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 یبازرگان مداری اسالمی در حوزه اخالق

 مهدی امینی فرد

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات سیرجان، کارشناس ارشد

 

 دهیچک

 یبکنند. در اسالم اصول اخالق   دیدانند چه با یم یشوند و کمتر کسان یروبه رو م یاریبس یروزه انسانها با موضوعات اخالق هر

 زیدرس ت و لل ت تم ا    نیاز اصول که ماب یتوان به عنوان مجموعه ا یاصول را م نی. ادیانم یرا اداره م یزندگ یتمام جنبه ها

انجام دهد و  دیرا با ییکند فرد چه کارها یم زیاست که تجو ییرشته هنجارها کی یکند، در نظر گرفت. اصول اخالق یم جادیا

 فی  ط میگ ردد. ق رآن ک ر    یس ازمانها مح دود م     به یبازرگان یاجتناب ورزد. چارچوب مرجع اصول اخالق دیبا ییاز چه کارها

، «ع دل »، «قس ت »، «ب ر » ،«ری  خ»ک ه عبارتن د از    ده د یمورد استفاده قرار م یخوب»مفهوم  فیتوص یاز واژه ها را برا یعیوس

و پش توانه ق انون و    دی  نما یم   دی  بر رابطه انسان با خالق خود تأک یاسالم اصول اخالق اسالم در.«یتقو»و « حق»، «عروفم»

افکن ده اس ت.    یپ   س ان دادن ب ه ان  تیاقتصادش را بر محور بودن انسان و مرکز ادیاسالم بن نیاست. د نیاخالق فقت و فقت د

ممک ن اس ت    یاخالق   رفتارو فطرت خ ود س ازد.   یمعنو یهایازمندیخود را تابع ن یمال یخواهد تا مصرفها یاسالم از انسان م

و  یعوام   س ازمان   ،یق انون  ریعوام   عبارتن د از ت تع اب    نی  . ادکرده ان فیرا تعر یداشته باشد که رفتار اخالق یبه عوامل یبستگ

از سازمانها مورد پس ند   یاریدر بس یصول اخالقا یباشد. راهنماها یم یگریمتأثر از عوام  د زین یکه عوام  فرد ،یعوام  فرد

توانن د توس ت توس عه     یم   ندشو یتجارت حالل م ریکه در گ ییها مختلف متفاوتند. سازمان عیصنا یواقع شده اند و اللب برا

 یس کورر و دس تورات اخالق     یاخالق   یستمهایاسالم با س یاخالق ستمیسرا پرورش دهند. یرفتار اخالق یاصول اخالق اسالم

 یق رار م    ریتح ت ت أث   یانسان یدارد و نه توست هوسها یدارند که نه به زمان بستگ یمتفاوت است. مسلمانان اصول انیاد ریسا

 .ردیگ یدر نظر م زیبلکه منافع اجتماع را ن شدیاند یم ینه تنها به منافع خود و بنگاه اقتصاد یاسالم خالق. اصول اردیگ

 .یمنافع اجتماع، یبازرگان اخالق ، یرفتار اخالق واژگان: دیکل
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