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ٔالرحمیالرمحناهللبسم

أؤشرفیعنأیدنأؤنبینبسمٔاللهٔالرحمنٔالرحیمٔاعوذٔباللهٔمنٔالشیطانٔالرجیمٔالحمدٔللهٔربٔالعالمینٔؤالصالةٔؤالسالمٔعلیٔس
االرضرینٔهٔفریٔؤعلیٔاهلٔبیتهٔالطیبینٔالطاهرینٔالمعصومینٔالمکرمینٔسریمأبقیرأاللرٔالقاسمٔمحمدٔفیٔیومٔالجزاءٔابی

ٔارواحنأآلمالهٔالفداءٔؤعّجلٔاللهٔتعالیٔفرجهٔالشریفٔؤاللعنٔالدائمٔعلیٔاعدائهٔاعداءالله.
 المکاسب()باب چهارم فقه مبادلهاحکام حاکم بر  یساخت و فضا ریز ؛فقه المکاسب ۀابواب سه گان. 1

ٔت.ٔیعنریٔوقتریٔافررادٔدرٔموضروعاتدرٔجلساتٔگذشتهٔعرضٔکردیمٔکهٔبرٔمسئلهٔمبادله،ٔیکٔفضایٔسهٔبخشریٔحراکمٔاسر
ٔوقرارٔداردٔٔکنندٔاینٔمبادالتٔتحتٔتأثیرٔسهٔزیرساختمختلفٔمشغولٔمعاملهٔهستندٔؤدارندٔمبادالتٔخودشانٔرأمدیریتٔمی

دهردٔؤایرنٔدرٔواقعٔاینٔفضایٔسهٔبخشیٔکمیتٔؤکیفیتٔمبادالتٔرأؤحتیٔنیتٔمبرادالتٔرأتحرتٔترأثیرٔخرودأقررارٔمی
ریردهٔازاستٔکهٔوقتیٔدرٔمقامٔفقاهتٔداریمٔیکٔمعاملهٔرأبررسیٔمیانگاریٔساده آنٔفضرایٔسرهٔٔکنیمٔبگوییمٔایرنٔدؤفررد،ٔبی

ایٔسهٔأثیرٔآنٔفضکنندٔتحتٔتافتدٔؤمالیٔرأبأمالیٔمعاوضهٔمیایٔکهٔبینٔدؤفردٔاتفاقٔمیبخشیٔمشغولٔمبادلهٔهستند.ٔمبادله
ٔبخشیٔقرارٔدارد؛

 فرض حاکم بر فضای مبادالت در اسالماولین پیش؛ از محوریت سود اقتصادی به سود ارتباطی مشاغل بندیو طبقه ریگذاتغییر نظام ارزش .1/1

آنٔٔشیٔمبتنیٔبرکنیدٔافرادٔبرٔاساسٔنظامٔارزبندیٔمشاغلٔرأدرٔجامعهٔمباحثهٔمیمثالٔوقتیٔشمأمسئلهٔمعیارهایٔفقریٔطبقه
بینیدٔبرأدریجٔمیشود.ٔبنابراینٔبهٔتتمایالتشانٔنسبتٔبهٔمشاغلٔتحقیرٔؤتجلیلٔمیدهندٔؤشغلٔخودشانٔرأتغییرٔمیٔ،معیارها

دیگرر،ٔٔرخریبندی،ٔبخشیٔازٔمبادالتٔنسبتٔبرهٔبسازیٔبرٔمبنایٔاینٔطبقهبندیٔفقریٔازٔمشاغلٔؤعملٔؤنظامبحثٔازٔطبقه
ٔشوند.تقویتٔبیشتریٔمی
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 فرض حاکم بر فضای مبادالت در اسالمپیش دومین؛ متمرکزاز تولید متمرکز به تولید غیر تغییر روش تولید .۲/1

مرثالٔٔ.گیرردمیٔهمچنینٔاگرٔفرضٔالگویٔتولیدٔجامعهٔبهٔعدمٔتمرکزٔمیلٔداشتهٔباشدٔمبادالتٔتحتٔتأثیرٔاینٔعدمٔتمرکزٔقررار
شیٔازٔدٔتولیدٔنارٔازٔسوکندٔؤسودٔناشیٔازٔالگویٔتولیدٔغیرمتمرکزٔرأبیشتوقتیٔجامعهٔبهٔسمتٔعدمٔتمرکزٔدرٔتولیدٔحرکتٔمی

ٔافتد.درٔآنٔجامعهٔکمترٔاتفاقٔمیداندٔاحتکارٔالگویٔمتمرکزٔؤصنعتیٔمی

 فرض حاکم بر فضای مبادالت در اسالمسومین پیش؛ از متمرکز به تجارت و بازارهای غیر متمرکز توزیع و تجارت ۀنحوتغییر  .۳/1

هٔرٔدرٔفرضریٔکربنابراینٔزمینهٔاحتکرأ؛دارٔاستهٔبهٔدستٔطبقهٔسرمایهبلکٔشود،نمیٔوقتیٔتولیدٔمتمرکزٔاستٔاختیاراتٔتوزیع
ترٔخواهردٔشود.ٔهمچنینٔزمینهٔاحتکارٔدرٔفضاییٔکهٔتوزیعٔمتمرکزٔاستٔبیشراختیاراتٔدرٔبخشٔتولیدٔمحدودٔاستٔبیشترٔمی

هٔسرأثیرٔآنٔفضایٔدؤنفرٔتحتٔتشرایطٔحاکمٔبرٔمبادلهٔبینٔ–هاییٔکهٔمثالٔزدمٔازٔجملهٔشکلٔ-بود.ٔبنابراینٔبهٔاشکالٔمختلفٔ
خشیٔعملٔبخشیٔقرارٔدارد.ٔعرضٔکردیمٔدرٔمبادله،ٔسهٔمسئلهٔبسیارٔمرمٔاستٔؤچونٔکلٔفضایٔمبادلهٔذیلٔآنٔفضایٔسهٔب

ٔاست.ٔتحتٔتأثیرٔآنٔفضایٔسهٔبخشیٔ-کهٔجزؤارکانٔدرونیٔمبادلهٔاستٔٔ-[ٔهمٔقواعدٔمبادلهاینٔسهٔمسئلهٔ]ٔ،کندمی
 المکاسب؛ سه بخش اصلی نظام مبادالت در باب چهارم فقهمبادله عیر در مبادله و عقودِابزار مبادله، تس .۲

 ؛ بخش اول باب چهارم فقه المکاسبمالیتبر اساس  (پولابزار مبادله ).تعریف 1/۲

1ٔپرولٔاعتبراریٔ،متمرکرزٔاسرتٔۀوقتیٔفضایٔمبادلهٔیرکٔفضرایٔمبادلرٔدیروزٔراجعٔبهٔعملکردٔپولٔبحثٔکردیم؛ٔعرضٔکردم
هرأؤعوامرلٔمر ثرٔبررٔتولیردٔرأشرودٔنرادچونٔبأپولٔاعتباریٔمیهایٔصنعتیٔؤبزرگٔدارد.ٔکارآمدیٔبیشتریٔدرٔایجادٔبنگاه

پولیٔکهٔمالٔاستٔقدرتٔتحریکٔبیشرتریٔداردٔٔ،تحریکٔبیشتریٔکردٔامأاگرٔفضایٔاقتصادٔکشورٔبهٔعدمٔتمرکزٔمیلٔپیدأکرد
ترٔاستٔبنابراینٔتحریکٔسودٔارتباطیٔنسربتٔبرهٔطافٔنسبتٔبهٔتحریکٔحرصٔپایینؤدرٔپولیٔکهٔمالیتٔاخذٔشده،ٔقدرتٔانع

ٔافتد.سودٔاقتصادیٔبرترٔاتفاقٔمیتحریکٔ

 (؛ بخش دوم باب چهارم فقه المکاسبمبادلهگذاری به طرفین تسعیر اختیاری)واگذاری قیمت.۲/۲

ٔایاتٔؤآیادرٔرو-رأکهٔٔ«تسعیرٔاختیاری»مسئلهٔمرمٔخواهمٔامروزٔمی شردیمٔتحرتٔٔبهٔآنٔتوصیهٔ-وحیٔتٔؤدرٔفرهنگٔعقلی 
ٔتقریبرأنسربٔتأثیرٔفضایٔعدمٔتمرکزٔؤتمرکزٔخدمتٔشمأبررسیٔکنم.ٔپسٔبهٔدأبٔمباحثاتیٔکهٔمأدرٔاینٔدورهٔبحثیٔداشتیم ٔت 

أعدمٔتمرکزٔرٔاکنیمٔؤهمچنینٔبرعکس،ٔاثرٔفضایٔتمرکزٔیتمرکزٔبررسیٔمیعدمٔالمکاسبٔرأدرٔایجادٔتمرکزٔیأهمۀٔاحکامٔفقه
زٔؤعدمٔتمرکرٔخواهیمٔنسبتٔمسئلهٔتسعیرٔاختیاریٔرأدرٔفضایٔتمرکزدرٔاجرایٔاحکامٔبررسیٔخواهیمٔکرد.ٔحاالٔدرٔاینجأمی

ختیراریٔاصنعتیٔؤمتمرکرزٔاسرتٔآیرأتسرعیرٔٔ،تجارتؤدرٔبخشٔتولیدٔؤبخشٔتجارتٔبسنجیم.ٔببینیمٔکهٔوقتیٔفضایٔتولیدٔ
شناسریٔوضوعبرهٔدأبٔمٔاختیاریٔرویٔآنٔاثررٔدارد؟ٔیرأشودٔتسعیرتولیدٔؤتجارتٔغیرمتمرکزٔمیامکانٔدارد؟ٔآیأوقتیٔفضایٔ

ریدهٔازٔفضأۀمسئلٔموجود،فقریٔ وزٔئلهٔجلسهٔامرینٔصورتٔؤمسپسٔأ؟یٔتمرکزٔیأعدمٔتمرکزٔتحلیلٔکنیمتسعیرٔاختیاریٔرأبی
ٔاست.

                                                           

1 .ٔ Fiat money: Money that is not intrinsically useful and is valued only because it is used as 

money. 

ٔ.استٔهشدٔدارٔارزأشودٔمیٔاستفادهٔپولٔعنوانٔبهٔآنٔازٔکهٔدلیلٔاینٔبهٔفقطٔؤنیستٔٔاستفادهٔقابلٔذاتأ ٔکهٔپولی:ٔاعتباریٔپول
 578صٔهفتم،ٔویرایشٔکالنٔ)منکیو(،ٔاقتصادٔکتابٔازٔمطلبٔآدرس
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 7المکاسب / جلسه دورۀ مقدماتی فقه

 یر اختبیاریفضای حاکم بر تسع فرض برای دو تمرکز؛عدم . تمرکز یا 1/۲/۲

 پذیرش پیامبر برای تسعیرو روایت عدم « عَلَى أَحَدٍ مَا سَعَّرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٌّ »اصل بودن حکم تسعیر اختیاری؛ به استظهار روایت . 1/1/۲/۲

بهٔبایدٔٔ–ریٔکاالٔگذایعنیٔقیمتٔ-جایگاهٔمسئلهٔتسعیرٔاختیاریٔمعلومٔشودٔمنٔابتدأچندٔروایتٔمحضرٔدوستانٔعرضٔکنمٔتأ
ٔ»دستٔخودٔمردمٔباشدٔؤنهٔبهٔدستٔحکومت.ٔاصطالحٔتسعیرٔاختیاریٔیعنیٔاین.ٔیکٔروایتٔدرٔدعائمٔاستٔ ْٔبرن  َعْنَٔجْعَفرر 

ٍدٔ َحمَّ ٔٔمی
َ
یرٔ أ ْسع 

ٔالتَّ َلَٔعن  ئ 
ٔسی هی یر»ازٔحضرتٔراجعٔبهٔتسعیرٔس الٔپرسیدندٔایشانٔجوابٔدادندٔکه2ٔٔ«نَّ م 

َ
َرٔأ یَنَٔفَقاَلَٔمأَسعَّ ن  رْ م  ٔاْلمی ری

ئٌّ َحدٍَٔٔعل 
َ
مأ»ٔ،کهٔحاکمٔجامعهٔبودندٔحضرتٔهیچگاهٔقیمتٔبرٔکاالیٔهیچٔکسیٔتعیینٔنکردند.ٔامیرالم منین«َٔعَلیٔأ

ر ْنَٔمْنَٔنَقَصَٔعْنٔ»بگذارندٔٔمتیقٔیکسٔیسمتٔکهٔبرٔکاالٔنینرفتندٔبهٔأ«َسعَّ یرَٔؤَلک  ْعَٔکَمأَیب  ٔب 
یَلَٔلهی ٔق  اس  ٔالنَّ َٔؤَبْیع  راسی ٔالنَّ ٔٔعی الَّ إ 

ٔ وق 
َنٔالسُّ ٔعیبٔکنند،یمٔعیتؤهمٔمانندٔمردمٔکهٔبٔگفتندیکارگزارانٔحضرتٔبهٔاؤمٔکرد،یمٔجادیأعینقصٔدرٔبٔیاگرٔکس«َٔفاْرَفْعٔم 

ٔیبازارهاسخنٔرأدربارهٔٔنیأحضرتٔداستیعبارتٔپٔنیبرو.ٔازٔأرونیازٔبازارٔبٔ،یکنٔعیبٔمبأمردٔیخواهیرأانجامٔبدهٔؤاگرٔنم
ٔبازارٔثابتٔبود،ٔچونٔدرٔبازارٔثابتٔمالکٔکردندیموقتٔمطرحٔم مسرئلهٔٔنیشخصٔوجودٔدارد،ٔأیبرأتیؤاالٔاگرٔمسئلهٔدرباره 

ٔیرادیربرتررٔبرود،ٔحضررتٔأگررانیبرودٔؤازٔدٔ«بیاط»همٔٔمشداشتٔؤطعأیمتفاوتٔعیمبٔیدرٔآنجأمعنأندارد.ٔالبتهٔاگرٔکس
ٔ»داردٔٔییستثناأکیٔتیلذأروأگرفتندینم اس  ٔالنَّ ْنَٔطَعام  ْطَیَبٔم 

َ
ٔأ هی وَنَٔطَعامی ْنَٔیکی

َ
ٔأ الَّ رأدرٔٔیاژهیؤیکاالٔیهأکسوقتٔیگاه«ٔإ 

ٔٔیورودٔنیرالمر منیداشرتهٔباشرد.ٔامٔیشرتریبٔمرتیممکنٔاسرتٔقٔعتأ یؤآنٔکاالٔطبٔفروشدیؤمٔآوردیبازارٔم برهٔمسرئله 
ٔبازارٔنداشتند،ٔالٔیگذارمتیق ٔٔیبتهٔعبارتدرٔمسئله  بهٔخرجٔندادنردٔؤٔیعبارتٔدقتٔکافٔنیدرٔأیوجودٔداردٔؤبعض53ٔدرٔنامه 

ٔاحتکارٔظرورٔدارد؛ٔامٔنیکهٔأیحملٔکردند؛ٔدرٔحالٔ«ریتسع»آنٔرأبرٔ شانٔبرهٔجنرابٔدرٔنامهٔنیرالم منیعبارتٔدرٔمسئله 
ٔمٔ »:ٔندیفرمایمالکٔاشترٔم یَقْین  اْلَفر  ٔب 

فی ْجح 
ْسَعاٍرٔاَلٔتی

َ
ْبَتاع َٔؤأ

َٔؤاْلمی ع  ؤٔداریرکرنٔکرهٔبرهٔخرٔتیریمردٔیرأطورٔمتیق3ٔ«َنٔاْلَبائ 
ٔریخواسرتندٔتسرعٔیدرٔمواردٔنیرالم منیاستفادهٔکنندٔکهٔامٔطورنیأتیروأنیخواستندٔازٔأیفروشندهٔاجحافٔنشود؛ٔبعض

ٔهیقضرٔشرودیرتٔاولٔشردهٔکرهٔمعلرومٔمعبأنیبرٔأی[ٔاست،ٔحملعیرؤ]تفٔجهیکهٔدالٔبرٔنت«ٔفاء»کهٔبأحرفٔٔیکنند؛ٔدرٔحال
ٔتسع ٔمسئله  ٔنامهٔاستیمطرحٔنٔریدربارهٔاحتکارٔاستٔؤاصال  رْلَٔٔفَمْنَٔقاَرَفٔ»آمدهٔکهٔٔطورنی.ٔدرٔادامه  َٔفَنکِّ اهی یَّ َكٔإ  َٔبْعَدَٔنْری 

ْکَرة  حی

                                                           

ٍدٔٔ.2 َحمَّ ٔمی ْٔبن  ْسَٔٔؤَعْنَٔجْعَفر  ٔالتَّ َلَٔعن  ئ 
ٔسی هی نَّ

َ
ئٌّٔأ یَنَٔعل  ن  ْ م  ٔاْلمی یری م 

َ
َرٔأ َٔفَقاَلَٔمأَسعَّ یر  ْنَٔمْنَٔنَقَصَٔعْنٔٔع  َحٍدَٔؤَلک 

َ
رْعَٔکَمرأَٔعَلیٔأ ٔب 

یَلَٔلهی ٔق  اس  ٔالنَّ َبْیع 
ٔ اس  ٔالنَّ ْنَٔطَعام  ْطَیَبٔم 

َ
ٔأ هی وَنَٔطَعامی ْنَٔیکی

َ
ٔأ الَّ ٔإ  وق 

َنٔالسُّ َٔفاْرَفْعٔم 
الَّ َٔؤإ 

اسی ٔالنَّ یعی  .َیب 
]درٔبرابررٔپرولٔٔبرایٔاحدیٔنرخٔگذاریٔنکررد،ٔبلکرهٔهررکسٔامیرٔم منانٔٔ»فرمود:ٔٔدربارهٔنرخٔگذاریٔسوالٔشد.ٔامامٔٔمامٔصادقٔازٔا

کهٔموادٔخروراکیٔنشد:ٔهمانندٔدیگرانٔبفروأؤدرٔغیرٔاینٔصورتٔازٔبازارٔبیرونٔبرؤمگرٔآداد،ٔبهٔویٔگفتهٔمی[ٔجنسٔکمتریٔبهٔمردمٔمیمساوی
ٔ«ترٔازٔدیگرانٔباشد.اؤمرغوب

 348صٔٔ،23جٔ،/ٔجامعٔاحادیثٔالشیعأ 36،ٔص2دعائمٔاالسالم،ٔج
3.ٔٔ...ٔ ما  َٔؤَتَحکُّ ع  ْلَمَناف  ٔل 

َکارا  َٔؤاْحت 
یحا  َٔقب 

ّحا  َٔؤشی شا  َٔفاح 
یقا  ْمٔض  ْنری یٍرٔم  ئَکث  ٔف 

نَّ
َ
َكٔأ ٍةٔلٔ اْعَلْمَٔمَعَٔذل  َٔمَضررَّ َكَٔبابی َٔؤَذل  َیاَعات  ئاْلب  َٔعَلریٔف  َٔؤَعْیربع را  ْلَعامَّ

ٔ ه 
وَلٔاللَّ َٔرسی نَّ َٔفإ  َکار  ْحت  َنٔاال  َٔفاْمَنْعٔم  اَلة  ٔٔاْلوی َٔبْیعا  ٔاْلَبْیعی ن 

َٔؤْلَیکی ْنهی َٔسَٔمَنَعٔم  ْجح 
ْسَعاٍرٔاَلٔتی

َ
َٔعْدٍلَٔؤأ ین  َمَواز  ٔب 

ٔمٔ ْمحا  یَقْین  اْلَفر  ٔب 
ْبَتاع ٔفی

َٔؤاْلمی ع  َفَمْنَٔٔنٔاْلَبائ 
هٔ َٔقاَرَفٔ ْلٔب 

َٔفَنکِّ اهی یَّ َكٔإ  َٔبْعَدَٔنْری 
ْکَرة  ْنٔٔحی ٔ]م 

ْبهی ْسَراٍفَٔؤَعاق  ٔإ  ئَغْیر  ٔ...ٔ[ٔف 
ؤٔبهٔشرکلیٔقبری ٔدرٔمیانٔایشانٔگروهیٔتنگٔنظرٔؤبخیلگرانٔؤتجارٔبود[ٔ]کهٔشاملٔتمجیدٔازٔصنعتولیٔروشنٔباأکهٔبأهمهٔآنچهٔتذکرٔدادمٔ

.ٔمامردارانٔاسرتزانیٔبهٔدلخواهٔدرٔامرٔخریدٔؤفروأوجودٔدارد،ٔکهٔدرٔاینٔوضعٔزیانٔجامعهٔؤعیبٔؤننگٔزشت،ٔؤمردمیٔمحتکر،ٔؤنرخٔگذار
یررد،ٔؤبرهٔنرخریٔگآنٔرأمنعٔفرمود.دادٔؤستدٔبایدٔآسانٔباشد،ٔؤبرٔموازینٔعدالتٔصرورتٔٔبنابرٔاینٔازٔاحتکارٔجلوگیریٔکنٔکهٔرسولٔخدأ

ادهٔجرازاتشٔازٔزیراجحافٔنشود.ٔهرٔگاهٔکسیٔپسٔازٔنریٔتؤدستٔبهٔاحتکارٔزدٔاؤرأمجازاتٔکنٔولریٔدرٔممعاملهٔشودٔکهٔبهٔفروشندهٔؤخریدارٔ
ٔ]ترجمۀٔانصاریان[ٔرویٔبپرهیز.

لبالغا، ا  438صٔنرجٔ
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هٔ  ْنٔٔب  ٔ]م 
ْبهی ْسَراٍفَٔؤَعاق  ٔإ  ئَغْیر  برهٔسرمتٔاحتکرارٔرفرتٔؤازٔٔرهدوبرأ،یکردٔیتکارٔنرازٔاحٔنکهیبعدٔازٔأیبرخٔیدیدٔیوقت«ٔ[ٔف 

ٔنجایأنیبنابرأ؛ینکنٔیرؤیادیمواظبٔباأدرٔمجازاتٔزٔیدهد،ٔتؤاؤرأعقوبتٔکنٔولٔرییاحتکارٔخواستٔاسعارٔرأتغٔقیطر
کهٔٔیتیساسٔروا.ٔبهٔهرٔحالٔبرٔامیمستقٔیگذارمتیقٔقیشدهٔنهٔازٔطرمنعٔاحتکارٔانجامٔقیدرٔبازارٔازٔطرٔهامتیبحثٔکنترلٔق

ٔتسرعٔچیهٔنیرالم منیعرضٔکردم،ٔامٔضرتانبهٔمح ٔحضررهیمرنٔالٔ»درٔٔیگرریدٔتیرورودٔنداشرتند.ٔروأریموقعٔبهٔمسرئله 
رئِّ»شدهٔاست:ٔمسئلهٔمطرحٔنیأیلیبهٔنحؤتفصٔگریدٔییاصولٔروأیاستٔؤالبتهٔدرٔبعضٔ«هیالفق ب 

لنَّ یَلٔل  ْرَتَٔلَنرأَٔؤق  َلرْؤَسرعَّ
نَّٔ َٔفإ 

ْعرا  ٔٔاس  صی َٔؤَتْنقی یدی ْسَعاَرَٔتز 
َ
ٔٔمتیچونٔقٔ،یکردیمأمعلومٔمٔیکاالهأرأبرأمتیقٔکاایابهٔحضرتٔعرضٔکردندٔ«ْْٔل دائما 

ْدَعرٍأَلرْمٔیٔیَٔفَقاَلٔ»رأبرٔمأسختٔکردهٔاستٔٔطیشرأنیؤأرودیمٔنییباالٔؤپا ب  َهَٔتَعاَلیٔب 
ْلَقیٔاللَّ

َ
ْٔل  ْنتی یَررَمأکی َلرئَّف  ٔإ 

ْْ أَحردِّ
متعرالٔدرٔٔیخردأباشرم،گذاشرتهٔٔنیردرٔدٔیمالقاتٔکنمٔکهٔبردعتٔیخدأرأدرٔحالتٔخواهمیمنٔنم»ٔ:حضرتٔفرمودندٔ«َشْیئأ 
ٔ«ٔ»بهٔمنٔابالغٔنکردندٔیزیچٔیگذارمتیق ه 

َباَدٔاللَّ وأع  ْنَٔبْعٍضَٔفَدعی ْمٔم  ری
َٔبْعضی لی کی

ْ
ازٔٔدیبگذارٔد،یبعدٔفرمودند:ٔمردمٔرأرهأکن«َٔیأ

باشدٔکهٔنفرعٔببرنرد.ٔٔیطورٔدیدؤطرفٔمعاملهٔبا«ٔبعضرمٔمنٔبعضٔأکلی»استٔکهٔٔطورنیحضرتٔأریعٔببرند؛ٔتعبنفٔگریکدی
ٔگرریکهٔبهٔمحضرٔشمأعرضٔکردمٔؤبأتوجرهٔبرهٔدٔیتیدؤروأنیکنند.ٔبأاستظرارٔبهٔأتیریمسئلهٔرأمدٔنیاخودشانٔٔدیبگذار
ٔتسعمٔعه،یعظامٔشٔیموضوعٔهست،ٔفقرأنیکهٔدرٔأیاتیروا ٔٔمیتروانیمرأنم4ٔٔکردنرد.ٔمیرأبهٔاجماعٔتحررٔهیاولٔریسئله  مسرئله 
ٔ.میریبپذٔهیدرٔکاالٔرأبأحکمٔاولٔیگذارمتیق

 تمرکز در تولید و تجارتاجرا بودن حکم تسعیر در صورت . غیرقابل ۲/1/۲/۲

فررضٔٔیعنیٔد،یکنیمٔتیریحؤمتمرکزٔمدرأبهٔنٔدیتولٔیاستٔکهٔوقتٔنیرأمطرحٔکنمٔؤآنٔعبارتٔازٔأیبحثٔنجایدرٔأخواهمیم
ٔتولٔ،ییغذأعیکهٔآنٔصنأدیآیبهٔوجودٔمٔییغذأعیصنأدیکن جامعهٔرأبرهٔسرمتٔتمرکرزٔٔوقت،ٔآنشوندیغذأرأمتکفلٔمٔدیهمه 
ٔدرٔروغنٔتنرأچندٔشرکتٔتولٔد؛یبریم شرود؛ٔحرالٔسر الٔمیشرکلٔٔنیاقالمٔهرمٔبرهٔهمرٔریداشتٔؤسأدیروغنٔخواهٔدیمثال 
بهٔدستٔٔهامتیصورتٔقٔنیدرٔأافتد؟یمٔیبهٔدستٔچهٔکسٔیگذارمتیقٔاریاختٔشود،یمتمرکزٔمٔطورنیأدیتولٔیوقتٔجاستنیا

ٔتولٔیگذارمتی.ٔاصلٔقافتدیمٔدکنندگانیتول ٔکارخانه  هسرتندٔؤٔانیرکرهٔدرٔمٔییهاواسطهٔنیؤأکندیمٔنییتعٔدکنندهیرأاساسا 
ٔٔیفروشخردهٔخواهندیم هرأکرهٔبرهٔآنٔیمتریندارنرد.ٔاگررٔازٔقٔاریررأبرهٔنحرؤگسرتردهٔدرٔاختٔیگذارمتیقٔاریاختکنند،ٔاصال 

ٔتسعکنندیمٔلیرأتعطٔکنندگانعیتوزٔنیأیبانیپشتٔدکنندهیکنند،ٔشرکتٔتولٔیشده،ٔتخطابالغ دٔمتمرکزٔیتولٔیدرٔفضأری.ٔاساسا 

                                                           

ئِّٔ.4 ب 
لنَّ یَلٔل  َٔفَقاَلَٔٔؤق  صی َٔؤَتْنقی یدی ْسَعاَرَٔتز 

َ
ٔاْْل نَّ َٔفإ 

ْعرا  ْرَتَٔلَنأس  َٔٔلْؤَسعَّ ْنتی َباَدَٔٔمأکی وأع  َٔفَدعی
یَرأَشْیئا  َلئَّف  ٔإ 

ْْ َحدِّ ْدَعٍأَلْمٔیی ب  َهَٔتَعاَلیٔب 
ْلَقیٔاللَّ

َ
ْل 

وا ْمَٔفاْنَصحی ْحتی ْنص 
َذأاْستی ْنَٔبْعٍضَٔؤإ  ْمٔم  ری

َٔبْعضی لی کی
ْ
َٔیأ ه 

ٔ.اللَّ
یٔخردأرأخواهمٔدرٔحرالد،ٔفرمود:ٔمنٔنمیشوگذاردیٔزیرأمرتبٔنرخرأزیادٔؤکمٔمیگفتند:ٔایٔکاأبرایٔاجناسٔقیمتٔمیبهٔرسولٔخدأ

رٔگراهٔازٔشرمأهرادهٔبرند،ٔؤمالقاتٔکنمٔ)ازٔدنیأبروم(ٔکهٔبدعتیٔگذاردهٔباشمٔؤدستوریٔبرٔآنٔبمنٔنرسیدهٔباشد،ٔمردمٔرأرهأکنیدٔازٔیكٔدیگرٔاستف
 أکنید(.]ترجمهٔغفاری[سعرٔ)نرخ(ٔوقتٔرأخواستندٔاخالصٔورزیدٔؤراستٔبگوئیدٔ)ؤاگرٔنپرسیدندٔشمأآنرأرأره

فقیه ل ا ٔ یحضره 268ٔصٔ،3جٔ،منٔالٔ

ئُّبَْٔحٔ َثَنأَعل 
َٔقاَلَٔحدَّ َٔعْنهی هی ئَاللَّ ئَُّرض  َٔجْعَفٍرٔاْلَرَمَدان  ْٔبن  َیاد  ٔز 

ْٔبنی ْحَمدی
َ
َثَنأأ ْبَراهٔ دَّ ٔإ 

ٍمَٔعْنٔنی َٔهاش  یَمَٔعْنٔٔیَمْٔبن  ْبَراه  ٔإ  ْٔبن   ْ َیا َٔعْنٔغ  یه  ب 
َ
ٔمٔیٔأ ْٔبرن  ردٍَٔجْعَفر  َٔٔحمَّ

ٔ ه  َٔعْنَٔجدِّ یه  ب 
َ
َٔٔعْنٔأ ه 

ٔاللَّ ولی َٔرسی ْنٔیٔیَٔقاَل:َٔمرَّ
َ
ْمٔأ ر  ْکَرت 

حی َمَرٔب 
َ
یَنَٔفأ ر  ْحَتک 

اْلمی ٔب  َٔؤَحْیثی ْسَواق 
َ
ٔاْْل ون 

طی َلیٔبی ْبَصاریْٔٔخَرَجٔإ 
َ
ٔاْْل ری َٔٔتْنظی رول 

َرسی یرَلٔل  َلْیَررأَفق  إ 
ٔ ه 
ٔٔاللَّ ْمَٔفَغض  ْمَتَٔعَلْیر  میَٔٔبَٔلْؤَقوَّ َقوِّ

ی
َنأأ
َ
َٔؤَقاَلٔأ ه  ئَوْجر  ٔف 

َفٔاْلَغَضبی ر 
یٔعی َلیٔأَحتَّ ٔإ  ْعری َمأالسِّ

نَّ ْمٔإ  َٔعَلْیر  َٔؤَجلَّ َٔعزَّ ه 
َذأیَٔللَّ ٔإ 

هی ضی َذأَشاَءَٔؤَیْخف  ٔإ 
هی ْرَفعی

ٔ ه 
ٔاللَّ ول 

َرسی یَلٔل  ْسَعاَرٔتََٔٔشاَءَٔؤق 
َ
ٔاْْل نَّ َٔفإ 

ْعرا  ْسَعْرَتَٔلَنأس 
َ
َٔفَقَٔلْؤأ صی َٔؤَتْنقی یدی ْلَقیٔأاَلٔز 

َ
ْٔل  ْنتی َٔمأکی یَررأَشرْیئا  رئف  ٔل 

ْْ
ْحد  ْدَعٍأَلْمٔیی ب  ٔب 

َٔؤَجلَّ َهَٔعزَّ للَّ
ْنَٔبْعٍضٔ. ْمٔم  ری

ْلَٔبْعضی کی
ْ
َٔیأ ه 

َباَدٔاللَّ وأع  َٔفَدعی
توحید ل  388صٔ،1جٔ،ا
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ٔنیریسودٔخودأتعٔۀؤتنرأبأمحاسبٔطرفهکیأبهٔنحؤرٔمتیقٔدکننده،یازٔموارد،ٔفرضٔوقوعٔندارد؛ٔچونٔشرکتٔتولٔیلیدرٔخ
ٔشود،یمتمرکزٔمٔیؤبازرگانٔعیتوزٔی.ٔهکذأوقتشودیمٔیاریاختٔرٔ یازٔتسعٔیریباعثٔجلوگٔشود،یمتمرکزٔمٔدیتولٔی.ٔوقتکندیم
ٔیدامرٔیموضوعٔنرادهادرٔٔای5ٔاستٔیازٔآنٔوارداتٔیمیمثلٔموزٔکهٔبخشٔعظٔیاوهیمٔکیدرٔٔدییبفرمأض.ٔفرافتدیاتفاقٔمٔنیا

هأهستندٔکهٔاست!ٔآنٔانیچندٔتاجرٔدرٔمٔایٔکیتنرأدستٔٔمینیبیمٔ،6میکنیرأواردٔمٔمانیدامٔیازٔنرادهأیمیکهٔمأبخشٔعظ
بهٔسمتٔٔطرفهکیبهٔصورتٔٔکند،یمٔتیریکهٔبهٔنحؤمتمرکزٔمسئلهٔرأمدٔیاآنٔتاجرٔعمدهٔنیبنابرأشوند؛یکارٔرأمتکفلٔمٔنیا
ْنَٔبْعٍضٔ»کهٔٔستینٔطورنیؤأرودیمٔیارگذمتیق ْمٔم  ری

ْلَٔبْعضی کی
ْ
داشرتهٔٔیگرذارمتیدخالتٔدرٔقٔنیطرفٔیعنیٔافتد،یاتفاقٔب«َٔیأ

ٔ.باشند
ٔزمٔد،یرریپذیمتمرکرزٔمٔیرأدرٔفضرأعیؤبازارٔؤتوزٔدیشمأتولٔیاستٔکهٔوقتٔنیحرفٔمأأنیبنابرا ٔریؤفررضٔتسرعٔنرهیعمرال 
بهٔٔیبشود.ٔاآلنٔطرفٔمشترٔیراضٔمتیهمٔبهٔقٔیاستٔکهٔطرفٔمشترٔییدرٔجأیاریاختٔریضٔتسع.فررودیمٔنیازٔبٔیاریاخت
ٔمتمرکزٔؤأدیتولٔنیچونٔکاالٔفقطٔتوسطٔأمجبورٔاست،ٔمتیقٔنیا ]همانٔٔدیؤاؤهرچهٔبگؤشودیمٔنیتاجرٔبزرگٔتأمٔنیکننده 

ٔنی.ٔبنرابراردیرأبپرذٔمرتیقٔنیهمرٔدیربأایعبورٔکندٔؤٔتواندیداردٔنمٔازیازٔکاالٔعبورٔکندٔؤچونٔبهٔآنٔنٔدیبأیمشترٔایٔاست[؛
ٔیهابأاسم-7ٔرقابتٔیهأدرٔقالبٔشورامدرنٔحکومتٔیایدرٔدنٔیفرضٔنیاست.ٔدرٔچنٔیمنتفٔنجایدرٔأیاریاختٔریفرضٔتسع

ٔی.ٔبستگرندیگیأمفروشندهٔرٔایٔیکردهٔؤطرفٔمشترٔدایورودٔپٔ-داشتهٔباشدٔزینٔیگریدٔیهاممکنٔاستٔکهٔاسمٔایؤٔیامروز
ٔسومٔؤنما ٔحکومتٔدارد.ٔندهٔ یبهٔنظرٔواسطه 

                                                           
کهٔحجمٔواردٔموزٔبهٔکشورٔٔیداشته؛ٔبهٔطورٔیصعودٔیپنجٔسالٔگذشتهٔروندٔیاتٔانواعٔموزٔبهٔکشورٔطکهٔواردٔدهدینشانٔمٔرانیآمارٔگمرکٔأ.5
کرهٔبرهٔصرورتٔٔترینٔاطالعراتٔحراکئازٔآنٔاسرتاست.ٔتازهٔدهیرس1390ٔدالرٔدرٔسالٔٔونیلیم404ٔازٔٔشیبهٔب1385ٔدالرٔدرٔسالٔٔونیلیم165ٔازٔ

ٔدرٔترکیهٔدرٔواردٔکردنٔموزٔآمریکائجنوبئبهٔایرانٔدخالتٔدارند.ٔنفرٔنیز50ٔنفرٔدرٔآفریقأؤبیشٔازٔٔجعمده،ٔپن
ٔسأآدرس رٔتیمطلبٔدر ایأیخبرگزا yon.ir/Higxvٔ:سن

ٔ.باشدیریالٔم97ٔ،14,857,089,816,557ٔوارداتٔموزٔدرٔسالٔٔیالیبهٔامارٔگمرکٔارزأرٔبنا
تاق أا کشاورزٔعیصن معادنٔ ٔٔیؤ رران: yon.irت /V ENzBٔ

ٔیآقرا»فرت:گ۱۳۹۷ٔبرمرن۲ٔٔدرٔٔٔیاسالمٔیمردمٔسبزوارٔدرٔمجلسٔشورأندهینمأیمقصودٔنیفارس،ٔحسٔیخبرگزارٔیارلمانگزارأخبرنگارٔپٔبه
برأٔیسربتنطانٔموزٔچهٔکهٔسلٔدیندازیبٔینگاهٔد،یامفسدانٔرأسرلوحهٔکارٔخودٔقرارٔدادهٔیمبارزهٔبأفسادٔؤافشأهی!ٔشمأکهٔامروزٔداعجمرورسیرئ
ٔدخترانٔمعاونٔنیکترینزدٔیهاروندهبهٔپٔیدارد،ٔنگاهٔاشم ٔ.«دیندازیشمأبٔنیافرادٔبهٔشمأؤبعضا 

yon.ir /B a0TK رٔآدرس  زٔخبرگزا ا فارس:ٔیمطلبٔ  
صنعت،ٔمعدنٔؤٔریوزٔ،یجرادٔکشاورزٔریؤوزٔیاسالمٔیمجلسٔشورأیکشاورزٔونیسیکمٔیبأحضورٔاعضأریدرٔجلسهٔپرسشٔؤپاسخٔازٔوزٔ.6

بأٔدیلؤتؤیخصوصٔیهاخشبٔندگانیاتاقٔتعاونٔؤنمأ،یسازمانٔبرنامهٔؤبودجه،ٔگمرک،ٔاتاقٔبازرگانٔسیاندارد،ٔرئاستٔیسازمانٔملٔسیتجارت،ٔرئ
رغٔتوسطٔانٔؤمدانحصارٔدرٔبازارٔٔجادیمشردٔدربارهٔأندهینمأ،یقدوسٔیمیکرٔ،یؤدامٔیهأؤمحصوالتٔکشاورزنرادهٔمتیتٔقیموضوعٔوضع

أمدهٔبازارٔرکهٔعٔیکس»سوالٔگفت:ٔٔنیدرٔپاسخٔبهٔأیسوالٔکرد.ٔمحمودٔحجتٔیجرادٔکشاورزٔریونٔانحصارٔازٔوزپأگذاشتنٔقانٔریدرٔز«ٔم»ٔیآقا
دٔرارٔشرکتٔوجوچٔایهٔحالٔحاضرٔحدودٔسٔدربرٔآنٔنباشد،ٔدرٔبازارٔدخلٔؤتصرفٔداشتهٔباشد.ٔیداردٔممکنٔاستٔاگرٔبخواهدٔؤنظارتٔاریدرٔاخت

ٔ«هٔهستند.درصدٔواردکنند۹۰ٔتا۸۰ٔٔدارندٔکهٔ
yon.ir /ugHN n انٔجوان:ٔدرسآ ٔخبرنگار اشگاه ب درٔ مطلبٔ  

ٔیکرهٔانحصرارٔییهابازارٔیرقابتٔموظفٔاستٔکهٔبرأیشورأ،یقانونٔاساس۴۴ٔاصلٔٔیکلٔیهااستیسٔیقانونٔاجرا۵۸ٔماده۵ٔٔمطابقٔبأبندٔٔ.7
ٔطیارٔؤشررامقردٔمت،یقٔمیدستورالعملٔتنظٔبیتصو»حٔاست:شرٔنیبهٔا44ٔاصل58ٔٔماده5ٔٔرأصادرٔکند.ٔبندٔٔمتیقٔمیدستورالعملٔتنظٔباشندیم

ٔ«مقرراتٔمربوط.ٔتیدرٔهرٔموردٔبأرعأیکاالهأؤخدماتٔانحصارٔزاربهٔبأیدسترس
yon.ir /7kPMw اجتماعٔدرسآ ٔ ه ا رف ؤ ٔ کار ٔ عاون، ت ارتٔ ٔوز ز ا :یمطلبٔ  
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حرثٔبرودٔکرهٔبٔکیرٔنیشدهٔؤفرضٔوقوعٔندارد.ٔأیمنتفٔریسعتٔمتمرکزٔموضوع ٔٔدٔ یتولٔیاستٔکهٔدرٔفضأنیحرفٔمأأنیبنابرا
ٔقرارٔاستٔحکمٔمترقٔدییگؤیمٔیخواستمٔخدمتٔشمأمطرحٔکنمٔکهٔوقت ٔدیرتولٔیدرٔفضرأ،فتردایدرٔجامعرهٔاتفراقٔبٔریتسعٔی 

ٔیهایاسرتراتژٔیابارٔاستٔدرٔفضرٔیاریاختٔریکهٔبرٔتسعٔیفوائدٔنیاست.ٔبنابرأیمسئلهٔمنتفٔنیمتمرکزٔؤبازارٔمتمرکزٔفرضٔا
ٔ.شودیمرتفعٔمٔیدارهیؤاقتصادٔسرمأٔیصنعت

 فواید تسعیر اختیاریخت هدایت؛ توسعۀ اخالق و تغییر معنای شغل از ابزار سود اقتصادی به ابزار سود ارتباطی و زیرسا. ۲/۲/۲

ٔ ٔتسعٔیازٔفوائدٔیکیمثال  ٔمناسکٔتقدٔنیتمرٔ،مطرحٔاستٔیاریاختٔریکهٔدرٔمسئله  ٔۀروزانرٔنیترٔتمررسرادهٔریرؤبهٔتعبٔٔریروزانه 
ٔیکننردٔولرٔیگذارٔمتیفروأقودیخرٔنیکهٔطرفٔدییگؤیرأمطرحٔکردهٔؤمٔیاریاختٔریفرضٔتسعٔکیاخالقٔاست.ٔشمأدرٔ

ٔغشٔدرٔمعاملهٔنبأعتتیکهٔشرٔدینیبیمٔدیکنینگاهٔمٔهیباطنٔقضبهٔٔیوقت ٔعتیشرر8ٔباشد.ٔدیمقدسٔمطرحٔکردهٔاستٔکهٔمثال 
ٔکمٔفروش ٔرٔ یدرٔواقرعٔوقروعٔتسرعٔنیطورٔعدمٔانصافٔدرٔمعاملهٔرأمنعٔکرردهٔاسرت.ٔبنرابرأنیرأمنعٔکردهٔؤهمٔیمحترمٔمسئله 

ٔنکرهی.ٔلرذأادیرکنیمٔتیجامعهٔرأمتخلقٔکردهٔؤتربٔریتسعٔگاهیاست.ٔشمأازٔپاجامعهٔٔیتیؤتربٔیاخالقٔنیمرتٔنهٔ یزمٔیاریاخت
ٔتسعٔنیرالم منیؤامٔامبریپ ٔ»ٔخواستندیبودٔکهٔمٔلیدلٔنیبهٔأ،کردندینمٔدایورودٔپٔریبهٔمسئله  ئاْلَعْقل  ٔف 

یدی َٔتز 
َجاَرةی 9ٔ«التِّ

ٔتجرارتٔٔیاهیتزکٔریؤغٔیتیتربٔریشمأبأنگاهٔغٔیلهٔوقت.ٔبدهندٔیجامعهٔرأرشدٔفکرٔ،ؤازٔبسترٔتجارتٔفتدایاتفاقٔب بهٔمسرئله 
مسرئلهٔرأٔیاریرؤنظرمٔاختٔیاهیربأنگراهٔتزکٔیوقتٔیترٔاستٔولکندٔراحتٔیگذارمتیقٔ،کهٔاگرٔحاکمٔدییگؤیمٔدیکنینگاهٔم

ٔدرٔٔرسراختیزٔنوجودٔداشتهٔباشدٔؤحاکمأیاریاختٔریکهٔتسعٔدیرسیمٔجهینتٔنیبهٔأدیکنیمطرحٔم آمروزأؤوعررٔرأدائمرا 
ٔمردمٔهرٔروزٔتمرٔتیبازارٔتقو هأوجودٔداشرتهٔباشرد.ٔبلرهٔآنٔیؤفکرٔیرشدٔعقلٔنهٔ یداشتهٔباشندٔؤزمٔیاخالقٔنیکنندٔتأعمال 

ٔتیهدأرساختیکهٔشغلٔرأزٔیامأکسانٔدانندیرأنمٔیاریاختٔریقدرٔتسعٔرندیگیارزأافزودهٔمٔیکهٔاقتصادٔرأبرٔمبنأیکسان
ٔبأتیموضوعٔیلیخٔشانیبرأیاریاختٔریتسعٔ،کنندیمٔفیعرت ٔرکرن ٔٔکیرهرأبرهٔعنروانٔآنٔیبررأیاریاختٔریتسعٔدیداردٔؤحتما 

ٔاخالقٔوجودٔداشتهٔباشد.ٔن ٔیؤتمرٔتیترب
جودٔنداردٔفرضٔؤنیأگریدٔ،نهٔایدخالتٔکندٔٔریبحثٔوجودٔنداردٔکهٔحاکمٔدرٔتسعٔنیأدرٔٔحالٔحاضراستٔکهٔٔنیعرضٔمنٔا

ٔتسعچ ٔقٔکیوجودٔندارد.ٔٔیریرأکهٔاصال  ٔهٔ یرازٔناحٔتحکرمٔنیرؤأکنردیممٔتحّکرٔیگذارمتیطرفٔٔمبادلهٔؤمعاملهٔدرٔمسئله 
ٔهامتیؤبعدٔقٔردیگیدارٔاست.ٔابتدأسودٔخودٔرأدرٔنظرٔمهیبهٔدستٔسرمأزی.ٔهمهٔچیاستٔؤنهٔتحکمٔموردٔیمٔساختارتحکّٔ

ٔست.اشدنٔٔلیدرٔحالٔتعطٔٔتسعیرمعاملهٔاست.ٔپسٔموضوع ٔٔنیدرٔأنیتمکٔبهبورٔمجٔزیؤطرفٔمقابلٔنٔکندیرأابالغٔم

 ؛ به دلیل ایجاد موانع در راه تسعیر اختیاریتسعیر در بحث فقها و ثانویۀ حکم اضطراری. ۳/۲/۲

ٔدیرعرضهٔؤتولاستٔکهٔاگرٔطرفٔٔنیمأوجودٔداردٔؤآنٔأیدرٔکتبٔفقرٔیاند.ٔفرضرأمطرحٔکردهٔیمحترمٔبحثٔیفقرأنجایدرٔا
برابٔرفرعٔآنٔٔازؤحراکمٔٔهیفقٔایآٔ،شدیبودهٔؤشاملٔمصداقٔظلمٔمٔیدرٔبازارٔاعالمٔکردٔکهٔبهٔضررٔمصال ٔعمومٔیمتیکنندهٔق
ٔبعضرکننردیمطررحٔمٔفقرأرابحثٔٔنینه؟ٔأایببردٔٔنیرأازٔبٔیاریاختٔریکردهٔؤتسعٔدایبهٔمسئلهٔورودٔپٔتواندیظلمٔم ازٔٔی.ٔمرثال 

                                                           
ٔدادنٔؤبهٔکسرٔآن،ٔاسمٔمصدرٔاست.ٔبیفرٔیمصدر،ٔبهٔمعنا«ٔغ»غّشٔبهٔفت ٔٔ.8

۹۱ٔ،ٔص۱اآلمال،ٔجٔایغا
ٔآنٔاست،ٔیؤعرفٔی:ٔکاربردٔغّشٔدرٔکلماتٔفقرأهمانٔکاربردٔلغوییاللهٔخؤتیآ

 ۳۰۰،ٔص۱الفقاهه،ٔجٔمصباح

ئعَٔٔ.9 ب 
َ
َٔعْنٔأ َثهی ْنَٔحدَّ َکْیٍرَٔعمَّ ٔبی ٔاْبن  اٍلَٔعن 

َٔفضَّ ٔاْبن  ٍدَٔعن 
َحمَّ ٔمی ْحَمَدْٔبن 

َ
َنأَعْنٔأ ْصَحاب 

َ
ْنٔأ ٔم 

ةع دَّ ٔع  ه 
ٔاللَّ .ْٔبد  ئاْلَعْقل  ٔف 

یدی َٔتز 
َجاَرةی  َقاَل:ٔالتِّ

ٔدهد.کردنٔعقلٔرأرشدٔمیفرمود:ٔتجارتٔامامٔصادقٔ
 148صٔ،5جٔ،کافی
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َراَرٔ»فقرأازٔبابٔ ٔٔاَلَٔضَرَرَٔؤاَلٔض  ساَلم  یٔاال  ْ مٍنٔاَلَٔضَرٔ »هأبهٔشکلازٔنسخهٔیکهٔدرٔبعض10ٔ«ف  َراَرَٔعَلیٔمی اندٔکهٔگفته11ٔ«َرَٔؤاَلٔض 
ٔمرتیحراکمٔقٔیعنری12ٔم؛یکنیمرٔریکردهٔؤتسعٔدایمأورودٔپٔ،کندیمٔلیظالمانهٔرأتحمٔیهامتیقٔ،طرفٔعرضهٔنکهیبرٔفرضٔا

                                                           
ٔ.ؤهئاخبارٔالشارعٔبعدمٔجعلهٔالحکمٔالضررئفئشرعهٔؤدینهٔتکلیفیأکانٔأؤوضعیأقاعدةٔالٔضرر:ٔ.10

ٔدینشٔ)حکمٔتکلیفیٔیأوضعیٔباشد(.ٔریٔدرٔشریعتٔوقاعدهٔالٔضرر:ٔعبارتٔاستٔازٔحکمٔشارعٔبرٔعدمٔجعلٔحکمٔضر
یا االصول المصطلحاتٔ  126صٔ،معجمٔ

 
َرأ.11 َکْیٍرَٔعْنٔزی ٔبی ْٔبن  ه 

ٔاللَّ َٔعْنَٔعْبد  یه  ب 
َ
ٍدَٔعْنٔأ َٔخال  ْٔبن  د 

َحمَّ ٔمی ْحَمَدْٔبن 
َ
َنأَعْنٔأ ْصَحاب 

َ
ْنٔأ ٔم 

ةع دَّ َرَةٔبْٔع  َٔسمی نَّ ئَجْعَفٍرٔعَٔقاَل:ٔإ  ب 
َ
َٔنَٔرَةَٔعْنٔأ َٔعرْذقع ْنَدٍبَٔکاَنَٔلرهی ٔٔجی

ٔ رُّ َٔؤَکاَنَٔیمی ْسَتان  ٔاْلبی َباب  ٔب 
يِّ ْنَصار 

َ
ٔاْْل لی َٔؤَکاَنَٔمْنز  ْنَصار 

َ
َنٔاْْل ٍلٔم  َرجی ٍطٔل  ئَحائ  َلیٔنَٔبٔ ف  ٔإ  َٔؤاَلَٔیْستَٔه  ه  ْنَٔیْسْٔخَلت 

َ
ٔأ يُّ ْنَصار 

َ
ٔاْْل َمهی َٔفَکلَّ نی ذ 

ْ
َرةٔیأ َبیَٔسمی

َ
َذأَجاَءَٔفأ َنٔإ  ذ 

ْ
َٔتأ

ْرَسٔ
َ
ٔاْلَخَبَرَٔفأ َرهی َٔؤَخبَّ َلْیه  ٔصَٔفَشَکأإ  ه 

ٔاللَّ ول 
َلیَٔرسی ٔإ 

يُّ ْنَصار 
َ
یَٔجاَءٔاْْل بَّ

َ
أَتأ َلْیهٔ َفَلمَّ ٔصَٔؤَٔلٔإ  ه 

ٔاللَّ ولی َٔؤَمرأَشرکََٔخَٔرسی يِّ ْنَصرار 
َ
ٔاْْل َقْول  ٔب 

َرهی َرْدَتٔبَّ
َ
ْنٔأ أَؤَقراَلٔإ 

َبیَٔفَلمَّٔ
َ
ْنَٔفأ ذ 

ْ
وَلَٔفاْسَتأ خی ٔفَٔالدُّ هی َٔمأَشاَءٔاللَّ َمن 

َنٔالثَّ ٔم  ه  یَٔبَلَغٔب 
َٔحتَّ َبیَٔساَوَمهی

َ
ْنٔأأ

َ
َبیٔأ

َ
یَعَٔفَقاَلَٔلَكٔبٔ یَٔأ بَٔب 

َ
َٔفأ ا  ئاْلَجنَّ َٔلَكٔف 

َمدُّ ٔیی َٔرأَعْذقع رولی ْنَٔیْقَبَلَٔفَقاَلَٔرسی
َ
یٔأ

ٔ ي  ْنَصار 
َ
ْْل ٔصٔل  ه 

َلْیهٔ ٔاللَّ َرأإ  ٔب  َراَر.ٔاْذَهْبَٔفاْقَلْعَرأَؤاْرم  ٔاَلَٔضَرَرَٔؤاَلٔض  هی
نَّ َٔفإ 

دگیٔویٔریٔؤمحلٔزنردٔانصامسمرةٔبنٔجندبٔدرٔباغٔیکیٔازٔانصارٔدرختیٔداشتٔؤخانهٔ»کندٔکهٔفرمود:ٔزرارهٔازٔامامٔباقرٔعلیهٔالسالمٔروایتٔمیٔ
ودٔاجازهٔتاهنگامٔورٔگؤکردیٔبأویٔدرٔاینٔبارهٔگفتگرفت.ٔمردٔانصارگذشتٔؤاجازهٔنمیدرٔکنارٔباغٔبود.ٔسمرهٔازٔآنجأبرایٔرسیدنٔبهٔدرختشٔمی

رٔاکرمٔصلیٔاللهٔکرد.ٔپیامبٔشکایتٔبگیرد،ٔولیٔسمرهٔزیرٔبارٔنرفت.ٔازٔاینٔرؤمردٔانصاریٔنزدٔپیامبرٔصلیٔاللهٔعلیهٔؤآلهٔماجرأرأبازگؤؤازٔسمره
گاه رٔنیزٔسمرهٔگیر.ٔاینٔباجازهٔبیٔویٔرساندٔؤبهٔویٔفرمود:ٔهنگامٔورودٔاعلیهٔؤآلهٔسمرهٔرأفراخواندٔؤسخنانٔمردٔانصاریٔؤشکایتٔاؤرأبهٔآ

یامبرٔاکرمٔصلیٔپولیٔهرٔچهٔٔریٔکندناچارٔپیامبرٔاکرمٔصلیٔاللهٔعلیهٔؤآلهٔبأسمرهٔواردٔمعاملهٔشدٔتأدرختٔاؤرأخریدازیرٔبارٔنرفت.ٔازٔاینٔرؤبه
سمرهٔبهٔٔزٔراضیٔکردنآلهٔأکرد.ٔوقتیٔپیامبرٔصلیٔاللهٔعلیهٔوازٔپذیرفتنٔآنٔخودداریٔمیٔافزود،ٔبازٔهمٔسمرهاللهٔعلیهٔؤآلهٔبرٔبرایٔدرختٔمی

د[.ٔسمرهٔؤسایهٔافکنتیأبرٔ]وسیلهٔمالٔدنیأناامیدٔشدٔبهٔویٔفرمود:ٔدرٔمقابلٔدرختت،ٔدرختیٔدرٔبرشتٔبرایٔتؤخواهدٔبودٔکهٔبهٔتؤیاریٔرساندٔ
ٔیٔاللهٔعلیهٔؤآلهٔبهٔمردٔانصاریٔگفت:بازٔهمٔنپذیرفت.ٔسرانجامٔپیامبرٔاکرمٔصل

ٔ«[ٔنیست.برؤدرختشٔرأازٔزمینٔبرکنٔؤآنٔرأدرٔمقابلشٔبینداز؛ٔزیرأزیانٔؤزیانٔرساندنٔبهٔدیگرانٔ]درٔاسالم
292ٔ،ٔص5ٔجٔٔیکاف

هٔ  ْساَلمَٔقْول  ئاْْل  ْضَراَرٔف  :ٔاَلَٔضَرَرَٔؤاَلٔإ  ه  َٔؤآل  َٔعَلْیه 
هی یٔاللَّ َٔصلَّ

ٔفرمود:ٔزیانٔؤزیانٔرساندنٔبهٔدیگرانٔنیست.ٔخدأصٔرسول
334ٔص4ٔٔجٔٔهیالفقٔحضرهیالٔٔمن

ْصَحأ
َ
ٔأ َٔعْنَٔبْعض  یه  ب 

َ
َٔعْنٔأ ه 

ٔاللَّ ئَعْبد  ب 
َ
ٔأ ْحَمَدْٔبن 

َ
ْنَداَرَٔعْنٔأ ٔبی ْٔبن  د 

َحمَّ ٔمی ْبنی ئُّ َعْنٔعََٔعل  َنٔا ْسٔب  ٔمی ْٔبن  ه 
ٔاللَّ ئَجْعَفْٔبد  ب 

َ
َراَرَةَٔعْنٔأ ...ٔقالٔرسولٔٔالٍرٔعٔقََٔکاَنَٔعْنٔزی

ْ مٍن. َراَرَٔعَلیٔمی ٔالله:ٔاَلَٔضَرَرَٔؤاَلٔض 
ٔ.ستی]درٔاسالم[ٔنٔنیبرٔم منٔرساندنانیؤزٔانیخدأصٔفرمود:ٔٔزٔرسول

 294ص5ٔٔجٔٔیکاف
ٔفروشیٔبهٔحدٔاجحافٔبهٔمشتریٔبرسدٔؤیأخالفٔمقرراتٔدولتٔاسالمیٔباشد،ٔجایزٔنیست.ٔاگرٔگران ٔ.12

مامٔخمینی،ٔس ات،ٔجا ئ ا فت است ٔ اهّٰلل،  62،ٔص2ٔیدٔروحٔ

،ٔنعمٔلؤأجحفٔألزمٔبالتنّزل،ٔؤإاّلٔألزمهٔالحاکمٔبسعرٔالبلد،ٔ:امام خمینی  عدمٔٔأدّلٔعلیفم صلحا.مٔأؤبمأیراهٔؤأّمأالتسعیرٔفالٔیجوزٔابتداء 
 التسعیر،ٔمنصرفٔعنٔمثلٔذلك.

آنچهٔٔجٔدرٔشررٔیامتٔرایرأبهٔقیهٔاجحافٔکندٔحاکمٔشرعٔاؤرأناچارٔمیٔکندٔکهٔقیمتٔؤامأقیمتٔگذاریٔدرٔابتدأجایزٔنیستٔلیکنٔاگرٔفروشند
ٔ.کاهشٔدهدٔؤروایاتٔداللتٔکنندهٔبرٔعدمٔجوازٔقیمتٔگذاریٔشاملٔاینٔقبیلٔمواردٔنمیٔشودداند؛ٔمصلحتٔمی

جٔ یعٔ ب ل ا 613ٔص3ٔٔکتابٔ

ه،ٔ،ٔأؤأکثرٔمنالسوقٔبقیمأمنٔاالحتکارٔیمنعٔالحاکمٔعنٔذلكٔبحیثٔیبیعٔالمالكلؤأجحفٔفئالقیمأبحیثٔکانٔازدیادترأنحوأٔ:الله خویی آیت
ٔ.کمأالٔیخفیٔحتکار،ابمقدارٔالٔیمنعٔالناسٔعنٔالشراء،ٔبأنٔتکونٔقیمأکلٔحقأمنٔالحنطأمائأفلسٔؤیبیعٔالمحتکرٔبدینارینٔفإنهٔأیضأ
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رأٔریکرردهٔؤامررٔتسرعٔدایرؤاستظراراتٔآنٔورودٔپ13ٔ«حرجال»ٔگاهیازٔپأگریدٔیظلمٔرأبرطرفٔکند.ٔبعضٔنیتأأکندیمٔیگذار
ْنَٔحَرٍجَٔوَمأَجَعَلَٔعلَٔ»اند.ٔعبورٔکردهٔیاریاختٔریکردهٔؤازٔتسعٔهیتوص ٔم  ین 

ئالد ّ ْمٔف 
انردٔکرهٔگفتهٔهیآٔنیبهٔعمومٔاستظرارٔا14ٔ«ْیکی

ٔاولٔمیمأگفتٔاآلنٔمصداقٔحرجٔرخٔدادهٔاست؛ٔبله مصرداقٔٔنیردرٔدٔیاقاعدهٔچیباشدٔکهٔهٔادتانیٔیاستٔولٔریتسعٔهیکهٔقاعده 
ٔیداردامنرهٔیهرابحثٔنجرایکنرد.ٔدرٔأدایورودٔپٔتواندیمٔتیافتدٔحاکمٔیکهٔظلمٔاتفاقٔمٔیموردٔنیدرٔأنیبنابرأ؛ستیحرجٔن

ٔتسعٔدایاستٔورودٔپٔ«حرجال»ٔایٔ«ضررال»ٔکهٔموضوعٔقاعدهٔ ٔیاتفاقٔافتادهٔاستٔکهٔاگرٔقرارٔاستٔحاکمٔدرٔموارد ٔریکندٔدامنه 
ٔکاالهأباشدٔؤٔایآٔم؟یقرارٔدهٔیزیرأچهٔچ ٔنجایبازٔدرٔأم؟یمحدودٔکنٔهیاولٔحتاجیؤمأٔیخوراکٔینهٔآنٔرأفقطٔبهٔکاالهأایهمه 

ٔمردمٔبرٔاموالشأنکهیؤا15ٔ«اموالرمٔیالناسٔمسلطونٔعل»ازٔفقرأبهٔظرورٔٔیاختالفٔاست.ٔبعض نٔتسرلطٔدارنردٔفقرطٔمسرئله 
ٔکاالهرأرأدرٔأۀازٔفقررأدامنرٔیبعضٔینداردٔولٔیاشکالٔگریکهٔدرٔامورٔدرأاستثنأقرارٔدادندٔؤگفتندٔٔیخوراک ٔ،فررضٔنیرهمره 
ٔآنقرارٔدادهٔؤگفتهٔریتسعٔعموضو عرضٔکرنمٔٔخواهمیاندٔمکهٔفقرأمطرحٔکردهٔیدرٔموردٔبحث16ٔٔ.شودیهأماندٔکهٔشاملٔهمه 

                                                                                                                                                                                     
متٔکاالٔبهٔقیٔأمالكزٔاحتکارٔشمردهٔشود،ٔحاکمٔاسالمیٔازٔآنٔجلوگیریٔمیٔکندٔتایٔاگذاریٔاجحافٔکندٔچندانٔکهٔگونهاگرٔفروشندهٔدرٔقیمت

نٔرأبهٔدؤآدٔؤاحتکارٔکنندهٔتوانٔخریدٔمردمٔباشدٔآنٔکاالٔرأبفروشد،ٔمثالٔاگرٔبرایٔیكٔکیسهٔگندمٔصدٔفلسٔباش بازارٔیأقدریٔبیشترٔکهٔدرٔحّدٔ
 .کهٔپوشیدهٔنیستاحتکارٔاست،ٔچنان نیزٔنوعی دینارٔبفروشدٔاینٔکارٔ

جٔ فقاهأ ل ا احٔ  501-500ص5ٔٔمصب
القاعدةٔتقضئبنفئکّلٔحکمٔشرعئعنٔالمکّلفٔیوجبٔالعسرٔأؤالحرجٔعلیه،ٔفإذأکانٔالوضوءٔفئالشتاءٔأؤغیرٔٔ:قاعدةٔنفئالعسرٔؤالحرجٔ.13

ٔالْٔاستدّلٔعلیرأبآیاتٔمنٔقبی الشتاءٔیشّکلٔعسرأأؤحرجأعلیٔالمکّلفٔسقطٔؤوجبٔالتیّمم. می کی ٔب 
هی ٔاللَّ یدی ر 

ٔال:ٔیی می کی ٔب 
یدی ر 
ْسَرَٔؤالٔیی ْسَرٔؤمأَجَعرَلٔیی ْلعی

ْنَٔحَرٍجٔمضافأإلیٔالروایاتٔالمستفیضا،ٔبلٔعّدتٔالقاعدةٔمنٔضروریاتٔالفقه. ٔم  ین 
ئالدِّ ْمٔف 

َٔعَلْیکی
گرٔرایٔنمونهٔاارد؛ٔبکهٔمنجرٔبهٔعسرٔؤحرجٔشودٔرأدٔایٔکهٔاقتضایٔنفیٔهرٔحکمٔشرعیٔازٔمکلفینقاعدۀٔنفیٔعسرٔؤحرجٔعبارتٔاستٔازٔقاعده

للهٔایریدٔ»مثلٔٔآیاتیٔشود؛ٔمستندٔاینٔقاعدهٔاوالٔ وضؤدرٔتابستانٔیأغیرٔآنٔمنجرٔبهٔعسرٔؤحرجیٔبرٔمکلفٔشود،ٔساقطٔشدهٔؤتیممٔواجبٔمی
ٔروایاتٔمستفیضه...«ٔبکمٔالیسرٔ  شود.یمقاعدهٔازٔضروریاتٔفقهٔبرٔشمردهٔایٔدرٔاینٔامرٔواردٔاستٔبهٔطوریٔکهٔاینٔؤثانیا 

223ٔصٔ ،معجمٔمفرداتٔأصولٔالفقهٔالمقارن
 
یکٔیٔ.14 ب 

َ
َأأ َلّ ْنَٔحَرٍجٔۚٔم  ٔم  ین 

ئالد ّ ْمٔف 
ْمَٔوَمأَجَعَلَٔعَلْیکی َؤاْجَتَباکی ٔۚٔهی ه  َراد  ٔج 

َٔحَقّ ه 
ئالَلّ وأف 

دی یَنَٔوَجاه  م  ْسل  ٔاْلمی می اکی َؤَسَمّ یَمٔۚٔهی ْبَراه  وَنْٔمٔإ  َیکی َذأل 
ئَهَٰ َٔوف 

ْنَٔقْبلی م 
وأالَزّٔ اَلَةَٔوآتی وأالَصّ یمی ق 

َ
َٔۚٔفأ اس  َرَداَءَٔعَلیٔالَنّ وأشی ونی ْمَٔوَتکی أَعَلْیکی ید  َٔشر 

ولی سی وَؤَکاَةٔالَرّ می َؤَمْواَلٔاْعَتص  ٔهی ه 
الَلّ ْعَمٔأب  ْمَٔۖٔفن 

ْعَمٔالنَّٔکی َٔون  ٔاْلَمْوَلیَٰ یری ۷۸ٔ،ٔحج/ٔٔص 
ؤٔشیگشأنتانیدٔ.ٔ]درقرارٔندادٔیمشقتٔؤسختٔچیهٔنیؤبرٔشمأدرٔدٔدیاؤشمأرأبرگزٔد؛یجرادٔاست،ٔجرادٔکنٔستهینٔکهٔشاؤدرٔراهٔخدأچنا

ٔؤآسانٔشیقرارٔدادٔمانندٔگشأیآسان ٔیمگذارنأعنوانٔنیهمٔنٔهمٔبه]قرآٔنیؤدرٔأدینام«ٔمسلمان»ٔنیازٔأشیاؤشمأرأپٔم،یپدرتانٔابراهٔنیی[ٔآی 
.ٔاؤسرپرستٔدییأتمّسکٔجوبهٔخدٔؤدیؤزکاتٔرأبپردازٔدیپسٔنمازٔرأبرپأدارٔد؛یگواهٔبرٔشمأباشدٔؤشمأهمٔگواهٔبرٔمردمٔباشٔامبریتأپ[ٔدیشدهٔا

 [انیاست.]انصارٔیدهندهٔأیاریٔکویؤچهٔنٔیاوریشماست؛ٔچهٔخوبٔسرپرستٔؤٔاوریؤ
ْمٔ.َؤَقاَلٔٔ.15 ر  ْمَوال 

َ
وَنَٔعَلیٔأ طی َسلَّ ٔمی اسی ٔ:َٔالنَّ

ٔٔ."مردمٔبرٔثروتٔخودٔاقتدارٔدارندٔفرمودٔ:ٔامبریپ
 ۲۲۲صٔ،۱جٔ،یاللپالٔیعوال/۲۷۲ٔٔصٔ،2جٔ،بحاراالنوار

حبسٔالطعامٔؤجمعهٔیترّبصٔبهٔالغالء؛ٔمعٔضرورةٔالمسلمینٔؤحاجترمٔؤعدمٔوجودٔمنٔ(:ٔیحرمٔاالحتکار،ٔؤهو23ٔ)مسألأ:ٔامامٔخمینیٔٔ.16
ٔلعلّؤالسعرٔمعٔعدمٔضرورةٔالناسٔؤوجودٔالباذل،ٔلیسٔبحرامٔؤإنٔ .ٔکیبذلرمٔقدرٔکفایترم.ٔنعمٔمجّردٔحبسٔالطعامٔانتظارا  لؤحبسهٔفئٔوانٔمکروها 

عمٔهؤأمرٔمرغوبٔنٔؤالزیت.ٔنعدمٔتحّققهٔإاّلٔفئالغاّلتٔاْلربعٔؤالسمٔرمأفیهٔؤالٔکراها.ٔؤاْلقویزمانٔالغالءٔلصرفهٔفئحوائجهٔالٔللبیعٔفالٔح
ن جبرٔالمحتکرٔعلیٔالبیع،ٔؤالٔیعیَّ لیٔاْلحوط،ٔبرلٔععلیهٔالسعرٔٔعنهٔفئمطلقٔمأیحتاجٔإلیهٔالناس،ٔلکنٔالٔیثبتٔلغیرٔمأذکرٔأحکامٔاالحتکار.ٔؤیی

ٔلحا.اّلٔإذأأجحف،ٔفیجبرٔعلیٔالنزولٔمنٔدونٔتسعیرٔعلیه،ٔؤمعٔعدمٔتعیینهٔیعّینٔالحاکمٔبمأیریٔالمصلهٔأنٔیبیعٔبمأشاءٔإ
احتکارٔحرامٔاست؛ٔؤآنٔعبارتٔاستٔازٔاینکهٔطعامٔرأحبسٔؤجمعٔکندٔؤانتظارٔبکشدٔکهٔگررانٔشرودٔدرٔحرالیٔکرهٔمسرلمینٔبرهٔآنٔٔ-23مسألهٔ

هأبذلٔنماید.ٔالبتهٔتنرأحبسٔکردنٔطعامٔؤانتظارٔباالٔرفتنٔکسیٔهمٔنیستٔکهٔبهٔقدرٔکفایتشان،ٔبرایٔآنٔهأضروریٔاستٔواحتیاجٔدارندٔؤبرایٔآن
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]اگرٔدرٔفضایٔعدمٔتمرکرزٔٔکنند؟یبحثٔرأمطرحٔمٔنیعدمٔتمرکزٔفقرأأیدرٔفضأایآٔ؟شودیمطرحٔمٔییبحثٔدرٔچهٔٔفضأنیا
بأاحتکرارٔورودٔٔینفرٔکیاست.ٔٔیجنگٔطیمانندٔشرأیخاصٔطیمانندٔاحتکارٔؤشرأیطیهأشرابحثٔنیموضوعٔأاست[،ٔپس

ٔ.کندیمٔ یرأتصحٔهامتیکردهٔؤقٔدایرودٔپؤهیؤفقٔکندیرأجابهٔجأمٔهامتیکردهٔؤقٔدایپ
ٔریمضرٔبرٔتسعٔاندٔرفعٔنشدهٔاستٔبلکهٔرفعٔعواملفرمودهٔانیازٔآقأیآنچنانٔکهٔبعضٔیاریاختٔریدرٔفرضٔعدمٔتمرکزٔبحثٔتسع

ٔؤنهٔٔددارٔتیموضوع هٔآنٔهٔؤبرکرردٔدایررأپٔیسختٔاستٔکرهٔشرمأمروردٔیلیبرٔفرضٔعدمٔتمرکزٔخٔنی.ٔبنابراریتسعٔخودٔ رفع 
ٔبرأعوامرلٔمٔتیکهٔبسترٔتربٔریتسعٔفیکهٔحکمٔشرٔدیاستظرارٔکن ٔریضررٔتسرعاستٔمرتفعٔشدهٔاست.ٔنرهٔمرواردٔرأبرهٔمقابلره 

ٔفرضٔدرٔمباحثهٔاست.ٔکیٔنیأپس.ٔمیکنیؤبحثٔآنٔرأدرٔآنجأمطرحٔمٔمیکنیحملٔمٔیاریاخت
ٔورودٔحاکمٔرأازٔبابٔؤبٔدیتمرکزٔدرٔتولٔیکهٔدرٔفضأدییاستٔکهٔشمأبگؤنیأزیفرضٔنٔکی ٔقازارٔمأمسئله  ٔایؤٔ«رضرال»اعده 
میٔدائٔ،مٔثانویهتالیٔفاسدٔآنٔاینٔاستٔکهٔیکٔحکٔ.کندیمٔدایفاسدٔپٔیتالٔزینٔنیکهٔأمیکنیواردٔمٔیگریدٔزیؤهرٔچٔ«حرجال»
ٔکرهٔهررٔروزٔقاعردۀٔدیشویمورٔالگویٔتولیدٔؤبازارٔاسالمٔرأبهٔنحؤغیرمتمرکزٔطراحیٔکنیدٔمجبٔدیخواهیم؛ٔشمأاگرٔشودیم
ٔصرورتبهدرٔحالیٔکرهٔمسرئلهٔٔ،کندیماختیاریٔیکٔامضایٔفقریٔپیدأٔرأجریانٔدهیدٔؤحذفٔتسعیرٔ «ٔالحرج»ؤٔ«الضرر»

هٔنٔاصلٔاستٔکرصحی ،ٔاینٔاستٔکهٔبگوییم:ٔحکمٔاولیهٔتسعیرٔاختیاریٔاستٔؤبایدٔشرایطٔتسعیرٔاختیاریٔرأآمادهٔکردٔؤای
ٔاختاریٔتسعیرٔاختیاریٔتوجهٔکنیم.طٔسبهٔشرایٔدائمأ 

هرمٔمرأمعتقردٔٔهرافرضکهٔحاکمٔتسرعیرٔکنرد؛ٔدرٔآنٔٔمیرویممواردٔاستثناییٔبهٔوجودٔآید،ٔبهٔسمتٔاینٔٔنکهیاحاالٔدرٔفرضٔ
هستیمٔکهٔورودٔحاکمٔبهٔمعنایٔتسعیرٔنیستٔبلکهٔورودٔحاکمٔبهٔمعنایٔمقابلهٔبأعواملٔمضرٔبهٔتسعیرٔاختیراریٔاسرتٔماننردٔ

درٔکرالمٔفقررأٔ،،ٔازٔاینٔبابٔاست.ٔلذأمأدرٔاینٔدؤفرضیٔکهٔخدمتٔشمأمطرحٔکردیمکنیممیٔ؛ٔیعنیٔاگرٔورودئلهٔاحتکارمس

                                                                                                                                                                                     
باشدٔگرچهٔمکروهٔاست.ٔؤاگرٔدرٔزمانٔگرانیٔبرایٔمصرفٔکنندهٔهمٔهست،ٔحرامٔنمیقیمتٔآنٔرأکشیدن،ٔبأاینکهٔبرایٔمردمٔضرورتٔنداردٔؤبذل

کنردٔمگررٔدرٔاستٔکهٔاحتکارٔتحققٔپیردأنمریٔآنٔرأحبسٔنمایدٔنهٔحرامٔاستٔؤنهٔمکروه.ٔؤاقویٔآنٔ-یٔفروانهٔبرأ-کردنٔدرٔاحتیاجاتٔخود
یٔغاّلتٔچرارگانهٔ)گندمٔؤجؤؤخرمأؤکشمش(ٔؤروغنٔ)حیوانی(ٔؤروغنٔزیتون.ٔالبتهٔجمعٔکردنٔمطلقٔآنچهٔکهٔمردمٔبرهٔآنٔنیرازٔدارنرد،ٔامرر

طلوبٔنیست(.ٔؤلیکنٔبرایٔغیرٔآنچهٔکهٔذکرٔشد،ٔاحکامٔاحتکارٔثابتٔنیسرت.ٔؤبایردٔشرخصٔمحتکررٔبرهٔاستٔکهٔازٔآنٔاعراضٔشدهٔاستٔ)ؤم
کرهٔاجحرافٔخواهدٔبفروشردٔمگررٔآنشود،ٔبلکهٔحقٔداردٔبهٔهرٔقیمتٔکهٔمیفروختنٔاجبارٔشودٔؤبنابرٔاحتیاطٔ)واجب(ٔقیمتٔبرایٔاؤتعیینٔنمی

ؤاگرٔاؤتعیینٔقیمتٔنکرد،ٔحاکمٔشرعٔقیمتیٔرأکهٔٔ-کهٔبرایشٔتعیینٔقیمتٔنمایندبدونٔآنٔ-ینٔبیاوردکنندٔکهٔقیمتٔرأپایکند،ٔپسٔاؤرأمجبورٔمی
ٔکند.بیند،ٔمعّینٔمیمصلحتٔمی

لهٔصٔ وسی ل ا رٔ ی 392ٔتحر
دوحرأنممشرورٔبهٔصاحبٔجواهر:ٔبلٔهؤکذلكٔفئکلٔحبسٔلکلٔمأتحتاجهٔالنفوسٔالمحترمأ،ٔویضطرونٔإلیهٔوالٔٔیمحمدٔحسنٔنجفٔ یشٔن

حردٔ،ٔبعردٔوالٔتحدیردٔبٔلرمٔعنهٔمنٔمأکولٔأؤمشروبٔأؤملبوسٔأؤغیرهأمنٔغیرٔتقییدٔبزمانٔدونٔزمانٔ،ٔوالٔأعیانٔدونٔأعیانٔ،ٔوالٔانتقالٔبعقرد
حصرولٔبرارٔصدٔاالضطفرضٔحصولٔاالضطرارٔبلٔالظاهرٔتسعیرهٔحینئذٔبمأیکونٔمقدورأللطالبینٔ،ٔإذأتجاوزٔالحدٔفئالثمنٔ،ٔبلٔالٔیبعدٔحرمأق
لقرولٔأویمکرنٔتنزیرلٔ،الغالءٔ،ٔولؤمعٔعدمٔحاجأالناسٔووفورٔاْلشیاءٔ،ٔبلٔقدٔیقالٔبالتحریمٔبمجردٔقصدٔالغالءٔوحبهٔ،ٔوإنٔلمٔیقصدٔاْلضررارٔ

ٔ.علیٔبعضٔذلكٔ،ٔکمأعساهٔیومئٔإلیهٔبعضٔکلماترمٔ،ٔفیرتفعٔالخالفٔحینئذٔفئالمسألأحریمبالت
کرارٔاننردٔحکرمٔاحتمٔنرا،یأریؤغٔیدنیپوشٔ،یدنینوشٔ،یخوردنٔلیازٔقبٔباشندیهأاستٔؤمضطّرٔبهٔآنٔمانسانٔازینکهٔموردٔٔیزیکردنٔهرٔچٔرهیذخ

مردمٔبهٔٔرأکهٔفراوانٔاستٔؤیجنسٔیاگرٔکسٔدی...ٔبلکهٔشاستیازٔعقد،ٔمحدودٔنٔیجنسٔخاصٔؤنوعٔخاصٔایاست.ٔحکمٔحرمتٔبهٔزمانٔخاصٔ
صردٔقبرأصررفٔٔیکرارٔنیکهٔچنٔشودیگفتهٔمٔیدرٔاثرٔگرانٔشدن،ٔمردمٔبهٔآنٔمحتاجٔشوند،ٔحرامٔباشد.ٔبلکهٔگاهندارند،ٔاحتکارٔکندٔتأٔاجیتآنٔاح

ٔیارٔحررامٔجرااحتکرٔفیرازٔمرواردٔفروقٔدرٔردٔیحرامٔاستٔهرٔچندٔقصدٔاضرارٔهمٔنداشتهٔباشد.ٔپسٔاحتمالٔداردٔبرخٔزیبهٔآنٔنٔلیگرانٔشدنٔؤم
عٔ]ؤاقروالٔجمرٔشرودیصرورتٔاخرتالفٔدرٔمسرئلهٔمرتفرعٔمٔنیمعنأدانست،ٔدرٔأنیبهٔأریعباراتٔفقرأرأمشازٔٔیبعضٔتوانیمٔنکهی.ٔکمأاردیگیم
ٔ[شوندیم

 481ص22ٔٔالکالمٔجٔٔجواهر
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رأطوریٔتفسیرٔکنیدٔکهٔحکمٔ«ٔالحرجٔ»ؤ«الضرر»داریم؛ٔیعنیٔالزمٔنیستٔکهٔشمأعمومٔقاعدهٔاشکالٔدرموردٔمسئلهٔتسعیرٔ
مسئلهٔتسعیرٔاختیاریٔباقیٔاستٔؤآنٔمسائلٔبهٔوجودٔآمدهٔاحکامٔدیگرریٔداردٔؤٔخودقضٔشود،ٔبلکهٔتسعیرٔاختیاریٔنٔاولیۀ

اینٔتعمیمٔدرٔغیرٔازٔموضوعٔخودٔاتفاقٔافتادهٔاست؛ٔوقتیٔشمأجلویٔاحتکارٔؤعواملٔمشابریٔکهٔزمینهٔتسعیرٔٔمیکنیممأفکرٔ
برهٔسرمتٔعردمٔتمرکرزٔٔترانیاجتماعیٔهرایطراحدرٔؤبهٔشکلٔساختاریٔتولیدٔؤبازارٔرأٔدیریگیمٔبرندیماختیاریٔرأازٔبینٔ

ٔدیتوانیمبأاحکامیٔمانندٔاخراجٔازٔبازارٔموقتٔٔمثالٔ ؤٔشودیمیٔبسیارٔمحدودٔگذارمتیق،ٔدیگرٔزمینهٔظلمٔدرٔدیدهیمحرکتٔ
ٔ.شودیممسئلهٔرأمدیریتٔکنیدٔؤمشکلٔشمأبرطرفٔ

ٔاینکرهٔبرهٔشریفٔتسعیرٔاختیاریٔؤجمعٔآنٔبأمصرلحتٔمسرلمینٔوبنابراینٔبهٔنظرٔمأاصلٔکارٔاینٔاستٔکهٔبرایٔتحققٔحکمٔ
ردمٔکرندهٔاستداللٔباشیدٔکهٔساختارٔتولیدٔؤبازارٔغیرمتمرکزٔنشود.ٔحاالٔبهٔاینٔنحؤکهٔبٔمراقبعامهٔضرریٔواردٔنشود،ٔشمأ

یٔدٔمراقبٔالگوبایٔ-ینٔاستبدعتٔدرٔدٔ،حاکمٔکهٔپیامبرٔفرمود:ٔپذیرأتسعیرٔ -ٔاگرٔشمأفوایدٔتسعیرٔاختیاریٔرأمیٔخواهید
ٔحلٔبنیادینٔاینٔاست.راهٔدرٔعرصهٔاقتصادٔنشود.ٔکنندگانعرضهتحکمٔتولیدکنندگانٔؤٔزمینۀتولیدٔؤتوزیعٔخودٔباشیدٔتأ

است؛ٔ]فقهٔنظامٔساز[ٔنظمٔاجتماعیٔرأبهٔشکلٔاستظراریٔنهٔذوقریٔو17ٔٔببینید!ٔاینٔتفاوتٔفقهٔنظامٔسازٔبأفقهٔمعذرٔؤمنجر
درٔحالیٔکهٔدرٔفقریٔکرهٔبرهٔنظرامٔسرازیٔتوجرهٔٔکندیماجرایٔاحکامٔرأآمادهٔٔکهٔآنٔنظمٔزمینۀٔدهدیمطوریٔتغییرٔعقالیی،ٔ

.ٔولؤاینکهٔاینٔکارٔازٔبابٔمصلحتٔاستٔامأمنجرٔبرهٔتعطیرلٔشردنٔبرخریٔدیگررٔازٔشودیمحلٔٔموقتأ تنرأیکٔمسئلهٔٔ،ندارد
مصرلحتٔیرأحکرمٔٔکرهٔدرٔپدیردۀٔدیرنیبیم،ٔدیرکنیم.ٔلذأوقتیٔنگراهٔکندیمؤمأرأازٔفوائدٔآنٔاحکامٔمحرومٔٔشودیماحکامٔ

کهٔزمانٔتعطیلیٔحکمٔاولیهٔبسیارٔطوالنیٔٔکنندیم،ٔزمانٔدخیلٔنیستٔیعنیٔطوریٔورودٔپیدأکنندیمیٔکهٔآقایانٔمطرحٔاهیثانو
ٔبلکهٔبایردٔ،بهٔنحؤدائمیٔاتفاقٔبیافتدٔدرٔحالیٔکهٔمأنبایدٔطوریٔمسئلهٔمصلحتٔرأمطرحٔکنیمٔکهٔتعطیلیٔحکمٔاولیهٔشودیم

ٔیکٔاشکالٔبهٔمباحثاتٔآقایانٔاست.پسٔاینٔدرٔیکٔبازۀٔزمانیٔاتفاقٔبیافتد.ٔ
ٔ رٔتسرعی)ٔیختارسرااینٔبحثٔامروزٔمأبودٔکهٔقیدٔدومٔمعاملهٔؤمبادلهٔدرٔاسرالمٔرأمطررحٔکرردیم؛ٔاینکرهٔشرمأبایردٔقیردٔدوم 

ٔبرورٔازٔبردعتعؤٔیتریآنٔهمٔآثرارٔتربٔلیؤدلٔدیبدهٔتیمعاملهٔموضوعٔنیطرفٔیگذارتمیبهٔقٔدیبأیعنیٔاختیاری(ٔرأبپذیرید؛
ٔریتأثٔیاتوجهٔبهٔفضٔازٔآنٔرأبأیؤبخشٔشوم؛یمعاملهٔمٔمرمٔعقودٔ ٔاریاللهٔفردأواردٔبحثٔبسشاءدومٔبود.ٔإنٔدیهمٔقٔنیاست.ٔا
ٔ.کردٔمیخواهٔیعدمٔتمرکزٔرأبررسٔایمرکزٔتٔجادیعقودٔبرٔأریتأثٔنیؤهمچنٔکنمیمٔیعدمٔتمرکزٔبررسٔایٔتمرکز

 المکاسبگانۀ باب چهارم فقهسه علت تقسیم بندیاصل بودن ابزار مبادله، تسعیر در مبادله و عقود مبادله؛ . ۳/۲

ٔمعاملهٔؤمبادله،ٔسرهٔچٔیتوسطٔبعضٔیاشکالٔکیممکنٔاستٔٔنجایا ٔبیررأبرهٔترتٔزیرازٔفضالٔمطرحٔشودٔکهٔچرأمأدرٔمسئله 
ٔمأحساسٔهستمیاتفاقٔافتادهٔاست؟ٔعرضٔکردٔیبأچهٔنگاهٔنی.ٔامیارکانٔمعاملهٔؤمبادلهٔاعالمٔکردٔنیرتمرم کهٔابزارٔٔمی:ٔاوال 

ٔمٔیمبادله،ٔمالٔبودهٔؤاعتبار ٔنیباشدٔترأتمررٔنیدرٔمبادلهٔبهٔدستٔطرفٔریؤتسعٔیگذارمتیقٔاریاختٔدیبأمییگوینباشد.ٔدوما 
ماننردٔمضراربه،ٔٔشرکلٔگیررد؛کهٔدرٔفقهٔمحتررمٔمطررحٔاسرت،ٔٔیدرٔقالبٔعقودٔدیبأالتمبادٔنیأسومأ ٔ.افتدیاخالقٔاتفاقٔب

سهٔدرٔحکمٔنظرامٔؤنظرمٔٔنیچونٔأم؟یکردٔلیتحل]برٔاینٔاساس[ٔسهٔرأاصلٔقرارٔدادهٔؤٔنیچرأمأا.ٔمساقات،ٔشرکتٔؤ...ٔ
ٔادترانی.ٔکنردینمٔدایراسالمٔتحقرقٔپٔیمطلوبٔاقتصادٔحذفٔشود،ٔآنٔنظمٔنرایمبادلهٔؤمعاملهٔهستندٔؤاگرٔهرٔکدامٔازٔأیبرا

                                                           
حجتٔاصولیٔعبارتٔازٔهرٔچیزیٔاستٔکهٔمتعلقٔخودٔرأبهٔحسبٔجعلٔشرعیٔاثباتٔکند.ٔبهٔبیانٔدیگرٔهرگاهٔمکلفٔبهٔچنینٔحجتریٔعمرلٔٔ.17

نکندٔؤدرٔٔبرطبقٔآنٔعملٔآنٔبرٔمولیٔاحتجاجٔکند،ٔؤخودٔرأدرٔعملٔبهٔآنٔمعذورٔبداندٔاگرۀٔوسیلٔتواندٔبهبأواقعٔمطابقتٔنکند،ٔمیٔکندٔؤعملٔاو
ٔت(تواندٔبدانٔوسیلهٔاحتجاجٔکرده،ٔؤاؤرأدرخورٔکیفرٔبداند.ٔ)معذرّیتٔؤمنّجزیّٔنتیجهٔواقعٔازٔاؤفوتٔشدهٔباشد،ٔمولیٔمی

 162و161ٔٔصطالحاتٔاصول،ٔصٔأیحیفرهنگٔتشرٔٔ
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ٔاْلَحاَلل ٔ»ٔمیباشدٔمأدرٔبخشٔمکاسبٔگفت ئَطَلب  ْجَزاٍءٔف 
َ
ٔأ ْسَعای ْجَزاٍءٔت 

َ
ٔأ َٔعَشَرةی َباَدةی ٔتیهردأرساختیشغلٔزٔمیعرضٔکرد18ٔ«اْلع 

ٔٔیافزودهٔاستٔؤازٔنظرٔنگاهٔاسالمارزأجادیأیبرأیکهٔشغلٔابزارٔستینٔنیاست،ٔچونٔنگاهمانٔبهٔشغلٔا فردٔشاغلٔبررده 
ٔبأد،یهأارتقأدهشغلٔرأدرٔذهنٔدیاگرٔشمأبخواه19ٔشدنٔکراهتٔدارد.ٔریاجٔیؤحتٔستینٔیدارهینظامٔسرما ٔریتسرعٔدیرحتما 

ٔبهٔخودٔفرکندیعبادتٔرأآمادهٔمٔنهٔ یاستٔکهٔزمٔیاریاختٔری.ٔتسعدیریرأبپذٔیاریاخت ٔتیرصداقتٔرأرعأدییگویدٔم.ٔشمأدائما 
ٔی.ٔاگررٔتلقردیربریمٔپریشرأٔتیرؤتربٔدیکنیمٔجادیأریانذارٔؤتبشٔاهابزارٔنینکن!ٔبأهمٔیفروشدرٔمعاملهٔنکن!ٔکمٔکن!ٔغّشٔ

.ٔاآلنٔهرمٔستیاؤمحورٔنٔیبرأیاریاختٔریتسعٔجهیاست؛ٔدرٔنتٔتیهدأرساختیافزودهٔؤنهٔزارزأجادیازٔشغل،ٔابزارٔأیکس
ؤٔکننردیبحرثٔمٔیاریررٔاختیدرجهٔمخرالفٔتسرع180ٔکهٔٔدیکنیمشاهدهٔمٔیحاکمٔاست.ٔشمأدرٔمکاتبٔاقتصادٔیتلقٔنیهم
ٔشرورا20ٔکننردٔیگرذارمتیورودٔکننردٔؤقٔدیرهأازٔبابٔحقوقٔعامهٔباحکومتٔندیگویم ٔیورودٔکنردٔؤبررارقابرتٔٔیؤمرثال 

ٔلیتبردٔتیهردأرساختیشغلٔرأبهٔزٔمیخواهیمأمٔست؟یچتفاوتٔدرٔٔدییفرمایکند.ٔدقتٔمٔنییتعٔمتیقٔیمحصوالتٔصنعت
کندٔؤحرالٔاگررٔٔلیتبدGDPٔ21ٔٔشیشغلٔرأبهٔعاملٔافزأخواهندیهأمآنٔیولٔمیداشتهٔباشٔیاریرٔاختیتسعٔدیبأنیبنابرأم،یکن

                                                           

.:ٔٔ]رسولٔالّله[َؤَقاَلٔٔ.18 ٔاْلَحاَلل  ئَطَلب  ْجَزاٍءٔف 
َ
ٔأ ْجَزاٍءٔت ْسَعای

َ
ٔأ َٔعَشَرةی َباَدةی ٔاْلع 

ٔحاللٔمیٔباشد.فرمود:ٔٔرسولٔخدا ٔعبادتٔدهٔبخشٔاستٔکهٔنهٔبخشٔآنٔطلبٔروزی 
 9،ٔص100ٔجٔ،بحارٔاْلنوارٔ/139جامعٔاْلخبار)للشعیري(،ٔصٔ

ئَجْعَفٍرٔٔ.19 ب 
َ
ئَُّعْنٔأ ْعف  ٍدٔاْلجی َحمَّ ٔمی ْٔبنی ه 

ٔاللَّ َؤ َرَویَٔعْبدی َصاَبَٔفری
َ
ْزَقَٔؤَمأأ َٔعَلْیَرأالرِّ ری ْزَقَٔؤَکْیَفٔاَلَٔیْحظی َٔفَقْدَٔحَظَرَٔعَلْیَرأالرِّ َٔقاَلَٔمْنٔآَجَرَٔنْفَسهی َربٍّ ل 

 .آَجَرهٔی
هٔبنٔمحّمدٔجعفیٔگوید:ٔامامٔمحّمدٔب ونهٔبرٔخودٔتنگٔنکردهٔفرمود:ٔهرٔکسٔخودٔرأاجیرٔسازدٔروزیٔرأبرٔخودٔتنگٔکردهٔاست،ٔچگٔاقرٔعبدٔاللَّ

ٔآوردٔازٔآنٔدیگریٔاستٔهمانٔکهٔاؤرأاجارهٔکردهٔاست.ٔ]ترجمهٔغفاری[باشدٔدرٔحالیٔکهٔآنچهٔبهٔچنگٔمی
174ٔص3ٔٔمنٔالیحضرهٔالفقیهٔجٔ

ٔمٔی ْحَمَدْٔبن 
َ
َٔیْحَییَٔعْنٔأ ْٔبنی دی َحمَّ ورٔ می

یٍعَٔعْنَٔمْنصی َٔبز  یَلْٔبن  ْسَماع  ٔإ  ْٔبن  د 
َحمَّ ٍدَٔعْنٔمی ونٔیَحمَّ ٔیی ٔبْْٔٔبن  ل 

َفضَّ ٔاْلمی َسَٔعن 
ٔاللَّٔ َبأَعْبد 

َ
ٔأ ْعتی َمَرَٔقاَلَٔسم 

ٔعی ٔن  ٔٔه  رولی َیقی
ْخَریَٔؤَکْیَفٔاَلٔ

ی
َواَیٍأأ ئر  ْزَقَٔؤف  ٔالرِّ ه  َٔفَقْدَٔحَظَرَٔعَلیَٔنْفس 

َٔؤَمْنٔآَجَرَٔنْفَسهی هی ری َصاَبَٔٔیْحظی
َ
هٔ َٔمأأ َربِّ َؤل  َٔفری یه  .ٔف  ئآَجَرهی ذ 

ٔالَّ
ودٔنشده،ٔحرالٔکند،ٔمانعٔروزیٔخودٔشدهٔاست.ٔدرٔروایتیٔدیگرٔآمدهٔاست:ٔچگونهٔمانعٔروزیٔخٔرأاجیرٔ]دیگری[ٔ:ٔکسیٔکهٔخودٔامامٔصادق

ٔکارٔفرماییٔاستٔکهٔاؤرأاجیرٔخودٔکردهٔاست؟! ٔآنٔکهٔدسترنجشٔازٔآن 
 90،ٔص5ٔکافي،ٔجال

ٔمتیقٔیدرٔماهٔدسامبرٔ،ٔکنترلٔبرخٔیازٔانتخاباتٔپارلمانٔشیپٔنی،دولتٔپوتٔتیمحبوبٔمتیقٔشیازٔافزأیریبأهدفٔجلوگٔهیروسٔالف( روسیه:ٔ.20
ٔکند.ٔیاعمالٔمٔیشورؤریرأبهٔسبکٔاتحادٔجماهٔیاساسٔیها

Russia is introducing Soviet-style price controls on some basic foods in an effort to prevent spiralling prices 
from denting the Putin administration’s popularity ahead of parliamentary polls in December. 

ٔسأدرسآ أتیمطلبٔدر نشالیف أن ٔمزیت :yon.ir/SXAsXٔ

ٔکندٔیهأرأاعمالٔمٔمتیازٔتورمٔ،ٔکنترلٔقٔیریجلوگٔیبرأنیچٔب( چین:
China imposes price controls to stave off inflation. 
yon.ir/WeXj2  انٔان:ٔیسٔیخبرگزارٔتیمطلبٔازسأدرسآ  

ٔکند.ٔیهأرأاعمالٔمٔمتیحفرٔتورمٔ،ٔکنترلٔقٔیدولتٔکوبأبأتالأبراج( کوبا:  
Cuban government imposes price controls as it seeks to keep lid on inflation.ٔ

رٔدرسآ رز:ٔیمطلبٔدرٔخبرگزا  yon.ir/EgOylروت

 چنینٔآمدهٔاست:GDPٔ(Gross Domestic Productٔ)درٔسایتٔبانکٔمرکزیٔجمروریٔاسالمیٔایرانٔدرٔتعریفٔٔ.21
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ارکانٔاستٔکهٔاگرٔٔنیؤهمٔکندینمٔیفرقٔشانیبرأیلیمشابهٔباشد،ٔخٔینرادهأایرقابتٔٔیشورأایبهٔدستٔمردمٔٔیگذارمتیق
ٔدیصورتٔپولٔبأنیدرٔأم،ینیببٔتیهدأرساختیرأدرٔزٔشغلٔی!ٔپسٔوقتکندیمٔدایپٔرییتغٔتیشغلٔدرٔواقعٔیحذفٔشوند،ٔمعنا
هرأرأظلرمٔآنٔنهٔ یؤزمٔایاول،ٔتصرفٔاغنٔدیبأقٔیعنیکنند؛ٔٔجادینتوانندٔدرٔآنٔتصرفٔکنندٔؤبأابزارٔپول،ٔظلمٔأایمالٔباشدٔتأاغن

اللهٔشاء.ٔحالٔإنکنیدٔیاخالقٔتیهأرأتربدوم،ٔانسانٔدیبأقٔخواهیدمیٔؤدیهستٔیچونٔشمأبهٔدنبالٔسودٔارتباطٔم؛یکنیکمٔم
ٔعقدٔشرکتٔدرٔاسالم،ٔچهٔطورٔجلؤدیقٔکنمیمٔیسع رأعررضٔٔری.ٔامروزٔتسعردیگیرأمٔتمرکزٔیسومٔرأهمٔعرضٔکنمٔکهٔمثال 

اللهٔفردأبحثٔشرکتٔشاءدارد.ٔإنٔانیعدمٔتمرکزٔجرٔیعقد[ٔدرٔفضأنینکهٔایداردٔؤ]أیدیباشد،ٔچهٔفوأیاریکردمٔکهٔاگرٔاخت
ٔ.دهمٔقیعقودٔهمٔتطبٔریدرٔموردٔمضاربهٔؤمساقاتٔؤسأکنمیمٔیؤسعٔکنمیرأهمٔمطرحٔم

ٔجرادیبرزارٔاانٔاشغلٔبهٔعنرو»شغلٔرأازٔٔتیکهٔآنٔسهٔمسئله،ٔماهٔمیسهٔمسئلهٔدستٔگذاشتٔیدرٔبخشٔچرارم،ٔبرٔرؤنیبنابرا
ٔسراختارٔیدرٔطراحرٔفیتوصرٔنیر.ٔادهردیمٔرییراسرت،ٔتغ«ٔؤعبرادتٔتیهردأرساختیکهٔابزارٔؤزٔیشغل»بهٔ«ٔافزودهارزا
ٔوضرلهٔتبرارکٔکردٔبفٔمیخواهٔقیبهٔمحضرٔشمأطرحٔؤتحقٔگاهیپأنیاللهٔفردأعقودٔرأازٔهمشاءدارد؛ٔپسٔإنٔانیجرٔیاقتصاد

ٔ.یتعال
َٔحٔلَٔأََٔؤ َٔرٔٔهٔ لّٔلٔ مدی ٔیَنٔمٔ الَٔلعَٔأَٔبِّ

 

                                                                                                                                                                                     
یال ناخرالصٔٔلیردمقیمٔکشورٔدرٔدورهٔزمانئمعرینٔ)ٔسراالنهٔیرأفصرلئ(ٔرأتؤیاقتصادٔیتولیدشدهٔتوسطٔواحدهأییمحصوالتٔنرأیکلٔارزأر

ٔنامند.یمٔیداخل
 yon.ir/HRXCNآدرسٔمطلبٔدرٔسایتٔرسمیٔبانکٔمرکزیٔجمروریٔاسالمیٔایران:ٔ

ٔدرٔکتابٔنظریهٔاقتصادٔکالنٔمنکیؤنیزٔچنینٔآمدهٔاست:
تصادٔکلٔاقٔیبرألاستدالٔنیکردٔ...ٔهمٔدیبهٔدرآمدٔاؤتوجهٔخواهٔزیاحتماالٔقبلٔازٔهرٔچٔد،یشخصٔقضاوتٔکنٔکیدرٔموردٔٔاقتصادٔٔدیاگرٔبخواه

ٔکهتٔهٔدرآمدٔکلٔاسباست،ٔنگاهٔشمأٔریفقٔایکشورٔثروتمندٔٔنیکهٔأدیکنٔیکشورٔقضاوتٔمٔکیدربارهٔاقتصادٔٔیقابلٔارائهٔاست.ٔوقتٔزیکشورٔنٔکی
ٔیسربهٔمرحارأمٔزیردؤچ GDP .دیرکنٔیمحاسبهٔم (GDP)یناخالصٔداخلٔدیدرآمدٔرأبهٔکمکٔتولٔنیآورند.ٔأیتکٔتکٔافرادٔجامعهٔبهٔدستٔم

ٔ.کاالٔهأؤخدماتٔدرٔاقتصادٔدیکلٔتولٔیهأنهیکند؛ٔدرآمدٔکلٔافرادٔدرٔاقتصادٔؤهز
 ۱۰و۹ٔٔ(،ٔصویاقتصادٔکالنٔ)منکٔهینطر
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