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تعیین قیمت از سوی دولت و ضوابط آن


محمد صرفی ،سيد حسن عابديان کلخوران

(تاریخ دریافت2931/20/02 :؛ تاریخ پذیرش)2931/20/21 :

چکيده
یكي از مباحث مهم در اقتصاد ،تعيين قيمتاز سوي دولت است و این تعيين قيمت تاثير زیادي در اقتصااد دارد هاگ نو اگ اي تاگ توليا ،
عرضگ ،اشتغال و تل هازار را تحت تاثير خود قرار مي ده  .در گاه اول قيمت نذاري از سوي دولت امر مناسب و هگ جاایي هاگ ار ماي
رس و دولت ها يز چگ هسا هگ آن اق ام ماین  .در این مقالگ هگ ر ا یشمن ان و فقهاي شيعگ توجگ ش ه است تگ ها توجگ هگ ادلّگ شرعي
آیا تعيين قيمت را جایز مي دا ن ؟ در این تحقيق هگ موارد ذیل دست مي یا هيم .2 :در شرایط عادي هازار؛ دولت مي توا قيمات تعياين
مای  .0 ،در شرایط خاص (احتكار ،تبا ي و ا حصار) افراد موظف هگ عرضگ تاال (ه ون تعيين قيمت) مي شو ؛ در صورتي تگ فروشن نان
اجحاف مو موظف هگ تاهش قيمت ا ؛ و انر همچنان اجحاف را ادامگ داد ؛ از سوي دولت قيمت تعيين مي شود.

کليدواژگان
احتكار ،ا حصار هازار ،تبا ي ،تعيين قيمت ،رخ نذاري.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری فقه و مباني حقوق و اندیشه امام خميني ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران
رایانامهsarfiamir@yahoo.com :
 استادیارگروه فقه و حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران
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مقدمه
در حال حاضر شاهد اجرای قيمت گذاری های متعدد از سوی دولت اسالمي هستيم؛ این قيمنت
گذاری ها تحت عناوی تنظيم بازار ،کنترل تورم و  ...انجام مي شود.
در ای مقاله بدون مالحظه جنبه های اقتصادی آن؛ فقط از جنبه فقهي ،موضوع قيمتگذاری از
سوی دولت بررسي ،و فرضيههای مورد نظر اثبات ميشود .ای مسئله آثار متعددی روی متغيرهای
اساسي چون سرمایهگذاری ،اشتغال ،توليد ،عرضه کاال و سطح عمومي قيمت ها در حنال و آیننده
اقتصاد دارد و از همي رو از زمان صدر اسالم مورد توجه پيامبر اسالم

(صن ا

علينه و آلنه و سنلم) و

ائمه معصومي (عليهم السنالم) و بزرگان و مجتهدان دیني قرار گرفته است .در ای بي اگرچه برخني
با توجه به آثار کوتاه مدت تعيي دستوری قيمت ها توسط دولت گرایش به اعطای چني اختياری
به دولت دارند اما غالب اندیشمندان اسالمي به ویژه فقها ،باتوجه به آیات ،روایات ،دالین شنرعي
و آثار بلند مدت تعيي دستوری قيمتها ،آن را مجاز نمي دانند و به ضرر اقتصاد دانسته و رد مني
کنند.

مفاهيم شناسي
پيش از ای که به بررسي موضوع در ابعاد مختلن

آن برنردازیم؛ الزم اسنت ميناهيم کليندی این

تحقيق ،به درستي تبيي شود.
قيمت

«قيمت» در لغت به معنای بها؛ ارزش ،ارج و نرخ مي باشد( .عميد؛ )6951 ،2 ،6831
قيمت گذاری

«قيمت گذاری» در لغت به معنای تعيي نرخ و توافق کردن بر یک قيمت اسنت( .الری6163 ،ه.ق،
 )252و در اصطالح فقه به معنای قيمت گذاریِ حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله ،بر اساس آن
قيمت است(.پيشي )
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قيمت گذاری از سوی دولت

جهت بررسي قيمت گذاری از سوی دولت ؛ باید شرایط و زمان قيمت گذاری را در نظنر داشنت.
از ای جهت شرایط قيمت گذاری توسط حاکم را به دو صورت زیر تقسيم مي شود:
ن شرایط خاصّ :منظور زمان احتکار؛ قحطي یا تباني مي باشد؛
ن شرایط طبيعي :زماني است که قحطي ،احتمال احتکار یا تباني نباشد؛
قيمت گذاری در شرايط طبيعي
در شرایط طبيعي ،تعيي قيمت به دست بایع مي باشد که برای آن به دالی زیر تمسّک مي شود:
آيه شريفه «تجارت»

خداوند متعال در قرآن کریم مني فرمایند« :اي أَياُّ َها لَّذ نايي َ ََن اول ال ََتْكلاول أ َْناولََّم ْ ََاْْ اَم ْ نَِّْْ نِ ناِ ننال أَ َْ وَماو ََ
نِت َرًة َع ْ وَاال » ای کساني که ایمان آوردهاید ،اموال یکدیگر را به باط نخورید ،مگر آنکه تجارتي با
تراضي از شما باشد( .النساء )25 ،1 ،بر اساس ای آیه شریيه عالوه بر نهى از اک منال و تصنر
در آن از راه باط (غصب ،سرقت ،خيانت یا عقود فاسده از باب ربا یا غينر آن) اباحن منال از راه
تجارت و کسب مشروع مشروط به تراضى متعاقدان شده است( .تربتي شهابي6162 ،ه.ق)661 ،2 ،
و تعيي قيمت از سوی حاکم؛ موجب عدم رضایت فروشنده مي شود.
استدالل به «الناس مسلطون علي اموالهم»

در رو ایت

نبوی(ص ّ ا

عليه و آله و سلّم) اسنت کنه مني فرماینند« :النناس مسنلطون علني امنوالهم»

(مجلسي6118 ،ه.ق )222 ،2 ،که تعيي قيمت از سوی دولت منافي با ای قاعده است.
استدالل به «عدم حليت مال مسلمان مگر به رضايت باطني اش»

ع ْ رَسُولِ اللَّهِ (ص ّ ا عليه و آله و سلّم) قَالَ« :لَّْم ْسالن أَخاو لَّْم ْسالن ن
مستدرك الوسائ و مستنبط المسائ ؛ 6113 /8:886ق) در ای

َال َنِاِ َن َّا نذال َعا ْ نِْا ن نَا ْف نسا ن» (ننور ؛
روایت نيز تصر در منال دیگنران

بر اساس رضایتمندی آن ها جایز شمرده شده است .چننان چنه این رضنایت از ناحينه یکني از
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مالکي وجود نداشته باشد ،مال آن ها بر دیگران حالل نميشود؛ گرچه از راه تجارت آن را کسنب
کرده باشند و اگر مالک مجبور باشد کاالی خود را به قيمتي عرضه کند کنه راضني بنه آن نيسنت،
کسي که کاال را با آن قيمت تهيه ميکند نميتواند در آن تصر

کند.

رواياتي که به طور صريح قيمت گذاری را منع نموده اند
دسته ای از روایت صراحتاً قيمت گذاری را منع نموده اند که در ای جا به برخي از آن هنا اشناره
مي شود« :و قن ن
ن
َما َر َر وَ نزياُ َو وَاْاص نَا َصا َ (ص ناِ
ِْ َّلذان (:ص ناِ علْا و ََّا و مالن ) ََّ ْاو َما ذر ْا َ َََّا م ْارالً نَانا ذَ ل ْ ْ
َ َ
َل ننْه َشْئ ً نَ َُعول نعِا َ ذن
لَّلل َأْكاِ ََا ْرضاه ْ ننا ْ ََا ْراو َو
علْ و ََّ و ملن )َ :ن كْت ن ََّْ َصى ذ
لَّللَ وَا َر ََل َنِن ُْ َعة ََلْ َِ ننُ ْ
ََ
ث ن َذ َ ْ
ن
صاحول» (صدوق6168 ،ه.ق )213 ،8 ،به پيامبر خدا (ص ّ ا عليه و آله و سلّم) گيتنه شند:
ن َذل ْ
لمتاْص ْحت ْ نَ نْ َ
خوب است برا ما قيمت بگذار ؛ زیرا قيمتها باال ميروند و پایي ميآیند .پيامبر(صن ّ ا علينه و
آله و سلّم) فرمود« :م  ،چنان نيستم که خدا را دیدار کنم ،در حالى که بدعتى نهاده باشنم کنه او منرا
در آن مُجاز نيرموده است .پس اجازه دهيند کنه بنندگان خندا از [داد و سنتد بنا] یکندیگر روز
بخورند ،و هر گاه از شما اندرز خواستم ،انندرزم دهيند ».و در واینت دیگنر از امنام صنادق(علينه
السالم) درباره نرخ گذار سوال شد .امام(عليه السالم) فرمود« :امير مؤمنان (عليه السنالم) بنرا احند
نرخ گذار نکرد ،بلکه هرکس [در برابر پول مساو ] جنس کمتر به مردم مىداد ،بنه و گيتنه
مىشد :همانند دیگران بيروش و در غير ای صورت از بازار بيرون برو مگر آنکه مواد خوراکى او
مرغوب تر از دیگران باشد( .بروجر 6125 ،ه.ق )896 ،1 ،و سنکونى از امنام صنادق
روایت مىکند که پيامبر اکرم

(ص ّ ا

(علينه السنالم)

عليه و آله و سنلّم) فرمود« :صاحب کاال به نرخ گذار سنزاوارتر

است( ».همان )212 ،8 ،و در روایتني دیگنر این گوننه آمنده اسنت« :أ نَ رجا أه  ،نصا  :م نارا علاى

لَّلل
لَّلل ،ما نارا علااى أصااح ا لَّارا  ،نصا َ :ااِ ذ
لَّلل ،مث جا آ َخااا نصا  :اي رماو ذ
أصااح ا لَّارا  ،نصا َ :ااِ أَعااو ذ
لَّلل و َّْساات يااُ ع ااُ ن لمااة» (ابنن ادریننس6161 ،ه.ق)281 ،2 ،
يانا و خيفااو ،و لين رجااو أَ أَّصااى ذ
مردی خدمت پيامبر

(ص ّ ا

عليه و آله و سلّم) رسيد و گيت :بر صناحبان طعنام قيمنت تعيني کنيند.

فرمود :از خدا درخواست مي کنم .سرس فرد دیگری آمد و گيت :بر صاحبان طعنام قيمنت تعيني
کنيد .فرمود :قيمت دست خداست ،افزایش ميدهد و کاهش ميدهد.
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از مجموعه روایات فوق نتيجه مي گيریم :زماني که بنازار در حالنت عنادی و طبيعني فعالينت
ميکند و تحت تأثير عوام خاصي نيست ،هيچ کس حقّ دخالت در روال طبيعي بنازار را نندارد و
نميتواند صاحبان کاال به تبعيت از نرخ گذاری دولتي مجبور سازد .که به برخي از نظرات فقهنا در
ای مورد اشاره مي کنيم« :ن ن ن َّك ،ال جيوز ياُ لالعاضل

علْا ال َاَُِّْ ،و ال َالَّاة

لَّرااع علاى ذَّا »

(طوسي6112 ،ه.ق )282 ،2 ،فروشنده مالک است و کسي حق اعتراض بر او را ندارد؛ مگر ای که
دليلي داشته باشد و در ای مورد دليلني در شنرع وجنود نندارد .و «ِاا وسارا لَِّضا و و لداولَ نا قِاِ
لَُّوَّة نا َوَ راا أصاح ا ه ال ا » (شيراز 6128 ،ه.ق )225 ،بدون رضنایت صناحبان کناال و منواد
غذایي ،از سوی دولت نمي توان قيمت تعيي نمنود .و «و ال جياوز َّلمحتسا وسارا لَِّضا و علاى أرْ ا ،
يتصان نْا لمنا و لَّاولَّ » (منتظنر 6115 ،ه.ق )232 ،2 ،بنرای محتسنب
لَّلل -ور َل -ن
لدسرا و ن
ناَ ن
ن
جایز نيست که قيمت گذاری نماید و قيمت گذار فقط خداوند متعال است که در آن امنام و والني
تصر

و دخالتي ندارند.

شرايط خاص
همان طور که بيان شد ،منظور از شرایط خاص؛ زمان قحطي ،تباني یا احتکار مي باشد که بنه بينان
آن ها مي پردازیم:
وضعيت انحصار

مقصود از وضعيت «انحصار» آن است که یک یا چند نير تمامي کاال ها را در اختيار بگيرنند و هنر
وقت خواستند آن را به بازار عرضه کنند و هر زمان که اراده کردند؛ بازار را از کاال خالي کننند بنه
گونه ای که بازار تهي از کاالی مورد نظر شنود و آن موقنع بنا قيمنت منورد نظرشنان بنه فنروش
برسانند؛ بر اساس روایات ذی ای عم مورد نکوهش قرار گرفته اسنت :امنام علني
ميفرمایدَ « :و َن ْ يَ ْساتَ ِْنْا ننا َ ل ْ َْن َاول ن يَا ْهلناك» (حراني )262 ،6818 ،هر کس اموالى را به خود اختصاص
دهد [و در امور مالى و اقتصاد و معيشتى انحصارطلبى کند ،رو به تباهى رود و] هنالك شنود .و
لْلذ نط قَ َ قَ َ أََو عِ نُ ذن
اك نَاص ْلات َيذا َط َو رذااَ قَ ناُ ْنت َعلَاى
لَّلل (عليه السالم)َ :ن َع َمل َ
َْ
َرَوى َ
ص ْف َولَ َْ َِْ ََي َع ْ َملَ َمةَ َْ

(علينه السنالم)
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نَا َف ق َو رذاَ قَ نُ ْنت َعلَى َك َس َ نَ َحَِ ْست قَ َ نَ َما يَاصاو َنا ْ قناَِالَم ْ ننْا ن قا ْلات يَاصوَّاو ََ ِْتَ نم َاا قَا َ يَِنْرا
ن
ن ن
ن
اك َرج َاِ ننا ْ قا َاايُْ يا َصا ََّا َي نماْ َْا ني َازل
ِ نذ اَ َكا ََ ذََّ َ
َن أََْ أ َََن ن ْ أََّْاِ ج ْازآ ج ْازآلً نَا َصا َ َال ََْ َ
لَّاذ َرا ا لَّْ َم نُيَا اةَ ل ْشا اتَاَال كلذا ا نَ َما اذا َعلَْْا ا ن لَّذا ان ُّ (ص ااِ علْا ا و ََّا ا و م اال ) نَا َصا ا َ ََّا ا َاي َي نم ااْ َ َْا ا َ ني ا َازل
(مجلسي ،بي تا« )219 ،2 ،سلمه حنّاط» (گندمفروش) نق ميکند که امام صادق(عليه السنالم) از من

َيا َُ َقْْاااَ قا ْلات
أَ
َو َكا ََ نذَل ََ َخا َِ
ن ذاي َ أَ َْ َْتَ نم ااا»

در مورد شغلم سؤال فرمود .عرض کردم گندم فروش هستم! و گاهي وقتهنا بنازار رواج خنوبى
دارد و پارها از اوقات کساد است و ناچار آن را انبار مىکنم! فرمود :دربناره آن ،علمنا آن دینار
چه مىگویند؟ عرض کردم مىگویند :محتکنر اسنت .فرمنود :غينر از تنو کسنى هسنت کنه آن را
بيروشد؟ عرض کردم :م از هزار فروشنده ،یک فروشنده بنيش نيسنتم! فرمنود :در این صنورت
اشکالى ندارد! مرد از قریش بود که به او «حکيم ب حزام» مىگيتند و شيوهاش ای بود کنه هنر
گاه گندم و خواربار وارد مدینه مىشد ،او همه آن را یک جا مىخرید .رسول خدا

(ص ا علينه وآلنه

و سلم) گذرش بر و افتاد .او را نصيحت کرده فرمود :ا «حکيم پسر حزام»! زنهار از اینکنه ارزاق
مردم را انبار کنى و به انتظار گرانشدن آن باشى!
وضعيت «تباني»

منظور از «تباني» آن است که گروهي که کاالیي را در اختيار دارند؛ با یکدیگر هم دست شده تا بنه
قيمتي خاص (باالتر از قيمت معمول و منصيانه) بيروشند .عا أنَي جر َفاا لَّْ َفازل نر ن قَا َ َ« :عا أََاو عِ ناُ ذن
لَّلل
ََ
َْ
َْ
َْ
َ ن
(علْا لَّسا ) ناوًَل ََّا يا َصا ََّا نصا نَ َ نََْعاَا أََّْا ن
ن
صا َاا نَانا ذَ نعَْا نَل قَا ُْ َك اااول قَا َ
ْ
َ
اِ َيَا ر َو قَا َ ََّا َِتَ ذه ْاز َيا ذ ََلْاا َْ ن ََل ن ْ
َ
َْ
نَاتَج ذهز ناَتَ ع و خااْ نا لَّتُّ ذجا نر ن ََل ننصاا نَالَ ذما َنَااول ننا ننصاا لماتَا ْصِالَْتاه قَ ننلَاةَ خ نرجاةَ ننا ن
ص َاا نَ َساََّْو ْ َعا ن لَّْ َمتَا نع
ن
َ َ ْ ْ
َ َ
َ َََ َ َ
َ ْ ْ َْ ْ َ ْ
َْ
ن
ن
ن
نن
ن
ن
ص َاا نْا َشا ْ آَ نَاتَ َحا ََّفول َو وَا َر قَاُول َعلَاى أَ َْ َال
ع لَّْ َر ذناة نَاْ ْ
لَّذي َن َره ْ َن َي َّ ن لَّْ َمُيَة َو َكا ََ َنتَا َ
ما ْ
َخَِااو ْ أَنذا ََّ ْاْ َ
ياْاصصول نت عه نن نرَ نح لَّ ننُيَ نر نَيَ رلً نَالَ ذم قَاِضول أَنول ََل و لنْصانول ن ََل لَّْم نُيَ نة نَ َُخِ نصا نَ َ علَاى أنَي عِ ناُ ذن
لَّلل ع َو
َ
َْ
ََ َ ْ ْ ْ
ََ َ
َ
َ
َ ْ َ ْ َ ََ
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
اح نَا َصا َ ن ذَ َ ا َيل لَّ ننااَْ َح َكنااَ َو
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ن
َ
ذ
َ
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َْ َ
ََ َ َ َْ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ
ََّ نم ْ َن َ َ َْ
ْ َ َ َْ ْ َ
ْ
ن ن
َيا َاُ لَّْ نمْسا ْ ن
ص ا نَ
نذال نرَْا َاح لَّ ا نُيَ نر َيَ ا رلً مثذ أ َ
ات نَا َص ا َ َ ا َيل َرأِْ َن ا نَل َو َال َي َج اةَ َََّ ا ن َ ا َيل لَّا ننااَْ نح مثذ قَ ا َ َاي ن َ
َخ ا َي أ َ
َ
لْلَا َ ِ» (کليني6112 ،ه.ق )616 ،9 ،ابوجعينر فنرازی نقن منيکنند کنه
َّسْو ن أَ ْ َوَ نن ْ َِلَا ن ْ
ُمَ ََََّة ل ُّ
روزی امام صادق (عليه السالم) غالم خود مصاد

را خواست و به او هزار دینار داد و فرمنود :آمناده
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مسافرت به مصر شو! خانوادهام زیاد شدهاند! مصاد
به طر

جنس خرید و آماده شد و با عدهای از تجّنار

مصر حرکت کرد .همي که نزدیک مصر رسيدند؛ با قافله ای که از مصر خارج شنده بنود

مواجه شده و از ایشان وضع اجناسي را که با خود به مصر ميبردند پرسيدند و آن ها پاسخ گيتنند:
که ای جنس در مصر موجود نيست! کاروانيان با یکدیگر هم قسم و همپيمان شدند که هر دیناری
را به یک دینار سود بيروشند! پس از فروش ،سود خود را برداشته و به طر
مصاد

مدینه به راه افتادنند.

در حالي که دو کيسه در دست داشت خدمت امام رسيده و عرضه داشت :فدایت شوم ای

کيسه ،اص سرمایه است و ای کيسه هم سود آن! حضرت فرمودند :ای سود ،زیاد است مگر شما
چه کرده اید؟ مصاد

شرح ماجرا را خدمت حضرت بيان کرد .حضنرت بنا شننيدن آن فرمودنند:

سبحانا ! شما هم قسم ميشوید که به ازاء هر دینار یک دینار از مسلمانان سود بگيرید! پس کيسه
هزار دیناری را برداشت و فرمود :م احتياج به چني سنودی نندارم .سنرس فرمنود :ای مصناد !
پيکار با شمشير سادهتر از به دست آوردن روزی حالل است.
وضعيت احتکار

بر اساس روایات زیادی احتکار منع و شخص محتکر ملعون شناخته شده است که به برخني از آن
ن
ن ن
ذصا ( »...کلينني،
ها اشاره مي نمنایيم :امينر المنومني (علينه السنالم) مني فرمایند...« :لال ْيت َما ر َناْذاة لَّ َ
6112ه.ق )65 ،3 ،احتکار مرکب مشقت است .و حضرت علي (عليه السالم) وقتي مالنک اشنتر را
ك َو ن َي َو نلشا
اور ْ نََ ْ
ض َااون َ
به والیت مصر منصوب مي فرماید؛ ای گونه امر مني فرمایند ...« :نَاتَا َف ذصا ُْ أن َ
ن
ن ن
ن
ن
ن
ن ن
اك
ليتن َما رلً َّ ْل َمَا ن ن َو ََ ُّمما ً ن لَِّْنَْ َعا ن َو ذََّ َ
َن َ َ َ َو ْلعلَ ْ َن َ ذََّ َ
ك أَ ذَ ن َك ا ناْاه ْ َ
اح ً قَِنْحا ً َو ْ
ا ْاْص ً نَ يرا ًَو ش ن
ْا نضذاة َّنْلر ذن نة و عْ علَى لَّْوَال نة نَا نَ ن نلاليتن َما ر نَانا ذَ رماو َ ذن
َّر َاالآ ََاْْرا ً َْحا
لَّلل ن نَا َهاى َعْا َو َّْاَْم ن لََِّْاْْا َو ل نن
َ َ َ َ َ َْ َ َ
ْ
َ
ْ َ
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
اك نَاَ ننمااِ و َع قنا ْ ن َقا ْاان
َما َار ر ال ِْتحااِ َّْْ َفا ناي َص ْت نا َ لََِّْا و ن َو لَّْمِْاتَا نعنَ َما ْ قَا َر َ ي ْما َااةً ََا ْرا َاُ نَا ْهْا َ
ااَ َاول نزي ن َعا ُْ َو أ ْ
َْ
ن ْم َاال ( »...نهج البالغه ،نامه )98پس به کار آنان نظارت ک  ،خواه در اقامتگاه تو باشنند و خنواه در
شهرها دیگر تو .ولى با ای همه بدان که بسيار از بازرگانان سخت تنگنظنر و زشنت آزنند و
احتکار مىکنند و به مي خود برا کاالها قيمت مىگذارند و ای سودجویى و گرانيروشنى ،ماینه
زیانمند عموم مردم و عيب و ننگ برا زمامداران است؛ پس از انبار کردن کاالها جلوگير کن

 ............................................. 61فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال سوم ،شماره  ،21زمستان 2312

که پيامبر خدا (صلّى اللَّه عليه و آله و سنلّم) از آن منع فرموده بنود .و بایند خریند و فنروش بنه آسنانى
صورت گيرد با ترازویى درست و قيمتى عادالنه که به هيچ یک از دو طر  ،فروشننده و خریندار،
اجحا

نشود .پس هر کس بعد از نهى تو باز هم دسنت بنه احتکنار زد ،و را بازداشنت کن و
علينه و آلنه و سنلم)َ« :ال

کييرش ده بدون ای که مجازات را از حدّ بگذراني .و قالَ رَسُولُ اللَّهِ
َِْتَ نما لَّاذ َر َ نذال َخ نِ َئ» (صدوق6168 ،ه.ق )211 ،8 ،طعام را احتکار نمي کند مگنر خطاکنار .و قنالَ
وق َو لَّْم ْحتَ نماا َن ْلراوَ» واردکنننده گنندم و خواربنار
رَسُولُ اللَّهِ(ص ا عليه و آله و سلم)ْ « :
لْلَ َّن َن ْاز َ
(صن ا

روز یاب است ،و انبارکننده طعام مورد لع و دور از رحمت حق! (پيشي ) و امام صنادق
ن
لخنصا ن أَرَاراو ََ ياونا ً و ن ل نن ن
ن
لْلم ن
ت ن َزَنا نَ
َّراُذة َو لَّْاَِ َ آ ََِ َِاة أ ذَاي نَ َما َز َلَ َعلَاى ل ْ َْرََرا َ
ْااة ْ ْ ْ َ َ ْ َ
السالم) مي فرمایدَ ْ « :
ن
لخنص ا ن نَ ن
ص ا نيِ َن ْلرااوَ» (طوسننني6851 ،ه.ق)661 ،8 ،
ْ ْ
ص ا يِ َن ْلرااو ََ َو َن ا َز َلَ ن لَّْر ْسا َاانة َعلَااى ََِ َِااة أ ذَاي نَ َ
َ

(علينه

احتکار در روزگار فراوانى چه روز و در سختى و بال سه روز است .پنس احتکارکنننده بنيش از
چه روز در دوران فراوانى و بيش از سه روز در روزگار سختى ملعون است و «عَ ِ النَّبِيِّ
ن ن
ن
ن
عليه و آله و سلم) عَ ْ جَبْرَئِي َ (عليه السالم) قَا َ لِذلَ ْرات ن لَّذا نرف نَاَاأَيْات َولَايً ن َج َهاذ َ يَا ْيلا نَاص ْلات َاي َن َّاك َّ َما ْ
ن
نن
ن
لخَ ْما َاا َو لَّْ َصا ذو نلَي » (حننر عنناملي6115 ،ه.ق )121 ،62 ،و از پيننامبر
ت ْ
َ ا َيل نَا َصا َ ََّ َ َِااة لَّْم ْحتَما ناي َ َو لَّْما ُْن َ
(صن ا

اکرم

(صلى ا

عليه و آله و سلم) روایت است که جبرئي (عليه السالم) گينت« :سنر بنه جهننم زدم ،در

آنجا درها را دیدم که مىجوشيد .از مالک دوزخ پرسيدم :اینجا برا کيست؟ پاسخ داد :برا سنه
گروه :محتکران ،کسانى که پيوسته شراب مىنوشند و کسانى که زن و منرد زناکنار را بنه یکندیگر
ن ن ن
اْمة لَّْف ذجا ر» (ليثني واسنطي،6821 ،
مىرسانند .و قالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص ا عليه و آله و سنلم)« :لال ْيت َما ر ش َ
 )28و قالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص ا عليه و آله و سلم)« :الِاحْتِکَارُ رَذِیلَ ٌ» ( پيشي ) و قالَ رَسُولُ اللَّهِ (صن ا علينه
و آله و سلم) « :نلاليتن َما ر َ ن
لْلنْاَنا َ» (آمدی )816 ،6811 ،احتکار ،خو و خصلت تبهکاران است .و
لعَْاة ْ
َ
ْ
قالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص ا عليه و آله و سلم)« :لَّْم ْحتَ نما َِْاوَ نن ْر َمتَ » (پيشي ) احتکار کنننده ،از نعمنت خنود
بىبهره است.
قيمت گذاری در شرايط خاص
مالك جواز یا عدم جواز «قيمتگذاری» در شرایط خاص ،یک جهت مشترك اسنت و آن عبنارت
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است از عدم اجحا

در قيمت؛ چه اجحا

در حق فروشنده و صناحب کناال و چنه اجحنا

در

حق مشتری و خریدار کاال؛ فقيهان نسبت به تعيي قيمت در شرایط خاص بنازار نظنرات متعنددی
دارند:
جواز تعيين قيمت به صورت مطلق

گروهي از فقيهان در شرایط تحریم به حاکم و دولت اجازه تعيي قيمت را به صورت مطلق (بدون
هيچ قيد و شرطي داده اند) «و للسلطان أن یکره المحتکر علنى خخنراج غلتنه و بيعهنا فني أسنواق
المسلمي خذا کانت بالناس حاج ظاهرة خليها و لنه أن یسنعرها علنى منا ینراه من المصنلح و ال
یسعرها بما یخسر أربابها فيها”(مييد6168 ،ه.ق )161 ،سلطان ميتواند محتکر را مجبور به اخراج و
عرضه غله و کاالی احتکار شده کند و ميتواند به اندازهای کنه خنود ،مصنلحت منيبينند بنرایش
قيمت تعيي کند البته تعيي قيمت باید به نحوی نباشد که صاحبان کاال با آن قيمت متضرر شوند.
عدم جواز تعيين قيمت به صورت مطلق

گروهي دیگر از فقيهان حتي در صورت احتکار نيز اجازه تعيي قيمت به حاکم نمي دهند« .ال جياوز

َّإلن و ال لَّ و ع ا أَ يسارا علاى أ اِ ل ماولق نتا عه نا لَّارا و قاا ماولآ كا َ
لَّاخ

َ ا خا

يا لَّيا آ أو

يا

» بر امام یا جانشي او جایز نيست که برای اه بازار قيمنت تعيني کننند( ،طعنام

باشد یا غير طعام) و فرقي نمي کند در حالت عادی باشند ینا احتکنار؛ و در این منورد اختالفني
نيست( .طوسي6832 ،ه.ق )659 ،2 ،و « ...جيا لتتماا علاى لَِّْا و ال يسارا علْا » (حلني6113 ،ه.ق،2 ،
 )69محتکر مجبور به بيع مي شود ولي برای او قيمت تعيي نمي شود.
داليل ديدگاه دوم

قائلي به عدم جواز تعيي قيمت بنه عمومنات «نِتا َرةً َعا ْ وَاال » (نسناء« ،)25 ،1 ،لَّ ا ِ نسالاوَ علا
لن اولَل » (مجلسنني6118 ،ه.ق )222 ،2 ،و «لَّْم ْساالن أَخااو لَّْم ْساالن ن َال َنِااِ َن َّ ا نذال َع ا ْ نِْ ا ن نَا ْف نس ا ن» (نننور ،
6113ه.ق )886 ،8 ،و اصاله البرائه تمسک جسته اند« :ل صِ َالآة لَّينة ،ن َّزل ايل لدملناِ لَّتسارا ،و
أيض ِِ

ذَّك ،يم شاع ِ ،تا ْ نْا َل ََّْاِ شااع » (اب ادریس6161 ،ه.ق )285 ،2 ،جنواز قيمنت
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گذاری توسط دولت و حاکم شرع؛ یک حکم شرعي مي باشد که بنرای آن نيناز بنه دلين شنرعي
داریم و چنان چه شک نمایيم که آیا دلي شرعي وجود دارد یا خير؟ اص برائنت اسنت و چنني
تکلييي ثابت نمي گردد.
مجبور نمودن محتکر به کاهش قيمت بدون تعيين قيمت

شهيد ثاني مي نویسد« :و یسعر عليه حيث یجب عليه البينع خن أجحن

فني النثم لمنا فينه من

اإلضرار المنيي ،و خال فال ،و ال یجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجن قطعنا ،األقنو أننه منع
اإلجحا

حيث یؤمر به ال یسعر عليه أیضا ،ب ینؤمر بنالنزول عن المجحن

و خن کنانيي معننى

التسعير ،خال أنه ال یحصر في قدر خاص ».در شرایط فراوانى و نبود نياز ،قيمتگنذار قطعنا جنایز
نيست و اقو ای است که در صورت اجحا

هم قيمت برا کاال مشخص نشود ،بلکه مالنک را

وادار کنند که خود قيمت کاال خود را کاهش دهد ،اگر چه ای خود یک نوع قيمتگذار است
ولى قيمت بخصوص از سو حاکم برا کاال مشخص نشنده اسنت( .عناملي ،المحشّنى :کالنتنر،
6161ه.ق)255 ،8 ،
جواز تعيين قيمت در صورت اجحاف

گروهي از فقيهان مي گویند حاکم ابتدائاً نمي تواند تعيي قيمت نماید ولي در صورت اجحنا

از

سوی بایع ،حاکم مي تواند قيمت تعيي نماید« .و یجبر المحتکر على البيع ،و ال یعي علينه السنعر
على األحوط ،ب له أن یبيع بما شاء خال خذا أجح  ،فيجبر على النزول م دون تسعير علينه ،و منع
عدم تعيينه یعي الحاکم بما یر المصلح  ».محتکر مجبور به فروش مي شود ولي بنرای او قيمنت
تعيي نمي شود؛ بلکه بایع مختار است به هر قيمتي که مي خواهند عرضنه نمایند؛ مگنر این کنه
اجحا

نماید؛ که در صورت اجحا  ،حاکم او را مجبور مي کند که قيمت را کاهش دهد ،بندون

ای که باز هم قيمت تعيي نماید و اگر قيمت را کاهش نداد؛ حاکم به آن چه که مصنلحت اسنت؛
قيمت را معي مي نماید( .خميني[امام]6115 ،ه.ق)912 ،6 ،
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نتيجه
در ای مقاله به ضوابط تعيي قيمت از سوی دولت پرداختيم و بيان شد که در شنرایط و وضنعيت
عادی ؛ دولتِ اسالمي نمي تواند بازار را با تعيي قيمت کنتنرل نمایند و این فروشننده اسنت کنه
قيمت را تعييي مي نماید .لک در صورتي که فروشنده با تباني ،احتکار یا در انحصار گرفت بنازار
به مشتری اجحا

نماید؛ دولت اسالمي در ابتدای امر او را وادار به عرضه و فروش کاال مي نماید

تا کاال از حالت انحصار و احتکار خارج گردد .اما اگنر فروشننده از عرضنه کناال امتنناع نمنود ینا
همچنان به اجحا

ادامه داد؛ حاکم اسالمي موظ

است برای او قيمت تعيي مي نماید.
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منابع و مآخذ
قرآن کریم
نهج البالغه
 .6اب ادریس؛ محمد ب احمد6161 ،ه.ق ،السرائر الحاوی لتحریر اليتاوی (والمستطرفات) ،دفتنر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسي حوزه علميه قم ،قم ،دوم.
 .2آمد ؛ عبد الواحد ب محمد ،6811 ،تصني

غرر الحکم و درر الکلم ،دفتر تبليغات ،قم ،اول.

 .8بروجر ؛ آقا حسي طباطبایى6125 ،ه.ق ،مترجمان :حسينيان قمى ،مهد صبور  ،مننابع فقنه
شيعه ،انتشارات فرهنگ سبز ،تهران ،اول.
 .1تربتىشهابى؛ محمود ب عبدالسالم6162 ،ه.ق ،ادوار فقه ،سنازمان چناو و انتشنارات ،تهنران،
پنجم.
 .9حرانى؛ حس ب على ،6818 ،تح

العقنول عن آل الرسنول صنلى ا علينه و آلنه ،جامعنه

مدرسي  ،قم ،دوم.
 .1حسينيشيراز ؛ سيدمحمد6128 ،ه.ق ،فقه العولم  ،مؤسس اليکنر اإلسنالمي ،بينروت -لبننان،
اول.
 .2حلّى؛ نجم الدی جعير ب حسن 6113 ،ه.ق ،شنرائع اإلسنالم فني مسنائ الحنالل و الحنرام،
مؤسسه اسماعيليان ،قم ،دوم.
 .3خمينى[امام]؛ سيد روح اللّه6115 ،ه.ق ،تحریر الوسيل  ،مؤسسه مطبوعات دار العلم ،قم ،اول.
 .5خميني[امام]؛ سيد روح اللّه موسو 6115 ،ه.ق ،تحریر الوسيله ،مؤسسنه مطبوعنات دار العلنم،
قم ،اول.
 .61صدوق؛ محمد ب على6168 ،ه.ق ،م ال یحضره اليقينه ،دفتنر انتشنارات اسنالمى وابسنته بنه
جامعه مدرسي حوزه علميه قم ،قم ،دوم.
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 .66طوسى؛ محمد ب حس 6112 ،ه.ق ،الخال  ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسني
حوزه علميه قم ،قم ،اول
 .62ننننننننننننننننننننن6851 ،ه.ق ،اإلستبصار فيما اختلن

من األخبنار ،دارالکتنب اإلسنالمي ،

تهران ،اول.
 .68نننننننننننننننننننن6832 ،ه.ق ،المبسوط في فقه اإلمامي  ،المکتبن المرتضنوی إلحيناء اآلثنار
الجعيری  ،تهران ،سوم.
 .61عاملى؛ زی الدی ب علنى ،المحشّنى :کالنتنر 6161 ،ه.ق ،الروضن البهين فني شنرح اللمعن
الدمشقي  ،کتابيروشى داور  ،قم ،اول.
 .69عاملى؛ محمد ب حس 6115 ،ه.ق ،تيصي وسائ الشيع خلى تحصي مسائ الشریع  ،مؤسسن
آل البيت عليهم السالم ،قم ،اول.
 .61الر ؛ سيد عبد الحسي 6163 ،ه.ق ،مجموعه مقاالت ،مؤسس المعار

اإلسالمي  ،قم ،اول.

 .62ليثى واسطى؛ على ب محمد ،6821 ،عيون الحکم و المواعظ ،دار الحدیث ،قم ،اول.
 .63مجلسى؛ محمد باقر ب محمد تقى6118 ،ه.ق ،بحار األنوارالجامع لدرر أخبار األئمن األطهنار،
دار خحياء التراث العربي ،بيروت ،دوم.
 .65ننننننننننننننننننننننننننننن 6111 ،ه.ق ،روض المتقي فني شنرح من ال یحضنره اليقينه،
مؤسسه فرهنگى اسالمى کوشانبور ،قم ،دوم.
 .21مييد؛ محمّد ب محمد بن نعمنان عکبنر 6168 ،ه.ق ،المقنعن ؛ کنگنره جهنانى هنزاره شنيخ
مييدرحم ا عليه ،قم ،اول.
 .26منتظر نج آباد ؛ حسي على6115 ،ه.ق ،دراسات في والی اليقيه و فقنه الدولن اإلسنالمي ،
نشر تيکر ،قم ،دوم.
 .22نور ؛ حسي ب محمد تقى6113 ،ه.ق ،مستدرك الوسائ و مستنبط المسائ  ،مؤسس آل لبيت
عليهم السالم ،قم ،اول.

