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لوبمطچگونگى تعيين قيمت وقيمت 

چگونگى تعيين قيمت وقيمت مطلوب•
ه نيروهااى رر ا، قيمت در بازار بر اساس دارىسرمايهدر اقتصاد •

گرر دارى ابر  اتتاراد اقتصراددانار سررما  . گررددتعيين مىوتقا ا 
وبدور دخالت ونظرارت هريگ گونر  كامالً آزاد ها ب  صورت انسار

اى تامل خارجى، حتى دولت، ب  داد وستد بپردازنرد، بري درد نيرهر
كر  كدردترض  وتااضاى موجود در ا ن بازار، قيمتى را مشخص مى

وچور . درسانرا ب  حداكثر مىمطلوبيت متقا ى وسود رر ه كننده 
ددده مددى هدف سرما   دارى است، همين قيمت تأمين كحداكثر بهره

.شودى هدف ومطلوب معرفى مى
207مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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لوبمطچگونگى تعيين قيمت وقيمت 

  دارى، ، تعيين قيمت در بازار، ماندد سررما اسالمدر نظام اقتصادى •
ت كر  ، ولى تفاوت در ا دجاسنيروهاى رر ه وتقا استبر اساس 

ود اين بازار از سوى قوانين ثابات راررى ومتريار مكاومتى م اد
. رودوتوسط دولت نظارت مى

، صتعياين قيمات  اااگر دولت در مواردى تشخيص دهد كر  البت  •
يمرت تواند اقردام بر  قاست، مىمصالح اسالم ومسلمين تأمين كددده 

.نما د) تسعير(گذارى 

208مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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لوبمطچگونگى تعيين قيمت وقيمت 

ير ىهمااهنگنيز تابع ميزار مطلوبيت قيمات •
. شدبامىمصالح اسالم ومسلمين وقوانين با 

كرار  را ا ن، باال رفتن قيمت در اثر احتبدابر •
  رو   واردات، ككاهش ير در اثر افزا ش بى

وب ب  توليد داخلى ضرب  زند، هيچير  مطلر
.نيست
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نهادهاى غيردولتى

نهاد ی هاخصلت
نظام در بازار

اقتصادى اسالم 

.كارآيى بازار. 1

.چگونگى تعيين قيمت وقيمت مطلوب. 2

.نقش دولت در بازار. 3

.محدوديت هاى بازار. 4

.انحصار در بازار. 5

198مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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نقش دولت در بازار

ناش دولت در بازار•
ادى ى فعاليت هاى اقتصدولت بر مجمورههمچدار ك  قبالً گذشت، •

دارد وقرادر اسرت برا وضرع نظاارت، از جمل  نهاد بازار، ونظام آن
قوانين بر اساس مكتب و نظرام اقتصرادى اسرالم و شررا ص خرا 

. ها را ب  سمت يرمار هاى اسالمى تسر ع كددخارجى، روند حركت

208مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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نقش دولت در بازار

وبخاش غيارها ى وجرود دارد، كاستىسوى د گر، اگر در بازار از •
ارى گا ها به دليل نياز باه سارمايهدولتى از مضور در بر ى زمينه

دولات ، كنادهنگفت يا سود آورى اندك يا دير زمان، اجتنااب ماى
ها نارص موجرود را است خود وارد بازار شود ودر ير زميد موظّف 

. برطرف سازد
تواند در تمام نهادهاى غيرر دولترى، از جملر دولت همواره مىالبت  •

.نهاد بازار، حضور داشت  باشد

208مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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(تسعير)قيمت گ اري
تِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِدَا تَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ تَرنْ تَبْردِ الررَّحْمَنِ بْرنِ 5•

حَمَّادٍ تَنْ  ُونُسَ بْنِ  َعْاُوبَ تَنْ سَعْدٍ تَنْ رَجُلٍ تَنْ أَبِي تَبْدِ اللَّر ِ   قَرا َ
 أَمَرَ بَعْضَ لَمَّا صَارَتِ الْأَشْيَاءُ لِيُوسُفَ بْنِ  َعْاُوبَ   جَعَلَ الطَّعَامَ فِي بُيُوتٍ وَ

لِ َ وَ كَذَا وَ السِّعْرُ قَائِمٌ فَلَمَّا تَلِمَ أَنَّ ُ  َزِ دُ فِي ذَبِكَذَا وُكَلَائِ ِ فَكَارَ  َاُو ُ بِعْ
 لَ ُ سِعْراً الْيَوْمِ كَرِهَ أَرْ  َجْرِيَ الْغَلَاءُ تَلَى لِسَانِ ِ فَاَا َ لَ ُ اذْهَبْ فَبِعْ وَ لَمْ  ُسَمِّ
  َجْررِيَ فَذَهَبَ الْوَكِيلُ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْ ِ فَاَا َ لَ ُ اذْهَبْ فَبِعْ وَ كَررِهَ أَرْ

ا كَرارَ الْغَلَاءُ تَلَى لِسَانِ ِ فَذَهَبَ الْوَكِيلُ فَجَاءَ أَوَّ ُ مَنِ اكْتَا َ فَلَمَّا بَلَغَ دُورَ مَر
الْوَكِيرلُ بِالْأَمْسِ بِمِكْيَا ٍ قَا َ الْمُشْتَرِي حَسْبُ َ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَذَا وَ كَذَا فَعَلِمَ
رَ الَّرذِي أَنَّ ُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَا ٍ ثُمَّ جَاءَهُ يخَرُ فَاَا َ لَ ُ كِلْ لِي فَكَا َ فَلَمَّا بَلَغَ دُو

عَلِرمَ كَا َ لِلْأَوَّ ِ بِمِكْيَا ٍ قَا َ لَ ُ الْمُشْتَرِي حَسْبُ َ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَرذَا وَ كَرذَا فَ
الْوَكِيلُ أَنَّ ُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَا ٍ حَتَّى صَارَ إِلَى وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ

152: ، ص19ج ؛ (دوممجلسى )الرسولمرآة العقول في ررح أ بار آل 
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(تسعير)قيمت گ اري
•______________________________

.مرسل: الحد ث الخامس
هذه األخبار تد  تلى أر السعر بيد اهلل تعالى، : أقو •
قد اختلف المتكلمور  في ذلر  فرذهب األشراترة إلرى أر لريس و •

ود إال المسعر إال اهلل تعالى بداء تلى أصلهم من أر ال مؤثر فري الوجر
د اهلل، و أما اإلمامية و المعتزلة فاد ذهبوا إلى أر الغالء و الررخص قر

إلرى  كونار بأسباب راجعة إلى اهلل، و قرد  كونرار بأسرباب ترجرع
اختيار العباد، 

 153: ، ص19مرآة العقول في ررح أ بار آل الرسول، ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
ا راجعة أما األخبار الدالة تلى أنها من اهلل، فالمعدى أر أكثر أسبابهمو •

ونر  مرن إلى قدرة اهلل، أو أر اهلل تعالى لما لم  صرف العباد تما  ختار
ب ذل  مع ما  حدث في نفوسهم من كثرة رغبراتهم أو غدراهم بحسر

مرن المصالح فكأنهما وقعا بإرادت  تعالى، كما مرر الارو  فيمرا وقرع
مشيت  اآل ات و األخبار الدالة تلى أر أفعا  العباد بإرادة اهلل تعالى و

و هدا ت  و إضالل  و توفيا  و خذالن  في شرح األصو ، 
هاي يمكن ممل بعض تلك األ بار رلى المنا  مان التساعير و النو •

و يلزم الاوالي أن   يجبار الناال رلاى الساعر و يتاركه رنه، بل 
.، فيجري السعر رن ما يريد اهلل تعالىا تياره 

 153: ، ص19مرآة العقول في ررح أ بار آل الرسول، ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
ض السعر هرو تارد ر العرو: في شرح  تلى التجر د( ره)العالمة قا  •

م إلرى الذي  با  ب  الشي ء، و ليس هو الثمن و ال المثمن، و هو  داس
رخص و غالء، فالرخص هو السعر المدحص تما جرت ب  العرادة مرع 

ع اتحاد الوقت و المكار، و الغالء ز ادة السعر تما جرت ب  العرادة مر
: ا اتحاد الوقت و المكار، و إنما اتتبرنا الزمار و المكار ألنر  ال  ار

ر سعره، إر الثلج قد رخص السعر في الشتاء تدد نزول ، ألن  ليس أوا
تر  رخص في الصيف إذا ناص سعره تما جرت تاد: و  جوز أر  اا 

:في ذل  الوقت، و ال  اا 

 153: ، ص19مرآة العقول في ررح أ بار آل الرسول، ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
جروز أر سعره في الجبا  التي  دوم نزول  فيها ألن  ليست مكرار بيعر ، و  رخص •

ن و اتلم أر كل واحد م. رخص سعره في البالد التي اتتيد بيع  فيها:  اا 
 154: ،  19مرية العاو  في شرح أخبار ي  الرسو ، ج •

•______________________________
 كثرر الرخص و الغالء قد  كور من قبل  تعالى بأر  الل جدس المترا  المعرين و

ل  المتا  و رغبة الداس إلي ، فيحصل الغالء لمصلحة المكلفين، و قد  كثر جدس ذ
لررخص، و  الل رغبة الداس إلي ، تفضال مد  و أنعاما أو لمصلحة د دية، فيحصرل ا

بسرعر غرا  قد  حصالر من قبلدا بأر  حمل السلطار الداس تلى بيع تل  السلعة
ظلما مد ، أو الحتكار الداس، أو لمدع الطر ر  خروف الظلمرة أو لغيرر ذلر  مرن 

ى بيع السلعة األسباب المستددة إليدا، فيحصل الغالء، و قد  حمل السلطار الداس تل
برخص ظلما مد ، أو  حملهم تلى بيع ما فري أ رد هم مرن جردس ذلر  المترا  

.فيحصل الرخص

 153: ، ص19مرآة العقول في ررح أ بار آل الرسول، ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
يْ ِبَابُ أَرَّ الْمُحْتَكِرَ إِذَا أُلْزِمَ بِالْبَيْعِ لَا  َجُوزُ أَرْ  ُسَعَّرَ تَل30َ« 3»•
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْدَادِهِ تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ « 4»-22917-1•

يْنِ بْرنِ تَنِ « 5»وُهَيْبٍ َحْيَى تَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ تَنْ أَبِي ِ تَنْ  الْحُسرَ
تَنْ تَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِربٍ   جَدِّهِ تَنْ أَبِي ِتَنْ « 6»تُبَيْدِ اللَّ ِ بْنِ ضَمْرَةَ

أَمَرَ فَر-رَفَعَ الْحَدِ ثَ إِلَى رَسُو ِ اللَّ ِ   أَنَّ ُ مَرَّ بِرالْمُحْتَكِرِ نَ: أَنَّ ُ قَا َ
-ارُ إِلَيْهَراوَ حَيْثُ تَدْظُرُ الْأَبْصَ-بِحُكْرَتِهِمْ أَرْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُورِ الْأَسْوَاقِ
حَتَّى -فَغَضِبَ رَسُو ُ اللَّ ِ  -فَاِيلَ لِرَسُو ِ اللَّ ِ   لَوْ قَوَّمْتَ تَلَيْهِمْ

عْرُ إِلَرى ال-فَاَا َ أَنَا أُقَوِّمُ تَلَيْهِمْ-تُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِ ِ لَّر ِ إِنَّمَا السرِّ
.وَ  َخْفِضُ ُ إِذَا شَاءَ- َرْفَعُ ُ إِذَا شَاءَ

430: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
.408-114-3، و االستبصار 713-161-7التهذ ب -(4)•
.وهب-في التهذ بين-(5)•
.الحسين بن تبد اهلل بن ضمرة-في التهذ ب-(6)•

« 7»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا •
لِايِّ رَوَاهُ فِي كِتَابِ التَّوْمِيدِ رَنْ أَمْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَ َانِيِّ رَانْ رَوَ •

ياهِ بْنِ إِبْرَاهِي َ رَنْ أَبِيهِ رَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِي َ رَنْ جَعْفَرِ بْانِ مُ َمَّادٍ رَانْ أَبِ
.«8»مِثْلَهُ 

.3955-265-3الفاي  -(7)•
.33-388-التوحيد-(8)•

430: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
لَوْ قِيلَ لِلدَّبِيِّ  : مُحَمَّدُ بْنُ تَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَا َ« 1»-22918-2•

تُ لِأَلْقَى فَقَالَ ص مَا كُنْ-فَإِنَّ الْأَسْعَارَ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ-سَعَّرْتَ لَنَا سِعْراً
هُ ْ فَدَرُوا رِبَادَ اللَّهِ يَأْكُلْ-لَ ْ يُ َدِّثْ إِلَيَّ فِيهَا رَيْئاً-اللَّهَ بِبِدْرَةٍ  بَعْضاُ
.وَ إِذَا اسْتُنْصِ ْتُ ْ فَانْصَ ُوا-مِنْ بَعْضٍ

.«2»وَ رَوَاهُ فِي التَّوْحِيدِ مُرْسَلًا إِلَى قَوْلِ ِ مِنْ بَعْضٍ •
•______________________________

.3969-268-3الفاي  -(1)
.33-388-التوحيد-(2)•

 431: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
وَ بِإِسْدَادِهِ تَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَرالِيِّ تَرنْ تَلِريِّ بْرنِ « 3»-22919-3•

.هِإِنَّ اللَّهَ رَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً يُدَبِّرُهُ بِأَمْرِ: الْحُسَيْنِ   قَا َ
تَنِ الصَّفَّارِ تَنْ أَ ُّروبَ « 4»وَ رَوَاهُ فِي التَّوْحِيدِ تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ •

.بْنِ نُوحٍ تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي تُمَيْرٍ تَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ مِثْلَ ُ
.3970-268-3الفاي  -(3)•

 431: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
ذُكِرَ رِنْدَ رَلِايِّ بْانِ : وَ تَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَا َ« 5»-22920-4•

-هِفَقَالَ وَ مَا رَلَيَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ رَلَيْا-الْ ُسَيْنِ ع غَلَاءُ السِّعْرِ
.وَ إِنْ رَ ُصَ فَهُوَ رَلَيْهِ

.كَالَّذِي قَبْلَ ُ« 6»وَ رَوَاهُ فِي التَّوْحِيدِ •

 431: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
مُحَمَّدُ بْنُ  َعْاُوبَ تَنْ تِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِدَا تَنْ سَهْلِ « 7»-22921-5•

ي تَرنْ أَبِرتَمَّنْ ذَكَرَهُ بْنِ زِ َادٍ تَنْ  َعْاُوبَ بْنِ  َزِ دَ تَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ 
 مِرنْفَلَنْ  َغْلُروَ-إِرَّ اللَّ َ تَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً: تَبْدِ اللَّ ِ   قَا َ

. َرْخُصَ مِنْ كَثْرَةٍ« 1»وَ لَنْ -قِلَّةٍ

: الطبريمُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ •
(ورنرم افزار درا ة الد)بالغلووفسادالحد ثوقدرميحال  تضحلم•
الء الخطاب و تدد من االجالكثار محمد بن الحسينو الظاهر وثاقت  •

تد  واهلل العالم

 431: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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(تسعير)قيمت گ اري
.34-388-التوحيد-(4)•
، و 3من الباب 2، و أورده في الحد ث 3966-267-3الفاي  -(5)•

.من أبواب مادمات التجارة16من الباب 2في الحد ث 
.34ذ ل ح 34-389-التوحيد-(6)•
.2-162-5الكافي -(7)•
 432: ،  17وسائل الشيعة، ج •

 432: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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