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کمال دینداری
قال االمام علی)ع(: »اذا اتقیت المحرمات و تورعت عن الشبهات 

و ادیت المفروضات و تنقلت بالنوافل، فقد اکملت فی الدین الفضائل«
امام علی)ع( فرمود: اگر محرمات را ترک کردی، و در امور شــبهه ناک ورع 
و خودداری پیشــه  کردی، و واجبات را انجام دادی و مکروهات و مســتحبات 

را هم مراعات کردی، در این صورت است که به کمال دینداری رسیده ای.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- غررالحکم و دررالکلم، ص 271

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 معرفتی شان اشکال هست و یا در بعد 
عملی، لذا اگر از دین مردم تفتیش کنی یک شخص درست هم پیدا نمی کنی، 
یعنی حتی یک متدین به معنای واقعی پیدا نمی کنی! که با او دوست شوی. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحاراالنوار، ج 75، ص 253

چرایی به حقیقت نرسیدن
پرسش:

چرا برخی انسان ها علی رغم همه امکانات رسیدن به حقیقت در این 
دنیا شامل: منبع شناخت و ابزارهای آن، باز هم به حقیقت نمی رسند و 

همچنان در گمراهی و ضاللت به سر می برند؟
پاسخ:

منطق قرآن
در آموزه های قرآن کریم انســان وقتی به دنیا می آید هیچ چیز نمی داند، 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 
داده ها و علوم مختلف به حد اعلی رســانده است. خدای متعال در سوره نحل 
آیه 78 می فرماید: »و خداوند )در حالی( شــما را از شکم های مادرانتان بیرون 
آورد، که )از علم بهره ای نداشتید و( هیچ  چیز نمی دانستید. )پس وسایل ادراک 
حقایق و شناخت یعنی( گوش و چشم و دل )عقل( را در اختیار شما قرار داد تا 

)نعمت های خدا را بشناسید و( شکر نعمت های او را به جا آورید.«
دالیل به حقیقت یقینی نرسیدن

1- استفاده از ظن و گمان
انســان اگر از مقدمات یقینی در استدالل های خود استفاده نکند، هیچ گاه 
به حقایق عالم هستی نمی رسد. استفاده از حدس و ظن به جای یقین او را در 
رسیدن به حقایق ناکام می گذارد. قرآن کریم در سوره انعام آیه 116 می فرماید: 
»و اگر اکثر کســانی را که در روی زمین هســتند اطاعت کنی و )حرف های 
غیرمنطقی آنها را بپذیری، در این صورت تو را از راه خدا گمراه می کنند، )زیرا( 
آنها تنها از گمان خود پیروی می کنند، و از روی تخمین و حدس حرف می زنند.«

2- داشتن پیش فرض های قطعی
در آموزه های قرآن کریم انسان اگر با اغراض و پیش فرض های قبلی بخواهد 
حقایق عالم هستی را کشف کند، نه تنها به این هدف کشف حقایق نخواهد رسید 
بلکه در مسیر ضاللت و گمراهی هر روز عمیق تر و غرقه تر خواهد شد. خداوند 
در ســوره النجم آیه 23 به دو علت اصلی گمراهی انســان شامل: 1- پیروی از 
گمان 2- پیروی از حکومت هوای نفس اشاره می فرماید: »ان یتبعون اال الظن 

و ما تهوی اال نفس«
امام علی)ع( در نهج البالغه حکمت 212 می فرماید: »عجب المرء بنفسه احد 
حساد عقله« خودپسندی و خودخواهی انسان یکی از حسودهای عقل یعنی یکی 
از دشمن های عقل او است. همچنین آن حضرت در تعبیری رساتر می فرماید: 
»اکثر مصادرع العقول تحت بروق المطامع« بیشترین زمین خوردن های عقل ها 

آن جایی است که طمع برق می زند. )همان، حکمت 219(
3- پیروی از سنت های غلط گذشته

خدای متعال در قرآن کریم در ســوره های زخرف آیه 22 و بقره آیه 170 
تقلید کورکورانه از سنت های غلط و غیر عاقالنه گذشتگان را نفی کرده و آن را 
مانع رسیدن به حقایق عالم هستی می داند. »بل قالوا انا وجدنا اباءنا علی امهًْ و 
انا علی اثارهم مهتدون«، »اولوکان اباوهم الیعقلون شیئاً و ال یهتدون« اینها چه 
می گویند؟! همواره می گویند پیروی از سنت ابائی و اجدادی، حاال اگر پدرانتان 

شعور و عقل نداشتند، باز هم شما می خواهید از آنها پیروی کنید؟!
4- پیروی از کبراء و بزرگان

در آموزه های وحیانی قرآن کریم، شخصیت پرستی و قهرما ن پرستی به شدت 
کوبیده شــده است. »و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراء نا فاضلونا السبیال« )در 
روز قیامت کفار و منافقین( می گویند: پروردگارا! ما روسا و بزرگ ترهای خود را 

اطاعت کردیم و آنها ما را گمراه ساختند. )احزاب- 67(
البته قهرمان دوستی با قهرمان پرستی تفاوت دارد. قهرمان پرستی موجب 

گمراهی انسان و عدم رسیدن به حقایق عالم هستی می گردد.
5- با سرمایه اندک قضاوت کردن

هر حکمی که ذهن انســان صادر می کند 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 قضاوت های مردم اعم از تصدیق ها 

و تکذیب های آنان را روشن کرده است.
1- )ای انســان!( از آنچه به آن علم نداری )و شــک یا احتمال می دهی( 
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( 
2- »)مشرکان در قرآن اشکال و ایرادی نمی یافتند 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 نمی شدند و نمی فهمیدند. آن را 
انکار می کردند و سعی و تالش نمی کردند تا معانی آن را بفهمند، پس روی آن 
قضاوت کنند( اقوام گمراه گذشته نیز به همین گرفتاری مبتال بودند. )آنها بدون 
شناخت و تحقیق واقعیت ها و حقایق را( انکار و تکذیب می کردند. )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 گرفته اند، اما به دنبال یادگیری 
راه دین نرفته اند. دسته دیگر هم هستند که علم دارند، اما هوای نفسشان غلبه 
کرده است. لذا دین داری نمی کنند. می دانند فالن کار حرام است، ولی با این که 
می دانند، باز هم آن حرام را انجام می دهند، یعنی علم دارد ولی اهل عمل نیست.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ســلوک عاشــورایی، منزل چهارم دین و دین داری، آیت ا... شیخ مجتبی 

تهرانی)ره(، ص 174

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 می گیرند 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 می کردند؛ 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 می آید که شاید خدمت به پدر 
واجب تر باشد. با یکی از دوستانشان )که اهل معرفت بود( مشورت 

می کنند. او می گوید: 
عقیده من این است که شما برای خدمت به پدر به مشهد بروید، 
خدا قم را به مشــهد می آورد، یعنی آنچه خدا می خواهد در قم به 

شما بدهد در مشهد به شما می دهد. 
این حرف به دل ایشان می نشیند، از تحصیل در قم و آن شرایط 
ممتازی کــه در قم پیش آمده بود صرف نظر می کنند و با پدر به 

مشهد برمی گردند. 
*آیت اهلل مصباح یزدی، پایگاه اطالع رسانی حوزه، 
 .1390/7/24

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

احکام بورس
س( شرکت های دولتی که وارد بورس می شوند درصدی از 
سهام خود را ـ  حدود 5 درصد ـ به کارکنان شرکت می دهند 
و پول آن را طی چند سال از سود سهام دریافت می کنند و 
پس از آن سهام کاماًل متعلق به کارگر می شود. آیا این سهم 

خمس دارد؟
ج( در فرض سؤال، نسبت به مقداری که اقساط آن از سود آن 

پرداخت شده، خمس تعلق می گیرد. 
س( کسی با پولی که قبالً خمس آن را داده، سهام شرکتی 
را خریده و بعد از گذشت سال خمسی این سهام رشد قیمت 
می کند، ولی نقداً چیزی به دســت این شخص نمی رسد تا 
زمانی که سهامش را بفروشد. آیا پرداخت خمس سود سهام 
وقتی واجب می شود که سهام را بفروشد و تبدیل به پول نقد 
بشود یا باید از اموال دیگری که دارد)مثاًل پول نقدی که قباًل 
خمسش را داده( به جای خمس رشد سهامش پرداخت کند؟ 
ج(ارزش افزوده 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 سرمایه گذاری شود، پس از سال خمسی تکلیف 

اصل پول و سود آنچه می شود؟ 
ج( اصل سهام که با پول مخمس خریداری شده، خمس ندارد، 
ولی ســود اگر از مخارج سال زیاد بیاید، خمس دارد. ارزش افزوده 
ســهام نیز جزء درآمد سال فروش محسوب می شود که اگر تا سر 
سال خمسی صرف در مؤونه شده، خمس ندارد، مگر آنکه قبالً 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، 5 ســاله است. این شرکت با شرایط 
خاصی مالک آن پول ها می شود و آن پول ها تا 5 سال امانت 
اســت، ولی می تواند طبق قرارداد از این پول ها استفاده 
کند، ولی ملکیت قطعی بعد از 5 ســال حاصل می شود. آیا 
 با رسیدن سال خمســی باید خمس این پول ها 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 نمی توان 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 به گونه ای 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 
کتاب فروشی  ها برگه ها و کتب فرسوده و باطله را خریداری 

و به جای پول آن، کتاب می دهند، آیا این اشکال دارد؟
ج( فی نفسه اشکال ندارد.

فرمــان امام علی)ع( به مالک  اشــتر، تأکيدى اســت بر اينکه داد وســتد 
بايد آســان باشــد و قيمت ها با موازين عادالنه تنظيم شود. بدين جهت، 
امام)ع( به وى فرمان نداده که قيمت ها را پايين آوَرد و   ترديدى نيســت که 
تنظيم قيمت ها با موازين عادالنه به معناى زيان رســاندن به توليد کننده يا 
فروشــنده نيست؛ بلکه همانسان که امام، خود، در فرمانش تصريح فرموده، 
هدف، آن اســت که قيمت ها به گونه اى تنظيم شــوند که نه به فروشنده و 
نه به مشترى ســتم روا نشــود و اين، تنها هنگامی جامه تحّقق مي پوشد 
که دولت، زمينه مناســب را براى عرضه کاال به قيمــت طبيعی فراهم کند.

 امام خمينی)ره( مي نويسند: »و اّما قيمت گذارى، در ابتدا جايز نيست؛ ليکن 
اگر فروشنده اجحاف کند، بناچار بايد قيمت را کاهش دهد وگرنه حاکم 
شرع، او را ناچار مي کند که کاال را به قيمت آن سرزمين يا به صالحديد 
حاکم بفروشــد. پس روايات داللت کننده بر جايز نبودن قيمت گذارى، 
شامل اين قبيل نمونه ها نمي شوند؛ زيرا در اين حال، قيمت نگذاشتن، به 
احتکار منجر مي شود، همان گونه که اگر فروشنده براى فرار از فروش کاال، 
قيمت را چنان تعيين کند که هيچ کس نتواند آن را بخرد، بدون شک حاکم 
شرع، حّق تصميم گيرى دارد و آن روايات، شامل اين حالت نمي شود«.

که   است   مســلم   نکته   اين  
بي واسطه   اســالمي  حاکم  
يا با واســطه  بايد در جريان  
قرار  قيمت ها  چــون   و  چند 
گيرد و در صورت  لزوم  نيز در 
کند.  اقدام   آن   اصالح   جهت  
چنانکه  ابوالصهبأ مي گويد:من  
علي)ع( را در شط الکالء ديدم  
کــه  از قيمت هــا پرس و جو 
مي کرد. ائمه معصومين)ع( با 
احتکار که رفتار  عواملي مثل 
مردم)بازاريان و تجار( موجب 
مي شد قيمت ها افزايش يابد، 

بشدت مبارزه مي کردند. 

در سياســت  امام  علي)ع( 
اقتصــادي خــود در مدت 
کوتاه حکومــت از بهترين 
از  شــاخص هاي جلوگيري 
بهره مي جست،  مالي  فساد 
از جمله درخصوص قيمت ها 
نه تنها به استانداران خود در 
مورد کنترل قيمت ها توصيه 
به نظارت برکار معامالت را 
مي کرد، بلکه شــخصا بازار 
به بــازار در کوفه مي  رفت و 
آنها را با توصيه هاي اخالقي 
به  حکومتي،  دســتورات  و 
رعايت ســهولت و دوري از 
ظلم و ربا و رعايت انصاف و 
تقواي الهي توصيه مي فرمود.

صفحه ۷
یک شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
۱۲ ذی الحجه ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۵۲۸

حکایت اهل راز

اوج اطاعت پذیری آیت اهلل بهجت 
از پدر  

آیــت اهلل قوچانی نقل می کنند: همان موقع که آقای بهجت در 
نجف مشــغول تحصیل و تهذیب نفــس بودند، عّده ای که مطالب 
عرفانی را قبول نداشتند، نامه ای برای پدر آقای بهجت می فرستند 
و در مورد ایشان بدگویی می کنند و می گویند ممکن است فرزندت 
از درس و بحث خارج شــود. پدر بزرگوار ایشان نامه ای برای آقای 
بهجت می نویســد که من راضی نیستم جز واجبات، عمل دیگری 
انجام دهی، حتی راضی نیســتم نماز شــب بخوانی.آقای بهجت 
می فرماید: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( می فرماید: 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 می کنند و 
چیزی نمی گویند. در سکوت مطلق فرو می روند و حتی برای خرید، 
از خادم مدرسه تقاضا می کنند تا این کار را برای ایشان انجام دهد؛ 
چرا که سخن گفتن از واجبات نیست و کار و فعل مباحی می باشد.

ایشان گاهی اوقات اجناس مورد نیاز خود را روی کاغذ می نوشتند 
و به مغازه دار می دادند. ایشــان خیلی کم در کوچه و خیابان رفت 
و آمد می کردند و تمام این کارها به خاطر این بود که می خواستند 

از یک دستور پدرشان اطاعت کنند.
*پرده نشین )صاحبدالن 1(، نشر هنارس، 1392.

با خورشيد انقالب
)خاطراتی از رهبر معظم انقالب(

یکي از مباحث مهم دراقتصاد به ویژه اقتصاد اسالمي 
چگونگي تعیین قیمت کاالها و خدمات در بازار اســت. 
تسعیر در فقه، قیمت گذارِي حاکم یا نماینده او و اجبار 

بر معامله، بر اساس آن قیمت است.)1(
 این مســئله آثار متعددي روي متغیرهاي اساسي 
چون سرمایه گذاري،   اشتغال، تولید، عرضه کاال و سطح 
عمومي قیمت ها در حال و آینده اقتصاد دارد. قیمت  گذاري 
کاال یا خدمات در بازار اسالمي از زمان صدر اسالم مورد 
توجه پیامبر)ص( و ائمه)ع( ودر زمان غیبت کبرا بزرگان 

و فقیهان دیني قرار گرفته است.
بر اساس روایات و مباني فقهي متعدد، فقهاي اسالم 
)اعم از اهل تســنن و تشــیع( نظریات مختلفي در این 
موضوع ارائه داده اند. کنکاش در متون فقهي نشان مي دهد 
که اگرچه برخي با توجه به آثار کوتاه مدت تعیین دستوري 
قیمت ها توسط دولت گرایش به اعطاي چنین اختیاري به 
دولت دارند اما اغلب بر حرمت قیمت  گذاري قائل هستند. 

سیره و سخن اهل بیت)ع(
پیامبر اکــرم)ص( امرنظارت  بر بازارها را به  مأموري  
خاص  محول  فرمود. پس  از فتح  مکه  حضرت)ص( سعد 
بن  سعید بن العاص  را بر بازار مکه  و عمر بن  خطاب  را به  

نظارت  بر بازار مدینه  گماشت.)2(
امیرالمؤمنین)ع( نیز عنایتي آشکار به بازار و نظارت 
بر آن داشتند. حضرت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 

بر بازارها نظارت مي کرد.)3(
امام  علي)ع( در سیاست اقتصادي خود در مدت کوتاه 
حکومت از بهترین شاخص هاي جلوگیري از فساد مالي 
بهره مي جستند، از جمله درخصوص قیمت ها نه تنها به 
استانداران خود در مورد کنترل قیمت ها توصیه به نظارت 
برکار معامالت را مي کرد، بلکه شــخصا بازار به بازار در 
کوفه مي  رفت و آنها را با توصیه هاي اخالقي و دستورات 
حکومتي، به رعایت سهولت و دوري از ظلم و ربا و رعایت 

انصاف و تقواي الهي توصیه مي فرمود.)4( 
ایشــان شــخصا بر بــازار کوفه  نظــارت  مي کرد و 
نمایندگاني  را براي  نظارت  بر سایر بازارها منصوب  کردند 
و دســتورالعملي  را براي  استانداران  فرستادند که  بر بازار 

کنترل  نموده  و محتکرین  را مجازات  کنند.)5(
براي  نظارت  بر کارکرد اقتصادي  و تجاري  بازاریان  ابن  
عباس  را به  عنوان  قاضي  و ناظر به  بصره  گسیل  داشت)6( و 

علي  بن  اصمع  را بر »بارجاه« گماشت.)7( 
حضرت  در عهدنامه  مالک  اشتر ضمن  آنکه  بر نقش  

مبانيفقهيکنترلقيمتها
توسطحکومت

مهدي جبرائيلي تبريزي

مهم  بازرگانان  و صنعتگران  تأکید و آنان  را مایه هاي  منفعت  
و پدید آورندگان  اسباب آسایش  و راحتی  مي داند و سود 
حاصل  از تالش  آنان  را مایه  برپایي  بازارها قلمداد مي کند، 
مي فرماید: در میان ایشــان گروهی تنگ نظر و بخیل به 
شــکلی قبیح و زشت و مردمی محتکر و نرخگذارانی به 
دلخواه در امر خریــد و فروش وجود دارد که این وضع، 
زیان جامعه و عیب و ننگ زمامداران است. پس، از احتکار 
جلوگیری کن که رسول خدا)ص( آن را منع فرمود. داد 
و ســتد باید آسان باشد و بر موازین عدالت صورت گیرد 
و به نرخی معامله شود که به فروشنده و خریدار اجحاف 
نشود. هرگاه کسی پس از نهی تو دست به احتکار زد او 

را مجازات کن ولی در مجازاتش از زیاده روی بپرهیز.)8(
فرمان امام علی)ع( به مالک  اشــتر، تأکیدی اســت 
بر اینکه داد وســتد باید آسان باشد و قیمت ها با موازین 
عادالنه تنظیم شــود. بدین جهت، امام)ع( به وی فرمان 
نــداده که قیمت ها را پایین آوَرد و   تردیدی نیســت که 
تنظیم قیمت ها با موازین عادالنه به معنای زیان رساندن 
به تولید کننده یا فروشــنده نیســت؛ بلکه همانسان که 
امام، خود، در فرمانش تصریح فرموده، هدف، آن اســت 
که قیمت ها به گونه ای تنظیم شوند که نه به فروشنده و 
نه به مشــتری ستم روا نشود، و این، تنها هنگامی جامه 
تحّقق مي پوشــد که دولت، زمینه مناسب را برای عرضه 

کاال به قیمت طبیعی فراهم کند.)9(
احمد بن حنبل نقل مي کند:»علی بن ابي طالب)ع( 
را در کناره علفزاری دیدم که از قیمت ها مي پرسید«.)10(
زمخشري مفســر اهل تسنن مي نویسد: علی)ع( در 
بازار بر فروشندگان مي گذشت و به آنان مي فرمود: »نیکی 
کنید، کاالها را به ارزانی به مســلمانان بفروشید که آن، 

برکت را بزرگ تر گرداند«.)11(
از روایات فوق برداشت مي شود که ایشان اصل  لزوم  
قیمت گذاري  را مي پذیرد اما تنها در شرایطي  که  قیمت ها 
به دالیل  گوناگون  به  قیمت هاي  اجحافي  مبدل  شود. این  
نکته  مسلم  است  که  حاکم  اسالمي بي واسطه  یا باواسطه  
باید در جریان  چند و چون  قیمت ها قرار گیرد و در صورت  
لزوم  نیز در جهت  اصالح  آن  اقدام  کند. چنانکه  ابوالصهبأ 
مي گوید: من  علي)ع( را در شط الکالء دیدم  که  از قیمت ها 

پرس و جو مي کرد.)12(
ائمه معصومیــن)ع( با عواملي مثل احتکار که رفتار 
مردم)بازاریان و تجار( موجب مي شــد قیمت ها افزایش 

آن جمله هستند. همچنین به دالیل عقلي استناد کرده اند. 
باتوجه به دالیل مخالفان و موافقان با قیمت  گذاري 
مي توان چنین گفت که دالیل منع قیمت گذاري را باید 
ناظر به مواردي دانست که قیمت ها بر اساس قانون عرضه 
و تقاضا و به صورت طبیعي و بدون هیچ اجحافي، گران یا 
ارزان شده اند یا موردي که صرفاً با فروش کاالي احتکاري 
و فراوان شدن آن، مشکل اقتصادي جامعه برطرف شود و 

نیازي به قیمت گذاري نباشد.)14(
اما فتواي آن دسته از فقهایي که به جواز قیمت گذاري 
و وجوب آن حکم داده اند، ناظر به صورت اجحاِف فروشنده 

است که حاکم مي تواند به قیمت گذاری بپردازد:
»اگر فروشــنده قیمت را ظالمانه تعیین کند؛ حاکم 
شــرع، به قیمت گذاری مي پردازد، زیرا این کار فروشنده 
موجب ضرررســانی به دیگران اســت که شــرع، آن  را 

نپذیرفته است«.)15(
مرحوم  شیخ  صدوق)ره( به طور صریح ضمن تفصیل 

موضوع مي گوید:
»اگر ارزاني  و گراني  به  واســطه  کمبود خود کاال به  
دالیلي  نظیر شــرایط  جغرافیایي  و... باشد، این  به  دست  
خداست  و تسلیم  در آن  الزم  است. اما اگر ارزاني  یا گراني  
به واسطه  عملکرد خود مردم  باشد به  گونه اي  که  فرد خاصي  
کاالي  شهري  را جمع آوري  کرد و مردم  را از وصول  به  آن  
باز داشته  نمي توان  گفت  باید تسلیم  این  افزایش  قیمت  
بود. همان گونه  که  ارزاني  به  جهت  به وجود آوردن  شرایط  

انحصاري  در بازار مسلمین  پسندیده  تلقي  نمي شود«.
آیــت اهلل خویــی)ره(، پــس از فتوا به عــدم جواز 
قیمت گــذاری، گفته اســت: »بلــه! اگر فروشــنده در 
قیمت گذاری اجحاف کند، چندان که گونه ای از احتکار 

شــمرده شود، حاکم اسالمی از آن جلوگیری مي کند تا 
مالک کاال به قیمت بازار یا قدری بیشتر که در حّد توان 
خرید مردم باشد، آن کاال را بفروشد؛ مثاًل اگر بهای یک 
کیســه گندم، صد فلس باشد و احتکار کننده آن را به دو 
دینار بفروشــد، این کار نیز نوعی احتکار است، چنانکه 

پوشیده نیست«.)16(
امام خمینی)ره( نیز مي نویسند:»و اّما قیمت گذاری، 
در ابتدا جایز نیســت؛ لیکن اگر فروشنده اجحاف کند، 
بناچار باید قیمت را کاهش دهد وگرنه حاکم شــرع، او 
را ناچار مي کند که کاال را به قیمت آن ســرزمین یا به 
صالحدید حاکم بفروشــد. پس روایات داللت کننده بر 

کنترل بازار و نرخ گذاري را اســتنباط کرد. این قواعد از 
قواعد فقهي مستند و متقني هستند که در ابواب مختلف 

فقه جریان دارند. 
قاعده »الضرر«

از قواعد مشهوري که در اکثر ابواب فقهي)معامالت و 
عبادات( مورد استناد قرار مي گیرد، قاعده نفي ضرر است.
درباره »قاعده الضرر« دانشــمندان و صاحب نظران 
نامداري چون مرحوم شیخ انصاري، آخوند خراساني، آقا 
ضیاء عراقي و دیگران به تفصیل بحث کرده و رساله هاي 
مستقلّي در تبیین و توضیح این قاعده تدوین نموده اند.

از دیدگاه برخي فقها منظور از این قاعده این است که 
شارع مقدس نه دراحکام تکلیفیه و نه دراحکام وضعّیه، 
حکمي جعل نکرده اســت که به ســبب آن مکلف ضرر 
ببیند؛ مثل وجوب وضو براي کســي که تهیه آب براي 
او ممکن نیســت، مگر به پرداخت پول بســیار زیاد که 
موجب ضرر باشــد، دراین صورت شارع حکم به وجوب 

وضو نکرده است.)18(
امــام خمیني)ره( با بیان مبســوطي تفاوت دو واژه 
»ضرر« و »ضرار« را مورد دقت قرار داده و از آن استفاده 
فقهي نیز کرده است. ایشان معتقدند: »ضرار تأسیس است 
و نه تأکید و تکرار واژه ضرر و معنای آن تضییق و ایجاد 

ناپسندي و حرج براي دیگران است«.)19(
حرمــت ضرر زدن به دیگران- کــه از قاعدهًْ الضرر 
استفاده شده- یک حکم ثانوی است. فقیه در مقام اجرای 
این قانون، مقّررات و قوانین خاّصی نظیر تعیین و نظارت بر 
قیمت ها وضع می کند تا جلوی آسیب رساندن به قشرهای 
ضعیف جامعه را بگیرد. در این مثال، حرمت ضرر ،حکم 
عام ثانوی اســت،که در ضمن یک حکم حکومتی خاص 

تحّقق یافته است.)20(

فقهاي اسالم اضرار به غیر را جهت نفي ضرر از خویش 
جائز نمي دانند، بنابراین در صورت کسب منفعت شخصي 

به طریق اولي ممنوع است.)21(
قاعده »حفظ نظام«

این قاعده در مباحث فقهي به چند معنا آمده و گستره 
هر یک از آنها در زمانهاي مختلف و شرایط مقتضي مورد 
بحث واقع شده اســت. یکي از معاني حفظ نظام؛ نظام 

زندگي و معیشتي است.
مقصود ازحفظ نظام زندگي، رعایت اموري است که 
قوام جامعه و مردم به آن وابسته است و درصورت اخالل 
در آن، نظم زندگي و معیشت مردم به خطر افتاده و دچار 

هرج ومرج مي شود.
عالمه طباطبائي)ره( مي نویســد: »مهم ترین چیزی 
که جامعه انســانی را پایدار می دارد، اقتصادیات جامعه 
اســت که خدا آن را مایه قــوام اجتماعی قرار داده و ما 
اگر انواع گناهان و جرائم و جنایات و تعدیات و مظالم را 
دقیقا آمارگیری کنیم و به جست وجوی علت آن بپردازیم 
،خواهیم دید که علت بروز تمامی آنها یکی ازدو چیز است: 
یا فقر مفرطی است که انسان را به اختالس اموال مردم 
از راه سرقت، راهزنی، آدم کشی، گرانفروشی، کم فروشی، 
غصب و سایر تعّدیات وادار می کند و یا ثروت بی حساب 
اســت که انسان را به اسراف و ولخرجی و بیبند و باری 
در شــهوات، هتک حرمت ها، شکستن حریم ها و تجاوز 
درجان، مال و ناموس دیگران وامی دارد.وهمه این مفاسد 
که از این دو ناحیه ناشــی می شود هر یک به اندازه خود 
تاثیر مستقیمی در اختالل نظام بشری دارد؛ نظامی که 
بایــد حیات اموال و جمع آوری ثــروت و احکام مجعول 
برای تعدیل جهات مملکت و جدا ساختن آن از خوردن 
مال به باطل را ضمانت کند، وقتی این نظام مختل گردد 
و هرکس به خود حق دهد که هرچه بدســتش می رسد 
تصاحب کند. و پرواضح است که وقتی کار بدین جا بکشد 
شیوع فساد و انحطاط های اخالقی چه بالئی بر سر اجتماع 
بشری درمی آورد، محیط انسانی را به صورت یک محیط 
حیوانی پســتی درمی آورد که جز شــکم و شهوت هیچ 
هّمی در آن یافت نمی شود، و به هیچ سیاست و   تربیتی 
و با هیچ کلمه حکمت آمیز و موعظه ای نمی شود افراد را 

کنترل نمود«.)22(
امام راحل)ره(، جلوگیري از هرج ومرج و حفظ نظام 
به این معنا را یکي از فلسفه هاي تشکیل حکومت دانسته 
و مي نویسد: »احکام الهي، چه احکام مالي، یا سیاسي و 
یا حقوقي، نسخ نشده اند، بلکه تا روز قیامت ماندگارند و 
روشن اســت نفس ماندگاري این احکام اقتضاي وجود 
حکومتي را مي کند که ضامن نگهداري سیادت قانون الهي 
و عهده دار اجراي آن باشد. و اجراي احکام خداوند، بدون 
تأسیس حکومت، امکان پذیر نیست، تا اینکه هرج ومرج 
الزم نیاید. افزون بر اینکه حفظ نظام از واجب هاي مؤّکد 
و از هم گسستگي امور مسلمانان ازجمله امور ناخوشایند 
است و برآوردن این هدف ها، بدون وجود والي و برقراري 

حکومت، نشاید«.)23(
حفظ نظام به معناي اجتماع مسلمین نیز بکار رفته 
است. منظور این اســت که برخي امور هستند که قوام 
جامعه و مردم به آنها وابسته است، به گونه اي که اگراختالل 
در نظام اجتماعي رخ دهــد؛ زندگي اجتماعي مختل و 

معیشت با خطرمواجه مي شود. با این برداشت از مفهوم 
نظــام، معناي این قاعده، ضرورت تالش در جهت حفظ 
نظم، امنیت و مصالح عمومي جامعه و پرهیز از ایجاد خلل 
در آن خواهد بود. بیشترین کاربرد مفهوم حفظ نظام در 

ادبیات فقهي شیعه این معنا بوده است.)24(
محقق نائیني، حفظ نظام را در شریعت مطهره، أهم 
جمیــع تکالیف مي داند: »حفظ نظامات داخلیه مملکت 
و  تربیت نوع اهالي و رســانیدن هر ذیحقي به حق خود 
و منــع از تعّدي و تطــاول آحاد ملت بعضهم علي بعض 
الــي غیر ذلک، از وظائف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه 

مملکت و ملت«.)25(
منظورمحقق نائیني این اســت کــه باید از تجاوز و 
ســتم بعضي از شــهروندان بر بعضي دیگر به هر نحوي 
جلوگیري شود. از مصادیق مسلّم و حتمي  ظلم در جامعه، 
گرانفروشــي و احتکار است که موجب وارد آمدن ضرر و 

زیان به مال و جان و امنیت مردم مي شود. 
مبناي حقوقي

از منظر حقوقــي هم دولت وظیفه تنظیم و تثبیت 
قیمت بازار را برعهده  دارد، این مهم برعهده ســتادي با 
عنوان ســتاد تنظیم بازارکه زیر نظر قوه مجریه یا همان 
دولت است، گذاشته شده است. بر اساس مسئولیت هاي 

مدون، این ســتاد وظیفه آرامش بــازار، تأمین کاالهاي 
ضروري، کنترل قیمت، نظارت و کنترل بر روند عرضه کاال 
و خدمات به مردم را برعهده دارد. این دستگاه موظف است 
باتوجه  به شرایط معیشتي مردم، درآمد آنها و میزان تورم 
کشــور، کاالهاي ضروري مردم را تأمین و قیمت گذاري 

کند و به درستي در سطح کشور توزیع کند.
از مجموع آنچه گفته شد، مي توان نتیجه گرفت که 
دولــت وظیفه ممانعت  از احتکار در مورد کاالهاي  مورد 
نیاز جامعه  و برخورد شدید با محتکران ، نظارت  بر کیفیت  
کاالهاي  ارائه  شده  و کنترل  قیمت ها و قیمت گذاري  در 
صورت  نیاز و برخورد شــدید بــا تخلف  در حریم  بازار را 

برعهده دارد.
بر اساس قواعد فقهی همچنین آشکار مي شود که  
نظارت  و بازرسي  براي  حکومت  اسالمي رواست  هر چند 
فروشندگان  تمایلي  به  آن  نداشته  باشند. پس  الزم  است  
افرادي  شایسته  براي  نظارت  و بازرسي  تعیین  شوند که  
هم  آگاه  به  احکام  اســالم  در مورد بازار و هم  ُمَخلَّق  به  
اخالق  اســالمي باشند و هم  بتوانند ضمن  نصیحت  به  
بازاریان  و بیان  احکام  الهي  از عهده  نظارت  و بازرســي  
به  خوبي  برآیند. از سوي  دیگر مناسب  است  افراد قبل  
از اینکه  براي  فعالیت  تجاري  خویش  مجوز اخذ کنند، 
احکام  فقهي  ضروري  تجارت  و بازار را بیاموزند«.)26( و 
اگر دستگاهي به هر عنوان در این راستا کوتاهي کند و یا 
با سیاست هاي نادرست سبب ایجاد خسارت در زندگي 
و معیشت آحاد جامعه شود؛ شرعا و قانونا مسئول است. 
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یابد، به شدت مبارزه مي کردند.)13( 
نظرات فقهي درباره کنترل قیمت ها

بر اساس ادله فقهي؛ اصل اولي در قیمت گذاري، عدم 
آن است و بسیاري از فقها بر این حکم اتفاق نظر دارند. 
در مسئله رد قیمت گذاري از سوي حاکم اسالمي از نظر 
فقها و مجتهدان دیني به چند دسته دلیل استناد مي شود. 
ادله فقهي مانند »قاعده تسلط« و »قاعده حرمت اکل مال 
بالباطل« و »حلیت مال مسلمان از روي طیب نفس« و... از 

جایــز نبودن قیمت گذاری، شــامل این قبیل نمونه ها 
نمي شوند؛ زیرا در این حال، قیمت نگذاشتن، به احتکار 
منجر مي شود، همان گونه که اگر فروشنده برای فرار از 
فروش کاال، قیمت را چنان تعیین کند که هیچ کس نتواند 
آن را بخرد، بدون شــک حاکم شرع، حّق تصمیم گیری 

دارد و آن روایات، شامل این حالت نمي شود«.)17( 
دالیل وجوب قیمت  گذاری

امــا از طریق برخي از قواعــد فقهي مي توان وجوب 


