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 گذاري از منظر فقه اماميهضوابط قيمت

 **يكري قراملحسن بها / *سيدعباس موسويان

 يدهكچ

صاد، كي ست يفيت تعيين قيمتكي از مباحث مهم در اقت ه آثار متعددي كها در بازار ا

 .گذاردها برجاي ميل و سطح عمومي قيمتكگذاري، اشتغال، توليد، عرضة سرمايهبر 

ــد دولت به آن گرايد دار؛دا اما مدت قيمتوتاهكبرخي با توجه به آثار  گذاري توس

ا؛ديشــمادان اســ مي، به ويقه انيهان، با توجه به ادلة شــرعي و آثار تعيين بيشــتر 

ــتوري قيمت ــرعي، به كدا؛اد. در اين تحنيق، با اتها، آن را مماوع ميدس ا به ادلة ش

ضيه ستيم:رو به رو هاي د؛بال اثبات ار شرايد عادي، 1 ه گذاري سي حق قيمتك. در 

ر و كار، ا؛حصــار و تبا؛ي، محتك. در شــرايد احت2دا كا؛دارد و قيمت را بازار تعيين مي

ضه  صارگر به عر صورت امتااع محت3شودا اال موظف ميكا؛ح صارگر از ك. در  ر و ا؛ح

. در صــورت امتااع از قيمت عادال؛ه، 4شــودا قيمت عادال؛ه، به كاهد قيمت وادار مي

مت تعيين مي ــودا براي او قي به5ش عه  با مراج مت،  گاه  . در موارد تعيين قي يد د

سي، قيمتك شاا شاده و  كيهيچه بهكشود اي )عادال؛ه( تعيين ميها به گو؛هار از ارو

روش تحنيق استداللي و بر اساس اجتهاد مرسوم است. بر اين  خريدار اجحاف ؛باشد.

ـ بررسي  ـ اعم از عمومات، اط قات و روايات خاص  اساس، ابتدا منتضاي ادلة شرعي 

ــودا آنمي ندش به ؛ يه گاه  ــ بات ارض به اث هايت  ــي اقوال انيهان، و در ؛ ها و بررس

 .پردازيممي
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 مقدمه

ستوري قیمت سالمی به دلیل حاكمیت دیدگاه تعیین د سط دولت در میان بعد از انقالب ا ها تو

شاهد قیمت ستوري درگذاريدولتمران،  ستمر و د ستیم. بخش هاي م صادي ه هاي مختلف اقت

ستوري نرخ سهیالت بانسپرده تعیین د شاری، نرخكها و ت سود اوراق م سرمایهكهاي  گذاري، ت 

هاي ارز در بازار پول و سرمایه، قیمت نان، آب، برق، گاز، تلفن، نفت، بنزین، گازوئیل و ... در نرخ

ـــتوري نرخكبازار  مات و تعیین دس خد ها و  بازار هاي حقوق اال ـــتمزد در  ها ار و دهكو دس

ست تعادل عمومی بازار و اقتصاد بهقیمت شده ا ه از كاي گونههم بخورد؛ بهگذاري دیگر، موجب 

هاي نظر از ت لیلاصـــالن آن با عنوان  رن ت ول اقتصـــادي یاد شـــود. در این ت قی  با ق  

هاي گذاري از منظر فقه امامیه بررسی، و فرضیها به ادلة شرعی، موضوع قیمتكاقتصادي و با ات

 شود. مورد نظر اثبات می

 پيشينة تحقيق

ست كهاي تجارت، بی  و متابكگذاري از منظر فقه امامیه، در موضوع قیمت شده ا سب م رن  ا

ـــخن گفتهكو معموالً فقیهان در ب ث احت ها و مقاالتی نیز به تابكاند. در عین حال، ار از آن س

 شود.ها اشاره میاند كه بدانصورت مستقل این موضوع را بررسی كرده

سینعلی منتظري ) سالة في األحتتاب كق( در  1406ح سيعر كر ستناد به روایات و ار و الت با ا

رده اســـت و در نهایت با م رن كردن كم آن را بررســـی كار، حكهاي فقیهان دربارة احتدیدگاه

ضوع ق شرایط  بیعی بازار، قیمتكگیرد گذاري، نتیجه مییمتمو ست؛ اما ه در  گذاري جایز نی

شرایط احت ساس قواعد، ابتدا م تكدر  ضة ه ر بكار و ان صار بر ا شود و چنانچه اجبار می االكعر

ـــه ك، كمال ـــ ومت برايكرد، حكاال را به قیمت ظالمانه عرض المثل  قيمةاال را به كل، كرف  مش

 ند.كعرضه می

، با بررسی ار از نظرگاه فقه اسالميكتحليل و بررسي احتتاب كدر ( 1362مص فی م ق  داماد )

سئله احت شرعی از ار و قیمتكم سنت و دیدگاه فقیهان، به این كگذاري، با توجه به ادلة  تاب و 

شــود و در صــورت اال میكر ابتدا مجبور به عرضــة كار، م تكه در صــورت احتكرســد نتیجه می

 شود.اج اف در قیمت، به تنزّل از قیمت اج افی امر می

شفیعی ) ار ك، بعد از بیان احتام و اآلثاركار و ما يلحقه من االحكاالحتتاب كدر  (1377سیدعلی 

سئله قیمتكم آن با توجه به كو ح سنت، ب ث را به م شاند. گذاري میتاب و  و اختالف بین اك



112    1389، سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان 

داند. وي بر این باور اختالف لفظی می كممنوعیت آن را ی گذاري یافقیهان در مورد لزوم قیمت

ــت  ــانی كاس ــ  عادي بازار، و افرادي ه قائل به ممنوعیت قیمتكس ــتند، به وض ه كگذاري هس

 اند.اال به قیمت عادالنه توجه داشتهكر از بی  كگذاري الزم است، به امتناع م تمعتقدند قیمت

، با اشاره به «هاار پيامبر و امامان در برابر ؛وسان قيمترات» مقالة ( در1385یوسفی )احمدعلی 

سان  سی راب ة قیمتی و وزنی درهم و دینار پرداخته و وقوع نو سالم، به برر صدر ا جریان پولی 

ــ و عمومی قیمتقیمت ــبی و س ند. كها را با توجه به روایات و مناب  تاریخی اثبات میهاي نس

 كند.ها را تبیین میمسئله تعیین قیمترد اجتهادي، كوي در ادامه با روی

ـــینی ) ـــا حس ـــیدرض ــادقيمت» ( در مقالة1384س رد ك، با روی«گذاري از ديدگاه انه و اقتص

االها و خدمات را كگذاري وشـــد از دو حوزة معرفتی فقه و اقتصـــاد، قیمتكاي میرشـــتهمیان

ار و كدر شــرایط احتگذاري حتی بررســی كند. هدف اصــلی این مقاله، اثبات عدم جواز قیمت

ها در نظام اقتصادي را نیز م رن ان صار، توسط دولت است. البته ایشان ماهیت و جایگاه قیمت

 ساخته است.

ــید س ميقيمت» نامهاظم رجایی، در پایانكم مدس صاد ا ــل  «گذاري در اقت پس از بیان اص

صاد، با ذكر گفتهمداخله  شرعی آن را با توجه كي، حگذارهاي فقیهان در مورد قیمتدولت در اقت م 

ـــی كرده و با ذبه ادلّه  ـــالم، با توجه به ر مواردي از قیمتكجواز و عدم جواز بررس گذاري در اس

ـــت، به تبیین معیارهاي قیمت عادالنه در بازارها  ه در اینكاین موارد قیمت عادالنه موردنظر اس

 .پردازدمی

شین در آن هاي با ت قی تفاوت این ت قی  ست هاي پی سئله قیمتكا گذاري را در ه اوالً م

ند؛ ثانیاً به دور از  رن ادلة است سانی، و تنها با استناد به كحاالت مختلف اقتصادي بررسی می

 م شرعی مسئله از دیدگاه فقه امامیه است.كادلة معتبر شرعی، به دنبال ح

 گذاريمقتضاي ادلة شرعي پيرامون موضوع قيمت

م اسـالمی، با دو دسـته دلیل مواجهیم: كگذاري از سـوي حاجواز قیمتدر مسـئله جواز یا عدم 

جاي فقه، به  ور عموم از آن استفاده شده است؛ دستة دوم  ه در جايكدستة اول قواعد عامی 

ــوع قیمتكروایاتی  ــوم موض ــتناد كردهه در خص اند. از این روي، ابتدا گذاري، فقیهان بدان اس

توان ه میكاي را م باشند را بررسی، سپس ادلّهكتوانند دلیل بر حمیه در این مسئله كعموماتی 

 نیم:كم رن می ،ها استناد كردگذاري بداندر مسئله قیمت
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 مقتضاي قواعد عام

 كبر اساس قواعد عمومی، مردم در مصرف اموال خود آزادند و تصرف دیگران نیز به رضایت مال

ـــت. با توجه به این ـــایتی مالكقیمت با آزادي مذه تعیین كموقوف اس را به  كور منافات، و نارض

ــت. ــرعی اس با توجه به فراوان بودن روایات خام در  1دنبال دارد، تعیین قیمت مخالف قواعد ش

 نیم.كآیه و دو روایت از عمومات بسنده می كر یكگذاري، به ذزمینه قیمت

 آيه تجارت

َأْ» َّذِينَ آمَنُوا الَ ت َا ال َّا أَن تَكم بَينَكمْوَالَلُوا أَكيا أَيه ِلِ إِل َاط ِالْب اي ؛ مكونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكم ب

شما كدیگر را به با ل نخورید، مگر آنكاید، اموال یه ایمان آوردهكسانی ك ضی از  ه تجارتی با ترا

 .(29نساء:)«باشد

اساس تجارت صورت دیگر باید بر كه تصرف مردم در اموال یكبر اساس این آیه، افزون بر این

اساس  پذیرد، الزم است توأم با رضایتمندي دو رف باشد و چنانچه تجارتی در بین نباشد یا بر

ــایت انجام نگیرد، أ ــت. با توجه به اینكرض ه تعیین قیمت به كل مال به با ل، حرام و ممنوع اس

شنده می ضایت فرو ستوري، موجب عدم ر ضاي آیه نمیصورت د جواز آن توان به شود، به مقت

 حكم كرد.

 2«الناس مسلطون على أموالهم»روايت 

نقل شده، ضعف سند آن نیز با شهرت عمل فقیهان  مركاین روایت در متون فقهی از رسول ا

ــرفات مال ــت. فقیهان این روایت را براي اثبات م ل  تص ــده اس ار كدر مال خود به  كجبران ش

ـــبت به اموال خود را می ه تعیین قیمت بر كاز آنجایی . 3كننداثبات میگیرند و آزادي افراد نس

 با این آزادي عمل منافات دارد، براساس این قاعده ممنوع خواهد بود. كاالي مالك

 4«نفسه من ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب»روايت 

سول ا سل از ر سند مر ست  مركاین روایت نیز با  شده ا ه عمل فقیهان، موجب تقویت كنقل 

مندي باشد. در این روایت نیز تصرف در مال دیگران بر اساس رضایتاستناد می آن شده و قابل

ین وجود نداشته باشد، مال كمندي از  رف مالآنها جایز شمرده شده است. چنانچه این رضایت

شند. بنابراین، اگر مالكسب كشود؛ گرچه از راه تجارت آن را آنها بر دیگران حالل نمی  كرده با

شد  ضه كمجبور با ست، كند كاالي خود را به قیمتی عر ضی به آن نی اال را با آن كه كسی كه را

 ند. كتواند در آن تصرف ند نمیكقیمت تهیه می
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 گذاريروايات خاص قيمت

ـــئله قیمت ـــی نیز در متون فقهی وجود دارد كه در مس گذاري، افزون بر ادلة عام، روایات خاص

ستناد كرده سیم میاند. این روایفقیهان بدان ا سه گروه تق ست هر یكشوند ات به  را  كه الزم ا

 جداگانه م رن و بررسی كنیم:

 است كارات مالدر شرايط طبيعي تعيين قيمت از اختي. الف

ـــاس این روایات، مال ـــد. این كاالي خود را به هر قیمتی كاختیار دارد  كبراس ه بخواهد بفروش

سط دولت داللت میگذارروایات به داللت التزامی، به ممنوعیت قیمت نند. همچنین ناظر كي تو

شرایط  بیعی بازار می ست بر فرض برقرار بودن  شرایط  بیعی آن ا شند. منظور از  ه اوضاع كبا

سان قیمتبازار و همین اال و میزان كاهش كمعلول عوامل  بیعی همچون، افزایش یا  ها، ور نو

 یا ان صار و تبانی دخالت ندارد.  اركعرضه و تقاضاست و هیچ عامل غیر بیعی مانند احت

 روايت اول: صحيحة سلمة حنّاط 

ــادق ــلمة حنّا) )گندم فروش( از امام ص ــهر، »ه فرمود: كند كنقل می س االیی كهر گاه در ش

ـــد )بهنفر از مردم می كه یكبیش از آنچه  اال را كه همه مردم بتوانند آن كاي گونهخرد موجود باش

ست  شد كند؛ چون اگر كه با متاع خود زیادتی را  لب كتهیه نمایند(، بر او روا ه به كاال به مقداري با

ه قیمت در كشـــود؛ بلار این فروشـــنده، گران نمیكاال به جهت كهمة مردم برســـد، قیمت آن 

 5«.نماید شود را خریداريه وارد شهر میكنفر هرآنچه  كه یكیابد می بازار افزایش صورتی در

ـــت؛ ی ـــده اس اال كه همة مردم به كحالت این كدر این روایت دو حالت براي بازار فرض ش

اال ك ور ان صاري نفر به كه یكدسترسی داشته باشند و بتوانند آن را تهیه كنند؛ حالت دوم این

اند تواال میكرا خریداري كند و سایر مردم دسترسی به آن نداشته باشند. در حالت اوّل صاحب 

ـــود دلخواه خود را با فروش  ـــت آورد و این كس ها تأثیري ندارد. ار در روند قیمتكاال به دس

االي كند تا كاالها ســـلب، و آنها را مجبور كتواند این اختیار را از صـــاحبان م نمیكبنابراین، حا

 رده است عرضه كنند.كم تعیین كه حاكخود را با قیمتی 

 روايت دوم: صحيحة حلبي

صادحلبی گ» ماند )تا آن را به رده و منتظر میكاال را ذخیره كه كسی كدربارة  قوید: از امام 

سؤال  شد(  ضرت فرمودند: اگر كه آیا چنین كردم كقیمت باالیی بفرو ست یا نه؟ ح اري جایز ا
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الی ندارد؛ كه مردم به راحتی توانایی خرید آن را داشته باشند، اشكاي گونهاال در بازار زیاد باشد، بهك

اال در بازار نایاب بوده و مردم به آسانی قدرت تهیه آن را نداشته باشند، در این صورت جایز كاما اگر 

 6«.ندكاال در بازار موجود نیست رها كه كرده و مردم را در حالی كار كاال آن را احتكنیست صاحب 

ــت: ی ــده اس مبود كاال و دیگري كی ی فراوانكدر این روایت نیز دو حالت براي بازار فرض ش

ـــدن آن در آینده از  ـــخر در حالت فراوانی، كاال را احتكار كند به امید گران ش آن. چنانچه ش

ست  ست. الزمة چنین حقّی آن ا ضه خودداري نماید، بالمان  ا ضة كه كعر اال كسی او را به عر

االها را به فروش كبان تواند در شرایط  بیعی بازار، افراد و صاحم نمیكند. بنابراین، حاكمجبور ن

 االهاي خود مجبور، و قیمت خاصی را هم بر آنها وض  كند. ك

ه در شــرایط عادي بازار، تعیین قیمت فقط به دســت كحاصــل روایات گروه اول این اســت 

ست اال میكصاحب  شد و الزمة آن این ا سط كه كبا سی ح  اعتراض ندارد و تعیین قیمت تو

 دیگري مجاز نیست.

 ند كگذاري تواند قيمتم اسالمي در شرايط طبيعي بازار نميكب. حا

ــت  ــته روایات این اس ــت، ممنوعیت قیمتكتفاوت این دو دس گذاري به داللت ه در گروه نخس

 التزامی بود؛ اما در این دسته به داللت م ابقی قابل اثبات است.

 روايت اوّل: مرسل صدوق

 ند:كنقل می« توحيد»تاب كو نیز در « من اليحضره الفنيه»تاب كمرحوم صدوق در 

ــد به  ــول خدا عرش ش ها در رديدا زيرا ؛رخكاالها را تعيين ميكاش براي ما ؛رخ كرس

سان ست و باال و  ؛و ضرت ارمود؛د: من پايين ميا ستم كرود. ح ه خداي را با كسي ؛ي

ه حال ام. پس بادگان خدا را بكه دربارة آن سخاي با من ؛فرموده است م قات كبدعتي 

ستفاده كيد تا از خود واگذاري ستاد راهامايي كديگر ا شما راهامايي خوا ااد و هر گاه از 

 7ايد.ك

ست؛ اما از ی سل ا سوي دیگر فقیهان به آن « قال» رف با لفظ  كاین روایت مر شده و از  نقل 

ــت و میاند. از اینعمل كرده ــده اس ــعف روایت، جبران ش رد. از ظاهر كتوان بدان عمل روي، ض

ها، مربو) به شرایط االكه درخواست اص اب از حضرت در مورد تعیین قیمت كآید روایت برمی

افتد؛ زیرا در شــرایط خام ها در اثر عوامل  بیعی اتفاق می بیعی بازار اســت و نوســان قیمت

 ها متصور نیست. ار، صورت ارزانی قیمتكمثل احت
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 روايت دوّم: مرسل دعائم األسالم

صادق دعائم األس متاب كر د ست  از امام  شده ا سؤالی دربارة كنقل  سخ به  ضرت در پا ه ح

 گذاري فرمودند:قیمت

ــه با معام ت كرد و اما هر كس قيمت تعيين ؛كبراي هيچ  اميرالمؤماين س در منايس

ــد: همانرد به وي گفته ميكگذاري ميرايج مردم ارو ه مردم خريد و اروش كگو؛ه ش

ادكمي بازار كعمل  ا االي ديگران كاالي او بهتر از كه كااره گير! مگر اياكن و گر؛ه از 

  8بوده باشد.

ند كاز تعیین قیمت خودداري می به شیوه امیرالمؤمنین كبا تمسّ در این روایت امام صادق

در  ه اگر تنها شـــیوة امیرالمؤمنینكند؛ در حالیكگذاري داللت میو این، بر ممنوعیت قیمت

گذاري نخواهد داشــت. نیم، هیچ داللتی بر ممنوعیت قیمتكبرخورد با تجّار متخلّف را مالحظه 

ست و داللت آن بر ممنوعیت قیمتكجا  از آن ّصی من صر نی شرایط خا گذاري ه این روایت به 

گذاري در شرایط عادي بازار توان عدم جواز قیمتشود، میم ل  است همة شرایط را شامل می

 ز این روایت استفاده كرد.را ا

 ها به دست خداستمتتدبير و تنظيم قيج. 

ها خارج است و ائمه ها أمر غیبی، و از دست انسانه تدبیر قیمتكگروهی از روایات داللت دارند 

 اند.االها را از خود سلب كردهكنیز با بیان این م لب، هر گونه مسئولیتی دربارة تعیین قیمت 

 حمزه ثماليابياول: مرسل روايت 

ــجاد ه:كند كابوحمزه ثمالی نقل می» ها به میان الســالم ســخنی از گرانی قیمتعلیهنزد امام س

ضرت فرمودند: از گرانی آن، ت ست و كآمد، ح شود، با او)خدا( ست. اگر گران  لیفی متوجه من نی

 9«.اگر ارزان شود نیز با اوست

ـــندي، میبا ق   ـــعف س گذاري را از جمله ادلّه ممنوعیت قیمتتوان این روایت نظر از ض

ها نزد امام، با این هدف انجام شــده اســت ه  رن مســئله گرانی قیمتكرد. به این بیان كم رن 

رده كاالها وض  شود. حضرت این مسئولیت را از خود سلب كه از سوي امام قیمت خاصی بر ك

 دهد.ها را به خداوند نسبت میاست و تدبیر قیمت
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 حمزه ثماليصحيحة ابي روايت دوم:

ـــجاد» ـــتهكند كنقل می ابوحمزة ثمالی از امام س ها اي را بر نرخه فرمود: خداوند متعال فرش

 10«.ندكگمارده است تا امر آن را تنظیم و تدبیر 

 روايت سوم: مرسل محمد بن أسلم

ـــادق ـــلم از امام ص ها خداوند متعال براي امر قیمت»ه فرمود: كند كنقل می م مد بن أس

ثرت، گران و ارزان كها در اثر قلّت و ند تا قیمتكه آنها را تدبیر كاي را گمارده اســـت فرشـــته

 11«نشوند.

ست. از این روي، كها از این جنبه داللت این روایت شن نی شند، چندان رو ه در مقام بیان با

 12دانند.د میگروهی از فقیهان آنها را به عنوان مؤی

 كنیم.ها اشاره میبرخی روایات نیز در متون روایی اهل سنت آمده است كه بدان

 كمالبنروايت چهارم: روايت انس

سول مردم خدمت حضرت پیامبر»ند: كنقل می كمالبنانس شتند: یا ر ضه دا ها اهلل قیمتعر

ـــت براي ما قیمت تعیین نمایید. حضـــرت ـــده اس فرمودند: همانا خداوند  باال رفته و گران ش

ست قیمت ست و همو شاید و رزق میبندد و میها را میه روزيكگذار ا شد، و هر آینه من گ بخ

از شــما در خون و یا مال، از من دادخواهی  كه هیچ یكنم در حالی كه خدا را دیدار كامیدوارم 

 13«.ندكن

 هريرةروايت پنجم: روايت ابي

ن. كعرضه داشت: اي رسول خدا! قیمت تعیین  زد رسول خدامردي ن»ند: كابوهریرة نقل می

رد: اي رســول خدا قیمت تعیین كنم. مرد دیگري آمده و عرض كه دعا میكحضــرت فرمود: بل

برد و من امیدوارم خدا را در ها را باال و پایین میه قیمتكن. حضــرت فرمودند: این خداســت ك

 14«.نرسیده باشدسی كه ظلمی از من به كنم كحالی مالقات 

ه كرد كتوان ادعا شــوند و نمیاین دو روایت نیز م ل  اســت و شــامل تمام حاالت بازار می

صی مانند احت شرایط خا صوم  ست؛ زیرا گرانی قیمت همانكمخ صار ا ه در این ك ور ار و ان 

گذاري را ن است و حضرت به صورت م ل  قیمتكن است، در شرایط عادي نیز ممكشرایط مم

 ردند.كصادی  ظلم قلمداد از م
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 نتيجة بحث روايي

كند و ت ت تأثیر ه بازار در حالت عادي و  بیعی فعالیت میكگیریم زمانی از روایات نتیجه می

ست، هیچ  صی نی صاحبان س نمیكعوامل خا صی را بر بازار ت میل، و  اال را به كتواند قیمت خا

 تبعیت از آن قیمت مجبور سازد. 

 شونداال ميكاال مجبور به عرضه كدر شرايط خاص صاحبان 

براســاس برخی روایات، حتی در شــرایط خام اقتصــادي نیز تعیین قیمت صــ یو نیســت و از 

ه كر اســت شــرایط خام كشــكلی دیگر اســت. الزم به ذ منظر اســالم، راه جلوگیري از آنها به

نند، كســوي خاصــی هدایت  و و به ســمتتوانند جریان عادي بازار را ت ت تأثیر قرار دهند می

برداري خام از ار، ان صار و تبانی. برخی از تجّار با اعمال سیاست ویژه و بهرهكاند از: احتعبارت

ها را جداگانه از این عنوان كروي، روایات مربو) به هر یآن، به دنبال اهداف خود هستند. از این

 م:نیكبررسی می

 اركوضعيت احت

 منصور بن حة عبداهللصحيروايت اوّل: 

ند: در زمان پیامبر گندم تمام شــد. مســلمانان نزد كنقل می منصــور از امام صــادقبناهللعبد

شده و جز نزد فالنی در جایی وجود  شتند: اي پیامبر خدا! گندم تمام  ضه دا ضرت آمده و عر ح

رده و فرمود: اي فالن! كرا به مردم بفروشـــد. پیامبر حمد و ثناي خدا ندارد به او فرمان ده تا آن

سلمانان گفتند  شده و تنها اندكم ست؛ آنكه گندم تمام  را بیرون آر! و هر  ور ی نزد تو باقی ا

 15«.نكه خواهی بفروش و آنرا حبس نك

گذاري ه قیمتكرد گویاست؛ امّا اینكر را به فروش مجبور كتوان م ته میكروایت از این بُعد 

صی جایز می ست یا در موارد خا ست و فقیهان نیز در این به  ور م ل  ممنوع ا شود، گویا نی

 ه در ادامه ب ث خواهد شد.كمورد اختالف دارند، 

 روايت دوّم: روايت ضمرة

 ه فرمود:كند كضمرة از امیرالمؤمنین نقل می

ستور داد كرين عبور كروزي پيامبر بر محت شده را به بازار و جايي كاحت االيكرده و د ار 

اش بر آ؛ها قيمت كاي به حضرت عرضه داشتاد: ه در ديد مردم است روا؛ه ساز؛د. عدهك

ه غضب از چهره ايشان كاي شد؛دا به ا؛دازه كتعيين ؛مايي. حضرت از اين سخن غضباا
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ــان قيمت تعيين  ــت كپيدا بود. پس ارمود؛د: من بر ايش ام؟ قيمت اند و اند به دس

ــت و هر وقت بخواهد آن برد و هر وقت بخواهد آ؛را پايين را باال ميخداو؛د متعال اس

 16آورد.مي

ــت و نمیكبا این ــعیف اس ــند این روایت ض ــتدالل ه س رد، امّا كتوان براي اثبات م لب به آن اس

ست. افزون كاالي احتكگذاري بر ران و ممنوعیت قیمتكاجبار م تداللت آن، بر  شن ا شده رو بر ار 

اختیار رده و خود را در این باره بیكها را به خدا واگذار ه حضرت در چنین شرای ی نیز أمر قیمتكاین

شند گرچه قیمتی كه بخواهند كتوانند به هر قیمتی ران میكداند. امّا آیا م تمی شد اال را بفرو ه كبا

 شود.یم این فرض استفاده نمكمردم قدرت خرید نداشته باشند؟ از این روایت ح

 روايت سوّم: مرسل دعائم األسالم

س مدر  ست  نروایتی از امیرالمؤمنی دعائم األ شده ا شان به رفاكنقل  شداد بجلی  عةه ای بن 

شتند:  ضی اهواز چنین نو  كیفري دردناكرد، كار كس احتكار پرهیزدار و هر كمردم را از احت»قا

 17«.نك شده او را مجازاتاركده و با بیرون آوردن اجناس احت

صالً به  ست؛ زیرا ا شن ا ست؛ امّا داللت آن بر م لب رو ضعیف ا سند  این روایت نیز از نظر 

 داند.اال میكران را اجبار بر عرضه كگذاري دستور نداده و عقوبت م تقیمت

 اشتر كبه مال روايت چهارم: نامة اميرالمؤمنين

 اشتر چنین آمده است: كبه مال در عهدنامة امیرالمؤمنین

؛مود. بايد خريد و اروش در ه پيامبر از آن جلوگيري ميكن كار جلوگيري كپس، از احت

ه به اروشــاده و كهايي جامعة اســ مي به ســادگي و با موازين عدل ا؛گام گيرد. با ؛رخ

شود  يفر ده تا عبرت ديگران كاد او را كار كه پس از ماع تو احتكسي كخريدار اجحاف ؛

 18ن.كروي ؛ادهيفر او زيكشودا اما در 

ش ست و ا ضة كداللت آن نیز بر اجبار م ت 19الی ندارد.كسند عهدنامه معتبر ا االهاي كران بر عر

ست؛ امّا از این جنبه  شن ا رد، داللتی ندارد و از كران قیمت تعیین كتوان بر م ته میكخود رو

ستفاده ه در روایت آمده نمیكهم « عقوبت»واژة  وایت داللتی بر جواز رد. بنابراین، این ركتوان ا

 گذاري ندارد.یا ممنوعیت قیمت
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نند كاالهاي خود را عرضه كران كه باید م تكگیریم ار نتیجه میكاز مجموع روایات باب احت

ست كو به هر قیمتی  سش این ا ست. امّا پر شند و تعیین قیمت بر آنها جایز نی ستند بفرو ه خوا

 ثابت است یا به شرایط خاصی بستگی است؟ گذاري در این مورد م لقاًه عدم جواز قیمتك

 وضعيت انحصار

ست  صار این ا شند و گردش كیا چند نفر تمام  كه یكمنظور از ان  شته با االها را در اختیار دا

ه بخواهند بازار را كاال را روانه بازار كنند و هر زمان كبازار را به دست گیرند و هر وقت خواستند 

سب كنگه دارند تا با هر قیمتی  از جنس مورد نیاز مردم خالی صت منا ستند، آن را در فر ه خوا

 به فروش رسانند.

 روايت اوّل: صحيحة سلمة حنّاط

 از من در مورد شغلم سؤال ارمود. ه امام صادقكاد كاروش( ؛نل ميسلمه حاّاط )گادم

ــتم اروشگادم كردم عرش  قاتاواز  اىپاره و دارد خوبى رواج بازار هاوقت گاهي و هس

ساد ست ك  گوياد؟مى چه ديار آن علماى ،آنرة دربا: ارمود كام،مى ا؛بار را آن ؛اچار و ا

ست محتكر: گويادمى كردم عرش سى تو از غير: ارمود .ا ست ك شد؟ را آن كه ه  بفرو

شم؛مى بيد جزئى جزء، هزار از من»: كردم عرش شاده، هزار از من يعاى) «ارو  يك ارو

 او به كه بود قريد از مردىا ؛دارد اشكالى صورت اين در :ارمود(. ؛يستم بيد اروشاده

 ،شدمى مدياه وارد خواربار و گادم گاه هر كه بود اين اششيوه و گفتادمى حزامبنحكيم

ــول .خريدمى جايك را آن ةهم او ــيحت را او .ااتاد وى بر گذرش اخد رس  كرده ؛ص

 شدنگران ا؛تظار به و كاى ا؛بار را مردم ارزاق اياكه از ز؛هار !حزام پسر حكيم اى: ارمود

 20.باشى آن

ه كشــود حزام اســت مربو) به موضــوع ان صــار میبنیمكه مربو) به داســتان حكذیل روایت 

این داستان را بر وضعیت سلمة  ار نهی فرمود با توجه به اینكه امام صادقكپیامبر، او را از این 

 ار و ان صار متّ د است.كم احتكه حكد شوردند، استفاده میكحنّا) ت بی  

 اشتر كروايت دوّم: عهدنامه مال

به  رد، عهدنامه امیرالمؤمنینكم ان صار را استفاده كتوان از آن، حه میكی دیگر از روایاتی كی

 اند:هاي گوناگونی را دربارة تجار بیان فرمودهه حضرت در آن، توصیهكاشتر است  كمال

ستاد كه در ميان بازرگا؛ان ك... اين را هم بدان  ؛ظر؛د و بر معامله بخيل ه تاگكسا؛ي ه

ــختكاركبوده و احت ــتاد و در معام ت س گير؛د و اين براي جامعه مي اادة ماااع هس
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ست. پس از احت سول خدا از آن كن كار جلوگيري كزيا؛بار و عيب بزرگي بر زمامدار ا ه ر

 .21رد...كجلوگيري مي

ـــارحان  میرزا حبیب اهلل خویی «  االكار كاحت»را غیر از « ار مناف كاحت»، تعبیر الب غه؛هجاز ش

ار در اصـ الن كار اسـت. احتكار مناف  خارج از مصـ لو فقهی احتكدانسـته و معتقد اسـت احت

شان از احتكشود؛ نه احتار اجناس ا الق میكفقهی بر احت شركار مناف . ای هاي تكار مناف  به 

 22اال وجود ندارد.كار كه در آنها احتكند كاي تعبیر میمایهان صاري و ان صارات سر

ار مناف  نیز كار اجناس باید جلوگیري به عمل آید، از احتكه از احتك ور به هر حال، همان

ست  ست. الزمة نهی نیز این ا ضرر بر عموم مردم ا شود؛ زیرا هر دو، موجب  ه كباید جلوگیري 

ه كه زمینه براي اســتفاده عادالنة عموم مهیا شــود؛ اما اینكنترل كند كاي م، بازار را به گونهكحا

 23شود.ه قیمت تعیین كند، از این عهدنامه استفاده نمیكم شرع است كدر این موارد بر حا

 وضعيت تباني

ـــاس روایات، تبانی تا زمانی كمنظور از تبانی، قرار چند نفر بر انجام  ـــت. براس ه كاري معین اس

اال با قیمت مشخصی كباشد، مان  ندارد. بنابراین، اگر چند تاجر در مورد عرضة مقدمة معصیت ن

ـــ باید از آن اجتناب كتبانی  ـــ چنانچه آن قیمت، اج اف بر مردم باشد ـ رد. روایت ذیل كنند ـ

 داللت روشنی بر این أمر دارد:

صادكاد كجعفر ازازي ؛نل ميابو ست و  قه روزي امام  صادف را خوا به او غ م خود م

شوا خا؛واده صر  ساارت به م شدههزار دياار داد و ارمود: آماده م صادف ام زياد  ا؛د. م

ــد و با عده ــر حرجاس خريده و آماده ش ه كرد؛د. همينكت كاي از تگّار به طرف مص

ه از مصر خارج شده بود مواجه شده و از ايشان وضع كاي مصر رسيد؛دا با قااله ك؛زدي

سي را  صر ميه با خود كاجاا سخ گفتاد به م سيد؛د و آ؛ها پا ه اين جاس در كبرد؛د پر

ست.  صر موجود ؛ي سم و همكاروا؛يان با يكم شد؛د ديگر هم ق ه هر ديااري را به كپيمان 

شته و به طرف مدياه به راه  كي سود خود را بردا شاد. پس از اروش،  سود بفرو دياار 

صادف در حالي ضه كه دو كااتاد؛د. م سيده و عر شت خدمت امام ر ست دا سه در د ي

شوم اين  شت: ادايت  ست و اين كدا سرمايه ا صل  سه، ا ضرت كي سود آن. ح سه هم  ي

شما چه  ست مگر  سود، زياد ا شرح ماجرا را خدمت ردهكارمود؛د: اين  صادف  ايد؟ م

ه كشويد اهلل شما هم قسم ميرد. حضرت با شايدن آن ارمود؛د: سبحانكحضرت بيان 

سود بگيريد. پس  كازاء هر دياار يبه  شت كدياار از مسلما؛ان  يسه هزار ديااري را بردا

صادف! پي سپس ارمود: اي م سودي ؛دارم.  شير كو ارمود: من احتياج به چاين  شم ار با 

 24تر از به دست آوردن روزي ح ل است.ساده
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شكالی از این جهت بدان وارد  ست؛ امّا ا ضعیف ا سند  ست؛ زیرا حرمت این روایت از نظر  نی

ه در جاي خود به اثبات رسیده، ثابت است و جواز تبانی بر كلّی كاج اف بر مسلمانان، از قواعد 

ـــی  ـــیت نیز با روایات خاص ـــت، ثابت میكغیر معص ـــده اس ـــود. ه در متون روایی وارد ش ش

ـــادقبنعبداهلل» ـــلیمان از امام ص ـــان در مورد چند تاجري كند كنقل می س ه وارد كه ایش

شده و هممن قه شند، فرمود: كشوند به هر قیمتی پیمان میاي  ستند جنس خود را بفرو ه خوا

 25«.الی نداردكاش

ها از نظر سندي ضعیف هستند، مدلول آنها با عمومات و روایات دیگر گرچه این روایتبنابراین، 

 حالل مشروع است. اركار حرام، نامشروع، اما تبانی بر كقابل اثبات است؛ یعنی تبانی بر انجام 

 نتيجة روايات خاص

صومان ست می از مجموع احادیث مع شرایط عادي و  بیعی بازار، كآید به د سی ح  كه در 

ـــرایط احتكگذاري بر قیمت ـــالمی وظیفه دارد كار، حاكاالها و اموال مردم را ندارد و در ش م اس

گذاري ندارد و ند؛ اما ح  قیمتكاالها سفارش و در موارد امتناع مجبور كران را به عرضة كم ت

ــتر به دســت می كدر عهدنامه مال تنها از نامه حضــرت امیرالمومنین ه فرمود: داد و كآید اش

 معامله  رف دو از یك هیچ بر كه گیرد صـورت بهایى با و درسـت ترازوى با و سـهل باید سـتد

ــتم ــاس موازین 26؛«نرود س ــتد بر اس ــالمی باید داد و س هایی عادالنه و با قیمت یعنی در بازار اس

ـــود. این م لب هیچ كانجام گیرد  ـــتري روا نش ه هیچ اج افی نه در ح  بای  و نه در ح  مش

ـــرع نمیكگذاري از  رف حاداللتی بر ح  قیمت ـــارحان ك ور ند و همانكم ش ه برخی از ش

ضیو داده الب غه؛هج صاً»اند: تو صو سعیر از روایات، خ از عبارت نقل  ادعاي ثبوت جواز یا لزوم ت

 27«.باشدشده از عهدنامه، مردود می

 گذاريديدگاه فقيهان درباره قيمت

ــی دیدگاه فقیهان در اینكاز آنپس  ــت به بررس ــد، الزم اس ــن ش باره بپردازیم. ه داللت روایات روش

سی  ضمن دو عنوان برر شرایط  بیعی و دیگري ی قیمتكاند: یردهكفقیهان این ب ث را  گذاري در 

 م.گیریار. ما نیز به تب  ایشان ب ث را با این دو عنوان پی میكگذاري در شرایط احتقیمت

 گذاري در شرايط طبيعيالف( قيمت

ـــی دیدگاه ـــان میبررس م به عدم جواز كه فقیهان در حكدهد هاي مختلف در این مورد نش
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آن نفی خالف گذاري در شــرایط  بیعی، اختالفی ندارد و مرحوم شــیخ  وســی نیز از قیمت

ـــت. ـــاحبان  28نموده اس ـــایت ص ـــان عدم جواز را موقوف به عدم رض اال كالبته برخی از ایش

ـــر)، بین اختالفی فقیهان ایجاد نمیك29اندكرده ـــاحبان كه این ش اال به تعیین كند؛ زیرا اگر ص

ست  شند، به مثابه این ا ضی با چه اند. آنردهكاال قیمت تعیین كه خود بر كقیمت از جانب غیر را

سی ادلّة عدم جواز قیمت ست، برر ست در این مقام مهم ا شرایط  بیعی ا ه در ذیل كگذاري در 

 پردازیم:به بیان آنها می

ماتی همچون  به عمو هان معموالً  ـــلّ ون علی اموالهم»فقی ناس مس ند آن« ال مان و  30و 

مرحوم شیخ  اند.جسته كر شد، تمسّكه در بخش اوّل مقاله ذك ور برخی از روایات خام همین

سوط» وســی در در  31اند.ردهكهریرة اســتدالل به روایت ابی «نهاية»و مرحوم عالمه حلّی در « مب

ستدالل به این روایت می شرایط  بیعی بازار، نرخ بیان ا االها و خدمات، معلول كتوان گفت در 

ه همگی به ن وي به مشیت خداوند و كانی و اجتماعی است كعرضه و تقاضا و شرایط زمانی، م

ــتی منتهی می ــول خدا از تعیین قیمت بر اراده او در نظام هس ــود. به همین دلیل، رس االها كش

 اجتناب كرد.

ست ضمرة را دلیل این دیدگاه قرار داده ا شیرازي نیز روایت  سینی  ه این روایت كو با این 32ح

ــرایط احت ــت، اما در ذیل آن كمربو) به ش ــكار اس ــت »فرماید: رت میه حض قیمت فقط به دس

، «آوردبرد و هر وقت بخواهد آن را پایین میخداوند متعال است و هر وقت بخواهد آن را باال می

ــ حتی در حالت احتكشود لّی استفاده میكم كح كی ــ كه در هیچ حالی ـ سی ح  تعیین كار ـ

 االها را ندارد.كقیمت بر 

ستدالل به این روكوجه دیگري  ست ایت میه در ا ه: اگر داللت این روایت كتوان گفت این ا

شابه آن بر عدم جواز قیمت شرایط احتو روایات م شد، پس به  ری  اولی كگذاري در  ار تمام با

 تواند دلیل بر عدم جواز آن در شرایط عادي نیز باشد.می

وم نیســت ها ضـعیف، و از درجه اعتبار سـاقط هسـتند و معلسـند روایته كر اســت كالزم به ذ

ص یو و معتبري  سّ ه در این باره وجود دارد، چرا به اینكفقیهان با وجود احادیث   كگونه روایات تم

سته ص ی ی اند. به هر حال، عدم جواز قیمتج شرایط  بیعی با توجه به روایات  ه در كگذاري در 

 بهره جست.توان گونه روایات در حدّ مؤید میشود و از اینبخش اوّل گذشت، ثابت می

ـــته ـــت اند كه هدف از قیمتبرخی از فقیهان عنوان داش ه مردم بتوانند به كگذاري این اس
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اي ومتی به گونهكهاي حاالهاي مورد نیاز خود را از بازار تهیه كنند؛ حال اگر ســیاســتكراحتی 

مردم اال نیز شود، ضرر مضاعفی بر كمبود كه باعث كل گرانی نه تنها حل نشود، بلكه مشكباشد 

ـــد. از این هد ش ند وارد خوا باور هان بر این  گذاري موجب چنین ه قیمتكروي، برخی از فقی

ار موجب كشود؛ زیرا این ه هست بدتر میكلی شده است و وضعیت و حال مردم از وضعی كمش

االهاي خود را از بازار جم ، و از عرضـــة آنها خودداري كنند. مرحوم عالّمه كشـــود تاجران، می

 33گذاري قائل شده است.به این دلیل، به عدم جواز قیمت كا تمسّحلّی ب

 گذاري در شرايط خاصب( قيمت

جهت با هم  كه در یكار، تبانی و ان صــار اســت كمنظور از شــرایط خام، مواردي همچون احت

گذاري در همة آنها، مدار م جواز یا عدم جواز قیمتكح كرد مالكتوان ادعا بوده و می كمشــتر

باشد و آن عبارت است از اج اف در قیمت؛ چه اج اف در ح  فروشنده می كجهت مشتراین 

صاحب  شتري و خریدار كو  ار كاال. فقیهان این ب ث را با عنوان احتكاال و چه اج اف در ح  م

م آن را در تبانی و ان صــار كتوانیم حم، میكدر جهت ح كاند، امّا با توجه به اشــتراردهكم رن 

 شویم.نیز قائل 

شرعی، حا ساس قوانین  م مورد كند و این حكاال مجبور كر را به عرضه كتواند م تم میكبرا

ـــت؛ گذاري نیز دارد یا نه، مورد اختالف ه عالوه بر اجبار، ح ّ قیمتكامّا این 34اتفاق فقیهان اس

 ردازیم.په به بیان آنها میكآید هاي فقهی به دست میتابكاست؛ پنج دیدگاه در این زمینه از 

 گذاري به طور مطلقديدگاه اوّل: جواز قيمت

ه ح ّ كاند. منظور ایشـــان این اســـت و ســـالّر این دیدگاه را برگزیده 36عالمه حلّی 35شـــیخ مفید

ـــت؛ چه اینكگذاري در همه حال بر حاقیمت اال را به قیمت ناعادالنه كر، كه م تكم ثابت اس

 ند و چه به قیمت مناسب آن را بفروشد.كعرضه 

ست، چنانچه حا شده ا ند، فایدة اجبار منتفی كم قیمت تعیین نكدر دلیل این دیدگاه گفته 

ه مردم كند كاال را به قیمتی عرضه كر كان دارد م تكشود؛ زیرا امشده و موجب نقض غرض می

االي مورد كه دسترسی مردم به كصورت فایدة اجبار توانایی خرید آن را نداشته باشند و در این

ست، از بین مینیاز  سالم كرود. افزون بر اینآنها ضرار در ا ضرار به مردم بوده و ا ه چنین قیمتی ا

ند تا كاال وض  كم عالوه بر اجبار، قیمت خاّصی را بر كروي، الزم است حانفی شده است. از این

 37راحتی توانایی تهیة آن را داشته باشند.مردم به
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 بررسي ديدگاه

ــكال  كیاین دیدگاه بین فقیهان،  ــان بدان اش ــیاري از ایش ــده كه از بس ــناخته ش ــاذ ش نظر ش

ـــتگرفته ـــرعی اس اال را به كر، كه م تكو احتمال این 38اند؛ چون مخالف با قواعد و عمومات ش

 ند، قدرت تخصیر یا تقیید این عمومات را ندارد.كقیمت ناعادالنه عرضه می

 گذاري به طور مطلقديدگاه دوّم: ممنوعيت قيمت

سی این دیدگاه را در  ستتابكشیخ  و تاب خود این كعالمه نیز در چند  39هاي خود پذیرفته ا

شهور و انظر را برگزیده و آن ست.كرا به م سبت داده ا شرای  به  40ثر فقیهان ن م ق  حلّی نیز در 

ست. ساس این نظر، آنچه بر حا 41این دیدگاه قائل ا ست اجبار م تكبرا ست كم الزم ا ضه ا ر بر عر

ند. افزون كاال را به قیمت عادالنه یا ناعادالنه عرضـــه كتواند قیمت تعیین كند؛ هرچند او نمیو 

 بر عمومات و روایات خام، ادلة دیگري نیز براي اثبات این دیدگاه وجود دارد.

سل ون على أموالهم»مواردي همچون  دليل اول: عمومات: مْ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُ»، «الناس م

سه»و « بِالْبَا ِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ سلم اال ب یب من نف ، از جمله «ال ی ل مال امرء م

ــتند  ــتالم فقیهان بدانكه در كعموماتی هس ــده اس ــتدالل ش و داللت آنها بر ممنوعیت  42ها اس

 گذاري، به تفصیل بیان شد.قیمت

الم برخی به آن استدالل شده است. در كه در كاست  ی دیگر از عموماتیكی« الضرر»قاعدة 

شـود و از ار منتفی میكردن آن در بازار، موضـوع احتكاال و نمایان كار، با عرضـة كوضـعیت احت

االســـت و این كار و دســـت یافتن مردم به كه هدف از تعیین قیمت، از بین رفتن احتكآنجایی 

ضة  ستكهدف با عر ست، دلیلی براياال د ه كماند. افزون بر اینتعیین قیمت باقی نمی یافتنی ا

ست؛ زیرا تولیدقیمت سده نیز ا ضهگذاري موجب مف االها وقتی متوجه كنندگان ككنندگان و عر

االي خود آزاد نیستند، از عرضة كاالي آنها وض  شده و آنها در فروش كشوند قیمت خاصی بر 

ضرر كنند و این كآن خودداري می ست، بلار نه تنها موجب  ضاعف بر مردم ا ه تولید و عرضه كم

ننده را متضرر كم، هم مصرفكند. بنابراین، تعیین قیمت از سوي حاكل مواجه میكرا نیز با مش

 43شود.ند و هم باعث ضرر در ناحیه تولید و عرضه میكمی

ست؛ لدليل دوم: روايات خاص:  شده ا ة ن همكروایات متعددي براي اثبات دیدگاه مزبور ارائه 

ــعیف می ــندي ض ــی در این روایات معتبر نیســت و برخی از آنها از نظر س ــیخ  وس ــند. ش باش

سوط» سرائر»ادریس در و ابن «المب عالمه حلّی نیز در  44اند.ردهكهریره اســتدالل ، به روایت ابی«ال
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سلیمان، روایت ضمرة، مرسل  بن اهلل منصور، ص ی ة عبد بن هاي خود به ص ی ة عبداهللتابك

سنت مانند روایت انسصدو سّ  كمالبنق و برخی روایات اهل  سته كتم ست. ج فقیهان دیگر  45ا

 46اند.نیز همین روایات را مستند قول خود قرار داده

صالة البراءة: سوم: ا ــط حاجواز قیمت دليل  ــرع، یكگذاري توس ــرعیكح كم ش ــت م ش  اس

چه ما در وجود ك ـــرعی دارد و چنان یل ش به دل یاز  ـــه ثبوت آن ن ـــرعی ش یل ش  نیم،ك كدل

گذاري ادریس این دلیل را براي اثبات عدم جواز قیمتشود. ابنم ثابت نمیكلیفی بر حاكچنین ت

 47رده است.كبیان 

 بررسي ديدگاه

ــت  ــا و كه مبارزه با احتكباید توجه داش ــه، تقاض ار و امثال آن، به منظور ایجاد تعادل بین عرض

گذاري من صر نیست و با توجه چنین حالتی در قیمته ایجاد كنترل بازار است. روشن است ك

ران كم به اجبار م تكگذاري، تا حد امكان نباید به آن اقدام كرد؛ امّا اگر حابه روایات من  قیمت

بســنده كند و اقدام دیگري انجام ندهد و ســودجویان نیز از فرصــت اســتفاده كنند و به عرضــة 

م وظیفة دیگري كنند، آیا حاكبا آن را ندارند اقدام ه مردم قدرت خرید كاالي خود به قیمتی ك

سش شدر پر ض  قیمت بر كها آنان ندارد؟ و اگر در مواق  خام، م شود، كل فقط با و االها حل ن

 ها با توجه به این دیدگاه م رن است.پرسشگذاري ندارد؟ این م ح ّ قیمتكآیا باز هم حا

گذاري به  ور م ل  ناظر به ممنوعیت آن هستند. قیمترد روایات كتوان ادعا بنابراین، نمی

ــت؛ در حالیكافزون بر این ــوب اس ــی روایات، قیمت به خدا منس ها ه برخی از قیمتكه در بعض

ست و نمی ضرر جامعه ا سبت داد؛ بلتوان چنین قیمتظالمانه و به  ه قیمتی كهایی را به خدا ن

ست  ضاي خدا شه م اب  قیمتكمورد ر سبت به هاي رایج با سی روا كد و در آن هیچ ظلمی ن

شرایط  بیعی بازار  صوم خامّ نیز از موضوع ب ث خارج، و به  شود. همچنین برخی ن شته ن دا

ضعیت احت ست و در و شده ا ست؛ زیرا در آنها ارزانی قیمتها نیز فرض  ار و امثال آن، كمربو) ا

صل برائت نیقیمت ست. ا صوّر نی صعودي دارد و ارزانی مت سیر  ست ها  صول عملیه ا ه با كز از ا

 رسد.وجود دلیل اجتهادي، نوبت به آن نمی

 گذاري در صورت اجحاف ديدگاه سوم: جواز قيمت

اال را به كشود و هنگام فروش، اگر ر ابتدا به فروش مجبور میكه م تكگروهی از فقیهان برآنند 

ـ به ن وي كقیمت عادالنه عرضه  ـ اال روا نكه اج افی در قیمت كرد  سی ح  اعتراض كداشت 
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صاحب به او را ندارد؛ اما اگر قیمت معین سط  صورت بر حاكشده تو م كاال ظالمانه بود، در این 

 48.اال وض  كندكه قیمت عادالنه بر كشرع است 

ها، عادالنه و متعارف باشـــد، ه اگر قیمتكاند: اوّل اینصـــاحبان این دیدگاه مدعی دو م لب

رع جایز نیست و براي اثبات این م لب به ادلة دیدگاه دوم استناد م شكگذاري از  رف حاقیمت

م شــرع الزم اســت كاال در تعیین قیمت، بر حاكه در صــورت اج اف صــاحب كاند؛ دوم اینردهك

 آورند:قیمت خاصی را تعیین كند و براي اثبات این م لب دو دلیل می

ه در دلیل دیدگاه كم بر عمومات و نصوم خاصی است ك، و این دلیل حا«ضررال». عموم دلیل 1

جایز باشد، مستلزم ضرر به عموم  كدوم بیان شد؛ یعنی اگر تعیین قیمت ظالمانه توسط مال

ست و از آنجایی  ست، پس بر حاكا شده ا سالم نفی  ضرر در ا ست براي كه  شرع الزم ا م 

 د.االي چنین شخصی قیمت خاصّی را تعیین كند تا ضرر منتفی شوك

ــود، اجبار م ت2 اي ندارد؛ زیرا اگر بگوییم ر بر فروش فایدهك. اگر در این فرض، قیمت تعیین نش

ضه كاال را به هر قیمتی كتواند بای  بعد از اجبار می شت عر ست دا اال را كند و او نیز كه دو

ضی كبه قیمت باالیی  ضه كند، غر او ه از اجبار كه عموم مردم، قدرت خرید آن را ندارند عر

م شرع در كآید. بنابراین، باید حابر فروش، موردنظر بود حاصل نشده و نقض غرض الزم می

  49فرض اج اف، قیمت خاصّی را تعیین كند.

 بررسي ديدگاه

صورت اج اف نیز فرض، و راهكبا این ست، اما دلیلی كه در این دیدگاه  شده ا اري براي آن ارائه 

گذاري در ، با توجه به نفی صریو قیمت«الضرر»دلیل گذاري در فرض اج اف نیست و بر قیمت

یات و این یهه امیرالمؤمنینكروا ـــالمعل یدا كوقت قیمت تعیین نهیچ الس ردند، معناي دیگري پ

شرع باید در كه حاكند، و آن اینكمی ضه كنار اجبار م تكم  ند كاالها تدابیري اتخاذ كران بر عر

االهاي خام یا اع اي یارانه به كتقیم دولت براي عرضة تا مردم متضرّر نشوند؛ مانند تصدّي مس

ضرر، جز قیمت شار خام. البته اگر هیچ راهی براي دف   تواند گذاري باقی نماند، این ادله میاق

گذاري باشــند. این م لب دربارة دلیل دوم این دیدگاه نیز قابل  رن اســت. مســتند جواز قیمت

رف  ضرر  كه به مالكشود، بلالمانه بودن قیمت ثابت نمیگذاري به صرف ظبنابراین، لزوم قیمت

ــتگی ــاع بازار وجود دارد. چنانچه راه دیگري براي  بیعی و ایجاد تعادل در بازار بس ــازي اوض س

 رسد.گذاري نمیداشته باشد، نوبت به قیمت
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 اهش قيمتكر بر كديدگاه چهارم: اجبار محت

ـــوم، بین ـــورت اج اف در قیمت  در این دیدگاه نیز همچون دیدگاه س ـــورت عدم كص اال و ص

گذاري به  ور م ل  ه در این دیدگاه، قیمتكاج اف، تفصــیل داده شــده اســت. با این تفاوت 

ر را به تنزّل أمر كند؛ یعنی كم شرع باید م تكممنوع شمرده شده است و در صورت اج اف، حا

ه كه قیمت عادالنه نیز نماید؛ چه ایناال، او را مجبور به فروش آن بكافزون بر اجبار او به عرضــة 

 50این قیمت، همان قیمت بازار یا باالتر از آن باشد.

 رادله این دیدگاه نیز در هر دو فرض، همانند ادلة دیدگاه ســـوم اســـت؛ یعنی عدم تســـعی

صدوق می سلة  ضمرة و نیز مر صورت عدم اج اف به دلیل قواعد عامّ و خبر  شد در  ه داللت كبا

یت  متبر ممنوع ند.قی ـــت یل 51گذاري داش خا ر دل به  ـــورت اج اف  به تنزّل در ص ما امر   ا

 انآید؛ زیرا ایشـــان در بیمیالم شـــیخ انصـــاري نیز چنین بركه از كباشـــد. چنانالضـــرر می

تدالل بر آن می ـــ ثانی و اس ید  ـــه یدگاه ش ید: د ـــعی»گو عاً بین النهی عن التس  ر و الجبرجم

گذاري نهی شــده اســت و از ســوي دیگر اگر قیمت قیمت رف از  ك؛ یعنی از ی«بنفی االضــرار

ـــهك ـــط م تاالهاي عرض ـــده توس ـــد كش  ده عموم مردم قدرت خریكر به قدري گران باش

صر در قیمت ضرر من  ضرر بر آنها خواهد بود و دف  این  شند، موجب  شته با ست؛ ندا گذاري نی

رد و نقض كضــرر را بر رف ر به رعایت قیمت عادالنه این كتوان با مجبور ســاختن م ته میكبل

 52آید.غرضی هم پیش نمی

ـــت كالزم به ذ اند، امر به تنزّل را از باب ه این دیدگاه را پذیرفتهكه برخی از فقیهانی كر اس

ــورت نه فقط حاك 53دانندر الزم میكامر به معروف و نهی از من ه عموم مؤمنان كم، بلكه در این ص

 توانند أمر به تنزّل كنند.نیز می

 سي ديدگاهبرر

ب ث، دف  ضرر  كه مالكشود هاي قبلی بیان شد، روشن میبا توجه به آنچه در بررسی دیدگاه

سب این مال ست و به تنا ساس این دیدگاه، كباید با م ت كا شود. برا ران و ان صارگرایان مقابله 

ـــت اجبار بر كآنچه بر حا ـــد و فرض ایناهش و پایین آوردن قیمت میكم الزم اس ر ه اگكباش

ه كم چیست، بیان نشده است. از آنجا كاهش قیمت نیز امتناع ورزید وظیفه حاكننده از كعرضه

نترل بازار و دف  ضــرر از جامعه كار مناســب براي تنظیم و كهدف از  رن این مســئله، ارائه راه

 م این صورت نیز روشن شود.كاست، الزم است ح



  129 هیاز منظر فقه امام يگذارمتیضوابط ق

 

 گذاري در صورت امتناعقيمتاهش قيمت و كر بر كم: اجبار محتپنجديدگاه 

شــود و چنانچه اهش قیمت أمر میكر به كمعتقد اســت در صــورت اج اف، م ت امام خمینی

رده است، مجبور كم تعیین كه خود حاكاال به قیمتی كم ح  دارد او را به عرضه كمؤثر نبود، حا

ــازد؛ زیرا در نته، دیدگاه امام را از دیدگاه قبلی جدا میكاین ن 54كند. ــش س ظریة چهارم این پرس

رد، وظیفه كر بر قیمت ناعادالنه پافشــاري كه اگر بعد از أمر به تنزل، باز هم م تكم رن اســت 

ـــت؟ امامكحا ـــده، و قیمتكته را متذكاین ن خمینیم چیس گذاري را در آن فرض جایز ر ش

 شمرده است.

ستند، روایاتی  شان بر این باور ه صورت اج اف، گذه براي اثبات ممنوعیت قیمتكای اري از 

ه در برخی از این روایات، قیمت به خدا نســبت داده شــده و روشــن اســت كانصــراف دارند چرا 

شد قیمتی می ست خدا با سبت دادن قیمت به خدا در كتواند به د شد؛ امّا ن ه اج افی در آن نبا

ـــت. رف واق  می كه با آن قیمت، ظلمی بر یكجایی  ـــود، روا نیس ه بر كاتی بنابراین، روای 55ش

ست من  قیمت صرف، و مربو) به جایی ا صورت اج اف من ه اج افی كگذاري داللت دارند، از 

ــورت اج اف ابتدا به  ــد و در ص ــورت امتناع، اهش قیمت أمر میكدر میان نباش ــود و در ص ش

اال باقی كار كگذاري ممنوع باشــد، احتگذاري جایز اســت. چنانچه در این فرض نیز قیمتقیمت

 و این موجب نقض غرض است.مانده 

 ديدگاه مختار

هاي فقیهان ما را به چند نتیجة لدقت در ادلّه شرعی ـ اعم از آیات و روایات ـ و مالحظة استدال

 ساند:رق عی می

 گذاري در شرايط طبيعي . ممنوعيت قيمت1

ه در بخش نخست مقاله بیان شد، ك ور برخی نصوم خام از عمومات آیات و روایات و همین

ستفاده می شرایط عادي و  بیعی بازار كشود ا ساس علل  بیعی و عادي كه در  ه معامالت بر ا

ـــی از جمله حاكپذیرند، انجام می ـــرع، ح  دخالت در امور قیمتكس گذاري را ندارد؛ زیرا م ش

و میزان عرضــه و تقاضــا  اال(كمی و فراوانی ك) قیمت بازار در این حالت، به تب  عوامل  بیعی

ار و ان صــار، تبانی و كاالها، به پیدایش احتكشــود و چه بســا دخالت دولت در قیمت تنظیم می

ش ست، كه در این حالت بر حاكاي شود. نهایت وظیفهالتی دیگر منجر میكم سالمی ثابت ا م ا
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ــرایط  بیعی بازار و جلوگیري از بروز هرگونه ناهنجاري در أمر معامال ــت حفظ ش ه این كت اس

 شود. م لب به وضون از ادلّة شرعی و اخبار و روایات موجود در متون روایی استفاده می

ـــتر این م لب را بیان كرده كدر نامة خود به مال افزون بر آن، امیرالمؤمنین باید »اند: اش

ـــادگی و با موازین عدل انجام گیرد. با نرخ ـــالمی به س ه به كهایی خرید و فروش در جامعة اس

م اسالمی باید اوضاع كه حاكاین بیان حضرت، بیانگر آن است «. فروشنده و خریدار زیانی نرساند

ار نیز همین اســت؛ زیرا حضــرت این م لب را در ك بیعی بازار را حفظ كند و فلســفة من  احت

 ر شده است.كار متذكمقام تعلیل بر من  احت

 االكر بر عرضة ك. اجبار محت2

شرایط غیر ب ستناد اخبار متواتر، م تكویژه احتیعی، بهدر  ضه مجبور میكار، به ا شود. ر به عر

شد و برخی احادیث دیگر، در حدّ یقین بر این حكاحادیثی  سند برخی كه بیان  م داللت دارند. 

ست، اما اگر  ضعیف ا صاف بنگرد، به چنین نتیجهكاز این احادیث  اي سی مجموع روایات را با ان

 د.خواهد رسی

اري نیز توجه شــود. براي كاالهاي احتكار و نوع كالبته باید در این مســئله به ضــوابط احت

ضة كم به اجبار م تكمثال، ح ست كر براي عر صورتی ا ضرر كه احتكاال در  سبب پیدایش  ار 

ــود؛ اما اگر ذخیره ــد ـــــ مانند اینعمومی ش ــته باش ــازي وي چنین پیامدي نداش االي كه كس

توانند آن را به قیمت عادالنه تهیه جر، در بازار موجود باشد و مردم میتا كارشده توسط یكاحت

ضرري متوجه عموم گفته در این حالت ثابت نمیم پیشكنند ـــــ حك شود؛ زیرا در این فرض، 

شدن نمی ست تاجري به امید گران  ه ك ور ند. همانكاال، آن را ذخیره كشود. بنابراین، جایز ا

 ند.كبر این م لب داللت می ص ی ة حلبی نیز به صراحت

ه ضرر عمومی در بین باشد كاال ثابت است كر بر عرضة كم به اجبار م تكسپس در جایی ح

م جواز كر، از حكتوان افزون بر اجبار م تم باشـــد، به راحتی نمیكح كو وقتی این ضـــرر، مال

ستفاده قیمت شرایط عادي و  بیكگذاري هم ا عی در جریان بازار رد؛ زیرا هدف از اجبار، ایجاد 

ـــادي حاو از بین بردن ناهنجاري ـــت و چنانچه م تكهاي اقتص ر با همین اجبار، كم بر بازار اس

ـــده و به كند، موضـــوع حكاالي خود را روانه بازار، و با قیمت بازار آن را عرضـــه ك م منتفی ش

ـــت. افزون بر اینقیمت ـــورت جواز قیمتكه حاكگذاري نیازي نیس تواند یگذاري نمم هم در ص

 ند؛ زیرا به فرمودة أمیرالمؤمنینكاال معین كتر از قیمت بازار یا باالتر از آن را بر قیمتی پایین
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اال را در كر با همین قیمت كاز  رفین نباید متضرر شوند. پس اگر خود م ت كیدر معامله، هیچ

 م جایز نیست در قیمت آن دخالت كند. كبازار به فروش رساند، بر حا

 . مسئوليت دولت براي تنظيم بازار 3

االي كر كه م تكاال ضرر عمومی مرتف  نشود ـ مثل اینكر بر فروش كچنانچه با فرض اجبار م ت

ـ در این كند؛ به ن وي كخود را با قیمت باالیی عرضه  ه مردم قدرت خرید آن را نداشته باشند 

سئولیت دارد با اتخاذ تدابیري، این ناهكصورت حا شرع م سازد و بازار را به م  نجاري را بر رف 

ـــ هر چند با تصدّي مستقیم دولت  حالت  بیعی برگرداند، و اگر با استفاده از تدابیر اقتصادي ـ

ـــ بتوان ضرر عمومی را بر رف ساخت، نوبت به قیمتكدر عرضة برخی  رسد. گذاري نمیاالها ـ

ه كالسالم علیهري و نامة امیرالمومنینگذاكننده از قیمتتوان از جم  روایات نهیته را میكاین ن

 رد. كخواهد، استفاده وجود بازار روان و عادالنه را از فرمانروا می

 گذاري در صورت امتناعاهش قيمت و قيمتكر بر ك. اجبار محت4

صورتی  شرایط  بیعی كدر  سویی كه هیچ تدبیري براي برگرداندن بازار به  شد و از  ساز نبا ار

ـــه نكنند، همان االكران هم كم ت  ه در دیدگاه امام خمینیك ور را به قیمت متعارف عرض

ها را خواهد خودشــان داو لبانه قیمتران میكم شــرع از م تكگذشــت، در مرحلة نخســت حا

ــورت اجتناب، به تعیین قیمت اقدام میك م نیز جم  بین كند. دلیل این حكاهش دهند و در ص

ــرر از جامعه اســالمی و جلوگیري از نقض غرض اجبار گذاري و قواعد رفروایات نافی قیمت   ض

 اال است. كر بر فروش كم ت

 . تعيين قيمت عادالنه5

ه روایات، آنها كگذاري منتهی شود در تعیین آن باید ضواب ی رعایت شود ار به قیمتكچنانچه 

ــد كرا بیان می ــندهكنند. قیمتها در بازار باید به ن وي باش ــتري  ه هیچ اج افی بر فروش یا مش

شد. بنابراین، حا سالمی باید قیمتی را تعیین كند كنبا شده كم ا صل ت آن دو در آن رعایت  ه م

گذاري بود، بر این باور است ه معتقد به جواز قیمتكباشد. به همین دلیل، حتی شیخ مفید هم 

ــرع به آنچه كه حاك ــل ت میكم ش ــاحبان كاي داند، به گونهه مص ــوندكه ص ــرر نش ، االها متض

ند قیمت تعیین می ـــط نیز در این مقام میزان قیمت تعیین خمینیامام 56ند.كتوا ـــده توس ش

م نباید موجب ضرر در كدید حاه صالنكداند. بدیهی است م میكم را منو) به صالحدید حاكحا
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شنده و م ت شود. بنابراین، در جایی كح  فرو شارع اجازة قیمتكر  ست، ه  گذاري به او داده ا

 57ند.كاال وض  كارشناسان را بر كشده توسط ت قیمت تعیینموظّف اس

 گيرينتيجه
دمات اســت. این خاالها و كیفیت تعیین قیمت كهاي اقتصــادي، ی از مســائل اســاســی نظامكی

ل و ســ و عمومی كگذاري، اشــترال، تولید، عرضــة مســئله آثار متعددي بر متریرهاي ســرمایه

ها، گرایش به اع اي مدت تعیین دستوري قیمتوتاهكمثبت ها دارد. برخی با توجه به آثار قیمت

لة ها دارند؛ اما بیشتر اندیشمندان اسالمی، به ویژه فقیهان، با توجه به ادچنین اختیاري به دولت

دانند. در این ها، آن را به ضرر اقتصاد، و ممنوع میمدت تعیین دستوري قیمتشرعی و آثار بلند

گذاري از هاي اقتصــادي و با اســتناد به ادلة شــرعی، مســئله قیمتیلنظر از ت لت قی  با ق  

 آمد:به دست  منظر فقه امامیه بررسی و نتایج ذیل

 شود.گذاري ندارد و قیمت توسط بازار تعیین میسی ح  قیمتكـ در شرایط  بیعی بازار، 

 شوند.میاال كر و ان صارگر موظف به عرضة كار و ان صار، م تكـ در شرایط احت

اهش قیمت و ك االها به قیمت عادالنه دولت ابتدا آنان را وادار بهكــــ در صورت امتناع از عرضه 

 ند.كدر صورت امتناع، به تعیین قیمت اقدام می

سد، دولت با مراجعه به دیدگاه  سی، قیمتكـــــ چنانچه نوبت به تعیین قیمت بر شنا ها را به ار

 ریدار نباشد.خه به ضرر فروشنده و كند كاي )عادالنه( تعیین میگونه

شنهاد می سئله ردن زمینهكشود دولت با فراهم پی سالمی، م سالم ا هاي الزم براي بازار رقابت 

گذاري، مصــالو مدت قیمتوتاهكاگذارد و براي رســیدن به آثار مثبت وها را به بازار ترییر قیمت

 ند.كن بسنده كهاي مملوارد اض رار، به حداقمدت را از بین نبرد و در مبلند
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 .ق 1410انتشارات اسالمي،  دفتر، قمچ دوم، ، السرائر الحاوي لتحرير الفتاويحلي، ابن ادريس، 
مؤسسه اسماعيليان، ، قمچ دوم، ، شرائ  اإلسالم في مسائل الحالل و الحرامحلي، محقق نجم لدين جعفر بن حسن، 

 .ق 1408
 ق. ،1421مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ، قمتاب البي ك، امام خميني

 ش.1377الداوري،  تبةكم، قم ،مصبام الفقاهةخويي، ابو القاسم، 
 ق.1405، تبة آية اهلل المرعشيكم، قمچ دوم، ، فقه القرآنالدين، ، قطبراوندي

سيدمحمدكاظم،  سالمقيمترجايي،  شي امام ، پايانگذاري در ا شي و پژوه سه آموز س شد، مؤ سي ار شنا نامه كار
 . ،1375نيخمي

دفتر آيت اهلل سدددبزواري، ، قمچ چهارم، ، رامام في بيان الحالل و الحكمهذب األحعبد اإلعلي، دسدددبزواري، سدددي
 ق.1413

 ق. 1410ر، كدار الف، ، بيروتسنن ابي داودالسجستاني، سليمان بن األشعث، 
 ق.1414، نهج البالغةمؤسسه ، ، قمنهج البالغةرضي، دسي

 ش. 1377خوزستان، ، ، اهوازام و اآلثاركار و ما يلحقه من االحكاالحتعلي، دشفيعي، سي

 ق.1410، الدار اإلسالمية -دار التراث، ، بيروتاللمعة الدمشقية في فقه اإلماميةي عاملي، كاول، محمد بن مشهيد 
شقيةشهيد ثاني، زين الدين بن علي بن احمد عاملي،  شرم اللمعة الدم ضة البهية في  شي داوري، كقم، ، الرو تابفرو

 ق.1410

سالشهيد ثاني، زين الدين بن علي بن احمد عاملي،  سالم كم شراي  اإل سة، ، قماألفهام إلي تنقيح  س المعارف  مؤ
 .1413، اإلسالمية
 ق.1398دفتر انتشارات اسالمي، ، ، قمالتوحيدشيخ صدوق، 



  137 هیاز منظر فقه امام يگذارمتیضوابط ق

 

 ق.1415، قم، كنگره جاني بزرگداشت شيخ انصاري، كتاب المكاسب، )شيخ انصاري( انصاري، مرتضي

 تا.بي نا،جا، بي، بيفقه العولمة، محمدشيرازي، سيدحسيني 
 ق.1413، قم، دفترانتشارات اسالمي، من اليحضره الفقيهشيخ صدوق، 

 ق.1407، قم، دفتر انتشارات اسالمي، اقتصادناصدر، محمد باقر، 
 ق.1390، اإلسالمية، تهران، دار الكتب اإلستبصار فيما اختلف من األخبارطوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، 
 ق.1407، قم، دفتر انتشارات اسالمي، الخالفطوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، 

، چ المكتبة الرضووةية إلحي ا اار ر الفريرية، تهران، المبسرروف في فقه اإلماميةطوسددي، ابو جعفر محمد بن حسددن، 
 ق.1387سوم، 

 ق.1400، چ دوم، بيروت، دار الكتاب العربي، النهاية في مجرد القثه و الفتاويطوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، 
 ق.1407، چ چهارم، دار الكتب اإلسالمية، تهران، تهذيب األحكامطوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، 
 ق.1407، قم، دفتر انتشارات اسالمي، رجال الشيخطوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، 

 ق.1419، قم، دفتر انتشارات اسالمي، مفتام الكرامة في شرم قواعد العالمةعاملي، جواد بن محمد حسيني، 

، قم، كتابخانه آيت اهلل مرعشدددي، التنقيح الرائ  لمختصررر الشرررائ الدين مقداد بن عبداهلل، فاضدددل مقداد، جمال
 ق.1404

سفي،  سن بن أبي طالب يو ضل، ح صر النافعفا شرح مخت شف الرموز في  سوم، ، قم، ك سالمي، چ  شارات ا دفتر انت
 ق.1417

 ر الفكر.، بيروت: داسنن ابن ماجةالقزويني، محمد بن يزيد، 
 ق.1408، چ چهارم، دار الكتب اإلسالمية، ، بيروتالكافيكليني، 

 .1362هاي نو در علوم اسالمي، انديشه، ، قمتحليل و بررسي احتكار از نظرگاه فقه اسالميمحقق داماد، مصطفي، 
 ق.1413، كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد، قم، المسائل الصاغانيةمفيد، محمد بن محمد بن نعمان، 

 ق.1413، كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد، چاپ اول، قم، المقنعة، مفيد، محمد بن محمد بن نعمان
 ق. 1406سازمان انتشارات وآموزش انقالب اسالمي، ، ، تهراناالحتكار و التسعيررسالة فيمنتظري، حسينعلي،  

 ق.1407دفتر انتشارات اسالمي، ، ، قمرجال النجاشينجاشي، 
 ش. 1368، چ نهم، األسالميةدار الكتب  ،جواهر الكالم في شرم شرائ  اإلسالمبن باقر، نجفي، محمد حسن 

 ق.1415آل البيت،  مؤسسة، قم: مستند الشيعة في احكام الشريعةنراقي، مولي احمد بن محمد مهدي، 

 ق. ،1408البيت، مؤسسة آل، بيروتمستدرك الوسائلنوري، ميرزا حسن، 
 ش.1358، چ چهارم، مكتبة اإلسالمية، ، تهرانمناهج البراعة في شرم نهج البالغةاهلل،  هاشمي خويي، ميرزا حبيب

 .1385، 24، شاقتصاد اسالمي، «هارفتار پيامبر و امامان در برابر نوسان قيمت»يوسفي، احمد علي، 

 


