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شاخصهاي ارزيابي تسهيل مبادالت در بازار اسالمي

*
**

محمدجمال خليليان اشكذري

چكيده
بي شك ،بازار اسالمي نقشي اساسي در تحقق پيشرفت و توسعه جامعة اسالمي ايفا ميكند.
در اين چارچوب ،ضرررورت تو جه به مشرر

ررره هاي اين ن هاد اجت ماعي و همچنين

شاخصهاي ارزيابي آن دو چندان مي شود .در كنار م ش

ههاي م تلف بازار ا سالمي،

سررهو ت و آسرران بودن متادجت ،جايواژ وي ژاي دارد .هدف تحقيق حاضررر آن اسررتكه
شاخصهاي اندازژ گيري تسهيل متادجت را در بازار اسالمي بررسي و تتيين كند .يافتههاي
پ وهش كه به روش كتاب انهاي انجام شرردژ ،نشرران ميدهد كه افزايش سرررعت متادجت،
كاهش هزينهها و كاهش درجه نااطميناني ،سه معيار اساسي براي تحقق تسهيل متادجتاند.
با توجه به موارد ظهور و بروز اين مؤ فهها در خارج ميتوان ميزان وجود متادجت آسرران
در بازار را با ا ستفادژ از شاخصهاي كمّي ،چون شاخص ر ضايت فرو شندژ و م شتري،
نظارت بر بازار ،شررفافيت بازار ،مناسررد بودن ممان متاد ه ،آگاهي و پايتندي به احمام
م تادجت ،آ گاهي و پايت ندي به آداب و اخالق اسررالمي ،آ گاهي و پايت ندي به اوانين و
مقرّرات مربوط به متادجت ،آگاهي و پايتندي به شرريوژ هاي فني و اات رررادي م تادجت،
بازاريابي مناسد ،كاهش فاصله بين تو يد و م رف و ساز و كارهاي جديد بهدست آورد
و متادجت را مورد سنجش ارار داد.
كليدواژژها :تسهيل متادجت ،بازار اسالمي ،شاخص ،معيار.
طتقهبندي

M, G14, D42, D4 :JEL

* اين مقاله برگرفته از طرح پژوه شي شاخصهاي ت سهيل مبادالت در بازار ا سالمي ميبا شد كه با حمايت مركز
بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري انجام شده است.
** استاديار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام
دريافت – 1390/4/1 :پذيرش1390/6/19 :

خميني
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مقدمه
يكي از مباحث مهم براي تدوين الگوي اسالمي ــــ ايراني پيشرفت ،استخراج شاخصهاي

پيشرفت در اين الگوست .نهادها ميتوانند نقشي اساسي در پيشرفت جامعه ايفا نمايند .نهاد

بازار يكي از نهادهاي مهم جامعه ا سالمي ا ست كه با توجه به سخنان پي شوايان مع صوم

از جمله ويژگيهاي بازار ا سالمي ،آ سان بودن مبادالت ا ست .آ سان بودن مباالدت ،موجب
افزايش ســر ت مبادالت ،كاهش هزينهها و افزايش كارايي بازار ميشــود .بنابراين ،يكي از
شاخصهاي بازار ا سالمي ،ت سهيل مبادالت آن بازار ا ست ،به طوريكه هرچه مبادالت در
بازارها سهلتر و آ سانتر انجام شود ،آن بازار به بازار ا سالمي نزديكترا ست .البته ت سهيل
مبادالت ،فقط در فضـــايي ســـالم و ادالنه ،همراه با ر ا يت حقوق طرفين مبادله ،امري
مطلوب و پذيرفته ا ست ،همانطور كه تالش براي تأمين معي شت از نظر ا سالم در صورتي
بادت شمرده ميشود كه از راه حالل و همراه با ر ايت حدود الهي باشد.
اسالم دين آسان و بناى آن بر سهولت و دم سختگيرى است و اين دم سختگيري
مختص به بادات نيســت ،بلكه شــرد مقد

بر آســان گرفتن معامالت نيز تأكيد ميكند.

ُس ـرو»؛ (بقره)185 :؛ خدا
س ـرو وو ال يرِيدُ بِكُمُ الْع ْ
خداوند در قرآن ميفرمايد« :يرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْي ْ
آسانى و راحتي شما را مىخواهد نه دشوارى و مشقت شما را.
همچنين لي ميفرمايند« :بر تو باد به ماليمت ،زيرا آن ،كليد درستى و از ويژگيهاي
خردمندان است».

1

آسان گرفتن بر ديگران در امور مختلف ،يكي از مهمترين آموزههاي اخالقي دين اسالم
است .پيامبر اكرم ميفرمايد« :ببخش و تنگ مگير كه بر تو تنگ گيرند».

2

همانطور كه هر انســاني انتظار دارد كه ديگران با او مدارا كرده و بر او ســخت نگيرند،
بايد توجه داشــته باشــد كه ديگران نيز از او چنين انتظاري دارند .شــايد كمتر موردي يافت
شود كه اهميت سهلگيري در آن به اندازه مبادالت باشد ،زيرا از كارهايي كه هر انساني در
طول شــبانه روز ،چندين بار با آن روبهروســت ،خريد كاالهاي مختلف از فروشــندگان يا
اســتفاده از خدمات گوناگون توســط ر ــهكنندگان خدمات ميباشــد .حجم فعاليتهاي
صورت گرفته در زمينة مبادالت كاالها و خدمات ،هم در سطح رفتارهاي خانوادهها و هم
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در سطح ملي و بينالمللي ،چ شمگير ا ست .بديهي ا ست كه رفتارهاي مبتني بر ت سهيل در
اين رصه گسترده و مهم ،آثار و بركات زيادي را به همراه خواهد داشت.
با توجه به احكام ،آداب و اخالق تجارت و مبادله از ديدگاه اسالم ،ميتوان ويژگيهاي
بازار اســالمي را به دو بخش ســلبي و ايجابي تقس ـيم كرد :از جهت اول ،بازار اســالمي از
هرگونه تخلف و ناهنجاري اقتصــادي ،چون ربا ،احتكار ،كمفروش ـي ،گرانفروش ـي و غش
مبرّا ست .از جهت دوم ،در بازار ا سالمي ويژگيهايي ،چون ان صاف ،امانتداري و صداقت
حاكم است و به سود متعارف اكتفا شده و مبادالت به آساني صورت ميگيرد .هدف تحقيق
حا ر آن ا ست كه شاخصهاي اندازهگيري ت سهيل مبادالت در بازار ا سالمي برر سي و
تبيين شود.
در اين نو شتار پس از ا شاره به پي شينه تحقيق ،ابتدا به مفهوم شنا سي شاخص ت سهيل
مبادالت در بازار اســالمي پرداخته ميشــود و در ادامه معيارهاي تحقق تســهيل مبادالت و
شاخصهاي مربوط به آن مطرح ميشوند.
گفتني اســت كه تســهيل مبادالت در بازار از دو جنبه فردي و حاكميتي قابل بررســي
اســت؛ يعني واملي كه موجب تســهيل مبادالت ميگردد ،گاهي از طرف افراد و بنگاههاي
خصـــوصـــي اي جاد ميشـــود و ز ماني ممكن اســـت به اين امر در بر نا مهريزي ها و
سيا ستگذاريهاي دولت ا سالمي توجه شده و به اجرا درآيد .در اين نو شتار ،به هر دو
جهت بحث ،توجه شده است.
پيشينة تحقيق
در كتابهايي چون االحكام السلللنا يه و الواليات الدينيه ابوالحســـن ماوردي(م 450ق) و
3

گنج شللايگان محمد لي جمالزاده ( )1335و مقالههايي مانند «بازار در تمدن اســالمي» ،از
ابوالفضـــل اكرمي ( )1375و «امام لي :حكومت و بازار» از محمدنقي نظرپور(،)1380

دربارة بازار به صورت مطلق يا در بازه زماني خاص ،بحث شده است .براي نمونه در مقاله
اخير ،ويژگيهاي بازار در زمان امام لي و نظارت آن حضــرت بر بازار اســالمي ،بحث

شده و نوي سنده به اين نتيجه ر سيده ا ست كه بازار مطلوب از نظر ح ضرت لي با بازار

رقابت كامل ،تفاوت داشته است .سيدمحمدكاظم رجايي در مقالهاي با نوان «بازار اسالمي

4
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در مقايســه با بازار رقابت كامل»(5)1378كوش ـيده اســت با ركر تفاوتهاي اســاس ـي ميان
ر ه در بازار اسالمي و رقابت كامل ،ميزان كارآمدي دو بازار را با هم مقايسه كند.
در لم اقتصاد دربارة مبادالت و شيوههاي آسان نمودن آن ،تحقيقات زيادي انجام شده
اســـت .تســـهيل مبادالت با خريدهاي الكترونيكي و روشهاي جديد دريافت و پرداخت
وجوه ،از ن تايج ملي اين تحقي قات اســــت ،ا ما در هيچ يك از اين تحقي قات در بارة
شــاخصهاي بازار اســالمي بحث نشــده اســت .اين مقاله با اســتفاده از منابا اســالمي،
آسانگيري (و آسانسازي) در مبادالت را يكي از ويژگيهاي بازار اسالمي دانسته و درصدد
تبيين شاخصهاي ارزيابي تسهيل مبادالت در بازار اسالمي است.
مفهومشناسي شاخص تسهيل مبادالت در بازار اسالمي
پيش از ورود به بحث از شاخصهاي تسهيل مبادالت در بازار اسالمي ،تبيين مفاهيم كليدي

آن روري است.
ت سهيل در لغت به معناى آ سان كردن و سهل گردانيدن ا ست 6.وسهَّلو -تو ْسهِيلًا [ سهل]

األومرو له و ليه؛ يعني آن كار را بر او آســان كرد7.از مجمود ســخنان پيشــوايان معصــوم
استفاده مي شود كه تسهيل داد و ستد به اين معناست كه طرفين مبادله در داد و ستد سخت
نگرفته و براي يكديگر شرايط سخت نگذارند .براي مثال ،اگر خريدار تقا اي نسيه كرد يا
خواهان اين بود كه بخشي از قيمت را بعداً بپردازد ،تا آنجا كه ممكن است ،فروشنده قبول
كند .همچنين اگر خريدار ميخواهد كاال را وض كند يا پس بدهد بپذيرد .نيز اگر خريدار
تقا ـــاي تخفيف كرد به او تخفيف بدهد .همينطور از ناح يه متقا ـــي كاال و خدمات،
اقتضــاي تســهيل مبادله آن اســت كه از هر كار و شــرطي كه روند مبادله را متوقف يا كند
ميكند ،پرهيز نمايد كه در ادامه مقاله تو يح بيشتر آن آمده است.
با توجه به تو يح باال ،ت سهيل مبادالت تنها به خريد و فروش اخت صاص ندارد ،بلكه
ســاير قود مبادلهاي ،مانند اجاره ،صــلح و جعاله را نيز در بر ميگيرد .همينطور شــامل
ر ه و تقا اي خدمات نيز ميگردد .پس ر هكنندگان كاال و خدمات و متقا يان آن،
طرفين مبادله را ت شكيل ميدهند .بنابراين ،مراد از فرو شنده در اين تحقيق ،ر هكننده به
معناي ام آن و مراد از خريدار ،متقا ـي اسـت ،نه فروشـنده و خريدار به معناي خاص و
رايج آن.
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گرچه در قرآن به صورت مستقيم ،آيهاي در مورد تسهيل مبادالت يافت نميشود ،اما از
موم و اطالق برخي از آيات ،مانند آيه 185ســوره بقره ميتوان تســهيل و آســان گرفتن
سرو»؛ خدا
سرو وو ال يرِيدُ بِكمُ الْعُ ْ
مبادالت را استفاده كرد .خداوند ميفرمايد« :يرِيدُ اللَّهُ بِكمُ الْي ْ
آسانى و راحتي شما را مىخواهد نه دشوارى و مشقت شما را .در تفسير اين آيه ،اينگونه
بيان شده است« :يريد بكم اليسر في جميا أموركم ،و ال يعسّر بالتضييق ليكم».

8

همچنين در روايات بسياري بر آسان گرفتن در معامالت تأكيد شده است كه از مجمود
آنها نكتههاي زير استفاده ميشود:
ـ آسانگيري در مبادالت ،قيمت ادالنه و ر ايت انصاف مورد تأكيد پيشوايان معصوم است.
ـ آسانگيري در مبادالت مورد ر ايت الهي است.
ـ آسانگيري در مبادالت ماية بركت است.

9

10

و1211

ـ آسانگيري در مبادالت سود را افزايش ميدهد.
ـ آسانگيري در مبادالت ماية غفران الهي است.

13

14

ـ آسانگيري در دريافتها و پرداختها رحمت الهي را در پي دارد.

15

هر شــبكهاي كه در آن خريد و فروش كاالها و خدمات انجام پذيرد ،بازار ناميده ميشــود.
ممكن ا ست مكان مبادله ،محلي خاص يا ف ضاي مجازي با شد .و مراد از بازار ا سالمي در
اين مقاله ،بازاري است كه در آن مرجا مبادالت ،احكام اسالمي باشد و بي شتر خريداران و
فروشندگان ،مسلمان بوده و معموالً وابط اسالمي را در سه حوزه احكام ،اخالق و آداب
اسالمي ر ايت كنند.
شاخص ارزيابي تسهيل مبادالت
شــاخص در لغت به معناي بلند ،برآمده و مرتفا اســت .همچنين به نشــانهاي كه در آفتاب

براي تعيين مدت وقت (مخصوصاً ظهر) نصب كنند ،شاخص گفته ميشود.

16

در اصطالح تعريفهاي مختلفي براي شاخص بيان شده است كه به چند نمونه اشاره ميشود:
 .1شــاخص ،راهنماي آماري اســت كه ميتواند تغييرات يك متغير را نســبت به زمان پايه
نشان دهد.

17

 .2شــاخص ،ارزش مشــخصــه تغيير نســبي يك رقم در فاصــله زماني دو تاريخ يا در نقاط
مختلف است.

18
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 .3شــاخص ،معيار ســنجشِ درصــد دســتيابي و نيل به هدف معين بوده و وس ـيلهاي براي
اندازهگيري متغيرهاي كمّي و كيفي ميباشد .در اين مقاله ،مراد از شاخص ،تعريف اخير
است.
ويژگيهاي شاخص مناسب بارتاند از:
 .1واقانما باشد؛
 .2اطال اتي كه بر پاية آن شاخص موردنظر محا سبه مي شود ،قابل د ستيابي بوده و به
سادگي و هزينه متعارف و معقول به دست آيد؛
 .3به سادگي قابل درك و فرايند اين درك ،كوتاه باشد؛
 .4چيزي را مورد ســـنجش و اندازهگيري قرار دهد كه به تناســـب هدف ،اهم يت و
حساسيت داشته باشد؛
 .5فاصلة زماني موجود ميان حالتي كه مو و ي بررسي مي شود تا هنگامي كه شاخص
آن در دستر

قرار ميگيرد ،طوالني نباشد.

19

ميتوان گفت كه تســهيل مبادالت زماني ممكن اســت كه بازار از كارايي الزم بهرهمند
باشــد به طوري كه هزينهها و درجه نااطميناني كاهش يافته و روند مبادالت ســر ت گيرد.
در مقاله( ،در بيان شاخص پنجم و هفتم) اين مطلب تبييين خواهد شد .هنگامي كه بايا و
مشــتري كليه احكام مربوط به بيا و شــرا را بدانند و به احكام ،آداب و اخالق تجارت در
بازار اسالمي مقيد باشند ،مبادالت به آساني صورت گرفته و همگان از ويژگي تسهيل مبادله
بهرهمند ميشوند.
معيارهاي تسهيل مبادالت
تســهيل مبادله زماني اتفاق ميافتد كه دســتكم يكي از معيارهاي زير در آن وجود داشــته

باشد؛ به بارت ديگر ،وجود هريك از مالكها و معيارهاي زير ،مبادالت را آسانتر كرده و
با اين معيارها شاخصهاي ارزيابي تسهيل مبادالت ،شناسايي ميشود.
 .1افزايش سرعت

منظور از وجود سر ت بي شتر در مبادالت ،صرف زمان كمتري براي انجام آن ا ست .مدت
زمان مفروض براي سنجش سر ت مبادالت بارت از زمان ورود م شتري به بازار تا زمان
خروج وي ا ست .فعاليتهاي مبادالتي كه تو سط طرفين مبادله در اين بازه زماني صورت
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ميگيرد ،به هر ميزان كه كوتاهتر باشد ،به همان ميزان ،سر ت بيشتر داشته و موجب تسهيل
مبادالت ميشــود .الزم به ركر اســت كه مدت زمان انجام هر مبادلهاي به حســب آن مبادله
مي باشـــد .براي م ثال ،در م بادالت الكترونيكي كه از طريق تلفن ،اينتر نت و ...صـــورت
ميگيرد ،مدت زمان محاســـبه شـــده براي انجام مبادله ،بارت از شـــرود مكالمه تلفني يا
ارتباط اينترنتي تا پايان آن است.
 .2كاهش هزينهها

هزينههايي كه به نوان قيمت كاالها و خدمات پرداخت ميشـــود ،مشـــتمل بر هزينههايي
است كه براي توليد يك كاال ،انبار ،حمل و نقل آن و همچنين سود دريافتي توسط فروشنده
و ...اســـت .همة اين هزينهها جزء هزينههاي مالي كاالها و خدمات مي باشـــد كه بر اين
هزينهها ،هزينه رفت و برگ شت م شتري ،پاركينگ و ...ا افه مي شود .در اينجا هزينههاي
زماني نيز وجود دارد كه بارت از مدت زماني است كه مشتري يا فروشنده براي انجام يك
مبادله آن را صرف ميكند .اين هزينهها در قالب سر ت مبادله قابل طرح ا ست و برر سي
جداگانه آن الزم نيست.
بين ســهولت انجام مبادالت با كاهش هزينهها رابطه مســتقيم وجود دارد ،زيرا افزايش
هزينهها ،انگيزه مشـــتريان و فروشـــندگان را براي انجام معامله كاهش داده و بر پيچيدگي
مبادالت ميافزايد .همچنين قيمت يك كاال به هر ميزان كه باالتر باشــد انگيزه خريداران را
كاهش ميدهد ،زيرا خر يداران ،محدود يت مالي داشـــته و در زمان گراني ،زمان ز يادي را
براي پيدا كردن كاالي ارزانتر صرف ميكنند.
 .3كاهش درجه نااطميناني

مراد از نااطميناني اين اســت كه طرفين مبادله ،نگران بوده و آرامشخاطر براي انجام مبادله
ندارند .گاهي آنها به ســـبب ترد يدي كه دربارة قي مت يا كيف يت برخي كاالها و خدمات
دارند ،احسا

ميكنند كه ممكن است متضرر شوند .براي مثال ،جايي كه مشتري از قيمت

بازاري كاال اطالد ندارد احسا

ميكند كه ممكن است قيمت كاال در بازار پايينتر باشد و

خريدن آن قبل از تحقيق و بررسي به رر او باشد .اين نااطمينانيها كه به دم ر ايتمندي
طرفين يا يكي از آن ها منجر ميگردد ،مو جب ميشـــود كه م بادالت با دشـــواري و
پيچيدگيهايي روبهرو شده و به آ ساني واقا ن شود .بين كاهش درجه نااطميناني و ت سهيل
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مبادالت ،رابطه مستقيم وجود دارد؛ به اين معنا كه وقتي طرفين مبادله اطمينانخاطر بي شتري
داشته باشند مبادالتشان را با سهولت بي شتري انجام ميدهند ،زيرا در اين صورت به بررسي
بيشتر در مورد قيمت و كيفيت كاال نياز ندارند.
شاخصهاي تسهيل مبادالت
 .1ميزان رضايت فروشنده و مشتري

يكي از شرايط صحت معامالت ،وجود ترا ي بين فرو شنده و خريدار ا ست .منظور از
ترا ي در بازار اين است كه ساز و كار و فرايند انجام مبادله و چگونگي برخورد فروشنده
با م شتري و بالعكس ،به گونهاي با شد كه منافا م شرود هر دو تأمين شده و طرفين مبادله
بعد از انجام آن ،احسا

ر ايتمندي كنند.

خداوند در قرآن ميفرمايد« :اى اهل ايمان! اموال يكديگر را در ميان خود به باطل [و از
راه حرام و نامشرود] مخوريد ،مگر آنكه تجارتى از روى خشنودى و ر ايت ميان خودتان
انجام گرفته باشد( ».نساء)29 :
اين مقدار از ترا ي كه آيه شريفه بيانگر آن ا ست ،د ستكم ر ايت و شرط صحت
مبادله است ،زيرا در صورت فقدان آن ،مبادله از روي اكراه صورت گرفته و باطل است .اما
افزايش ســطح ر ــايتمندي طرفين مبادله از اين حد ،موجب تســهيل مبادله شــده و هرچه
وامل زيادتري براي ارتقاي ســطح ر ــايتمندي فراهم باشــد ،مبادله با ســهولت بيشــتري
صورت ميگيرد .وامل ر ايت طرفين مبادله در اينجا نقش تحققبخشي شاخص را دارند،
اما الئم يا موارد ظهور و بروز كه در بحث بعد خواهد آمد ،كاشــف از وجود شــاخص و
راهكارهايي براي سنجش كمي ميزان تحقق آن است.
عوامل تحصيل رضايت مشتريان (موارد ظهور و بروز)

وامل مختلفي در ر ايت مشتريان تأثيرگذارند كه بارتاند از:
ـ پاسخگويي به نياز و روق و سليقه مشتريان؛
ـ برخورد مناسب و صادقانه با مشتريان؛
ـ استفاده از ابزار جديد دريافت و پرداخت (مانند استفاده از دستگاه كارت خوان)؛
ـ اكتفا به سود متعارف (ر ايت انصاف)؛
ـ ارائه خدمات به مشتريان (قبل و بعد از فروش)؛
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ـ مهلت به خريدار جهت پرداخت قيمت.
با به كارگيري اين وامل و ارتقاي سطح ر ايت مشتري ،مبادالت آسان ميشود.
عالئم رضايت مشتريان (موارد ظهور و بروز)

از آنجا كه ر ايت ،امري قابل شمارش يا اندازهگيري ني ست ،بايد موارد ظهور و بروز
آن را پيدا كرد و با توجه به آنها ميزان ر ايت مشتري را سنجيد .اين موارد بارتاند از:
ـ ابراز ر ايت مشتريان از مبادله؛
ـ مراجعات بعدي آنها؛
ـــــ ميزان ا تماد خريداران به فرو شندگان (پذيرش سخن فرو شندگان ،قبول تعهد و
تضمين آنها و)...؛
ـ توصيه خريد به ديگران (تبليغ كاال).
عوامل تحصيل رضايت فروشندگان

وامل مختلفي در ر ايت فروشنده تأثيرگذارند كه بارتاند از:
ـ برخورد مناسب مشتريان با فروشندگان؛
ـ پرداخت به موقا قيمت كاال به فروشنده؛
ـ ا تدال در چانهزني توسط مشتريان؛
ـ تحويل به موقا كاال توسط مشتري.
عالئم رضايت فروشندگان (موارد ظهور و بروز)

ـ ابراز ر ايت فروشندگان؛
ــــ جذب مجدد مشتري (درخواست از مشتري براي خريدهاي آتي ،برخورد مناسب با
خريداران ،بدرقه مناسب از مشتري و پذيرايي از مشتريان)؛
ــــ تالش براي ك سب ر ايت م شتريان (ا الم آمادگي براي فروش اق ساطي ،تخفيف
ويژه ،مهلت دادن در پرداخت بهاي كاال ،اقدام به تهيه كاالهاي سفارشي مشتري).
رضايت طرفين مبادله و تسهيل مبادالت
افزايش سرعت مبادالت

هرچه زمينههاي ر ايتمندي طرفين مبادله بي شتر باشد ،انجام آن مبادله با سهولت و سر ت
بي شتري صورت ميپذيرد .براي مثال ،وقتي خريدار و فروشنده ،برخورد مناسبي با يكديگر
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داشــته باشــند و در مبالغ دريافتي و پرداختي ســختگيري نكرده و فروشــنده بتواند ا تماد
مشــتري را جلب كند و به مشــتري اين اطمينان را بدهد كه كاالي درخواســتياش با همان
ويژگيهايي كه درخواست نموده بدون هيچ كم و كاستي از حيث صفات و ويژگيها (اصل
بودن ،مرغوبيت ،با مارك خاص و )...در اختيارش قرار ميگيرد ،و مشتري هم با طيب نفس
و به راحتي قي مت كاالهايش را بپردازد ،اينگونه ا مال كه ر ـــا يت طرفين را افزايش
ميدهد ،قطعاً تسريا مبادالت را در پي دارد.
كاهش هزينة مبادالت

ر ـــا يت طرفين مبادله با كاهش انواد هزي نه ها رابطه مثبت دارد؛ يعني هرچه ر ـــا يت
فروشنده از خريدار بي شتر باشد ،هزينة مالي خريدار كمتر مي شود .فروشنده نيز به هر ميزان
كه از م شتري ر ايت بي شتري دا شته با شد به همان ميزان حا ر ا ست كه حتي از ميزان
ســـود متعارف خود نيز بكاهد و به كمترين ســـود ممكن اكتفا كند .از طرف ديگر ،هرچه
ر ايت بي شتر با شد ،هزينههاي زماني براي خريدار به حداقل ممكن مير سد و از آنجا كه
وقت طرفين مبادله نيز هزينه فرصـــت دارد ،برآيند كاهش هزينههاي مالي و زماني ،افزايش
سر ت مبادالت ميباشد.
كاهش درجه نا اطميناني

بين ر ـــايت طرفين مبادله و كاهش درجه نااطميناني ،رابطه مســـتقيم وجود دارد ،زيرا با
افزايش ر ايت م شتري ،درجة نا اطميناني او از انجام مبادله كمتر شده و ا تماد طرفين به
يكديگر افزايش يافته و هرگونه نگراني در خ صوص قيمت و سالمت كاال برطرف شده و
مبادله با ســـهولت انجام ميگردد و نيازي به تحقيق و بررســـي نود ،مقدار و كيفيت كاال و
خدمات ر ه شده احسا

نميشود.

الزم به ركر اســت كه ترا ــي طرفين مبادله ممكن اســت از ســه جهت فوق موجب
تسهيل مبادالت شود؛ به بارت ديگر ،اين جهات در راستاي هدف مذكور همافزايي داشته
باشند.
 .2نظارت بر بازار

ا صل نظارت بر بازارها امر مطلوبي ا ست و بازارها از نخ ستين هد تاريخ دولت ا سالمي،
تحت نظارت و مراقبت بودهاند .مأموري كه هدهدار نظارت بر بازارها مي شد « ،امل بازار»
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ناميده مي شد .از وظايف مهم او ر سيدگي به وزنها و پيمانهها و گردآوري مالياتهايي بود
 20احاديث و روايات ب سياري در اين زمينه آمده
كه بر مغازهداران و صنعتگران و ا مي شد.
است كه به بعضي از آنها اشاره ميشود.

در روايات آمده است كه امام لي هر روز صبح زود در بازارهاي كوفه حا ر ميشد

و مردم را مو ظه ميكرد و وظايفشان را بدانها گوشزد مينمود ،آنگاه باز ميگشت و براي
رتق و فتق امور مردم مينشست.

21

در بعضـــي روايات مشـــاهده ميشـــود كه پيامبر اكرم و اميرالمؤمنين با متخلفان

برخورد نموده و همچنين به شكايات دربارة مسائل بازار ،رسيدگي ميكردند.

22

نظارت بر بازار و تسهيل مبادالت
افزايش سرعت مبادالت

وقتي نظارت دقيقي در بازار انجام شـــود كاالها وخدمات از لحاظ قيمت و كيفيت زير نظر
بازرســـان قرار ميگيرد ،در نتي جه ،مشـــتر يان با اطمي نان بيشـــتري وارد بازار شـــده و
آسودگيخاطر آنها سر ت مبادالت را باال ميبرد ،زيرا مشتري زمان كمتري را براي بررسي
قيمت و كيفيت كاالي موردنظر صرف ميكند و اين ،روند مبادله را تسهيل ميبخشد.
كاهش هزينه مبادالت

نظارت بر بازار ،كاهش هزينه مبادله را درپي دارد ،زيرا با وجود نظارت بر قيمت و كيف يت
كاال در بازار ،م شتري ميداند قيمتي كه پرداخت ميكند بيش از هزينه واقعي آن كاال ني ست
و همچنين كاالي موردنظر ،كيف يت مطلوبي دارد .ا ما اگر در بازار هيچگونه نظارتي وجود
نداشــته باشــد ،امكان دم ر ــايت مشــتري از قيمت و كيفيت كاالي خريداري شــده و
برگرداندن آن ،كه خود موجب صرف هزينه است ،وجود دارد .پس نظارت بر بازار هزينهها
را كاهش و روند مبادله را آسان ميكند.
كاهش درجه نااطميناني

وجود نظارت بر بازار درجه نااطمي ناني مشـــتر يان را از خر يد كاالهاي موردنظر كاهش
ميدهد ،زيرا م شتريان اطمينان دارند كه كاالهاي موردنظر آنها با نظارت كار شنا سان همراه
بوده و از لحاظ قيمت و كيفيت در ســطح مطلوبي قرار دارد ،در نتيجه با خيال راحت اقدام
به خريد ميكنند .بنابراين ،هرچه اين نظارت قويتر با شد ،موجب افزايش ا تماد م شتريان
شده و افزايش ا تماد مشتريان موجب تسهيل روند مبادالت ميگردد.
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اندازهگيري ميزان نظارت بر بازار

شنا سايي ميزان نظارت بر بازار به امور مختلفي ب ستگي دارد كه از طريق آنها ميتوان ميزان
نظارت بر بازار را اندازهگيري كرد.
الف ـ تخلفات در بازار

با مراجعه به مراكز رسيدگي به تخلفات ،مثل تعزيرات حكومتي و ...و دريافت آمار تخلفات
ميتوان درصد تخلفات ثبت شده در بازار را براي مدتي معين به دست آورد ،آنگاه كاهش
درصــد تخلفات ،در مقايســه با زمان گذشــته را ميتوان المتي بر بهبود نظارت بر بازار
دانست .گفتني است كه تخلف ممكن است ناشي از دم اجراي قوانين و مقرّرات دولت يا
ناشي از دم اجراي احكام شر ي باشد كه در اين بحث ،تفاوتي ندارد.
ب ـ شكايات مردمي

شكايات مردم از بازار از امور مختلفي ،مانند گرانفرو شي ،كمفرو شي ،احتكار و ...ن شئت
ميگيرد .با دريافت آمار شــكايات مردم و مقايســه آن با دورههاي مشــابه گذشــته ،كاهش
شكايات ميتواند المتي براي بهبود نظارت بر بازار باشد.
ج ـ ثبات نسبي قيمتها

وجود قيمتهاي متفاوت در بازارهاي م شابه ،نا شي از دم نظارت مطلوب ا ست؛ به بيان
ديگر ،به هر ميزان كه نظارت دقيقتر و قويتري بر بازار وجود دا شته با شد به همان ميزان
قيمتها ثبات بيشتري خواهند داشت.
د ـ كيفيت كاالها و رعايت استاندارد

با وجود نظارت مناســب بر بازار ،توليدكنندگان و ر ــهكنندگان كاال و خدمات ،خود را
موظف به ر ايت كيفيت مطلوب و ا ستانداردهاي الزم ميدانند .بنابراين به هر ميزان كاالها
و خدمت ر هشده ،كيفيت مطلوبي داشته باشد ميتوان به سطح نظارت بهتر بر بازار پي برد.
 .3شفافيت بازار

شــفافيت در بازار به معناي وجود هرگونه اطالدرســاني اســت كه بيانگر ويژگيهاي واقعي
كاالها باشـــد ،به طوري كه هرچه اطال ات مربوط به كاالها و خدمات موجود در بازار به
صورت كاملتر در اختيار مشتريان قرار گيرد ،آن بازار ،شفافيت بيشتري دارد.
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از نظر فقهي اگر واملي كه موجب غرري شــدن23معامالت ميشــود در بازار نباشــد،
شــفافيت بر بازار حاكم اســت ،زيرا فقها معاملهاي را غرري ميدانند كه دســتكم يكي از
جهات چهارگانه وجود و ين ،قدرت بر تحويل آن ،مقدار و كيفيت و ين و موقعيت و
شــرايط معامله ،مبهم و مجهول باشــد ،به گونهاي كه با وجود ابهام در يكي از اين جهات،
اقدام به معامله با نو ي رر و خطر همراه باشد.

24

بنابراين ،اگر اطال ات الزم در خصــوص كيفيت ،قيمت و شــرايط اســتفاده در اختيار
مشتريان قرار گيرد و فروشندگان از هرگونه تزيين و تدليس كاالها خودداري كرده و وجود
هرگونه يب را به مشــتريان يادآور شــوند ،در چنين شــرايطي بازار اســالمي از شــفافيت
بهرهمند است.

امام صادق ميفرمايد:
در سخنت را ستگو باش و هيچ عيبي را كه در اجناس تو ه ست مخفي مدار و ك سي را كه
با تو ا س دارد فريب مده ،زيرا فريب دادن او روا يست و آ چه براي خود ميپسندي براي
مردم يز بپسللند و به حد داد و سللتد ك
بزرگوار و يكوكار الهي رار دارد

كاسللب راسللتگو در يامت در زمرة سللفيران

25

شفافيت در بازار را ميتوان با سه شاخص زير ازريابي كرد:
الف ـ وجود اطال ات الزم در خصوص كيفيت ،قيمت و شرايط استفاده؛
ب ـ سالمت از تزيين و تدليس؛
ج ـ ركر معايب توسط فروشندگان.
گفتني اســت كه نقش دولت و حاكميت اســالمي در تحقق شــفافيت بازار ،اســاســي و
برجســـته اســـت ،زيرا بســـياري از اطال ات مهم و مؤثر در ايجاد شـــفافيت ،در اختيار
دولت ا ست و ميتواند با اطالدر ساني دقيق ،سريا و كامل به مبادلهكنندگان ،از پديد آمدن
را نت هاي اطال اتي و ســـود هاي كالن براي دهاي خاص جلوگيري ك ند .در اين جا
نيز هريك از شــاخصهاي ســهگانه اخير با هر ســه معيار افزايش ســر ت ،كاهش هزينهها
و كاهش درجه نااطميناني قابل ســـنجش اســـت ،ولي براي پرهيز از طوالني شـــدن بحث
از تفصـــ يل آن خودداري ميشـــود26.و با ن قل روايتي در اين باره ،شــــاخص ب عدي
مطرح ميگردد.

پيامبر اكرم ميفرمايند:
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كسللي كه ا دام به خر يد و فروش ميكند ،با يد بر پنج چيز مواظبت ك ند و در غير اي
صللورت ،وارد خر يد و فروش شللود آن پنج چيز عبارتا د از :ربا ،سللوگند خوردن،
پوشا دن و مخفي گهداشت عيب كاال ،ستودن كاال هنگام فروش و بدگويي از كاال هنگام
خريد

27

 .4مناسب بودن مكان مبادله

يكي از مواردي كه در تســهيل مبادالت بازار ،نقش مهمي دارد و ميتواند شــاخصــي براي
سنجش آن باشد ،مناسب بودن مكان بازار است .نزديك بودن بازار به محل زندگي افراد و
مناسب بودن مكان آن با ث ميشود كه افراد ،وقت و هزينة كمتري براي رفت و آمد صرف
كنند .بديهي ا ست كه اين امر سر ت مبادالت را افزايش ميدهد .از طرف ديگر ،وقتي بازار در
مكان منا سبي با شد ،به طوري كه كاالهاي موردنياز مردم به راحتي در د ستر

آنها قرار گيرد،

در اين صورت مبادالت با پرداخت كمترين هزينه انجام خواهد گرفت.
به منظور اينكه مبادالت در اين بازارها با سهولت انجام شود ،الزم است كه ويژگيهاي
زير در اين مكانها ر ايت شود:
ـــ مكان اين بازارها در مناطق مركزي شهر باشد تا ميانگين فاصلة خريداران تا بازار در
كمترين ميزان خود باشد.
ــــ مكان بازار در نقطهاي واقا شود كه بار ترافيكي كمتري داشته و محل مناسبي براي
پارك وسايل نقليه در نظر گرفته شده باشد.
ـ در داخل بازار ،اصناف مختلف فروشندگان در يك قسمت مشخص و معين و در كنار
يكديگر قرار گيرند .اين مســئله الوه بر اينكه موجب ميشــود كه مردم به راحتي كاالهاي
مورد نياز خودشان را پيدا كنند ،موجب رقابتي شدن بازار و شفافيت قيمتها نيز مي شود و
بديهي است كه اين امور بر تسهيل مبادالت تأثير مثبت دارد .همچنين با مناسب بودن مكان
مبادله امن يت مالي و رواني مراجعهكنندگان افزايش و به همان ميزان درجة نااطمي ناني آنان
كاهش مي يا بد .براي م ثال ،مجهز شـــدن بازار ،ا م از فروشـــ گاه ها و م عابر مومي به
سازوكارهاي امنيتي ،مانند دوربينهاي مدار بسته و حضور نيروهاي انتظامي موجب ميشود
كه افراد فرصـتطلب نتوانند در چنين اماكني حضـور يافته و امنيت مالي و رواني مراجعان
را مخدوش كنند .اين امر درجة نااطميناني طرفين مبادله را كاهش داده و به تسهيل مبادالت
كمك ميكند.
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 .5آگاهي از احكام و قواعد فقهي مبادالت و پايبندي به آنها

يكي از شاخصهاييكه ميتواند ت سهيل مبادالت را در بازار اسالمي اندازهگيري كند ،ميزان
آگاهي فروشــندگان و خريداران از احكام و قوا د فقهي مبادله و پايبندي به آنهاســت .اين
آگاهي و پايبندي به هر ميزان كه بي شتر باشد ،مبادالت نيز به همان ميزان با سهولت بي شتري
انجام خواهد شد.
احكام مبادالت در ا سالم ،مانند ا مال ديگر به پنج نود واجب ،م ستحب ،حرام ،مكروه
و مباح قابل تقسيم است .انسان براي اينكه در بخش ممنود تجارت قدم نگذارد و از بخش
واجب و م ستحب غافل ن شود ،بايد د ستورهاي ا سالم را در اينباره به خوبي بداند و به آن
پايبند باشد.
اصبغبن نباته ميگويد :بارها از اميرمؤمنان لي شنيدم كه در باالي منبر ،سه مرتبه اين
جمله را ميفرمود« :الْفِقْهو ثُمَّ الْموتْجورو»؛28اول آگاهي از احكام الهي ،ســـپس تجارت .همچنين
اميرالمؤمنين در روا يت ديگري ميفرماي ند :هركس قبل از يادگيري احكام فقهي مشـــغول
تجارت شـــود ،به رباخواري آلوده ميشـــود29.از امام صـــادق نقل شـــده اســـت كه
اميرالمؤمنين فرمودند :كســـي كه از (احكام) خر يد و فروش آگاهي ندارد ،در بازار به
ك سب و كار م شغول ن شود30.قوا د فقهي ت سهيلكنندة مبادالت بارت ا ست از :قا ده يد،
سوق الم سلمين ،المؤمنون ند شروطهم و قا ده ال
كتابهاي مربوطه با نوان «القوا د الفقهيه» آمده است.

رر و ال

رار .تبيين اين قوا د در

31

آگاهي از احكام و قواعد فقهي و تسهيل مبادالت
افزايش سرعت مبادالت

اگر طرفين مبادله از احكام شر ي مبادلهاي كه قصد انجام آن را دارند ،اطالد كافي داشته و
به آن پايبند باشند ،ميتوانند مبادلة موردنظر را به صورت صحيح و با سر ت بيشتري انجام
دهند ،زيرا مبادلهاي كه شر اً حرام يا باطل است ،اصالً طرح نميگردد تا اينكه مدت زماني
براي مطلا نمودن يكي از طرفين صـــرف شـــود .تحقق مبادله در مدت زمان كمتر با ث
تســـهيل آن ميگردد .همچنين اگر طرفين مبادله از خيارات مربوط به مبادالت ،مانند خيار
يب ،خيار غبن و ...اطالد كافي دا شته با شند ،مبادله با سر ت بي شتري انجام مي شود و به
برر سي دقيق كاال از حيث معيوب بودن يا نبودن آن نيازي ني ست ،چون طرفين ميدانند در

 144

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

صورت معيوب بودن كاال يا وجود غبن و ...امكان فسخ مبادله وجود دارد ،ولي اگر يكي از
طرفين درباره احكام شر ي مبادله ،آگاهي الزم ندا شته نبا شد يا در صورت آگاهي به آن
پايبند نباشد ،سر ت مبادله كاهش مييابد.
الزم به ركر ا ست كه اگر هيچ كدام از فرو شنده و خريدار ،از م سائل فقهي ،اطالد الزم
را نداشــته باشــند ،خللي در ســر ت مبادله به وجود نميآيد ،ولي اين امر از جهت افزايش
هزينهها ،كه در قسمت بعدي تو يح داده ميشود ،مانا تسهيل مبادالت ميگردد.
كاهش هزينه ها

آ گاهي داشـــتن از اح كام فقهي م عامالت و پايب ندي به آن ها مو جب كاهش هزي نة
م عامالت ميشـــود ،زيرا اگر فردي به اح كام فقهي م عامالت آشـــ نايي كافي نداشـــ ته
باشــد ،ممكن اســت كه معامله باطل يا حرامي را انجام داده و پس از آنكه متوجه اين كار
شـــد ،براي جبران آن مجبور شـــود معامله را فســـخ كرده يا از راههاي ديگري به حل آن
بپردازد .فسخ معامله يا هر كار ديگري به منظور تصحيح ،مانعي براي تسهيل مبادالت است
و افزايش هزينه را در پي دارد.
دم آگاهي از برخي مســائل فقهي ،مثل حرمت احتكار يا دم پايبندي به آن مســائل،
موجب باال رفتن قيمتها در بازار ميشـــود .همين طور كســـي كه از حرمت كمفروشـــي
(تطفيف) آگاهي ندارد و اقدام به اين كار ميكند ،در واقا كاال را به بيشـــتر از قيمت مورد
مبادله به م شتري فروخته ا ست .با اطالد يافتن م شتري ،زماني به رفت و برگ شت و اثبات
كمفروشي و جبران آن صرف ميشود .در نتيجه ،هزينه اين مبادله افزايش مييابد.
كاهش درجة نااطميناني

اگر طرفين مبادله از احكام فقهي مربوط به مبادله اطالد دا شته و به آن پايبند با شند ،در اين
صورت ،نااطميناني در مبادالت كاهش مييابد ،زيرا خريدار مطمئن است كه مبادله از جهت
جهل فرو شنده به احكام فقهي ،م شكلي نخواهد دا شت و فرو شنده نيز زماني كه از آگاهي
خريدار از احكام فقهي اطالد دا شته با شد ،از همين اطمينانخاطر بهرهمند خواهد شد .ولي
چنانچه يكي از طرفين مبادله ،به ويژه فروشـــنده ،از احكام فقهي اطالد كافي و الزم را
نداشته باشد ،طرف ديگر مبادله اطمينانخاطر نخواهد داشت.
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 .6آگاهي از قوانين و مقرّرات مبادالت و پايبندي به آنها

آ گاهي م باد لهكن ند گان از قوانين و مقرّرات و پايب ندي به آن ،مو جب تســـه يل م بادالت
ميشـــود ،زيرا اگر يكي از طرفين م باد له از قوانين و مقرّرات مربوط به م عامالت اطالد
كافي نداشـــته يا به آنها پايبند نباشـــد ،ممكن اســـت كه معاملهاي غيرقانوني انجام دهد.
مطلا نمودن چنين فردي بر غيرقانوني بودن اين معامله توسط طرف ديگر مبادله ،از سر ت
انجام مبادالت ميكاهد .همچنين اينگونه معامالت هزينة جانبي زيادي را در پي دارد ،زيرا
در مواردي كه فردي مبادلهاي را كه برخالف قوانين و مقرّرات ك شور ا ست ،انجام ميدهد،
قانوناً مجرم شناخته مي شود و ممكن ا ست كه تحت تعقيب قرار گرفته و هزينههاي زماني
و مالي ز يادي را براي امور دادگاهي و ...متحمل شـــود .آگاهي مبادلهكنندگان از قوانين و
مقرّرات مربوط به مبادالت و پايبندي به آنها موجب كاهش درجه نااطمي ناني نيز ميگردد.
م شتريان يا فرو شندگاني كه از قوانين و مقرّرات مربوط به مبادالت اطالد كافي دا شته و به
آنها پايبند هستند ،به راحتي و با آسودگيخاطر بيشتري وارد معامله ميشوند.
چگونگي اندازهگيري ميزان آگاهي مبادلهكنندگان از قوانين و مقرّرات و پايبندي به آنها
به همان شـيوه اندازهگيري ميزان آگاهي مبادلهكنندگان از احكام فقهي اســت؛ يعني با تعيين
يك جامعه آماري از فروشــندگان اصــناف مختلف و خريداران و پخش پرســشنامهاي در
ميان آنها كه ســؤالهاي مختلفي دربارة قوانين و مقرّرات مربوط به مبادالت داشــته باشــد،
ميتوان به ميزان آگاهي آنان از قوانين و مقرّرات مربوط به مبادالت و پايبندي آنها به آن پي
برد.
 .7آگاهي از آداب و اخالق اسالمي در بازار و پايبندي به آنها

مســائل اخالقي در زمينه تجارت و كســب و كار اهميت زيادي دارد .از ديدگاه اســالم نيز
ر ايت اخالق در اقتصـــاد مورد تأكيد فراوان اســـت ،به طوري كه در بيان قرآن و روايات
معصــومان نتيجه ر ايت اخالق در تجارت ،گشــايش در روزي32و بركت در كســب و
كار 33نوان شده ا ست .يكي از ثمرههاي مهم پايبندي به آداب و اخالق در اقت صاد ا سالمي،
تسهيل مبادالت در بازار است كه با توجه به سه معيار گذشته ،بررسي ميشود.
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افزايش سرعت مبادالت

آگاهي و پايبندي به آداب و اخالق اســالمي در بازار ،ســر ت مبادالت را افزايش داده و از
اين جهت موجب ت سهيل مبادله مي شود .براي مثال ،وقتي فروشنده صادقانه ،با رويي باز و
برخوردي مناسب با مشتري برخورد ميكند ،ا تماد مشتري را جلب كرده و در نتيجه ،زمان
زيادي را براي ج ستوجو در مكانهاي ديگر و چانهزني بر سر قيمت كاال صرف نميكند
و مطمئن ا ست كه كاالي مورد معامله ،سالم و ويژگيهاي مورد نظرش را دارا ست .افزون
بر اين اگر هم كاال معيوب باشــد ،چون فروشــنده ملتزم به ر ايت اخالق و آداب اســالمي
است به راحتي از او قبول كرده و كاال را تعويض ميكند.
كاهش هزينه مبادالت

آگاهي و پايبندي به اخالق و آداب اســـالمي در حوزة كســـب و كار موجب كاهش هزينه
مبادالت مي شود .براي مثال ،اگر فروشندهاي با ر ايت انصاف به سود متعارف اكتفا كرده و
از دريافت هرگونه سود ا افي اجتناب كند ،در واقا ،هزينة خريد م شتري را كاهش داده
است .همچنين ر ايت اخالق ميتواند هزينههاي زماني را نيز كاهش دهد ،زيرا فروشندگان
اگر از م عامالت غرري (فر يب كارانه) اجت ناب كن ند ،از اتالف وقت مشـــتر يان جلوگيري
مي شود .در مقابل ،اگر مسائل اخالقي ر ايت نشده و با مشتريان برخورد صادقانه صورت
نگيرد ،ا تماد آنان به قيمت و كيفيت كاال ســلب شــده و با اطالد از فريبكاري فروشــنده،
براي جبران خسارت ،مجدداً به بازار مراجعه ميكنند .اين امر موجب اتالف وقت آنان شده
و روند انجام مبادالت را كند ميكند.
كاهش درجه نا اطميناني

آگاهي و پايبندي هرچه بيشـــتر به آداب و اخالق اســـالمي در بازار موجب افزايش درجة
ا تماد طرفين مبادله ميشـــود ،زيرا وقتي مشـــتري بداند كه فروشـــنده از كارهايي ،مانند
كمفرو شي ،گرانفرو شي ،پو شاندن يوب و ...اجتناب ميكند ،به راحتي و با اطمينانخاطر،
وارد مبادله مي شود ،چون اطمينانخاطر دارد كه كاالي موردنظر خود را با قيمت منا سب به
دســت آورده اســت .بديهي اســت كه اين امر موجب كاهش درجة نااطميناني شــده و در
نتيجه ،مبادالت را تسهيل ميكند.

شاخصهاي ارزيابي تسهيل مبادالت در بازار اسالمي 147 

موارد مهم ظهور و بروز آداب و اخالق اســالمي در بازار را ميتوان در امور زير خالصــه
كرد:
ـ خوشروئي و حسن خلق؛
ـ انصاف؛
ـ آسان گرفتن به بدهكار؛
ـ حلم و بردباري.
برخي از شــاخصهاي تســهيل مبادالت با ادلّة قلي ،بناي قال و رف قابل اســتنباط
است.
 .8آگاهي از شيوههاي فني و اقتصادي مبادالت و پايبندي به آنها

ميزان آگاهي طرفين معامله از فنون اقت صادي و بازاري معامالت ،رابطة م ستقيمي با ت سهيل
مبادالت دارد .در اين قســـمت به مواردي كه ميتواند نماگر خوبي براي به دســـت آوردن
ميزان آگاهي مبادلهكنندگان از شيوههاي فني و اقتصادي مبادالت باشد ،اشاره ميشود.
الف ـ ميزان تسلط بر زبان محاورهاي خريداران

يكي از مواردي كه جزء شيوههاي فني مبادالت بوده و وجود آن موجب تسهيل مبادالت در
بازار ميباشــد ،ميزان تســلط بر زبان محاورهاي خريداران اســت .در شــهرهاي بزرگ و در
بازارهاي منطقهاي و بينالمللي ،خريداراني با زبانهاي مختلف و متفاوت از يكديگر وجود
دارند .در چنين بازارهايي ،آن د سته از فرو شندگاني كه بتوانند به راحتي به زبان محاورهاي
خريداران صحبت كنند ،مبادالت آنها با سهولت بيشتري انجام ميشود.
الزم به ركر است كه خريدار نيز اگر با زبان محاورهاي فروشنده ،آشنا باشد ،به راحتي و
با اطمينانخاطر بيشــتري ميتواند اقدام به مبادله كند .البته فروشــندگان چون دائماً در حال
خر يد و فروش با خر يداران مختلف بوده و تجارت و مبادله ،شـــغل آنان اســـت ،انگيزه
بيشــتري براي يادگيري زبان خريداران دارند .به همين دليل ،تســلط فروشــندگان به زبان
خريداران ،شــاخص ،قرار گرفته اســت ،زيرا اين امر موجب ميشــود كه اوالً :مبادالت در
زمان كوتاهتري واقا شــده و زماني براي ترجمه ســخنان آنها صــرف نشــود .ثانياً :هزينه
مبادالت و درجة نااطميناني م شتريان نيز در صورتي كه فرو شنده و خريدار با يك زبان با
همديگر صحبت كرده و معامله كنند ،كاهش مييابد.
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ب ـ عقل اقتصادي مشتريان (تدبير معيشت)

يكي ديگر از راههاي ســنجش ميزان آگاهي از شــيوههاي فني و رفي مبادالت ،كه موجب
ت سهيل مبادالت مي شود ،قل و تدبير اقت صادي مبادلهكنندگان ا ست ،زيرا وقتي م شتري
بداند كه كاالي موردنظر خود را به چه ميزان ،در چه زماني و از چه مكاني خريداري كند و
همچنين از قيمت و ويژگيهاي واقعي كاال (كيفيت و مرغوبيت ،كارايي ،اصلي و غير اصلي
بودن و )...آگاهي داشــته باشــد ،و فروشــنده نيز با تدبير معيشــت ،اطال ات الزم را در اين
زمينه به كار گيرد ،ســر ت مبادالت آنها افزايش ،هزينههاي مالي و درجة نااطميناني كاهش
يافته و در نتيجه ،مبادله با سهولت بيشتري انجام ميشود.
 .9كاهش فاصله بين توليد و مصرف

يكي از شاخصهاي ت سهيل مبادالت ،كاهش فا صله بين توليد و م صرف در بازار ا ست؛ به
اين معنا كه كاالها بعد از توليد با فا صله كوتاهي به د ست م صرفكننده بر سد .براي نيل به
اين هدف بايد از راه تقليل واســطهها در بازار اقدام كرد؛ به اين صــورت كه كاالها بعد از
توليد با وا سطه كمتري به د ست م صرفكننده بر سد .از جمله راههاي تقليل وا سطهها در
بازار ،داير كردن نمايشگاههاي ر ة مستقيم كاالست.
كاهش فاصله بين توليد و مصرف و تسهيل مبادالت
افزايش سرعت

هرچه فا صلة بين توليد و م صرف از طريق تقليل وا سطهها كاهش يابد بر افزايش سر ت
مبادالت تأثير مثبت خواهد داشــت ،زيرا به هر ميزان كه واســطه كم شــود ،كاال ســرياتر به
دست مصرفكننده ميرسد .وقتي فاصلة زماني بين توليد و توزيا كاالها و رسيدن به دست
مصرفكننده كمتر باشد ،به همان ميزان كاالها با كيفيت بهتري به بازار مصرف ميرسد .اين
امر در تصــميمگيري ســريا مشــتريان براي خريد چنين كاالهايي نقش مهمي ايفا ميكند و
سرياتر اقدام به خريد مينمايند .و در مقابل ،هرچه وا سطهها بي شتر با شند از كيفيت آنها
كاسته شده يا تاريخ مصرف آنها زودتر منقضي خواهد شد .اين امر با ث مي شود مشتريان
با ترديد و دودلي به كاالها نگاه كرده و خوف فاســد شــدن كاالها را داشــته باشــند .بديهي
است كه اين مطلب بيشتر دربارة كاالهاي فاسدشدني و داراي تاريخ مصرف ،جريان دارد.
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كاهش هزينهها

كاهش فاصله بين توليد و مصرف از طريق تقليل واسطهها نيز رابطة مثبتي با كاهش هزينهها
دارد و به هر ميزان كه وا سطهها كمتر با شند كاالها ارزانتر به د ست م صرفكننده مير سد.
براي مثال ،كااليي مانند مركبات يك بار در قالب قد اجاره از صاحب باغ اجاره مي شود،
زمان ر ه كه فرا برسد او به شخص ديگري واگذار ميكند و اين شخص ثالث كاال را به
ميداندار ميفروشد و او نيز به مغازهدار ميفرو شد .از اينرو ،در خوشبينانهترين و عيت،
اگر هر كدام از اين واسطهها ده درصد سود دريافت نمايند ،هزينة سنگيني بر مصرفكننده
تحميل مي شود .دولت ا سالمي بايد به گونهاي براي تنظيم بازار برنامهريزي كند كه فا صله
بين بازار توليد و مصــرف كاهش يافته و واســطهها تقليل يابند .برپايي انواد نمايشــگاههاي
ر ه مستقيم كاال و بازارهاي هفتگي ،از راههاي رساندن كاالها و خدمات ،در زماني كوتاه
و با واسطه كمتر ،به دست مصرفكننده است.
كاهش درجة نااطميناني

وقتي مشـــتري هنگام خريد ،از زمان توليد كاالي موردنياز خود اطالد يابد و بداند كه اين
كاال با فاصله كوتاهي از زمان توليد به دست او ر سيده است ،اين اطمينان را پيدا ميكند كه
اوالً :اين كاال در مقايسه با كاالهايي كه فاصله زيادي از توليد آنها ميگذرد ،از تاريخ مصرف
بي شتري بهرهمند ا ست و ثانياً :مرغوبيت و كيفيت بهتري دارد ،از اينرو ،درجة نااطميناني او
از خريد كاال كاهش مييابد .كاهش درجة نااطميناني مشتريان از خريد كاالهاي موردنياز در
نمايشگاههاي ر ة مستقيم كاال ،كامالً وا ح و روشن است.
 .10استتتفاده از ستتاز و كارهاي جديد پرداخت و انجام مبادالت (پول الكترونيكي ،كارتهاي
اعتباري ،خريد اينترنتي)

بشــر متناســب با پيشــرفتهاي اقتصــادي و بازرگاني ،در هر زمان ،از ابزار و روشهاي
پرداخت مختلفي متناســـب با فناوري روز ،اســـتفاده كرده اســـت .امروزه بانكداري دچار
تحوالت ظيمي شــده اســت ،به طوري كه بانكها به مراكز پردازش اطال ات در ســطح
جهان تبديل شدهاند.
امروزه توســعه مفاهيم جديدي ،از قبيل انتقال الكترونيكي وجوه ،بانكداري الكترونيك،
پول الكترونيكي ،كارت هاي بانكي ،ت جارت الكترونيكي ،پردا خت الكترونيكي و ...ابزار و
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شيوههاي جديدي را در اختيار افراد قرار داده و شيوة ر ة خدمات در بانكها با استفاده
از رايانه و گ سترش شبكه اينترنت متحول شده ا ست و بانكها را از قيد مكان و زمان آزاد
نموده ،به گونهاي كه ميتوانند خدمات خود را بدون نياز به حضـــور فيزيكي در بانك ،به
صورت شبانهروزي در اختيار مشتريان قرار دهند.
فناوري هاي جد يد و الكترونيكي شـــدن بانكداري ،اين امكان را به افراد ميدهد كه
ســـر ت ،كيف يت ،دقت ،هزي نه و تنود خدمات خود را افزايش دهد .بنابراين ،بانكداري
الكترونيك و ابزارهاي جديد را ميتوان به نوان فراهمآورنده امكاناتي براي م شتريان كه با
ا ستفاده از وا سطههاي ايمن بتوانند به خدمات بانكي د ستر سي يابند ،تعريف كرد34.در اين
بين ،آنچه اهميت دارد اين اســت كه ابزارهاي جديد كه پديدههايي بســيار مؤثر و غيرقابل
انكارند ،ميتوانند امور تجاري و مالي را براي تمامي گروههاي رينفا تســـهيل كنند ،زيرا
گســترش برنامههاي رايانهاي تحت شــبكه به طور قابل مالحظهاي موجب افزايش ســر ت
خدمات گرديده است به گونهاي كه براي مثال ،م شتري از دورترين نقطه قادر است پول را
به حســـاب فروشـــنده واريز كرده و در كوتاهترين زمان ممكن ،كاالي موردن ياز خود را
دريافت نمايد .الوه بر اين ،س ـيســتمهاي پرداخت و انتقال الكترونيكي وجوه ،در بانكها،
مراكز تجاري و مؤ س سات مالي و فرو شگاهها با ث كاهش هزينهها از طريق صرفه جويي
در كاغذ و چاپ ،اســتخدام كاركنان و زمان الزم براي ارائه صــورتحســابها و ســاير
هزينههاي جانبي ،از قبيل اياب و رهاب مي شود .از نظر هزينهها نيز بررسيها نشان ميدهد
پرداختهايي كه از طريق سي ستمهاي انتقال الكترونيكي صورت ميپذيرند ،امنيت باالتري
در مقاي سه با پرداختهايي كه به شيوة سنتي انجام مي شوند ،دارند؛ زيرا سي ستمهاي انتقال
الكترونيكي وجوه به گونهاي طراحي شده كه احتمال د ستبرد ،سرقت ،مفقود شدن ،دم
انتقال و ...در آنها به حداقل ممكن رســيده و با طراحي مناســب روشهاي كنترلي ،خطاي
انساني را تا حدود زيادي كاهش داده است.
جمعبندي
جمابندي و نتيجهگيري از بحث را ميتوان در نمودار زير خالصــه نمود .در ســمت چ

شاخصهاي كلي مطرح شده است .براي سنجش كمّي هر كدام از اين شاخصها ،با توجه
به موارد ظهور و بروز آنها در خارج ،شاخصهاي ريزتري در مقاله مطرح شده ا ست .در
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سمت راست ،سه معيار و مالك به نوان نتيجه و خروجي ملكرد وامل تسهيل مبادله در
بازار آمده ا ست و با سير از معلول به لت هريك از اين سه ،مالك ارزيابي شاخصها نيز
ميباشد.
شاخصها (نماگرها)

معيارها

 -1رضايت طرفي مبادله

 2ظارت بر بازار

 1افزايش سرعت مبادالت

 -3شفافيت بازار

 -4مناسب بودن مكان مبادله

 -5آگاهي و پايبندي به احكام و واعد
 -2كاهش هزينهها

تسهيل

فقهي مبادالت

مبادالت

 -6آگاهي و پايبندي به وا ي و
مقررات مبادالت
 -7آگاهي و پايبندي به اخالق و آداب
اسالمي

 3كاهش درجۀ

 -8آگاهي از شيوه هاي فني و ا تصادي

ااطمينا ي

مبادالت
 -9كاهش فاصله بي توليد و مصرف

 -10سازو كارهاي جديد پرداخت و
ا جام مبادالت
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 .9نهج البالغه :نامه  53؛ محمدبنحسن حر املي ،وسائلالشيعة ،ج ،17ص.428
 .10محمدبنحسن حر املي ،وسائل الشيعة ،ج ،17ص.450
 .11همان.
 .12محمدباقر مجلسي ،بحاراأل وار ،ج ،75ص.54
 .13محمدبن لي صدوق ،م اليحضرهالفقيه ،ج ،3ص.196
 .14همان.
 .15ميرزا حسين نوري طبرسي ،مستدرك الوسائل ،ج ،13ص.284
 .16محمد معين ،فرهنگ فارسي ،ج ،2ص.1993
 .17فيروزه خلعتبري ،مجموعه مفاهيم پولي با كي و بي المللي ،ص.606
 .18منوچهر فرهنگ ،فرهنگ علوم ا تصادي ،ص .541
 .19محمدجمال خليليان ،شاخصهاي توسعۀ ا تصاد از ديدگاه اسالم ،ص.56
 .20ابوالفضل اكرمي« ،بازار در تمدن اسالمي» ،مجالت پژوهشى دا شگاه امام صادق ،ش.3
 .21محمدبن يعقوب كليني ،الكافي ،ج ،5ص151؛ محمدبن لي صــدوق ،م اليح ضرهالفقيه ،ج ،3ص193؛ محمدبن
حســن طوســي ،تهذيباألحكام ،ج ،7ص6؛ محمدبنحســن حر املي ،وسللائل الشلليعه ،ج 17ص382؛ محمدباقر
مجلسي ،بحاراأل وار ،ج ،100ص.94
 .22محمدبن يعقوب كليني ،الكافي ،ج 5ص161؛ محمدبن حســـن طوســـي ،تهذيباألحكام ،ج ،7ص1؛ محمدباقر
مجلسي ،بحاراأل وار ،ج 22ص.8
 .23در لغت براي غرر ،معانى مختلفي مانند :غفلت ،خد ه ،جهالت ،انجام كارى كه در آن ايمنى از ـــرر نيســـت،
چيزى كه مورد تعهّد و اطمينان نيست ،چيزي كه ظاهرى پسنديده و باطنى ناپسند و مجهول دارد وبه معناي خطر
نيز آمده است (نتيجه نفي همگي آنها وجود شفافيت است( ).جمال الدين محمدبن مكرم ابوالفضلبن منظور ،لسان

العرب ،ج ،5ص.)14

 .24شيخ مرتضي انصاري ،مكاسب ،ص.183
 .25محمدبنحسن حر املي ،وسائل الشيعه ،ج ،17ص.385
 .26ر.ك .سيدمحمدكاظم رجايي ،معيار و شاخص شفافيت يا اطالعات كامل در بازار اسالمي.
 .27محمدبن يعقوب كليني ،الكافي ،ج ،5ص.150
 .28همان.
 .29هج البالغه ،حكمت .447
 .30محمدبن حسن طوسي ،تهذيباألحكام ،ج ،7ص.5
 .31ر.ك .ناصر مكارم شيرازى ،القواعد الفقهية 2 ،جلد.
 .32شيخ با

قمي ،سفينه البحار و مدينه الحكمه و آالثار ،ج  ،2ص .678

 .33ا راف.96 :
 .34نوروز كهزادي« ،بانكداري الكترونيكي :پيش نيازها ،محدوديتها و روشهاي پياده ســـازي آن در ايران» ،پيک

توسعه ،ش ،22ص .23-27
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منابع
ابن ابىالحديد معتزلى ،زالدين ابوحامد ،شرح هج البالغۀ ،قم ،كتابخا ه آيت اهلل مرعشى 1404 ،ق.
ابن منظور ،ابوالفضل ،جمال الدين ،محمدبن مكرم ،لسان العرب ،چ سوم ،بيروت ،دارالفكر 1414 ،ق.
اكرمي ،ابوالفضل« ،بازار در تمدن اسالمي» ،مجالت پژوهشى دا شگاه امام صادق ،ش  ،3بهار  ،1375ص .68-98
تميمى آمدى ،بدالواحدبن محمد ،غرر الحكم و درر الكلم ،قم ،دفتر تبليغات اسالمى.1366 ،

حرّ املى ،محمدبن حسن ،وسائل الشيعۀ 29 ،جلد ،قم ،مؤسسه آلالبيت 1409 ،ق.
خلعتبري ،فيروزه ،مجموعه مفاهيم پولي با كي و بي المللي ،تهران ،شباويز.1371 ،

خليليان ،محمدجمال ،شاخصهاي توسعۀ ا تصادي از ديدگاه اسالم ،قم ،مؤسسه امام خميني.1384 ،
انصـاري ،مرتضـى ،مكا سب (لل شيخ األ صاري ،ط  -الحديثة) 6 ،جلد ،قم ،كنگره جهانى بزرگداشـت شـيخ ا ظم
انصارى 1415 ،ق.
رجايي ،سيدمحمدكاظم« ،تقا ا در بازار اسالمي در مقاي سه با بازار رقابت كامل» ،جستارهاي ا تصادي ،ش  ،8پاييز
و زمستان  ،1386ص .65-98
ـــــ  ،معيار و شاخص شفافيت يا اطالعات كامل در بازار اسالمي ،مركز بررسيهاي استرتژيك ،مهر 1390
قمي ،شيخ با  ،سفينة البحار و مدينة الحکمة و آالثار ،مشهد ،بنياد پژوهشهاى آستان قد

ر وى 1416 ،ق.

مكارم شيرازى ،ناصر ،القواعد الفقهيۀ (لمكارم) 2 ،جلد ،چ سوم ،قم ،مدرسه امام امير المؤمنين1411 ،ق.
طبرسى ،فضلبن حسن ،مجمع البيان فى تفسير القرآن ،تهران ،ناصر خسرو.1372 ،
طوسى ،محمدبن حسن ،تهذيب األحكام ،چ چهارم ،تهران ،دار الكتب اإلسالمية 1407 ،ق.
املى ،لىبن حسين ،الوجيز فى تفسير القرآن العزيز ،قم ،دارالقرآن الكريم 1413 ،ق.
فراهيدى ،خليلبن احمد ،كتاب العي  8 ،جلد ،چ دوم ،قم ،هجرت 1410 ،ق.
فرهنگ ،منوچهر ،فرهنگ علوم ا تصادي ،چ هشتم ،تهران ،پيكان.1379 ،
صدوق ،محمّدبن لىبن بابويه ،م ال يحضره الفقيه 4 ،جلد ،چ دوم ،قم ،دفتر اسالمى 1413 ،ق.
كاشانى ،مالفتحاهلل ،زبدة التفاسير ،قم ،بنياد معارف اسالمى 1423 ،ق.
كلينى ،محمدبن يعقوب ،الكافي 8 ،جلد ،چ چهارم ،تهران ،دارالكتب اإلسالمية 1407 ،ق
كهزادي ،نوروز « ،بانكداري الكترونيكي :پيش نيازها ،محدوديت ها و روش هاي پياده ســـازي آن در ايران» ،پيک

توسعه ،ش  ،22خرداد و تير  ،1380ص .23-27
ماوردي ،ابوالحسن ،االحكام السلنا يه والواليات الدينيه ،تهران ،دارالكتب االسالميه.1364 ،
مجلسى ،محمدباقر ،بحاراأل وار ،بيروت ،مؤسسة الطبا و النشر 1410 ،ق.
معين ،محمد ،فرهنگ فارسي ،چ پانزدهم ،تهران ،اميركبير.1379 ،
معلوف ،لويس ،المنجد ،ترجمه محمد بندريگي ،چ سوم ،تهران ،ايران.1380 ،
نقيپور ،محمدنقي« ،امام لي ليهالسالم حكومت و بازار» ،قد ،تابستان  ،1380ش  ،19ص .222-272
نورىطبرسي ،ميرزا حسين ،مستدرك الوسائل ،بيروت ،مؤسسه آلالبيت 1408 ،ق.

