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Abstract
Hoarding means to save foodstuffs or to buy and avoid selling in the intention of
increasing the price. Although the jurists agree on the preference of hoarding, they
disagree on its defining law. The majority of the jurists agree that it is unlawful.
However, a number of jurists hold that it is abominable. Of course, the sound view is
the dominant doctrine, because the narrations on cursing and punishing the hoarders
on the one hand, and paralleling them with thieves and drinkers on the other hand
are not in any way consistent with abomination. Although the dominant doctrine
among the jurists based on the contents of Sakouni,s tradition restricts hoarding to
six items including wheat, barley, date, curry, vegetable oil and olive oil, it seems
that the words should not be restricted and a broader scope of hoarding should be
considered. Since according to Imam 'Ali,s Covenant to Malik Ashtar in which
hurting others is expressed as the criterion of hoarding as well as the no-harm rule
hoarding cannot be restricted only to these items, but it also includes other needed
non-food items.
Keywords: Hoarding, Islamic Jurisprudence, Alawi's Conduct, Cases of Hoarding,
No-Harm Rule.
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 .1استادیار ،دانشکدۀ الهیات ،دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ الهیات ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت1400/ 03/25 :؛ تاریخ پذیرش)1400/08/11:

چكیده
با توجه به روایات و کتابهای فرهنگ لغت ،خرید یا ذخیره کردن آذوقۀ ماورد نیااز ماردم و جلاوگیری از عرضاۀ آن
بهمنظور گران شدن قیمت ،احتکار بهشمار میآید؛ فقها با اینکه همگی در مرجوح بودن احتکاار ،اتفااق نظار دارناد ،در
حکم تکلیفی آن همرأی نیستند ،نظر مشهور حرمت است؛ ولی برخی بزرگاان فقاه آن را مکاروه مایدانناد؛ البتاه نظار
درست همان قول مشهور است ،چراکه روایات لعن و مزازات محتکران از طرفی ،و در ردیف قرار دادن آنان با شاربان
خمر و سارقان از طرف دیگر ،بههیچوجه با کراهت سازگاری ندارد؛ اگرچه مشهور بین فقها ،احتکار بنابر مفااد روایات
سکونی ،منحصر در ش

مورد گندم ،جو ،خرما ،مویز ،روغن نباتی و روغن زیتون است ،بهنظر میرسد نباید جمود بار

الفاظ کرد و باید گسترۀ احتکار را بی

از آن دانست؛ چراکه به موجب عهدنامۀ امام علی(ع) به مالاک اشاتر کاه در آن

مالک احتکار ضرر به دیگران ذکر شده است و نیز با توجه به قاعدۀ ضرر ،احتکار نمیتواند به ماوارد مزباور منحصار
باشد ،بلکه موارد ضروری غیرخوراکی را نیز شامل میشود.

واژگان کلیدی
احتکار ،سیرۀ علوی ،فقه اسالمی ،قاعدۀ ضرر ،موارد احتکار.
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 .1مقدمه
نظر اسالم در مورد اقتصاد ،بر این اصل مبتنی است که زمین و منابع اولیۀ آن برای آدمیان آفریده
شده است تا زمینۀ فعالیت و بهرهبرداری بشر فراهم شود (اعراف .)10/از دیدگاه قرآن ،اقتصااد
جایگاه ویوهای دارد و اهمیت آن بهحدی است که از آن به ایستادگی و استواری جامعاه تعبیار
شده است (نساء ،)5 /یعنی ستون فقرات یک کشور رونق اقتصادی و سالم بودن است .در جای
دیگر کار تزارت را یک فال در نظر گرفته است (الزمعه ،)10/ازاینرو ثروت نهتنهاا فاال،
«بلکه سالحی است که در دست مؤمن است» (زمخشری1407 ،ق ،ج ،)471 :1بلکه با تر باین
اقتصاد و اعتقاد رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد که در کالم نورانی پیامبر(ص) منعکس شده اسات:
«بارالها نان را برای ما با برکت فرما و میان ما و آن جدایی نینداز چون اگار ناان نباود ناه روزه
میگرفتیم و نه نماز میخواندیم و نه واجبات پروردگار را بزا مایآوردیام» (کلینای1407 ،ق،
ج .)287 :6از این فرمای

استفاده میشود که اقتصاد سالم در مسائل دینداری مردم بسیار مؤثر

است و موجب میشود که نماز و روزه و دیگر فرایاشان را ادا کنند.
با اینکه اقتصاد از چنین اهمیتی برخوردار است ،اما گاهی آدمیان باه خطاا مایروناد و
برخالف فطرت و عقل رفتار میکنند و خوی آزمنادی و حارص ،آنهاا را باه انحاراف در
بازرگانی ،کسبوکار و تزارت میکشاند؛ یکی از راههای انحرافای و غیرانساانی ،احتکاار
مواد خوراکی ،پوشاکی و کا های ضروری تودۀ مردم است .عدهای برای آنکه بی

از پی

به انباشتن اموال و ثروت بپردازند ،بدون توجه به قشر فقیر و عسر و حرج و ضرر و زیاان
آنان ،اقدام به این عمل میکنند و بیشرمانه آنچنان بیرحمانه به آنها یاورش مایبرناد کاه
گویی گرگ به می

حمله کرده است؛ گاهی با چکمۀ نظاامی و گااهی باا یاوغ اقتصاادی

آدمیان را نابود میکنند تا به مقصد خوی

برسند؛ البته پدیدۀ احتکار گااهی رناگ و باوی

سیاسی به خود میگیرد؛ یعنی استکبار ،گاهی از راه زور و گاهی از راه زر ،به جنگ تودهها
میآید تا آنها را به آنچه خود میخواهد ،متقاعد کند و از طریق فشاار اقتصاادی ،باه نظاام
اجتماعی یک کشور ضربه وارد میکند و نظام سیاسی آن مملکت را به چال

میکشاند تاا

از این طریق تودۀ مردم را در مقابل نظام قرار دهد و به رویارویی با آن فرا خواند.
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به هر حال مسئلۀ احتکار کا های ضروری از مهمترین چال هایی اسات کاه بشار در
طول تاریخ با آن روبهرو بوده است و در زمان ما نیز دولتهاا گرفتاار آن ،و لاوازم و آثاار
شوم

شدهاند و چهبسا در چنین مواردی جنبۀ سیاسی بر جنبۀ اقتصادی صرف ،غلبه پیادا

مییابد و مایۀ تزلزل و سقوط نظام حاکم میشود و از آنزا که پدیدۀ شوم احتکاار ،معاال
بزرگ اجتماعی است و شر و زیان آن در مباد ت اقتصاادی و بازرگاانی گساترده ،بیشاتر
نمود پیدا میکند ،بسیار ضروری بهنظر میرسد که بی

از پی

به آن پرداخته شود.

 .2پیشینۀ تحقیق
مسئلۀ احتکار از دیرباز میاان علماا مطارح باوده اسات؛ علماای اساالم قادیماً و حادیثاً در
کتابهای فقهی و روایی خود به آن پرداختهاند ،بهطوریکه میتوان گفت این بحث ،تااریخی
به قدمت فقه دارد و بسیار دامنهدار است ،بهطوریکه تمامی فقها به آن پرداختهاند؛ شیخ مفیاد
در المقنعه ،صدوق در المقنع و الفقیه ،ابنادریس در السارائر ،ابانالباراج در المهاذب ،شایخ
طوسی در المبسوط و تهذیب و استبصار ،حلبی در کافی فی الفقه ،سالر در مراسم ،حلای در
تذکره ،قواعد ،تحریر و نهایه ا حکاام و مختلاف ،شاهید اول در لمعاه و دروس ،نزفای در
جواهر الکالم ،کرکی در جامع المقاصد ،سیوری در التنقی الرائع ،شیخ حر عااملی در وساائل
الشیعه ،بحرانی در حدائق ،نراقی در مستند الشیعه ،طباطباایی در ریااض ،حساینی در مفتااح
الکرامه ،شیخ انصاری در مکاسب ،خویی در مصباح الفقاهه و منهااج الصاالحین ،خمینای در
کتاب البیع و التحریر ،لنکرانی در تفصیل الشریعه و دیگران به این موضوع پرداختهاند .نیز این
موضوع در میان مذاهب چهارگاناۀ حنفای ،ماالکی ،شاافعی و حنبلای بررسای شاده اسات.
همچنااین محققااان معاصاار بااهصااورت کتاااب ی اا مقالااه آن را بررس ای کااردهانااد؛ از جمل اۀ
صاحبنظران ،محقق داماد در کتاب تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اساالمی ،مرحاوم
صدر در کتاب احتکار از دیدگاه فقه و اقتصاد ،اصغری در کتاب بررسی حقاوقی و فقهای دو
مسئلۀ رشوه و احتکار در پرتو دو مقولۀ حقوق و اخالق ،فرد و جامعه ،شمسالدین در کتاب
احتکار در اسالم ،سبحانی در مقالۀ «بررسی عناصری از منااهی اقتصاادی در احکاام اساالم»،
محمودی گلپایگانی در مقالهای با عنوان «احتکار و نردگاذاری» ،عظیمای گرگاانی در مقالاۀ
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«بررسی تطبیقی روایات احتکار در مذاهب اسالمی» ،قلیپور در مقالۀ «بررسی فقهی احتکار»،
این مسئله را تحقیق کرده و جنبههای مختلف آن را بررسی کاردهاناد .گفتنای اسات در ایان
زمینه افزونبر این ،مقا ت زیادی نگاشته شده است که میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
«تبیین قرآنی از باورمندی درونی در جهت مباارزه باا احتکاار» (میرزاجاانی و صاادقی
نیری و عبدالرحیمی)« ،ارتباط بین انسانانگاری و دلبستگی به اشیاء با رفتارهای احتکااری:
نق

میانزی شناختارهای احتکاری» (آهی و دهقانی درمیانی و شاهابیزاده)« ،شناساایی و

اولویااتبناادی عواماال مااؤثر باار شااکلگیااری احتکااار بااا اسااتفاده از روش تحلیاال
سلسلهمراتبی(( »)AHPعندلیب و سلیمانی)« ،واکاوی حقوقی احتکار و تطبیق آن با قاعادۀ
فقهی تسلیط» (اسماعیلی و عباسیان)« ،محدودۀ تسعیر در فقاه ماذاهب اساالمی» (رهبار)،
«بررسی فقهی و حقوقی احتکار در تزارت الکترونیک» (ایزدی فرد و علیزاده)« ،نق

زمان

و مکان در تعمیم مصادیق احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی» (موسوی بزناوردی و
مهدیان کرانی) .از جمله مقا تی که دغدغۀ این موضوع را داشته ،مقالۀ پی

رو اسات کاه

در پی تحقیق موارد ذیل است :حکم تکلیفی احتکار و گسترۀ آن است .آیا قول به کراهات
دست محتکران را در این جرم باز نخواهد گذاشت راه حل تعارض بین دو قاعدۀ تسلیط و
ضرر چیست وظیفۀ کارگزاران جمهوری اسالمی در برخورد با محتکران چیست
 .1 .2نوآوری

الف) راه برونرفت از دو چالشبرونرفت از چال

قول به کراهت؛ با توساعه دادن معناای

کراهت و شمول آن بر حرمت ،و قائل شدن به توساعه و گساترۀ ماوارد احتکاار و خاارج
شدن از چال

قول مشهور در منحصر بودن احتکار در موارد ش گانۀ خوراکی.

ب) بیان وظیفۀ کارگزاران و راهکار برخورد با محتکران.
 .3مفهومشناسی
 .1 .3معنای احتكار

از اهل لغت استفاده میشود که احتکار ذخیره و جلوگیری از آذوقه ،بهمنظاور گاران شادن
بهای آن است (ابنمنظور1414 ،ق ،ج.)208 :4
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اما با توجه به کتابهای فقهی میتوان احتکار در اصطالح را چنین تعریف کرد :عبارت
است از حبس و جلوگیری از فروش آذوقههای مورد نیاز مردم ،بهمنظور افزای

قیمت؛ اما

در اقالمی از کا ها ،چون گندم ،جو ،خرما ،کشم  ،روغن زیتون و روغن نباتی (خمینای،
بیتا ،ج .)461 :1برخی نمک و هر آنچه را که مسلمانان به آن نیااز دارناد ،مانناد پوشااک،
مسکن ،وسیلۀ نقلیه و غیر آن را نیز از موارد احتکار دانسته و بنابر احوط استحبابی فتوا باه
ترک آن دادهاند (خویی1410 ،ق ،ج .)13 :2برخی قید خرید را در تعریف احتکار افزوده و
گفتهاند خرید کا و خودداری از عرضۀ آن به بازار ،تا کمیاب شود و ارتفااع قیمات پیادا
کند (حلی1419 ،ق ،ج514 :2؛ حلی1412 ،ق ،ج331 :15؛ کرکای1414 ،ق ،ج .)41 ،4اماا
برخی دیگر جلوگیری از کا را بهطور مطلق ،اگرچه از راه زراعات ،تزاارت ،هباه و ارث
بهدست آورده باشد ،احتکار میدانند (خمینی1421 ،ق ،ج.) 611 :3
بهنظر میرسد با توجه به اصول و قواعد مذهب ،نباید جمود بر الفاظ نمود و احتکار را
در آذوقه و خوراکیهایی چون گندم ،جو و خرما و کشم

و روغن نباتی و روغن زیتاون

که در روایات آمده است ،منحصر کرد؛ چون این موارد از باب نموناه ذکار شاده اسات و
شاهد آن این است که کشم

نهتنها از کا های اساسی عصر ما نیست ،بلکه بر اثر احتکار

آن زیانی به جامعه و افراد آن ایزاد نمیشود؛ بنابراین باید احتکار را در هر کا یی که مورد
نیاز مردم است–اگرچه آن کا پوشک بچه باشد -سرایت داد؛ خواه محتکر خریده یا از راه
دیگری بهدست آورد و برای گرانفروشی یا اضرار به جامعه حبس کند.
 .1 .1 .3حکم تکلیفی احتکار
 .1 .1 .1 .3اقوال علما
در اینکه احتکار مرجوح بوده و هیچ رجحانی ندارد ،هیچ اختالفی بین فقها نیسات (انصااری،
1415ق ،ج ،)363 :4اما در مورد حرمت یا کراهت آن ،میان آنان دو نظر وجود دارد.
 .1 .1 .1 .1 .3کراهت احتکار
برخی بر آناند که احتکار مکاروه اسات (مفیاد1413 ،ق616 :؛ طوسای ،1387 ،ج195 :2؛
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حلبی1403 ،ق283 :؛ سالر1404 ،ق171 :؛ حلای1408 ،ق ،ج14 :2؛ حلای1418 ،ق201 :؛
حلی1413 ،ق ،ج38 :5؛ مکی1410 ،ق104 :؛ نزفی ،1368 ،ج.)478 :23
 .2 .1 .1 .1 .3حرمت احتکار
مشهور بین فقها حرمت احتکار است (صدوق1415 ،ق372 :؛ صادوق1413 ،ق ،ج265 :3؛
ابن ادریس1410 ،ق ،ج218 :2؛ طوسی ،1390 ،ج115 :3؛ حلبی1403 ،ق360 :؛ ابنالباراج،
1407ق ،ج346 :1؛ حلی1414 ،ق ،ج165 :12؛ حلای1430 ،ق ،ج160 :1؛ حلای1412 ،ق،
ج331 :15؛ حل ای ،1387 ،ج409 :1؛ مک ای1417 ،ق ،ج180 :3؛ کرک ای1414 ،ق ،ج40 :4؛
عاااملی1410 ،ق ،ج218 :3؛ عاااملی1413 ،ق ،ج191 :3؛ ساایوری1404 ،ق ،ج42 :2؛ حاار
عااااملی1403 ،ق ،ج312 :12؛ بحرانااای1405 ،ق ،ج61 :18؛ نراقااای1415 ،ق ،ج44 :14؛
طباطبایی1418 ،ق ،ج283 :8؛ حساینی1419 ،ق ،ج352 :12؛ انصااری1415 ،ق ،ج364 :4؛
خویی ،بایتاا ،ج494 :5؛ خاویی1410 ،ق ،ج13 :2؛ خمینای1421 ،ق ،ج601 :3؛ خمینای،
بیتا ،ج461 :1؛ لنکرانی.)252 :1427 ،
 .2 .3بررسی اقوال

با توجه به آنچه گذشت ،مالحظه شد که بعای علما بر یاک نظار نیساتند؛ فقهاایی چاون شایخ
طوسی ،حلبی ،عالمه حلی ،شهید اول ،گاهی به کراهت ،و گاهی به حرمت احتکار ،فتوا دادهاند.
 .1 .2 .3مستندات اقوال
 .1 .1 .2 .3مستند قول به کراهت
کسانی که به کراهت نظر دادهاند به چند دلیل استناد کردهاند:
 .1اصل عدم حرمت :بهنظر میرسد که مراد آنان از این اصل ،همان اصل حلیت اسات؛
یعنی اموال احتکارشده ملک صاحبان خود است و اصل بر این است که بر آنها حالل باوده
و میتوانند به هر قیمتی که بخواهند بفروشند.
 .2قاعدۀ تسلیط که در آن هر صاحب مالی مسلط بار اماوال خاوی
صورتی که خود بخواهد ،میتواند در مال خوی

تصرف کند.

اسات و باه هار
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 .2 .2 .3نقد و بررسی هر دو دلیل
قاعدۀ تسلیط گسترهاش تا جایی است که با قاعدۀ ضرر تعارض پیدا نکند؛
توضی مطلب :مفاد قاعدۀ تسلیط این است که افراد در انزام هرگونه اقدامی در ماورد
اموال خوی

آزادند و حق هرگونه تصرفی را در آن دارند؛ برخالف آن ،مفاد قاعدۀ ضرر

این است که در اسالم حکم ضرری جعل نشده و هیچکس حاق نادارد باه دیگاران ضارر
برساند ،چون ضرر به دیگران ممنوع و حرام است؛ در حقوق موضاوعۀ ایاران در اصال40
قانون اساسی نیز به همین اشاره شده است« :هیچکس نمیتواناد اعماال خاوی

را وسایلۀ

اضرار به غیر و یا تزاوز به منافع عمومی قرار دهد» .از نظار منطقای میاان ایان دو قاعاده
نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی دو ماده افتراق و یاک مااده اجتمااع دارناد؛
چون قاعدۀ تسلیط ،تصرفات ضرری و غیرضرری مالک را شامل میشود؛ در مقابل ،قاعادۀ
ضرر تصرفات مالکانۀ ضرری و نیز سایر احکام ضارری غیار از تصارفات مالکاناه را در
برمیگیرد ،بنابراین این دو قاعده در مورد تصرفاتی که مالک در ملک و اموال خوی

انزام

میدهد و موجب ضرر به دیگران میشود ،با هم تعاارض پیادا مایکنناد .بارای حال ایان
تعارض دیدگاههای فقها متفاوت است؛ برخای بار آناناد کاه قاعادۀ تسالیط مقادم اسات
(طوسی ،1387 ،ج272 :3و273؛ ابنادریس1420 ،ق ،ج382 :2؛ حلای1413 ،ق ،ج268 :2؛
حسینی1419 ،ق ،ج )23 :7و بعای قاعدۀ ضرر را مقدم میکنند (اصفهانی1418 ،ق ،ج:1
441و442؛ سیستانی1414 ،ق328 :؛ ابنقداماه ،1388 ،ج )52 :5و گاروه ساومی قائال باه
تفصیل هستند؛ یعنی اگار ضارر بازرگ و فااح

باشاد ،قاعادۀ ضارر مقادم مایشاود

(سبزواری1423 ،ق ،ج .)556 :2سؤال ایان اسات چاه ضارری باا تر از اخاالل باه نظاام
اقتصادی یک کشور و به ناهنزار کشیدن آن است ،که مردم بیچااره زیار یاوغ اساتکبار زر
قرار گیرند و در اثر فشار اقتصادی نتوانند زندگی راحتی داشته باشند
قانونگذار ایران برای جمع میان این دو قاعده راهحل مناسبی در مادۀ  132قانون مادنی
پیشنهاد کرده است« :کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تاارر همساایه
شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و بارای رفاع حاجات یاا رفاع ضارر از خاود کناد»
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(کاتوزیان94 :1393 ،و ،)95بنابراین تصرفاتی که مستلزم اضرار باه دیگاران باشاد ،ممناوع
اعالم شده است .به بیان دیگر در تصرفاتی که دارای دو شرط ذیل باشد:
الف) به اندازۀ متعارف بودن نه بی ازحد متعارف؛
ب) به قصد رفع حاجت یا دفع ضرر از خود،
قاعدۀ تسلیط مقدم میشود ،اما در مورد سایر تصرفات زیانبار دیگار قاعادۀ ضارر را
باید مقدم کرد .برای مثال بوی نامطبوع ناشای از احاداث گااوداری و مرغاداری در مرکاز
شهر ،غیرمتعارف و بوی ناشی از پختوپز معمولی متعارف بهشمار میآید .بنابراین حابس
و ذخیره کردن خوراکیهای مورد نیاز مردم و در تنگنا گذاشتن آنهاا ،درصاورتیکاه کاس
دیگری آن خوراکیها را نداشته باشد ،از بوی نامطبوع گاوداری و مرغاداری نامتعاارفتار
است و ازاینرو باید قاعدۀ ضرر را مقدم داشت و از احتکار آذوقۀ مردم جلوگیری کرد.
از این بیان ،جواب اصل عدم تحریم نیز روشن شد؛ یعنی درست است که اصال اولای
عدم حرمت اموال احتکار شده است ،ولی این اصل تا جایی قابل احتارام اسات کاه نظاام
زندگی تودۀ مردم را مختل نکند و به دیگران ضرر و زیان نزند و با توجه باه ایان حیثیات
است که حاکم محتکر را مزبور به فروختن خوراکیهای مورد نیاز میکند؛ چون اصل عدم
حرمت با قاعدۀ ضرر که حاکم بر آن است ،تعارض پیدا میکند .افزونبر ایان ،باا وجاود
روایات ،دیگر جایی برای تمسک به اصل باقی نمیماند.
 .4صحیحۀ حلبی
حلبی در روایت صحی میگوید از حارت امام صادق(ع) سؤال کردم در مورد کسای کاه
آذوقه را احتکار میکند و منتظار گاران شادن

مایماناد ،آیاا چناین چیازی نیکوسات

حارت(ع) فرمود :اگر آذوقه زیاد بوده و تودۀ مردم در گشای

باشند و فشااری بار آناان

وارد نشود ،اشکالی نیست ،اما اگر خوراکی کمیاب باشد و مردم در تنگناا قارار گیرناد [در
این صورت] مکروه است که آذوقه را احتکار کنند و مردم را بدون آذوقه رها نمایناد (حار
عاملی1403 ،ق ،ج.)313 :12
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 .1 .4نقد و بررسی

این روایت از نظر سند معتبر است و هیچ اشکالی نادارد ،چاون تماام راویاان آن عاادل و
دوازدهامامی هستند و از نظر متن نیز د لت بر کراهت میکند.
ولی صاحب وسائل کراهت در این روایت را حمل بر حرمت کرده اسات (ذیال خاود
این حدیث) و حق هم همین است ،چراکه کراهت در لغات باه معناای اعام از حرمات و
کراهت ،بهکار میرود و آنچه با روایت سازگاری دارد ،حمل آن بر حرمت است؛
 .5چگونگی داللت کراهت بر حرمت
نظر صاحب وسائل به واکاوی نیاز دارد که در توضی آن میگوییم :یکی از احکام خمساۀ
فقهی مکروه است و در اصطالح به آن عملی کاه تارک

مطلاوب ،ولای ارتکااب

دارای

عقاب نیست ،مکروه گفته میشود؛ حال باید دید کراهات در عصار تشاریع نیاز در هماین
معنای اصالحی بهکار میرفته یا در اعم از آن و حرمت استعمال میشده است.
واژۀ «کره» در لغت ضد «احبّ» بهکار رفته است« :کَرِه الشیءَ کُرها و کَرَاهاۀ و کَرَاهیاۀ،
خالف أَحَبَِّه »(إبراهیم مصطفی ،بیتا ،ج785 :2؛ ابنفارس1404 ،ق ،ج.)173 :5
بنابراین معنای لغوی «کره» دوست نداشتن و ناخوشایند و مبغاوض باودن اسات و در
آیات و روایات با توجه به همین معنا استعمال شده است ،یعنی «کره» در کاربردهای قرآنی
و روایی ظهور در کراهت اصطالحی  -عمل مبغوضی که منع از نقی

نمیکناد – نادارد،

بلکه کراهت در عصر تشریع به معنای «مبغوض بودن» استعمال شاده کاه باا حرمات نیاز
سازگار است؛ از پارهای از آیات استفاده میشود که «کره» در همان معنای لغوی بهکار رفته
است مانند:
لیحقَّ الْحَقَّ وَ یبْطلَ الْباطلَ وَ لَوْ کرِهَ الْمُزْرِمُونَ (انفال)8:؛ فَقالَ لَها وَ للْأَرْضِ ائْتیاا طَوْعااً
أَوْ کرْها (فصلت)11 /؛ کتبَ عَلَیکمُ الْقتالُ وَ هُوَ کرْهٌ لَکمْ وَ عَسی أَنْ تَکرَهُوا شَیئاً وَ هُوَ خَیرٌ
لَکمْ (بقره.)216 /
از این آیات استفاده میشود که کَره و کُره به یک معنا بوده و در ناخوشاایندی (معناای
لغوی) استعمال شدهاند.
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اما از بعای آیات استفاده میشود که کره در حرمت بهکار رفته است .در ساورۀ اساراء
پس از نهی از زنا و قتل او د و أکل مال یتیم و نظایر آن می فرماید( :کلُّ ذلاک کاانَ سَایئُهُ
عنْدَ رَبِّک مَکرُوهاً) (اسراء« )38 /همۀ اینها گناه

نزد پروردگار تو منفور است»؛ و روشن

است که این گناهان حرام بوده و مکروه در حرمت استعمال شده است.
همین کاربرد در روایات نیز مشاهده میشود .در روایتی بیان شده است که امیرالمؤمنین
علی(ع) از معاوضۀ دو وسق خرمای نامرغوب در مقابل یک وسق خرمای مرغوب کراهات
داشتهاند (حرِّ عاملی1403 ،ق ،ج )151 :18و بسیار روشن است که معاملۀ ماذکور رباوی
بوده و حرمت آن مسلم و قطعی است.
بنابراین «کراهت» در عصر تشاریع ظهاور در کراهات اصاطالحی نادارد و در اعام از
کراهت و حرمت بهکار رفته است .از آنزا که در روایت مورد بحث ،امام(ع) در جملۀ اول
نفی بأس کرده و جملۀ دوم بیانی برای مفهوم جملۀ اول است ،پس حارت(ع) که فرماود:
«فإنِّه یکره» بهمنزلۀ این است که گفته شود« :فیه بأس» و ظاهر آن حرمات اسات .باه بیاان
دیگر در روایت ،دو حالت تصویر شده است :حالت گشاای  ،و حالات ضایق؛ در حالات
گشای  ،نفی بأس شده است که مفهوم آن این است کاه در حالات ضایق ،باأس ثابات و
غیرمنتفی است؛ یعنی افراد در آن حالت از احتکار نهی شدهاند که با توجه به روایات باب-
که بهزودی خواهد آمد ،-این بأس ،تنزیهی نیست بلکه تحریمی اسات؛ یعنای باا ضامیمۀ
روایات دیگر که بر حرمت د لت میکنند ،باید این کراهت را به معنای وسیع آنکاه شاامل
حرمت نیز میشود ،در نظر گرفت .افزونبر این ،اینکه مردم بدون آذوقه بمانناد ،از اماوری
است که عقل حکم به قب آن میکند و حکم به جواز در چنین مواردی از مذاق شارع نیاز
جداً بعید است؛ بنابراین امام(ع) با ذکر این جمله میخواسته یک امر ارتکازی کاه عقال آن
را درک میکند ،تعلیل کند.
گفتنی است که محقق خویی نیز در ذیل این صحیحۀ حلبی همین اعم بودن را برداشت
کرده و فرموده است« :کراهت در کلمات امام(ع) اعم از حرمت و کراهت اصطالحی است
و ظهور در معنای دوم  -کراهت اصطالحی – ندارد؛ و در روایات ربا وارد شاده کاه اماام
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علی(ع) از ربا کراهت داشت – و حال آنکه بیتردید ربا حرام است ولی از آن باا کراهات
تعبیر شده است ،بنابراین ،این صحیحه حلبی باعث نمیشود که در روایااتی کاه ظااهر در
حرمت هستند تصرف کرده آنها را حمل بر کراهت کنیم» (خوئی ،بیتا ،ج.)495 :5
گفتنی است که قول به کراهت با چال

جدی دیگری روبهروسات و آن اینکاه دسات

محتکران را در اخالل نظام اقتصادی مملکت باز میگاذارد؛ باه بیاان دیگار بناابراین نظار،
محتکر با احتکار مواد غذایی یا کا های مورد نیاز توده مردم هیچ کار خالفی نکرده و تنهاا
مرتکب یک عمل مکروهی شده است و بسیار روشن است که عمل مکروه حارام نیسات؛
آیا ایزاد هرج و مرج در معیشت مردم و سلب آسای
چال

و ناامن کردن زندگی اجتماعی و به

کشاندن و متزلزل ساختن حکومت اسالمی یک عمل مکاروه اسات ،باهطاوریکاه

محتکر هیچ جرمی را مرتکب نشده است آیاا عااقالن تاا چاه رساد باه متشارعان ،آن را
میپذیرند و به آن ملتزم میشوند
 .6مستند قول به حرمت
روایات متعددی در کتابهای فریقین وارد شده است که د لات بار حرمات مایکناد کاه
بهمنظور اختصار فقط به روایات موجود در کتابهاای شایعه پرداختاه مایشاود کاه ایان
روایات را در پنج گروه میتوان دستهبندی کرد:
 .1 .6دستۀ اول :نهی از احتكار بهطور مطلق

 .1روایت ابنقداح از امام صادق(ع) که فرمود :پیامبر فرماوده :کسای کاه از راه تزاارت و
بازرگانی نیازهای مردم را تهیه و به قیمت عاد نه در اختیار آنان قرار میدهاد ،از رحمات
خداوند بهرهمند است و محتکر ملعون و نفارین شاده اسات (حار عااملی1403 ،ق ،ج:12
.)313
 .1 .1 .6نقد و بررسی
این روایت از نظر سندی قابل تأمل است ،چون در طریق آن سهل بن زیاد قارار دارد و در
کتب رجالی در مورد وثاقت وی اختالفنظر وجود دارد؛ اما از نظر د لت ،باز نمیتاوان از
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آن حرمت را استفاده کرد ،چون روایت میگوید :آنکه کا ها را به باازار عرضاه کناد و باا
قیمت مناسب بفروشد ،از رحمت الهی برخاوردار اسات و محتکار چاون از عرضاۀ کاا
خودداری میکند تا با قیمت گزافی بفروشد ،از ایان رحمات محاروم اسات و ایان تعبیار
د لت بر حرمت که یک حکم تکلیفی است ،نمیکند ،بلکه بیشتر با یاک دساتور اخالقای
سازگار است و همتراز این نبوی است که حارت

فرمود« :نفرین شده اسات (دو مرتباه)

آن کس که سر بار جامعه شود» (کلینی1407 ،ق ،ج 72 :5؛ حر عاملی1403 ،ق ،ج.)31 :17
آن کس که سنگینی بار اقتصادی خوی

را بر دیگران بیندازد ،ملعون و نفرین شاده اسات

که نفرین در این روایت د لت بر حرمت نکرده و بیشاتر یاک حکام اخالقای و در زمیناۀ
نکوه

افراد تنبل و آنان که خود را سر بار جامعه میکنند ،وارد شده است.

 .2شیخ صدوق روایت میکند :امام علی(ع) از احتکار در همۀ شهرها ،نهی نموده است
(حر عاملی1403 ،ق ،ج.)313 :12
 .2 .1 .6نقد و بررسی
باز در این روایت بهطور مطلق نهی از احتکار شده و نهی ،د لت بر حرمت میکند.
 .3روایت ورام از پیامبر(ص) کاه فرماود :نگااهی باه دوزد افکنادم ،درهای دیادم کاه
میجوشید؛ به مالک دوزد گفاتم :ای مالاک! ایان دره ،جاای کیسات گفات :جاای ساه
گروهرمحتکران ،اشخاص دائمالخمر و د ن زنا (حر عاملی1403 ،ق ،ج.)313 :12
 .3 .1 .6نقد و بررسی
از این روایت چهار چیز استفاده میشود:
الف) از احتکار بهطور مطلق نهی شده است.
ب) محتکران ،در ردیف شرابخواران و د ن زنا شمرده شدهاند؛
ج) شرابخواری و د لی بر زنا حرام است ،پس احتکار نیز باید حرام باشد؛
د) رفتن به جهنم فقط در حق کسانی است که مرتکب حارام مایشاوند ،وگرناه عمال
مکروه موجب رهسپار شدن دوزد نمیشود.
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 .4امام علی(ع) فرمود :شخص محتکر گناهکاری است که نافرماانی مایکناد (مغربای،
 ،1385ج.)35 :2
 .4 .1 .6نقد و بررسی
اثم ،یعنی گناه ،و مراد از آن انزام کاری است که حالل نیست (ابانمنظاور1414 ،ق ،ج:12
 )5و عصیان در مقابل طاعت و به معنای نافرمانی است (راغب1412 ،ق )570 :که در ایان
صورت عصیان اعم از اثم خواهد بود و در هر دو صورت ،این روایت د لات بار حرمات
احتکار بهطور مطلق میکند و نمیتوان از آن کراهت را استفاده کرد چون بر عمال مکاروه
گناه اطالق نمیشود.
 .5پیامبر(ص) در روایتی فرموده است« :شخصی که موجب رونق بازار مایشاود مانناد
کسی است که در راه خدا جنگ میکند و آن کس که در بازار احتکار میکند مانناد کسای
است که به کتاب خداوند کافر شده است» (پاینده.)432 :1382 ،
 .5 .1 .6نقد و بررسی
در این روایت به دو جنبۀ بازار سالم و بازار بیمار ،اشاره شده است؛ آنان که موجب روناق
بازار میشوند ،مزاهد فی سبیلاهلل هستند و آنان که به بازار ضربه زده و اجناس را احتکاار
میکنند در زمرۀ کافران اند ،روشن است اطالق کفر فقط باا حرمات ساازگار اسات و ایان
روایت بهطور مطلق از احتکار نهی کرده است.
 .2 .6دستۀ دوم :نهی از احتكار آذوقه بهطور مطلق

 .1شیخ صدوق میگوید :پیامبر(ص) فرمود :تنها گناهکار است که آذوقه را احتکار میکناد
(صدوق1413 ،ق ،ج.)266 :3
 .2امام صادق(ع) فرمود :جز گناه کار ،آذوقه را احتکار نمیکناد (حار عااملی1403 ،ق،
ج.)315 :12
 .1 .2 .6نقد و بررسی
ظاهر این دو روایت نیز د لت بر حرمت احتکار میکند ،چراکه بر مرتکاب عمال مکاروه،
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گناهکار اطالق نمیشود ،اما حرمت در این دو روایت فقط ویاوۀ آذوقاه اسات و باهطاور
مطلق از آن منع کرده است.
 .3 .6دستۀ سوم :منع از احتكار پس از سه روز در تنگی ،و چهل روز در فراخی

 .1روایت سکونی از امام صادق(ع) که میفرماید :احتکار در آسای
در سختی تا سه روز ،پس اگر در حال آسای

بی

تا چهال روز اسات و

از چهل روز از عرضۀ ارزاق خودداری

نموده و آن را احتکار کرد ،مورد نفرین خداست؛ و اگار در حاال تنگای بای

از ساه روز

احتکار نمود ،مورد لعن و نفرین خدا قرار میگیرد (حر عاملی1403 ،ق ،ج.)312 :12
 .1 .3 .6نقد و بررسی
در این روایت باید دو مطلب بررسی شود:
الف) تحقق احتکار به چهل روز در آسای  ،و سه روز در تنگی ،محدود شاده اسات؛
یعنی اگر کمتر از چهل روز یا سه روز از آذوقه جلوگیری کناد محتکار نیسات؛ البتاه ایان
تحدید هیچ ربطی به تحقق احتکار ندارد ،چون اگر آذوقه ،مورد نیاز شادید ماردم باشاد و
محتکر از آن جلوگیری کند ،در کمتر از این دو مدت ذکرشده نیز احتکار صادق مایکناد،
بنابراین باید چنین گفت :تعیین کردن این مدت برای تحقق احتکار ،به این معناست کاه در
کمتر از این مدت ،نیازی به این آذوقه نبوده ،پس ذخیره کردن آن حکم احتکار را نخواهاد
داشت و پس از این مدت چون نیاز به آن پیدا میشود و باز آن را نگه داشته اسات ،حکام
احتکار را پیدا میکند ،ازاینرو صاحب وسائل گفته است« :تعیین این مادت زماان ،حمال
میشود بر صورتی که در کمتر از این مدت نیازی باه ایان خاوراک نباشاد» (حار عااملی،
1403ق ،ج.)312 :12
ب) د لت روایت بر حرمت روشن است ،چون میفرمایاد« :محتکار ملعاون اسات» و
معلوم است که لعن در جایی است که فرد مرتکاب حارام شاود؛ چراکاه مرتکاب مکاروه
مستحق لعن نیست .ممکن است گفته شود که در روایت اول از دستۀ اول ،لعن را بار یاک
دستور اخالقی حمل کردید ،پس چرا در اینزا چنین نباشد در جواب میگاوییم :روایات
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بعدی که در آن تصری به کفاره شده ،مانع از حمل لعن بر دستور اخالقی میشود و همین
میتواند قرینهای باشد که نفرین در خود آن روایت را نیز اخالقی ندانیم و بدینسبب است
که صاحب وسائل آن را در باب تحریم احتکار در صورت ضرورت ذکر کرده اسات (حار
عاملی1403 ،ق ،ج .) 312 :12گفتنی است که در این روایت آذوقاه ذکار نشاده و احتکاار
بهطور مطلق نهی شده است.
 .2امام باقر(ع) میفرماید :پیامبر فرموده است که هرگاه فردی آذوقۀ را بخرد و تا چهال
روز آن را نگه داشته تا افزای

قیمت پیدا کند ،درصورتیکه آن را بفروشد و تمام قیمات

را به فقرا صدقه بدهد ،باز کفارهی این عملی را کاه انزاام داده ،نمایشاود (حار عااملی،
1403ق ،ج.)314 :12
 .2 .3 .6نقد و بررسی
در این روایت احتکار طعام تا چهل روز مطرح است که از آن استفاده میشاود در کمتار از
این مدت احتکار صدق نمیکند که البته این روایت گرفتار همان اشکال روایت قبلی است،
یعنی تحدید احتکار به چهل روز درست نیست ،چراکه اگر مردم در کمتر از این مادت باه
طعام نیاز پیدا کردند ،باز احتکار محقق میشود کاه جاواب ایان اشاکال در روایات قبلای
گذشت.
 .3اما گندمفروش آذوقۀ امتم را احتکار میکناد و اگار بنادهای در حاال دزدی خادا را
مالقات کند برای من بهتر از این است که چهل روز آذوقاه را احتکاار کناد (حار عااملی،
1403ق ،ج.)98 :12
 .3 .3 .6نقد و بررسی
محدود کردن احتکار به چهل روز ،ممکن است به این سبب باشد که اغلب مردم تاا چهال
روز آذوقه دارند و پس از آن فاقد آن گشته و احتکار محقاق مایشاود و اماا د لات ایان
روایت بر حرمت بسیار شدیدتر از روایات قبلی است ،چون سرقت یقیناً حرام اسات و در
این روایت احتکار بدتر از سرقت دانسته شده است؛ پس باید حرمت

شدیدتر از آن باشد.
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 .4 .6دستۀ چهارم :تفصیل بین وجود آذوقه و عدم آن ،در شهر

 .1از امام صادق(ع) در مورد احتکار سؤال شد ،حارت فرماود :احتکاار تنهاا در ماوردی
است که آذوقهای را خریداری کنی و غیر از آن در شهر نبوده و احتکاارش کنای؛ بناابراین
اگر در شهر آذوقه یا کا یی غیر از آن باشد ،هیچ اشکالی ندارد که جنس خود را به قیمات
با تر بفروشی (حر عاملی1403 ،ق ،ج)315 :12
 .1 .4 .6نقد و بررسی
در این روایت بین دو حالت بود و نبود آذوقه یا کا در شهر ،فارق گذاشاته شاده اسات؛
بنابراین اگر آذوقه یا کا در شهر نباشد و آن را حبس کند ،محتکر اسات و اگار آذوقاه در
شهر یافت شود و آن را نگهداری کند تا گرانتار بفروشاد ،اشاکالی نادارد؛ پاس حرمات
احتکار ،در صورتی است که طعام یا کا در شهر یافت نشود.
 .2سالم حنِّاط گوید :امام صادق(ع) باه مان فرماود :کاار تاو چیسات عارض کاردم:
گندمفروش هستم ،و چهبسا در فراوانی ،اقدام به خرید آن میکنم ،و گااهی در کمیاابی آن
را خریده و نگهداری میکنم (و نمیفروشم)؛ فرمود :در مورد تو چاه مایگویناد عارض
کردم :میگویند :محتکر است؛ فرمود :آیا (در آن هنگام که نگه میداری) کسی جز تو گندم
میفروشد عرض کردم :چیزی که من میفروشام حتای باه انادازۀ یاک قسامت از هازار
قسمت هم نیست! فرمود :اشکالی ندارد؛همانا ،یکی از مردان قریشی به نام حکیم بن حزام،
هنگامیکه مواد غذایی باه مدیناه مایرساید هماه را یاک جاا خریاداری مایکارد؛روزی
پیامبر(ص) از نزدش عبور کرد و فرمود:ای حکیم بن حزام!برحذر بااش از احتکاار کاردن
(حر عاملی1403 ،ق ،ج.)316 :12
 .2 .4 .6نقد و بررسی
در این روایت نیز بین دو حالت تفصیل داده شده است:
الف) غیر از محتکر کس دیگری نیز ،آذوقهها را میفروشد.
ب) آذوقه به دست یک فرد ،احتکار شده ،و در شاهر آذوقاهای غیار از آن نیسات .در
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صورت اول احتکار بیاشکال است ،اما در صورت دوم پیامبر اکارم(ص) از آن جلاوگیری
کرده است و معلوم است که تحذیر پیامبر(ص) از احتکار د لت بر حرمت میکند.
 .3صحیحۀ حلبی که در آن میگوید :از امام صاادق(ع) در ماورد فاردی کاه آذوقاه را
احتکار میکند تا گران شود ،سؤال کردم که آیا این عمل شایسته اسات حاارت فرماود:
اگر مواد غذایی زیاد بوده و مردم در آسای
کم باشد و مردم در گشای

میمانند اشکالی ندارد ،ولی اگر مواد خوراکی

نمانده و (در مایقه قرار میگیرناد) در ایان صاورت مکاروه

است که آذوقه احتکار شود و مردم بدون مواد غاذایی رهاا شاوند (حار عااملی1403 ،ق،
ج.)313 :12
 .3 .4 .6نقد و بررسی
این صحیحه نیز بین دو حالت وجود آذوقه و کمبود آن تفصایل مایدهاد و مایگویاد :در
صورت وجود طعام احتکار اشکالی نادارد ،ولای در صاورت کمیاابی آن احتکاار مکاروه
خواهد بود؛ البته قبالً گذشت که مراد از مکروه معنای اعم است کاه حرمات را نیاز شاامل
میشود.
 .5 .6دستۀ پنجم :منحصر بودن احتكار به موارد خاص

 .1امام صادق(ع) نقل میکند که امام علی(ع) از احتکاار در شاهرها جلاوگیری مایکارد و
آنگاه فرموده است :احتکار تنها در پنج مورد است :گندم ،جو ،خرما ،مویز ،و روغان نبااتی
(حر عاملی1403 ،ق ،ج.)314 :12
 .2امام صادق(ع) میفرماید :احتکار فقط در گندم و جاو و خرماا و کشام

و روغان

نباتی است (حر عاملی1403 ،ق ،ج.)313 :12
 .3امام صادق(ع) به نقل از پیامبر(ص) میفرماید :احتکار در ش
جو ،خرما ،روغن زیتون ،روغن نباتی و کشم

ماورد اسات :گنادم،

(حر عاملی1403 ،ق ،ج.)314 :12

 .6 .6نقد و بررسی این سه روایت

دو روایت اول احتکار را در پنج مورد منحصر کرده ،ولی روایت سوم آن را در ش

ماورد
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دانسته است و چون هر سه روایت اثباتیاند ،بین آنها تعارضی نخواهاد باود و جماع باین
آنها ،اخذ به روایت سوم است؛ پس احتکار در ش

مورد است .البته از روایت دوم و سوم

حرمت یا کراهت استفاده نمیشود ،ولی به ضمیمۀ روایت اول حرمت احتکار در این موارد
ثابت میشود.
 .7 .6راه جمع بین همۀ این روایات

گروه اول از روایات ،بهطور مطلق از احتکار نهی کرده است که این گروه را باید باا گاروه
دوم که احتکار را به آذوقه مقید کرده ،تفسیر کنیم و بگوییم مراد از احتکار ممناوع ،هماان
احتکار طعام است؛ گروه سوم نیز اگرچه برای احتکار ،زمان معینی در دو جهت کم و زیاد
آن تعیین کرده و احتکار را در تنگی تا سه روز ،و در فراخی تاا چهال روز دانساته اسات،
ولی بسیار روشن است که این تحدید هیچ ربطی به تحقق احتکار ندارد ،چراکاه معیاار در
احتکار نیاز و ضرر است که این دو با کمتر از این مدت نیز محقق میشوند؛ ولای در عاین
حال از آن حیث که احتکار در هر چیز یا در طعام ،بهطور مطلاق در آن نهای شاده اسات،
دارای اطالق است؛ پس این سه گروه ،احتکار در آذوقه را بهطور مطلاق مناع مایکنناد؛ از
طرفی گروه چهارم احتکار را مقید به وجود و عدم طعام ،در شهر کرده است؛ یعنی نهای از
احتکار ،در صورتی است که در شهر آذوقۀ مورد نیاز به اندازۀ کاافی نباشاد و حابس ایان
خوراکی موجب میشود که تودۀ مردم آن شهر ،بدون این خوراکی در عسار و حارج قارار
گیرند؛ که در این صورت به مقتاای اطالق و تقیید باید آن سه گروه را حمل بر این گروه
چهارم که تفصیل بین وجود و عدم مواد غذایی در شهر کرده اسات ،نماود؛ یعنای اگار در
شهر آذوقه دیگری باشد ،با حبس این طعام احتکار حاصل نمایشاود و در صاورت عادم
طعام ،احتکار محقق میشود؛ آنگاه چون در گروه پنزم موارد خاصی ذکر شده است ،ایان
موارد خاص ،مقید آن طعام مطلق گشته آن را تفسیر میکند؛که در نتیزه ماراد از طعاام در
روایات قبلی ،این موارد ش گانه خواهد بود :گندم ،جو ،خرما ،کشام  ،روغان نبااتی و
روغن زیتون است و به این طریق نظر مشهور تقویت میشود.
بسی جای تعزب است که صاحب جواهر ،پس از نقل این روایات ،گفته است که ایان
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روایات افزونبر ضعف سند ،نمیتواند د لت بر حرمت کند ،چون لسان و بیان آن قاصر از
افادۀ حرمت است (نزفی ،1368 ،ج.)480 :22
وجه تعزب این است که در ایان روایاات ،محتکار ،ملعاون ،اهال دوزد و در ردیاف
شاربان خمر و د ن به زنا ،و بدتر از سارقان دانسته شده و بلکاه در برخای روایاات نیاز
کیفر و مزازات برای او تعیین شده است که هیچکادام از ایان ماوارد ،نمایتواناد در حاق
مرتکب مکروه ،صدق کند .بنابراین حق با مشهور است که به حرمت احتکار نظار دادهاناد؛
اما در مورد مختص بودن احتکار به این موارد خاص ،در بحث بعدی کاه گساترۀ احتکاار
است ،پرداخته میشود.
 .7گسترۀ احتكار
عالمه مزلسی میگوید :مشهور بین فقها احتکار در پنج مورد است ،اما برخی فقها نماک و
روغن زیتون را نیز به این موارد اضافه کردهاند (مزلسی1404 ،ق ،ج .)154-155 :19
قطب راوندی نمک را به آنها افزوده است (راوندی1405 ،ق ،ج .)52 :2البته در برخای
روایات ،احتکار طعام ،بهطور کلی ممنوع شده است (طوسی1407 ،ق ،ج ،)159 :7ازاینرو
برخی فقها جریان حکم آن را در همۀ موارد نیاز غذایی بعید ندانستهاند (اصفهانی1422 ،ق:
 )329-328و برخی دیگر آن را به همۀ نیازمندیهاای عماومی مانناد خاوراک ،پوشااک و
مسکن تعمیم دادهاند .مستند گروه اخیر ،قاعادۀ ضارر ،قاعادۀ حارج و تعلیال روایاات
احتکار است (محقق داماد .)55 :1362 ،برخی ذکار ماوارد خااص در روایاات را ،از بااب
نمونه و از باب قاایای خارجی نه قاایای حقیقای دانساته اسات ،ازایانرو معتقدناد کاه
احتکار به موارد یادشده در روایات اختصااص نادارد ،اماا تعیاین مصاادیق آن از وظاایف
حکومت است (حائری ،1395 ،ج.)196 :1
 .1 .7نقد و بررسی

الحاق نمک به مواردی که مشهور گفتاه اسات هایچ مساتندی نادارد ،اماا مساتند مشاهور
میتواند روایات ذیل باشد:
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1و .2روایت غیاث از امام صادق(ع) که میفرماید :احتکار نیست مگار در گنادم ،جاو،
خرما ،مویز و روغن نباتی .همچنین است در روایت ابای البختاری (حار عااملی1403 ،ق،
ج.)313-314 :12
البته در روایت صدوق از غیاث ،روغن زیتون هم ذکار شاده اسات (صادوق 1413ق،
ج.)265 :3
 .3روایت سکونی که هماهنگ با نقل شیخ صدوق است (حر عاملی1403 ،ق ،ج.)314 :12
 .2 .7نتیجۀ این سه روایت

قبالً گذشت ،از آنزا که این روایات مثبتاند ،بین آنها تنافی وجود ندارد و باید به روایات
اخیر ملتزم شویم و موارد احتکار را ش

مورد بدانیم؛ با وجود این بهنظر میرسد کاه ایان

موارد از باب نمونه ذکر شده است ،چراکه امروزه زبیاب (ماویز) از خاوراکیهاای اصالی
نیست و حتی میتوان گفت که روغن زیتون نیز چنین است .افزونبر این ،اگر آذوقۀ اصلی
شهری یا کشوری ،برنج یا ذرت باشد باید احتکار آن را بدون اشکال بدانیم ،درصورتیکاه
چنین نیست؛ آیا کسانی که داروی مورد نیاز ،یا پوشاک و مسکن و وسایلۀ نقلیاۀ ضاروری
مردم را احتکار میکنند ،محتکر و مستکبر اقتصادی نیستند در مورد احتکار باید ماالک آن
لحاظ شود که مالک در برخی روایات نیاز ماردم (حار عااملی1403 ،ق ،ج )317 :12و در
برخی دیگر ضرر و اضرار به آنان دانسته شده اسات (سیدرضای1414 ،ق)426 :؛ یعنای در
نظام معیشتی و اقتصادی یک کشور نباید هیچ خللی و اخاللی صورت گیارد؛و هماانطاور
که با نبود گندم و احتکار آن ،مردم بیچاره میشوند؛با کمبود نفت نیز به زحمت میافتناد و
این تلقی که چون نفت در روایاات ذکار نشاده اسات ،پاس احتکاار در ماورد آن صادق
نمیکند ،کامالً نادرست است؛ بنابراین بههیچوجه نباید جمود بار الفااظ کارد و باه ماوارد
مزبور در روایات بسنده کرد و مذاق عرف نیز همین را اقتاا میکند کاه در ایان صاورت
قاعدۀ ضرر با قاعدۀ تسلیط تعارض پیدا کارده و بار آن حااکم مایشاود و جلاوی آن را
میگیرد ،ازاینرو حاکم شرع ،محتکر را مزبور به فروش کا ی خود میکند (حار عااملی،
1403ق ،ج .)316 :12گفتنی است در بعاای روایاات گذشاته ،واژۀ متااع در کناار طعاام
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بهصورت ذکر عام پس از خاص آمده است (حر عاملی1403 ،ق ،ج )315 :12که بیانگر آن
است که احتکار تنها در آذوقه نیست ،بلکه شامل تمام اجناسی میشود که مورد نیاز ماردم
است و نمیتوان در مورد آنها بیتفاوت بود؛ پس با توجه به علت نهی از احتکار که نیاز و
عدم ضرر و اضرار به دیگران است ،بایاد احتکاار را در هماۀ ماوارد خاوراکی ،پوشااکی،
لوازمخانگی ،وسایل نقلیه ،مسکن و غیر آن دانست.
 .3 .7سیرۀ علوی(ع) در برخورد با احتكار

الف) نامۀ امام به مالک اشتر که در آن از احتکار نهی کردند ،چون رسول خادا(ص) از آن
نهی فرموده است و این سودجویی ضرری است برای همگان و ننگای اسات بار والیاان و
سپس دستور به مزازات عاد نۀ محتکر میدهند و تنظیم بازار را بر مبنای آسانی و عادالت
بر عهدۀ حکومت قرار میدهد (سیدرضی1414 ،ق.)438 :
از این عهدنامه ،استفاده میشود مالک احتکار ضرر اسات و نمایتواناد مکاروه باشاد،
چراکه عمل مکروه ،در شریعت مزازات ندارد؛ افزونبر ایان ،مناسابت حکام و موضاوع،
اقتاای حرمت میکند.
ب) نامۀ امام علی(ع) به رفاعۀ که پس از نهی در صورت ارتکاب دساتور باه تنبیاه بادنی
دادند و با آشکار ساختن آنچه احتکار کرده است ،او را مزازات کن (مغربی ،1385 ،ج.)36 :2
 .1 .3 .7نقد و بررسی
در این نامه برای محتکار دو مزاازات ماادی و معناوی تعیاین شاده اسات؛ یعنای بارای
جلوگیری از پدیدۀ شوم احتکار باید از دو اهرم استفاده کرد ،هم باید بادن محتکار باه درد
آید و تعزیر شده و هم باید آبروی او ریخته شود.
ج) سوزاندن آذوقۀ احتکارشده توسط آن حارت(ع)
در کتاب المحلی روایت شده است که علی بن ابایطالاب(ع) غلاهای را کاه صادهزار
درهم قیمت داشت و احتکار شاده باود ،ساوزانید (اندلسای ،بایتاا ،ج .)573 :7همچناین
عبدالرحمن بنقیس از حبی

نقل میکند که علی بن ابیطالب محصو تی که من در سواد
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(اطراف کوفه) احتکار کرده بودم ،سوزاند و اگر نمیسوزاند به مقدار محصول کوفاه ساود
میبردم (اندلسی ،بیتا ،ج.)573 :7
افزونبر این مطابق برخی روایات آن حارت(ع) هنگام گذر بر شط فرات با کپاۀ غلاه
یکی از تزار که آن را نگاه داشته بود تا هنگام گرانی بفروشد ،برخورد نماود و دساتور داد
سوزانده شد (متقی هندی1401 ،ق ،ج.)182 :4
 .2 .3 .7نقد و بررسی
این روایات از نظر سند ،ضعیفاند ،چراکه از طارق ماا ،روایات نشادهاناد و بادینسابب
نمیتوان به آنها استناد کرد؛ اما از حیث د لت ،باز دچار چال اند و آن اینکه با وجود نیاز
تودۀ مردم ،چرا امام(ع) مبادرت به آت

زدن کرده است درحالیکه نباید بارای رهاایی از

یک مشکل ،گرفتار مشکل دیگری شد.
اما در پاسخ چال

د لی میگوییم مالک در احتکار اضرار به غیر است که با استناد باه

قاعدۀ ضرر اینچنین با محتکران باید برخورد شود و ممکن اسات ایان فارد محتکار ،باا
وجود درخواست امام(ع) باه عرضاۀ کاا باه باازار ،بااز مخالفات کارده باشاد .ازایانرو
حارت(ع) با توجه به قاعدۀ ضرر اقدام به آت

زدن کرده است ،همچنانکه پیاامبر(ص)

در جریان سمرةبنجن ب چنین عمل کرد؛ چه در شریعت هر کااری کاه موجاب ضارر باه
مردم شود ،ممنوع است و حاکم میتواند جلوی آن را بگیرد.
 .8نتیجه
امام علی(ع) از راههای متفاوتی جلوی این پدیدۀ غیرانسانی را میگرفت؛ گااه باا مزاازات
بدنی ،گاه مزازات معنوی؛ گاه با نهادن کا در مألعام و گاه آتا

زدن کاا ی احتکااری؛

این عملکرد میتواند بهترین راهکار برای کارگزاران دولتی در برخورد با مفسدان اقتصادی
در زمینۀ احتکار باشد.
 .1 .8نتیجهگیری

 .1فقها اتفاق نظر دارند که احتکار یک امر مرجوحی است؛
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 .2در میان آنها در حرمت یا کراهت احتکار اختالفنظر وجود دارد؛
 .3فتوای مشهور حرمت آن است و حق همین است؛
 .4مقتاای روایات د لت بر حرمت میکند ،چون لعن بر محتکر ،و اجباار باه فاروش
کا  ،و مزازات و کیفر وی و غیره ،با حرمت احتکار سازگاری دارد و هیچکادام از ماوارد
مزبور ،در حق مرتکب مکروه ،صدق نمیکند؛
 .5قول به کراهت با چال

اختالل نظام اقتصادی مملکت روبهروست .ازایانرو ماالک

در حرمت احتکار ،ضرر رسیدن به مردم و نیازشان به کا است که در شریعت ،رفع نیاز و
دفع ضرر از ضروریات است؛
 .6به حسب قاعدۀ تسلیط ،افراد مسلط بر اموال خود هستند؛ اما ایان قاعاده تاا زماانی
است که موجب ضرر و اضرار به غیر نشود که در این صورت با قاعدۀ ضرر تعارض پیدا
میکند و قاعدۀ ضرر بر آن حاکم میشود؛
 .7مشهور بین علما حرمت غالت چهارگانه و روغن نباتی و روغن زیتون اسات ،ولای
حق این است که نباید جمود بر الفاظ کرد و باید موارد مذکور در روایات را حمل بر مثال
کرد ،چراکه حرمت احتکار دارو-مثالً-کمتر حرمت احتکار کشم

نیسات؛ بناابراین بایاد

حرمت احتکار را عام دانسته و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و هرچه تودۀ مردم به آن
نیازمندند بدانیم ،حتی اگر آن نیاز ،پوشک بچه باشد؛
 .8با توجه به سیرۀ امام علی(ع) دولت موظف اسات باا شادت باا مفسادان اقتصاادی
برخورد کرده و بازار را تنظیم کند ،از هرج و مرج خارج سازد؛ البته در برخورد با محتکران
باید حد اعتدال را مراعات کند و نباید در مورد آنان مرتکب اجحاف شد.
راههای پیشنهادی
دو راهحل پیشنهاد میشود :الف) پیشگیری؛ ب) مزازات.
الف) راه پیشگیری دارای چند گام است:
گام نخست :شناسهدار کردن انبارهای کشور و ایزاد بانک جامع انبارها و ترانزیت کاا
از مبدأ به مقاصد دارای انبار شناسهدار تأکید میشود.
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ب) اتحادیههاا مکلافاناد تاا موجاودی انبارهاای خاود را باا رویکارد پیشاگیری از
سوءاستفاده و احتکار در مقاطع زماانی باه نهادهاای نظاارتی اعاالم کنناد و نظاارتهاای
درونصنفی با رویکرد ناامنسازی فعل احتکار میبایست با جدیت تعقیب شود.
ج) یکی دیگر از اقدامهای مؤثر این زنزیره ،تأمین ذخایر کا های حساس و آسیبپذیر که
ارتباط مستقیمی با ارتزاق و معیشت مردم دارد ،از سوی دستگاه دولت است.
د) یکی دیگر از راهبردهای حائز اهمیت در این مسیر ثبات نسبی در خصاوص تعیاین
فهرست کا های مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار است.
ها) در برنامهریزیهای مرتبط با مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله احتکاار بساتههاای
تشویقی نهادهای امنیتی و انتظامی بهعنوان یک موتور محرک نباید مغفول واقاع شاود و از
ظرفیتهای گستردۀ مشارکتهای مردمی و همکاریهاای مادنی نیاز در راساتای کااه
گمنامی محتکران و شناسایی انبارهای دپوی کا در حریم شهرها و روستاها نیز میتوان به
بهترین شکل استفاده کرد.
و) تهیۀ بانک جامع اطالعاتی محتکران و مراقبتهای محساوس و نامحساوس ایشاان،
تأکید بر شفافیت اقتصادی در حوزۀ رصد کا از مبدأ تا مقصد و نظارت دقیق بر باازار باا
رویکرد پیشگیریمدار و ممنوعیت افزای های بیرویه و لزاامگسایختۀ کا هاای اساسای
میتواند انگیزههای ارتکاب به احتکار را تا حد فراوانی افزای

دهد

ب) مزازات
رویههای قاایی و با بردن هزینههای ارتکاب جرم در خصوص فعل مزرمانۀ احتکار
نیز میتواند در این مقوله ،حائز اهمیت تلقی شود و اطالعرسانی از ماحصال رویکردهاای
تأدیبی میتواند مثبت ارزیابی شود.
با توجه به قانون نظام صنفی مصوب  1382جریمۀ احتکار با عنایت بهدفعات تکرار در
طول هر سال به شرح زیر است:
الف) مرتبۀ اول :الزام محتکر به عرضه و فاروش کال کا هاای احتکارشاده و جریماۀ
نقدی معادل  50درصد قیمت روز کا های احتکارشده.
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ب) مرتبۀ دوم :الزام محتکر به عرضۀ خرید و فروش کل کا های احتکارشده و جریمۀ
نقدی معادل دو برابر قیمت روز کا های احتکارشده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل
کسب بهعنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج) مرتبۀ سوم :الزام محتکر به عرضۀ خریاد و فاروش کال کا هاای احتکاار شاده و
جریمۀ نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کا های احتکارشده و نصب پارچه یا تابلو بر سر
در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
بهنظر میرسد که اگر احتکار بهصورت گسترده باشد ،بهطاوریکاه موجاب اخاالل در
نظام اقتصادی شود ،مشمول افساد فیا رض در قانون مزازات یا قانون اخاللگران خواهاد
شد و مزازات آن اعدام خواهد

بود.
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 .7اصفهانی ،محمدحسین (1418ق) .حاشیة کتاب المکاسب ،چ اول ،قم :أنوارالهدی.
 .8األندلسی ،ابنحزم (بیتا) .المحلی باآلیار ،بیروت :دارالفکر.
 .9انصاری ،مرتای (1415ق) .المکاسب ،چ اول ،قم :کنگرۀ شیخ انصاری.
 .10بحرانی ،یوسفبناحمد (1405ق) .الح ائ الناضرة ،چ اول ،قم :جامعۀ مدرسین.
 .11حائری ،مرتای ( .)1395ابتغاءالفِیلة ،قم :جامعۀ مدرسین.
 .12حرِّعاملی ،محمدبن حسن (1403ق) .وسائل الشیعة ،چ پنزم ،بیروت :دارإحیااء التاراث
العربی.
 .13حسینی عاملی ،ساید جاوادبن محماد (1419ق) .مفتدا الکرامدة ،چ اول ،قام :جامعاۀ
مدرسین.
 .14حلبی ،ابوالصالح ،تقیالدین بن نزم الدین (1403ق) .الکافی فیالفقه ،چ اول،
کتابخانۀ عمومی امام امیرالمؤمنین(ع).

اصفهان:
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 .15حلِّی ،ابنادریس (1410ق) .السرائر ،چ دوم ،قم :جامعۀ مدرسین.
 .16حلِّی ،احمدبن محمد (1407ق) .المهذبالبارع ،چ اول ،قم :جامعۀ مدرسین.
 .17حلِّی ،حسنبن یوسفبن مطهر (1420ق) .تحریراألحکدام ،چ اول ،قام :مؤسساۀ اماام
صادق(ع).
1414(--------------- .18ق) .تذکرة الفقهاء ،چ اول ،قم :آلالبیت(ع).
1412( ------------- .19ق) .منتهیالمطلب ،چ اول ،مشهد :مزمع البحوث اإلسالمیۀ.
1413( ----------- .20ق) .قواع األحکام ،چ اول ،قم :انتشارات جامعۀ مدرسین.
1413( ----------- .21ق) .مختلفالشیعة ،چ دوم ،قم :انتشارات جامعۀ مدرسین.
1419( ----------- .22ق) .نهایةاإلحکام ،چ اول ،قم :مؤسسۀ آلالبیت(ع).
 .23حلِّی ،فخرالمحققین ،محمدبن حسنبن یوسف (1387ق) .ریِا الفوائد  ،چ اول ،قام:
مؤسسۀ اسماعیلیان.
 .24حلِّی ،مقدادبن عبداللِّه سیوری (1404ق) .التنقیح الرائدع ،چ اول ،قام :کتابخاناۀ آیاۀاهلل
مرعشی نزفی.
 .25حمیری ،عبداهللبنجعفر (1413ق) .قرباإلسناد ،چ اول ،قم :آلالبیت(ع).
 .26خمینی ،سید روحاللِّه (بیتا) .تحریرالوسیلة ،چ اول ،قم :دارالعلم.
1421( ----------- .27ق) ،کتابالبیع ،چ اول ،تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشار آثاار اماام
خمینی قدسسره.
 .28خویی ،سید ابوالقاسم (1410ق) .منهاجالصالحین ،چ بیستوهشتم ،قم :مدینۀالعلم.
( ------------ .29بیتا) .مصبا الفقاهة ،بیجا.
 .30راوندی ،سعیدبن عبداللِّه (1405ق) .فقهالقرآن ،چ دوم ،قام :کتابخاناۀ آیاۀاهلل مرعشای
نزفی.
 .31زمخشری ،محمودبنعمر (1407ق) .الکشاف ،چ سوم ،بیروت :دارالکتاب العربی.
 .32سالِّر ،حمزۀبن عبدالعزیز (1404ق) .المراسمالعلویة ،چ اول ،قم :منشوراتالحرمین.
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 .33سیستانی ،سید علای (1414ق) .قاعد ة ال ضدرر و الضدرار ،چ اول ،قام :دفتار آیاۀاهلل
سیستانی.
 .34شریفرضی ،محمدبنحسین (1414ق) .نهجالب غه ،چ اول ،قم :هزرت.
 .35شهید اول ،محمدبنمکی (1417ق) .ال روسالشرعیة ،چ دوم ،قم :جامعه مدرسین.
1410( ---------------- .36ق) .اللمعددة ال مشددقیة ،چ اول ،بیااروت :دارالتااراث-
الداراإلسالمیۀ.
 .37شهید ثانی ،زینالدینبن علی (1410ق) .الروضةالبهیة (المحشِّای کالنتار) ،چ اول ،قام:
کتابفروشی داوری.
1413( -------------- .38ق) .مسالکاألفهام ،چ اول ،قم :مؤسسۀ المعارف اإلسالمیۀ.
 .39صدوق ،محمدبنعلی (1415ق) .المقنع ،چ اول ،قم :امام هادی(ع).
1403( --------------- .40ق) .الخصال ،قم :انتشارات جامعۀ مدرسین.
1413(-------------- .41ق) .مددنالیحِددرهالفقیدده ،چ دوم ،قاام :انتشااارات جامعااۀ
مدرسین.
 .42طباطبایی ،علیبنمحمد (1418ق) .ریاضالمسائل ،چ اول ،قم :آلالبیت(ع).
 .43طریحی ،فخرالدینبنمحمد ( .)1375مجمعالبحرین ،چ سوم ،تهران :مرتاوی.
 .44طوسی ،محمدبنحسن (1387ق) .المبسوط ،چ سوم ،تهران :مکتبه مرتاویه.
1390( --------------- .45ق) .االستبصار ،چ اول ،تهران :دارالکتب اإلسالمیۀ.
1407( --------------- .46ق) .تهددذیباألحکددام ،چ چهااارم ،تهااران :دارالکتااب
اإلسالمیۀ.
 .47فاضللنکرانی ،محمد (1427ق) .تفصیلالشریعة فدی شدر تحریدر الوسدیلة ،المکاساب
المحرمۀ ،چ اول ،قم :مرکز فقهی ائمۀ اطهار(ع).
 .48فیومی ،احمدبنمحمد (1414ق) .المصبا المنیر ،چ دوم ،قم :دارالهزرۀ.
 .49کاتوزیان ،ناصر ( .)1393قانون م نیدر نظم حقوقی کنونی ،چ چهل و دوم ،تهران :میزان.
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 .50کلینی ،محمدبنیعقوب (1407ق) .الکافی ،چ چهارم ،تهران :دارالکتب اإلسالمیۀ.
 .51المتقیالهندی ،علیبنحساامالادین (1401ق) .کنزالعمدال ،چ پانزم ،بیاروت :مؤسساۀ
الرسالۀ.
 .52مزلسی ،محمدباقر بن محمادتقی (1403ق) .بحداراألنوار ،چ دوم ،بیاروت :دارإحیااء
التراث العربی.
 .53محقق ثانی ،علیبنحسین (1414ق) .جامعالمقاص  ،چ دوم ،قم :آلالبیت(ع).
 .54محقق حلی ،جعفربن حسن (1408ق) .شرائعاإلس م ،چ دوم ،قم :مؤسسۀ اسماعیلیان.
1418( -------------------- .55ق) .المختصدددرالنافع ،چ ششااام ،قااام :مؤسساااۀ
المطبوعات الدینیۀ.
 .56محقق داماد ،سید مصطفی (« ،)1367احتکار» در دایرةالمعارف بزرگ اسد می ،چ اول،
تهران :مرکز دائرۀالمعارف بزرگ اسالمی.
 .57محقق سبزواری ،محمادباقربن محماد ماؤمن (1423ق) ،کفایدةاألحکدام ،چ اول ،قام:
جامعۀ مدرسین.
 .58مغربی ،نعمانبن محمد (1385ق) .دعائماإلس م ،چ دوم ،قم :آلالبیت(ع).
 .59مفید ،محمادبن محماد (1413ق) .المقنعدة ،چ اول ،قام :کنگارۀ جهاانی هازارۀ شایخ
مفید(ره).
 .60نزفی ،محمدحسن (1404ق) .جواهرالک م ،چ هفتم ،بیروت :دارإحیاء التراث العربی.
 .61نراقی ،احمد (1415ق) .مستن الشیعة ،چ اول ،قم :آلالبیت(ع).
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