
  ٦٧ ٧٩ـ٦٧ از صفحه، ١٣٨٩، سال چهل و سوم، پاییز و زمستان دوممجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ 

 

 
 
 

 عدم جواز تسعیري فقهي لهبررسي اد نقد و
 

 ٢محمد حسن حائري، ١*عبدهللا بهمن پوري
 دانشیار دانشگاه فردوسي مشهد٢دانشجوي دکتراي دانشگاه فردوسي مشهد، ١

 )١١/٣/١٣٨٩:  ـ تاریخ پذیرش نهایي٢٠/١٠/١٣٨٨ :تاریخ دریافت مقاله (
 

 چکیده
هـاي مختلـف قابـل بررسـي      در شـاخه ،د بشرخواهي در نها طلبي و زیاده  فزون یهغریز
له از مسایلي است که جوامع امروزي نیز    این مسأ  .یکي از این موارد احتکار است     ؛  است

 در مـورد احتکـار و   ،فقها مکـرر   پیامدهاي آن شده است؛        و گرفتار   ال به آن مبت   شدیداً
چنـین عمـل   . ندان را مسلم گرفته  آغیر اخالقی بودن     اند و ناپسند بودن آن بحث کرده    

 بـه  ؛ البته در حدود اصـول و قواعـد مـسلم   ؛اي باید از سوي حکومت منع شود حریصانه
 حکـومتي و  یوظیفـه . اي که با حق مالک و حـق مـردم و اجتمـاع همـسو باشـد          گونه

 بـه قیمـت   ، کاال بـه مـردم   یطلبد که محتکر را مجبور به عرضه      اجتماعي حکومت مي  
 ثمربخش نبود و محتکر کماکان بـر  ،د و اجبار بر فروشو اگر تذکر و تهدی   کند   متعارف

 تسعیر و قیمت گذاري بر محتکر از وظایف حکومت   ،اجحاف و تعدي خود اصرار داشت     
 با توجه به قواعد و اصـول و  ، در جستار حاضر، به بررسي ابعاد فقهي تسعیر        .خواهد بود 

  .نیز ارتکاز  عرف و عقال خواهیم پرداخت
 

 . اجحاف ـ مصلحت عامه ـ الضرری قاعده ـ تسلیطیقاعده ـ کاراحت هاهکلید واژ
 

 ـ طرح مسأله١
 اقوال در مورد تسعیر

 فقهـا بـرای توجـه بـه حـق      ، مخالف اصول و قواعد مسلم فقهـی اسـت  ، که تسعیرآنجااز  
 نظـرات مختلفـی     ،مالکان اموال از یک سو و حق اجتماع و مصلحت مردم از سوی دیگـر              

چرخد که یکـي دال بـر جـواز     ا همه این نظرات حول دو نظر مبنایي مي         ام ؛اندارایه کرده 
 نظرات تفصیلي دیگري نیز مطـرح اسـت         .تسعیر و دیگري دال بر عدم جواز تسعیر است        

                                                                                                                        
 Email:Bahmanpouri10@gmail.com         ٠٧١٢ـ٦٢٢٩٨٠٥:فاکس  ـ ٠٩١٧٣٣٦٦٩٠٤ :تلفن:مسئول نویسنده. *



 ١٣٨٩                  مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ دوم، سال چهل و سوم، پاییز و زمستان   ٦٨

 

 را با توجـه بـه مبـاني و اصـول         صواب  تفصیل قایل شده که قول     ،که بین حاالت مختلف   
 :  کردعقالیی بیان خواهیم

 
  جواز تسعیر به صورت مطلقبه عدمقایلین  :قول اول

اتفـاق فقهـا را در    ،خالفوي در کتاب . گرددبازمي) ره( این قول به شیخ طوسي  یسابقه
 : استکرده این مورد ادعا 

تر فروخـت،  ها را باال یا پایینها مخالفت کرد و قیمتاگر کسي با اهل بازار در قیمت      «
اند و دلیل مـا ایـن   جمیع فقها قایل شده ،تواند بر او اعتراض کند و به این امر     احدي نمي 

 ؛توانـد بـر او اعتـراض کنـد    است که آن فروشنده، مالک کاالي خودش است و کسي نمي 
 .)٣/٣١٣، خالفطوسي، ( ».مگر با دلیل شرعي و در شرع دلیلي بر این امر نیست

 جایز نیست بر امام و نایب او که بر        «:  ادعاي عدم خالف کرده    ،مبسوطدر کتاب   شیخ  
  بالخـالف و ؛ چه در حال گراني و چه در حال ارزانـي       ؛گذاري کند   قیمت ، اهل بازار  کاالي

بیع   بر ، موجود باشد و مسلمین به آن نیاز داشته باشند          شخص محتکر،  اگر کاال فقط نزد   
 .)٢/١٩٥المبسوط، همو،  (».شودگذاري نمي  اما بر او قیمت؛شودمجبور مي

روش  فاجبار محتکر بر «: تواتر روایات نیز شده است    ادعاي اجماع و   ،در مورد این قول   
 بلکه بـا همـان روزي کـه    ؛به یک قیمت معین جایز نیست و تعیین نرخ بر او جایز نیست 

 ؛ همـین اسـت  ،فروشد و قول صحیح که نزد مـن قـوت دارد   مي،خداوند مقدر کرده است  
الـسرائر،  بن ادریـس حلـي،   ا (».چرا که اجماع بر آن است و روایات در این باره تواتر دارند     

  .)، آداب التجاره٢١٢
و عالمه حلـي  ) ١٢٠  مختصر النافع،،٢/٢١،  شرایع االسالم ( محقق حلي    ،از میان فقها  

 النـزوع در  ةغنیـ (و ابن زهـره  ) ٢/٥١٥ ،النهایه ، ١/١٢٢ ،قواعد االحکام، ٨ ، الفقها ةتذکر(
ریـاض  (و صاحب ریـاض   )١/٤٥٦، کشف الرموز(، فاضل آبي  )٥٩٠ ضمن جوامع الفقیهه،  

 . بر این قول هستند) ١/٥٤١ ،المسایل
ابواسـحاق شـیرازي،    : نکـ  (از میان اهل سنت نیز شافعي قایل به حرمت تسعیر است            

  .)١/٢٩٢، المهذب
: گویـد ابـن نجـار حنبلـي مـي       . در کتب مذهب حنبلي نیز این قول طرفـداراني دارد         

 .)٣/١٨٧، ع کشف القفاالبهوتي، (»گذاري حرام است نرخ«
 ی به بررسي و نقـد ادلـه        کردیم، اکنون که نظرات قایلین به عدم جواز تسعیر را بیان         

 :  کنیم بتوانیم قول صحیح را تقویت،آنان خواهیم پرداخت تا از این رهگذر
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 ی قایلین به عدم تسعیرادله
 ایـن    اموال و مالکیت، تمام مکاتب حقوقي      ینظر به اهمیت مساله   : ی سلطنت قاعده. ١

 بناي عقـال نیـز آن   ؛ن اشاره کردهآم ایران نیز به .  ق ٣١ و  ٣٠ مواد   ؛اندقاعده را پذیرفته  
شیرازي، مکارم: نکـ (توان آن را از قواعد نظري فطري دانست        کند و حتي مي   را تایید مي  
 فقـه جـامع اسـالمي نیـز بـه         ) ١/٤٩٥ ، دراسات والیت فقیه    منتظري، ؛٢/٢٩ ،قواعد فقیه 

کـم و اسـتوار بـین مالـک و ملـک      ح را عالقـه اي م آناي داشـته و   توجه ویـژه  »مالکیت«
نان در فقه محترم است کـه حتـي       چ آنمالک  . کند حمایت مي  آنداند و به شدت از       مي

 مالک شناخته شـده و مـزاحم       ،اي داشته باشد، متصرف   تصرف مالکانه در شيء    اگر کسي 
 با قواعدي چون    ،ترام شدید به مالکیت   این اح . با تصرف وي محکوم به اثبات خالف است       

تواننـد آنچـه    به موجب این قاعده، مردم مي     . شود بیان مي  »الناس مسلطون علي اموالهم   «
 از نظـر زمـان و       ، این قاعـده   . هر طور که بخواهند تصرف کنند      ، خویش دارند  یدر سلطه 

صرف در اموال گونه که مردم در زمان فراواني نعمت، حق ت       یعني همان ؛  مکان اطالق دارد  
. این اختیار را دارندنیز  در زمان اضطرار و کمبود کاال    ،خویش را به صورت دلبخواه دارند     

ال تـاکلوا امـوالکم   « و  » مسلم اال بطیب نفسه    ءٍالیحل مال امري  «: همچنین عموماتی مانند  
 . ستا موید این قاعده »بینکم بالباطل اال أن تکون تجاره عن تراض

فروشـنده، مالـک امـوال خـویش     «: انـد   این قاعده استناد کرده  از تسعیر، به  قایلین به عدم جو   
 ). ٣/٢١٣،  خالفشیخ طوسي،: نکـ  (».گذاري کند تواند بر او قیمتاست و کسي نمي

ممکـن اسـت منظـور از       ( اصل    جهت  به ؛قول به عدم جواز تسعیر اشبه و اظهر است        «
 .)١/٤٥١،  کشف الرموزفاضل آبي، (».)اصل، تسلط مردم بر اموالشان باشد

 رعایـت حـق   جهـت   بـه ؛ جـایز نیـست   مطلقاً،ترین اقوال این است که تسعیر  صحیح«
 اصـل، تحـریم  «) ١/٥٨٥،  تذکره الفقهاعالمه حلي، (»مردم و تصرف نکردن در اموال مردم 

 .)٢/١٠٠٨،  منتهي المطلبعالمه حلي، (»مال غیر بدون رضایت و اذن او استتصرف 
ن و حدیث تحـریم شـده   آمال مسلمان بدون رضایت او است که در قر      تسعیر، انتزاع   «

 ،به اطـالق اخبـار دال بـر عـدم تـسعیر     »  .)٣/١١ ،نکت النهایه ضمن جوامع فقهیه   (است  
 مصباح الفقاهـه،   ،محقق خویي  (».لناس مسلطون علي اموالهم   ا«عمل کنیم در تاکید خبر      

 .)٤/٤٢ ،جامع المقاصد؛ ١٨/٦٤، حدائق؛ ٥/٥٠٠
 سـلطنت اسـتناد   ی بـه قاعـده  ، فقها براي عـدم جـواز تـسعیر      ،بینیمچه مي ن چنا :نقد
 مطلقـي اسـت و اطالقـش هـر زمـان و مکـاني را در       یاند و این قاعـده نیـز قاعـده       کرده
 حـضرت   ؛کنـیم بیـان مـي   ) ره( اما پاسخ این دلیل را با استدالل امام خمیني           ؛گیرد برمي
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اما در ایـن  . داندطنت را از قواعد و احکام اولیه مي سلی قاعده ، همانند دیگر فقیهان   ،امام
 »الضـرر و الضـرار  « ی قاعده،شودمقام که عدم تسعیر موجب ضرر و زیان بر مسلمین مي         

 ی الضرر همیشه دایرهی قاعده، ایشانی به عقیده.دانند سلطنت مي یرا حاکم  بر قاعده    
 .)١/٦٣، یلرسا، خمیني: نکـ ( کند تسلیط را محدود ميیقاعده

شـهید ثـاني،   (انـد   در این مورد استناد کـرده » نفي ضرریقاعده«دیگر فقیهان نیز به     
 .)٨/٢٤محقق اردبیلي، ؛ ٣/٢٩٩، شرح لمعه

 سلطنت است ی همان قاعده، اولیهییابیم که قاعده   در مي  ،با توجه به آنچه بیان شد     
  اما تـسعیر حکمـي   استمحکمباشد و این حکم استوار و که حکم اولي در این زمینه مي      

 مـصالح  ،حکومتي بوده و فرق حکم حکومتي و حکم اولي این است که در حکم حکومتي       
 مـدار   بر ، اما مصالح و مفاسد در احکام اولیه       ؛چرخدو مفاسد بر محور اجتماع و عموم مي       

 مالك در وجود و عدم وجود مصالح و مفاسـد در          ،از طرف دیگر  . چرخدشخص مکلف مي  
 مالک در وجود و عدم     ، اما در حکم حکومتي    ؛ولي به تشخیص شارع مقدس است     احکام ا 

 . مصلحت و مفسده، تشخیص حاکم و ولي فقیه است
امام (تباع است   اال ن نیز الزم  ابدیهي است حکم حکومتي بر همگان حتي سایر مجتهد        

  .)١/١١٦،  فتاوي الواضحه شهید صدر،؛٢/٤٦٦ ،کتاب البیعخمیني، 
در همـین  .  الزم االتباع اسـت   ،به عنوان حکمي حکومتي پذیرفته شد     پس اگر تسعیر    
اي بـه مالـک اشـتر       نیز حکم حکـومتي صـادر کردنـد و در نامـه           ) ع(زمینه حضرت علي    

اساس میزان عـدل و بـا نـرخ رایـج باشـد تـا بـه        باید خرید و فروش آسان و بر     «: فرمودند
 .)٣/١١٠ ،دهنهج البالغه، محمد عب (»فروشنده و خریدار اجحاف نشود

انـد کـه در    نیازمند و مضطر به کاالیي شده    ،بینیم که مردم   جواز تسعیر مي   یدر ادله 
 مـأکوالت    مانند آیات مربوط به    ، رفع اضطرار  ی ادله ، بنابراین ؛مالکیت شخص معین است   

  نیـز بـر صـحت مـدعاي مـا صـحه           ) ٧٨/، حـج  ١١٩/، انعـام  ٣١/، مائـده  ١٧٣/بقـره (محرم  
بینیم که به شخص مضطر و محتاج اجـازه داده شـده کـه از               یات مي  در این آ   .گذارند مي

توان نتیجه را در مورد تسعیر کاالیي که مردم به           مي ، با تنفیع مناط   .محرمات تناول کند  
ی  اجازهآنجا چرا که در ؛توان به دلیل اولویت قایل شد  حتي مي  ؛ نیاز دارند تسری داد    آن

در اینجـا خریـد کـاالي محتکـر بـه قیمـت       آنکـه  ، حال  داده شدی حرامخوردن از میته  
 باید گفت کـه  نهایتاً. رسدمتعارف یا نزدیک به متعارف است که ثمن هم به مالک آن مي     

 مـصلحت  ،دو تسلیط حامی حق فرد است و الضرر حامی حـق جامعـه و در تعـارض ایـن             
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 مـوارد  از جملـه ” :کنـد این مطلب را  استاد مطهری چه زیبا بیان می        . جمعی مقدم است  
 خیلی واضـح    .کندتزاحم مواردی است که مصلحت فرد با مصلحت جامعه تزاحم پیدا می           

 ولی وقتی که پای مصلحت یـک فـرد در    ؛السویه است   افراد علی  ی برای اسالم همه   .است
 جمـع همـین فـرد اسـت بـه عـالوه       آنن است که   آ  بدیهی ،میان است یا مصلحت جمع    

 هزارها یا میلیون ها برابر شـده  آنجا یعنی مصلحت فرد در .ها افراد دیگر هزارها یا میلیون 
 .)٢١، اسالم و مقتضیات زمان، مطهری( “کند در اینجا فرد را فدای جمع می. است
؛ انـد  به اجمـاع و عـدم خـالف تـصریح کـرده            ،قایلین به عدم جواز تسعیر    : اجماع. ٢

طوسـي،   (».انـد شـده بر عدم جواز تسعیر، جمیع فقهـا قایـل        «: یخ طوسي گفته  چنانکه ش 
  .)٣/٢١٣ ،خالف

 »گذاري براي امـام یـا نایـب او جـایز نیـست، بالخـالف               قیمت«: و در مبسوط فرموده   
   : نکــ ( قایل به اجماع شده است ،گونه که گذشت ابن ادریس نیز همان    )٢/١٩٥ ،مبسوط(

به اجمـاع   اشاره  »عدم جواز عندنا  «نیز با عبارت    حلي  عالمه  . )٢/٢٣٩،  سرائر ابن ادریس،   
الکرامه نیز راي به عدم جواز تسعیر را اجماعي دانـسته    مفتاح) ١/٥٨٥،  تذکرهحلي،   (دارد

 ).٤/١٠٩محقق کرکي، (است 
هـان  ی چـرا کـه فق  ؛ فاقد اعتبار و حجیت است ، از نظر اصولي   ، چنین اجماعي  اوالً: نقد
جمـاعي مـدرکي و    در نتیجـه چنـین ا  ؛اند به قواعد و آیات و روایات استناد کرده       صراحتاً

 . باشدفاقد حجیت مي
 شـیخ  قبـل از ، تـا جائیکـه    اختالف نظـر وجـود دارد    ،اي که این چنین    در مساله  ثانیاً
و پـس از ایـشان نیـز فقیهـاني نظـر مخـالف             ) ره(کساني مانند شیخ مفیـد      ) ره(طوسي  

 توان قایل به اجماع و عدم خالف شد؟ اند، چگونه مي داده
در «:  آمـده کشف الرموزدر  است؛ چنانکه فقیهان مخفي نماندهاین نکته از نظر برخي    

 اما با وجـود قـول خـالف در ایـن       ؛ به اجماع نیز توسل شده است      ،جواز تسعیر  مورد عدم 
 .)١/٤٥٦، کشف الرموزفاضل آبي،  (» تحقق اجماع ضعیف است،قضیه
 روایات خاص این باب. ٣

: رسـیدند و گفتنـد    ) ص( اي خدمت رسول خدا    عده : حدیث مرسل شیخ صدوق    )الف
) ص(پیـامبر  . شـود ها بـاال و پـایین مـي    چون قیمت؛چه خوب است براي ما تسعیر کني    

من دوست ندارم که خداوند را مالقات کنم با بدعت و کاري که در مورد آن بـه       : فرمودند
مـن الیحـضره     صـدوق، (من دستوري نداده، بگذارید بندگان خدا از یکدیگر روزي ببرند           

 .)٣٩٧، توحید ،٢/٨ الفقیه،
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کـاش  : ها گران شـد، بـه ایـشان عـرض کردنـد           ت، قیم )ص (در زمان رسول خدا   ) ب
امید است در حالي از شما جـدا شـوم کـه            : رسول خدا فرمودند  . کردیدقیمت گذاري مي  

، کتـاب   ابن ماجه(اي نداشته باشد و ظلمي بر او نکرده باشم      احدي از شما بر من مظلمه     
 .)٢/٧٤٢، تجارات
ها گـران شـده،     اي رسول خدا قیمت   : عرض کردند ) ص(مردم خدمت رسول خدا     ) ج

امیدوارم با خـدا    .  باسط است   قابضِ گذارِ خداوند نرخ :  رسول خدا فرمودند   ؛تسعیر فرمایید 
اي در جـان و مـال خـویش از مـن           مالقات کنم در حالي که هیچ کـس از شـما مظلمـه            

 ).٢/٧٤٣همان (مطالبه نکند
ز این دست ذکر شده است که برخي فقها با تکیـه بـر ایـن روایـات و      روایات دیگري ا  

  خـالف  از جمله شـیخ طوسـي در      . اندگذاري استدالل کرده    بر عدم مشروعیت نرخ    ،اخبار
براي مثال محقـق  ). ١/٥٨٥ (تذکرهو عالمه در    )٢/٢٣٩( سرائر و ابن ادریس در   ) ٣/٢١٣(

در برخـي روایـات آمـده کـه پیـامبر       چرا کـه   ؛تسعیر بر محتکر جایز نیست    : خویي گفته 
 .)٥/٥٠٠ ، مصباح الفقاهه(تسعیر به دست خداوند است : فرمودند

 غیاث بن ابـراهیم از  ی روایت موثقه،از جمله روایات اصلي که به آن استدالل شده    ) د
 : است) ع( امام صادق 

ن بیاورنـد   دستور داد که کاالهاي آنها را بیرو  ؛با محتکرین برخورد کرد   ) ص( پیامبر  «
چـه خـوب بـود    : ه پیـامبر گفتنـد   ب؛و در میان بازار عرضه کنند تا در منظر همگان باشد     

یـشان   به طوري که آثار خشم در چهـره ا     ؛حضرت عصباني شدند  . کرديگذاري مي  قیمت
بـرد و  گذاري کنم؟ قیمت بـه دسـت خداسـت او بـاال مـي      من قیمت : پیدا شد و فرمودند   

 .)٣٨٨، توحیدال صدوق، (»آوردپایین مي
، تسعیر را بـدعت  )ص(گونه است که پیامبر  دینبن به عدم جواز تسعیر استدالل قایال 

 پـس  ؛ و شـرعاً دانیم که بدعت و ظلـم حـرام اسـت عقـالً    و ظلم معرفي کردند و همه مي      
 بـه ایـن روایـات تمـسک        ، همه قایلین به عدم جواز تـسعیر       تقریباً. تسعیر نیز حرام است   

 بر این است    لّتسعیر را به ظلم تعلیل کرد که دا       ) ع( امام  «: گوید عالمه مي   مثالًٌ ؛اندکرده
 .)٢/١٠٠٨ منتهي المطلب،حلي،  (»که او حق این کار را ندارد

مـصطفي  ( برخي اجمال دارند و برخي سندشان تمام  نیست        ،این روایات : نقد روایات 
 .تندو برخی نیز  مرسله هس )١/٤٨٣ ، مستند تحریر الوسیلهخمیني،
نوعي از آن ظلم    : چرا که تسعیر انواعي دارد    . تعلیل به ظلم در روایات تمام نیست      نیز  

 پس اگـر متـضمن ظلـم بـر مـردم و اکـراه       ؛و حرام است و نوعي از آن عدل و جایز است     
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نهـا را از آنچـه کـه    آنها به غیر حق بر بیع و به ثمني که راضي نیستند، باشد یـا                آکردن  
امـا اگـر   . تاست، منع کند، در این دو صورت حرام و ظلم اسـ            کرده خداوند بر آنها مباح   

 المثـل یـا منـع از اخـذ      مانند اجبار آنها به معاوضه به ثمن ؛متضمن عدل بین مردم باشد    
 بلکه واجـب اسـت و تـسعیر در چنـین            ، در این صورت تسعیر جایز     ؛المثل زیاده بر عوض  

عدلي است که خداوند به آن الزام کرده است     حالتي که مردم نیاز به کاال دارند، الزام  به           
ل مزبور به   کو روایات منع از تسعیر ناظر به موردي است که مش           )٣/٢٩،  المجموع وي،ون(

 نوبـت  شـود و غالبـاً  صرف جلوگیري از احتکار و عرضه متاع و فزوني آن در بازار، حل مي     
 . رسدگذاري هم نمي به قیمت

؛ کننـد لي کامل بر استدالل بر روایات مناقـشه مـي     با استدال ) ره(خمیني   حضرت امام 
مقـصود اصـحاب از سـعر در ایـن روایـات ایـن بـود کـه         : نویـسند ایشان در این باره مـي    

جـواب دادنـد کـه      ) ص(گـذاري کنـد کـه پیـامبر         به سعر غیرمتعارف قیمت   ) ص(پیامبر
ن  نـه آ ؛ قیمـت متعـارف اسـت   ،دست خداست و قیمتي که با خداونـد اسـت      ها به قیمت

آیـد  اجحاف بر بایع و بر مردم باشد و از روایات جز این مفهوم، به دسـت نمـي    قیمتي که 
 .)٣/٤١٦، کتاب البیع(

 استدالل کساني که بـه روایـات اسـتناد کـرده و         یپایه) ره( حضرت امام    ،با این بیان  
 ن تسعیري را بـدعت  آ ، چرا که روایات   ؛شکند درهم مي  ،اندتسعیر را ظلم و بدعت دانسته     

گرنه تسعیر متعارف در مواردي که ضرر و زیـان بـر   غیر متعارف باشد وداند که و ظلم مي 
: بیـان داشـته اسـت     التوحیدشیخ صدوق در کتاب     .  جایز و بلکه واجب است     ،عموم باشد 

 از جانـب خداونـد     ،آن گراني و ارزاني که محـصول فراوانـي و کمیـابي عـادي کاالسـت               «
ن گرانـي و ارزانـي   آعزوجل است و رضا به این پدیده و تسلیم شدن به آن واجب است و           

آید یا یک که معلول کمیابي و فراواني طبیعي کاال نیست و بدون خواست مردم پدید مي         
 .)٢٨٩التوحید،صدوق، (شود، چنین نوساني از خدا نیست سبب آن مي) محتکر(سودجو 

توان گفت این اخبـار برخـي آحـاد و برخـي مرسـل و برخـي                  به روایات مي   نهایتاً راجع 
توان آنها را خبر واحد نامید؛ بنابراین ادعـاي تـواتر   ضعیف و یا مجمل هستند که در کل مي     

شده است، وجهي ندارد؛ چرا که شرایط تواتر موجـود          ) ٢١٢،  سرائر(که از سوي ابن ادریس      
قـول بـر عـدم جـواز     : گویـد ت را ضعیف دانسته و مـي  صاحب جواهر نیز اطالق روایا    . نیست

تسعیر به خاطر اطالق روایات واضح الضعف است؛ چرا که اطالق روایات را باید با این امر که  
 ).٢٢/٤٨٥جواهر، ( تقیید زد ،روداگر تسعیر نباشد فایده اجبار محتکر به بیع از بین مي
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یلي که بر عـدم جـواز تـسعیر      از جمله دال   ؛حکمی بدون دلیل شرعی است     ،تسعیر. ٤
 نیـاز بـه دلیـل    ، حکمي شرعي است و حکم شرعي    ، این است که اثبات تسعیر     ،ارائه شده 

 فاضل ؛٢/٢٣٩،   السرائر ابن ادریس حلي،  ( یعني دلیل شرعي بر اثبات تسعیر نداریم         ؛دارد
 ).١/٤٥٦،  کشف الرموزآبي،

ـ      ؛ددانالذکر، تسعیر را بدون دلیل شرعي مي       دلیل فوق : نقد نچـه کـه    آ ه اما با توجـه ب
 چرا که محتکر با عمل خود موجـب ضـرر در   ؛جا بدون دلیل نیست    تسعیر در این   ،گفتیم

گونه  ه افراد زیادي را شامل شود؟ بدین    گردد و چه ضرري باالتر از این ک       میان اجتماع مي  
مصلحت عامه را باید در نظر گرفت و این مصلحت بر مصلحت فـردي مقـدم اسـت و بـه                

 سـلطنت  ، الضـرر  یگونه کـه قاعـده     بدین.  است جب قاعده الضرر چنین ضرري منهي     مو
گـذاري    نـرخ  ی مـساله  ،کنـد و در نتیجـه     مالک را بر مال خود در حد رفع ضرر سلب مي          

اشد که والیت خود را     ب و داخل در سلطنت حاکم شرعي مي        است خارج از سلطنت مالک   
حـضرت   چنانکـه  .توان خرید مردم اعمـال کنـد   یگذاري عادالنه و به اندازه از طریق نرخ  

گرانفروش، زیاني است براي همه مردم و عیب است بـر  «: به مالک اشتر فرمودند ) ع(علي  
 پس از احتکار منع کن که رسول خدا از آن منع کرد و باید خرید و فروش آسـان            ؛والیان

  ).غهنهج البال ،)ع( حضرت علی( ».هاي رایج بازاربا نرخ... صورت گیرد 
کند و صالحیت اثبـات     الضرر تنها نفي حکم مي     یممکن است اشکال شود که قاعده     

گوییم در زماني که دفـع ضـرر منحـصر در ثبـوت آن حکـم            اما در پاسخ مي    ؛حکم ندارد 
، عوائـد االیـام  (کنـیم  باشد یعني رفع ضرر فقط با ثبوت حکم باشد، حکم بـه ثبـوت مـي      

 .)٢٠ الضرر، ی قاعده،نراقي
 

 سعیر به صورت مطلق قایلین به جواز تیادله:  دومقول
 از جمله شیخ مفیـد در  ؛اندشدهبه شکل مطلق  ،جواز تسعیربه  برخي قایل ،در میان فقها 

ـ حـاکم مـي   «: نویـسد ، وي در این بـاره مـي       مقنعه د مطـابق صـالحدید خـود کـاال را       توان
) ٦١٦ ،المقنعـه  (».ل شود  زیان صاحب ما   یگذاري حاکم نباید مایه    گذاري کند و نرخ     نرخ

 عالمه حلي ایـن قـول را بـه    .)١٨٣،  المراسم(همین قول از سالر دیلمي نیز منقول است         
بر مبناي نرخ متـدوال در      تواند  امام مي «: گوید مالک مي  ؛مالک بن انس نسبت داده است     

  .)المنتهي المطلب («گذاري کند شهر قیمت
 توان استدالل کرد  اما آنچه که مي ؛اند نکرده  دلیلي بر قولشان ذکر    ،ن به این قول   قایال

  حکـم بـه   اند که مطلقاًاین است که شاید نظر به مصلحت عامه و دفع ضرر جمعي داشته          
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 . اندجواز تسعیر چه در صورت گراني و چه در صورت ارزاني کاال کرده
ا کـه در   چـر است سلطنت ی مانند قاعده،این قول مخالف با قواعد و احکام اولیه : نقد

موارد خالف اصل باید در حد مجاز از اصل خارج شد و در این مساله بهتر این اسـت کـه         
  . کندابتدا حاکم محتکر را به فروش مجبور کند و در مراحل بعد در صورت لزوم تسعیر
 : پردازیمعالوه بر این دو قول، اقوال تفصیلي دیگري نیز مطرح شده است که به بیان آنها نیز مي

 جواز تسعیر در صورتي که محتکر اجحـاف کنـد و عـدم              ؛تسعیر دائر مدار اجحاف    .١
 از  ؛این قول نیـز طرفـداران زیـادي در میـان فقیهـان دارد             : جواز در صورت عدم اجحاف    

 روایت است و دلیـل مـا بـر جـواز          ،دلیل ما بر عدم تسعیر    : گویدجمله صاحب حدائق مي   
 در ایـن  محقـق کرکـي  ) ١٨/٦٤(ضرر است  حدیث ال، در هنگامي که اجحاف کند   ،تسعیر

 مگر در صورتي که محتکر اجحاف کنـد یـا از   ؛ عدم تسعیر است،قول اصح «: گویدباره مي 
 : شـهید ثـاني نیـز گفتـه        .)٤/٤٢ ،جامع المقاصد محقق کرکي،    (»تعیین ثمن امتناع کند   

ر  الضـرر وگرنـه تـسعی     ی جهـت قاعـده    شود بـه  محتکر اگر اجحاف کند بر او تسعیر مي       «
  .)٣/٢٩٩، الروضه البهیهشهید ثاني،  (»شود نمي

البته شهید ثاني در ادامه، از این نظر عـدول کـرده و در صـورت اجحـاف محتکـر، حکـم بـه          
؛ ابـن حمـزه،   ٢/٤٢، التنقـیح الرائـع  (دیگران چون فاضل مقـداد     . کند؛ نه تسعیر  تنزیل قیمت مي  

 . بر این نظرند) ٤١، ١٣، المجموع، ٥/١٢٩، بدایع الصنایع(و همچنین حنفیان ). ٢٦٠، الوسیله
بینیم که استدالل قایالن به این قول آن اسـت کـه تجـاوز در قیمـت و اجحـاف، موجـب           مي

 . شودضرر به مردم است و شارع مقدس آن را حرام کرده است؛ پس مشمول ضرر منهی مي
صـل   بالفاصـله از ا    ، است که پس از اینکـه محتکـر اجحـاف کـرد             آن اشکال این قول  

 بایـد بـه   ،گفتـیم ؛ اما چنانکـه  شودتسلیط فاصله گرفته و وارد حریم خصوصي  مالک مي     
 حـاکم بایـد طریـق    ،میزان لزوم و ضرورت از اصل فاصله گرفت و پس از اجحاف محتکـر       

 .کنیم میهن اشارآ که در ذیل قول پنجم به  کندتامین عدالت را اجرا
گذاري مگر در صورتي که اجحاف کند و     عدم جواز نرخ    ؛ یعني   امر به تنزیل قیمت    .٢

 ،طبق این قـول   . شود بلکه امر به تنزیل قیمت مي      ؛شود بر او تسعیر نمي    ،اگر اجحاف کرد  
 ؛کننـد  او را به تخفیف نرخ در حد توان خرید مردم امـر مـي  ،اگر محتکر زیاده طلبي کرد 

بلـي ایـن اسـت     اما تفاوتش با تفصیل ق  ؛گرچه این شیوه نیز خود نوعي نرخ گذاري است        
 ،الروضـه البهیـه   ،شـهید ثـاني   (شـود  کاال در نرخ معیني منحـصر نمـي      ،که در این شیوه   

 همـین   بـر  )٢٢/٤٨٥(  و صاحب جـواهر    )١٤/٥٢،  مستند الشیعه ( و محقق نراقي  ) ٣/٢٩٩
 . رأي هستند
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 انـد برخي مانند فاضل میسی و شهید ثـاني گفتـه      «: گویدمحقق خوانساري چنین مي   
 جمع بین نهي از تسعیر و نفي ضرر و ایـن      جهت  به ؛شود به تنزیل قیمت    امر مي  ،محتکر

  .)٣/١٤٢، جامع المدارك (»قول اقرب است
اشکال این قول آن است که امر بـه تنزیـل قیمـت، بـه تنهـایي راهگـشا نیـست و                     : نقد

چرا که این قول، ضابطه ندارد و میـزان پـایین آوردن       . داردمحتکر را از عمل پلیدش بازنمي     
قیمت تا حد توان خرید مردم مشخص نیست و در این موارد، اگر به محتکـرین اجـازه داده          

خواهند بفروشند، ایـن ظلمـي اسـت بـر مـردم و تـسعیر در ایـن         شود به هر قیمتي که مي     
ی محقـق اردبیلـي، فـروش       و بـه گفتـه    ) ٣/٢٩ المجمـوع، نووي،  (موارد واجب است بالنزاع     

 ).٨/٢٤ مجمع الفایده،محقق اردبیلي، : نکـ (مردم باشد باید ثمن غیر اجحافي و مقدور 
 

 )ره(قول پنجم، نظر امام خمیني 
 نباید بـي ضـابطه و بازرسـي    ،شود که تسعیر در زمان احتکار مشخص مي،از آنچه گفتیم  

 بلکه واجب است کـه  ؛ حاالت نرخ گذاري کردی همان طور که جایز نیست در همه      ؛باشد
 . کومت و حاکم شرع باشدها زیر نظر ح نرخیهمه

 است » تسلیط یقاعده«مبناي اول همان    .  دارد د دو مبناي اساسي وجو    ،در این مساله  
 مبنـاي دوم  .که بسیار محکم و قوي است و نباید به مالکیت خصوصي دیگران تجاوز کرد  

 خصوصا اگر ضرر به جمـع و گـروه    است؛ن ضرر منهيآ است که مطابق   » الضرر یقاعده«
 بینیم که چهار قول قبلـي مبـتال بـه اشـکال    حال با توجه به این سخن، مي   . شدمتوجه با 

بنابراین باید قایل به نظري شد که با اصل تسلیط سازگار باشد و هـم بـا محتـواي           است؛  
ایـن جاسـت کـه بـه ژرف اندیـشي و عمـق نگـاه        .  الضرر هم خواني داشته باشد   یقاعده

 : اند ایشان فرموده.رسیمحضرت امام خمیني به این مساله مي
شـود واال   بر تنزیل قیمت مجبور مي، بلکه اگر اجحاف کرد؛اً جایز نیست  ائتسعیر ابتد «

 ،عـدم تـسعیر  . بینـد مـصلحت مـي  که کند به قیمت بلد یا به قیمتي    حاکم او را ملزم مي    
ن اسـت محتکـر بـه قـصد فـرار از        ک چرا که مم   ؛ممکن است منتهي شود به بقاي احتکار      

 پـس اشـکالي نـدارد کـه     ؛تي را بیان کند که کسي قادر به خریـد آن نباشـد    قیم ،فروش
 .)٣/٤١٦، کتاب البیع (» به حاکم و والي ارجاع شود،امثال این موارد

 ایـشان   »اً جـایز نیـست    ائتـسعیر ابتـد   « یبینیم که با جملـه    مي) ره( امام   یدر نظریه 
اگر اجحاف کرد بر تنزیـل      « یپس با جمله  ساند و   جایگاه اصل اولي تسلیط را حفظ کرده      

قن از آن  ی کماکان اصل اولي تسلیط را حفظ کرده و فقط قدر متـ            »شودقیمت مجبور مي  
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 خارج کرده است و قیمت را کماکان به مالـک سـپرده اسـت و    ،را که حالت اجحاف باشد 
 بـه مفـاد      کـامالً  »کند به قیمـت بلـد     واال حاکم او را ملزم مي     « ت آخر با عبار   یدر مرحله 

 ،م نـشد انجـا  قبلي یعني تنزل به قیمت متعـارف      ی یعني اگر مرحله   ؛اندالضرر قایل شده  
 . کندبیند، اقدام ميآنگاه یا والي به قیمت متعارف شهر یا قیمتي که مصلحت مي

شود که فقیه در مقام اعمال نظر        مي  آشکار  اهمیت این موضوع بیشتر    ،نچه گفتیم آاز  
  به موضوع باید،ي جامعه و استنباط احکام مربوط به آن     در مسایل مهم اقتصادي و سیاس     

از طرفـي  .  توجه تام داشته باشـد  مقدس اسالمعدر شر از آن    مالکیت خصوصي و صیانت   
 ی اگـر بـا مـصالح واقعـي جامعـه     ،گونه که مالکیت خصوصي در اسالم احتـرام دارد   همان

کـه فقیـه بایـد تمـام         باید محدود شود و این جاست        ،سیاسي و اقتصادي در تعارض بود     
 . نماید ترین حکم را صادر بهترین و مناسب و اطراف مساله را بررسي کند

 
 نتیجه

 عدم برخورد قانوني با آن، بنیاد جامعه      که در صورت    است احتکار عملي مذموم و ناپسند    
 حکمـي ثابـت بـراي    ، از مواردي است که شرع مقدس      ،مساله تسعیر . گرداندرا سست مي  

 حکم قـضیه را بـه   ، باید از اصول و قواعد کلي شرع   ، در این موارد    است؛ دهآن جعل نفرمو  
انـد؛   کـرده  نظـرات مختلفـي ارائـه   ، در این قضیه  ،فقها با توجه به مباني خود     . دست آورد 

 اما بـا توجـه   ؛ اصل اولیه سلطنت را مقدم کرده و تسعیر را جایز ندانستند          ،برخيچنانچه  
را ، جواز تسعیر کند از قول به جواز تسعیر حمایت مي     به این که مصلحت عامه در این جا       

 .  مقبول و موجه دانستیم،)ره(با مبناي حضرت امام 
 از جملـه مجتهـدین نیـز    ،بدیهي است که چنین حکمي، حکومتي بوده و بر همگـان          

 .االتباع است الزم
 بـه  .لکیا با زور و اجبار یا با جلب رضایت ما کند؛ تواند تسعیرحاکم به دو صورت مي    

شود و ما از قواعـد   جلب  باید رضایت مالک، تا جایي که امکان دارد     مقتضاي قواعد اولیه،  
کنیم و  عدول مي، فقط در مواردي که مصلحت عامه اقتضا کند و راه دیگري نباشد         ،اولیه

نظریـه حـضرت امـام خمینـي     چنانکه  ؛مانیمدر سایر موارد بر همان اصول اولیه باقي مي  
 .  داشتاین ویژگي را
هاي تولیـد و  تر شدن نظام بازار و عرصه    تر و دقیق   به دلیل حساس   ، امروز یدر جامعه 

 باید بتواند روابط بین مالک، کـاال و مـصرف   ، دولت به نمایندگي از حاکم اسالمي ،مصرف
اي اي که به حریم مالکیت خصوصي افـراد صـدمه         به گونه  ؛ندککننده را تنظیم و تدقیق      
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 اسیر گرانفروشی و حربه    ، فقرا و نیازمندان   ز طرف دیگر عموم مردم خصوصاً     وارد نیاید و ا   
 بیمـار شـود و خطـرات مـالي        ، چرا که اگـر اقتـصاد جامعـه        ؛دنبرخي زیاده خواهان نگرد   

متوجه جامعه گردد، اساس و بنیان حکومت اسالمي متزلزل گردیده و امور مالي که پایـه     
 . رطرف کردن نیازهاي مردم را نخواهد داشتبتوان هاي اقشار یک جامعه است فعالیت
ه  صـحّ ، در حالت زیاده خواهي محتکرین  ،ها همه مسایلي است که به جواز تسعیر       این

 بـر خودخـواهي برخـي     عمـوم مـردم،  گذارد و دست حاکم را در مقدم کردن مـصالح        مي
 . گذارد بازمي،مالکان

تـوان عـالوه   این جستار را مي به دست آمده از یشویم که نتیجه  متذکر مي  ،در پایان 
ین نحو که اگر مـردم احتیـاج بـه اربـاب صـناعات و            دب. بر اموال به اعمال نیز تسري داد      

ات ع اربـاب صـنا  ،... مانند احتیـاج بـه کـشاورزان و صـنعتگران و         ؛صاحبان فنون داشتند  
 . شوند به اجرت المثل و این تسعیر در اعمال استمجبور به آن کار مي
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