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چکیده:يکي از روشهای کسب درآمدد و سددد کده امدووز روا بسدااری دارد و
اسالم آن را منع نمدد احتکار مي باشد .احتکار عبارت اسد از حدبو و ندادداری
طعام به اماد و انتظار گواني نوخ .احکدام شدويع اسدالم بدو پايده مصداح و مفاسدد
تشويع شد و بواى زمان خاص يا مکان خاصد ناسد  .بدا تدجده بده نقد

زمدان و

مکان فقاه م تداند دربارۀ احکام متغاو اسالم حکم صادر نمايد .بدا در نظدو گدوفت
عنصو زمان و مکان نمدد آرای امام را مي تدان در تعمام مصاديق احتکار به وضددح
ديد .از ديدگا ايشان نااز و احتاا مودم فقدان باذل ديدو به حد کفايد

و حدبو

طعام از قادد معتبو در صدق احتکار مناي عنه بده شدمار آورد شدد زيدوا مقتضدای
بسااری از روايات حوم احتکار به طدر مطلق بدد و در تسدوی حکدم بده مدضدد
احتکار تأثاو دارند .بنابواي حاکم شدو بدا اعمدال مدداردی مانندد اجبدار محتکدو بدو
فووش کاال نوخگذاری بو روی اجناس احتکار شد و در موحلة آخدو بدا مجدازات
محتکو به مقابله با احتکار ميپودازد.
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احدکار است  .احدکار در واقع وع کاهش یا مدوقف کردن جریان توزیع کاال توسا عادها از
افراد جامع با توج ب وضع بازار و ب خصوص تقاضا تثریک شادة خریاداران ،با منظاور بااال
بردن قیمت و درآمد حاص از افزایش قیمت کاال صورت م سیرد .ک سارا اا موجا

افازایش

تقاضا بر عرض  ،پیدایش تور و افزایش صعود قیمتها م سردد .حصر و تعیین موارد خاص در
روایات «حاصره» حکم فقه کل برا هم زمانها و مکانها بوده بلک حکم والی و حکومد ،
برا زمان و مکان معین باوده اسات .در ایان صاورت تعیاین موضاوم و ماوارد احدکاار از شا ون
حکومت خواهد بود ک در این صورت حکم حاکم ب شرای و یاز جامع بسدگ خواهد داشات
بر این اساس در هر زمان با توج ب اوضام و احوال و شرای خاص جامع موارد احدکاار مداااوت
خواهد بود .با این فرض آیا ممکن است در زمان و وضعیت کناو احدکاار کشامش حارا باشاد
ول ا بار کردن و حبس کردن داروها مورد یاز جامع بخصوص در زمانها جنگ یاا تثاریم
اقدصاد ممنوم و حرا تلق شود؟ چرا ک احدکار اجناس یاد شده همان دایج احدکاار کاالهاا
ذکر شده در اخبار و احادیث را ایااد خواهد کرد.

مفهوم احتکار در لغت
ابن ا یر در نهایه م ویسد« :من احدکر طعاماً فهو کذا»؛ منظور کس است ک طعام را بخارد و آن
را گ دارد تا در بازار کم شود و قیمت آن سران سردد ،و «حکر» و «حکره» اسم مصدر از احدکار
است .و از همین مورد است حدیث عثمان ک « :ا کان یشدر العیر حکرة» او قافل را «یکاا» و یاا
ب صورت «تخمین» م خرید؛ زیرا معنا ریش ا حکر ،جمع و امساک است و حکر با فدح کاا
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

آب قلی جمع شده است و همچنین است طعاا

و شایر ا ادک (ابان ا یار  1241ج  )214 :1در صححا

آمده است احدکار جمع مودن طعا است ب ا دظار سرا قیمت و این عما حکاره با ضام حاا
(جوهر 1211ج )536 :4و یز در لسان العرب آمده است «الثکر» ا دوخدن طعا ب ا دظار سرا اسات
و عام این عم مثدکار اسات .ابان سایده ما سویاد احدکاار جماع ماودن طعاا و ما ناد آن از
مأکوالت و حبس آ ها ب ا دظار وقت سرا است...و در حدیث آمده است « من احدکر طعاماً فهو
کذا» یعن کس ک طعا را بخرد و حبس کند برا اینک کمیاب شود تا قیمادش ساران ساردد .و
«حکره یثکره حکراً» یعن سدم بر او روا داشت و تثقیر

کرد و طرز معاشرتش بد باود .ازهار

ساد است حکر ب معن ظلم و در تنگنا قرار دادن و بد معاشرت است وسادا ما شاود فن ا در

اصالح سدم 1142/2/41

44
«حکر» لااجت است (ابن منظور 1212ج.)412 :2

مقاله

حق فن «حکر» ا اا م دهد یعن دشوار و زیاان در معاشارت و معیشات او وارد ما ساازد و

مفهوم احتکار در اصطالح فقها
شهید اول در الدروس الشرعية چنین م سوید احدکار عبارت است از حبس غنت چهارسا سناد ،
جو ،خرما ،کشمش و روغن و عل االقرب روغن زیدون و مک است ک ب ا دظار سرا قیمت و
در صورت حاجت مرد ب این اشیا گاه داشد م شاو د اظهرحرمات ایان عما

اسات (شاهید اول

 1214ج. )121 :3

شیخ ماید در کداب المقنعه م سوید :حکره حبس طعا هاست هنگام کا اها شاهر با آ هاا
مثداج و در تنگنا واقع شدها د (شیخ ماید . )515 :1213

عنم حل در کداب القواعد آورده است :احدکار بنابر رأی حرا است و آن عباارت اسات از
حبس سند و جو و خرما و کشمش و روغن و مک ،مشروط ب اینک حبس و امساک با ا دظاار
سرا قیمت باشد وکس دیگر ک عرض کنندة ایان کاالهاسات در دسادرس

باشاد (عنما حلا

با تأم در مااهیم احدکار در کلمات اه لغت م توان این معنا را اسدنباط مود ک احدکار بر
حس

ریش و وضع اولی عبارت است از جمع و گهدار هر چیز ک مورد یاز مارد ما باشاد

سپس آن را در ا ثصار در آوردن و امساک کردن و مرد را از آن ممنوم مودن اسات و بادیه
است ک چنین عمل همیش منز و همراه با لااجت و ظلام و ساو معاشارت ما باشاد و یاز در
حبس اشیا مورد احدیاج مرد اسدعمال شده است؛ زیرا چنین عمل روشنترین مصداق ظلم است.
در هر حال احدکار ب حس

ماهو همة آن چیزهای را شام م شود ک مرد ب آ ها مثداجناد و

بدین وسیل از اسداادة آ ها ممنوم و ب صی

م شو د و این ممنوعیت و مثرومیت موج

ظلم و

کمبود و تنگنا سبت ب آ هاست و اینک در کن اه لغت با اضاف ب طعا ذکر شده است از باب
مثال و بیان مصداق است آ ک طعا جز معن احدکار باشاد بلکا از ایان ظار کا از باارزترین
یازمند ها

ا سان است (مندظر .)12 :1215

نقش زمان و مكان در تعميم مصاديق احتكار با رويكردي به آراي مام خميني

 1213ج .)11 :4ظیر این تعابیر در تعریف احدکار در سخنان فقها دیگر دیده م شود.
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با توج ب تعابیر فقها م توان سات ک آ ان در صدد تعریف احدکار ب حس

وضاع و ماهاو

حقیق آن بودها د بلک در مقا تعریف و شناسا دن آن اشیا و خوراک های بودها د ک حرمات
یا کراهت احدکار آن را از روایات وارده اسدنباط فرمودها د (شمس الدین .)34 :1212

حرمت احتکار
ظر مشهور یا اکثر فقها حرمت احدکار است .اما خمین در کتاب البیع فرمودها د:
االحتکار و هد حبو احطعام النتظار احغالء يحوم في الجملة عل األقددى مدع
عدم باذل الكفاية وفاقاً حلمحکيّ عد احقاضدي و اححلبديّ فدي قحدد قدحاده و
«احمقنع» و «احفقاه» و «الهداية» حلصدوق و «االستبصار» و «احسوائو» و «احتحويو»
و «التذكرة» و «احدروس» و «جدامع احمقاصدد» و «احمسداح » و «الروضةة» و ...
(امام خماني .)111 :1 1241

احدکار حرا است و آن عبارت است از اینک طعا را حبس و جمع کناد و ا دظاار بکشاد کا
سران شود با اینک مسلمین ب آن احدیاج دار د و براى آ ها ضرورى است و کسى هم یست ک با
قدر کاایدشان ،براى آ ها بذل ماید .ولى تنها حبس کاردن طعاا و ا دظاار بااال رفادن قیمات آن را
کشیدن بدون یاز مرد حرا

یست (اما خمین  1341ج  1و .)314 :4

از فقها و مراجع معاصر خوی  ،سیسدا  ،سید مثسن طباطبای حکیم ،تبریز  ،خامن ا  ،وحید
خراسا  ،مندظر  ،سید مثمد رضا موسو سلپایگا و برخ دیگر هم قال ب حرمات احدکاار
هسدند (خوی  1211ج13 :4؛ حسین سیسدا  1214ج41 :4؛ طباطبای حکیم  1324ج14 :4؛ تبریز  1245ج14 :4؛
حسین خامن ا  1241ج54 :4؛ خراسا با تاا ج11 :3؛ مندظار الاف  1211ج541 :4؛ موساو سلپایگاا  1213ج:1
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

.)324

احدکار در خوراک ها ب اجماام پیشاوایان اها سانت حارا اسات و آن سو ا کا بع ا از
دا شمندان و اه ظر وشد ا د اجمام فقها حنبل  ،مالک  ،حنا و جمع کثیر از فقها شافع
ب

حرمت احدکار فدوا داده ا د (اصغر .)42 : 1344

و یز در حکم احدکار و موارد آن فیاض در رسال ا

چنین وشد است ک احدکار حرا است،

و آن عبارت است از ا بار کردن مواد غذایى و اروخدن آن ب امیاد افازایش قیمات در حاالى کا
مرد مسلمان ب آن یاز داشد و فرد دیگرى هم باشد کا ماواد غاذایى را عرضا مایاد ،حرمات
احدکار ظاهراً ب سند و جو و خرما و کشمش و روغن اخدصاص دارد ،ولى احدیااط مسادث

آن
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مقاله

است ک مک یز ب آ ها ملثق سردد ،امّا احدکار چیزهاى دیگر در صاورتى کا موجا

اخادنل

در حرمت احدکار ب ادلة اربع یعن کداب و سنت و اجمام و عق اسدناد شاده اسات .عظمات
آ ار ویرا گر و سنگین فاایع ک از این اقدا ضد ا سا

شأت م سیرد در خاور آن اسات کا

گاه هر چند سذرا ب دالی حرمت و ممنوعیت احدکار بیندازیم.
الف) قرآن
«وَالَّذینَ یَکْنِزُونَ الذَّه َ وَ الفِضَّةَ وَ لَا یُنْاِقُو َها ف سَبی

ِ اهللِ فَبَشِّرْهْمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ» (توب .)32 :

دراسن  ،مثدودیّدى براى سرمای یست ،امّا راه تثصی آن شروط دارد و زرا دوزى و بدمصر
کردن روت حرا است .وقدى زرا دوزى حرا باشد ،احدکارِ ضروریّات قطعاً حرا است.
مال ا دوزى یک بنى اجدماعى است و بدتر از آن حرص است و بدتر از آن احدکار و پنهان کردن
است .چون مشکنت بسیارى را براى جامع فراهم مىکند .د یاپرسدى علما و زرا دوزى
روتمندان ،سب قهر الهى است.
آن داده شده است .و اسدناد ب این آی در فرض بر اینک حبس و ا بار کردن مایثداج مرد را
وع کنز ب حساب آوریم ،اسدناد ب آی ب وج خواهد بود.
ب) سنت
ماموع اخب ار و احادیث فراوا در حکم حرمت احدکار از پیامبر و الم معصومین ق شاده کا
با روشاان موضااعسیاار اساان را در مسااال اقدصاااد و اجدماااع و مااال شااان ما دهااد .اماة
امیرالمؤمنین ب مالک اشدر از جمل روایات است ک داللت بر حرمت احدکار دارد.
و اعلم مع ذح

ح ًا َقب؛احد ًا حو ا رح قتکَدار ًا
قَنّ فدي ک ادو مدنام ضقداق ًا فَاحقشد ًا حو شًد ّ

حقلْمحنَافقع؛ وح تَححکُّماً فقي احْب؛احاعحاتق وح ذَحق ح بحابُ محضَوَّةٍ حقلْعحامةِ وح عحاربٌ عحلَد احْدُحَداةِ
فَامرنَعر مق َ احقاحرتقکَار؛ فَإ؛نَّ رحسُدلَ احلَّهق صل اهلل علاه واحه محنَعح مقنْهُ وح حْاحکً ؛ احْبحارعُ بحارعداً
سحمرحاً ب؛محدحاز؛ي ؛ عحدرلٍ وح قَسرعحارٍ حَا تًجرحقفُ ب؛احْفَو؛يقَار ؛ مقد َ احْبحدائقع؛ وح احْمُبرتَدا ؛ فَمحد ْ
قَارحفح حُکْوَةً بحعردح نَارا؛ ح إ؛يَّا ُ فَنَکِّلْ ب؛هق وح عحاققبره فقي غَارو؛ إ؛سروَافٍ. ...

نقش زمان و مكان در تعميم مصاديق احتكار با رويكردي به آراي مام خميني

جمع آورى طن و قره و پول ،و ا ااق کردن و احدکارآن،سناه کبیره است چون وعدة عذاب ب
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و با اي همه بدان که ماان بازرگانان بسداار کسدانند کده معداملتي بدد دارندد
بخالند و در پي احتکارند .سدد خدد را ميکدشند و کداال را بده هدو بادا کده
خداهند ميفووشند و اي سددجديي و گوانفووشي زياني اس بوای همدان
و عاب اس بو واحاان پو بايدت از احتکار منع نمدد که رسدل خددا صدلي
اهلل علاه و احه و سلم از آن منع فومدد و بايد خويدد و فدووش آسدان صددرت
پذيود و با مازان عدل انجام گاود با نوخهای رايج بازار نه به زيان فووشند و
نه خويدار  .و آن پو که از منع تدد دسد بده احتکدار زندد او را کافدو د و

عبوت ديدوان گودان و در کافو او اسواف مک ( هجالبنغ  :ام .)63
اما خمین در کتاب البیع م فرمایند کا در ایان روایات علا (م) دسادور مناع از احدکاار را با
مالکاشدر ،با اسدناد ب منع پیامبر اسان (ص) ما دهناد .و از کان ایشاان پیداسات کا مناع رساول
خدا(ص) باق است و مورد تبعیت بعد از وفاتشان م باشد و مخدص زمان و مکان و شخص خاصا
یست چ قال ب امر مولو باشیم و چ قال ب امر مولو سلطا

(اما خمین  1241ج.)512 :3

ج) حرمت احتکار از نظر دلیل عقلی:
اسر از ظر عق  ،از آن جهت ک عق است عمل زشت و قبیح باشد ک در اصاطن اصاول فقا
مسدقنت عقلی م سویند با اضاف کردن این کبر ک (عق ب هر چ حکم م کناد شارم یاز با
آن حکم خواهد کرد) این دیا ب دست م آیاد کا در آن ماورد ،شاارم یاز حکام با حرمات
م کند .در موارد احدکار چنین اسددالل م شود ک احدکار موج

ضارر و زیاان مارد و اخادنل

ظا مسلمین و شکست ظا اقدصاد کشور م سردد و عمل کا موجا

زیاان و ضارر مارد و

سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

اخدنل ظا آ ان شود از ظر عق زشت و اپسند است سپس با اضاف ماودن هماان کبار دیاا
م سیریم ک احدکار از ظر شرم مقدس حرا

و ممنوم است.

شاید بدوان سات آ چ از ظواهر ادلة لاظی و احادیث اسدااده م شود ،اشاره با هماان چیاز
باشد ک در ارتکاز عقن وجود دارد .بنابراین ب ظر م رسد کا مثاور اصال در حرمات احدکاار
همان مااد حکم عق یعن ضرر و زیان مرد و اخدنل ظم جامع است و آ چ در روایاات آماده
است اشاره ب حکم عق باشد .پس حکم احدکار را م توان هم از ادلاة عقلیا و هام از ادلاة قلیا
ب دست آورد.
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شهید اوّل در قواعد ضمن تصریح ب تغییرات و تأ یرات زمان و مکان ماى ویساد  :تغییار احکاا باا
تغییر آداب و عار

مقاله

تأثیرات زمان و مکان در دگرگونی موضوعات
1

جامعا جاایز اسات ،همچناان کا در مساکوکات و اوزان مداداول در جامعا

اینچنین است و همینطاور اقا اى کا اخدصااص با زوجاات دارد و اقاة اقاارب و بسادگان .در
حقیقت اعطاى اق تابع شرای و آداب و رسو زماا ى اسات کا در آن واقاع ماىشاود» .اسادا
دسرسو ى

پیداست ک طبق ظر شهید اوّل و ب طور کلى امامیّ  ،دسرسو ى عادات و رسو  ،موج
موضوعات شده و ب تبع تغییر موضوعات ،احکا یز دچار تغییر مىسردد.

همچنان ک مرحو کاشف الغطا ب این کد اذعان داشد و با بیان اینک «ال ینکر تغیّر األحکاا
بدغیّر األزمان» مىفرماید :4از اصاول ماذه

تغییار

امامیّا ایان اسات کا احکاا اسان دسادخو

مىسردد ،مگر ب تغییر موضوعات و این تغییر موضاوعات یاا اشاى از زماان و مکاان اسات یاا از
اشخاص ،بنابراین هیچساه حکم تغییر مى کند و دین خداو د در هار زماان و مکاان یکاى اسات و
هرسز سنّت الهى دسرسون

مىشود (آل کاشف الغطا  1361ج .)32 :1
3

مثقّق اردبیلى از صریحترین و باسابق ترین فقها در این زمین است .وى مىسوید :مىتوان ب
و اشخاص مخدلف است و این مسأل روشن است و با اسدخراج و در ظر سرفدن این خصوصیّات و
اخدنفات و ا طباق بر جزلیات مأخوذه از شرم اسن  ،اهمیّت اه علم و فقها مایان مىسردد.
اهمیّت و توجّ ب مقولة زمان و مکان تا آ اا ضرورى تلقى مىشود ک فقی معارو

صااح

کداب جواهر الكالم در بثث مکی و موزون با قاطعیّت تما این توهّم را ک در مدن شرعى ،عار ِ
زمانِ خاصّى (مث زمان پیامبر صلى اهلل علی و آل ) مورد منحظ قرار سرفد  ،مورد قد قارار داده و
« . 1يجوز تغيير األحكام بتغيّر العادات ،كما فى النقود المتعارفة و األوزان المتداولة و نفقات الزّوجات و األقةار فننّهةا
تتبع عادة ذلك الزّمان الّذي وقعت فيه» (شااد اول .)151 :1 1211
« . 4قد عوف

قن م قصدل احمدذهب االماميةة عددم تغاادو األحکدام إحّدا بتغاادو احمدضددعات إمّدا باحزّمدان و احمکدان قو

األشخاص فال يتغاّو اححکم و دي احلّه واحد ف احجماع ال تجد لسنّة احلّه تبديالً»
« . 1و ال يمک احقدل بكليّة ش ء بل تختلف األحکام باعتبار احخصدصاّات و األحدال و األزمان و األمكنةة و األشدخاص
و هد ظاهو و باستخوا هذ االختالفات و االنطباق عل احجزئاّدات المةخووذة مد احشدو احشدويف امتداز قهدل احعلدم و

( س)

احفقااء» (اردبالي .)211 :1 1211

نقش زمان و مكان در تعميم مصاديق احتكار با رويكردي به آراي مام خميني

ابت بودن و کلیّت چیزى حکم داد ،بلک احکا ب اعدبار خصوصیات و احوال و زمانها و مکانها
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مىفرماید :1و ادّعاى اجمام در مقا ک منک (مکی و موزون) هماان چیازى اسات کا در زماان
پیامبر ا صلى اهلل علی و آل ا بوده ،بسیار بعید اسات و مان چناین مطلباى را در کان هایچ یاک از
بزرسان یافدم چ رسد ب اینک امرى اجماعى باشد .
اساساً این فقی امدار در موارد بسیارى ،شرای زما ى و مکا ى را اشى از اخدن

در عادات و

رسو دا سد و منحظ زمان و مکان را امرى اجدناب اپذیر مىشمرد .ب طور مثال در مسألة «حِداد»
ک در اصطن عبارت است از تزیین زنِ شوهر مرده ب لباس و وساال زینداى -کا اتّااقااً معرکاة
ا ظار فقها یز هست -مىفرماید 4 :مخاى ما د ک توضیح بیشدر براى این بثث بىفایده و غیر الز
است؛ زیرا منک بر آن مبنایى است ک دا سدى و آن بواسطة زمانها و مکانها و حاالت ،مخدلف
است و ضابط اى براى زینت و اسباب تزیین یست مگر عر

و عادات و رسو .

در میان معاصران ،مق ولة زمان و مکان جایگاه ویژة خود را پیدا کارده و باا عناایدى کا فقهااى
معاصر ب آن داشد ا د ب تدریج زمان و مکان موقعیّدى ویژه در الب الى بثثهاى علمى براى خاود
پیدا موده است.
همِّ مدأخران و ب ویژه معاصران بر این بوده ک در کنار ذکر مصاادیق و موضاوعات مارتب باا
زمان و مکان تعریاى علمى و فنى در شر و بس عنصر زمان و مکان بیان داشد باشند .مو ة باارز
و مصداق شاخص این عده از فقها اما خمینى است ک با تلایاق عنصار زماان و مکاان باا اجدهااد،
ظریة «والیت فقیا » را در ادارة حکومات اسانمى با جامعاة اسانمى ارالا ماود .ایشاان در بیاان
ضرورت توجّ ب زمان و مکان در اسدنباط مىسوید:
زمان و مکان دو عنصو تعاا کنند در اجتاادند .مسئلهاى که در قديم داراى
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

حکم بدد اس به ظاهو همان مسئله در روابط حاکم بو سااس و اجتمدا
و اقتصاد ي

نظام ممک اس حکم جديدى پادا کندد بددي معندا کده بدا

شناخ دقاق روابط اقتصادى اجتماع و سااس همان مدضدد اوّل کده از
 « . 1و دعوى اإلجماع هنا على كون المدار على زمان النبىّ صلى اهلل عليه و آله على الوجه الّذي عرفته ،غريبة فننّى لة
أجد ذلك في كالم أحد من األساطين فضلًا عن أن يكون اجماعاً» (نجفي بيتا .)244 :44
« .و ال يخفى عليك أنّه تطويل بالطائل ،ضرورة كون المدار على ما عرفت و هو مختلفٌ باوتالف األزمنة و األمكنة
و األحوال و ال ضابطة للزينة و التزيّن و ما يتزيّن به إلّا العرف و العادة الّتي يندرج فيها الهيئات و غيرها» ( اا ب تا ج

.)421 :34
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قاواً حکم جديدى م طلبد (امام خماني .)484 :41 1185

مقاله

نظو ظاهو با قديم فوق نکود اس  .واقعاً مدضد جديددى شدد اسد کده

56

از جمل ظریات دیگر معاصران ک حالز اهمّیّت است ظریة عنم مثمّاد حساین طباطباایى و
ا سداد شهید مرت ى مطهرى است ک معدقد د قوا ین اسن ب دو دسد ابت و مدغیّر تقسیم شده ک
قوا ین مدغیر اظر ب تغییرات موضوم از

احیة زمان و مکان است (مطهر  1241ج .)434 :1

مرحو بروجردى یز ضامن تصاریح با قاش تعیاین کننادة زماان و مکاان در صادور حکام
مىسوید:
از آنجا که فقه شاعه به واسطة خالف و حکدم عامّده کده از صددر اسدالم
بدد ناظو به آرا و احکام اهل سنّ اس

بنابواي بايد روايات زمان زمانه

پوس کنند محاط و ديدو شوايط و به طدر کل «جا صددور روايدات»
را هندام فتدا مدّ نظو قوار داد و چدن اي مسأحه وابسته به درك زمان و مکان
اس هاچگا در هاچ مسأحهاى نم تدان از زمان و مکان و تأثاوات آن غافل
شد (مکارم شاوازی )444 : 1244

درواقع ظر ایشان ب قرالن حالیّ و مقالیّ اى است ک در زماان و مکاان صادور روایات وجاود

توسعه و تعمیم مصداق احتکار
طبق منابع روایى ،احدکار منثصر در چند وم موادّ غذایى خاصّ است؛ ولى برخاى از فقهاا ماوارد
احدکار را مثدود ب این مواد غذایى مىدا ند ،چاون مانک و معیاار تشاریع آن ،ااات مارد از
تنگناهاى اقدصادى ب هنگا عسر و حرج است و موضوم واقعى حرمت احدکار ،کمباود اقدصاادى
است ک سب

عسر و حرج مىشود .در دیا مصادیق جدیدى (با سذشت زمان و تغییر مکان) بار

آ چ در روایات ذکر شده ،اضاف

مىسردد (مکار شیراز .)445 :1244

عدها از فقها موارد احدکار را منثصر ب اقان خاصا ما ناد سناد  ،جاو ،خرما،کشامش ،و
روغن م دا ند .از قاللین ب ا ثصار در سند  ،جو ،خرما،کشمش ،و روغن م توان با قاضا ابان
براج ( 1215ج )325 :1عنم حل (1212ج )16 :4و شیخ طوس ( )342 :1211و  ...اشاره مود.ک مسادند
این فقها مو ق غیاث بن ابراهیم از اما صادق(م) است «لَیْسَ الْثُکْرَةُ إِلَّا فِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ -وَ الدَّمْرِ

( س)

وَ الزَّبِی

ِ وَ السَّمْنِ» (شیخ صدوق  1213ج .)456 :3

نقش زمان و مكان در تعميم مصاديق احتكار با رويكردي به آراي مام خميني

داشد است.
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و عده ا دیگر از فقها احدکار را منثصر در اقن خاص ک در روایات ب صراحت بیاان شاده
م دا ند .سروه احدکار را منثصر در طعا (مواد غذای ) م دا ند و هر چیز ک مصداق طعاا
بر طبق عر

را جاالز ما دا ناد.

و عادت باشد و مورد احدیاج مارد آن منطقا باشاد احدکاار

بنابراین در مناطق مخدلف با توج ب مسال اقدصاد و عادات آن منطق ممکن است ماواد غاذای
سو اسو جز ضروریات و مایثداج آن مرد

باشد (فقه . )22 :1311

از جمل قاللین ب این دیدساه م توان سیسدا (1214ج )11 :4بهات ( )245 :1231سید ابوالثسان
اصاها ( )342 :1244خامن ا ( 1241ج )54 :4و ...را ا برد.
« حكرة احتباس األطعمة مع حاجة أهل البلد إليها و ضيق األمةر علةيه

فيهةا» (شایخ مایاد:1213

.)515

«إِنْ کَانَ الطَّعَا ُ کَثِیراً یَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِ ِ -وَ إِنْ کَانَ الطَّعَا ُ قَلِینً لَا یَسَعُ النَّااسَ فَإِ َّا ُ یُکْارَهُ أَنْ
یَثْدَکِرَ الطَّعَا َ وَ یَدْرُکَ النَّاسَ لَیْسَ لَهُمْ طَعَا

ٌ» (حر عامل  1211ج . )242 :14

مراد فقها از طعا خوراک است ک اکثر مرد معموالً از آن تغدی م کنند و قوت غالا

هار

مکا با مکان دیگر ممکن است مخدلف باشد و ما تاوان احدکاار را منثصار در ماوارد خاصا
مود .سروه دیگرمصادیق احدکار را در هر چیز ک مورد احدیاج و اضطرار مرد باشاد اعام از
خوراک  ،پوشاک ،دارو ،مسکن ،سوخت و  ...ب طور ک احدکار آن موج

در تنگنا و ساخد

قرار سرفدن شود جایز م دا ند.
تعیین و تشخیص اینک چ کاالی احدکار

جایز یست باا توجا با احدیااج مارد و مساال

اقدصاد و اجدماع و عادات هر کشور برعهدة حاکم عاادل اسات .مندظار (الاف  1211ج )524 :4و
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

صاف سلپایگا ( 1214ج )141 :4از جمل افراد هسدند ک موارد احدکار را اعام از مصاادیق ذکار
شده در روایات م دا ند .سید مثمد سعید طباطبایى حکیم در منهاج الصالحین چنین ساد است:
يحوم االحتکار إذا کان مدجباً حتلف احنفدس المحترمة قو احضدور احمادم بادم
احذی يجب دفعه کاألمواض الصعبة و تعطال بعض األعضاء قو کدان مدجبداً
حلاو و احمو و اختالل احنظام .م دون فوق بدا احطعدام و غادو کاحددواء و
احلباس و غاوهما .بدل حتد األعمدال کعدال األمدواض و احنقدل و غاوهمدا
فاحوم االمتنا عناا إذا قوجب ذح

در مورد اخبار حاصره چ باید کرد؟

(طباطبايي حکام . )11 :4 1215
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در اسددالل فقها بین ق ایا خارجی و حقیقی خل شده است ،در حال ک پیشوایان دین در بیان

مقاله

در ق یة احدکار و تعیین موارد منصوص معین ق ی ب صورت ق یة خارجی بیان شاده اسات.
و اعن مورد حکم ق ایا خارجی و واقعیتها خارجی هسادند ،ا آ کا در مقاا بیاان رابطا
حکم احدکار و تطبیق آن در همة زمانها و مکانها ب چند مورد معین و مثدود مث سند و جو و
روغن و کشمش بودها د.
فقها معظم از اخبار و روایت حکم ق ایا حقیقیا را دریافات کاردها اد .درتوضایح ق ای
خارجی با توج ب منطق م توان سات ک هرساه سوینده در مقاا بیاان واقعیات خاارج باشاد و
بخواهد وضعیت موجود خارج را بیان کند ،و مقصود از آن مصادیق موجود باشد طبیعات کلا
ماهو  ،آن را ق یة خارجی سویند .ول ساه سوینده تنها عینیت خارج را مد ظر دارد بلک در
مقا بیان رابط ا اسسسدن میان موضوم و مثمول است ب سو ا ک وجود موضاوم کااف در
ترت

مثمول باشد ،آن را ق یة حقیقی م سویند .در منطق مثال زدها د ب این ق ی کا «ماماوم

زوایا داخل هر مثلث برابر با قالم است» این ق ی اخدصاص ب مثلثها موجاود ادارد .بلکا
منظور این است ک هر مثلث در هر زمان و در هر مکان چناین وضاع را داراسات کا هام شاام
وجود بیایند.
در موضوم مورد بثث منظور این است ک الم در مقا بیان واقعیت خارج بوده ا د اینکا
خواسد ا د رابط ا

اسسسدن بین ماهو احدکار و اشیا مذکوره بیان کنند ،یعن منظور آن یست

ک صدق احدکار در تما ازمن و امکن منثصر ب این چند مورد معین و مبهم باشد.
تشدت و اخدن

ذکر موارد احدکار در احادیث یز م رسا د کا الما اطهاار(م)درصادد بیاان

مورد احدکار در همان زمان بودها د؛ زیرا بیان کردن حکم ب وسیل مثال اوقع ف النااوس اسات و
اال باید بگوییم ک مثنً در زمان ما در غیر از سند در اجناس دیگر احدکار مثقق م شود چون
در این زمانها فق سند مورد احدیاج عموم است .چگو م توان تصور کرد ک روغن زیداون
در عصاار الما از مااوارد احدکااار باشااد ولکاان مااواد ادا و بناازین و مصااالح ساااخدما و دارو و
اسلث … ک مورد احدیاج شدید مرد است از موارد حرمت احدکار

باشد؟!

با توج ب آ چ در بیان حکم حرمت سادیم مبن بر اینک حرمت احدکار بر مبنا حکام عقا

( س)

است و مدار و مثور آن زیان مرد و ت ییق و اخدنل ظا آ اان ،لاذا وجها بارا تخصایص با

نقش زمان و مكان در تعميم مصاديق احتكار با رويكردي به آراي مام خميني

مثلثها موجود فعل م شود و هم شام مثلثها غیر موجاود کا ممکان اسات در آیناده با
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موارد خاص وجود دارد .بلک قاعدة کلی ا اسدخراج م ماییم :هر چ کمبود آن ،ظا مارد را
بر هم ز د و موج

ت ییق آ ان شود حرا و ممنوم است اعم از خاوراک و ساایر مایثدااج حدا

دارو ،مسکن و پوشید ها ک البد بر حس

زمان و مکان قاب تغییر است .این مطل

را م توان از

روایت حلب ،ک قبنً اشاره شد ،اسدااده مود .چرا ک در آن روایت ،حرمت را دالر مادار وساعت
ز دسا مرد

و ضیق آ ان قرار داده است.

ب عبارت دیگر حکم حرمت احدکار یک حکم تعبد بوده بلک مبدن بر یک معیار و منک
قاب شناخت بوده و منک آن چنا ک از اخبار اسدااده م شود احدیاج مرد با کااال و در تنگناا و
ضرر واقع شدن مرد ب

واسطة فقدان آن است (مندظر .)46 :1354

واضح ب ظر م رسد ک اخبار در مقا تعلی حرمت احدکاار ،آ اار عملا آن را در توساع و
ت ییق جامع مدذکر سردیده است و لذا هما ند قیاس منصوص العل و با الغا خصوصیت سبت ب
قید طعا  ،م توان آن را در سایر یازمند ها سریان داد و حرمت را شام همة موارد دا ست؛ زیارا
از ظر ارتکاز جهد جز حاظ اوس وجود دارد .لذا هرساه همین منک در موارد دیگار ما ناد
دارو و امثال آن یافت شاود شاک یسات کا هماین حکام را خواهاد داشات .کا با ایان ثاو،
خصوصیت آمده در روایت الغا م سردد .بزرسا ما ند شیخ الطالا
ج )116 :4احدکار مک را یز حرا دا سد ا د .و حال آ ک

در مبسحوط (شایخ طوسا 1324

در صوص ا ر از آن مشهود است و

اصوالً جز قوت و آذوق مثسوب م سردد .لذا مرحو شیخ ا صار در ایان مقاا ما سویاد:
«ولعل لاثو الدعلی الوارد ف

بعض االخبار :من حاجة الناس» (ا صار  1211ج.)414 :4

شاید دلی برا مک ،مثدوا تعلی وارده در بع
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

قرار داده است و جال

توج است ک ح رت عل

(م)

اخبار است ک احدیااج مارد را مانک
در ضمن دسدورالعمل ک با مالاک اشادر

برا ادارة امور مملکت م دهد ،احدکار منافع را هم مدخ و مبدأ ت رر مرد م دا اد .یعنا هار
چیز ک از منافع شمرده شود و مورد تملک شخص قرار سیرد از موارد احدکار شمرده ،ا فقا
موارد ک در احادیث وارد شده است.
شیخ ا صار م فرماید :از روایات هیچ سو حصر در مورد احدکار سبت ب خرید احساس
م شود .ب عبارت دیگر هیچ فرق در صدق احدکار وجود دارد ،چ شخص کااال را بخارد ،یاا
خود تولید کند ،یا از میراث یا از هب ب دست آورد یا حد برا رفع احدیاج خویش تهی کرده اما
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عم از مصادیق احدکار مثسوب م شود.

مقاله

ب علل یاز او مرتاع شده است در تما این موارد اسر کاال را ب قصد ساود بیشادر گا دارد .ایان
همچنین م فرماید :بهدرین دلی بر عد خصوصیت شرا  ،جمل ا است ک در هماان روایات
بر جمل خسدین تاریع سردیده «فان کان ف مصر طعا غیره فن بأس» ک ماهاومش آن اسات کا
اسر در شهر طعا باشد هر سو ذخیره ساز احدکار مثسوب م شاود (ا صاار  1216ج  )341 :2باا
توج ب آ چ در بیان منک حرمت احدکار ساد شد روشن ما ساردد کا صارفاً صادق احدکاار
بدون تثقق منک ،کاف در حرمت آن م باشد.
پس معیار در احدکار حرا  ،ایااد بازار سیاه است ب سو ا ا کا موجا

ت اییق و دشاوار

مرد مسلمان فراهم سردد و سر در موارد فراوا  ،ک عرضة ب روی کاال چ بسا موج
و اتن

ت اییع

مال سردد ،تنها حرا یست ،بلک از جهات ممکن است منطبق بر موازین عقنی باشد.

تعیین موارد خاص در روایات حکم کل برا همة زمانها و مکانهاا و ظارو

باوده ،بلکا

حکم والی و حکومد برا زمان و مکان معین بوده است .لذا تعیین موضوم و موارد احدکاار از
ش ون حکومت خواهد بود ،بر این اساس در هر زمان ،با توج ب اوضام و احوال و شارای خااص
کشمش حرا باشد ول ا بار کردن و حبس مودن مثنً داروهاا ماورد یااز جامعا  ،حارا تلقا
شود؟! اسر در اخبار دقت کنیم ،م بینیم ک موارد ذکر شده از پیامبر(ص) و ح رت عل (م) تااوت
دارد .مثنً در خبر منقول از پیامبر ب واژة «زیت» تصریح شده ول در خبر ک از ح رت علا

(م)

ق شده است این کلم وجود دارد .و این ب معنا این است ک در زمان پیامبر اکار (ص) روغان
زیدون از جمل احدیاجات مرد بوده است اما همین مثصاول در زماان اماا علا (م) با حاد وفاور
موجود بوده و مرد یار چندا ب آن داشد ا د .ماازات مثدکر در اخبار ک از آن بزرساواران
وارد شده است مدااوت است .امیرالمومنین(م) ب مالک اشدر و رقاع دسدور جلوسیر از احدکار را
م دهد و ب آ ان امر م کند ک مدخلاین از دسدور را ماازات کنند .لیکن پیامبر(ص) امر ب اخاراج
کاال از ا بار و فرو

آن م ماید .ب عبارت ح رت عل (م) امر ب ماازات مدخلاین م ماید ولا

رسول خدا (ص) امر ب اخراج کاال از ا بار و فرو

آن م ماید .این تااوتها چ در مورد احدکاار

و چ در وم ماازات ،شان م دهد ک موارد احدکار از ش ون وال و حکومت و با تعبیار اماروز

( س)

وظیا دولت اسنم

است (اصغر .)111 :1344

نقش زمان و مكان در تعميم مصاديق احتكار با رويكردي به آراي مام خميني

جامع موارد احدکار سو اسون خواهد شد .با این فرض آیا ممکن است در وضعیت کنو احدکار
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سیاستهای اجرایی دولت در مقابله با احتکار
در ای ن مبثث با توج ب آ چ ک در روایات و فق اسنم اشاره شده اسات با بررسا برخا از
سیاستها اجرای ک دولت در مقابل با احدکار م توا د اتخاذ ماید خواهیم پرداخت.
وادار کردن محتکر به فروش کاالی احتکار شده
فقها برا اجبار مثدکر بر فرو

کاال احدکار شده ب ادل و مسدندات اسدناد کرد د ک روایاات

و یز وجوب ه از منکر مو ا از اسدنادات م باشد.
الف) روایات
امة ح رت عل

(م)

هر کس مرتک

آن شد او راتنبی کن سپس او را ب بیرون آوردن کاال احدکار شده کیاار کان»

ب رفاع (قاض اهواز) ک در آن م فرمایند« :مرد را از احدکار باازدار پاس

(تمیم مغرب . )35 :1326

در سرائر ابن ادریس آمده است هنگام ک مرد در تنگنا طعا واقع شو د وجز ازد مثدکار
مدام و طعا وجود دارد ،بر سلطان و حکا منصوب از جا
طعا  ،اجبار موده و ب زور بر فروخدن وادار

فرو

اما خمین در مورد اجبار مثدکر بر فرو
در اجبار مثدکر بر فرو

کند (ابن ادریس  1211ج.)431 :4

کاال احدکار م فرمایند:

کاال احدکار شده اشکال یست .در عاد خان
(م)

م توان ب فرموده اما عل

و واج

اسات کا مثدکار را بار

در ام ا

و کان در آن

ب مالک اشدر اسدناد مودک م فرمایند آن ک پس ازمنع

سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

تو دست ب احدکار ز د او را کیار ده  .این فرمایش در صورت بر جواز عقوبت و ماازات مثدکار
داللت دارد ک از فرو
بر فرو

کاال احدکار امدنام کند چرا ک ماازات مثدکر بعد از اجبار مثدکار

و امدنام او از فرو

شرای و مقام

مصداق و مورد پیدا م کند بنابراین الزا و اکراه بر فرو

در چناین

قطعاً جایز است (اما خمین  1241ج.)514-513 :3

ب) وجوب نهی از منکر
بنابر قال بودن ب حرمت احدکار یک از ادل های ک م توان برا اجبار و الزا مثدکر ب فرو
کاال احدکار ب آن اسدناد کرد وجوب ه

از منکر است ( راق  1216ج.)61 :12
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مقاله

تنبی و ماازات مثدکر در صورت ک ب تذکرات حاکم ب توجه کند و از عم ب وظیاا و

تسعیر و قیمت گذاری کاال
قیمت طبیعى کاال ،دالر مدار جریان طبیعى و شرای عادى از قبیا  :زیاادى و کماى کااال ،افزو اى
تقاضا و کاهش آن ،هزین ها ى تولید و توزیع ،اجرت حم و ق و گهدارى و باالخره ویژس هاا
و مخارج طبیعى کاال است.
ب عبارت دیگر رخ مدعار  ،معلول عرض و تقاضا و شرای زما ى ،مکا ى و اجدمااعى اسات
ک زما اینگو امور همواره ب دست خداو د مدعال و تثت اراده و مشایت او کا حااکم بار ظاا
هسدى و سردا ندة جهان است مىباشد و ظاهراً فرمایش پیامبر اکر (ص) ک مىفرماید :رخها بدست
خداو د است هر زمان خواهد آن را باال مىبرد و هر زمان خواهد پاالین ماىآورد .و آ چا از الما
معصومین -علیهم السن  -در این ارتباط رسیده اظر ب همین رخ طبیعى عادى مدعار
آن رخ هایى ک از روى اجثا

کاال است

و ظلم بر اساس ا ثصار تااارى و اقدصاادى در جامعا ایاااد

سویا مرد در آن زمان از پیامبر اکر
کند و برخن

مدعار

مىخواسد ا د ک ایشاان در ایان امار طبیعاى دخالات

قیمتها را پایین بیاور د ک آن ح رت از این برخورد آ ان اراحت شده

و قیمت طبیعى کاالهاا را با جریاان عاادى عرضا و تقاضاا و قاوا ین طبیعاى ویاژهاى کا بار آن
حکمارما است واسذار مىکنند.
اما در صورتى ک ب وسیلة افراد سودجو ا ثصار اقدصادى در جامع ب وجود بیایاد [و باا اینکا
کاال ب ا دازه کافى وجود دارد آن را از دسدرس مرد دور گهدار د]در این شارای با اچاار یااز
است ک ب ا دازه ضرورت ،دولت دخالت کند و فروشندسان را ب فرو

کاالهاى احدکار شده با

قیمت مدعادل وادار ماید .و طبیعى است ک در چنین شرایطى یز از حد مدعادل باید تاااوز کناد؛
زیرا حرمت مال مؤمن ظیر حرمت خون اوست و مرد ب حکم عق و شرم بر اماوال خاود تسال
دار د و در مال دیگران بدون اجازة آ ان یا ب خریادوفرو
تصر

کرد.

بار اسااس تراضاى طارفین ماىتاوان

نقش زمان و مكان در تعميم مصاديق احتكار با رويكردي به آراي مام خميني

مىشود.
(ص)

( س)
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پس اجبار یز ب بیش از ضرورت اجدماعى ک رعایت آن را عق و شرم الز مىشمارد جاایز
یست ،ساهى ضرورت ب همین ا دازه کا طعاا از احدکاار خاارج شاده و با مارد عرضا شاود
برطر

مى شود و ساهى حکومت با اجثا

صاحبان کاال روبارو ماىشاود کا با قیمات طبیعاى

حاضر یسدند جنس خود را ب دست مرد برسا ند و تثما آن بار جامعا دشاوار اسات .در چناین
شرایطى حکومت دخالت مىکند و مالک را از اجثاا

و زیاان رساا دن با دیگاران باازمىدارد.

ساهى مشک جز با قیمتسذارى و کندرل دولت ح مىشود و ساهى حاکم با سرکشى و عصیان
و سرپیچى مالک روبرو مىشود کا در چناین شارایطى حااکم خاود مسادقیماً دخالات ماىکناد و
کاالهاى احدکار شده را ب قیمت مدعادل [قیمتالمث ] ب فرو

مىرسا د (مندظارى ب  1211ج-134 :6

.)131

جمع بندی دیدگاه امام خمینی
اما خمین تثول عظیم در بینشها فقه حوزهها علمی ب وجود آورد د .ایشاان از تغییارات
مسال ک در بسدر زمان و مکان جدید قرار داشات کا بع ااً در ماوارد  ،تغییار موضاوم ،حکام
خاص را یز ب د بال داشت توا سدند حرکت وین را در آرا و ظریات فقه پدید آور د و معدقد
بود د ک اسر فق سند تثت ضوابط پیش رود پویا و پاسخگو تما یازها جامع خواهد بود
(موسو بانورد و علیزاده .)34 :1321

ایشان فهم و تطبیق دین بر ز دس ا سان معاصر و در ظر داشدن قش زماان و مکاان در شایوة
اسدنب اط را یک از لواز اصل و اساس و واقع بینا فقاهت دا سد و در این باره م فرمایند:
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

اما در مدرد دروس تحصال و تحقاق حدز ها اينجانب معتقد به فقه سدنتي و
اجتااد جداهوی هستم و تخلدف از آن را جدايز نمديداندم .اجتاداد بده همدان
سب

صحا اس وحي اي بدان معنا ناس که فقه اسالم پديا ناس

زمدان

و مکان دو عنصو تعادا کنندد در اجتاادندد مسدئلهای کده در قدديم دارای
حکمي بدد اس به ظاهو همان مسئله در روابط حاکم بو سااس و اجتمدا
و اقتصاد ي

نظام ممک اس حکم جديدی پاددا کندد بددان معندا کده بدا

شناخ دقاق روابط اقتصادی و اجتماعي و سااسي همان مدضد اول کده از
نظو ظاهو با قديم فوقي نکود اس

واقعاً مدضد جديددی شدد اسد کده
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باشد (امام خماني .)484 :41 1185

فق یک علم واقع است و علم واقع از ظر امیرالمؤمنین علا

(م)

مقاله

قاواً حکم جديدی ميطلبد .مجتاد بايد به مسائل زمدان خددد احاطده داشدته
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آن اسات کا دیااة آن در

جهت ساز دس حیات ماد و معنو ا سان ب کار آید .پس فق را زماا بایاد یاک علام واقعا
دا ست ک در ز دس مرد در هر عصر ح ور داشد باشد و بارا هار رخاداد کا در حیطاة
موضوعات فقه ظهور م یابد ،پاسخ در خور و مدیقن داشد باشد .هنر اما خمینا در ایان باود
ک

ما ند جمودسرایان و قشریان و سطث گران ک از پاسخگوی در برابر حوادث واقع سارباز

م ز ند ،بود د و ما ند مدهوران و اآساهان ک از راهها غیرمبدن بر منابع معدبر شرع  ،حکما
را بیان م کنند .خودشان در باره خصوصیات مادهد م فرمایند:
ي

مج تادد بايدد زيوکدي و هددش و فواسد هدداي يد

جامعدة بدزر

اسالمي و حتي غاو اسالمي را داشته باشد و عالو بو خلدص و تقدا و زهدی
که در خدر شأن مجتاد اس  .واقعاً مديو و مدبو باشد  ...فقه تئددری واقعدي
و کامل ادار انسان از گادار تا گدر اس

(امام خماني .)484 :41 1185

احدکار ب وضو دید .و با توج ب قش زمان و مکان م توان ب این دیا رسید ک فقی مىتوا د
با توج ب مقد یات زمان دربارة احکا مدغیر اسن  ،پس از تشخیص با در ظر سرفدن اهدا

عالی

اسن و مصالح و منابع ظر داده و بر اساس آ ها حکم مقد ى صادر ماید و مهمترین مس ولیدى ک
در این زمان مدوج فقها عظا مىباشد ،همین امر است.
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ابن ادریس ،مثمد بن منصور بن احمد1211( .ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ،قم :دفدر ا دشارات
اسنمى وابسد ب جامع مدرسین حوزه علمی قم ،چاپ دو .



ابن براج ،عبدالعزیز بن ثریر1215( .ق) المهذب ،قم :دفدر ا دشارات اسنمى وابسد ب جامع مدرسین
حوزه علمی قم ،چاپ اول .

نقش زمان و مكان در تعميم مصاديق احتكار با رويكردي به آراي مام خميني

با توج ب در ظر سرفدن عنصر زمان و مکان ،مود آرا اما را ما تاوان در تعمایم مصاادیق

( س)
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ابن منظور ،جمال الدین مثمد بن مکر 1212( .ق) لسان العرب ،بیروت :دار الاکر للطباعة و النشر و
الدوزیع ،دار صادر ،چاپ سو .



اردبیل  ،احمد بن مثمد1213( .ق) مجمع الفائدة و البرهان فی شر إرشاد األذهان ،قم :دفدر ا دشارات
اسنمى وابسد ب جامع مدرسین حوزه علمی



اصغر  ،سید مثمد )1344( .بررسی حقوقی و فقهی دو مسأله رشوه و احتكار ،تهران :مؤسس اطنعات،
چاپ اول.



اصاها  ،سید ابوالثسن1244( .ق) وسيلة النجاة مع حواشی االمام ،قم :مؤسس تنظیم و شر آ ار اما
خمینى ،چاپ اول.



اما خمین  ،سید رو اهلل )1326( .صحیفۀ امام( ،دوره  44جلد ) ،تهران :مؤسس تنظیم و شر آ ار اما
خمین  ،چاپ چهار .



ااااااااااااااااااااااااااا  )1341( .تحریرالوسیله ،تهران :مؤسس تنظیم و شر آ ار اما خمین  ،چاپ اول.



ااااااااااااااااااااااااااا 1241( .ق) کتاب البیع ،تهران :مؤسس تنظیم و شر آ ار اما خمینى ،چاپ اول.



ا صارى ،مرت ى بن مثمد امین )1211( .المكاسب المحرمة و البیع و الخیارات (ط -القدیمیه) ،قم:
منشورات دار الذخالر ،چاپ اول.



ااااااااااااااااااااااااااا  1216( .ق) المكاسب المحرمة و البیع و الخیارات(ط -الحديثة) ،قم :کنگره جها ى
بزرسداشت شیخ اعظم ا صارى ،چاپ اول.



آل کاشف الغطا  ،مثمد حسین 1361( .ق) تحریر المجله ،اف اشر  :المكتبة المرتضوية.



بهات ،مثمد تقى1231(.ق) وسيلة النجاة ،قم :ا دشارات شاق ،چاپ دو .



تبریزى ،جواد بن على1245( .ق) منهاج الصالحین ،قم :مامع اإلما المهد (عا اهلل تعالى فرج ) ،الطبعة
االول .
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تمیم مغرب  ،عمان بن مثمد )1326( .دعائم االسالم ،قم :مؤسسة آل البیت علیهم السن .



جوهر  ،اسماعی بن حماد1211( .ق) الصحا تاج اللغة و صحا العربیه ،بیروت :دار العلم للمنیین.



حرعاملى ،مثمد بن حسن1211( .ق) تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشريعة ،قم :مؤسس آل البیت،
چاپ اول.



حسین سیسدا  ،سیدعل 1214( .ق) منهاج الصالحین ،قم :دفدر آیت اهلل سیسدا ى ،چاپ پنام.



حسین خامن ا  ،سید على1241( .ق) اجوبة االستفتائات (العربیه) بیروت :الداراإلسنمی  ،چاپ سو .



خراسا  ،شیخ حسین وحید( .ب تا) منهاج الصالحین (مع فداو الشیخ الوحید الخراسا ) ،مدرسة االما
الباقر العلو .



خویى ،سید ابوالقاسم1211( .ق) منهاج الصالحین ،قم  :شر مدينة العلم ،چاپ بیست و هشدم.



ااااااااااااااااااااا ( .ب تا) مصبا الفقاهه فی المعامالت المكاسب المحرمه ،تقریرات درس سید ابوالقاسم
موسوى خویى.
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مقاله

شمسالدین ،مثمد مهد 1212( .ق) االحتكار فی شريعة االسالمية ،بیروت :مؤسسة الدولی للدراسات و
شهید اول ،مثمد بن مکى1214( .ق) الدروس الشرعیه فی فقه االمامية ،قم :دفدر ا دشارات اسنمى وابسد ب
جامع مدرسین حوزه علمی  ،چاپ دو .



ااااااااااااااااا1211( . .ق) القواعد و الفوائد ،قم:کداباروشى ماید ،چاپ اول .



شیخ طوس  ،ابو جعار مثمد بن حسن 1211(.ق) النهاية فی مجرد الفقه و لفتاوى ،بیروت :دار الکداب
العرب  ،چاپ دو .



ااااااااااااااااا )1324( . .المبسوط فی فقه اإلمامية ،تهران :المكتبة المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية ،چاپ
سو .



شیخ ماید ،مثمّد بن مثمد بن عمان عکبرى 1213( .ق) المقنعه ،قم :کنگره جها ى هزاره شیخ ماید،
چاپ اول.



شیخ صدوق ،مثمّد بن على بن بابوی  1213( .ق) من الیحضر الفقیه ،قم :دفدر ا دشارات اسنمى وابسد ب
جامع مدرسین حوزه علمی قم ،چاپ دو .



صافى سلپایگا ى ،لطف اهلل1214( .ق) جامع االحكام ،قم :ا دشارات ح رت معصوم سن اهلل علیها،
چاپ چهار .



طباطبای حکیم ،سید مثمد سعید1216( .ق) منهاج الصالحین ،بیروت :دار الصاوة ،چاپ :اول.



عنم حل  ،حسن بن یوسف 1212( .ق) شرایع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،قم :مؤسس اسماعیلیان،
چاپ دو .



ااااااااااااااااا1213( . .ق) القواعد االحكام فی معرفة الحالل و الحرام ،قم :دفدر ا دشارات اسنمى وابسد ب
جامع مدرسین حوزه علمی  ،چاپ اول.



فقه  ،عل  )1311(.احتكار با رویكردی بر آرای امام خمینی ،تهران :مؤسس تنطیم و شر آ ار اما خمین ،
چاپ اول .



فیاض کابلى ،مثمد اسثاق1245( .ق) رساله توضیح المسائل ،قم :ا دشارات مالسى ،چاپ اول.



مطهرى ،مرت ى1241( .ق) اسالم و مقتضیات زمان ،تهران :ا دشارات صدرا ،چاپ پا زدهم.



مکار شیراز  ،اصر1244( .ق) دائرة المعارف فقه القرآن ،قم :ا دشارات مدرس اما على بن ابى طال
علی السن  ،چاپ اول.



مندظر  ،حسینعل  )1354( .احتكار و قیمتگذاری،ترجم و تقریر مثمد سین  ،تهران :مؤسس کیهان،
چاپ اول.



ااااااااااااااااا. .

(الف

1211ق) دراسات فی والیت الفقیه و فقه الدولة االسالمی ،قم  :منشورات المرکز

( س)

العالم للدراسات االسنمی .

نقش زمان و مكان در تعميم مصاديق احتكار با رويكردي به آراي مام خميني



طباطبای حکیم ،سید مثسن1324( .ق) منهاج الصالحین ،اف :مطبعة الناف.
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ااااااااااااااااا( . .ب1211ق) مبانى فقهى حكومت اسالمى ،مثمود صلواتى ،قم :مؤسس کیهان ،چاپ اول.



ااااااااااااااااا )1215( . .رسالة فی االحتكار و التسعیر ،تهران :سازمان انتشارات و انقالب اسالمي ،چاپ
اول.



موسو بانورد  ،سید مثمد و گار علیزاده( .پاییز « )1321بررس حقوق مسأل شبی ساز ا سان با
رویکرد بر آرا اما خمین » ،پژوهشنامه متین ،شماره  ،22صص .14-31



موسوى سلپایگا ى ،سید مثمد رضا1213( .ق) هداية العباد ،قم :دار القرآن الکریم ،چاپ اول.



ااى ،مثمد حسن( .ب تا) جواهر الكالم فی شر شرائع اإلسالم ،بیروت :دار إحیا الدراث العرب  ،چاپ
هادم.



راقى ،مولى احمد بن مثمد مهدى1216( .ق) مستند الشیعه فی أحكام الشریع ه ،قم :مؤسس آل البیت علیهم
السن  ،چاپ اول.
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