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  عدم تقارن و فقدان اطالعات در بازار كاال
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 15/7/1394: تاريخ پذيرش         24/6/1393: تاريخ دريافت

  
  ∗حسين صادقي
  ∗∗حميد آسايش

  چكيده
در دنياي واقعي و به دليل  "طلبي نفع"با توسعه اصل . مواجه استاقتصاد متعارف با كمبود اطالعات 

كارگزار به وجود مي آيد  -و مشكل كارفرما 2، مخاطره اخالقي1عدم تأكيد بر اخالق، امكان انتخاب بد
همچنين در دنياي واقعي، اقتصاد پـر  . و به دنبال آن كارآيي و بهره وري اقتصاد دچار مشكل مي شود

اين نااطميناني موجب بـروز ريسـك و مخـاطره در    . و كم اطالعي عوامل اقتصادي استاز نااطميناني 
  . فضاي تصميم گيري عوامل اقتصادي و در نتيجه عدم تصميم گيري صحيح و به موقع مي شود

افزايش اطالعات يكي از راه هاي كاهش ريسك و مشكالت كمبود و عدم تقارن اطالعـات اسـت،   
نهادهاي قانوني و حقوقي الزم ايجاد و تقويت شـوند، از جملـه مـوارد مهـم در ايـن      براي اين كار بايد 

خصوص قواعد حقوقي و قواعد اخالقي است كه در اين تحقيق اين موضوع به صورت خاص در اقتصاد 
  .اسالمي در بازار كاال بررسي مي شود

پرهيـر از   -1: از قبيـل  در تحقيق حاضر با استفاده از روش فراتحليل اثر احكـام فقهـي بازرگـاني   
غش، آرايش كاال، تبليغات دروغين و مبالغه در بيان كيفيت كاالها، كـم  (پرهيز از خيانت  -2احتكار؛ 

تبـاني جهـت گـران فروشـي، تلقـي ركبـان، واسـطه گـري         (اقدامات ناپسند  -3، )فروشي، رباخواري
نجـش، دخـول در سـوم،    (د غيرمفيد، حرص، ولع و رقابت هاي بيجا، اسـتفاده از شـيوه هـاي ناپسـن    

ستايش كاالي خود و نكوهش كاالي ديگـران، سـوگند خـوردن در معـامالت، شـكايت از محـدوديت       
  .بررسي مي گردند))  درآمد و سود

نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه تمام احكام اسالمي منجر به برابري اطالعات و رفع نقـص  
طبق نتايج تحقيق از آنجايي كه رفتارهـاي  . مي گردد عدم تقارن اطالعات و سوء استفاده هاي مربوط

اخالقي براي بازرگانان مسلمان نهادينه مي شود و جز فرهنگ آنها درمـي آيـد، بـه كنتـرل و نظـارت      
، »عمومي آموزش« قبيل از دولت نياز كمتري وجود دارد و براي برقراري احكام هاي فوق، راهكارهايي

كه طبق نتـايج فراتحليـل آمـوزش    . مي شود مطرح »بازار بر ارتنظ« و »اعتقادي بنيان هاي تحكيم«
مصاديق اين موارد به تجار مسلمان در اولويت و زمينه ساز كـاهش ريسـك و سـوء اسـتفاده از عـدم      

  .تقارن اطالعات مي باشد
  

  اخالق، اقتصاد اطالعات، اطالعات نامتقارن، ريسك، فراتحليل، مباني اقتصاد اسالمي: واژگان كليدي
 JEL: A13, D40, p52, D81, D82 بندي بقهط

                                                                                                               
 sadeghih@modares.ac.i .… ..استاديار دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده اقتصاد و مديريت، دانشگاه تربيت مدرس، تهران ∗

 hamid_asaiesh@yahoo.com            )نويسنده مسئول(،)ره(مدرس دانشگاه آيت اهللا العظمي بروجردي  ∗∗

1. Moral Hazard 
2. Unobserved Characteristic 
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  مقدمه 

در سنت ارسطويي اقتصاد زير مجموعة حوزة مطالعاتي عام تر بوده كه سياست و اخـالق را نيـز   
در قرون وسطي نيز كتـاب اخـالق نيكوماخوسـي ارسـطو يكـي از كتـب        .در بر مي گرفته است

آنها نيز اقتصاد را يكي از زير مجموعه هاي مسـائل اخالقـي و دينـي    . درسي اصحاب مدرسه بود
در اين دوران افرادي . هاي اروپا تأثير گذار بود ها بر دانشگاه تفكر مدرسيان تا قرن. مي دانستند

-1569(، كـالوين  )1483-1544(، مـارتين لـوتر   )1225-1274(مانند سـن تومـاس آكوينـاس   
 تفكـر اصـحاب جـزوه كـه بعـدها آدام اسـميت آنـان را سـوداگران ناميـد         . پديدار شدند) 1509

از قرن پانزدهم تـا قـرن هيجـدهم نـبض فكـر      ) 1756-1776( ها و فيزيوكرات) 1756-1500(
  .اقتصادي را در دست داشتند

هاي اخالقي و آموزه هاي  اگري، شكاف روشني را با ديدگاهمكتب سود«: گالبرايت مي گويد
بـه ايـن ترتيـب    . »ارسطو و سن توماس آكويناس و به طور كلي قرون وسطي بر جـاي گذاشـت  

اما هنـوز اقتصـاد بـه    . ها زمينة جدايي اخالق از اقتصاد را فراهم نمودند سوداگران و فيزيوكرات
اي كه وقتي هم به صورت يك علم درآمد به عنوان  عنوان شعبه اي از اخالق مطرح بود به گونه

  .شد يك علم اخالقي محسوب مي
 نظريـة « كتـاب  ابتـدا  وي. بـود  اخـالق  فيلسوف يك هاچسون استادش همانند اسميت آدام
. است معروفتر دوم كتاب كه نمود منتشر را» ملل ثروت« كتاب آن از پس و» اخالقي احساسات

، تـدبير : ماننـد  كنـد  مـي  بررسـي  را فضـائل  از اي گسترده طيف اخالقي احساسات نظرية در او
 و اقبال، مقـام  و بخت، سالمت حفظ او. عهد به وفا، روي ميانه، انديشي مĤل و احتياط، هشياري
 عقالنـي  اي محاسـبه  همـه  كه داند مي تدبير داني هاي گونه از را سرمايه انباشت و فرد شهرت
 سـر  وي. اسـت  اسـميت  گرايانـة  اثبات تفسيرهاي و غالب جريان اقتصاد توجه كانون كه هستند
 مهـم  كـار  اسـميت  البتـه  .نمـود  مطـرح  اخالقـي  فضيلت باالترين عنوان به را خيرخواهي انجام
 وي عقيـدة  بـه . نمـود  تثبيت را طلبي نفع اصل ملل ثروت كتاب در وي: داد انجام نيز را ديگري
 منـافع  به آنان توجه سبب به بلكه نيست ديگران خيرخواهي و نيكوكاري معلول ما نيازهاي رفع

 بر را اقتصاد علم و نمود مطرح را اخالقي ارزشهايي اينكه اسميت نتيجه. است خودشان شخصي
 عمـده  قسمت مبناي شد، مطرح او توسط كه شخصي نفع نظرية اما كرد گذاري پايه آنها اساس
 تـوان  مـي  را او افكـار  كه اي گونه به گرفت؛ قرار بعدي صاحب نظران پردازي هاي تئوري از اي

 طلبـي  سود زيادي دوران هاي در آن از پيش. آورد حساب به داري سرمايه نظام در عطفي نقطة
 صـورت  به را شخصي نفع اسميت كه است ضروري مطلب اين ذكر. شد مي شمرده مذموم امري
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 قـوانين  كه مادامي انسان هر«: كرد ذكر آن براي قيدي را چنين بلكه ننمود مطرح بند و قيد بي
 دنبـال  دلخـواهي  شيوة به را خود نفع تا شود مي گذاشته آزاد كامالً، است نكرده نقض را عدالت
 بـدون  نفع اصالت و شد گذاشته كنار به تدريج قيد اين وي از پس كه است حالي در اين .»كند
 سـه ، ميـل  اسـتوارت  جان و ريكاردو، مالتوس .گرفت قرار سازي ها مدل و تحليل ها مبناي قيد

 علـم  البتـه . كردنـد  مـي  تلقـي  اخالقي علمي را اقتصاد نيز، كالسيك مكتب برجستة اقتصاددان
  .رسد نمي اسميت اخالقي علم عمق به است، كالسيك اقتصاددان آخرين كه ميل اخالقي
بنابراين امروزه مسائل اخالقي در اقتصاد كالسيك جايگـاه خـود را از دسـت داده  ولـذا در      

دنياي واقعي، اقتصاد با كمبود و عدم تقارن اطالعـات مواجـه اسـت و بنـابراين بـا عـدم تقـارن        
و مخـاطره   3اطالعاتي، به دليل عدم تأكيد بر موضوعات اخالقـي و حقـوقي، امكـان انتخـاب بـد     

كارگزار به وجود مي آيد و در نتيجه كارآيي و بهره وري اقتصاد دچار  -مساله كارفرماو  4اخالقي
  . مشكل مي شود

براي رفع مشكل انتخاب نامناسب معموالً يا رفتار فرصت طلبانه را محدود مي كننـد يـا بـه    
ـ     . برابرسازي اطالعات ميان طرف هاي مبادله اقدام مي كنند ه در اقـدام برابـر سـازي اطالعـات ب

عنوان يكي از روش هاي محدود كردن مشكل انتخاب نامناسب بايد گفت كه هر دو طرف مطلع 
و  5غربـال كـردن  . و غيرمطلع مي توانند عدم تقارن اطالعـاتي را كـاهش داده يـا از بـين ببرنـد     

  . دو روش برابر سازي اطالعات است 6عالمت دادن
اطالعـات در نتيجـه نااطمينـاني و    از موضوعات ديگر در بحث اطالعات موضوع كامل نبودن 

. در دنياي واقعي، اقتصاد پر از نااطميناني و كـم اطالعـي عوامـل اقتصـادي اسـت     . ريسك است
افزايش نااطميناني باعث تضعيف شدت كاربري فرايندهاي توليدي و در نتيجه كاهش نسبت بـه  

مخـاطره در فضـاي   بنابراين نا اطمينـاني موجـب بـروز ريسـك و     . كارگيري نيروي كار مي شود
راه هاي متعـددي بـراي كـاهش ريسـك تصـميمات و      . تصميم گيري عوامل اقتصادي مي شود

، 8، روش توزيـع ريسـك  7از جمله روش يكجـا كـردن ريسـك   . فعاليت هاي اقتصادي وجود دارد
  .و افزايش اطالعات 9تنوع گرايي

                                                                                                               
3. Moral Hazard 
4. Unobserved Characteristic 
5. screening 
6. signaling 
7. Risk Pooling  
8. Risk_Spreading 
9. Diversification 
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ع احتمال متغيرهـاي  افزايش اطالعات يكي از راه هاي كاهش ريسك و مخاطره و ارتقاء توزي
براي اين كار بايد نهادهاي قانوني و حقوقي الزم ايجـاد و تقويـت   . مربوط به تصميم گيري است

شوند تا نااطميناني ها را كم كنند؛ از جمله مـواردي كـه در ايـن خصـوص مهـم اسـت، قواعـد        
ر بـازار  حقوقي و اخالقي است كه در اين تحقيق موضوع را به صورت خاص در اقتصاد اسالمي د

بايد توجه داشت كه بين مسائل اخالقـي و حقـوقي مـرز معينـي وجـود      . كاال بررسي مي نماييم
ندارد و مسائل حقوقي مي تواند از جهتي اخالقي باشـد و يـا بـه عبـارت ديگـر ايـن مسـائل در        
چهارچوب اخالق تبيين شود و اخالق شامل تمـام واجبـات، محرمـات، مسـتحبات و رفتارهـاي      

  :رسد مي نظر به ضروري جهت دو موضوع، از اين در تحقيق. شود پسنديده مي
 عرصـه  در اي كننده تعيين عيني، نقش تحقّق صورت اسالم، در اقتصادي - اخالقي عناصر .1
 اقتصـاد  كـارآيي  و مـي كنـد   ايفـا  بهينه مصرف الگوي تعيين و اجتماعي اقتصادي، عدالت رشد
  .مي سازد حاضر، نمودار عصر در را ارزش ها بر مبتني
 ايـن  در اساسـي  كـاري  كلّي، تاكنون طور به و ندارد زيادي موضوع، سابقه اين در تحقيق. 2
  .است نشده انجام باره
  
  ))ريسك( عدم تقارن اطالعات و نبود اطالعات(اقتصاد اطالعات  .1

 مـواد  تبـادل  بـراي  اي وسـيله  تجـارت  زيرا. است اسالم توجه مورد و شريف مشاغل از تجارت و كسب
 از اجنـاس  آوردن و مـواد  تبـادل  اين و است حيواني و كشاورزي محصوالت و صنعتي توليدات و اوليه

نمـي   كـس  هـر . دارد اقتصادي رونق در مهمي نقش ديگر شهر به شهري از يا ديگر كشور به كشوري
 زنـدگي  اصـلي  پايـه  تجـارت  رو اين كند، از تهيه آن اصلي منابع از دارد الزم را هرچه تنهايي به تواند
  .است استوار آن بر جامعه نظام و بوده

 نياز بي مردم از را شما زيرا بپردازيد تجارت به :فرمايد مي السالم عليه اميرالمؤمنين حضرت
 پـاداش  و نيسـت  دارد، مغبـون، پسـنديده   دوست را امين شاغل عزّوجل خداوند همانا. مي كند
  .گيرد نمي
 قصـه : كـه  كـرد  اضـافه  امـام  »ذكرِاللّـه  عن بيع ال و تجارةٌ تُلهيهم ال رجالٌ« آيه به توجه با و
 دروغ سـرايان  قصـه  اين. كنند نمي تجارت كه است كساني ستايش در آيه اين: گويند مي سرايان
 نمـاز  اداء از را ايشـان  تجارت به اشتغال كه است كسي ستايش و شأن در آيه اين زيرا. اند گفته
 و شـوند  حاضـر  نمـاز  بـه  كـه  كسـاني  از اينها«: فرمود حضرت سپس. داشت نمي باز وقت سر در

  .»برترند نكنند، تجارت
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 آن از و كشـيده  تجـارت  از دسـت  كه كردم عرض) ع(صادق امام به: گويد مي يسار بن فضيل
 از شـما  اموال كه است طور همين تجارتي؟ از عاجز مگر چرا؟: فرمود حضرت. ام نموده خودداري
  . بخواهيد كمك خدا فضل از تجارت با و نكنيد رها را نه، تجارت. رود مي دستتان
ه  بازرگاني و تجارت به) ص(اسالم پيامبر: كه مي دانند همه بـا  حضـرتش  كـه  اسـت  داشـته  توجـ 
 و داري امانـت  و ؛ شـد  خديجـه  عامـل  سـپس  .رفـت  مـي  شـام  بـه  تجـارت  بـراي  ابوطالب خود عموي
 بـه  ثروتمنـد  خديجـه  شـد  باعث امر همين كه گرديد خديجه تعجب مايه تجارت در او رفتاري خوش
 در را ثـروتش  تمام شد، خديجه رسالت به مبعوث آنكه حضرت از پس و دهد ازدواج پيشنهاد حضرت

امـا تجـارت در دنيـاي واقعـي تـوام بـا        .گـردد  محمدي اسالم شكوفايي باعث و كند مصرف اسالم راه
  .مسائل و مشكالتي است

 گذشـته، اقتصـاد   دهـة  دو در. مسائل و مشكالت در دنيـاي واقعـي اطالعـات اسـت    يكي از 
 پرداختـه  اطالعات انتقال و فرآوري در اقتصادي نهادهاي ساير و بازارها نقش بررسي به اطالعات
 از بسـياري  و مي شود ناشي پرهزينه اطالعات از نهادها ساير و بازار هاينارسايي از بخشي. است
 بـر  مبتنـي  اقتصاد علم هاينظريه از شماري. است پرهزينه اطالعات به آنها، واكنش هايويژگي
 كامـل  كـارآيي، اشـتغال   موضـوع  سـه  در را اطالعـات  نقش اينجا در. است كامل اطالعات فرض
 .كنيممي بررسي يكسان هايقيمت و منابع

 »كارا«رقابتي،  بازارهاي كه معتقدند اقتصاددانان بعد، اغلب به اسميت آدام دورة از: كارآيي
 يـك . بخشـند مي ارتقا نامرئي دست با را عمومي منافع شان، خير پيگيري در بنگاه ها و هستند
 شـده  معروف رفاه اقتصاد بنيادي قضية به كه بيستم قرن اول نيمة در اقتصاد علم مهم دستاورد

 محققـان  1980 دهـة  در. دهنـد مي تخصيص كارا نحوي به را رقابتي، منابع بازارهاي كه است اين
 نشـان  آنها. است رفاه اقتصاد قضية اين زيربناي پنهاني اطالعات فرض كه دادند نشان اطالعات اقتصاد
 دولـت  هـاي ، مداخله)هميشه تقريباً( است پرهزينه اطالعات كه مختلف هايموقعيت در كه دادند

 اسـت  كـرده  تضعيف را قديمي گزارة اين تدريجبه نتايج اين. كند بهتر را همه وضعيت مي تواند
 . هستند كارا ضرورتاً بازارها كه

منـابع   كـه  است اين اقتصادي تحليل هاي اساسي فرض هاي از يكي :منابع كامل اشتغال
 عنـوان  بـه ( اسـت  مكـانيزم هـايي   از برخوردار اقتصاد زيرا است؛ شده به كارگرفته كامل به طور
مـي   جـذب  را شوك هاقيمت،  تعديل و گير هستند ضربه انبار، موجودي و پس انداز اينكه مثال
 سـال  دويسـت  در عمـل  در امـا  .مي دهـد  كاهش را اقتصاد به شده وارد شوك هاي اثرات كه) كند

 وجـود  گسـترده اي  ركـود، بيكـاري   شـرايط  در و كرده تجربه را بزرگي نوسانات گذشته، اقتصاد
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 دچـار  1982 تـا  1979 سـال  از آمريكـا  اقتصـاد ، 1930دهـة  بـزرگ  ركود بر عالوه. است داشته
 را بااليي و طوالني بيكاري نرخ هاي اروپايي ها نيز 1980   دهة در. است شده بزرگي ركودهاي

 چـرا  و مي يابـد  تداوم بيكاري چرا كه اين باره در اطالعات اقتصاد. كردند تجربه خود اقتصاد در
 . است كرده ارائه است، توضيحاتي بزرگ چنين اين نوسانات

بيكـاران،   تـا  نمي يابـد  كاهش دستمزدها چرا كه مي شود مطرح كارآيي دستمزد نظرية در
 بـه  هـم ( مي يابد افزايش كارگران باالتر، بهره وري دستمزد نظريه، با اين براساس. بيابند شغلي
 بـاالتر  كيفيـت  با كار نيروي مي توانند كارفرمايان اينكه به دليل هم و كار كردن سخت تر دليل
باشـد،   بـدون هزينـه   كـارگران  توليـدي  محصـول  دربـارة  اطالعات كسب اگر). كنند استخدام را

مـي تواننـد،    هزينـه  صـرف  بـدون  زيـرا  كـرد؛  نخواهند پرداخت بااليي كارفرمايان، دستمزدهاي
 گـرفتن  نظـر  زيـر  آنكه سبب به اما. بگيرند نظر زير را آن براساس شده انجام پرداخت و محصول
دهنـد   انگيـزه  كارگران به تا مي پردازند باالتري كارفرمايان، دستمزدهاي است، هزينه كارگر، پر

 بيكـاري  چـرا  كه مي دهد توضيح كارآيي دستمزد نظرية بنابراين. نكنند خالي شانه كار زير از تا
 .مي ماند پابرجا ناقص اشتغال و مي كند پيدا ادامه) كار نيروي اضافي عرضة(

پرهزينـه،   اطالعـات  بـا  را آن مـي تـوان   كه سهام و پول بازارهاي هايديگر، ويژگي  سوي از
مكـانيزم  . مـي كنـد   كمك اقتصاد بي ثباتي فهم در ما به داد، توضيح نامتقارن اطالعات و ناقص
اقتصـادي،   شـوك هـاي   برابـر  در اقتصاد تعديل براي سرمايه، كه و پول بازار ريسك توزيع هاي

 بازارهـاي  ناتواني به نمونه، مي توان براي. اطالعات، ناقص اند بودنپرهزينه  ضروري اند، به دليل
 . كرد اشاره سهام

 بـاالتر  بهره مطالبة ها، به جايبانك چرا كه مي دهد توضيح پرهزينه ديگر، اطالعات سوي از
 ايـن  اطالعـات  اقتصاد پاسخ. مي كنند سهميه بندي را ريسك پذيرتر، اعتبارات وام گيرندگانِ از

 كـه  هسـتند  كسـاني  بپردازنـد، غالبـاً   وام بـراي  بـاالتر  بهرة حاضرند كه وام گيرندگاني كه است
. بدهنـد  دسـت  از را دريـافتي  وام اصل كه دارد زيادي احتمال بنابراين دارند؛ ريسكي پر فعاليت
 فعاليـت هـاي   سـمت  بـه  را وام گيرندگان حتي كه است باالتر، ممكن بهرة آن، مطالبة بر عالوه

 وام هـاي  و مـي كننـد   غربـال  را وام تقاضـاهاي  بانـك هـا   جهـت  همين دهد، به سوق پرريسك
 بنگـاه  هـر  وام، همچـون  اعطـاي  ريسـك  افـزايش  صورت در تا مي گيرند نظر زير نيز را اعطايي

 بر مضري اثرات خود نوبة به امر اين. وام دهند كمتر و كاهش را ديگر، فعاليت شان ريسك گريز
 در بنگـاه هـا  . دارد قـرار  ركـودي  شـرايط  در اقتصاد كه دارد، بخصوص وقتي توليدي بنگاه هاي
 بـه  توجـه  با توليدشان و سرمايه گذاري سطح حفظ نقدينگي، به منظور كاهش با مواجه صورت
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 اعطاي از بانك ها ولي مي آورند روي بانك ها به اعتبار دريافت براي سهام انتشار براي بي ميلي
 كامـل  اشـتغال  و مـي شـود   ركودي، نامناسب تـر  شرايط نتيجه در و مي كنند خودداري اعتبار
 . مي شود تبديل منابع ناقص اشتغال به منابع

 كامـل  كار، به طـور  نيروي جمله از منابع اينكه و بازار كارآيي بر عالوه :يكسان هايقيمت
. اسـت  شده پذيرفته اقتصاد علم در گسترده به طور نيز »واحد قيمت قانون«شده،  گرفته كار به
 حـذف  سـرعت  بـه  آربيتراژ با قيمت ها تفاوت و دارد وجود بازار در يكسان قانون، قيمت اين در

 بـا  مشـهودي  به طـور  بازارها، قيمت ها از بسياري در كه مي شود مشاهده عمل در اما مي شود؛
مكـان،   تفـاوت  با كه است آن از بيشتر دستمزدها، بسيار و قيمت ها تفاوت. دارد تفاوت يكديگر
 دليـل  به دستمزدها و قيمت ها تفاوت. شود داده توضيح مشاغل غيرپولي ويژگي هاي و كيفيت
 بـراي  و قيمـت  پـايين تـرين   جست وجـوي  مصرف كنندگان براي است؛ آربيتراژ بودن پرهزينه

 اطالعـات  پيامـدهاي  امـا . اسـت  پرهزينـه  دسـتمزد  باالترين با مشاغلي جست وجوي جويندگان
 تحقيـق  بـا  كـارگران  و مصـرف كننـدگان   كـه  آگاهند بنگاه ها وقتي است، زيرا بنيادي تر ناقص

 لـذا  و دارنـد  را كـارگران  و مصرف كنندگان دادن دست از دغدغة هستند، كمتر مواجه پرهزينه
 . نمي دهند تغيير را خود دستمزد پايين ميزان يا مي دهند افزايش را قيمت

 افـزايش  باشـد، امكـان   داشـته  وجود بسياري بنگاه هاي اگر حتي ناقص اطالعات شرايط در
. باشـد  انـدك  بسـيار  وجوجست هزينه هاي كه وقتي دارد، حتي وجود انحصار سطح تا هاقيمت
 قيمـتش  بخواهـد  بنگاهي مي كنند، اگر مطالبه يكساني بنگاه ها، قيمت تمام كه حالتي در مثالً
 دهـد،  افـزايش  ديگر باشد بنگاه به مصرف كنندگان انتقال هزينة از كمتر كه ميزاني به اندكي را
 كـه  بنابراين، مـادامي . داد نخواهد دست از را مصرف كننده اي مربوط، هيچ بنگاه صورت آن در

 صـورت  ايـن  در. دهـد  افـزايش  اندكي را قيمت مي تواند است، بنگاه انحصاري سطح زير قيمت
 دست به انحصار قيمت كه زماني تا مي يابد ادامه فرايند اين و مي دهند افزايش را همه، قيمتها

 از اسـتفاده  رواج. شـود  منجـر  انحصـاري  شرايط به مي تواند ناقص اطالعات دليل همين به. آيد
سـهميه   گسـتردة  جديـد، وقـوع   سرمايه گذاري مالي تأمين منبع به عنوان سهام جاي به اعتبار
 يـافتن  بـراي ) كـارآيي  دستمزد( ضروري حداقل از باالتر دستمزدهاي پرداخت اعتباري، و بندي

 . است پرهزينه اطالعات به بازار واكنش از مثال هايي واقع مناسب، در كارگران

 اطالعات، پرهزينه كه آنجا از. است بنگاه ها تجاري ناقص، تبليغات اطالعات به ديگر واكنش
 راخـرج  خـود  ابعاطالعـات، منـ   اشـاعة  و كسب براي بايد تقاضاكنندگان و عرضه كنندگان است،
 جسـت وجـوي   در كـارگران  و قيمت پايين ترين جست وجوي در مشتريان همان طوركه. كنند
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 مكان، قيمـت، موجـودي   بالقوه، دربارة مشتريان اطالع منظور به هستند، بنگاه ها دستمزد باالترين
 . مي كنند شان، تبليغاتمحصوالت مقادير و

واسـطه   نقـش  دربارة عامه ديدگاه. هستند واسطه هاپرهزينه،  اطالعات به بازار ديگر واكنش
 را بـازار  در موجـود  قيمتهـاي  و كشـاورزان  قيمـت هـاي   ميان تفاوت مطبوعات. است ها، منفي
مي دانند، درحـالي   كنندگانمصرف و كشاورزان به اجحاف عامل را واسطه ها و مي كنند مطرح
 دارد وجـود  تقاضا كه مي دهند تحويل جايي به را كاالها و دارند ضروري كاركردي واسطه ها كه
 شـده  پرداخـت  بـاالي  مبلـغ . مي كنند تضمين را اقتصاد كمياب منابع تخصيص ترتيب بدين و

 فـرض  امـا  مـي كنـد؛   مـنعكس  منـابع  كاراي تخصيص در را آنها واسطه ها، ارزش خدمات براي
 بنـابراين، در . اسـت  نـاقص  و اطالعـات، پرهزينـه   كـه  نيست، مـادامي  معتبر كارا بازارهاي وجود
 دارد؛ وجـود  دسـتمزدها  و قيمـت هـا   واحد، توزيع قيمت جاي ناقص، به اطالعات وجود شرايط
 عـدم  اقتصـاد « از تـر گسـترده  »اطالعـات  اقتصاد«چند  هر .مواجهيم آن با عمل در كه وضعيتي
 سـروكار  »نامتقـارن  اطالعـات « بـا  عمدتاً بازارها تحليل در كه آنجا از اما است؛ »اطالعات تقارن

  .مي پردازيم اطالعات تقارن عدم بررسي داريم، به
، هنگـام دريافـت جـايزه    )2001(به طور كلي بايد توجه داشت كه همانگونه كه اسـتيگليتز  

 نفـوذ  زنـدگي  هـاي  جنبـه  تمامي در اطالعات تقارن عدم و ناكامل نوبل بيان مي دارد، اطالعات
اينجا اثرات اين موضوعات در بازار را بررسي مـي   است، در است، و منجر به اختالالت شده كرده
  :شود

 

  اطالعات نامتقارن .1-1

) ناكامـل  اطالعـات  از خاصـي  حالت(يكي از جنبه هاي مهم در اقتصاد مساله اطالعات نامتقارن 
 ٔهـا در اقتصـاد اطالعـات بـه مسـاله      عمـده بحـث  . بوده كه در اكثر مسائل اقتصادي شايع اسـت 

تقارن مربوط مي شود يعني موقعيتي كه در آن يك عامل اقتصادي در مورد مبادلـه  اطالعات نام
مـثالً كـارگر در فـروش    . خود اطالعات خاصي دارد كه طرف ديگر مبادله آن اطالعـات را نـدارد  

وري خـود از اطالعـات بيشـتري     خود به كارفرما در مورد نحوه و ميزان تالش و بهـره  نيروي كار
از اين جهت رفتار عامالن اقتصادي در شرايط عدم تقارن اطالعات بـه  . برخوردار است تا كارفرما

ن است كـه  اي كه در اينجا بايد تأكيد شود اي نكته. است هاي استراتژيك همراه طور حتم با تعامل
ايـن رفتـار   . خواهد فرد كمتر مطلـع را اسـتثمار كنـد    معموالً طرف مبادله با اطالعات بيشتر مي
هاي خوب بازار رقابت كامل و بروز عجز و نقص بـازار   فرصت طلبانه منجر به از بين رفتن ويژگي
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ب بـد و  اطالعات نامتقارن موجب بروز دو نوع رفتار فرصت طلبانـه انتخـا  . رقابت ناقص مي شود
انتخاب بد نوعي رفتار فرصت طلبانه است كه در مـوقعيتي رخ مـي    .مي شود 10مخاطره اخالقي

دهد كه در آن يك فرد با اطالعات بيشتر از مبادله  سود برده و مزيت كسب مي كند يـا اساسـاً   
در جايي بروز مي كند كه يك فرد با اطالعات كمتر در مورد يـك مشخصـه  خـاص غيـر قابـل      

نـوعي رفتـار فرصـت    ) كژگزينـي (انتخـاب بـد و نامناسـب    . از وي قرارداد مـي بنـدد   11مشاهده
است كه در موقعيتي رخ مي دهد كه در آن يك فرد بـا اطالعـات بيشـتر از مبادلـه سـود       طلبانه

برده و مزيت كسب مي كند يا اساساً در جايي بروز مي كند كه يك فرد مطلـع بـا يـك فـرد بـا      
قـرارداد  ) فـرد مطلـع  (مشخصـه خـاص غيـر قابـل مشـاهده از وي       اطالعات كمتر در مورد يك

 ٔگيرنـد، در مـورد انـدازه    مثالً افرادي كه با درجه معيني از ريسك از بانكهـا اعتبـار مـي   . بندد مي
مخاطره اخالقي نوعي اقدام فرصت طلبانه است . اند ها مطلع ريسك و وضعيت خود بيش از بانك
از فرد بـا اطالعـات كمتـر      ز طريق يك اقدام غير قابل مشاهدهكه در آن فرد با اطالعات بيشتر ا

افتد كه طرفـي كـه اقـدامات وي     وقتي اتفاق مي) كژمنشي(مخاطرات اخالقي .  مزيت مي گيرد
قابل مشاهده نيست احتمال رخداد حوادث را تحت تأثير قرار دهد يا احتمـال پرداخـت توسـط    

  .ستفاده ناكارا از منابع مي شودكژمنشي موجب ا. طرف ديگر را افزايش مي دهد
كژمنشـي در  . كارگزار توضـيح داده مـي شـود    -مساله كژمنشي معموالً توسط مدل كارفرما

. هـاي كـارگزار را كنتـرل كنـد     داخل هر بنگاهي وجود دارد؛ زيرا كارفرما نمي تواند همه تصميم
ر عـالوه بـر اينكـه بـر     كارگزار مربوط به حالتي است كه تصميم يا عمـل كـارگزا   -مسأله كارفرما

همچنـين كارفرمـا فقـط    . گذارد، بر مطلوبيت كارفرما نيـز تـأثير دارد   خودش تأثير مي مطلوبيت
لي ناقص از عمل كارگزار اسـت؛  خروجي كار كارگزار را مشاهده مي كند كه اين خروجي، سيگنا

هم تابع ميزان كار و تالش كـارگزار  ) سودميزان توليد و يا ميزان (به اين معنا كه خروجي بنگاه 
بـه  . نمـي باشـد   بهينه پـارتو در اين حالت ميزان تالش كارگزار . است و هم تابع عوامل تصادفي

دليل اينكه عمل كارگزار قابل مشاهده نيست، كارفرما نمـي توانـد كـارگزار را مجبـور كنـد كـه       
تالشي كـه بهينـه پـارتو اسـت،     براي رسيدن به . ميزان تالشي كه بهينه پارتو است را ارائه دهد

كه ميزان خروجي بنگـاه  (كارفرما فقط مي تواند مطلوبيت كارگزار را به تنها متغير قابل مشاهده 
پذير است كه كارفرما حقوق  بديهي است كه مورد فوق فقط در صورتي امكان. مرتبط كند) است

 .كارگزار را به ميزان خروجي مرتبط سازد

                                                                                                               
11. Moral Hazard 
11. Unobserved Characteristic 
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براي رفع مشكل انتخاب نامناسب معموالً يا رفتار فرصت طلبانه را محدود مي كننـد يـا بـه    
محدود كردن رفتـار فرصـت طلبانـه    . برابرسازي اطالعات ميان طرف هاي مبادله اقدام مي كنند
در مورد اقدام برابر سازي اطالعات به . مي تواند از طريق پوشش هاي كامل بيمه اي محقق شود

ي از روش هاي محدود كردن مشكل انتخاب نامناسب بايد گفت كه هر دو طرف مطلع عنوان يك
هاي غلبـه   راهبنابراين . و غيرمطلع مي توانند عدم تقارن اطالعاتي را كاهش داده يا از بين ببرند

  : عبارتند ازبر عدم تقارن اطالعات در انتخاب نامناسب 

اي غلبـه بـر عـدم تقـارن اطالعـات،      يكـي از راه هـ   :گردآوري و افشاي اطالعـات  )الف
كارفرمـا بـا گـردآوري    . برخي افراد انگيزة گردآوري اطالعـات را دارنـد  . گردآوري اطالعات است

حال اگر آنچه كارفرما دربارة متقاضي . اطالعات دربارة متقاضيان كار مي تواند كارگر خوبي بيابد
شـد و لـذا كارفرمـا اطالعـات      مي داند ديگران هم بدانند دسـتمزد بـه صـورت مزايـده خواهـد     
اگر اطالعات، بالفاصـله  . گذاردگردآوري شدة مربوط به متقاضيان شغل را در اختيار ديگران نمي

اي براي گردآوري اطالعات نخواهـد  و كامل در سراسر اقتصاد منتشر شود، آنگاه هيچكس انگيزه
طـور كامـل از نظـر    توانند به مادامي كه براي گردآوري اطالعات هزينه شود، بازارها نمي. داشت

با توجه به اينكه بازار انگيزة مناسب را براي افشـاي اطالعـات فـراهم نمـي     . اطالعاتي كارا باشند
  .كند و مخارج كسب اطالعات ممكن است باال باشد؛ وظيفة دولت، تهيه و افشاي اطالعات است

  

با توجه به اينكه افراد دربارة توانـايي خـود اطالعـات كـافي      :)عالمت دادن( معرفي خود )ب
دارند، يك راه غلبه بر عدم تقارن اطالعات در انتخاب نامناسب اين است كه به هر شخص اجـازه  

لة اساسـي ايـن اسـت كـه افـراد ضـرورتاً       اهاي درست خود را ابراز كند؛ اما مسداده شود ويژگي
هاي خود آگاه باشند و يك كارفرمـا  ض كنيد كاركنان از تواناييفر. انگيزة ابراز حقيقت را ندارند

از آنان بپرسد كه توانايي شما چه ميزان است؟ فرد تواناتر معموالً صادقانه پاسخ مـي دهـد ولـي    
فرد با توانايي كمتر، انگيزة گفتن دروغ را دارد و توانايي خود را بيشتر از آنچه واقعاً هست، ابـراز  

لي عالمت دادن اقدامي است كه توسط فرد مطلع انجام مي شود تا براي فـرد  به طور ك .مي كند
. كمتر مطلع در مبادله اطالعات بفرستد تا از اين طريق از بروز انتخاب نامناسب جلوگيري شـود 
عالمت دادن اقدامي است كه توسط فرد مطلع انجام مي شود تا براي فرد كمتر مطلع در مبادله 

مانند كـارگراني كـه در موقـع    . ز اين طريق از بروز كژگزيني جلوگيري شوداطالعات بفرستد تا ا
 ٔحتي در مصـاحبه . كنند تا به كارفرما بفهمانند كه داراي توانايي الزم هستند استخدام سعي مي
كنند كه با سر و وضع مناسب حاضر شوند، بـه موقـع حاضـر شـوند، آدامـس       استخدام سعي مي
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ها در مورد سـابقه و تجربـه خـود بـه كارفرمـا عالمـت        وط به آموزشنجوند و با ارائه مدارك مرب
  .بدهند تا در كل مشكل كژگزيني رخ ندهد

   
است كه توسط فـرد غيـر مطلـع انجـام مـي       غربال كردن اقدامي :كردن از طريق بررسيغربال )ج

ماشـين دسـت    مانند خريـدار . شود تا وي به تمام يا بخشي از اطالعاتي كه فرد مطلع دارد، دست يابد
از ايـن طريـق   . دومي كه قبل از خريد چند بار سوار ماشين مي شـود تـا از كيفيـت آن مطلـع شـود     

كنند عدم مزيت اطالعاتي خـود را از طريـق غربـال كـردن و جمـع آوري       هاي نامطلع سعي مي طرف
اطالعـات  بنـابراين افـرادي كـه    . اطالعات در مورد مشخصات مشاهده نشده افراد مطلع، از بين ببرنـد 
كنند چه بسا از امضا قـرارداد امتنـاع    كمتري دارند و پس از غربال كردن، اطالعات بيشتري كسب مي
هيچ قانوني مبني بر الزام بنگـاه بيمـه   . كرده يا شرايط آن را تغيير داده و يا مثالً قيمت را تعديل كنند
بـراي اعطـاي وام بـه متقاضـي در     دهنده براي فروش بيمه به متقاضي پرداخت حق بيمه و يا الزام وام

همچنين قانوني كه كارفرما را ملـزم بـه اسـتخدام تمـام     . ندارد اي كه اعالم كرده است، وجودنرخ بهره
با بررسي مي توان افـراد  . اند نيز وجود نداردكساني كند كه متقاضي شغل در دستمزد اعالم شده بوده

اين موضوع در مورد انتخاب پروژه بـراي  . اصطالح غربال كرد تواناتر را از افراد با توانايي كمتر جدا و به
  . اعطاي وام بانكي نيز صادق است

  

از طريق مشاهدة رفتار در مكان بازار، مي توان اطالعـات زيـادي را   : مشاهدة رفتار در بازار )د
 به عنوان مثال، تمايل به خريد بيمه در يك قيمـت خـاص، اطالعـاتي را دربـارة    . آوري كردجمع

يا تمايل به فروش اتومبيل مستعمل، اطالعاتي را . متقاضي بيمه، به شركت بيمه منتقل مي كند
  .دربارة كيفيت اتومبيل منتقل مي كند

  

براي اجتناب از انتخاب نامطلوب به دليل عـدم تقـارن    :انتقال اطالعات از طريق اقدامات) ه
به عنـوان  . راي انتقال اطالعات وجود دارداقدامات زيادي ب. اطالعات مي توان اقداماتي انجام داد

مثال، براي بيرون كشيدن اطالعات و شناخت سالمت و بيماري متقاضيان بيمـه، شـركت بيمـه    
با استقرار محل كار خود در پنجمين طبقة يك ساختمان بدون آسانسور، مطمئن مي شـود كـه   

  . تنها افراد با قلب سالم، متقاضي بيمة درماني از آن خواهند بود
كيفيت ضمانت ارائه شده از جانب يك بنگاه، اطالعاتي دربارة كيفيت محصـول منتقـل مـي    

 ضـمانت . كننـد ضمانت خوبي ارائه مـي  ،شان قابل اعتماد باشدتنها بنگاه هايي كه محصول. كند
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دليل اينكه ريسك را كاهش مي دهـد، بلكـه، بـه سـبب آنكـه اطالعـات       مطلوب است نه فقط به
  .محصول را منتقل مي سازد مربوط به كيفيت
رساند؛ افراد توانـاتر، تحصـيالت   هاي تحصيل، اطالعاتي دربارة توانايي يك فرد ميشمار سال
دليـل افـزايش   افزايش دستمزدها متناسب با افزايش تحصيالت، ممكـن اسـت بـه   . باالتري دارند

  . يابدنتقل شده، تحقق ميسرماية انساني نباشد، بلكه نتيجة توانايي بيشتر باشد كه با اطالعات م
توانـد اطالعـاتي دربـارة     نتخاب مي كند، ميا ميزان معافيتي كه متقاضي بيمه در بيمه نامه

. بيني مي كند، انتقال دهـد ديدگاه او درمورد احتمال وقوع حادثه يا ميزان حوادثي كه وي پيش
ها رخ دهد، بيشتر تمايل اي در مورد آنطور متوسط، كساني كه احتمال كمتري دارد كه حادثهبه

  .هاي باالتر دارندبه استفاده از معافيت
  

خواهد از انتخاب نامناسب اجتنـاب  كه مثالً يك شركت بيمه يا كارفرما ميدرحالتي :خود انتخابي )و
پذيري مشـتريان بـي   هاي بيمه از وضعيت ريسكشركت. كند، خودانتخابي، روشي براي بررسي است

هـا بـه مشـتريان    ها و معافيـت هاي متفاوتي را از حق بيمههاي غيرمطلع، تركيباين شركت. انداطالع
ايـن نـوع غربـال    . كنند و مشتريان با انتخاب خود، وضعيت خود را نشان مي دهنـد مطلع پيشنهاد مي

  . كردن، خود انتخابي است
. وجود رانت اطالعاتي حـاكي از وجـود مخـارج بـيش از حـد بـراي كسـب اطالعـات اسـت         

  . زارهايي كه در آن اطالعات، ناقص است، كارا نيستندبا
  : عبارتند ازراه هاي غلبه بر عدم تقارن اطالعات در مخاطرة اخالقي 

به عنوان مثال، نصب دوربين ويدئويي در كارگاه براي ضبط رفتـار   :نظارت و كنترل بهتر )الف
هـر چنـد زيرنظرگـرفتن، عـدم     . هدف از اين كار مچ گيري در رفتار غيرمسؤوالنه است. كارگران

  .تقارن اطالعات را كاهش مي دهد؛ معموالً پرهزينه است
   

ايان بـه كـارگران خـود    براساس نظريه هاي دستمزد كارآيي، برخي كارفرم :دستمزد باالتر )ب
كـارگري كـه دسـتمزد    . پردازنـد دستمزد باالتري از سطح تعادلي عرضه و تقاضا در بازار كار مي

باالتر از تعادل دريافت مي كند، با احتمال كمتري از زير كار، شانه خالي مي كند، زيرا اگـر مـچ   
  . اال به دست آورداو را بگيرند و اخراج شود، ممكن است نتواند شغل ديگري با پرداخت ب
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ها مي توانند پرداخت بخشي از جبران حقـوق كـارگر را بـه تـأخير     شركت :پرداخت معوق )ج
تـري  بنابراين اگر كارگري از زير كار شانه خالي كند و اخراج شود، آنگاه جريمة سـنگين . اندازند

ابراين افـزايش  بن. يك مثال از جبران معوق، همان پاداش پايان سال است. را متحمل خواهد شد
ساالنة دستمزد، به دليل افزايش سنوات خدمت و افزايش تجربه نيست، بلكه بـه سـبب واكـنش    

  .به مخاطرة اخالقي است
  

كارفرمايي كه در نظر دارد كارگزار، كار را با كيفيت مطلوب انجـام دهـد، در    :بهبود قرارداد )د
اي كـه قصـد دارد وام در فعاليـت هـاي بـا      دهندهقرارداد اين امر را مشخص خواهد كرد و يا وام

هاي اخالقـي  اينگونه مخاطره. ريسك باال استفاده نشود، آن را  در قرارداد وام مشخص خواهد كرد
  . يابد، كاهش مي)كار و وام(با بهبود قرارداد » اقدامات«دربارة 
  

  نبود و يا كمبود اطالعات .2-1

در دنياي واقعي، اقتصـاد  . ل بودن اطالعات استاز موضوعات ديگر در بحث اطالعات موضوع كام
ايـن نااطمينـاني موجـب بـروز ريسـك و      . پر از نااطميناني و كم اطالعي عوامل اقتصادي اسـت 

و در نتيجـه تفـاوت رفتـاري عملـي     . مخاطره در فضاي تصميم گيري عوامل اقتصادي مي شـود 
  .عوامل اقتصادي هنگام ريسك اتفاق مي افتد

از آن . راي كاهش ريسك تصميمات و فعاليت هاي اقتصـادي وجـود دارد  ب متعدديراه هاي 
و  14، تنـوع گرايـي  13، روش توزيـع ريسـك  12روش يكجـا كـردن ريسـك    -1: جمله عبارتند از 
  .افزايش اطالعات

افزايش اطالعات يكي از راه هاي كاهش ريسك و مخاطره و ارتقاء توزيع احتمال متغيرهـاي  
براي اين كار بايد نهادهاي قانوني و حقوقي الزم ايجـاد و تقويـت   . مربوط به تصميم گيري است

شوند تا نااطميناني ها را كم كنند؛ از سوي ديگر بايد بازارهاي مالي را عميق تر كـرد تـا قيمـت    
افزايش اطالعات باعث مي شـود واريـانس   . آينده به مقادير آينده متغيرها بهتر داللت كنند هاي

لذا در جوامعي كه نهادهـاي حقـوقي و قـانوني الزم    . پراكندگي متغير تصميم گيري كاهش يابد
براي فعاليت هاي اقتصادي مولد ايجاد و مستحكم نشده است و بازارهـا از سـازوكارهاي رقـابتي    

                                                                                                               
12. Risk Pooling  
13. Risk-Spreading 
14. Diversification 
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اند، اطالعات مربوط به متغيرهاي آينده بسيار محـدود اسـت و ايـن خـود نااطمينـاني،       بي بهره
  .ريسك و هزينه ريسك پروژه ها را زياد مي كند

 

  اخالق و آداب بازرگاني از ديدگاه اسالمي .2

 برخـي  و اخالقـي   آنهـا  از برخـي  كه است فراواني اهداف تأمين اسالم، درصدد اقتصادي مكتب
 اسـت، اشـاره   بيشتري اهميت داراي كه اهداف آن از بعضي به اينجا است، كه در اجتماعي ديگر
   :شود مي

   اسالم سياسي حاكميت.  1
   اخالقي و معنوي هاي ارزش تحكيم  .2
   اجتماعي عدالت برپايي  .3
   اقتصادي وابستگي عدم  .4
  اقتصادي اقتدار و خودكفايي  .5
  رشد و توسعه  .6
   عمومي رفاه  .7

 قـرار  هـدف  ديگـر  برخي حفظ با آنها از برخي بلكه نيستند هم عرض در همه مذكور اهداف
 دو. نزنند اول هدف چهار به اي لطمه كه اند مطلوب شرط اين به آخر هدف سه گيرند، مثالً مي
 گنجانـده  اسـالمي  اقتصـادي  اهـداف  جزء نيستند، ولي اقتصادي كه رسد مي نظر اول، به هدف
 جزء آنها كردن جدا و اند نشده مطرح يكديگر از جدا اهداف اسالم، اين احكام اند، زيرا، در شده
 سياسـي  اجتمـاعي  هـاي  سازمان ساير وظايف از و نيستند اقتصادي هاي سازمان وظايف اهداف
 آن از اينكـه هـدف   عين زكات، در نيست، مثالً، درباره گونه اين كه صورتي باشند، در مي اسالم
شـده،   ذكـر  مـوارد . اند شده گرفته نظر در اقتصادي رفتارهاي خالل در تعديل و اقتصادي توازن
 از بسـياري  در آنهـا  از يـك  دهند، هر مي شكل را اسالم اقتصادي مكتب اينكه خود، اهداف بجز

 رفـاه  مثـل  اهـدافي  بـه  رسـيدن  بـراي  ابـزاري  يا و ديگر اهداف براي محدوديت عنوان موارد، به
  . است اهداف ساير به رسيدن براي جامعه، ابزاري در ها ارزش آن تحقق گاهي و عمومي

اخـالق جمـع   . اخالق به مجموعه ملكات نفساني و صفات و خصايص روحي اتالق مي گـردد 
 اسـت اول صـفاتي  دسـتة ، اين صفات دو دسته اند. خُلق به معناي صفت نفساني پايدار مي باشد

هللا مي شود و فضائل ناميده مي شود و دستة اكه موجب سعادت و نجات و مجاورت انسان با اهل
علـم  . دوم را صفاتي تشكيل مي دهد كه سبب هالكت آدمي مي شود و به رذائل موسـوم اسـت  
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هاي معالجة نفس از آنها را و فضائل و چگونگي آراسته شـدن   اخالق علمي است كه رذائل و راه
ارهـايي اطـالق دارد كـه بازرگانـان     و اخالق بازرگاني بـه مجموعـه رفت  . به آنها را تبيين مي كند

مسلمان بايد بدان آراسته گردند و در پرتو تعاليم و اعتقادات ديني خود را ملزم به اجرا يا تـرك  
  . آنها  بدانند
 را خـود  بعثـت  هـدف ) ص(رسول حضرت كه اي گونه دارد، به وااليي جايگاه دين در اخالق
 اخالقـي  ارزش هـاي  به پايبندي را ايمان كمال مالك همچنين. برشمردند اخالقي مكارم تتميم
 ذكـر ) ص(اكـرم   پيـامبر  رسـالت  اهداف از يكي عنوان به را نفوس تزكية كريم قرآن. اند دانسته
 از متفـاوت  كـامالً  شناختي انسان و بيني جهان مباني اسالم، داراي اقتصادي مكتب .است فرموده
 .مي داند ناپذير اجتناب اقتصاد با را اخالق پيوند كه هاست مكتب ديگر
 انسـان، بـر   و جهـان  بـا  او رابطـه  و است هستي عالم كانون و ديدگاه، خداوند، محور اين در
بيـنش اسـالم،    در. اسـت  اسـتوار  »رازقيـت « و »مالكيـت «، »ربوبيـت «، »خالقيت« رابطه اساس

 بشر اختيار در »امانت« عنوان به امكاناتش و ها ثروت تمام با طبيعت و خداست انسان، جانشين
 ارزش هـاي  و احكـام  چهـارچوب  در را خود اقتصادي است، فعاليت هاي موظّف او و گرفته قرار
 و »جاويـد  حيات از برخورداري«، »اختيار«، »بودن مسؤول«، »هدفداري«. رساند سامان به الهي
 اخير اصل. است اسالم مكتب در شناختي انسان مباني ديگر ، از»معنوي و بعد مادي داشتن دو«
 ديـدگاه  از زيـرا  مـي سـازد؛   الزامـي  »اقتصاد« با را »اخالق« ارتباط كه است اصولي ترين مهم از

 اين از است؛ »الهي روح« معنوي، از بعد در و »تيره خاك« مادي، از بعد در آدمي قرآن، سرشت
 بعـد  دو هـر  مطلـوب  رشـد  گـرو  در نيز او تكامل و است گونه دو نيز انسان تمايالت و رو، نيازها

 داري سـرمايه  مكتـب  مبـاني  محصـول  روحي، آنگونه كـه  و معنوي بعد انگاشتن ناديده. باشد مي
 را اسـالم  ديدگاه از »مطرود اقتصادي انسان« و مي دهد تنزّل خود واالي مقام از را است، آدمي

  . مي دهد شكل
نيازها، هركسي نمـي توانـد   در جوامع انساني با پيشرفت هاي روز افزون تكنولوژي و افزايش 

از . تمام نيازمندي هاي خود را تهيه و توليد كند، يا تهيه و توليد آنها به صرفه اقتصـادي نيسـت  
در متون فقهي به دليل . اين رو دسته اي از مردم مبادله كاال و خدمات و كار بازرگاني پرداختند

سـي آن پرداختـه و در مجموعـه    اهميت و گستردگي مسائل بازرگاني، از زواياي مختلـف بـه برر  
هاي وسيعي احكام و مقررات آن را تبيين كرده اسـت، مشـروعيت بازرگـاني را مـي تـوان از راه      

  :هاي مختلفي اثبات كرد از قبيل
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سوره مائده بر وفاي به عهد و قراردادهاي عقاليي در بين انسانها  داللـت دارد  ) 1(در آيه  -1
يكي از راه هاي جلوگيري از تجاوز به حقوق ديگـران دانسـته   سوره نساء تجارت را  29و در آيه 

  . است
روايات فراواني از پيشوايان ديني وجود دارد كه عـالوه بـر تشـويق مـردم بـه حضـور در        -2

صحنه كسب و كار، از آنان خواسته تا رزق و روزي خود را در مبادلـه بـا ديگـران جسـت و جـو      
  .دارد يا عام المنفعه است انتخاب كنند كنند و كار مبادالتي را كه سود بيشتري

سيره عقالء نيز بر اين م بوده و شارع مقـدس بـا آن مخالفـت ننمـوده اسـت، از ايـن رو        -3
سودي كه به صورت متعارف و با توافق افراد در خالل فعاليت هاي بازرگاني به دسـت مـي آيـد    

  .مشروع، قانوني و عقاليي است
طـرفين   است براساس قواعد اخالقي اسالمي الزم است، كه تمبادال تمامي مراد از بازرگاني

 كسـب  بـراي  و باشـند  راضي كم سود به به طور مثال فروشندگان. مبادله اصولي را رعايت كنند
، فروش انحصار ايجاد براي تباني از بايد فروشندگان راستا اين در. ننمايند اقدام راهي هر از سود

 خريـداران . نماينـد  كاال پرهيـز  عيب پوشاندن و ربا، دروغ، )تطفيف(فروشي  كم، كاذب تبليغات
 امـام  .نماينـد  پرهيـز  امـور  اينگونه و ديگران معامالت در مداخله، خريد انحصار ايجاد از بايد نيز

از  بايـد  پـردازد  مـي  فـروش  و خريد به كس هر: فرمودند) ص(رسول  حضرت: فرموده) ع(صادق
 سوگند ياد كـردن  -2 ربا -1: بفروشد نه و بخرد نه صورت اين درغير و كند اجتناب خصلت پنج
  . خريد هنگام كاال مذمت -5 فروش هنگام كاال ستودن -4) كاال( عيب پوشاندن -3

  :است گونه اين انساني چنين رفتاري هاي نشانه و ويژگي ها از برخي
مـي   تـرجيح  ديگران منافع بر را خويش مادي ، پيوسته، سود15سوره اسرا 100طبق آيه  -1
  . است خودخواه و رو، خسيس اين از دهد؛
16قيامتسوره  21و  20 طبق آيات -2

 خويش درازمدت و واقعي منافع خواهد نمي يا نمي تواند 
  .گيرد نظر در را

  .17است ثروت و مال شيفته سوره عاديات، سخت 8آيه  طبق-3
 مواجهـه  رو، در اين از است؛ طاقت كم و ظرفيت كم 18سوره معارج 21تا  19مطابق آيات  -4

  .ورزد مي رفاه، بخل و گشايش هنگام به و مي كند تابي اقتصادي، بي مشكالت با

                                                                                                               
  »قتورا اإلنسان كان و«. 15
  »اآلخرة تذرون العاجله و تحبون بل«. 16
  »لشديد الخير لحب إنّه و«. 17
  »منوعا الخير مسه إذا و جزوعا؛ الشرّ مسه إذا هلوعا؛ خلق اإلنسان إنّ«. 18

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            16 / 30

http://mieaoi.ir/article-1-173-en.html


 1394 تابستان، دهميازترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

 

23

  .مي كند توانگري، سركشي صورت در 19سوره علق 7و  6 طبق آيات  -5
  .فروشد مي فخر ديگران بر و بالد مي برخود 20سوره هود 10مطابق آيه  -6
 قـرار  »مـدار  اخـالق  و شده يافته، تزكيه تربيت« انسانِسوره بقره  30مقابل، براساس آيه  در
 و فرشـتگان اسـت   مسـجود  و سوره بقـره، معلّـم   34و  33طبق آيات . خدا است خليفه كه دارد

 سوره حجرات داراي مقامي 13ويژه و براساس آيه  كرامتي از سوره اسراء برخوردار 70طبق آيه 
 ويژگـي هـاي  . رود مـي  شمار به »مطلوب تصادياق انسان«اسالم،  ديدگاه از و است ارجمند بس

  :است دارد، چنين قرار مطرود اقتصادي انسان ويژگي هاي مقابل در كه انساني چنين
 مقـدم  خـودش  شخصـي  منفعت بر را الزم، آن موارد در هماهنگ، بلكه ديگران منافع با -1
    .21دارد مي

 بـه  خـدمت  و 22الهـي  رضـايت  مسـير  در را آن نيسـت، بلكـه   ثروتش به وابسته و دلداده -2
   .گيرد مي كار به 23نيازمندان
 زندگي، شكيبايي مشكالت و اقتصادي نابساماني هاي برابر در. است دار خويشتن و متين -3
 فخرفروشـي  و شـادماني  و سرمسـتي  بـه  و نمي كنـد  آسايش، طغيان و رفاه هنگام و 24ورزد مي
  .25نمي شود آلوده
، »مقـدس  سودايي« در را خويش رو، دارايي اين از است؛ عميق بينشي داراي و نگر آينده -4
  .26مي دهد قرار پايدار لذّت و سود و درازمدت منافع به نيل براي اي وسيله
 بـر  مبتنـي  اخالقـي  هاي آموزه پرتو در شخصيتي، جز و اوصاف چنين به ترديد، دستيابي بي
 سـوي  انسـانها  بـه   هـدايت  و تربيـت  همان كه مهم اين و نيست پذير امكان نفس تزكيه و وحي
 و اسـت  ديـن  مجموعه از بخشي عنوان به اسالم اقتصادي نظام اصلي است، هدف تعالي و كمال
  .مي گردد آشكار اقتصاد با اخالق ناگسستني سان، پيوند بدين

                                                                                                               
  »استغني رآه أن ليطغي؛ اإلنسان إنّ«. 19
  »فخور لفرح إنّه«. 20
  »خصاصه بهم لوكان و أنفسهم علي يؤثرون و« :سوره حشر 9آيه . 21
  » اللّه مرضات ابتغاء أموالهم ينفقون«: سوره بقره 265آيه . 22
  »المحروم و للسائل حقّ أموالهم في و«: سوره ذاريات 19آيه . 23
   »أصابهم ما علي الصابرين و«: سوره حج 35آيه . 24
   »عملوالصالحات و صبروا الذين إالّ فخور؛ لفرح إنّه«:  سوره هود 11و  10آيات . 25
 عالنيه و سرّا رزقناهم مما أنفقوا و الصالة أقاموا و  اللّه كتاب يتلون الذين إنّ«: سوره فاطر 30و  29آيات . 26

   »فضله من يزيدهم و أجورهم ليوفيهم تبور؛ لن تجارة يرجون
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 از و »طبيعـي  منـابع  نسـبي  كمبـود «داري،  سرمايه مكتب ديدگاه اقتصاد، از اساسي مشكل
اسـالم،   منظـر  از ولـي . اسـت  »توزيع روابط و توليد شكل بين تضاد مشكل«ماركسيسم،  ديدگاه
 عرصـه  در او ظلـم . برمـي گـردد   »او كفـران  و ظلـم  و انسـان  خـود « اقتصاد، بـه  اساسي مشكل

 شـكل  او، بـه  كفـران  و يابـد  مي نمود ناسالم مبادالت نيز و ثروت نابرابر توزيع شكل به اقتصادي
 - اخالقـي  هـاي  آمـوزه  از رو، بخشـي  ايـن  از اسـت؛  نادرست مصرف و توليد طبيعي منابع اهمال

 اختصـاص ) مبـادالت ( »خـدمات  و كاالها توزيع« و »ثروت توزيع« عرصه دو اسالم، به اقتصادي
  :دارد

  ثروت توزيع) الف

 جملـه  از و بشـري  جوامـع  اغلـب  كـه  است مشكالتي ترين مهم امكانات، از و ثروت نابرابر توزيع
 و فقر با مقابله و اقتصادي عدالت برقراري هدف اسالمي، با هاي آموزه .برد مي رنج آن از ما كشور

 و خاسـتگاه هـا   بـا  فرهنگـي  مقابلـه « آنها از يكي كه نموده ارائه را هايي ، شيوه)تكاثر( زراندوزي
  .است »اقتصادي اخالق ارائه قالب در تكاثر و فقر آمدهاي پي

 اصـول  سلسـله  يـك  آيد، بر مي ادامه آنكه در از برخاسته رفتارهاي و اقتصادي اخالق تحقّق
 مـورد  سه اصول اين ترين مهم كه است مبتني اسالمي جامعه معرفتي زيرساخت هاي و اعتقادي
  :است
  .انسان بودن امانتدار و جانشيني و خداوند مالكيت اصل  .1
 از »مـردم  تمـام « برخورداري لزوم و) تكاثر و فقر( مالي تفريط و افراط عدالت، نفي اصل  .2
  .برخورداري سطح در معقول اختالفي پذيرش با 27»امكانات همه«

 شـدت  ، به29مالي ايثار نيز مالي و مواسات شكل اقتصادي، به عرصه در كه 28اخوت اصل  .3
  .است تأكيد مورد
  

  اخالقي نگاه از آن با مقابله و ثروت نابرابر توزيع .1-2

 اخالقـي  و روحـي  منفـي   آثار جمله گوناگون، از ابعاد در تكاثر و فقر ناگوار پيامدهاي به توجه با
 تـا  مي كنـد  تالش »آنها آثار و تكاثر و فقر با فرهنگي مقابله« شيوه طرح با ديني هاي آنها، آموزه

                                                                                                               
  الرحمن سوره 10، آيه ابراهيم سوره 32، آيه اعرافسوره  10و آيه  بقره  سوره  168و  29، 22 آيات . 27
  آل عمران سوره  103، آيه حجراتسوره  1آيه . 28
  حشر سوره 9آيه . 29
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 را تكـاثر  و فقـر  نـامطلوب  ديگر، آثار سوي از و سازد فراهم را اقتصادي عدالت زمينه يك سو، از
  :است قبيل اين از شيوه اين ابعاد ترين مهم. كند خنثي اخالقي و اعتقادي عرصه بويژه در

  اصيل ارزشهاي تحكيم  .1

  :است پذيرفته گونه، صورت دو به بعد اين
، 31»تقـوا «، 30»صـالح  عمل و ايمان« اسالم، همچون ديدگاه از اصيل ارزشهاي بر تأكيد) الف

  .35»ايثار« و »34زهد«، 33»جاني و مالي جهاد«، 32»علم«
 و معنـوي  مفـاهيم  تكـاثري، در  جامعه ارزشي نظامِ ادبيات پركاربرد واژگان كارگيري به) ب
) دارد انسان طلبي منفعت حس در ريشه كه( ها واژه اين ارزشي بار از گيري واقع، بهره در. ارزشي

 و خريـد «، 36»تجارت« هاي واژه كارگيري نمونه، به براي انسان؛ ابدي سعادت و معنويت سود به
  .معنوي مفاهيم در 38»ثروت« و 37»سود و فروش

  تكاثري ارزش هاي شكستن هم در.  2

، »ارزيـابي  معيارهـاي  از ثـروت  حذف«: جمله از است؛ يافته نمود گوناگون هاي شيوه به بعد اين
 نيـز  و »اقتصـادي  ظلـم  هـاي  سرچشمه عنوان زراندوزان، به و متكاثر ثروتمندانِ جايگاه تبيين«
  .39»متكاثران از دوري و محرومان با همنشيني بر تأكيد«

  فقرا و ثروتمندان وظايف تبيين  .3

زيـاد،   ثـروت  و فقـر  اجتماعي و اخالقي نامطلوب اثرات كاستنِ كم دست و عدالت تحقق هدف با
 وظـايف  بخـش  در. اسـت  شـده  ارائـه  مؤمن فقيران و ثروتمندان  براي رفتاري و اخالقي وظايفي

  :كرد اشاره مورد دو به مي توان ثروتمندان

                                                                                                               
  اسب سوره 37و آيه  توبهسوره  20آيه . 30
  حجرات سوره 13و آيه  اعراف سوره 26، آيه بقرهسوره  197آيه . 31
  مجادله سوره 11و آيه  زمرسوره  9آيه  ،بقرهسوره  247آيه . 32
  صف سوره  11و  10و آيات  توبه سوره 20، آيه انفال سوره 74و  72آيات . 33
  حديدسوره  23آيه . 34
   انسان سوره  8و آيه  حشرسوره  9آيه . 35
و   10آيات  : ك .ر. است كه در سه مورد، مفهوم معنوي آن اراده شده است نُه بار در قرآن آمده» تجارت«واژه . 36
  سوره بقره  16سوره غافر و آيه  30و  29، آيات صفسوره  12
  توبهسوره  111آيه . 37
   363و  76، 37االسالم، حكمت  نهج البالغه، ترجمه و شرح فيض. 38
  كهف سوره  28و آيه  هودسوره  29آيه . 39
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 بـه  شـدن  آراسـته  لـزوم «، »ثروت به توحيدي نگرش«: همچون توانگري؛ اخالق تبيين) الف
  ؛»44لهو و 43، طغيان42بخل از پرهيز« و» 41شكر و 40سخاوت، فروتني همچون هاييفضيلت
  .46»مالي« و 45»عاطفي« بعد دو در محرومان به رسيدگي بر تأكيد) ب

 هـاي  آمـوزه  از تـوجهي  قابـل  كه بخـش  ثروتمندان سوي از محرومان مالي بعد به رسيدگي
 بـراي  تـالش  و كـار  به تشويق بر افزون نيز فقرا وظايف درباره. است يافته اختصاص آن به ديني
  .مي شود تأكيد »تنگدستي اخالق« رعايت فقر، بر از رهايي

 از پرهيز و) نفس عزّت( »نفس غناي« به شدن آراسته«: از است عبارت وظايف اين از برخي
  .»ثروتمندان برابر در گونه ذلّت تواضع از پرهيز« و 47»گري تكدي از پرهيز«، »فقر اظهار
 داري سـرمايه  نظام جامعه، ارزش هاي در ثروت و فقر اخالق تحقّق كه است روشن خوبي به

 تكـاثر  و فقـر  اجتماعي، پيامدهاي عدالت براي بسترسازي ضمن و راند مي حاشيه به را تكاثري و
  .مي سازد خنثي يا و داده كاهش نيز را
  

  خدمات و كاالها توزيع .2-2

 بخـش  كـه  اسـت  متمركز »تجارت اخالق« بر بخش، بيشتر اين در شده ارائه اخالقي هاي آموزه
 بـراي  مقـام  ايـن  در .دارد اختصـاص  آن بـه  فقهي و حديثي متون از مستقلّي غالباً و توجه قابل

 بسـنده  الزم نكـات  از اي پاره و آن نمودهاي و تجارت اخالق بر حاكم اصول ذكر به تنها اختصار
  :از است عبارت آن از برخاسته مصاديق و تجارت اخالق بر حاكم اصول. كنيم مي

  .ستد و داد هنگام در نماز به توجه و معاد و خدا ياد قالب در: معنويات به توجه اصل - 1
 و 48فروشـي  كم الزم، نفي غير گري واسطه عادالنه، حذف سود ميزان رعايت: عدالت اصل -2
  .ديگران معامله در نكردن مداخله

                                                                                                               
  398االسالم، حكمت  ، ترجمه و شرح فيضنهج البالغه. 40
  65همان، حكمت . 41
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 تبليغـات  نفـي  تقلّبـي و  كاالهاي فروش ممنوعيت): فريب( غش نفي و خيرخواهي اصل -3
  .واقع خالف
 در گيـري  آسـان  و مـالي  خـاص، مواسـات   موارد در سودخواهي از پرهيز: 49احسان اصل -4
  .معامله
  .احتكار نفي و سرمايه راكدگذاري ممنوعيت: اموال بودن امانت اصل -5

بر اساس مطالعات نمونه اي انجام شده در ايران، اصول كلي اخالق بازرگاني در متون فقهـي  
كه به شرح ذيل تقسيم شده اند، تماماً اثرات مثبت بر تقارن اطالعاتي در اقتصاد گذاشته و مانع 

  :سوء رفتارهاي اقتصادي از قبيل مخاطرات اخالقي و گزينش بد شده اند
پرهيز از احتكار؛ احتكار در اصطالح فقهي نگهداري و انبار كردن آذوقـه بـه منظـور بـاال      -1

  .رفتن قيمت آن، و  فقه اسالمي  احتكار را ممنوع و حرام دانسته است
دف تـأمين امنيـت اقتصـادي، هرگونـه     پرهيز از خيانت؛ در مكتب اقتصاد اسالمي بـا هـ   -2

برخي از مصاديق . فريبكاري و خيانت را در امور اقتصادي و بويژه در معامالت ممنوع كرده است
  :خيانت ها به شرح ذيل اند

غش در لغت به معناي خالف واقع جلـوه دادن اسـت؛ ماننـد مخلـوط كـردن      : غش) الف -2
  .كاالهاي مرغوب با كاالهاي غيرمرغوب

آرايش كاال يا محيط عرضه آن به صورتي كه خريدار از ظاهرسازي فريب بخورد و به ) ب -2
  .عيب كاال پي نبرد

اي : مـي فرماينـد  ) ص(پيـامبر  . تبليغات دروغين و مبالغـه در بيـان كيفيـت كاالهـا    ) ج -2
تجارت پيشگان، عذرخواهي براي شما باقي نمانده و راه هدايت برايتان آشـكار گشـته اسـت؛ در    

  .مت به صورت فاجران مبعوث مي شويد مگر اينكه در گفتارتان صادق باشيدقيا
از اين .  در سوره مطففين قران، كم فروشان مورد نكوهش قرار گرفته اند: كم فروشي) د -2

رو نه تنها كم فروشي نهي شده بلكه از مسلمانان خواسته شده است پيمانه خود را اضـافه تـر از   
  .حالت معمولي بگيرند

  .رباخواري، امكان آلوده شدن به معامالت ربوي در هر حال براي بازرگانان وجود دارد) ه -2
اقدامات ناپسند؛ برخي از رفتارها در بازار هاي اسالمي پسنديده نيست يا بـه طـور كلـي     -3

در اين اقدامات بازرگانان يا واسطه هـاي تجـاري ظـاهراً فريبـي در     . ممنوع و حرام گرديده است

                                                                                                               
  نحلسوره  90آيه  .49
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ست ولي صحنه سازي به گونه اي است كه در نهايت به ضرر طرف مقابل تمام مي شـود  ميان ني
  :يا وي ناخشنود مي گردد از قبيل

مكتب اقتصاد اسالمي بـه دنبـال روشـي اسـت كـه قيمـت       : تباني جهت گران فروشي .1-3
راين بنـاب . عادالنه را در بازار حاكم كند و هيچگونه اجحافي بـه فروشـندگان و خريـداران نشـود    
  .هرگونه تباني صاحبان كاال بر گران فروختن غيراخالقي و گاه حرام شمرده شده است

اسالم با اين تفكر و اقدام مخالفـت مـي   : استقبال از كاروان هاي تجاري و تلقي ركبان .2-3
كند تا عرضه و تقاضا از دخالت هاي ساختگي و مصنوعي مصون بماند و واسطه گـري غيرمفيـد   

  .از اقتصاد جامعه حذف شود
ـ : واسطه گري غيرمفيد. 3-3 ه انجـام  حكمت نهي از اين واسطه گري ها را عالوه بر توصيه ب

دادن كارهاي توليدي، مي توان تأكيد و توصيه اسالم به مصونيت نظام عرضه و تقاضا و مكـانيزم  
آزاد قيمت ها جست و جو كرد؛ زيرا روستائيان و باديه نشينان معموالً به كمترين قيمـت حاضـر   

نان را بـه  به مبادله مي شوند و در ميزان سهل گيرند و واسطه گران هرچند مي توانند كاالهاي آ
بهاي بيشتري بفروشند ولي عالوه بر امكان تباني گروهي از آنـان بـا سـاير فروشـندگان، اسـالم      
رعايت حال مصرف كنندگان را نيز نموده است تا بتوانند در حالت عادي با قيمت هـاي مناسـب   

  .تري كاالهاي روستائيان را بخرند
د و تكامـل مـادي و معنـوي انسـان     اسالم در صدد رش:  حرص، ولع و رقابت هاي بيجا .4-3
در همه حاالت توجه به منعم و رزاق بودن خداوند، زنـدگي را آسـان تـر و شـيرين مـي      . هاست
بنابراين دليلي جهت حرص، طمع و رقابت  بي جهت  و برنامه ريزي سـوء وجـود نـدارد و    . كند

، فروشـندگان بـه   توصيه شده است معامالت آسان و همراه با رعايت حقوق ديگران انجـام گيـرد  
سود كم قانع باشند و خريداران از چانه زدن هـاي بـي مـورد بپرهيزنـد، فروشـندگان بـه همـه        

كـار  . مشتريان با انصاف رفتار كنند و حاضر به فسخ معامله به هنگام پشيماني خريداران باشـند 
دير بازگشـتن از   خود را با دعا و نيايش آغاز كنند و برخالف افراد حريص، از زود رفتن به بازار و

آن بپرهيزند و از معامله با افراد پست و دور از فرهنـگ خـودداري نماينـد؛ ضـمن اينكـه حتـي       
  . المقدور از مشاغلي كه آثار سوء رواني دارد بپرهيزند

 آنچـه  بـه  بـودن  راضـي  يعنـي  قناعـت . است قناعت اسالم اقتصادي هاي آموزه از ديگر يكي
 پـاكترين  روايـات  در قناعـت . اسـت  ديگـران  دسـت  در كـه  امكانـاتي  بـه  نداشتن چشم و داريم

 تـرك  قناعـت  معنـاي . اسـت  شـده  شـمرده  طيبه حيات و نيازي بي، نفس عزت سبب، زندگاني
 شـود  مـي  نصـيبش  برابر آنچه در اما كند مي فعاليت توان قدربه قانع انسان بلكه نيست فعاليت
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 او بـا  نتيجـه  برابـر  در موضعش اما كند مي فعاليت حريص شخص همانند قانع فرد. دارد رضايت
 كـه  دانـد  مـي  آن از تـر  ارزش با را خود، است شاكر آفريدگار برابر در انساني چنين. دارد تفاوت
 مـي  سـر بـه  آرامش در او. بزند رو كس هر به و نمايد اقدام راه هر از اندك حطامي تصاحب براي
. دارد انـداز  پـس  و انفـاق  بر توانايي است، پائين مصرفش كه آنجا از و خورد نمي بيجا غصة، برد

 اخـروي  آثـار . اسـت  آدمي شدن ساخته سبب قناعت ترتيب اين به. باالست سختيها در تحملش
  . پذيرد مي را قانع شخص كم اعمال خداوند و شود مي حساب آساني سبب: است بسيار نيز آن

خوب است ولـي شـيوه   گاهي ظواهر قاعده ها و مقررات : استفاده از شيوه هاي ناپسند -5-3
  :هاي به كار گرفته شده مورد قبول اسالم نيست كه از اين قبيل عبارتند از

نجش عبارت است از اينكه فروشنده افرادي را به كـارگيرد كـه هنگـام مراجعـه     : نجش) الف
مشتري، به دروغ داوطلب خريد آن كاال به قيمت باالتر شوند يا به صورت رفـاقتي ايـن عمـل را    

  ند تا اشتياق آنان براي خريد موجب تحريك خريدار شود؛انجام ده
كه به معناي وارد شدن در معامله اي است كه طرفين مشغول انجـام آن  : دخول در سوم) ب

  مي باشند؛
  ستايش كاالي خود و نكوهش كاالي ديگران؛) ج
  سوگند خوردن در معامالت؛) د
  .شكايت از محدوديت درآمد و سود) ه

لذكر منجر به برابري اطالعات و رفع نقص كمبود و عدم تقـارن اطالعـات و   تمام موارد فوق ا
 تجـارت  كـه  اسـت  روشـن . سوء استفاده هاي مربوط بدون تحميل هزينه باال به بازار مي گـردد 

 غيـر  در كـه  اسـت  پذير تحقق اخالقي ارزش هاي و احكام چهارچوب در اسالم، تنها تأكيد مورد
ه  بـا  و گيرد مي قرار نكوهش صورت، مورد اين هـاي  گـزاره  از رهـايي  نكتـه، راه  همـين  بـه  توجـ 

  .مي گردد تجارت، آشكار درباره نما متعارض
  

  فراتحليل .3

هاي مختلـف را يكجـا گـردهم     آمده از پژوهش هاي به دست ، فراتحليل يا فراپژوهش دادهآماردر 
با سرجمع كردن و تحليـل حجـم   . كنند مي تحليلآورند و آنها را به عنوان يك مجموعه داده  مي

به اين ترتيـب مـي   . شود نتايج به طور قابل توجهي بيشتر ميها، امكان اعتماد به  زيادي از داده
  . هاي مطالعات پژوهشي منفرد هستند تر از يافته اساسي» فراتحليل«هاي  توان گفت كه يافته

 :از عبارت اند پژوهش ها مرور ديگر روش هاي با مقايسه در فراتحليل امتيازات از برخي
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مـي   استفاده مطالعات يافتن براي عيني روش هاي از مرور، عمدتاً فراتحليل، هنگام روش. 1
 .شود
 .مي شود توصيف كمي شبه و كمي اصطالحات با مطالعات خصوصيات در فراتحليل،. 2
 عظـيم  توده يك شامل كه را پژوهشي موضوعات از برخي طوالني پيشينه هاي فراتحليل. 3

 گـاهي  دسـت انـدركاران   و مـديران برنامه ريـزان،   به آن عرضه و سازماندهي و است از اطالعات
 نتـايج  كدگـذاري  از بعـد  فراتحليل روش با. مي كند خالصه خوب دارد، خيلي وقت الزم هاسال

 تحليـل  و تجزيـه  و توصـيف  سريع خيلي را پژوهش صدها نتايج راحتي مي توان پژوهش ها، به
  .كرد
 بـا  اوليـه  مطالعـات . نمـي شـود   پـيش داوري  مطالعـات  كيفيت خصوص در فراتحليل در. 4

 كـه  در صـورتي  و مي شوند تقسيم بد و خوب كيفيت با مطالعات به و كدگذاري عيني روشهاي
ضـعيف   هـاي باشـد، گـزارش   مطالعـات  و پژوهش ها از برخي اثرها، كيفيت واريانس اندازه علت
 .مي شوند حذف
 كـه ايـن   فـرض كـرد   باشـد، مـي تـوان    شـده  اجرا و طراحي خوبي به فراتحليلي چنانچه. 5

 .نيست زمينه دراين بيشتري بررسي و پژوهش به نياز لذا و درست است اطالعات
. ها تعريف كرد پژوهش  ها يا پژوهش كردن روي مجموعه فراتحليل را مي توان تحليل تحليل
اي انتخاب شود كه نتايج مطالعـات در آن حـوزه دو پهلـو و     براي انجام فراتحليل ابتدا بايد حوزه

  :باشد، سپس مراحل زير به ترتيب پيگيري شودمشكوك 
  شناسايي نتايج پژوهش ها -1
  تركيب نتايج پژوهش هاي انتخاب شده و مقايسه آنها  با يكديگر -2
  ارزشيابي نتايج فراتحليل به منظور كاهش خطا -3

 فراتحليل، شامل زير روش هاي مختلفي است كه در اين تحقيق از روش هاي مرور روايـت 

احتماالت استفاده مي شـود، درخصـوص اثـرات     مقادير تركيب روش راي و روش شمارشگونه، 
مختلف اقتصادي اخالق تحقيقات مختلفي انجام شده است، ليكن تحقيقي درخصوص اثر اخالق 

  . انجام نشده است 50اسالمي در كاهش ريسك و كاهش اثرات سوء اطالعات نامتقارن
فاده شده اند برخي از تحقيقات حاكي از اثـر منفـي   تحقيقات در دو قسمت از فراتحليل است

اطالعات نامتقارن بر بازار و اقتصاد ايران شده است و برخي تحقيقات مربوط به راهكارهاي رواج 

                                                                                                               
50. Asymmetric Information 
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اخالق در بازرگاني و نتيجه گسترش آنها مرور و در فراتحليل مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد كـه      
  :برخي، به شرح ذيل اند

  تفاده شده در فراتحليلنتايج اس  نويسنده

  )1381(شاه حسيني 
اطالعات ناقص و عدم تقارن اطالعات منجر به ناكارآيي اقتصادي مي شود و بدين لحاط بايـد راه حـل هـايي    
براي رفع عدم تقارن اطالعات جست و جو شود كه يكي از راه حل ها افزايش اطالعات و راه حل ديگر محدود 

  .  جر به هر دو راه حل شودبايد توجه داشت كه شفافيت در بازار مي تواند من. كردن سوء رفتارها است

  )1389(رجايي 

هاي شفّافيت، تطابق با شرع، حاكميت اخالق اسالمي، و هدايت و نظـارت   بازار اسالمي را مي توان با ويژگي -
  .ها را در سابقة تمدني آن مشاهده كرد هايي از تحقّق اين ويژگي دولت بازشناسي، و جلوه

متأثّر از فضاي فيزيكي بازار اسـالمي اسـت كـه يـاد خـدا و تـرس از روز        شفّافيت در بازار اسالمي، از طرفي، 
هاي قوي و الهـيِ عـامالن اقتصـادي بـراي پرهيـز از       كند؛ و از طرف ديگر، ناشي از انگيزه قيامت را تقويت مي

  .كاري اطالعاتي است پنهان
وليدكننده، و سرانجام افزايش كننده، اضافه ارزش ت كاهش قيمت، تسهيل مبادالت، افزايش اضافه رفاه مصرف-

 اتّكـاي  قابـل  و موقـع  بـه  جريـان : از اسـت  عبـارت  شـفّافيت . است» شفّافيت قوي«كارآيي بازار، از نتايج اين 
  .باشد بازار نفعان ذي همه دسترس در و كراهت اقتصادي، اجتماعي اطالعات

مساجد در بازار شكل گرفتـه در تمـدن   هاي علميه و  در كنار نظارت رسمي دولت، حضور و ارتباط مؤثر حوزه
اين نهادهاي اسـالمي بـا   . اسالمي تأثيري شگرف بر رعايت موازين شرع و اخالق اسالمي در بازار داشته است

هاي فساد مالي و بروز آثار تربيتي اهتمام به لقمه حـالل   دميدن روح تقوي در بازار، موجب از بين رفتن زمينه
  .شوندمي

  )1385(خاندوزي 

 توسـعه  الگـوي  تحقـق  مراحـل  راهـي بـه   اقتصـادي  اخالق و فرهنگ بر بخشي مشروعيت و هنجارآفريني -

  . گشايد مي اسالمي هاي آموزه براساس اقتصادي
 سـامان : بـود  خواهد مرحله سه مستلزم جدي بسيار صورت به )داري سرمايه جمله از و( توسعه تحقق الگوي

  سياستگذاري عمومي است، كه راه حل آنها آگاهي رساني مي باشد و اجتماعي سازي نظري، فرهنگ بخشي
 كنـد، واقـع   كنترلشـان  خواهـد  مي كه نيروهايي همان اندازه به كارگر افتد، بايد بخواهد اجتماعي فلسفه اگر

 عرصـه  همچنـين  و و فرهنـگ  ديـن  حـوزه  نخبگان دسته دو دوش بر مسأله اين اصلي بار .باشد پويا و بينانه
 و( ديـن  راسـتين  روح بـراي  راهگشـا  و روزآمد، انساني هاي صورت ارائه پي در اول گروه. بود خواهد سياسي
 را سياستگذاري مناسب هاي چهارچوب و ها توليد مفاهيم، نظريه دوم دسته و بوده)  پايين از سازي فرهنگ
 بـه كاميـابي  )  كارآمد و اصيل محتوايي فرض با( اسالمي اقتصادي توسعه اساس، الگوي اين بر. دارند برعهده
  .يابد مي دست

  )1386(الوناتي 
اقتصـادي مـي   آموزه هاي نئوكالسيك اقتصادي منجر به شكل گيري رفتار غيرهمكارانه و رفتارهـاي سـوء   -

  .راهكار جلوگيري از اين موضوع آموزش اخالقيات مي باشد. شود

  )1385(عبيري 
امكان پذير نيست و راه حل آن آمـوزش و شـفاف سـازي در حـوزه هـاي      رواج اخالق اقتصادي صرفاً با قانون 

  .مختلف مي باشد
  .الزمه شفاف سازي تأكيد بر آموزش اخالق اقتصادي به عنوان وجدان آگاه جامعه است

  )1389(مصطفوي 
طبق اين تحقيق، دليل طرح اخالق توسعه مطرح گرديد زيـرا در رونـد توسـعه،  بيشـتر رشـد را معيـار مـي        

  . نستند تا معضالت رشد بي اخالقي و بدون جهت كه فقر، نابرابري و تخريب محيط زيست پيامد آن بوددا

  )1384(نجفي 

 برقـرار  مسـتقيم  اي رابطـه  ندارد، بلكه وجود معكوسي رابطه هيچ تنها نه بازار كارآيي و اسالمي هاي ارزش بين
  . انجامد مي كارآيي افزايش به سرانجامبازار،  در اسالمي اخالق كردن حاكم براي تالش. است

 قابـل  كـارآيي  نظريـات  بـا ...  و ربا، غرر، غـبن، جهالـت، احتكـار    از آزادي قبيل از اسالمي اخالقي هنجارهاي
  اند كه نياز به آموزش آنها مي باشد شناسايي

  )1385(دادگر 
 متعـارف  اقتصاد هاي قرائت و شعبات ديگر در بازرگاني اقتصاداسالمي، همانند در بازرگاني و وكار كسب بخش
  . باشد مي برخوردار بخصوصي اخالقي مالزمات و مالحظات از
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  تفاده شده در فراتحليلنتايج اس  نويسنده

 كارآمـدي  بـر  توانـد  بلكـه مـي   مؤثراسـت  اجتماعي هنجارهاي تقويت در تنها نه كار و كسب اخالق به توجه
 در اعتماد و انضباط نوعي تواند مي و كار كسب اخالق. بيافزايد نيز اقتصادي و مديريتي هاي سيستم عملكرد
 .كند ايجاد گيري تصميم هاي سيستم

 صـداقت، عـدالت، اعتمـاد، رعايـت     از آكنـده  فضـاي  اسـالمي  از منظر و كار كسب اخالق به التزام صورت در
 در كـارآيي  افـزايش  در راستاي و امنيت اقتصادي تضمين خود اين و شد خواهد حاكم بازار بر كاال استاندارد
  .است بلندمدت

  )1391(داودي و همكاران 

ممانعت عمدي از دسترسي به اطالعات، ارائه نادرست اطالعات يا نـاتواني بـازار   «نبود شفافيت را مي توان به 
بـا وجـود بيـان ويژگـي شـفافيت يـا       . تعريف كـرد » در كسب اطمينان از كفايت و كيفيت اطالعات ارائه شده

تصاددانان اذعان دارند كه بيشتر بازارها از نقصان اطالعات رنـج  اطالعات كامل براي بازار رقابت كامل، اغلب اق
آنان براي ترميم نقصـان اطالعـات در   . برده، در شرايط رقابت ناقص بوده و تعادل والراس، خيال پردازانه است

بازار، راهبردهايي، چون عالمت دهي عرضه كنندگان، طراحي نهادها و مديريت و نظارت دولت را ارائه كـرده  
به نظر مي رسد اقتصاد سرمايه داري ذاتاً از نقصان و پنهان كاري اطالعات رنج مي برد و بـا ايـن مبـاني،    . ندا

  .توان ترميم اين نقيصه را ندارد
در بازار اسالمي با واژة صداقت روبه رو هستيم، منظور از صداقت، معناي وسيع آن، يعني صدق در نيت، رفتار 

وفاي به عهد، انصاف و هر آنچه در گفتار يا عمل به اطمينـان و اعتمـاد طـرفين    امانت داري، . و ساختار است
صداقت در ارتباط فرد با خود، خدا، افـراد ديگـر جامعـه و بـا محـيط      . مبادله منتهي شود، درون آن قرار دارد

، ميان ظـاهر و  كند و در فرد يا بازار به عنوان يك ملكه رسوخ يافته، پايدار مي شود و در نتيجهتجلي پيدا مي
در اين بـازار، طـرفين   . باطن، گفتار با نوشتار و بيان كالبد و رفتار و همه اينها با يكديگر تعادل برقرار مي كند

نوعي احساس آرامش از رفتار يكديگر دارند و پنهان سازي اطالعات به صورت عمدي در خصوص مبادلـه يـا   
  .رد، امكان جبران خطا در سازوكار بازار وجود داردكاال در بازار وجود ندارد و اگر خطايي صورت پذي

  )1388(توكلي 

 ديگـر  طـرف  از باشـد؛ و  بـازار مـي   فرهنگـي  مهندسـي   جهت توجه به رويكرد اخالق در تجـارت، ضـرورت   
  .نمايد دگرگون را تجارت اسالمي اخالق كردن نهادينه منظور  به سياستي هاي گيري جهت
 چون نهادهايي از استفاده با تجارت اسالمي اخالق كردن نهادينه براي عملياتي راهكارهاي پيشنهاد و بررسي
 بـه  مـي توانـد   نيـز  مطبوعـات  و سيما و صدا همانند رسمي غير هاي رسانه همچنين و پرورش و آموزش نظام

  .نمايد كمك تجارت اسالمي اخالق تر كردن كاربردي

  )1389(كرمي و پورمند 
اسالم بايد آموزش داده شود و نتيجه رعايت آنها افزايش اطالعات در بازار و محدود رعايت اخالق بازرگاني در 

  .شدن رفتار هاي ناپسند با نظارت حداقلي مي شود

ــفي   ــنينت و يوســـ خوشـــ
  )1386(اصل

  .هاي نمايندگي مي شود موجب ايجاد هزينه  گذاران آگاه و ناآگاه عدم تقارن مابين سرمايه

  )1391(خانوي و قجاوند 
 هزينه و اطالعاتي تقارن عدم بين بر رابطه مؤثر عامل يك عنوان به ناقص رقابت بازار كه دهد مي نشان تايجن

  .بود خواهد عادي، سهام سرمايه

  )1387(نجارزاده و همكارن 
 در و گيـرد  شـكل  داري سـرمايه  اقتصـاد  هماننـد  نظامي شد خواهد موجب افراد مادي و سودطلبانه ذهنيت

  .كشاند خواهد اسالمي اقتصادي نظام به را اسالمي، انسان مقابل، ذهنيت

  )1389(نظرپور 
 واقعـي  اسـالمي  آرمـاني  فرهنگ چنانكه و نمي شود فراهم اقتصادي توسعه واقعي، امكان فرهنگ تغيير بدون

  .آورد فراهم اسالمي جامعه در را اقتصادي توسعه مناسب بسترهاي شود، مي تواند
  .آموزشي منجر به توسعه فرهنگ اقتصاد اسالمي در بازار و كارا نمودن آن مي شود دوره هاي برگزاري  )1391(فدايي 

...  ...  
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  :مي شوند تقسيم زير دسته سه به فراتحليل در آماري هاي روش
پارامترهـاي مـدل اسـتفاده مـي      بـرآورد  بـراي  پارامتري روش هاي پارامتري؛ از روش هاي )الف

  . روش ميانگين، نمايي ماكسيمم روش درست: شوند، از قبيل
  :روش ناپــارامتري مــي تــوان بــه چهــار روش     مهــم تــرين  ناپــارامتري؛ از روش هــاي) ب
 .لجيت تقسيم نمود - 4معكوس نرمال  - 3معكوس كاي دو  - 2براساس توزيع يكنواخت  - 1

 اين روش براساس شمارش تعداد مطالعاتي است كه به نفع فرضيه صـفر و  آراء؛ شمارش روش) ج
در صورت اختالف نظر ايـن شـمارش   . شمارش تعداد مطالعاتي است كه برخالف فرضيه راي داده اند

ها در دو گروه از مقدار معيني تجاوز كند، فرضيه صفر پذيرفته و يا رد مي شود كه در ايـن تحقيـق از   
  .تحليل آماري سوم نيز استفاده شده است

  

  نتيجه گيريجمع بندي و 

براساس نتايج حاصل از اعمال فراتحليل، يكي از مالك هاي تشخيص كاركرد بازار وفور و تقـارن  
آنچه ذخيره اطالعاتي مسلمانان را در بازار باال مي برد، اختيـارات ايشـان در   . اطالعات مي باشد

و، از اين ر. به هم زدن معامالتي است كه در آن مخاطره اخالقي و انتخاب بد صورت گرفته است
در بازار مسلمانان كسي درصدد تقلب و تزوير بر نمي آيد، چه زيان اين عمل با استناد بـر خيـار   

چنانچه كسي كاالي معيوبي را به معـرض فـروش بگـذارد، نـاگزير     . غش به خودش باز مي گردد
. است عيب آن را فاش سازد تا مشتري با آگاهي كامل از او خريد كند و حق فسخ نداشته باشـد 

تيجه تا جايي كه به كيفيـت و قيمـت و كـاربرد كـاال مربـوط مـي شـود، دسـت انـدركاران          در ن
  . اطالعات الزم را عرضه مي كنند

طبق نتايج فراتحليل رعايت اخالق در بازرگاني براي براي بازرگانان مسلمان ايـران نيـاز بـه    
انحراف را زيـر نظـر   كنترل دولت دارد، هر چند مجريان قانون در جامعه اسالمي هرگونه تخطي و 

اسالمي آشـنايي و آگـاهي    الزمه اجراي صحيح و كامل دستور هاي. داشته و با آن برخورد مي كنند
  . كامل به آنها است

 بنيانهاي تحكيم«، »عمومي آموزش« قبيل از تجارت، راهكارهايي اخالق شدن نهادينه براي
نتايج بررسي با تحليل فراگير . شودمي  در مطالعات مختلف مطرح »بازار بر نظارت« و »اعتقادي

شمارش آراء حاكي از آن است كه در روايات فراوانـي بـه يـادگيري آداب، احكـام و دسـتورهاي      
همچنين در فقه اسالمي فراگيري آنچه در عمل افـراد بـه   . ديني در هر زمينه توصيه شده است

ده است كـه بازرگانـان بـراي    آم) ع(آن نيازمندند، واجب شمرده شده و در روايتي از امام صادق 
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شروع تجارت ابتدا بايد مسائل آن را فرا بگيرند تا حـالل و حـرام را از يكـديگر بازشناسـند و در     
. لذا اينها مي تواند منجر به كاهش ريسـك و افـزايش اطالعـات شـوند    . شبهات غوطه ور نگردند

مصـداق داشـته و بايـد     تمام موضوعات فوق در اقتصاد ايران نيز به عنوان يك جامعـه مسـلمان  
  .آموزش و تعميق سازي آن در بازارهاي ايران نيز مد نظر تصميم گيران قرار گيرد

  
   منابع

ـال دوم، شـماره    ) 1386(آلوناتي ترزا  .1 اخالق، سياست و اقتصاد، ترجمه فريبا مومني، دين و اقتصـاد، س

  . پنجم و ششم، تابستان و پاييز

ـاد    (اقتصاد اطالعات و ضعف اقتصاد متعارف ) 2001(استيگليتز، جوزف  .2 ، )سـخنراني جـايزه نوبـل اقتص

 . ترجمه سعيد شاه حسيني، راهبرد ياس

، انديشـه  rmeta بسـته  از اسـتفاده  بـا  R در  فراتحليل) 1389(پور و سرمد، مجيد  اسمعيلي، حديث .3

 . آماري، سال اول، شماره يك

، نعمتـي  علـي  ترجمـة ، اخالقـي  علمـي  جايگـاه  در اقتصـاد  علـم  از اي تاريخچـه  )1384(جيمز  اَلوي .4

   .پائيز، 19 شماره، اسالمي اقتصاد تخصصي فصلنامة

معرفـت اقتصـاد   ، اخالق تجارت با رويكـردي اسـالمي  درآمدي بر فلسفه ) 1388( توكلي، محمد جواد .5

   .پاييز و زمستان، 1، شماره اسالمي

ـاد اسـالمي، سـال     سعهدر تو اخالقي بسترسازي نقش) 1385(خاندوزي، سيداحسان  .6 اقتصادي، اقتص

 . ششم، بهار

ـاتي  تقـارن  عـدم  بـين  رابطـه  بـر  بازار رقابتي طيف تأثير) 1391(خاني، عبداله و قجاوند، زيبا  .7  و اطالع

 چهـارم، شـماره   چهـارم، شـماره   مالي، سال حسابداري هاي پژوهش عادي، مجله سهام سرمايه هزينه

  .، زمستان)14( پياپي

ـارن اط     ) 1386( يوسفي اصل، فرزانهو  خوش طينت، محسن .8 ـارن و عـدم تق العـاتي بـا   رابطـه بـين تق

   .زمستان، 20شماره  ،مطالعات تجربي حسابداري مالي، محافظه كاري

ـاد اسـالمي   از منظر  )و كسب و كار(اخالق بازرگاني ) 1385(دادگر، يداهللا  .9 پژوهشـنامه  ، اقتصـاد و اقتص

 . 38بازرگاني، شماره 
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صداقت در مقايسه بـا شـفافيت   ) 1391(داودي، پرويز؛ رجايي، سيدمحمد كاظم و كاظمي، مصطفي  .10

 .89- 115: ال سوم، شماره دوم، بهاردر بازار اسالمي، معرفت اخالقي، س

 انتشـارات : اجتمـاعي، تهـران   و انسـاني  علـوم  پژوهش در  عملي و نظري مباني) 1384(دالور، علي  .11

  . چهارم رشد، چاپ

ويژگي هاي بازار اسـالمي در نظريـه و عمـل، معرفـت اقتصـادي،      ) 1389(رجايي، سيد محمد كاظم  .12

 .93- 118: زمستانسال دوم شماره اول، پياپي سوم، پاييز و 

  . الحديث الحكمة، دار ميزان) ق1416(شهري محمدي، محمد  ري .13

   .اول چاپ، شيرازه نشر :تهران، فشاركي حسن ترجمة، اقتصاد و اخالق )1377(آمارتيا ، سن .14

  . ، نشر ني، چاپ چهارم)نظريه ها و كاربردها(اقتصاد خرد ) 1389(شاكري، عباس  .15

 . مركز چاپ و انتشارات، يبهشت دياقتصاد صدر اسالم، تهران، دانشگاه شه )1387(كاظم  ديس، صدر .16

، )مبـارزه بـا جـرايم سـازمان يافتـه     ( اخالق اقتصادي يا اقتصاد اخالقي ) 1387(عبيري، غالمحسين  .17

 . 92بانك و اقتصاد، شماره 

تقاضـا و تـأثير آن   واكنش بنگاه ها در قبال ريسك ناشي از نااطمينـاني  ) 1390( حميد، عزيزمحمدلو .18

 ):94(46 ،بهـار  ،، تحقيقـات اقتصـادي  )بخـش صـنعت ايـران    :مطالعه مـوردي (بر اشتغال نيروي كار 

110 -89. 

مباني فقهـي اقتصـاد اسـالمي، پژوهشـگاه     ) 1389(، محمد )نبي زاده(كرمي، محمد مهدي و پورمند  .19

   .حوزه و دانشگاه  و سمت و مركز تحقيق و توسعه علوم انساني، چاپ دهم

ـاري، تهـران   عبـدالمعبود  ترجمـه  ,داري سـرمايه  روح و پروتسـتان  اخـالق ) 1371(وبـر   ماكس .20  :انص

  . اول چاپ، سمت انتشارات

   .اول چاپ، سمت :تهران، دانشگاه و حوزه همكاري دفتر )1371(اسالمي  اقتصاد مباني .21

محمـد بـن يعقـوب     ،199، ص3، مـن اليحضـره الفقيـه، ج   )شـيخ صـدوق  (محمد بن علي بن بابويه  .22

  .150، ص5كليني، الكافي، ج

   .، تابستان22 ياس، شماره اخالق، راهبرد و اقتصاد، توسعه) 1389(حسن  محمد مصطفوي، سيد .23

پـژوهش   ايـران، فصـلنامه   در اجتمـاعي  علـوم  پـژوهش هـاي   در فراتحليل فقر) 1390(مهري، نادر  .24

  .تابستان، 11 چهارم، شماره اجتماعي، سال
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، )اهـداف  و هـا  انگيـزه  و اهـداف (دوم  اسـالم، دفتـر   اقتصادي نظام) 1378(حسين  سيدمعزي،  مير .25

 . اول معاصر، چاپ انديشة و دانش فرهنگي مؤسسه: تهران

شكل گيري نظام هـاي اقتصـادي بـر     )1387( مهدي، زيوداريو  مهديه، رضاقلي زاده؛ رضا ،نجارزاده .26

  .7- 37: پاييز و زمستان ،هاي اقتصاديجستار، مبناي اخالق اسالمي و اخالق سرمايه داري

فصـلنامه اقتصـاد اسـالمي،    ، اخالق و كارآيي در بازار سـهام از ديـدگاه اسـالم   ) 1384( مهدي، نجفي .27

 . 18شماره 

 اقتصـادي، فصـلنامه   بـر توسـعه   اسـالمي  فرهنـگ  اثرگذاري گستره) 1389(نظري پور، محمد نقي  .28

 . تابستان، 38  دهم، شمار اسالمي، سال اقتصاد پژوهشي علمي

ـارف  اقتصاد ارتباط) 1385(يداهللا ، دادگر نمازي، حسين و .29 ـاد  بـا  متع مـدار،   اقتصـاد  و ارتـدكس  اقتص

   .اول چاپ، انتشار سهامي شركت :تهران

 اسـالمي، چـاپ   انديشـة  و فرهنـگ  علوي، تهران، پژوهشگاه اقتصاد نظام) 1386(علي  يوسفي، احمد .30

 . اول

31. Eaton, B. ;Curtis, Diane; F. Eaton and Douglas W.Allen (2002) 

Microeconomics; fifth edition, Prentice-Hall.  
32. Mankiw, Gregory and Mark Taylor (2006) economics; Thomson Publisher  
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