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با خورشید انقالب

(خاطراتی از رهبر معظم انقالب)

احسان به پدر و عنایت خدا

پدر رهبر معظم انقالب یکی از ائمه جماعات مشهد بودند .ایشان
به دلیل یک عارضه چشمی در معرض نابینایی قرار میگیرند و برای
معالجه و درمان ،الزم بود به تهران منتقل شوند ،در ضمن ایشان به
یک پرستار نیاز داشتند ،از طرفی این پدر و فرزندانش عالقه وافری
نسبت به همدیگر ابراز میکردند؛ همانند انس و عالقه ما بین حضرت
یعقوب و یوسف .در این شرایط رهبر انقالب مردد بودند که بمانند
و درسشــان را در قم ادامه بدهند یا اینکه از پیشرفت علمی خود
صرف نظر کنند و پرستاری پدر را بر عهده گیرند.
این شــبهه برای ایشــان پیش میآید که شاید خدمت به پدر
واجبتر باشد .با یکی از دوستانشان (که اهل معرفت بود) مشورت
میکنند .او میگوید:
عقیده من این است که شما برای خدمت به پدر به مشهد بروید،
خدا قم را به مشــهد میآورد ،یعنی آنچه خدا میخواهد در قم به
شما بدهد در مشهد به شما میدهد.
این حرف به دل ایشان مینشیند ،از تحصیل در قم و آن شرایط
ممتازی کــه در قم پیش آمده بود صرف نظر میکنند و با پدر به
مشهد برمیگردند.
*آیتاهلل مصباح یزدی ،پایگاه اطالعرسانی حوزه،
.1390/7/24

استفتاء
از رهبر معظم انقالب اسالمی

احکام بورس

س) شرکتهای دولتی که وارد بورس میشوند درصدی از
سهام خود را ـ حدود  ۵درصدـ به کارکنان شرکت میدهند
و پول آن را طی چند سال از سود سهام دریافت میکنند و
پس از آن سهام کام ً
ال متعلق به کارگر میشود .آیا این سهم
خمس دارد؟
ج) در فرض سؤال ،نسبت به مقداری که اقساط آن از سود آن
پرداخت شده ،خمس تعلق میگیرد.
س) کسی با پولی که قب ً
ال خمس آن را داده ،سهام شرکتی
را خریده و بعد از گذشت سال خمسی این سهام رشد قیمت
میکند ،ولی نقدا ً چیزی به دســت این شخص نمیرسد تا
زمانی که سهامش را بفروشد .آیا پرداخت خمس سود سهام
وقتی واجب میشود که سهام را بفروشد و تبدیل به پول نقد
ال پول نقدی که قب ً
بشود یا باید از اموال دیگری که دارد(مث ً
ال
خمسش را داده) به جای خمس رشد سهامش پرداخت کند؟
ج)ارزشافزوده سر سال خمسی در صورت امکان فروش ،متعلق
خمس است و باید سر سال خمسی ،خمس آن پرداخت شود
س) پول مخمس (پولی که خمس آن داده شده باشد) اگر
در بورس سرمایهگذاری شود ،پس از سال خمسی تکلیف
اصل پول و سود آنچه میشود؟
ج) اصل سهام که با پول مخمس خریداریشده ،خمس ندارد،
ولی ســود اگر از مخارج سال زیاد بیاید ،خمس دارد .ارزشافزوده
ســهام نیز جزء درآمد سال فروش محسوب میشود که اگر تا سر
سال خمسی صرف در مؤونه شده ،خمس ندارد ،مگر آنکه قب ً
ال امکان
فروش و وصول آن وجود داشته و به خاطر باال رفتن قیمت نگهداری
شــده باشــد که در این صورت ارزش افزوده پس از فروش خمس
دارد.
س) شخصی شرکتی دارد که درآمد شرکتش به واسطه
قراردادهای مشروط ۵ ،ســاله است .این شرکت با شرایط
خاصی مالک آن پولها میشود و آن پولها تا  ۵سال امانت
اســت ،ولی میتواند طبق قرارداد از این پولها استفاده
کند ،ولی ملکیت قطعی بعد از  ۵ســال حاصل میشود .آیا
با رسیدن سال خمســی باید خمس این پولها پرداخت
شود؟
ج) سر سال خمسی باید خمس هر مقدار از درآمد را که مالک
است ،پرداخت کند.

خرید و فروش کتاب
در مسجد

س) با توجه به اینکه نمیتوان در مسجد خرید و فروش
انجام داد ،آیا برگزاری نمایشگاه کتاب و خرید و فروش آن
برای بیشتر شدن فرهنگ کتابخوانی هم در مسجد مشکل
دارد؟
ج) اگر بهگونهای که هتک مسجد نباشد و نیز مزاحمتی با حق
نمازگزاران نداشته باشد ،با هماهنگی با امام جماعت مسجد اشکال
ندارد .هرچند خرید و فروش در مسجد مکروه است.

تعویض کتاب کهنه با تازه

س) بــرای پیشــبرد فرهنــگ کتابخوانــی ،بعضی
کتابفروشیها برگهها و کتب فرسوده و باطله را خریداری
و به جای پول آن ،کتاب میدهند ،آیا این اشکال دارد؟
ج) فی نفسه اشکال ندارد.

حکایت اهل راز

اوج اطاعتپذیری آیتاهلل بهجت
از پدر

آیــتاهلل قوچانی نقل میکنند :همان موقع که آقای بهجت در
عدهای که مطالب
نجف مشــغول تحصیل و تهذیب نفــس بودندّ ،
عرفانی را قبول نداشتند ،نامهای برای پدر آقای بهجت میفرستند
و در مورد ایشان بدگویی میکنند و میگویند ممکن است فرزندت
از درس و بحث خارج شــود .پدر بزرگوار ایشان نامهای برای آقای
بهجت مینویســد که من راضی نیستم جز واجبات ،عمل دیگری
انجام دهی ،حتی راضی نیســتم نماز شــب بخوانی.آقای بهجت
میفرماید:وقتی نامه پدرم به دستم رسید،خدمت آقای قاضی(ره)
رسیدم و نامه را به ایشان نشان دادم .ایشان فرمودند :شما مقلد چه
کسی هستید؟ گفتم :من مـقلد آیـت اهلل سـید ابوالـحسن اصـفهانی
(ره) هستم .ایـشان فرمودند :باید بروید از مرجع تقلیدتان بپرسید.
آقای بهجت(ره) میفرماید :من نزد آقا سید ابوالحسن اصفهانی (ره)
رفتم و از ایشان کسب تکلیف کردم ،ایشان فرمودند :باید حرف پدرت
را اطاعت کنی .از آن موقع به بعد آقای بهجت ســکوت میکنند و
چیزی نمیگویند .در سکوت مطلق فرو میروند و حتی برای خرید،
از خادم مدرسه تقاضا میکنند تا این کار را برای ایشان انجام دهد؛
چرا که سخن گفتن از واجبات نیست و کار و فعل مباحی میباشد.
ایشان گاهی اوقات اجناس مورد نیاز خود را روی کاغذ مینوشتند
و به مغازه دار میدادند .ایشــان خیلی کم در کوچه و خیابان رفت
و آمد میکردند و تمام این کارها به خاطر این بود که میخواستند
از یک دستور پدرشان اطاعت کنند.
*پردهنشین (صاحبدالن  ،)1نشر هنارس.1392 ،

يکي از مباحث مهم دراقتصاد بهويژه اقتصاد اسالمي
چگونگي تعيين قيمت کاالها و خدمات در بازار اســت.
تسعير در فقه ،قيمتگذاريِ حاکم يا نماينده او و اجبار
()1
بر معامله ،بر اساس آن قيمت است.
اين مســئله آثار متعددي روي متغيرهاي اساسي
گذاري ،اشتغال ،توليد ،عرضه کاال و سطح

چون سرمايه
عمومي قيمتها در حال و آينده اقتصاد دارد .قيمتگذاري
کاال يا خدمات در بازار اسالمي از زمان صدر اسالم مورد
توجه پيامبر(ص) و ائمه(ع) ودر زمان غيبت کبرا بزرگان
و فقيهان ديني قرار گرفته است.
بر اساس روايات و مباني فقهي متعدد ،فقهاي اسالم
(اعم از اهل تســنن و تشــيع) نظريات مختلفي در اين
موضوع ارائه دادهاند .کنکاش در متون فقهي نشان ميدهد
که اگرچه برخي با توجه به آثار کوتاهمدت تعيين دستوري
قيمتها توسط دولت گرايش به اعطاي چنين اختياري به
دولت دارند اما اغلب بر حرمت قيمتگذاري قائل هستند.
سيره و سخن اهلبيت(ع)
ت بر بازارها را ب ه مأموري
پيامبر اکــرم(ص) امرنظار 
ح مک ه حضرت(ص) سعد
س از فت 
ص محو ل فرمود .پ 
خا 
ب را به
ن خطا 
ص را بر بازار مک ه و عمر ب 
ن سعيد بنالعا 
ب
()2
ت بر بازار مدين ه گماشت.
نظار 
اميرالمؤمنين(ع) نيز عنايتي آشکار به بازار و نظارت
بر آن داشتند .حضرت بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم
()3
بر بازارها نظارت ميکرد.
امامعلي(ع) در سياست اقتصادي خود در مدت کوتاه
حکومت از بهترين شاخصهاي جلوگيري از فساد مالي
بهره ميجستند ،از جمله درخصوص قيمتها نه تنها به
استانداران خود در مورد کنترل قيمتها توصيه به نظارت
برکار معامالت را ميکرد ،بلکه شــخصا بازار به بازار در
کوفه ميرفت و آنها را با توصيههاي اخالقي و دستورات
حکومتي ،به رعايت سهولت و دوري از ظلم و ربا و رعايت
()4
انصاف و تقواي الهي توصيه ميفرمود.
ت ميکرد و
ایشــان شــخصا بر بــازار کوف ه نظــار 
ب کردند
ت بر ساير بازارها منصو 
ي نظار 
ي را برا 
نمايندگان 
ي استاندارا ن فرستادند ک ه بر بازار
ي را برا 
و دســتورالعمل 
()5
ت کنند.
ن را مجازا 
کنتر ل نمود ه و محتکري 
ي بازاريا ن ابن
ي و تجار 
ت بر کارکرد اقتصاد 
ي نظار 
برا 
ل داشت( )6و
ي و ناظر ب ه بصر ه گسي 
س را ب ه عنوا ن قاض 
عبا 
()7
ن اصم ع را بر «بارجاه» گماشت.
يب 
عل 
ن آنک ه بر نقش
ت در عهدنام ه مالکاشتر ضم 
حضر 

آن جمله هستند .همچنين به داليل عقلي استناد کردهاند.
باتوجه به داليل مخالفان و موافقان با قيمتگذاري
ميتوان چنين گفت که داليل منع قيمتگذاري را بايد
ناظر به مواردي دانست که قيمتها بر اساس قانون عرضه
و تقاضا و بهصورت طبيعي و بدون هيچ اجحافي ،گران يا
ارزان شدهاند يا موردي که صرفاً با فروش کاالي احتکاري
و فراوان شدن آن ،مشکل اقتصادي جامعه برطرف شود و
()14
نيازي به قيمتگذاري نباشد.
اما فتواي آن دسته از فقهايي که به جواز قيمتگذاري
و وجوب آن حکم دادهاند ،ناظر بهصورت اجحافِ فروشنده
است که حاکم ميتواند به قيمتگذارى بپردازد:
«اگر فروشــنده قيمت را ظالمانه تعيين کند؛ حاکم
شــرع ،به قيمتگذارى ميپردازد ،زيرا اين کار فروشنده
موجب ضرررســانى به ديگران اســت که شــرع ،آنرا
()15
نپذيرفته است».
خ صدوق(ره) بهطور صريح ضمن تفصيل
مرحو م شي 
موضوع ميگويد:
ي ب ه واســط ه کمبود خود کاال به
ي و گران 
«اگر ارزان 
ن ب ه دست
ي و ...باشد ،اي 
ط جغرافياي 
ي نظير شــراي 
داليل 
ي يا گراني
ت و تسلي م در آ ن الز م است .اما اگر ارزان 
خداس 
ي ک ه فرد خاصي
بهواسط ه عملکرد خود مرد م باشد بهگونها 
ي کرد و مرد م را از وصو ل ب ه آن
ي را جمعآور 
ي شهر 
کاال 
ش قيمت
ن افزاي 
ت بايد تسلي م اي 
باز داشت ه نميتوا ن گف 
ت بهوجود آورد ن شرايط
ي ب ه جه 
بود .همانگون ه ک ه ارزان 
ي نميشود».
ن پسنديد ه تلق 
ي در بازار مسلمي 
انحصار 
آيــتاهلل خويــى(ره) ،پــس از فتوا به عــدم جواز
قيمتگــذارى ،گفته اســت« :بلــه! اگر فروشــنده در
قيمتگذارى اجحاف کند ،چندان که گونهاى از احتکار

کنترل بازار و نرخگذاري را اســتنباط کرد .اين قواعد از
قواعد فقهي مستند و متقني هستند که در ابواب مختلف
فقه جريان دارند.
قاعده «الضرر»
از قواعد مشهوري که در اکثر ابواب فقهي(معامالت و
عبادات) مورد استناد قرار ميگيرد ،قاعده نفي ضرر است.
درباره «قاعده الضرر» دانشــمندان و صاحبنظران
نامداري چون مرحوم شيخ انصاري ،آخوند خراساني ،آقا
ضياء عراقي و ديگران به تفصيل بحث کرده و رسالههاي
مستقلّي در تبيين و توضيح اين قاعده تدوين نمودهاند.
از ديدگاه برخي فقها منظور از اين قاعده اين است که
وضعيه،
شارع مقدس نه دراحکام تکليفيه و نه دراحکام
ّ
حکميجعل نکرده اســت که به ســبب آن مکلف ضرر
ببيند؛ مثل وجوب وضو براي کســي که تهيه آب براي
او ممکن نيســت ،مگر به پرداخت پول بســيار زياد که
موجب ضرر باشــد ،دراين صورت شارع حکم به وجوب
()18
وضو نکرده است.
امــام خميني(ره) با بيان مبســوطي تفاوت دو واژه
«ضرر» و «ضرار» را مورد دقت قرار داده و از آن استفاده
فقهي نيز کرده است .ايشان معتقدند« :ضرار تأسيس است
و نه تأكيد و تكرار واژه ضرر و معناى آن تضييق و ايجاد
()19
ناپسندي و حرج براي ديگران است».
حرمــت ضرر زدن به ديگران -كــه از قاعدهًْ الضرر
استفاده شده -يك حكم ثانوى است .فقيه در مقام اجراى
خاصى نظير تعيين و نظارت بر
مقررات و قوانين ّ
اين قانونّ ،
قيمتها وضع مىكند تا جلوى آسيب رساندن به قشرهاى
ضعيف جامعه را بگيرد .در اين مثال ،حرمت ضرر ،حكم
عام ثانوى اســت،كه در ضمن يك حكم حكومتى خاص
()20
تحقّق يافته است.

فرمــان امام على(ع) به مالکاشــتر ،تأکيدى اســت بر اينکه داد وســتد
بايد آســان باشــد و قيمتها با موازين عادالنه تنظيم شود .بدين جهت،
آورد وترديدى نيســت که
امام(ع) به وى فرمان نداده که قيمتها را پايين َ
تنظيم قيمتها با موازين عادالنه به معناى زيان رســاندن به توليدکننده يا
فروشــنده نيست؛ بلکه همانسان که امام ،خود ،در فرمانش تصريح فرموده،
هدف ،آن اســت که قيمتها به گونهاى تنظيم شــوند که نه به فروشنده و
نه به مشترى ســتم روا نشــود و اين ،تنها هنگامى جامه تح ّقق ميپوشد
که دولت ،زمينه مناســب را براى عرضه کاال به قيمــت طبيعى فراهم کند.

ت ک ه
م اس 
ن نکت ه مســل 
اي 
م اســامي بيواسط ه
حاک 
يا با واســط ه بايد در جريان
ن قيمتها قرار
چند و چــو 
م نيز در
ت لزو 
گيرد و در صور 
م کند.
ن اقدا 
حآ
ت اصال 
جه 
ن
چنانک ه ابوالصهبأ ميگويد:م 
علي(ع) را در شطالکالء ديدم
سوجو
کــ ه از قيمتهــا پر 
ميکرد .ائمه معصومين(ع) با
عواملي مثل احتکار که رفتار
مردم(بازاريان و تجار) موجب
ميشد قيمتها افزايش يابد،
بشدت مبارزه ميکردند.
معيشت با خطرمواجه ميشود .با اين برداشت از مفهوم
نظــام ،معناي اين قاعده ،ضرورت تالش در جهت حفظ
نظم ،امنيت و مصالح عمومي جامعه و پرهيز از ايجاد خلل
در آن خواهد بود .بيشترين کاربرد مفهوم حفظ نظام در
()24
ادبيات فقهي شيعه اين معنا بوده است.
محقق نائيني ،حفظ نظام را در شريعت مطهره ،أهم
جميــع تکاليف ميداند« :حفظ نظامات داخليه مملکت
وتربيت نوع اهالي و رســانيدن هر ذيحقي به حق خود
تعدي و تطــاول آحاد ملت بعضهم علي بعض
و منــع از ّ
الــي غير ذلک ،از وظائف نوعيه راجعه به مصالح داخليه
()25
مملکت و ملت».
منظورمحقق نائيني اين اســت کــه بايد از تجاوز و
ســتم بعضي از شــهروندان بر بعضي ديگر به هر نحوي
ي ظلم در جامعه،
جلوگيري شود .از مصاديق مسلّم و حتم 
گرانفروشــي و احتکار است که موجب وارد آمدن ضرر و
زيان به مال و جان و امنيت مردم ميشود.
مبناي حقوقي
از منظر حقوقــي هم دولت وظيفه تنظيم و تثبيت
قيمت بازار را برعهدهدارد ،اين مهم برعهده ســتادي با
عنوان ســتاد تنظيم بازارکه زير نظر قوه مجريه يا همان
دولت است ،گذاشته شده است .بر اساس مسئوليتهاي

مباني فقهي کنترل قيمتها
توسط حکومت
مهدي جبرائيلي تبريزي

ي منفع 
ت
مه م بازرگانا ن و صنعتگرا ن تأکيد و آنا ن را مايهها 
ی ميداند و سود
ش و راحت 
و پديد آورندگا ن اسباب آساي 
ي بازارها قلمداد ميکند،
ش آنا ن را ماي ه برپاي 
ل از تال 
حاص 
ميفرمايد :در ميان ايشــان گروهى تنگ نظر و بخيل به
شــكلى قبيح و زشت و مردمى محتكر و نرخگذارانى به
دلخواه در امر خريــد و فروش وجود دارد كه اين وضع،
زيان جامعه و عيب و ننگ زمامداران است .پس ،از احتكار
جلوگيرى كن كه رسول خدا(ص) آن را منع فرمود .داد
و ســتد بايد آسان باشد و بر موازين عدالت صورت گيرد
و به نرخى معامله شود كه به فروشنده و خريدار اجحاف
نشود .هرگاه كسى پس از نهى تو دست به احتكار زد او
()8
را مجازات كن ولى در مجازاتش از زيادهروى بپرهيز.
فرمان امام على(ع) به مالکاشــتر ،تأکيدى اســت
بر اينکه داد وســتد بايد آسان باشد و قيمتها با موازين
عادالنه تنظيم شــود .بدين جهت ،امام(ع) به وى فرمان
آورد وترديدى نيســت که
نــداده که قيمتها را پايين َ
تنظيم قيمتها با موازين عادالنه به معناى زيان رساندن
به توليدکننده يا فروشــنده نيســت؛ بلکه همانسان که
امام ،خود ،در فرمانش تصريح فرموده ،هدف ،آن اســت
که قيمتها به گونهاى تنظيم شوند که نه به فروشنده و
نه به مشــترى ستم روا نشود ،و اين ،تنها هنگامى جامه
تحقّق ميپوشــد که دولت ،زمينه مناسب را براى عرضه
()9
کاال به قيمت طبيعى فراهم کند.
احمد بن حنبل نقل ميکند«:على بن ابيطالب(ع)
()10
را در کناره علفزارى ديدم که از قيمتها ميپرسيد».
زمخشري مفســر اهل تسنن مينويسد :على(ع) در
بازار بر فروشندگان ميگذشت و به آنان ميفرمود« :نيکى
کنيد ،کاالها را به ارزانى به مســلمانان بفروشيد که آن،
()11
برکت را بزرگتر گرداند».
ل لزوم
از روايات فوق برداشت ميشود که ايشان اص 
ي ک ه قيمتها
ي را ميپذيرد اما تنها در شرايط 
قيمتگذار 
ي مبد ل شود .اين
ي اجحاف 
ل گوناگو ن ب ه قيمتها 
بهدالي 
ت ک ه حاک م اسالمي بيواسط ه يا باواسطه
نکت ه مسل م اس 
بايد در جريا ن چند و چو ن قيمتها قرار گيرد و در صورت
ت اصال ح آ ن اقدا م کند .چنانک ه ابوالصهبأ
لزو م نيز در جه 
ن علي(ع) را در شطالکالء ديد م ک ه از قيمتها
ميگويد :م 
()12
پرس و جو ميکرد.
ائمه معصوميــن(ع) با عواملي مثل احتکار که رفتار
مردم(بازاريان و تجار) موجب ميشــد قيمتها افزايش

امام علي(ع) در سياســت
اقتصــادي خــود در مدت
کوتاه حکومــت از بهترين
شــاخصهاي جلوگيري از
فساد مالي بهره ميجست،
از جمله درخصوص قيمتها
نه تنها به استانداران خود در
مورد کنترل قيمتها توصيه
به نظارت برکار معامالت را
ميکرد ،بلکه شــخصا بازار
به بــازار در کوفه ميرفت و
آنها را با توصيههاي اخالقي
و دســتورات حکومتي ،به
رعايت ســهولت و دوري از
ظلم و ربا و رعايت انصاف و
تقواي الهي توصيه ميفرمود.
شــمرده شود ،حاکم اسالمى از آن جلوگيرى ميکند تا
حد توان
مالک کاال به قيمت بازار يا قدرى بيشتر که در ّ
خريد مردم باشد ،آن کاال را بفروشد؛ مث ً
ال اگر بهاى يک
کيســه گندم ،صد فلس باشد و احتکارکننده آنرا به دو
دينار بفروشــد ،اين کار نيز نوعى احتکار است ،چنانکه
()16
پوشيده نيست».
امام خمينى(ره) نيز مينويسند«:و ا ّما قيمتگذارى،
در ابتدا جايز نيســت؛ ليکن اگر فروشنده اجحاف کند،
بناچار بايد قيمت را کاهش دهد وگرنه حاکم شــرع ،او
را ناچار ميکند که کاال را به قيمت آن ســرزمين يا به
صالحديد حاکم بفروشــد .پس روايات داللتکننده بر

امام خمينى(ره) مينويسند« :و ا ّما قيمتگذارى ،در ابتدا جايز نيست؛ ليکن
اگر فروشنده اجحاف کند ،بناچار بايد قيمت را کاهش دهد وگرنه حاکم
شرع ،او را ناچار ميکند که کاال را به قيمت آن سرزمين يا به صالحديد
حاکم بفروشــد .پس روايات داللتکننده بر جايز نبودن قيمتگذارى،
شامل اين قبيل نمونهها نميشوند؛ زيرا در اين حال ،قيمت نگذاشتن ،به
احتکار منجر ميشود ،همان گونه که اگر فروشنده براى فرار از فروش کاال،
قيمت را چنان تعيين کند که هيچکس نتواند آنرا بخرد ،بدون شک حاکم
شرع ،حقّ تصميمگيرى دارد و آن روايات ،شامل اين حالت نميشود».
يابد ،بهشدت مبارزه ميکردند.
نظرات فقهي درباره کنترل قیمتها
بر اساس ادله فقهي؛ اصل اولي در قيمتگذاري ،عدم
آن است و بسياري از فقها بر اين حکم اتفاق نظر دارند.
در مسئله رد قيمتگذاري از سوي حاکم اسالمي از نظر
فقها و مجتهدان ديني به چند دسته دليل استناد ميشود.
ادله فقهي مانند «قاعده تسلط» و «قاعده حرمت اکل مال
بالباطل» و «حليت مال مسلمان از روي طيب نفس» و ...از
()13

جايــز نبودن قيمتگذارى ،شــامل اين قبيل نمونهها
نميشوند؛ زيرا در اين حال ،قيمت نگذاشتن ،به احتکار
منجر ميشود ،همانگونه که اگر فروشنده براى فرار از
فروش کاال ،قيمت را چنان تعيين کند که هيچکس نتواند
آنرا بخرد ،بدون شــک حاکم شرع ،حقّ تصميمگيرى
()17
دارد و آن روايات ،شامل اين حالت نميشود».
دالیل وجوب قیمتگذاری
امــا از طريق برخي از قواعــد فقهي ميتوان وجوب

فقهاي اسالم اضرار به غير را جهت نفي ضرر از خويش
جائز نميدانند ،بنابراين در صورت کسب منفعت شخصي
()21
به طريق اولي ممنوع است.
قاعده «حفظ نظام»
اين قاعده در مباحث فقهي به چند معنا آمده و گستره
هر يک از آنها در زمانهاي مختلف و شرايط مقتضي مورد
بحث واقع شده اســت .يکي از معاني حفظ نظام؛ نظام
زندگي و معيشتي است.
مقصود ازحفظ نظام زندگي ،رعايت اموري است كه
قوام جامعه و مردم به آن وابسته است و درصورت اخالل
در آن ،نظم زندگي و معيشت مردم به خطر افتاده و دچار
هرج ومرج ميشود.
عالمه طباطبائي(ره) مينويســد« :مهمترين چيزى
كه جامعه انســانى را پايدار مىدارد ،اقتصاديات جامعه
اســت كه خدا آن را مايه قــوام اجتماعى قرار داده و ما
اگر انواع گناهان و جرائم و جنايات و تعديات و مظالم را
دقيقا آمارگيرى كنيم و به جستوجوى علت آن بپردازيم
،خواهيم ديد كه علت بروز تمامى آنها يكى ازدو چيز است:
يا فقر مفرطى است كه انسان را به اختالس اموال مردم
از راه سرقت ،راهزنى ،آدمكشى ،گرانفروشى ،كمفروشى،
تعديات وادار مىكند و يا ثروت بىحساب
غصب و ساير ّ
اســت كه انسان را به اسراف و ولخرجى و بىبند و بارى
در شــهوات ،هتك حرمتها ،شكستن حريمها و تجاوز
درجان ،مال و ناموس ديگران وامىدارد.وهمه اين مفاسد
كه از اين دو ناحيه ناشــى مىشود هر يك به اندازه خود
تاثير مستقيمى در اختالل نظام بشرى دارد؛ نظامى كه
بايــد حيات اموال و جمعآورى ثــروت و احكام مجعول
براى تعديل جهات مملكت و جدا ساختن آن از خوردن
مال به باطل را ضمانت كند ،وقتى اين نظام مختل گردد
و هركس به خود حق دهد كه هرچه بدســتش مىرسد
تصاحب كند .و پرواضح است كه وقتى كار بدينجا بكشد
شيوع فساد و انحطاطهاى اخالقى چه بالئى بر سر اجتماع
بشرى درمىآورد ،محيط انسانى را بهصورت يك محيط
حيوانى پســتى درمىآورد كه جز شــكم و شهوت هيچ
ه ّمى در آن يافت نمىشود ،و به هيچ سياست وتربيتى
و با هيچ كلمه حكمتآميز و موعظهاى نمىشود افراد را
()22
كنترل نمود».
امام راحل(ره) ،جلوگيري از هرجومرج و حفظ نظام
به اين معنا را يکي از فلسفههاي تشکيل حکومت دانسته
و مينويسد« :احکام الهي ،چه احکام مالي ،يا سياسي و
يا حقوقي ،نسخ نشدهاند ،بلکه تا روز قيامت ماندگارند و
روشن اســت نفس ماندگاري اين احکام اقتضاي وجود
حکومتي را ميکند که ضامن نگهداري سيادت قانون الهي
و عهدهدار اجراي آن باشد .و اجراي احکام خداوند ،بدون
تأسيس حکومت ،امکانپذير نيست ،تا اينکه هرج ومرج
الزم نيايد .افزون بر اينکه حفظ نظام از واجبهاي مؤ ّکد
و از هم گسستگي امور مسلمانان ازجمله امور ناخوشايند
است و برآوردن اين هدفها ،بدون وجود والي و برقراري
()23
حکومت ،نشايد».
حفظ نظام به معناي اجتماع مسلمين نيز بکار رفته
است .منظور اين اســت که برخي امور هستند که قوام
جامعه و مردم به آنها وابسته است ،بهگونهاي که اگراختالل
در نظام اجتماعي رخ دهــد؛ زندگي اجتماعي مختل و

مدون ،اين ســتاد وظيفه آرامش بــازار ،تأمين کاالهاي
ضروري ،کنترل قيمت ،نظارت و کنترل بر روند عرضه کاال
و خدمات به مردم را برعهدهدارد .اين دستگاه موظف است
باتوجهبه شرايط معيشتي مردم ،درآمد آنها و ميزان تورم
کشــور ،کاالهاي ضروري مردم را تأمين و قيمتگذاري
کند و بهدرستي در سطح کشور توزيع کند.
از مجموع آنچه گفته شد ،ميتوان نتيجه گرفت که
ي مورد
ت از احتکار در مورد کاالها 
دولــت وظيفه ممانع 
ت
ت بر کيفي 
نياز جامع ه و برخورد شديد با محتکران ،نظار 
ي در
ي ارائ ه شد ه و کنتر ل قيمتها و قيمتگذار 
کاالها 
ف در حري م بازار را
ت نياز و برخورد شــديد بــا تخل 
صور 
برعهدهدارد.
بر اساس قواعد فقهی همچنين آشکار ميشود که
ت هر چند
ت اسالمي رواس 
ي حکوم 
ي برا 
ت و بازرس 
نظار 
س الز م است
ن نداشت ه باشند .پ 
ي ب ه آ 
ن تمايل 
فروشندگا 
ن شوند که
ي تعيي 
ت و بازرس 
ي نظار 
ي شايست ه برا 
افراد 
ق به
ه م آگا ه ب ه احکا م اســا م در مورد بازار و ه م ُمخَ ّلَ 
ت به
ن نصيح 
ق اســامي باشند و ه م بتوانند ضم 
اخال 
ت و بازرســي
ي از عهد ه نظار 
ن احکا م اله 
ن و بيا 
بازاريا 
ت افراد قبل
ب اس 
ي ديگر مناس 
ي برآيند .از سو 
بهخوب 
ش مجوز اخذ کنند،
ي خوي 
ت تجار 
ي فعالي 
از اينک ه برا 
ت و بازار را بياموزند» )26(.و
ي تجار 
ي ضرور 
احکا م فقه 
اگر دستگاهي به هر عنوان در اين راستا کوتاهي کند و يا
با سياستهاي نادرست سبب ايجاد خسارت در زندگي
و معيشت آحاد جامعه شود؛ شرعا و قانونا مسئول است.
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في شرح قواعد العالمهًْ ،ج ،4ص  -109الموسوعهًْ الفقهيهًْ ّ
ج ،1ص -293جواهرالــکالم ج ،22ص -.486 -485فرهنگ فقه
مطابق مذهب اهلبيت(ع) ،ج ،1ص .16 .268موســوي خويي،
سيد ابوالقاسم ،مصباحالفقاههًْ (المکاسب) ،ج  ،5ص .501 -500
 .17امام خميني(ره) ،کتــاب البيع ،ج ،3ص  ،613تهران ،چاپ
اول1421 ،ق .18 .فرائد األصول ،ج ،2ص .457سيري کامل در
اصول فقه ،ج  ،13ص  .19 .466بدائع الدرر في قاعد ْه نفيالضرر،
ج ،1،ص .20 .72تعزير و گستره آن؛ ص.60 :
 .21إيضاح الفوائد في شرح مشكالت القواعد؛ ج ،2ص .48 :فرائد
األصول ،ج ،2ص.22 .35ترجمه الميزان ،ج ،9ص .23 .331
كتاب البيــع؛ ج ،2ص .24 .619واليــت فقيه (امام خمينى)؛
ص .25 .25 :تنبيــه األمــ ً ًْه و تنزيه الملهًْ؛ صص.26 .39 -40
محمدنقي نظرپور ،امام علي(ع) ،حکومت و بازار ،مجله کتاب نقد،
تابستان  -1380شماره .19

کمال دینداری

قالاالمام علی(ع)« :اذا اتقیت المحرمات و تورعت عن الشبهات
و ادیت المفروضات و تنقلت بالنوافل ،فقد اکملت فیالدین الفضائل»
امام علی(ع) فرمود :اگر محرمات را ترک کردی ،و در امور شــبههناک ورع
و خودداری پیشــ ه کردی ،و واجبات را انجام دادی و مکروهات و مســتحبات
()1
را هم مراعات کردی ،در این صورت است که به کمال دینداری رسیدهای.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اوضاع فرهنگ دینی در زمان امام صادق

(ع)

ابوبصیر از بزرگان مذهب و از اصحاب امام صادق(ع) نقل کرده که در محضر
آن حضــرت بود .امام صــادق(ع) به او فرمود« :یا ابامحمد التفتش الناس عن
ادیانهم فتبغی بالصدیق» .سراغ این نرو ای پدر محمد(ابابصیر) که ببینی دین
مردم در چه وضعی است ،چون یا در بعد معرفتیشان اشکال هست و یا در بعد
عملی ،لذا اگر از دین مردم تفتیش کنی یک شخص درست هم پیدا نمیکنی،
()1
یعنی حتی یک متدین به معنای واقعی پیدا نمیکنی! که با او دوست شوی.
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پرسش و پاسخ

چرایی به حقیقت نرسیدن

پرسش:
چرا برخی انسانها علیرغم همه امکانات رسیدن به حقیقت در این
دنیا شامل :منبع شناخت و ابزارهای آن ،باز هم به حقیقت نمیرسند و
همچنان در گمراهی و ضاللت به سر میبرند؟
پاسخ:
منطق قرآن
در آموزههای قرآن کریم انســان وقتی به دنیا میآید هیچچیز نمیداند ،و
خداوند به ســبب ابزارهای شناختی که برای او قرار داده شامل :چشم و گوش
و دل (عقل) توانمندی او را در رســیدن به کنه حقایق عالم هستی و یقین در
دادهها و علوم مختلف به حد اعلی رســانده است .خدای متعال در سوره نحل
آیه  78میفرماید« :و خداوند (در حالی) شــما را از شکمهای مادرانتان بیرون
آورد ،که (از علم بهرهای نداشتید و) هی چ چیز نمیدانستید( .پس وسایل ادراک
حقایق و شناخت یعنی) گوش و چشم و دل (عقل) را در اختیار شما قرار داد تا
(نعمتهای خدا را بشناسید و) شکر نعمتهای او را به جا آورید».
دالیل به حقیقت یقینی نرسیدن
 -1استفاده از ظن و گمان
انســان اگر از مقدمات یقینی در استداللهای خود استفاده نکند ،هیچگاه
به حقایق عالم هستی نمیرسد .استفاده از حدس و ظن به جای یقین او را در
رسیدن به حقایق ناکام میگذارد .قرآن کریم در سوره انعام آیه  116میفرماید:
«و اگر اکثر کســانی را که در روی زمین هســتند اطاعت کنی و (حرفهای
غیرمنطقی آنها را بپذیری ،در این صورت تو را از راه خدا گمراه میکنند( ،زیرا)
آنها تنها از گمان خود پیروی میکنند ،و از روی تخمین و حدس حرف میزنند».
 -2داشتن پیشفرضهای قطعی
در آموزههای قرآن کریم انسان اگر با اغراض و پیشفرضهای قبلی بخواهد
حقایق عالم هستی را کشف کند ،نهتنها به این هدف کشف حقایق نخواهد رسید
بلکه در مسیر ضاللت و گمراهی هر روز عمیقتر و غرقهتر خواهد شد .خداوند
در ســوره النجم آیه  23به دو علت اصلی گمراهی انســان شامل -1 :پیروی از
گمان  -2پیروی از حکومت هوای نفس اشاره میفرماید« :ان یتبعون اال الظن
و ما تهوی اال نفس»
امام علی(ع) در نهجالبالغه حکمت  212میفرماید« :عجبالمرء بنفسه احد
حساد عقله» خودپسندی و خودخواهی انسان یکی از حسودهای عقل یعنی یکی
از دشمنهای عقل او است .همچنین آن حضرت در تعبیری رساتر میفرماید:
«اکثر مصادرع العقول تحت بروق المطامع» بیشترین زمینخوردنهای عقلها
آن جایی است که طمع برق میزند( .همان ،حکمت )219
 -3پیروی از سنتهای غلط گذشته
خدای متعال در قرآن کریم در ســورههای زخرف آیه  22و بقره آیه 170
تقلید کورکورانه از سنتهای غلط و غیر عاقالنه گذشتگان را نفی کرده و آن را
مانع رسیدن به حقایق عالم هستی میداند« .بل قالوا انا وجدنا اباءنا علی امهًْ و
انا علی اثارهم مهتدون»« ،اولوکان اباوهم الیعقلون شیئاً و ال یهتدون» اینها چه
میگویند؟! همواره میگویند پیروی از سنت ابائی و اجدادی ،حاال اگر پدرانتان
شعور و عقل نداشتند ،باز هم شما میخواهید از آنها پیروی کنید؟!
 -4پیروی از کبراء و بزرگان
در آموزههای وحیانی قرآنکریم ،شخصیتپرستی و قهرمانپرستی به شدت
کوبیده شــده است« .و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیال» (در
روز قیامت کفار و منافقین) میگویند :پروردگارا! ما روسا و بزرگترهای خود را
اطاعت کردیم و آنها ما را گمراه ساختند( .احزاب)67 -
البته قهرمان دوستی با قهرمانپرستی تفاوت دارد .قهرمانپرستی موجب
گمراهی انسان و عدم رسیدن به حقایق عالم هستی میگردد.
 -5با سرمایه اندک قضاوت کردن
هر حکمی که ذهن انســان صادر میکند باید براســاس مبادی یقینی و
احاطه کامل علمی و اطالعاتی باشد ،همانند یک قاضی در هنگام صدور حکم،
خــدای متعال در دو آیه قرآن کریم تکلیف قضاوتهای مردم اعم از تصدیقها
و تکذیبهای آنان را روشن کرده است.
( -1ای انســان!) از آنچه به آن علم نداری (و شــک یا احتمال میدهی)
پیروی مکن (و به شــایعات اعتماد نکن و از روی آنها در مورد دیگران قضاوت
نکن) زیرا از کارهای گوش و چشم و دل همگی سوال خواهد شد (اسراء)36-
(« -2مشرکان در قرآن اشکال و ایرادی نمییافتند تا به وسیله آن ،کتاب
خــدا را انکار کنند) بلکه تکذیب و انکارشــان به خاطر این بود که از محتوای
آن آگاهی نداشــتند ،در حالی که هنوز تاویل و تفســیر واقعی مسائل مجهول
برای آنها روشن نشده بود( .پس چون متوجه نمیشدند و نمیفهمیدند .آن را
انکار میکردند و سعی و تالش نمیکردند تا معانی آن را بفهمند ،پس روی آن
قضاوت کنند) اقوام گمراه گذشته نیز به همین گرفتاری مبتال بودند( .آنها بدون
شناخت و تحقیق واقعیتها و حقایق را) انکار و تکذیب میکردند( .یونس)39 -

ریشه مشکالت جامعه ،کمبود معلومات
دینی و عمل نکردن به آن است

(بدان ای سالک راه خدا!) ریشه مشکالت جامعه ما یا کمبود اطالعات نسبت
به دین اســت یا عمل نکردن به علمی که داریم .مردم چند دســته هستند که
یک دسته از آنها راه پول در آوردن را خوب یاد گرفتهاند ،اما به دنبال یادگیری
راه دین نرفتهاند .دسته دیگر هم هستند که علم دارند ،اما هوای نفسشان غلبه
کرده است .لذا دینداری نمیکنند .میدانند فالن کار حرام است ،ولی با این که
()1
میدانند ،باز هم آن حرام را انجام میدهند ،یعنی علم دارد ولی اهل عمل نیست.
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