  بارت يهايژگيو

 نما باشد؛. واقا1
سبه م ةيكه بر پا ي. اطال ات2 شاخص موردنظر محا ستيآن  بوده و به  يابيشود، قابل د

 ؛دينه متعارف و معقول به دست آيو هز يسادگ

 ن درك، كوتاه باشد؛يند ايقابل درك و فرا ي. به سادگ3

ـــنجش و اندازه يزي. چ4 ـــب هدف، اهم قرار دهد يريگرا مورد س ت و يكه به تناس

 ت داشته باشد؛يحساس
كه شاخص  يشود تا هنگاميم يبررس يكه مو و  يان حالتيمموجود  يزمان ة. فاصل5

 19نباشد. يرد، طوالنيگيآن در دستر  قرار م

مند الزم بهره ييممكن اســت كه بازار از كارا يل مبادالت زمانيتوان گفت كه تســهيم

رد. يافته و روند مبادالت ســر ت گيكاهش  ينانيها و درجه نااطمنهيكه هز يباشــد به طور
شاخص پنجم و هفتم( ايله، )در بدر مقا شد. هنگامييين مطلب تبيان   ا ويكه با ين خواهد 

ــتر ــرا را بدانند و به احكام، آداب و اخالق تجارت در يه احكام مربوط به بيكل يمش ا و ش

ل مبادله يتسه يژگيصورت گرفته و همگان از و يد باشند، مبادالت به آسانيمق يبازار اسالم

 شوند.يمند مبهره

 ل مبادالتيتسه يارهايعم
ــته يز يارهاياز مع يكيكم افتد كه دســتياتفاق م يل مبادله زمانيتســه ر در آن وجود داش

تر كرده و ر، مبادالت را آسانيز يارهايها و معك از مالكيگر، وجود هريباشد؛ به  بارت د

 شود.يم ييشناسال مبادالت، يتسه يابيارز يهاارها شاخصين معيبا ا

 ش سرعتي. افزا1

سر ت ب صرف زمان كمتريمنظور از وجود  ستانجام آن  يبرا يشتر در مبادالت،  . مدت ا

شتر يزمان مفروض برا سر ت مبادالت  بارت از زمان ورود م به بازار تا زمان  يسنجش 

ست يخروج و سط طرف يمبادالت يهاتي. فعالا صورت  ين بازه زمانين مبادله در ايكه تو
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ل يو موجب تسهداشته شتر يسر ت ب ،زانيتر باشد، به همان مكه كوتاه زانيرد، به هر ميگيم

به حســب آن مبادله  ياد. الزم به ركر اســت كه مدت زمان انجام هر مبادلهشــويمبادالت م

ـــد. يم ثال،  يبراباش بادالت الكترونم نترنت و... صـــورت يق تلفن، ايكه از طر يكيدر م

ا ي ي بارت از شـــرود مكالمه تلفن، نجام مبادلها يرد، مدت زمان محاســـبه شـــده برايگيم

 ان آن است.يتا پا ينترنتيارتباط ا

 هانهي. كاهش هز2

 ييهانهيمشـــتمل بر هزشـــود، يممت كاالها و خدمات پرداخت يكه به  نوان ق ييهانهيهز

توسط فروشنده  يافتين سود دريك كاال، انبار، حمل و نقل آن و همچنيد يتول يكه برااست 

ـــت.  و... ـــديكاالها و خدمات م يمال يهانهيها جزء هزنهين هزيا ةهماس ن يا بركه  باش
شتريها، هزنهيهز شت م  يهانهيهز نجاي. در اشوديمنگ و... ا افه ي، پاركينه رفت و برگ

ك يانجام  يا فروشنده براي ياست كه مشتر يكه  بارت از مدت زمان ز وجود داردين يزمان

صرف م سنهين هزيا كند.يمبادله آن را  ست و برر سر ت مبادله قابل طرح ا  يها در قالب 

 ست. يجداگانه آن الزم ن
ش يرا افزايز، م وجود دارديها رابطه مســتقنهين ســهولت انجام مبادالت با كاهش هزيب

ـــندگان را برايزه مشـــتريها، انگنهيهز  يدگيچيانجام معامله كاهش داده و بر پ يان و فروش

داران را يزه خريزان كه باالتر باشــد انگيك كاال به هر ميمت ين قيد. همچنيافزايمبادالت م

ـــته  يت ماليمحدود، دارانيرا خريز، دهديكاهش م را  يادي، زمان زيو در زمان گرانداش

 كنند.يتر صرف مارزان يدا كردن كااليپ يبرا

 يناني. كاهش درجه نااطم3

ــت كه طرفيا ينانيمراد از نااطم انجام مبادله  يبراخاطر نگران بوده و آرامش، ن مبادلهين اس

ـــبب آنها به  يگاهندارند.  كاالها و خدمات  يت برخيفيا كيمت يق ةكه دربار يديتردس

مت ياز ق يكه مشتر ييجا، مثال يبراكنند كه ممكن است متضرر شوند. يدارند، احسا  م
تر باشد و نييدر بازار پا مت كااليكند كه ممكن است قيكاال اطالد ندارد احسا  م يبازار

 يتمنديها كه به  دم ر اينانين نااطميبه  رر او باشد. ا يق و بررسيدن آن قبل از تحقيخر

ها منجر م يكيا ين يطرف جب مياز آن ـــواريگردد، مو با دش بادالت  كه م ـــود  و  يش

سانرو روبه ييهايدگيچيپ شود. ب يشده و به آ س ينانين كاهش درجه نااطميواقا ن ل يهو ت



136    ، 1390چهارم، بهار و تابستان سال دوم، شماره دوم، پياپي 

 يشتريخاطر بنانين مبادله اطميطرف ين معنا كه وقتيبه ا؛ م وجود دارديرابطه مستق، مبادالت

 ين صورت به بررسيرا در ايز، دهنديانجام م يشتريداشته باشند مبادالتشان را با سهولت ب

 ندارند.از ينت كاال يفيمت و كيدر مورد ق شتريب

 ل مبادالتيتسه يهاشاخص
 يفروشنده و مشترت يزان رضايم. 1

شرا يكي صحت معامالتياز  شنده و خريب يوجود ترا ، ط  ست. منظور از ين فرو دار ا

برخورد فروشنده  يچگونگند انجام مبادله و يو فراساز و كار ن است كه يدر بازار ا يترا 

شتر شرود هر دو ت ياو بالعكس، به گونه يبا م شد كه منافا م ن مبادله يو طرفشده ن يمأبا

 كنند.  يتمنديز انجام آن، احسا  ر ابعد ا

ان خود به باطل ]و از يگر را در ميكديمان! اموال ياى اهل ا» د:يفرمايخداوند در قرآن م
ان خودتان يت ميد، مگر آنكه تجارتى از روى خشنودى و ر ايراه حرام و نامشرود[ مخور

 (29)نساء:  «انجام گرفته باشد.

شريكه آ ين مقدار از ترا يا ست، يه بفيه  ستانگر آن ا صحت ير اكم د شرط  ت و 

اما . اكراه صورت گرفته و باطل است يمبادله از رو، را در صورت فقدان آنيز، مبادله است
و هرچه شــده ل مبادله ين حد، موجب تســهين مبادله از ايطرف يتمنديش ســطح ر ــايافزا

 يشــتريا ســهولت بفراهم باشــد، مبادله ب يتمنديســطح ر ــا يارتقا يبرا يادتري وامل ز

، شاخص را دارند يبخشنجا نقش تحققين مبادله در ايت طرفيرد.  وامل ر ايگيصورت م

كاشــف از وجود شــاخص و ، ا موارد ظهور و بروز كه در بحث بعد خواهد آمدياما  الئم 

 زان تحقق آن است.يم يسنجش كم يبرا ييراهكارها

 (ان )موارد ظهور و بروزيت مشتريل رضايعوامل تحص

 ند از:ارگذارند كه  بارتيثأان تيت مشتريدر ر ا ي وامل مختلف
 ؛انيقه مشترياز و روق و سليبه ن ييگوپاسخـ 

 ؛انيبرخورد مناسب و صادقانه با مشترـ 

 ؛افت و پرداخت )مانند استفاده از دستگاه كارت خوان(يد درياستفاده از ابزار جدـ 

 ؛ت انصاف(ياكتفا به سود متعارف )ر اـ 
 ؛ان )قبل و بعد از فروش(يارائه خدمات به مشتر ـ
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 .متيدار جهت پرداخت قيمهلت به خرـ 

 شود.يآسان م، مبادالت يت مشتريسطح ر ا ين  وامل و ارتقايا يريگبا به كار

 )موارد ظهور و بروز(ان يمشترت يعالئم رضا

شمارش  يامر، تيكه ر ااز آنجا  ظهور و بروز  د موارديست، باين يريگا اندازهيقابل 
 ند از:ان موارد  بارتياد. يسنجرا  يت مشتريزان ر ايو با توجه به آنها مكرد دا يآن را پ
 ؛ان از مبادلهيت مشتريابراز ر اـ 
 ؛آنها يمراجعات بعدـ 

ــــ  شندگانيزان ا تماد خريمـ شندگان، قبول تعهد و ي)پذ داران به فرو سخن فرو رش 
 ؛و...( ن آنهايتضم
 .غ كاال(يگران )تبليه دد بيه خريتوصـ 

 ت فروشندگانيل رضايعوامل تحص

 ند از:ارگذارند كه  بارتيت فروشنده تأثيدر ر ا ي وامل مختلف
 ؛ان با فروشندگانيبرخورد مناسب مشترـ 
 ؛مت كاال به فروشندهيپرداخت به موقا قـ 
 ؛انيتوسط مشتر يزنا تدال در چانهـ 

 .يبه موقا كاال توسط مشترل يـ تحو

 ت فروشندگان )موارد ظهور و بروز(يئم رضاعال

 ؛ت فروشندگانيابراز ر اـ 

، برخورد مناسب با يآت يدهايخر يبرا ياز مشتر )درخواست يجذب مجدد مشترــــ 

 ؛ان(ياز مشتر ييرايپذو  يبدرقه مناسب از مشتر، دارانيخر

ـــ  سب ر ا يتالش براـ شتريك ساط يبرا ي)ا الم آمادگ انيت م ف ي، تخفيفروش اق
 .(يمشتر يسفارش يه كاالهايكاال، اقدام به ته يبها ژه، مهلت دادن در پرداختيو

 ل مبادالت ين مبادله و تسهيت طرفيرضا

 ش سرعت مبادالتيافزا

شتر باشد، انجام آن مبادله با سهولت و سر ت ين مبادله بيطرف يتمندير ا يهانهيهرچه زم
گر يكديبا  يبرخورد مناسب، و فروشنده داريخر يوقت، مثال يبرارد. يپذيصورت م يشتريب
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بتواند ا تماد نكرده و فروشــنده  يريگســخت يو پرداخت يافتيداشــته باشــند و در مبالغ در

اش با همان يدرخواســت ينان را بدهد كه كاالين اطميا يرا جلب كند و به مشــتر يمشــتر

ها )اصل يژگيث صفات و وياز ح يچ كم و كاستيكه درخواست نموده بدون ه ييهايژگيو

ب نفس يهم با ط يو مشتر، رديگيارش قرار ميت، با مارك خاص و...( در اختيبودن، مرغوب

به راحت كاالهايق يو  ـــانيش را بپردازد، ايمت  كه ر  ش ين را افزايت طرفيگونه ا مال 
 دارد. يدر پا مبادالت را يتسر قطعاً، دهديم

 مبادالت ةنيكاهش هز

ـــا ـــا يعني؛ ها رابطه مثبت داردنهيهش انواد هزن مبادله با كايت طرفير  ت يهرچه ر 
زان يز به هر ميفروشنده ن .شوديدار كمتر ميخر يمال ةنيهز ،شتر باشديدار بيفروشنده از خر

شتر شد به همان م يشتريت بير ا يكه از م شته با ست كه حتيدا زان ياز م يزان حا ر ا
ـــود متعارف خود ن ـــود ممكنن يكمترز بكاهد و به يس هرچه ، گرياز طرف دكند.  اكتفا س

شديت بير ا سد و از آنجا كه يدار به حداقل ممكن ميخر يبرا يزمان يهانهيهز ،شتر با ر
ش ي، افزايو زمان يمال يهانهيند كاهش هزيبرآدارد، نه فرصـــت يز هزين مبادله نيوقت طرف

 باشد.يسر ت مبادالت م

 ينانيكاهش درجه نا اطم

ـــتق، ينانيه و كاهش درجه نااطمن مبادليت طرفين ر ـــايب را با يز، م وجود دارديرابطه مس

شتريش ر ايافزا ن به يو ا تماد طرفشده انجام مبادله كمتر از او  ينانينا اطم ةدرج، يت م

صوص در  يافته و هرگونه نگرانيش يگر افزايكدي سالمت كاال برطرف يقخ و شده مت و 
ت كاال و يفيك نود، مقدار و يق و بررســـيتحقبه  يازين وگردد ميمبادله با ســـهولت انجام 

 شود.يخدمات  ر ه شده احسا  نم

ــت   ــكه الزم به ركر اس ــه جهت فوق موجب يطرف يترا  ــت از س ن مبادله ممكن اس

داشته  ييافزاهدف مذكور هم ين جهات در راستايا، گريبه  بارت دشود؛ ل مبادالت يتسه
 باشند. 

 نظارت بر بازار. 2
صل نظارت بر ب ست يازارها امر مطلوبا ست و بازارها از نخ سالمين  هد تاريا ، يخ دولت ا

«   امل بازار»شد، يمدار نظارت بر بازارها كه  هده يمأمور. اندتحت نظارت و مراقبت بوده
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سياز وظا. شدناميده مي بود  ييهااتيمال يو گردآور هامانهيو پها وزنبه  يدگيف مهم او ر
صكه بر مغازه سيث و رواياحاد 20شد.يمنعتگران و ا داران و  نه آمده ين زميدر ا ياريات ب

 شود.يماز آنها اشاره  ياست كه به بعض
شد يحا ر مكوفه  يهر روز صبح زود در بازارها يات آمده است كه امام  ليدر روا

 يگشت و برايگاه باز مآن، نموديها گوشزد مفشان را بدانيكرد و وظايو مردم را مو ظه م
 21نشست.يرتق و فتق امور مردم م

ـــود كه پيات مشـــاهده ميروا يدر بعضـــ ن ابا متخلف نيمنؤرالميو ام امبر اكرميش
 22كردند.يم يدگيرسبارة مسائل بازار، در اتين به شكايو همچننموده برخورد 

 ل مبادالتينظارت بر بازار و تسه

 ش سرعت مبادالتيافزا

ر ظر نيت زيفيمت و كيكاالها وخدمات از لحاظ قشـــود  انجامدر بازار  يقيدقنظارت  يوقت
ـــان قرار م با اطميمشـــترجه، ي، در نترديگيبازرس بازار  يشـــترينان بيان  ـــده وارد   وش

 يبررس يرا برا يزمان كمتر يرا مشتريز، برديآنها سر ت مبادالت را باال م خاطريآسودگ
 بخشد.يل ميبادله را تسهروند م، نيكند و ايموردنظر صرف م يت كااليفيمت و كيق

 نه مبادالتيكاهش هز 

ت يفيمت و كيرا با وجود نظارت بر قيز، دارد يدرپرا مبادله نه يكاهش هز، نظارت بر بازار
شتر ست يآن كاال ن ينه واقعيش از هزيكند بيكه پرداخت م يمتيداند قيم يكاال در بازار، م

م .دارد يت مطلوبيفيك، موردنظر يكاالن يهمچن و بازار ها ظارتچيا اگر در  وجود  يگونه ن
ــد ــته باش ــا ،نداش ــتريامكان  دم ر  ــده و  يداريخر يت كااليفيمت و كياز ق يت مش ش

ها نهينه است، وجود دارد. پس نظارت بر بازار هزيبرگرداندن آن، كه خود موجب صرف هز
 كند.يرا آسان ممبادله را كاهش و روند 

 ينانيكاهش درجه نااطم

ظارت  نااطموجود ن بازار درجه  كاالهايخراز ان را يمشـــتر ينانيبر  كاهش  يد  موردنظر 
شتريز، دهديم سان همراه  ينان دارند كه كاالهايان اطميرا م شنا موردنظر آنها با نظارت كار

ــطح مطلوبيفيمت و كيبوده و از لحاظ ق اقدام  ال راحتيجه با خيقرار دارد، در نت يت در س
شد، ين نظارت قويهرچه ا، نيكنند. بنابرايد ميبه خر شتريافزاموجب تر با ان يش ا تماد م

 گردد.يل روند مبادالت ميموجب تسهان يش ا تماد مشتريشده و افزا
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 زان نظارت بر بازاريم يريگاندازه

سا ستگ يزان نظارت بر بازار به امور مختلفيم ييشنا زان يتوان ميق آنها ميدارد كه از طر يب

 د.كر يريگدازهنظارت بر بازار را ان

 تخلفات در بازار ـ  الف

افت آمار تخلفات يو... و در يرات حكومتيمثل تعز، به تخلفات يدگيبا مراجعه به مراكز رس

كاهش گاه ، آنن به دست آورديمع يمدت يتخلفات ثبت شده در بازار را برا توان درصديم
بر بهبود نظارت بر بازار  يتوان  المتيگذشــته را مســه با زمان يدر مقادرصــد تخلفات، 

ا ين و مقرّرات دولت يقوان ياز  دم اجرا ياست كه تخلف ممكن است ناش يگفتن دانست.

 ندارد. يتفاوت، ن بحثيكه در اباشد  ياحكام شر  ياز  دم اجرا يناش

 يات مردميشكاـ  ب

شمانند گران، يبازار از امور مختلفاز ات مردم يشكا ش، كميفرو ش، احتكار و..يفرو ت ئ. ن

ــكايرد. با دريگيم ــه آن با دورهيات مردم و مقايافت آمار ش ــته، كاهش  يهاس ــابه گذش مش
 بهبود نظارت بر بازار باشد.  يبرا يتواند  المتيات ميشكا

 هامتيق يثبات نسبـ  ج

شابه يمتفاوت در بازارها يهامتيوجود ق ش، م ست ينا ان ي؛ به باز  دم نظارت مطلوب ا

شد به همان م يتريو قوتر قيدقن كه نظارت زايبه هر مگر، يد شته با زان يبر بازار وجود دا

 خواهند داشت. يشتريها ثبات بمتيق

 ت استاندارديت كاالها و رعايفيكـ  د

كنندگان كاال و خدمات، خود را دكنندگان و  ر ــهيبا وجود نظارت مناســب بر بازار، تول

ستانداردهايفيت كيموظف به ر ا زان كاالها ين به هر ميبنابرا. داننديالزم م يت مطلوب و ا
 برد. يتوان به سطح نظارت بهتر بر بازار پيباشد م داشته يت مطلوبيفيك، شدهخدمت  ر ه و

 ت بازاريشفاف. 3

 يواقع يهايژگيانگر وياســت كه ب يرســانوجود هرگونه اطالد يت در بازار به معنايشــفاف

ـــد خدمات موجود در بازار به  ات مربوط به كاالها وكه هرچه اطال  يبه طور، كاالها باش
 دارد. يشتريت بيشفاف، آن بازار، رديان قرار گيار مشتريتر در اختصورت كامل
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شــود در بازار نباشــد، يمعامالت م 23شــدن يكه موجب غرر ياگر  وامل ياز نظر فقه

ــفاف ــتيش ــتددانند كه يم يرا غرر يارا فقها معاملهيز، ت بر بازار حاكم اس از  يكيكم س

ت و ين و موقعيت  و يفيل آن، مقدار و كين، قدرت بر تحويجهات چهارگانه وجود  و 

ــرا ــديش ن جهات، ياز ا يكيكه با وجود ابهام در  يابه گونه، ط معامله، مبهم و مجهول باش

 24 رر و خطر همراه باشد. ياقدام به معامله با نو 
ــوص ك، نيبنابرا ــراي، قتيفياگر اطال ات الزم در خص ــتفاده در اختيمت و ش ار يط اس

كرده و وجود  يس كاالها خوددارين و تدلييرد و فروشندگان از هرگونه تزيان قرار گيمشتر

ــوند، يان يب را به مشــتريهرگونه   ــرايدر چنادآور ش ــفاف يبازار اســالم يطين ش ت ياز ش

 است. مند بهره

 د:يفرمايم امام صادق
ستگو باش و ه سخنت را ست مخف يبيچ عيدر  س يرا كه در اجناس تو ه را كه  يمدار و ك

 يبرا يپسنديخود م يست و آ چه برايب دادن او روا  يرا فريز، ب مدهيبا تو ا س دارد فر

ران يسللف ةامت در زمريكاسللب راسللتگو در   ز بپسللند و به حد داد و سللتد ك    يمردم  

 25  رار دارد يكوكار الهيبزرگوار و  

 كرد: يابير ازريتوان با سه شاخص زيمت در بازار را يشفاف
 ؛ط استفادهيمت و شرايت، قيفيوجود اطال ات الزم در خصوص كـ  الف

 ؛سين و تدلييسالمت از تزـ  ب

 .ب توسط فروشندگانيركر معاـ  ج

 و يت بازار، اســاســيتحقق شــفاف در يت اســالمينقش دولت و حاكمكه اســت  يگفتن

ـــت ـــيز، برجســـته اس ـــفافيت مهم و مؤثر در ااز اطال ا ياريرا بس  اريدر اخت، تيجاد ش
ست و م سانتواند با اطالديدولت ا سريدق ير د آمدن يكنندگان، از پدا و كامل به مبادلهيق، 

نت ها ياطال ات يهارا ـــود ن يريگخاص جلو يا ده يكالن برا يو س جايد. در اك  ن

 هانهي، كاهش هزش ســر تيافزا ارير با هر ســه معيگانه اخســه يهاشــاخص ك ازيز هرين

 شـــدن بحث يز از طوالنيرهپ يبرا يول، قابل ســـنجش اســـت ينانيكاهش درجه نااطم و

ـــوديم يل آن خوددارياز تفصـــ قل روا 26.ش با ن عدنيدر ا يتيو   يباره، شــــاخص ب
 گردد.يمطرح م

 ند:يفرمايم امبر اكرميپ
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ند، بايد و فروش ميكه ا دام به خر يكسلل بت يد بر پنج چيك ندز مواظ   ير ايو در غ ك

 د از: ربا، سللوگند خوردن، از عبارتيد و فروش  شللود  آن پنج چيوارد خر، صللورت

از كاال هنگام  ييب كاال، ستودن كاال هنگام فروش و بدگوي گهداشت  ع يپوشا دن و مخف

 27 د يخر

 مناسب بودن مكان مبادله. 4

 يبرا يتواند شــاخصــيمدارد و  ينقش مهم، ل مبادالت بازاريكه در تســه ياز موارد يكي

افراد و  يك بودن بازار به محل زندگيسنجش آن باشد، مناسب بودن مكان بازار است. نزد

صرف رفت و آمد  يبرا يكمتر ةنيشود كه افراد، وقت و هزيمناسب بودن مكان آن با ث م

ست كه  يهيبد. كنند ار در باز يوقت ،گريدهد. از طرف ديش ميسر ت مبادالت را افزا امرن ياا

سب شد يمكان منا ستر  آنها قرار گ در ياز مردم به راحتيموردن يكه كاالها يبه طور، با رد، يد
  نه انجام خواهد گرفت.ين هزين صورت مبادالت با پرداخت كمتريدر ا

 يهايژگين بازارها با سهولت انجام شود، الزم است كه وينكه مبادالت در ايبه منظور ا

 ت شود:يها ر ان مكانير در ايز

ــ   داران تا بازار دريخر ةن فاصليانگيشهر باشد تا م ين بازارها در مناطق مركزيمكان اـ
 زان خود باشد.ين ميكمتر

ـــ   يبرا يو محل مناسبداشته  يكمتر يكيكه بار ترافشود واقا  يامكان بازار در نقطهـ

 ه در نظر گرفته شده باشد.يل نقليپارك وسا

ن و در كنار يك قسمت مشخص و معيلف فروشندگان در در داخل بازار، اصناف مختـ 

 يكاالها يمردم به راحتشــود كه ينكه موجب مين مســئله  الوه بر اي. ارنديگر قرار گيكدي
شود و يز مينها متيت قيشدن بازار و شفاف يموجب رقابت، دا كنندياز خودشان را پيمورد ن

با مناسب بودن مكان ن يهمچنثبت دارد. ر ميل مبادالت تأثين امور بر تسهياكه است  يهيبد

آنان  ينانينااطم ةزان درجيش و به همان ميكنندگان افزامراجعه يو روان يت ماليمبادله امن

بدييكاهش م ثال ي. براا بازار، م ـــدن  گاه، مجهز ش ـــ عابر  موما م از فروش به  يها و م

شود يمموجب  يانتظام يروهايمدار بسته و حضور ن يهانيمانند دورب، يتيامن يسازوكارها
ن امراجع يو روان يت ماليافته و امنيحضـور  ين اماكنيطلب نتوانند در چنكه افراد فرصـت

ل مبادالت ين مبادله را كاهش داده و به تسهيطرف ينانينااطم ةن امر درجينند. اكرا مخدوش 

 كند.يكمك م
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 به آنها يبنديو پا مبادالت ياحكام و قواعد فقهاز  يآگاه. 5

زان يند، مك يريگاندازه يدر بازار اسالمرا ل مبادالت يتواند تسهيكه مييهااز شاخص يكي

ــندگان و خر يآگاه ــت.به آنها يبنديو پاله مباد يداران از احكام و قوا د فقهيفروش ن يا س

 يشتريزان با سهولت بيز به همان ميشتر باشد، مبادالت نيزان كه بيبه هر م يبنديو پا يآگاه
 خواهد شد. انجام

سالم ستحب، حرام، مكروه  گريمانند ا مال د، احكام مبادالت در ا به پنج نود واجب، م

 نكه در بخش ممنود تجارت قدم نگذارد و از بخشيا يم است. انسان برايو مباح قابل تقس

ستحب غافل  شودواجب و م ستورهاي، بان سالم را در يد د بداند و به آن  يخوب باره بهنيا ا

 اشد.بند بيپا

ن يمنبر، سه مرتبه ا يدر باال دم كهيشن يمنان  لؤرميد: بارها از اميگويم نباتهبن اصبغ

ـــپس تجارتياز احكام اله ياول آگاه 28؛«الْفِقْهو ثُمَّ الْموتْجورو»فرمود: يجمله را م ن يهمچن .، س

غول مشـــ ياحكام فقه يريادگيند: هركس قبل از يفرمايم يگريت دين در روايمنؤرالميام

ـــود، به رباخوار ـــود.يآلوده م يتجارت ش ـــادق 29ش ـــده  از امام ص ـــت نقل ش كه اس

ـــ نيمنؤرالميام بازار به  يد و فروش آگاهيكه از )احكام( خر يفرمودند: كس ندارد، در 

شود شغول ن سب و كار م سه يقوا د فقه 30.ك ست از ةكنندليت د، يقا ده : مبادالت  بارت ا

سلم شريسوق الم ن قوا د در ين اييوطهم و قا ده ال  رر و ال  رار. تبن، المؤمنون  ند 

 31.آمده است «هيالقوا د الفقه»مربوطه با  نوان  يهاكتاب

 ل مبادالت يو تسه ياحكام و قواعد فقهاز  يآگاه

 ش سرعت مبادالت يافزا

داشته و  يكه قصد انجام آن را دارند، اطالد كاف يامبادله ين مبادله از احكام شر ياگر طرف

انجام  يشتريح و با سر ت بيموردنظر را به صورت صح ةتوانند مبادليبند باشند، ميبه آن پا

 ينكه مدت زمانيگردد تا ايطرح نم ا باطل است، اصالًيحرام  كه شر اً يارا مبادلهيدهند، ز

ـــودن صـــرف ياز طرف يكيمطلا نمودن  يبرا . تحقق مبادله در مدت زمان كمتر با ث ش

ار يمانند خ، ارات مربوط به مبادالتين مبادله از خين اگر طرفيدد. همچنگريمآن ل يتســـه

شند يار غبن و... اطالد كافيب، خي  شته با سر ت ب، دا به  شود ويانجام م يشتريمبادله با 

س دانند در ين ميچون طرف، ستين يازينا نبودن آن يوب بودن يث معيق كاال از حيدق يبرر
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از  يكياگر  يول، دارد غبن و... امكان فسخ مبادله وجود ودا وجي وب بودن كااليصورت مع

شر يطرف شته  ي، آگاهمبادله ين درباره احكام  شدالزم ندا صورت آگاهي نبا به آن  يا در 

 ابد.ييبند نباشد، سر ت مبادله كاهش ميپا

ست كه اگر ه شنده و خريالزم به ركر ا سائل فقهيچ كدام از فرو ، اطالد الزم يدار، از م

ش ين امر از جهت افزايا يول، ديآيوجود نمه در ســر ت مبادله ب ينداشــته باشــند، خللرا 

 گردد. يل مبادالت ميمانا تسه، شوديح داده ميتو  يكه در قسمت بعد، هانهيهز

 نه هايكاهش هز

گاه كام فقه يآ ـــتن از اح پا يداش عامالت و  نديم كاهش هز يب جب  ها مو  ةنيبه آن

عامالت  ـــود،يمم كام فقه ير فردرا اگيز ش نا يبه اح ـــ عامالت آش ته يكاف ييم ـــ  نداش

ن كار يو پس از آنكه متوجه اه را انجام داد يا حراميباشــد، ممكن اســت كه معامله باطل 

به حل آن  يگريد يهاراها از يجبران آن مجبور شـــود معامله را فســـخ كرده  يد، براشـــ

است ل مبادالت يتسه يبرا يمانعح، يبه منظور تصح يگريا هر كار ديبپردازد. فسخ معامله 

 دارد. يرا در پنه يش هزيافزاو 

ــائل فقه ياز برخ ي دم آگاه ــائل،  يبنديا  دم پايمثل حرمت احتكار ، يمس به آن مس

 يفروشـــكه از حرمت كم ين طور كســـي. همشـــوديمها در بازار متيموجب باال رفتن ق

مت مورد يشـــتر از قيواقا كاال را به بكند، در ين كار ميندارد و اقدام به ا يف( آگاهي)تطف

شتر ست. با اطالد  يمبادله به م شتريفروخته ا شت و اثبات  ي، زمانيافتن م به رفت و برگ

 ابد. ييش مين مبادله افزاينه ايهز، جهيشود. در نتيو جبران آن صرف م يفروشكم

 ينانينااطم ةكاهش درج

شته و به آن پامربوط به مبادل ياحكام فقهاز ن مبادله ياگر طرف شند، در ايه اطالد دا ن يبند با

دار مطمئن است كه مبادله از جهت يرا خريز، ابدييدر مبادالت كاهش م ينانينااطم، صورت

شنده به احكام فقه شكليجهل فرو شنده ن ي، م شت و فرو  يآگاهاز كه  يز زمانينخواهد دا

شته  يدار از احكام فقهيخر شد، از هماطالد دا شد. ولمند بهرهخاطر نانين اطميبا  يخواهد 
بادلهياز طرف يكيچنانچه  به ون م ندهژه ي،  ـــ كاف ي، از احكام فقهفروش و الزم را  ياطالد 

 خاطر نخواهد داشت.نانيگر مبادله اطميطرف دنداشته باشد، 
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 به آنها يبنديو پا ن و مقّررات مبادالتيقواناز  يآگاه. 6

گاه له يآ باد ندگان از قوانم پان و مقرّريكن نديات و  بادالتيبه آن، موجب تســـه يب  ل م

ـــود، يم له از قوانياز طرف يكيرا اگر يزش باد عامالت اطالد ن وين م به م  مقرّرات مربوط 

ـــته  يكاف ـــت كه معاملهيا به آنها پاينداش ـــد، ممكن اس  انجام دهد. يرقانونيغ يابند نباش

از سر ت ، مبادله گريف دن معامله توسط طريبودن ا يرقانونيبر غ ين فرديمطلا نمودن چن

را يز ،دارد يرا در پ ياديز يجانب ةنيگونه معامالت هزنين ايكاهد. همچنيانجام مبادالت م

ست، انجام ميرا كه برخالف قوان يامبادله يكه فرد يدر موارد شور ا  ،دهدين و مقرّرات ك

شناخته م قانوناً ست كه تحت تعقيمجرم   يزمان يهانهيب قرار گرفته و هزيشود و ممكن ا

ـــود. و... متحمل  يامور دادگاه يرا برا ياديز يو مال ن و يكنندگان از قوانمبادله يآگاهش

گردد. يز مين ينانيبه آنها موجب كاهش درجه نااطم يبنديمقرّرات مربوط به مبادالت و پا

شتر شندگانيان يم شت ين و مقرّرات مربوط به مبادالت اطالد كافيكه از قوان يا فرو و به ه دا

 شوند. يوارد معامله م يشتريخاطر بيو با آسودگ يند هستند، به راحتبيآنها پا

به آنها  يبندين و مقرّرات و پايكنندگان از قوانمبادله يزان آگاهيم يريگاندازه يچگونگ

ن ييبا تع يعني؛ اســت يكنندگان از احكام فقهمبادله يزان آگاهيم يريگوه اندازهيبه همان شــ

ــناف مختلف و خر يعه آمارك جامي ــندگان اص ــشو  دارانياز فروش در  يانامهپخش پرس

ــؤالكه ان آنها يم ــد، ن و مقرّرات مربوط به مبادالت يقواندربارة  يمختلف يهاس ــته باش داش

 يپآنها به آن  يبنديو پان و مقرّرات مربوط به مبادالت يآنان از قوان يزان آگاهيتوان به ميم

 برد.

 به آنها يبنديو پا در بازار يداب و اخالق اسالمآاز  يآگاه. 7

ــائل اخالق ــالم نيدارد. از د اهميت زيادينه تجارت و كســب و كار يدر زم يمس ز يدگاه اس

ات يان قرآن و روايكه در ب يد فراوان اســـت، به طوريت اخالق در اقتصـــاد مورد تأكير ا

بركت در كســب و و  32يش در روزيت اخالق در تجارت، گشــايجه ر اينت نامعصــوم

ست.  33كار شده ا سالم يبنديمهم پا يهاثمرهاز  يكي نوان  صاد ا  ،يبه آداب و اخالق در اقت

 شود.يم ي، بررسار گذشتهيل مبادالت در بازار است كه با توجه به سه معيتسه
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 ش سرعت مبادالتيافزا

ش داده و از يدر بازار، ســر ت مبادالت را افزا يبه آداب و اخالق اســالم يبنديو پا يآگاه

سهيا باز و  ييفروشنده صادقانه، با رو يوقتمثال،  يشود. برايمل مبادله ين جهت موجب ت

زمان ، جهيرا جلب كرده و در نت يا تماد مشتر ،كنديبرخورد م يمناسب با مشتر يبرخورد

سر ق يزنگر و چانهيد يهاجو در مكانوجست يرا برا ياديز صرف نميبر  كند يمت كاال 

ست كه كاالو مط سالم و و يمئن ا ست. افزون  يهايژگيمورد معامله،  مورد نظرش را دارا

 يت اخالق و آداب اســالميفروشــنده ملتزم به ر ا، چون وب باشــدين اگر هم كاال معيبر ا

 كند. يض مياز او قبول كرده و كاال را تعو ياست به راحت

 نه مبادالتيكاهش هز

 نهيكســـب و كار موجب كاهش هز ةدر حوز ياســـالم به اخالق و آداب يبنديو پا يآگاه

ت انصاف به سود متعارف اكتفا كرده و يبا ر ا يااگر فروشنده، مثال يشود. برايممبادالت 

سود ا افياز در شتريخر ةنيهز، در واقاكند، اجتناب  يافت هرگونه  را كاهش داده  يد م

را فروشندگان يز، ز كاهش دهدين را يزمان يهانهيتواند هزيت اخالق مين ر اياست. همچن

عامالت غرر ناب بي)فر ياگر از م نه( اجت ند، كارا  يريان جلوگياز اتالف وقت مشـــتركن

صورت ان برخورد صادقانه يو با مشترنشده ت ير ا يمسائل اخالقاگر  در مقابل، .شوديم

فروشــنده،  يكاربيو با اطالد از فرشــده ت كاال ســلب يفيمت و كيا تماد آنان به قرد، ينگ

شده ن امر موجب اتالف وقت آنان يا .كننديبه بازار مراجعه م جبران خسارت، مجدداً يبرا

 كند.يو روند انجام مبادالت را كند م

 ينانيكاهش درجه نا اطم

 ةش درجيدر بازار موجب افزا يشـــتر به آداب و اخالق اســـالميهرچه ب يبنديو پا يآگاه

ـــود، يمن مبادله يا تماد طرف ـــنده از كارها يمشـــتر يرا وقتيزش مانند ، ييبداند كه فروش

شكم ش، گرانيفرو شاندن  يفرو  ،خاطرنانيو با اطم يكند، به راحتيوب و... اجتناب مي، پو

سب به يبا ق موردنظر خود را يخاطر دارد كه كاالنانيچون اطم، شوديوارد مبادله م مت منا

ــت آورده ــت دس ــت كه  يهي. بداس ــده و در  ينانينااطم ةكاهش درج ن امر موجبيااس ش

 كند.يل ميمبادالت را تسه، جهينت
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ر خالصــه يتوان در امور زيدر بازار را م يموارد مهم ظهور و بروز آداب و اخالق اســالم

 كرد:

 ؛و حسن خلق يروئخوشـ 

 ؛انصافـ 

 ؛آسان گرفتن به بدهكارـ 
 .يحلم و بردبارـ 

ــاخص يبرخ ــه يهااز ش ــتنباط  ي، بناي قل ةلّل مبادالت با اديتس  قال و  رف قابل اس

 است.

 به آنها يبنديو پا مبادالت يو اقتصاد يفن يهاوهيشاز  يآگاه. 8

صاديطرف يزان آگاهيم ستق ةرابط ،معامالت يو بازار ين معامله از فنون اقت سه يميم ل يبا ت

ت آوردن به دســـ يبرا يتواند نماگر خوبيكه م ين قســـمت به موارديمبادالت دارد. در ا

 شود.يممبادالت باشد، اشاره  يو اقتصاد يفن يهاوهيكنندگان از شمبادله يزان آگاهيم

 داران يخر يازان تسلط بر زبان محاورهيمـ  الف

ل مبادالت در يمبادالت بوده و وجود آن موجب تسه يفن يهاوهيكه جزء ش ياز موارد يكي

بزرگ و در  يداران اســت. در شــهرهايخر يازان تســلط بر زبان محاورهيباشــد، ميبازار م
گر وجود يكديمختلف و متفاوت از  يهابا زبان ينداراي، خريالمللنيو ب يامنطقه يبازارها

شندگان، يين بازارهايدارند. در چن سته از فرو  يابه زبان محاوره يكه بتوانند به راحت يآن د

 شود.يجام مان يشتريمبادالت آنها با سهولت ب، ندكنداران صحبت يخر

و  يباشد، به راحت، آشنا فروشنده يازبان محاورهاگر با ز يدار نيالزم به ركر است كه خر

ــتريخاطر بنانيبا اطم ــندگان كند. البته تواند اقدام به مبادله يم يش در حال  دائماًچون فروش
ـــغل آنان ، داران مختلف بوده و تجارت و مبادلهيد و فروش با خريخر ـــتش زه ي، انگاس

ــلط فروشــندگان به زبان ، لين دليداران دارند. به هميزبان خر يريادگي يبرا يشــتريب تس

ــت، دارانيخر ــاخص، قرار گرفته اس ــود يمن امر موجب يرا ايز، ش مبادالت در : كه اوالًش

ــخنان آنها صــرف نشــود. يبرا يواقا شــده و زمان يترزمان كوتاه نه يهزاً: يثان ترجمه س
شتر ياننينااطم ةمبادالت و درج صورت زيان نيم شنده و خر يدر  ك زبان با يدار با يكه فرو

 ابد.ييكاهش مكنند، گر صحبت كرده و معامله يهمد
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 شت(ير معيان )تدبيمشتر يعقل اقتصادـ  ب

ــ يزان آگاهيســنجش م يهاگر از راهيد يكي مبادالت، كه موجب  يو  رف يفن يهاوهياز ش

سه صادر اقي قل و تدبشود، يمل مبادالت يت ستمبادله يت شتر يرا وقتيز، كنندگان ا  يم

و كند  يداريخر ياز چه مكان و يزان، در چه زمانيموردنظر خود را به چه م يبداند كه كاال
 ير اصليو غ ي، اصلييت، كارايت و مرغوبيفي)ك كاال يواقع يهايژگيمت و وين از قيهمچن

ن يشــت، اطال ات الزم را در ايمع ريز با تدبيو فروشــنده ن، داشــته باشــد يبودن و...( آگاه

ــر ت مبادالت آنها افزاينه به كار گيزم كاهش  ينانينااطم ةدرج و يمال يهانهيش، هزيرد، س

 شود.يانجام م يشتريمبادله با سهولت ب، جهيافته و در نتي

 د و مصرفين توليكاهش فاصله ب. 9

شاخص يكي سه يهااز  صله بيت صين توليل مبادالت، كاهش فا ستد و م به ؛ رف در بازار ا

صله كوتاهين معنا كه كاالها بعد از توليا صرف يد با فا ست م سد. برابه د ل به ين يكننده بر

ن صــورت كه كاالها بعد از يها در بازار اقدام كرد؛ به ال واســطهيد از راه تقلين هدف بايا
سطه كمتريتول صرف يد با وا ست م سد. از جمله راهبه د سطهل ويتقل يهاكننده بر ها در ا

 ست.م كااليمستق ة ر  يهاشگاهير كردن نمايبازار، دا

 و تسهيل مبادالت د و مصرفين توليكاهش فاصله ب

 ش سرعتيافزا

صل صرف از طرين توليب ةهرچه فا سطهيق تقليد و م سر ت يابد بر افزايها كاهش ل وا ش 
تر به اي، كاال ســرزان كه واســطه كم شــوديرا به هر ميز، ر مثبت خواهد داشــتيثأمبادالت ت

دن به دست يا كاالها و رسيد و توزين توليب يزمان ةفاصل يرسد. وقتيكننده مدست مصرف

ن يا .رسديبه بازار مصرف م يت بهتريفيزان كاالها با كيبه همان م، كننده كمتر باشدمصرف

د و كنيفا ميا ينقش مهم يين كاالهايد چنيخر يبراان يا مشــتريســر يريگميامر در تصــم

سطه در مقابل،و . ندينمايد ميتر اقدام به خرايسر شند از كيها بهرچه وا ت آنها يفيشتر با
ان يشود مشترين امر با ث ميخواهد شد. ا يخ مصرف آنها زودتر منقضيا تاريكاسته شده 

 يهيبه كاالها نگاه كرده و خوف فاســد شــدن كاالها را داشــته باشــند. بد يد و دودليبا ترد

 ان دارد.يجر ،خ مصرفيتار يو دارا يفاسدشدن يكاالها ةشتر دربارين مطلب بيااست كه 
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 هانهيكاهش هز

ها نهيبا كاهش هز يمثبت ةز رابطيها نل واسطهيق تقليد و مصرف از طرين توليكاهش فاصله ب

سطهيبه هر مو  دارد شند كاالها ارزانزان كه وا سديكننده متر به دست مصرفها كمتر با . ر

صاحب باغ اجاره م كيمانند مركبات  ييكاال، مثال يبرا شود، يبار در قالب  قد اجاره از 
ن شخص ثالث كاال را به ياو كند يواگذار م يگريزمان  ر ه كه فرا برسد او به شخص د

ت، ين و عيترنانهيبدر خوش، رواز اين. شدوفريدار مز به مغازهيفروشد و او نيدار مدانيم

كننده بر مصرف ينيسنگ ةنيهز، نديافت نمايها ده درصد سود درن واسطهياز ا اگر هر كدام

سالميل ميتحم صله كند  يزيرم بازار برنامهيتنظ يبرا ياد به گونهيبا يشود. دولت ا كه فا
 يهاشــگاهيانواد نما ييبرپاابند. يل يها تقلافته و واســطهيد و مصــرف كاهش ين بازار توليب

كوتاه  يرساندن كاالها و خدمات، در زمان يهااز راه، يهفتگ يبازارهاو  م كاالي ر ه مستق

 است.كننده و با واسطه كمتر، به دست مصرف

 ينانينااطم ةكاهش درج

ن يابد و بداند كه اياز خود اطالد يموردن يد كااليد، از زمان توليهنگام خر يمشـــتر يوقت

كند كه يدا مينان را پين اطميا، ده استيسد به دست او رياز زمان تول يكاال با فاصله كوتاه

خ مصرف يگذرد، از تاريد آنها مياز تول ياديكه فاصله ز ييكاالهاسه با يدر مقا ن كااليا: اوالً
ست و ثانمند بهره يشتريب او  ينانينااطم ةدرجرو، نيدارد، از ا يت بهتريفيت و كيمرغوب: اًيا

از در يموردن يد كاالهايخراز ان يمشتر ينانيااطمن ةابد. كاهش درجييد كاال كاهش ميخراز 

 وا ح و روشن است. م كاال، كامالًيمستق ة ر  يهاشگاهينما

 يها، كارتيكيپرداخت و انجام مبادالت )پول الكترون ديجد يكارها ستتاز و. استتتفاده از 10
 (ينترنتيد اي، خرياعتبار

 يهاابزار و روشاز ر زمان، ، در هيو بازرگان ياقتصــاد يهاشــرفتيبشــر متناســب با پ

ـــتفاده ، روز يمتناســـب با فناور يپرداخت مختلف دچار  ياســـت. امروزه بانكداركرده اس
ــده  يميتحوالت  ظ ــتش ــطح كه بانك يبه طور، اس ها به مراكز پردازش اطال ات در س

 .اندل شدهيجهان تبد

ــعه مفاهامروزه  ك، يالكترون يكداروجوه، بان يكيل انتقال الكترونياز قب، يديم جديتوس

كارتيكيپول الكترون جارت الكترونيبانك يها،  خت الكترونيكي، ت و... ابزار و  يكي، پردا
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ستفاده خدمات در بانك ة ر  ةويار افراد قرار داده و شيرا در اخت يديجد يهاوهيش ها با ا

شبكه ا انه وياز را ست و بانكيگسترش  شده ا ان آزاد د مكان و زميها را از قنترنت متحول 

در بانك، به  يكيزياز به حضـــور فيتوانند خدمات خود را بدون نيكه م يابه گونه، نموده

 ان قرار دهند.يار مشتريدر اخت يروزصورت شبانه

ناور بانكدار يكيد و الكترونيجد يهايف ـــدن  دهد كه يمافراد به ن امكان را يا، يش
ـــر ت، ك نابرا .ش دهديانه و تنود خدمات خود را افزيت، دقت، هزيفيس  يبانكدار، نيب

شتر يبرا يآورنده امكاناتتوان به  نوان فراهميد را ميجد يك و ابزارهايالكترون ان كه با يم

سطه ستفاده از وا س يمن بتوانند به خدمات بانكيا يهاا ستر ن يدر ا 34.ف كرديابند، تعري يد

ــت كه ابزارهايادارد ت يآنچه اهم، نيب ــ ييهادهيپدكه د يجد ين اس رقابل يار مؤثر و غيبس

را يزكنند، ل ينفا تســـهير يهاگروه يتمام يرا برا يو مال يامور تجارتوانند يند، مانكار
ش ســر ت يموجب افزا ياتحت شــبكه به طور قابل مالحظه ياانهيرا يهاگســترش برنامه

ل را ن نقطه قادر است پوياز دورتر يمشتر، مثال يبراكه  ياده است به گونهيخدمات گرد

ـــنده وار ـــاب فروش از خود را يموردن ين زمان ممكن، كااليترو در كوتاهكرده ز يبه حس

ها، وجوه، در بانك يكيپرداخت و انتقال الكترون يهاســتمين، ســيد.  الوه بر ايافت نمايدر
سات مال يمراكز تجار س شگاه يو مؤ صرفه جويها از طرنهيها با ث كاهش هزو فرو  ييق 

ر يها و ســاحســابارائه صــورت يبراســتخدام كاركنان و زمان الزم در كاغذ و چاپ، ا

دهد يها نشان ميز بررسيها ننهياز نظر هز شود.يماب و رهاب يل اياز قب، يجانب يهانهيهز

سيكه از طر ييهاپرداخت  يت باالتري، امنرنديپذيصورت م يكيانتقال الكترون يهاستميق 

انتقال  يهاستميرا سيز ؛شوند، دارنديانجام م يسنت ةويشبه كه  ييهاپرداختسه با يدر مقا
شدن،  دم  شده يطراح ياوجوه به گونه يكيالكترون سرقت، مفقود  ستبرد،  كه احتمال د

ــانتقال و... در آنها به حداقل ممكن  ــب روش يده و با طراحيرس  ي، خطايكنترل يهامناس

 كاهش داده است. ياديرا تا حدود ز يانسان

 يبندجمع
ــه نموديتوان در نمودار زياز بحث را م يريگجهيو نت يبندجما ــمت چ  . ر خالص در س

با توجه ، هاشاخص نيهر كدام از ا يسنجش كمّ يبرا است.شده مطرح  يكل يهاشاخص

شاخص ست. يزترير يهابه موارد ظهور و بروز آنها در خارج،  شده ا در  در مقاله مطرح 
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ل مبادله در ي ملكرد  وامل تسه يجه و خروجي نوان نت ار و مالك بهيسمت راست، سه مع

ست و با س سه، مالك ارزيك از اير از معلول به  لت هريبازار آمده ا ز يها نشاخص يابين 
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