
 

 و روایات قرآنی از منظر آیات گذار هیاخالق سرما چارچوب

 امیرخادم علیزاده
 ، تهرانمه طباطبائینشگاه عالّاد استاديار

 نشین علی راه
 ران، تهدانشجوي دکتري مديريّت مالی دانشگاه امام صادق )ع(

 (6060ن60ن60ا تاريخ تصويب: 6060ن8ن8)تاريخ دريافت: 

 چکیده

يی نيهز بها   ها پژوهشدر کنار مطالعات و متون گشتردة اسالمی در حوزة اقتصاد متعار ، مطالعات و 
ي علم اقتصاد در جهت بررسی مبانی اخالقی اقتصاد اسالمی صورت پذيرفته است. ها بندي تكيه بر طبقه

ي تاکنون با رويكرد اخالقی به مسائل و موضوعات مالی همچون بازارهها  گذار هيسرماو  امّا در حوزة مالی
گذاري پرداخته نشده است. در اين مقاله  ي سرمايهها روشو  كردهايروو ابزارهاي نوين مالی و همچنين 

ي گذار هيسرماگذاري و رابطة اخالق  پس از بررسی حوزة اخالق اقتصادي به تعري  حوزة اخالق سرمايه
. سؤال اساسی در اين مقاله ايهن اسهت کهه    شود یمبا ادبيّات موجود در زمينة اخالق اقتصادي پرداخته 

در ادامهه بها    سهتند؟ يچ يگهذار  هيسهرما  يهها  اسالم در حوزة فعّاليّهت  یتيو ترب یو معار  اخالق الزامات
آن و روايهات در سهه دسهتة    ي، عناوين و موضوعات اخالقی از نگاه قهر گذار هيسرمارويكردي فرايندي به 
بنهدي و   ي تقسهيم گهذار  هيسرماي و پس از اجراي گذار هيسرماي، اجراي گذار هيسرماکلّی قبل از اجراي 

گهذاري از   بنهدي آيهات و روايهات و طّراحهی چهارچوب موضهوعی اخهالق سهرمايه         . طبقهاند شدهبررسی 
 ي اين مقاله است.ها افتهي

 .يگذار هيسرماي، اخالق اقتصادي، اخالق گذار هيسرما اخالق، قرآن، روايت،: واژگان کلیدی

                                                           

 E-mail: aalizadeh@atu.ac.ir 


 E-mail: rahneshin@isu.ac.ir  )نويسندة مسئول(  
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 مقدّمه

گذاري و آنگهاه ورود ايهن    پس از ايجاد علم اقتصاد جديد و به تبع آن علومی همچون مالی و سرمايه

ي بسياري ها تالشي مختل  ها هحوزي اسالمی، انديشمندان مسلمان در کشورهاعلوم متعار  غربی به 

. در حهوزة اقتصهاد،   انهد  کهرده ز ديدگاه اسالمی و احياناً اسالمی نمودن اين علهوم  براي بررسی اين علوم ا

و مبانی نظري و ايهدئولوژيک علهم اقتصهاد و بررسهی و      ها فرض مطالعات اسالمی بيشتر متمرکز بر پيش

گهذاري مطالعهات و    احياناً اصال  اين موارد بوده است، در حالی که در علومی همچهون مهالی و سهرمايه   

گذاري جهت تأمين نظرات فقههی و   بيشتر با نگاهی فقهی در پی اصال  ابزارهاي مالی و سرمايه ها شتال

 شرعی اسالم بوده است.

يی نيهز بها   ها پژوهشدر کنار مطالعات و متون گستردة اسالمی در حوزة اقتصاد متعار ، مطالعات و 

اقتصاد اسالمی صورت پذيرفته است.  ي علم اقتصاد در جهت بررسی مبانی اخالقیها بندي تكيه بر طبقه

ي تاکنون به مسائل و موضوعات مالی همچون بازارهها و ابزارههاي نهوين    گذار هيسرماامّا در حوزة مالی و 

گذاري با رويكهرد اخالقهی پرداختهه نشهده اسهت. سهؤال        ي سرمايهها روشو  كردهايرومالی و همچنين 

 يهها  اسهالم در حهوزة فعّاليّهت    یته يو ترب یر  اخالقه و معها  الزامهات اساسی در اين مقاله اين است که 

با توجّه به نبود مطالعات متناظر در اين زمينه به بررسهی و طرّاحهی چهارچوب     ستند؟يچ يگذار سرمايه

گذاري اکتفا شده است. مطمئنّاً بهر اسهاس چهارچوب بهه دسهت آمهده،        اخالق اسالمی در حوزة سرمايه

 و مقدور خواهند بود. تر سهلر تحقيقات آتی بررسی عميق هر يک از اين موضوعات د

 اخالق علم( تعریف 1

آراسهته شهدن    یمعالجة نَفْس از آنها را و فضائل و چگونگ يها است که رذائل و راه یاخالق علم علم

که بر نحوة نگرش انسهان   يیها ارزش رامونيپ یبررس(. 00 :6، ج تا بی، یراق)النّ کند یم نييبه آنها را تب

بهه   ،دارد يهی واال گهاه يجا نيه در د اخهالق . جز  مسائل علم اخالق است زيدارد ن ريو رذائل تأث به فضائل

مهالک   نيهمچنه برشهمردند.   یمكارم اخالقه  ميکه حضرت رسول)ص( هد  بع ت خود را تتم يا گونه

از  یكه ينفهوس را بهه عنهوان     ةيتزک قرآن کريماند.  دانسته یاخالق يها به ارزش يبنديرا پا مانيکمال ا

 اکرم)ص( ذکر فرموده است. امبرياهدا  رسالت پ

 و اقتصاد از منظر غرب و اسالم رابطة اخالق( 1

 ،دارنهد  يکه آثهار اقتصهاد   شود یگفته م يو معنو یاخالق يها به آن دسته از ارزش ياقتصاد اخالق

 یخالقه ا سهتم يگفهت دو س  تهوان  یجهرأت مه   بهه باشند و خواه نباشند.  يها اقتصاد خواه خود آن ارزش
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نظهام   شيدايه را منشهأ پ  یر حاکميّت اخهالق پروتسهتان  بِوِ ماکس .باشد یمختل  موجد دو نوع اقتصاد م

به رابطهة   داري اخالق پروتستان و رو  سرمايهدر کتاب  ميالدي6669در سال  ي. وداند یم يدار هيسرما

کهة خهود را از رو    محرّ يوريه ن نيداري بهتهر  امر که سرمايه نيا» :ديگو یم يدو توجّه نمود. و نيا نيب

 .«شود یم دييتأ یخيواقعيّت تار اب ،داري گرفته است سرمايه

در  ،اسهت  مهيالدي  6668صلح نوبل در سال  زةياز اقتصاددانان بزر  و برندة جا یكيکه  اسنيآمارت

ار قهر  یمالحظهات اخالقه   ريها تحهت تهأث   انسان یحال اگر رفتار واقعکه  کند یگونه اظهار منيمورد ا نيا

باشهند و   تهداشه  یبر رفتار واقع يريتأث ديآنگاه واضح است که مالحظات مربوط به اقتصاد رفاه با ،رنديگ

رفتهار   گهاه  چيهه  یاگرمالحظات اخالق ،کنند. در واقع دايپ تيّموضوع زين نيب شيدر اقتصاد پ ،جهيدر نت

 .بود یث معب يبه مبحث اخالق کار تيبذل عنا ،کرد یر نمها را متأثّ انسان یواقع

 ژةيه و يساز نظام اقتصاد نهيزم تواند یم ،فرموده انيب ياقتصاد يها نهيهم که اسالم در زم یاتيّاخالق

 ميتعهال . رنهد يگ یاقتصهاد را در بهر مه    يها و همة عرصه ادنديز ارياسالم بس یاخالق يها خود باشد. آموزه

خواسهته اسهت    اسهالم . سهتند يم جدا نصر  اسال ياقتصاد يها اقتصاد از آموزه نةياسالم در زم یاخالق

کهه بهه فعّاليّهت     یهنگهام  ،جهه ياز درون ساخته شوند و در نت ميتعال نيبا عمل به ا یآحاد جامعة اسالم

 یبزرگ يها قدم ،رسانند یم يیرشد و شكوفا يكه اقتصاد را به درجة باالنيعالوه بر ا ،پرداختند ياقتصاد

 (.660: 6080نيا، )معصومی کماالت برخواهند داشت ريدر مس

 یفقه کردیبا رو یاخالق کردیرو تفاوت( 9

و روايهات( را   قهرآن مير معزّي در کتاب خود در زمينة فلسفة علم اقتصاد اسالمی نصوص اقتصادي )

 :کند یمبندي  به چهار دسته تقسيم

 بينی(. ي وصفی( اعتقادي و فلسفی )جهانها گزارهه نصوص )

 ي الهی(.ها تسنّي وصفی( علمی )ها گزارهه نصوص )

 ي دستوري( ارزشی و اخالقی.ها گزارهه نصوص )

 ي دستوري( حقوقی و فقهی.ها گزارهه نصوص )

وي تعري  نصوص حقوقی را قوانين و احكام حقوقی و فقهی داراي ضهمانت اجهراي دولتهی عنهوان     

ر مسهتحبّات و  همة نصوصهی کهه به   : »دينما یمي اخالقی را اين گونه معرّفی ها گزارهو نصوص و  کند یم

و نيز نصوصی کهه   کنند یمدر حوزة رفتارها و روابط اقتصادي داللت  ها ارزشو ضدّ  ها ارزشمكروهات و 

بر عهدة فرد است و ضمانت اجراي دولتی نهدارد و   آنهاکه رعايت  کنند یمبر واجبات و محرّماتی داللت 
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ت متعدّدي بهر حرمهت اسهرا  و تبهذير و     . براي نمونة آيات و رواياشود ینمجُرم محسوب  آنهاتخلّ  از 

 (.000و  08ه96: 6087)ميرمعزّي، « الحسنه داللت دارند استحباب صدقه و قرض

 يهها  به گزاره ینيمتون د یفقه كرديرو ي، درگذار هيسرمانگاه اسالمی به مسائل از جمله مسألة  در

ي گذار هيسرمارد فقهی در حوزة در رويك. شوند یم ليمبا ، مكروه و حرام تبد واجب، مستحب، ةپنجگان

و  یمحقّهق ابزارسهاز مهال    يمعامالت برا در. شود یمبيشتر به حوزة معامالت و قراردادهاي مرتبط توجّه 

مها بهه    ،صهورت  نيبهد . شهوند  یمه  ليحالل و حرام تبد ةبه دو گزار ي پنجگانهها گزاره گذار سرمايه يبرا

 .ميده یرا از دست م ینيد يها امياز متون و پ ياريبس یعنوان محقّق مال

 یو سهع  گهردد  یپنجگانهه توجّهه مه    يهها  گزاره نيس فارغ از ابه اوامر شارع مقدّ یاخالق كرديرو در

نگهاه   يبهرا  یاخالقه  كهرد يرو .رديه مهورد اجهرا قهرار گ    یو اجتماع يفرد یامكان در زندگ تا حدّ شود یم

 تر است. جامع يساز نو اجتماع و تمدّ یبه زندگ یستميس

 از منظر اسالم یاقتصاد اخالقرچوب ( چا3

علهم   يبنهد  را به تناظر با تقسهيم  یاسالم يها آموزه اسالم عموماً يدر زمينة اخالق اقتصاد محقّقان

. در ذيل ههر يهک از   اند کرده ميتقس عمدة علم اقتصاد، يعنی توليد، توزيع و مصر  ةاقتصاد به سه دست

ی و متون )آيات و روايات( مربوطه مهورد بررسهی قهرار    ي علم اقتصاد مباحث مختل  اخالقها بخشاين 

 .رنديگ یم

 
 (.6089)به نقل از: ايروانی، چارچوب اخالق اقتصادی از منظر اسالم  (1شکل 

اخالق 

 اقتصادی
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 یگذار و اخالق سرمایه یاقتصاد رابطة اخالق( 2

سهب  از سوي ديگر، اخالق تجارت، کاست.  ياز مباحث اقتصاد يا رمجموعهيز يگذار سرمايه مباحث

. تحقيقات انجام شده در اين زمينهه،  شود یمي از اخالق اقتصادي محسوب ا مجموعهو کار و بازار نيز زير

همچون صنعتكار مباح ی همچون ابواب معامالت، بازار، انفاق و اسرا  را ذيل مباحهث اخهالق تجهارت    

 برشمرده است.

موماً منظور بيع اسهت( و همچنهين   گذاري از منظر معامالت و قراردادها )در تجارت ع اخالق سرمايه

، امّا از نظر مباحث ديگهري  رود یمشمار  نحوة تعامل با مشتريان زيرمجموعة مبحث اخالق تجارت نيز به

گهذاري طيه     گذاري، قراردادها )کهه در سهرمايه   و ابزارهاي سرمايه ها روشهمچون نحوة تجهيز وجوه، 

( و نحوة مصر  منافع حاصل از ذيل ايهن  شود یمامل ي از قراردادها را نسبت به کسب و کار شتر عيوس

 يگذار و اخالق سرمايه اخالق تجارت نيب ة عموم و خصوص مِن وَجهرابط ،رو نياز امبحث خارج است. 

اخالق  نيب ريز ةرابط ،رو نياز ا. روند یمشمار  زيرمجموعة اخالق اقتصادي به نهاياو هر دوي  وجود دارد

 .وجود دارد يگذار اخالق سرمايهو  ي، اخالق تجارتاقتصاد

 
 گذاری رابطة اخالق اقتصادی، تجارت و سرمایه (1شکل 

 گذاری ( تعریف غربی از اخالق سرمایه6

گذاري براي متخصّصين اين صهنعت بهه    اصول مبنايی اخالق سرمايه گذاري اخالق سرمايهدر کتاب 

 :اند شدهشر  زير عنوان 

گذاري از جمله منبهع   کامل از تمامی جوانب عمليّات سرمايهشناخت و دانش  فهم اخالقی، (1اصل 
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 .ها نهيهزاصلی درآمدها و 

گهذاري و   دسترسهی مناسهب بهه اطّالعهات در مهورد سهرمايه      ، استفادة اخالقی از اطّالعات (1اصل 

 استفادة صحيح و اخالقی از اين اطّالعات.

به ديگهران )جامعهه، محهيط زيسهت،      ، اجتناب از ضرر و زيانپذير گذاري مسئوليّت سرمايه (9اصل 

 نفعان و..(. ذي

نفعهان و   گذاري نسبت به ذي داري در فرايند سرمايه ، رعايت انصا  و امانتاعتماد و انصا  (3اصل 

 (.Peck, 2011: p 20حفظ اعتماد ايشان )

گهذاري را بهراي متخّصصهان ايهن صهنعت و مهديران مجهري         اين تعري  اصهولی از اخهالق سهرمايه   

شهمار   گهذاري متعهار  نيهز بهه     که زيربناي مباحث اخالقی در دانش سرمايه کند یمگذاري بيان  سرمايه

 گذاري را مورد بحث اخالقی قرار داد. ي بيشتري از سرمايهها جنبه تر عيوسبا نگاهی  توان یم. امّا رود یم

 یگذار مباحث مرتبط با سرمایه ( فرایند و7

بنهدي عنهاوين اسهالمی و اخالقهی مهرتبط بها حهوزة         هبنهدي و طبقه   هد  اصلی ايهن مقالهه دسهته   

ي است، در حالی که مباحث اخالق اقتصادي را محقّقان بر اسهاس سهه بخهش اصهلی علهم      گذار هيسرما

بنهدي   بهراي ايجهاد دسهته    رسهد  یمه . به نظهر  ندينما یماقتصاد به مباحث توليد، توزيع و مصر  تقسيم 

و مراحهل   هها  فعّاليّهت گهذاري،   اس ماهيّت فرايندي سهرمايه گذاري بايد بر اس مناسب براي اخالق سرمايه

 بندي قرار داد. ي را مبنا براي اين دستهگذار هيسرماقبل، حين و پس از اجراي مبادله، 
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 یگذار هیسرماچارچوب اخالق  (9شکل 

موضوعات اخالقی و اسالمی را از آيات و روايات استخراج کهرد   توان یمدست آمده  بر اساس طر  به

بندي قرار داد. قابل ذکر است که بسياري از اين موضوعات اخالقی و آيهات و روايهات    و آنگاه مورد دسته

و تنها بايد اين موضوعات در چارچوب مهدّ نظهر    اند شدهبندي  در ک ت ب حديث استخراج و طبقه آنهاذيل 

 فسير و تدبّر مجدّد قرار گيرند.گذاري مورد ت و روايات با رويكرد به مسألة سرمايه اتما قرار، و آنگاه آي

و بهه ذکهر آيهات و     ميشهو  یمه گهذاري   در ادامه وارد هر يک از مراحل و موضوعات مرتبط با سرمايه

. مطمئنّاً تفسير و تدبّر عميق در ههر يهک از ايهن    ميپرداز یم آنهاروايات ذيل هر کدام و بررسی مختصر 

ت که از موضوع اين مقاله که همانا ارائة ساختار موضوعات و متون ذيل آن نيازمند تحقيقات جامعی اس

 .باشد یمگذاري است، خارج  و چارچوب بحث اخالق سرمايه

 گذاری ( مرحلة قبل از اجرای سرمایه7ـ1

انهداز و   در اين مرحله مباح ی نظري همچون نظر اسالم به مال و مالكيّت، رابطة بين مصهر ، پهس  

. از سوي ديگر، رنديگ یمذري از منظر اسالم مورد بررسی قرار گ گذاري و همچنين اهدا  سرمايه سرمايه

گهذاري صهورت    گذاري و انجام تراکنش خريد دارايی سهرمايه  امور اجرايی که بايد قبل از اجراي سرمايه
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 مورد توجّه است. گذاري و نحوة انتخاب و گزينش اين منابع پذيرند، همچون تجهيز وجوه مورد سرمايه

 الکیّت از نظر اسالم( دارایی و م7ـ1ـ1

در بينش اسالمی خداوند مالک حقيقی جهان هستی و انسان جانشين خدا در زمين و امانتدار الهی 

و امكانات و منابع زمينی و همچنهين مصهنوعات بشهري در حقيقهت      ها ثروت. بنابراين، رود یمبه شمار 

و در چهارچوب خواسهته و دسهتورات     مُلک و دارايی آدمی نيست و تنها به رسم امانت و براي استفادة او

 خداوند به دستش سپرده شده است.

از امام صادق )ع( پرسيدند که حقيقت پرستش چيست؟ فرمود: سه چيز است: بنده آنچه را خداوند 

و  داننهد  یمه را از آنِ خدا  ها يیدارابه او بخشيده، دارايی خود نداند، چرا که بندگان دارايی ندارند و همة 

... پس هنگهامی کهه بنهده    کنند یممان مواردي که خداي متعال به ايشان فرمان داده مصر  آن را در ه

آنچه را خداي متعال به او سپرده، دارايی خود نداند، خرج کردن در مواردي کهه خهداي متعهال فرمهان     

 (.67ا   009: 6ق.، ج6900داده، بر او آسان خواهد شد )ر.کا مجلسی، 

 گذاری انداز و سرمایه ( رابطة بین مصرف، پس7ـ1ـ1

ي آيهات و روايهات در ک ت هب روايهی     هها  بنهدي  در ذيل اين موضوع عناوينی همچون انفهاق در دسهته  

. اسالم الگوي تخصيص درآمدي مبتنی بر تأمين نيازهاي شخصی، خهانواده و نزديكهان،   شود یممشاهده 

رت و در نهايت، مشارکت اجتماعی گذاري در توليد و تجا انداز به ميزان معقول و آنگاه سرمايه سپس پس

وَ  ناًیمِسْـکِ  تَـهُ یْأَعْطَ نَارٌیدِ :الْأَرْبَعَةةَُ رِیأَنَّهُ قَالَ أَفْضَلُ الدَّنَانِ (ص)وَ عَنْهُ : »کند یم)انفاق( را توصيه 

وَ إِنَّ أَفْضَـلَهَا   ،أَهْلِـکَ  یقْتَهُ عَلَأَنْفَ نَارٌیاللَّهِ وَ دِ لِیسَبِ یأَنْفَقْتَهُ فِ نَارٌیوَ دِ رَقَبَةٍ یفِ تَهُیْأَعْطَ نَارٌیدِ

از پيامبر )ص( روايت شده بهترين دينارها چهارتها هسهتند: دينهاري     :أَهْلِکَ یأَنْفَقْتَهُ عَلَ یالَّذِ نَارُیالدِّ

ي و ديناري که ا کردهي، ديناري که در راه خدا خرج ا کردهي، ديناري که خرج مالی ا دادهکه به مسكين 

)طبرسهی،   «يا دهکهز  ات خهانواده يا و بهترين دينارها دينهاري اسهت کهه خهرج     ا نموده ات دهخانواخرج 

امام رضا )ع(: هرگاه انسان به اندازة خوراک سهال خهود را فهراهم آورد،     .(8690ا  090: 7ج  ق.،6907

ک سالشان را . امامان باقر و صادق، عليهماالسّالم، تا زمانی که به قدر خوراشود یمخاطر  سبكبار و آسوده

(. همچنين، امهام صهادق )ع( در   6ا   86: 9ق.، ج 6906)کلينی، « دنديخر ینم، مِلكی کردند ینمآماده 

مفضّل!... به گنجشكان نگر که چگونه خوراک خود را در روز به چنهگ   يا: »ديفرما یمحدي ی به مفضّل 

با حرکت کردن و به  ديبلكه با ،ستيآنها ن اريجا آماده و در اختكيخوراک  نيو چنان است که ا آورند یم

پس منهزّه اسهت    .گونه است نيبه هم دگانيآفر ةکنند. وضع هم دايپ یجستجو پرداختن به آن دسترس
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خود را به اندازه مقدّر کرد... و آن را چنان قرار نداد که از دسترس بهه دور   دگانيآفر يکه روز يندخداو

در دسهترس   یتالشه  چيهه  یو به  گانينداشت که به را زيان نو چن ازمندنديبه آن ن دگانيآفر رايباشدا ز

بهه   یخهوراک  يها يازمندي. اگر نداشت یوجود نم یمصلحت چيه یچگونگ نيکه در ا رايآنان واقع شودا ز

تها   خوردنهد  یو آن انهدازه مه   بردنهد  یبهه آن حملهه مه    انيه ، چارپاداشهت  یجا و آماده وجود مكيصورت 

و  یناسپاسه  تِيه بهه نها  ،آمد یم شيپ شانيکه برا یبا فراغت زيمردم ن هاشان باد کند و هالک شوند. شكم

 (.60: 6060عمر، )ابن« گرفت یرا م نيسراسر زم يو زشتكار یو تباه شدند یگرفتار م یسرمست

اين حديث خود نشان از مصلحتی است که خداوند متعال ديده است و از اين رو، تالش براي کسب 

 گذاري( به گفتة معصوم از وظاي  بندگان است. چون سرمايهروزي و همچنين تدبير آن )هم

 گذاری ( اهداف سرمایه7ـ1ـ9

گذاري کسب بازدهی از يک دارايی اسهت، امّها يهک انسهان مهؤمن در       در نگاه متعار ، هد  سرمايه

و  ي را نيز مدِّ نظر قرار دارد. شكر و عبادت خداوند و آشكار کردن نعمهت تر یمتعالگذاري اهدا   سرمايه

 .باشد یمگذاري  همچنين ممنوعيّت راکد گذاشتن سرمايه از الزامات شارع بر مؤمنان در زمينة سرمايه

 شکر و عبادت خداوند

چه زيبا هد  غايی نعمات خداوند را بيان کرده است که همانا شكر و پرسهتش خداونهد    قرآن کريم

پس، از  :یِّبًا وَاشْکُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن کُنتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَفَکُلُواْ مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّهُ حاَل ً طَ»متعال است: 

اگهر او را   ،جها آوريهد   هآنچه خدا روزيتان کرده است، حالل و پهاکيزه بخوريهد و شهكر نعمهت خهدا را به      

اْ وَاشْرَبُواْ وَ َ تُسْرِفُواْ یَا بَنِی آدَمَ خُذُواْ زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ وکُلُو»(ا 669)النّحهلن   «پرستيد مى

اللّهِ الَّتِیَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِـی   زِينَةَقُلْ مَنْ حَرَّمَ  * إِنَّهُ  َ یُحِبو الْمُسْرِفِینَ

اى فرزنهدان   :کَ نُفَصِّلُ اآلیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُـونَ کَذَلِ الْقِیَامَةِیَوْمَ  خَالِصَةًالدونْیَا  الْحَیَاةِلِلَّذِینَ آمَنُواْ فِی 

هاى الههى( بخوريهد و بياشهاميد،     آدم! زينت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود برداريد و )از نعمت

هاى الههى را کهه بهراى     بگو: چه کسى زينت. *دارد ولى اسرا  نكنيد که خداوند مسرفان را دوست نمى

بگو: اينها در زندگى دنيا براى کسانى اسهت   .و روزيهاى پاکيزه را حرام کرده؟! است بندگان خود آفريده

ولى( در قيامهت، خهالص )بهراى مؤمنهان(      ،)اگرچه ديگران نيز با آنها مشارکت دارند ،اند که ايمان آورده

 .(06ه00)األعرا ن « دهيم اينگونه آيات )خود( را براى کسانى که آگاهند، شر  مى .خواهد بود
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 آشکار کردن نعمت

و دوستار آن است  دارد یمهر آينه خداوند زيباست و زيبايی را دوست »فرمايد:  رسول خدا )ص( می

 (.0ا   066: 76ق.، ج 6900)مجلسی، « بنگرد اش بندهکه نعمت خويش را بر 

نی کهن.  بها آن بازرگها   دينه فرما یمدر حدي ی امام صادق )ع( به يكی از ياران خود مبلغی را دادند و 

بدان که مرا به سود آن رغبتی نيست، هرچند که سهود خواسهتنی اسهت، امّها مهن      »فرمايند:  سپس می

)کلينهی،  « آورم یمه ي آفريهدة او روي  هها  بههره که خداوند مرا در حهالی ببينهد کهه بهه      دارم یمدوست 

 (.60ا   71: 9ق.، ج 6906

 نگری و تدبیر زندگی آینده

 نآ ازکهس چيهزي از روزي خهداي سهبحان را در اختيهار دارد، بايهد       هر »فرمايد:  امام علی )ع( می

که اگر انسان به مردم نيازمند شهود، نخسهت    ديبر یمي به سر ا زمانهدرست نگهداري کندا زيرا شما در 

(. امام صهادق )ع( بهه   989ا   600: 00ق.، ج 6087)ابن أبی الحديد، « کند یمدينش را به آنان تسليم 

زمينی ُپردرخت يا کشهتزاري تهيّهه کهنا زيهرا هرگهاه اّتفهاق يها        »فرمايد:  اد  میخدمتكار خويش، مص

را اداره کنهد،   اش خهانواده ي مهالی دارد کهه   ا پشهتوانه مصيبتی براي انسان پيش آيهد و او بهه يهاد آورد،    

وَ امّها  »... فرمايهد:   همچنين آن حضرت )ع( مهی  (.86: 9ق.، ج 6906)کلينی، « خواهد بود سخاوتمندتر

، به اندازة نياز يهک سهالش از آن بهر    گرفت یمالمال را  سلمان، رضی اهلل عنه، هرگاه سهم خود را از بيت

ی، حهال آنكهه   کن یمكه زاهدي، چنين نيا با، تا نوبت آينده دريافتش فرارسد. به وي گفته شد: گرفت یم

را اميد  ميزندگرا بيم داريد،  ي يا فردا؟! سلمان پاسخ داد: چرا همانگونه که مرگمريم یمی امروز دان ینم

خهود را تهأمين کنهد، روانهش بها او نهاآرامی         یزنهدگ آنگاه که آدمی نتواند نياز  ديدان ینم؟! مگر ديبر ینم

 )همان(.« ؟!ابدي یمو هرگاه نيازش را تأمين سازد، روانش آرامش  کند یم

 تدبیر و ساماندهی دارایی

)مجلسهی،  « مردانگهی، نگههداري درسهت از مهال اسهت      يهها  نشانهاز »فرمايد:  پيامبر خدا )ص( می

« نگهداري نيكو از مال، نشانة ايمان اسهت »فرمايد:  (. امام صادق )ع( نيز می7ا   060: 71ق.، ج 6900

بايد از مال نيكهو نگههداري کنهیا    »فرمايد:  (. همچنين آن حضرت می0ا   87: 9ق.، ج 6906)کلينی، 

 (.1ا   88)همان: « شود یمنياز  و از فروکاهی بی ابدي یمقدرت  ناي بازيرا انسان بخشنده 

 ممنوعیّت راکد گذاشتن سرمایه

آية ذيل صراحتاً از راکدگذاري سرمايه منع کرده است. اسهالم اصهرار بهر گهردش مهال در جامعهه و       
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 وَالْفِضَّةةََ وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الـذَّهَبَ »گذاري( آن در مصالح فرد و جامعه دارد:  صَر  )مصر  يا سرمايه

و کسانى که طهال و نقهره را گنجينهه )و ذخيهره و      :وَ َ یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ

 (.09)التّوبهن  «کنند، به مجازات دردناکى بشارت ده! سازند و در راه خدا انفاق نمى پنهان( مى

شنيدم که فرمود: در آنچه انسان از خود باقی »)ع( آمده است: همچنين به نقل از زُراره از اباعبداهلل 

، هيچ چيز به اندازة مال خاموش )طال و نقره( به زيان او نيست. گفتم: با آن امهوال چهه کنهد؟    گذارد یم

 (.0ا   66: 9ق.، ج 6906)کلينی، « فرمود: آن را در باغی هزينه کند

 تالش و کوشش

و اينكهه بهراى انسهان    : وَأَن لَّیْسَ لِلِِّْنسَانِ إِلَّا مَـا سَـعَى  »رمايد: ف می قرآن کريمخداوند متعال در 

. در واقع، خداوند متعال انسان را امهر بهه کوشهش و    (06النّجمن )« اى جز سعى و کوشش او نيست بهره

، هها  يهی داراگذاري و تدبير صهحيح   تالش نموده است. از اين رو، بدون تالش و کوشش در زمينة سرمايه

 ن چيزي به دست نخواهد آورد.انسا

 عمران زمین

اوسهت کهه شهما را از زمهين     . ...: ..هُوَ أَنشَأَکُم مِّنَ األَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا...»فرمايد:  خداوند می

(. در واقع، خداوند به انسهان يعنهی خليفهة خهود در     16)هودن ....« آفريد و آبادى آن را به شما واگذاشت

گهذاري و صهر  منهابع در     مران و آبادانی آن داده است و اين مهم نيز بهدون سهرمايه  زمين دستور به ع

 .شود ینمي مختل  اقتصاد ميسّر ها بخش

 گذاری و نحوۀ تجهیز وجوه ( منابع مورد سرمایه7ـ1ـ3

ي اسالمی است که در آيهة زيهر متبلهور اسهت:     ها هيتوصروي در مصر  و انفاق از  تدبير مال و ميانه

هرگهز دسهتت    :إِلَى عُنُقِکَ وَ َ تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا مَغْلُولَةًجْعَلْ یَدَکَ وَ َ تَ»

را بر گردنت زنجير مكن )و ترک انفاق و بخشش منما( و بيش از حدّ )نيهز( دسهت خهود را مگشهاى تها      

ههر  »فرمايهد:   (. همچنين پيامبر خدا )ص( مهی 06)اإلسرا ن  «مورد سرزنش قرار گيرى و از کار فرومانى

بدههد و اگهر    اش خهانواده يک از شما که فقير است، نخست به خود بپردازد. اگر مهالی افهزون آمهد، بهه     

« ي ماند، به خويشاوندان يا بستگانش بپردازد و اگر باز هم ماند، اين سهو و آن سهو هزينهه کنهد    ا نهيشيب

 (.061: 1ق.، ج 6076)المتّقی الهندي، 
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انهداز   حديث فوق و ديگر احاديث مشابه همگی بر تدبير مال و ابتدا هزينه بر امور جاري، سپس پس

 .کنند یمگذاري به حدّ نياز و در نهايت، انفاق در راه خدا تأکيد  و سرمايه

 گذاری ( مرحلة اجرای سرمایه7ـ1

. از ايهن  شود یمو خريد دارايی  گذاري و انجام معامله گذار وارد اجراي سرمايه در اين مرحله، سرمايه

رو، اين مرحله بيشتر رويكردي فقهی و معامالتی دارد، هرچند که نگاه اخالقهی نيهز در آن مهورد اعتنها     

ي تجهاري از موضهوعات   هها  طهر  ، قراردادها، معامالت، ش هرَکا و  ها يیدارا، بازارهااست. مواردي همچون 

 مورد توجّه در اين مرحله هستند.

 گذاری رهای مورد سرمایه( بازا7ـ1ـ1

و  هها  یژگيودر روايات وارده از ائمّة هدي تأکيدي خاص بر بازار مسلمين شده است و براي اين بازار 

يی برشمرده شده است. از جمله فرض است که در بازار مسلمين همة اجناس حهالل و طيّهب و   ها تيّمز

بايد صفاتی که مهورد نظهر معصهومين در    ي اسالمی بازارها. براي شناخت باشند یمقابل خريد و مصر  

ـ  یمَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَ (ص)وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ »اين بازارهاست، مورد توجّه قرار گيهرد:   خَمْـسَ   حْفَظْیَفَلْ

حَ إِذَا بَـاعَ وَ الـذَّمَّ إِذَا   وَ الْمَـدْ  وبِیُالرِّبَا وَ الْحَلْفَ وَ کِتْمَانَ الْعُ عَنَّیبِیَوَ لَا  نَّیَشْتَرِیَ خِصَالٍ وَ إِلَّا فَالَ

پنج خصلت را رعايت نمايهد و گهر نهه     خرد یمو  فروشد یمکسی که  ديفرما یمرسول خدا ص  ی:اشْتَرَ

ج  تها،  )صدوق، بهی « نخرد و نفروشد: اجتناب از ربا، سوگند، کتمان عيب و مد  در فروش و ذم در خريد

 (.0707ا   669: 0

و عاقبت و نهايهت کهار از مهوارد مهورد توجّهه در انتخهاب حهوزة         همچنين توجّه به منفعت عمومی

)تميمی  «است تر کينو عاقبت آن  تر یهمگانآهنگ کارهايی را نما که منفعت آن »گذاري است:  سرمايه

 (.960ق.: 6909آمدي، 

 گذاری ی مورد سرمایهها ییدارا( 7ـ1ـ1

را )مگر آنچه خود صهراحتاً تحهريم    ها يیادارگذاري در کلّيّة نعمات و  خداوند مصر  خريد و سرمايه

یَا أَیوهَا النَّاسُ کُلُـواْ  : »داند یمفرموده،( حالل کرده است و تحريم نعمات را از سوي انسان افترا به خود 

اى مهردم! از آنچهه در    :مِمَّا فِی األَرْضِ حاَلَ ً طَیِّباً وَ َ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ موبِینٌ

دشهمن آشهكار    چهه اينكهه او   ،زمين است، حالل و پاکيزه بخوريد و از گامهاى شهيطان پيهروى نكنيهد   

قُلْ أَرَأَیْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَکُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحاَلَ ً قُلْ آللّهُ »(ا 618)البقرهن « شماست

ايد که بعضى از  ديده ،بگو: آيا روزيهايى را که خداوند بر شما نازل کرده :عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَأَذِنَ لَکُمْ أَمْ 
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ايد؟! بگو: آيا خداوند به شما اجازه داده يا بر خدا افترا مى بنديد )و از  آن را حالل و بعضى را حرام نموده

 (.96)يونسن « کنيد؟!( پيش خود حالل و حرام مى

 ی تجاریها طرفشُرَکَا و ( انتخاب 7ـ1ـ9

ي تجهاري  هها  طر در روايات متعدّد به تناسب موضوع و واقعة مرتبط، معصومين اشاراتی نسبت به 

گري، نفی غرر و تدليس، التهزام بهه اجهراي قراردادهها و      . اين موارد داليلی همچون نفی واسطهاند نموده

هيچ يک از شما نبايد براي »فرمايد:  ص( میحدود شرعی و ... داشته استا به عنوان نمونه رسول اکرم )

استقبال از کاروان تجاري از شهر خارج شود ... خداوند روزي برخی مسلمانان را به دسهت برخهی ديگهر    

نشهين گهردد.    نبايد شهرنشين واسطة فهروش باديهه  »(، و نيز: 618: 9ق.، ج6901)الكلينی، « نهاده است

 )همان(. «نهد یمبرخی ديگر رسان  خداوند برخی از مسلمانان را روزي

 گذاری ( قراردادهای مورد سرمایه7ـ1ـ3

، مگر آنچه مهورد نههی قهرار    باشند یمتمامی قراردادها مورد احترام « اوفوا بالعقود»طبق آية شريفة 

گهذاري از نظهر اسهالم گسهترده      گرفته استا م ل ربا. از اين رو، دامنة قراردادها و ابزارهاي مورد سرمايه

ايد! به پيمانهها )و قراردادهها(    اى کسانى که ايمان آورده ...:یَا أَیوهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ: »باشد یم

در حالى که خدا بيع را حالل کهرده، و  ...  ....:وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...»(ا 6)المائدهن....« وفا کنيد

یَا أَیوهَا الَّذِینَ آمَنُواْ  َ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِـلِ إِ َّ أَن تَکُـونَ   »(ا 079بقرهن )ال...« ربا را حرام

ق نامشروع( ر ايد! اموال يكديگر را به باطل )و از ط  اى کسانى که ايمان آورده ...:عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ تِجَارَةً

 (.06)النّسا ن ...« ضايت شما انجام گيردمگر اينكه تجارتى با ر ،نخوريد

 ( معامالت و شرایط آن7ـ1ـ2

و همچنين روايات معصومين مهوارد بسهياري در بيهان شهرايط فقههی و اخالقهی انجهام         قرآن کريم

معامالت دارند که در جهت موضوعاتی همچون عادالنه شدن معامالت بين مسهلمين و همچنهين أخهذ    

فروشهی، غهشّ و تهدليس و تقلّهب و حهذ        و انصا  و نفی غهرر، نهزاع، کهم    سود عادالنه، ايجاد شفّافيّت

، هها  يهی داراگهذاري   گذاري علمی، مفاهيم متعهارفی همچهون ارزش   . در سرمايهباشد یمو غيره  ها واسطه

 .گردد یمدر آيات و روايات مشاهده  نهاشفّافيّت و افشا وجود دارد که به وضو  تأکيد بر آ
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 ها ییداراگذاری صحیح  ارزش

 ها يیداراگذاري است. يافت ارزش واقعی  از مباحث مهم در سرمايه ها يیداراگذاري  ارزشيابی و ارزش

گذاري و کسب سود و يا اجتنهاب از ضهرر دارد. تأکيهد بهر ايهن مسهأله را        تأثير بسزايی در بازدة سرمايه

 * وَیْـلٌ لِّلْمُطَفِّفِـینَ  »نمونهه:   ا به عنهوان کنند یمفروشی را نهی  يافت که کم قرآندر آياتی از  توان یم

* فروشهان!   واى بر کم :وَإِذَا کَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ * الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ

امّها هنگهامى کهه    *  ،گيرنهد  طهور کامهل مهى     هخهود را به   کنند، حقّ آنان که وقتى براى خود پيمانه مى

وَیَـا قَـوْمِ أَوْفُـواْ    »(ا 6هه 0)المطفّفهينن  « گذارنهد  خواهند براى ديگران پيمانه يا وزن کنند، کم مى مى

و اى قهوم   :الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَ َ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَ َ تَعْثَوْاْ فِی األَرْضِ مُفْسِـدِینَ 

آنان نكاهيهد   تمام دهيد و بر اشيا )و اجناس( مردم عيب نگذاريد و از حق من! پيمانه و وزن را با عدالت 

شماري دارايهی   فروشی و يا کم شود، از کم که مشاهده می . چنان(89هودن )« و در زمين به فساد نكوشيد

 مردم نهی شده است و از آن تعبير به فساد فی األرض شده است.

 شفّافیّت و افشا

گذاري اشاره کرده، شفّافيّت اطّالعاتی از موارد مههمّ مهورد    ول اخالق سرمايههمانگونه که پِک در اص

گذاري متعار  است. اين مبحث در متون فقهی  گذاري و همچنين اخالق سرمايه بحث در دانش سرمايه

هايی همچون نهی از غرر، تدليس و فريب مورد اشاره قرار گرفته اسهت و معهامالت غهرري نيهز      با عنوان

و راه  رديه گ یماو را   يروزهر کس به برادر مسلمانش نيرنگ زند، خداوند برکت : »شود یمرده باطل شم

به راستی »(ا 019: 70ق.، ج 6900)مجلسی، « نهد یمو او را به خود وا سازد یميش را تنگ زندگتأمين 

(. 089: 60ج ق.، 6906)حرّ عاملی، « که تاجر راستگو روز قيامت با سفيران گرامی نيكوکار همراه است

خداوند متعال مسألة ثبت و ضبط اطّالعات مهالی و قراردادهها را    قرآن کريم،آية  نيبزرگترهمچنين در 

یَا أَیوهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِـدَیْنٍ إِلَـى أَجَـلٍ    »فرمايد:  مورد اشاره و تأکيد قرار داده است و می

ايهد! هنگهامى کهه بهدهى      اى کسانى که ايمان آورده ...:ب بَّیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِموسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَلْیَکْتُ

اى از روى  دارى )به خاطر وام يا داد و ستد( به يكديگر پيدا کنيد، آن را بنويسيد! و بايهد نويسهنده   مدّت

 (.080)البقرهن...« عدالت، )سند را( در ميان شما بنويسد

 پذیری ریسک

فَلَا مُمْسِکَ لَهَا وَمَا یُمْسِکْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ  رَّحْمَةٍمَا یَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن »فرمايد:  می قرآن کريم

آن را  يتوانهد جلهو   هر رحمتى را خدا به روى مردم بگشايد، کسى نمهى : مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ
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« قادر به فرستادن آن نيسهتا و او عزيهز و حكهيم اسهت     بگيرد و هر چه را امساک کند، کسى غير از او

« پذير( رزق و روزي تضمين شده اسهت  تاجر ترسو محروم است و براي تاجر جسور )ريسک»(ا 0)فاطرن 

 (.6006ق.: 6067)المتّقی الهندي، 

 گذاری ( مرحلة پس از اجرای سرمایه7ـ9

ن اداره و مهديريّت دارايهی، خهروج از    گذاري در يک دارايی، موضوعاتی همچو پس از خريد و سرمايه

گذاري و الزامهات اخالقهی کسهب بهازده و      گذاري و همچنين نحوة مصر  عوايد سرمايه دارايی و سرمايه

 .رديگ یممنفعت، مورد بحث و توجّه قرار 

 گذاری ( نحوۀ مشارکت و مدیریّت سرمایه7ـ9ـ1

کهه امهروزه در علهم     باشد یممال، توصية معصومين به مؤمنين براي افزايش مال و دارايی  تدبير در

. گهردد  یمگذاري و مديريّت و حاکميّت شرکتی متبلور  گذاري در مفاهيمی م ل مديريّت سرمايه سرمايه

« بير بد نگرانممن دربارة امّتم از فقر نگران نيستم، بلكه دربارة ايشان از تد»فرمايد:  رسول اکرم )ص( می

دستماية اندکی که همراه بها تهدبير   »فرمايد:  (. امام علی )ع( نيز می06: 9ق.، ج 6900أبی جمهور،  )ابن

تدبير »(ا نيز: 6698:   6010)محدث ارموي، « باشد، بهتر است از بسياري که بدون تدبير مصر  شود

 (.9800)همان:   « دهد یمبر باد و بدي تدبير ثروت بسيار را  بخشد یمدرست، مال کم را افزونی 

ريهزي و اجهراي بهينهه     گذاري، برنامه ، هد قرآندر عرصة حكومت و مديريّت عمل صالح مورد نظر 

کنندة اصلی پيشرفت و سهعادت   است که چنين تدبيروَرزي بهترين اندوخته و پشتوانة مديريّت و تعيين

 (.661: 6088است )ر.کا دلشاد، 

 گذاری د سرمایه( نحوۀ مصرف عوای7ـ9ـ1

گذاري، توسعة رزق و روزي و نعمات بندگان اسهت. اسهالم دسهتورات زيهادي بهراي       از نتايج سرمايه

دارد که از آن جمله مصر  شخصهی و بهراي خهانواده و نزديكهان،      ها يیدارانحوة مصر  عوايد ناشی از 

فرمايهد:   مبر خدا )ص( می. پياباشد یمگذاري مجدّد  انفاق و صدقات و زکات و خمس و همچنين سرمايه

مال خوب چهل است و افزون بر آن شصت، و واي بر دارندگان صدها! مگر آنكه بخش گرامیِ مهالش را  »

پيشهه و   را قربانی کند و هم خود بخورد و هم افهراد قناعهت   اش فربهببخشد، افزونی را انفاق کند، حيوان 

 (.70: 6ق.، ج 6969)طوسی، « گدا را بخوراند
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 و برای خانواده و نزدیکان مصرف شخصی

اى کسهانى   ...:یَا أَیوهَا الَّذِینَ آمَنُواْ  َ تُحَرِّمُواْ طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَکُمْ»فرمايد:  خداوند متعال می

)المائهدهن  ...« ايد! چيزهاى پاکيزه را که خداوند براى شما حالل کرده است، حرام نكنيهد  که ايمان آورده

 اش خهانواده بر آن که از نعمت برخوردار است، واجب اسهت کهه بهر    : »نديفرما یمرضا )ع( نيز (. امام 87

 (.9ا   66: 9ق.، ج6906)کلينی، « دستی کند گشاده

 انفاق و صدقات

پرسهند چهه چيهز انفهاق      و از تو مهى  ... :...وَیَسْأَلُونَکَ مَاذَا یُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ...»فرمايد:  خداوند می

 (.066البقرهن ...«)بگو: از مازاد نيازمندى خود کنند؟

 زکات

وَأَمَـرُوا   الزَّکَةاةََوَآتَـوُا   الصَّةلَاةََالَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَـامُوا  »فرمايد:  خداوند متعال می

کهه ههر گهاه در زمهين بهه آنهها قهدرت        همان کسانى : الْأُمُورِ عَاقِبَةُنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلَّهِ  بِالْمَعْرُوفِ وَ

 ةکننهد و پايهان همه    دهند و امر به معرو  و نهى از منكر مى دارند و زکات مى بخشيديم، نماز را برپا مى

 (.96)الحجن « خداست کارها از آنِ

 خمس

ـ     »فرمايهد:   می قرآن کريمخداوند متعال در  هِ خُمُسَـهُ  وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْـتُم مِّـن شَـیْءٍ فَـأَنَّ لِلّ

نَـا عَلَـى   وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِن کُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْ

غنيمتى به دسهت   بدانيد هرگونه :عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ

مسهكينان و وامانهدگان در راه )از آنهها(     ،يتيمان ،القربى پيامبر، و براى ذى و مس آن براى خداآوريد، خ 

از باطهل، روز درگيهرى دو گهروه )باايمهان و      خود در روز جهدايى حهقّ   ةاگر به خدا و آنچه بر بند .است

)األنفهالن  « دا و خداوند بهر ههر چيهزى تواناسهت    اي در[ نازل کرديم، ايمان آوردهايمان( ]= روز جنگ بَ بى

96.) 
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 گذاری مجدّد سرمایه

در حدي ی امام صادق )ع( به يكی از اصحاب هزار و هفتصد دينار داد و به او فرمود: بها آن بازرگهانی   

کن. وي با آن مال صد دينار سود کسب کرد. امام )ع( از اين خبر بسيار خرسند شد و فرمهود: آن را در  

 (.71: 9ق.، ج 6900من قرار بده )ر.کا کلينی،  سرماية

 ( الزامات اخالقی کسب بازده و منفعت7ـ9ـ9

گذاري و رعايت تمامی اصول علمی در فرايند آن الزاماً منتج به کسب بازده و نيهل بهه    صر  سرمايه

ن، تقوا، شكر يی را همچون الزام به ايماها تسنّ، بلكه خداوند اصول و گردد ینمگذاري  اهدا  در سرمايه

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُـواْ وَاتَّقَـواْ   »عنوان نموده است:  ها انسانو عدالت را جهت گشايش روزي براي 

آوردند و تقوا پيشهه   و اگر اهل شهرها و آباديها ايمان مى ..:لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَاألَرْضِ.

لَئِن شَـکَرْتُمْ ألَزِیـدَنَّکُمْ   »...(ا 61)األعرا ن ...« گشوديم مان و زمين را بر آنها مىکردند، برکات آس مى

اگر شكرگزارى کنيد، )نعمت خهود را( بهر شهما خهواهم افهزود و اگهر        :وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ

بهه وسهيلة   : »ديه فرما یمه ، نيهز  السّهالم  . امام علی، عليهه (7الحجن ) «ناسپاسى کنيد، مجازاتم شديد است

(. 091ق.:  6961شههري،)  )محمّهدي ري « شهود  یمه ي خداوند مضاع  ها نعمتحاکميّت عدل، برکات و 

« بنهدد  یمه ي الههی رخهت بر  ها نعمتآشكار شود، برکات و  ها ظلموقتی در جامعه جنايات و »همچنين 

 (.097)همان: 

 گیری نتیجه

تا روايات و احاديهث و اقهوال و افعهال معصهومين، در      ن کريمقرآبا نگاهی به متون اسالمی، از آيات 

 توانهد  یمه ي وجود دارد کهه  گذار هيسرماي زيادي مرتبط با اخالق اسالمی در زمينة ها گزارهکه  ميابي یم

راهگشاي ما در رسيدن به سعادت الهی در دنيا و آخرت باشد. جلب رضاي الهی و کسب نعمات دنيهوي  

بسهياري   به یمبتلر موضوع خطيري همچون مسائل مالی و اقتصادي که امروزه و ا خروي و شكر خالق د

 .باشد یم ها از مؤمنين گشته، نيازمند بررسی اين متون و فرمان

ي ايجاد گردد. بها  گذار هيسرمادر اين مقاله سعی گرديد تا چارچوبی براي مباحث اخالق اسالمی در 

ي و...(، اجرا )معامالت، ريگ ميتصمی قبل از اجرا )اهدا ، گذاري به سه مرحلة کلّ نگاهی فرايندي سرمايه

مقرّرات و قراردادها و...( و پس از اجرا )مديريّت، عواقب، مصهر  و خهروج( تقسهيم گرديهد. بسهياري از      

، در اين چارچوب قرار گرفته اسهت  رنديگ یمموضوعات اخالقی که در ک ت ب روايی در ابواب مختل  قرار 
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گذاري نشان  گيري از اين آيات و روايات در امر سرمايه گذاري و لزوم بهره موضوع سرمايه با آنهاو ارتباط 

ي ايهن  ها افتهگذاري از ي بندي آيات و روايات و طرّاحی چارچوب موضوعی اخالق سرمايه داده شد. طبقه

 مقاله است.

در ايهن   تهر  جهامع  راهنمايی باشد بهراي تحقيقهات   تواند یماين چارچوب در عين کلّی و موجز بودن 

ي. بهالتّبع بها   گذار هيسرماي تخصّصی و احياناً هر يک از موضوعات مرتبط با امر ها هحوززمينه و ورود به 

نگاه کلّی اين اثر و همچنين پيشرو بودن در ارائة اين مبحث، مجال تدقيق و تعميق مطالب در هر يهک  

در تحقيقات بعهدي از   تواند یمت که اين امر از موضوعات و تدبّر در زمينة نظر شارع مقدّس وجود نداش

 ط ر ق زير تكميل گردد:

 دست آمده. ي و تقويت يا اصال  چارچوب بهگذار هيسرماي ديگر از مفاهيم ها بندي ه ارائة طبقه

 ي بر اساس آيات و روايات.گذار هيسرماه بررسی اخالقی هر يک از موضوعات و مفاهيم موجود در 

ي )همچون مسئوليّت اجتمهاعی، حفهظ محهيط زيسهت     گذار هيسرمادر اخالق  ه بررسی مباحث متعار 

 و...( بر اساس آيات و روايات.
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