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اقتصادىطبقه بندى نهادهاى 

طبقه بندى 
نهادهاى اقتصادى

نهادهاى دولتى

نهادهاى غير 
اجرايى

نهادهاى اجرايى

نهادهاى 
غيردولتى

نهادهاى توليدى

نهادهاى غير 
توليدى

نهاد بنگاه هاى. 1
.كمك معّوض

نهاد بنگاه هاى . 2
.كمك بالعوض

.نهاد بازار. 3
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نهادهاى غيردولتى

نهاد بازار

بازار سرمايه. 1

بازار كار. 2

بازار كاال وخدمات. 3

198مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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نهادهاى غيردولتى

نهاد ی هاخصلت
نظام در بازار

اقتصادى اسالم 

.كارآيى بازار. 1

.چگونگى تعيين قيمت وقيمت مطلوب. 2

.نقش دولت در بازار. 3

.محدوديت هاى بازار. 4

.انحصار در بازار. 5

198مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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بيع الحاضر للباديو الرُّكْبَانِتَلَقِّي 
عنن يين  جاء في نصوص نبوية كثيرة النهي عن تلقي الركبان، و-3•

لقىى ال يت»: قنال( ص)أن رسول اللّن  : ففي الحديث. الحاضر للبادي
.«1« »، و ال يبي  حاضر لبادأحدكم تجارة خارجا من المصر

بين  ال ي»: قال( ص)أن رسول اللّ  : و روى الشافعي يسنده إلى جاير•
. «الناس يرزق يعضهم من يعضدعوا .لبادحاضر 

وا ال تلقّن»: قنال( ص)أن رسول اللّ  : روى يسنده إلى أيي هريرةكما •
.«2« »السل 

652: اقتصادنا؛ ص
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الرُّكْبَانِتَلَقِّي 
ل أصنحا  خروج التاجر إلى خارج البلد، ليستقب: تلقي الركبان هوو •

يرجن  إلنى البضائ ، و يشتري منهم يضائعهم، قبل أن يدخلوا البلد، و
.المدينة فيبي  السل  على الناس

652: اقتصادنا؛ ص
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
رويين، أن يتولى تاجر المدينة شننن القن: و يي  الحاضر ألهل البادية•

و الذين يقدمون المدينة و هم يحملون منتجاتهم منن فواكن  و ألبنان
. «3»غيرها، فيشتريها منهم ثم يبيعها و يتجر يها 

652: اقتصادنا؛ ص
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
سالمي أن النهي عن هاتين العمليتين يحمل طاي  االتجاه اإل: واضحو •

و النهىي يتىتهدا االسىتءنان اىن ال سىي الذي نحاول إثبات ، ألن 
تهلك ، الذي يحول ي  دون مواجهة صاحب السلعة للمسدوره الطفيلي

. يينهمنامباشرة، ال لشي ء إال ليريح الوسيط على أساس إقحام نفسن 
بر عنن فالوساطة هنا ال يرحب يها اإلسالم، ألنها وساطة متكلفة ال تع

ادلة أي محتوى إنتاجي لعمليات التجارة، يل عن هدف في مجرد المب
.ألجل الريح

652: اقتصادنا؛ ص
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تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
•______________________________

، 327، و ص 22951، الحنننديث 326، ص 12ج ( الوسنننائل( )1)
.22953الحديث 

.93، ص 3ج ( األم( )2)•
جنواهر )، و 296، ص 3ج ( الروضة فني شنرا اللمعنة)الحظ ( 3)•

.470، ص 22ج ( الكالم

652: اقتصادنا؛ ص
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لنَّارِقَرْضِ الْخَمِيرِ وَ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ مَنْعِ امَنْعِ 

رِيَا ُ كَرَاهَةِ مَنْ ِ قَرْضِ الْخَمِيرِ وَ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ مَنْ ِ النَّا38« 5»•
مُحَمَّدُ يْنُ الْحَسَنِ يِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ يْنِ أَحْمَدَ يْنِ « 6»-22958-1•

كُونِيِّ  عَننْيَحْيَى عَنْ يُنَانِ يْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيِي ِ عَنِ ايْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السنَّ
عَن ُ فَنإِنَّ مَنْ-لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ الْخَمِينرِ وَ الْخُبْنزِ: جَعْفَرٍ عَنْ أَيِي ِ ع قَالَ

.يُورِثُ الْفَقْرَ

 445: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
•______________________________

.697-158-7التهذيب -(1)
.3988-273-3الفقي  -(2)•
.15-177-5الكافي -(3)•
.11-2أمالي الطوسي -(4)•
أحاديث3في  38البا  -(5)•
.718-162-7التهذيب -(6)•
 446: ، ص17وسائل الشيعة، ج •

 445: ، ص17وسائل الشيعة، ج 



13

يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
.«1»رَوَاهُ الصَّدُوقُ يِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَ ُ وَ •
مُحَمَّدُ يْنُ يَعْقُو َ عَنْ مُحَمَّدِ يْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّندِ « 2»-22959-2•

عَنْ أَيِني عَبْندِ « 3»يْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ يْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيِي الْبَخْتَرِيِّ 
.قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَحِلُّ مَنْ ُ الْمِلْحِ وَ النَّارِ: اللَّ ِ ع قَالَ

 445: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَايِنَا عَنْ سَهْلِ يْنِ زِيَادٍ عَنِ ايْنِ « 4»-22960-3•

ا قَالَ أَيُو عَبْدِ اللَّن ِ ع لَن: مَحْبُو ٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ يْنِ عَمَّارٍ قَالَ
أَهْنلِ فَإِنَّ ُ يَجْلِبُ النرِّزْقَ عَلَنى-تُمَانِعُوا قَرْضَ الْخَمِيرِ وَ اقْتِبَاسَ النَّارِ

.مَ َ مَا فِي ِ مِنْ مَكَارِمِ الْنَخْلَاقِ-الْبَيْتِ

.«5»وَ يَنْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَقُولُ•

 445: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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