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  چكيده
تن از مصرف كننده، سخن از تمـامي اشـخاص جامعـه و جسـتجوي حقـوق مصـرف كننـده،        فسخن گ

اين موضوع در عين اهميت، كمتـر مـورد توجـه و حساسـيت ويـژه در      . جستجوي حقوق تمام آنهاست
طبـق يافتـه   . كشور ما بوده است؛ به نحوي كه سخن گفتن از آنها كامالً نو و در خور توصيه مـي باشـد  

ن اسالم به حقوق مصرف كننده، مسئوليت دولت در اين زمينـه و اقـدامات ضـروري    هاي اين مقاله دي
در معـامالت تنهـا نمونـه هـايي بـراي      ... تحريم ربا، نهي از احتكار و . براي حمايت از آن پرداخته است

 . حمايت از حقوق مصرف كننده در فقه اسالمي است

مي تـوان  . صرف كننده پرداخته شده استدر بخش دوم به عملكرد اقتصاد ايران در حوزه حقوق م
توان حضـور پررنـگ   گفت در ايران قاعده نظام بازار ناكارا عمل كرده است كه مهمترين دليل آن را مي

قواعد و قوانين بـه  . هاي ناشي از اين حضور بيان كرد ها و انحصارات و رانت خواريگريدولت و تصدي
تنها به شفافيت بازار كمكي نكـرده، بلكـه خـود بـه عـاملي      ه نگونه اي تعيين شده و اجرا مي گردد كه 

 . تبديل شده كه بر وخامت اوضاع دامن زده است

در نهايت مي توان گفت حقوق مصرف كننده و حمايت ازآن در ايران و آنچه كه مدنظر اسالم بوده 
  .و در صدر اسالم بر آن تأكيد فراوان شده است فاصله زيادي دارد

  
  ، اقتصاد ايرانبازار حقوق مصرف كننده، اسالم، اخالق، :واژگان كليدي
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  مقدمه

طي دهه هاي اخير حفظ سالمت جامعه و منافع مصرف كنندگان در قلمرو وظايف و مسـئوليت  

جامعه سنتي و در اقتصاد كشاورزي كه توليد و مصـرف كاالهـا    در .حكومت ها قرار گرفته است

مصداقي نداشت، حمايت و » مصرف كنندگان«گروه مستقلي به عنوان  خانوارها بود و محدود به

پس از انقالب صنعتي و شكل گيري گروهي به نام مصرف كننـده،  . دفاع از آنان بي معنا مي بود

تدريج حمايت از مصرف كنندگان در برابر توليدكنندگان و فروشـندگان بـه صـورت ضـرورتي     هب

  .آمدسياسي و اجتماعي در

تكنيـك و فنـون بسـيار     پيشرفت صنعت و پيدايش اختراعات و ابداعات جديد كه مبتني بر

. پيچيده اند موجب ارائه انواع و اقسام كاالها و محصـوالت ناشـناخته بـه جامعـه گرديـده اسـت      

ساختار اين كاالها غالباً چنان پيچيده، فني و تخصصي است كه نه تشـخيص سـالمت يـا عيـب     

آن زمينه به سادگي ممكن است كـه   خريدار عادي و فاقد اطالعات كارشناسي در وسيلهه كاال ب

به همين دليل در موارد متعددي مصـرف   ؛گاهي شيوه استفاده از آن را هم به درستي نمي داند

عيوب كاال و در نتيجه استفاده از كاالي معيوب دچار ضـرر و   كنندگان گاه به علت عدم اطالع از

هاي بدني شديد گشته اند و گاه نيز حتي با وجود سالمت كامـل كـاال بـه     زيان فاحش و صدمه

علت عدم اطالع از روش استفاده و كاربرد صحيح و يا عدم اطالع از خطرات كاربرد ناصـحيح آن  

   .دچار صدمه و زيان شده اند

منصـفانه  . هرچه جوامع به سمت صنعتي شدن پيش مي روند اين مشكالت حادتر مي شـود 

مـن  (ليد كننده درمقابل سودي كه مي برد از زيĤنهاي ناشي از كار خويش مصون بماند نيست تو

و به عالوه در اينكه هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند شكي نيست ) مغرله الغنم فعليه ال

بديهي است كه عدم توجه به اهميت جبـران خسـارت مصـرف كننـده، موجـب       .)قاعده الضرر(

اكنون مساله اين است كه . ي و به خطر افتادن سالمت جامعه خواهد گرديداخالل در نظم عموم

توليد كننده از ناآگاهي مصرف كننده و اعتماد او سـوء اسـتفاده كنـد و كاالهـاي معيـوب و       اگر

زيـان وارد سـازد، چـه كسـي      خدمات نامناسب را به مصرف كننده عرضـه دارد و بـه او ضـرر و   

با توجه به مطالب فـوق ضـرورت حمايـت از    . الها و خدمات استمسئول زيĤنهاي ناشي از اين كا

هر چند به علـت رواج اصـطالح مصـرف كننـده در دوران      .حقوق مصرف كننده آشكار مي شود

معاصر، اين اصطالح در فقه ذكر نشده، اما فقه به حقوق مصرف كننده و راه هاي حمايـت از آن،  

. امات ضروري براي حمايت از آن پرداخته اسـت همچنين به مسئوليت دولت در اين زمينه و اقد

... ضوابطي كه در ابواب معامالت براي داد و ستد مقرر شده، همچنين تحريم ربا، نهي احتكـار و  
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در . در معامالت، تنها نمونه هايي براي حمايت از حقوق مصـرف كننـده در فقـه اسـالمي اسـت     

ده ولي ضروري است اين مفـاهيم بـا   حقوق اسالمي به صورت تفصيلي به بحث خيارات تأكيد ش

زباني ساده و قابل فهم عموم بيان و اعالم شود تا مصرف كننده با حقـوق شـرعي خـود در ايـن     

  .زمينه آشنا باشد

  

  تعريف مصرف كننده. 1

مصرف كننده كسي است كـه در يـك فراينـد خـرج     « :در تحليل هاي اقتصادي گفته شده است

  .»و خدمات ديگران استفاده مي كند كردن پول قرار دارد و از كاالها

مصرف كننده آخرين كسي است كه كاال يا خدمات به دست وي مي رسد و  :برخي گفته اند

با بررسـي قـانون حمايـت از حقـوق مصـرف      . از آنها استفاده كرده يا آنها را به مصرف مي رساند

را خريداري كرده اند كنندگان مالحظه مي شود، حمايت قانوني محدود به كساني است كه كاال 

و برخالف نام آن، مصرف كنندگان و اسـتفاده كننـدگان كـاال كـه الزامـاً ممكـن اسـت خريـدار         

اين در حالي است كه طبق قـوانين كشـورهاي توسـعه     .نباشند، از دايره حمايت خارج مي شوند

-قرار مـي كنندگان كاال حتي اگرخريدار نباشند، تحت حمايت يافته، استفاده كنندگان و مصرف

هر شخص حقيقي يا حقوقي  :كننده را چنين تعريف نمايدشايسته است قانونگذار مصرف. گيرند

كه كاال يا خدماتي را براي استفاده شخصي يا عمومي خريداري كـرده و يـا بـا اذن مالـك از آن     

  .انتفاع مي كند

 

  حقوق مصرف كننده. 2

ي كه مصرف كننده در قبال عمل خريـد يـك   حقوق مصرف كننده يعني مجموعه اختيارات و امتيازات

نقـص، احـراز    كاال يا خدمت از فروشنده دريافت مي كند تا در صورت بروز اشكال معلوم شدن عيب و

و زيان، عدم كارآيي و ثمربخشي و يا ايراد خسـارت بـراي جبـران خسـارت خـود از آن اسـتفاده        ضرر

تمام تعاريف مسائل مربوط به فرهنگ و حقـوق   به طور كلي مي توان اين گونه عنوان كرد كه در. كند

مصرف و مصرف كننده در جهت كاهش آسيب پذيري اكثر مردم به عنوان مصـرف كننـده بـه نـوعي     

گونه بي نظمي توليدكنندگان و برخورد با تخلفات اقتصـادي  رعايت عدالت اجتماعي و جلوگيري از هر

بـا يـك ديـدگاه كلـي حقـوق      . رفتـه اسـت  در جهت حمايت از حقوق مصرف كنندگان مد نظر قرار گ

  .مصرف كننده عبارت است از در نظر داشتن منافع بلندمدت تمامي افراد جامعه
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  ضرورت حمايت جدي از مصرف كننده. 3

  :رسدكننده ضروري به نظر ميپردازيم، حمايت جدي از مصرفبه داليلي كه در زير به آنها مي

دست آوردن كاال و خدمات ناگزير از ارتبـاط  ه مصرف كننده براي ب :ضعف مصرف كننده )الف

. اشخاصي كه شغلشان فروش كاال و يا ارائه خدمات مي باشد. با اشخاص حقيقي يا حقوقي است

البته بر كسي پوشيده نيست كه ارتباط بين اشخاص حرفه اي و مصرف كننده به طـور طبيعـي   

اتي كه او در اختيار دارد و اغلب تـوان مـالي او بـه وي    صالحيت حرفه اي، اطالع. نامتعادل است

  .اجازه مي دهد كه خود را بر مصرف كننده تحميل نمايد

  

قانون وظيفه دارد كه از ضعيف در برابر قوي حمايـت   :وظيفه قانون در حمايت از ضعيف )ب

ـ    دگي در آن كند، اگر در يك جامعه افرادي همواره مورد سوء استفاده قدرت ها قـرار گيرنـد، زن

بـه همـان   . قانون با حمايت از ضعيف تمايل به تشكيل يك جامعـه آرام دارد . ممكن نخواهد بود

دليل كه بر لزوم حمايت از مزد بگيران، كشاورزان، تجار كوچك اتفاق نظـر وجـود دارد، بايـد از    

  .مصرف كننده نيز حمايت كرد

  

توجه به عدم تعادل روابـط بـين   با  :ناتواني حقوق كالسيك در حمايت از مصرف كننده )ج

شود كـه آيـا   ال مطرح ميؤافراد حرفه اي و مصرف كننده و لزوم حمايت مقنن از ضعيف، اين س

حقوق خصوصي كالسيك براي تضـمين   قانون مدني توان تضمين حقوق مصرف كننده را دارد؟

عليـه عـدم تعـادل    هـايي  حلاگرچه در قانون مدني به راه. حمايت از مصرف كننده، ناتوان است

هاي قانون مـدني بـراي مصـرف كننـده قابـل دسـترس       اما راه حل؛ قراردادي برخورد مي كنيم

براي اينكه راه حل ها، غالباً متضمن اقامه دعوي در محاكم است كه بايـد پـس از انعقـاد    . نيست

   .1قرارداد و اغلب پس از اجراي آن به صورت فردي انجام شود

از مهمترين موارد مورد نيـاز يـك   ( اعتبار و اعتماد افراد به يكديگر آنچه كه در گذشته باعث

در شرايط نبود چك و ابزارهاي مالي منتـوع، اسـالم و   ) بازار كه امروزه بسيار كمرنگ شده است

. پاييبندي به قوانين آن در بازار بوده است و به راحتي چنين امر مهمي در بازار محقق مـي شـد  

رنگ شدن ايمان و عدم تعهد در باطن، علي رغم جايگزيني چك و سـفته  اما امروزه به دليل كم

  . مي باشند كه ملموس تر و به ظاهر معتبرتر مي نمايد، مردم با گرفتاري هاي متعددي مواجه

                                                                                                               
ارشد، حمايت كيفري حقوق مصرف كننده با مطالعه تطبيقي آن در رمضان، محمدتقي، پايان نامه كارشناسي . 1

  .10، ص 1378، دانشكده معارف اسالمي و حقوق، )ع(حقوق جزاي فرانسه، دانشگاه امام صادق 
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اطالع خريداران و فروشندگان از حقوق خود، شروط معاملـه و احكـام مربـوط بـه معـامالت      

در ايـن   .متحمل ضرر و زيان ناشي از عدم آگاهي نشوندسبب مي شود كه آنها در معامالت خود 

تـوان بـه   زمينه شارع ضوابط دقيقي را براي داد و ستد معين كرده اسـت؛ بـه عنـوان مثـال مـي     

شرايطي كه فقها براي صحت عقد بيع بيان كرده اند و بـه سـفارش هـاي الـزام آور يـا اخالقـي       

آگـاهي از   .در معامالت 2و تدليس 1ز احتكار، غبنتحريم ربا، نهي ا :مانند .بزرگان دين اشاره كرد

احكام، انگيزه عمل به احكام اسالمي را افزايش داده و كمك مي كند افراد از معامالت مشـكوك  

اخالق در بازار اسالمي مفهومي است كه بـا رعايـت    .كه مخل شفافيت بازار است، دوري گزينند

خداوند متعال نزديكتـر مـي شـود و از ثـواب      آن، انسان درجه اي از كمال را كسب مي كند، به

، جـاودانگي  3انسان دين مدار در سايه توجه به گستره وسـيع زنـدگي  . گردداخروي بهره مند مي

و نيز نظام عادالنه پاداش و عقوبـت اخـروي،    4زندگي پس از مرگ، امانت بودن نعمت هاي الهي

فـردي و   هـاي با جلوگيري از بروز لغـزش  شود كهمجهز به نوعي نيروي انگيزشي و كنترلي دروني مي

اجتماعي، نه تنها او را به عمل بـه وظـايفش نسـبت بـه خـود، سـاير انسـĤنها و حتـي طبيعـت          

رواج چنـين   .6، بلكه او را به سوي انجام كارهاي خيـر سـوق مـي دهـد    5خواندپيرامونش فرا مي

  .ضاي بازار را شفاف مي سازدنگرشي در بازار اسالمي، منجر به رفتار صادقانه بازاريان شده، ف

اسالم تالش دارد تا با گسترش ديد انسĤنها نسبت به زندگي پس از مرگ، امانتدار پنداشـتن  

آنان نسبت به نعمت هاي الهي، و نيز تعريف هويت ديني به فضاي تجارت رنـگ و بـوي عبـادي    

بـازار، مـنعكس كننـده    در 8و ايثـار  7تالش براي نهادينه كردن ارزشهايي ازجمله انصـاف . ببخشد

، وفـاي بـه   9سفارش به راسـتگويي در معاملـه   .رويكرد متعالي اسالم به اخالق كسب و كار است

نشانگر آن است كه اسـالم از نـوعي اخـالق متعـالي در فضـاي      . ..و  1، انصاف11، امانتداري10عهد

                                                                                                               
  .مساوي نبودن آنچه كه يكي از دو طرف معامله مي پردازد با آنچه كه مي گيرد. 1
ود در كاال يا بهاي آن را از طرف ديگر پنهان كند و آن را بر اين است كه يكي از دو طرف معامله، عيب موج. 2

  .خالف آن چه در واقع و جود دارد، بنماياند
  .17- 16اعلي، آيه. 3
؛ محمد بن مسعود عياشي، كتاب التفسير، 93، ص8، سيد محمدحسين طباطبايي، تفسير الميزان، ج33نور، آيه. 4

  .23، ص 2تحقيق سيد هاشم رسولي محالتي، ج 
  .38اسراء، آيه . 5
  .46كهف، آيه. 6
  .112، ص74محمد باقر مجلسي، بحاراالنوار، ج. 7
  .133، ص 74، محمد باقر مجلسي، بحاراالنوار، ج 12794، ح219، ص 11ميرزا حسين نوري، مستدرك الوسائل،  ج. 8
  .95، ص 100محمدباقر مجلسي، بحاراالنوار، ج. 9

  .82، ص 100همان، ج . 10
  .153، ص5ب كليني، الكافي، ج محمدبن يعقو. 11
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وفاي  .ي شودكند كه افزون بر شفافيت قوي، صداقت نيز بر بازار حاكم مكسب و كار حمايت مي

اخـتالف زمـان   ( تحويـل بـه موقـع كـاال و وجـوه     : به عهد در بازار از طريق ذيل انجام مي گيـرد 

، )هـاي برگشـتي  هـاي معـوق، ميـزان چـك    سررسيد با زمان تحويل كاال يا قيمت، ميزان بـدهي 

در بازار اسالمي، افزون بر تشـويق بـه    ).عمومي و مشروط( خدمات پس از فروش و سايرتعهدات

كـه   5و كتمـان عيـب  4، نجـش 3، تـدليس 2ب فضائل اخالقي، از رذايلي مانند غش در معاملـه كس

  . همگي ريشه در نيرنگ وفريبكاري دارند، نهي شده است

بـراي ايجـاد انگيـزه     شـمرده شـده و   6هـا در روايات غش در معامله، به عنوان بدترين نيرنگ

، 7وي، مانند از بين رفتن بركـت مـال  بيشتر نسبت به ترك اين عمل غير اخالقي، آثار مخرب دني

زيادي دارد و هر يـك بـه   رذايل اخالقي مصاديق . تذكر داده شده است 8و عقوبت اخروي خيانتكار

  .نحوي روحيه سود طلبي و حرص ورزي انسان را افزايش مي دهد

  

  حقوق اساسي مصرف كننده و ارتباط آن با متون ديني و فقهي. 4

پردازيم كه از جمله كننده و ارتباط آن با متون ديني و فقهي ميدر اين قسمت به حقوق مصرف

  :حقوق اساسي مصرف كننده عبارتند از

  

 خدمات سالم و بي عيب دست آوردن كاال وهحق ب. 1-4

گستردگي و فراواني كاال و خدمات موجود در بازار مصـرف و قـدرت القـاي سـليقه بـه مصـرف       

شود اين حق را براي مصرف كننده قايل شويم كـه   كنندگان از سوي صاحبان سرمايه سبب مي

هـر  . 9با فرض ارائه خدمات و كـاال وي بـا اطمينـان كامـل از آن كـاال و خـدمات اسـتفاده كنـد        

سالم و بي عيـب بـه او تحويـل     فروشنده به طور ضمني در برابر خريدار تعهد مي كند كه جنس

بدين ترتيب در هر خريد . شي از آن استپس اگر به اين تعهد وفا نكند، مسئول زيĤنهاي نا. دهد

                                                                                                               
  .235، ص 88باقر مجلسي، همان، ج محمد. 1

  .82، ص 100باقر مجلسي، همان، ج  محمد. 2
  .153، ص5بن يعقوب كليني، الكافي، ج  محمد. 3
  .348، ص73، ج 189، ص 72باقر مجلسي، همان، ج  محمد. 4
  .82، ص 100باقر مجلسي، همان، ج  محمد. 5
  .  478، ح 360بن محمد تميمي آمدي، غررالحكم و دررالحكم، ص  عبدالواحد. 6
  .22993، ح 459و ص  22991، ح 458، ص 17عاملي، وسائل الشيعه، ج بن حسن حر محمد. 7
  . 161آل عمران، آيه . 8
  .194، ص1381باقرزاده، . 9
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فروشي نوعي تضمين ضمني به سود خريدار وجود دارد كه به موجب آن همين كه عيب كـاال   و

و رابطه سببيت بين وجود عيب و خسارت خريدار به اثبات رسيد فروشنده ملزم بـه جبـران آن   

  .است

بي عيب، در اسـالم بسـيار    تالش براي دستيابي مصرف كنندگان به كاالها و خدمات سالم و

اند، مانند ريشه دار است كه در اين زمينه مي توان به شرايطي كه فقها براي مبيع در نظر گرفته

تـدليس   1آن غرر تحريم معامالتي كه در .عيب اشاره كردقابليت انتفاع و خيار طهارت عين آن و

ارد و اختيارات ويژه اي كه به كند وجود ددر معامالت جهالت يا عيوبي كه مشتري را متضرر مي

دو طرف معامله يا يكي از آنها، براي قطعي كردن معامله يا فسخ آن داده شده است كـه در ايـن   

  .اشاره كرد... ، عيب و  4، رويت3، شرط2زمينه مي توان به خيار مجلس

با استناد به مقـررات خيـار عيـب، بـا اثبـات       ،در صورتي كه عيب موجود در حين عقد باشد

اقدام فوري بر فسخ عقد بيع با فروشنده و يا مطالبـه  ) قبل از تحويل كاال( وجود عيب سابق كاال

ليكن وصف معيوب در توليد كه باعث ضمان توليدكننـده مـي باشـد، عيبـي     . ارزش مبيع نمايد

يكـي از  ) خدمات پس از فروش(نامه  ضمانت. است كه مصرف كنندگان را به مخاطره مي اندازد

شيوه هاي متداول حمايت از مصرف كننده است، كه تعهد الـزام آور توليـد كننـده را در مـدت     

زمان مشخص طبق شرايط و ضوابط مبتني بر معامله در برابـر خريـدار، بـر تعميـر كـاال و رفـع       

شـرط ضـمن عقـد، يـا     مبناي فقهي ضمانت نامـه  . معايب و نقايص و حتي تعويض آن در بردارد

شرط ضمن عقد عبارت است از الزام و التزام به چيزي ضمن عقد يا ربـط   .تعهدي مستقل است

اگرچه خدمات پس از فـروش در راسـتاي    ؛و وابستگي ميان عقد و تعهدي كه در پي آن مي آيد

جهت حمايت از مصـرف كننـده اسـت لـيكن تنهـا تعميـر، رفـع         ضمان توليد كننده و گامي در

  . ب و نقايص و گاه تعويض كاال را در بردارد و ناظر بر ساير خسارات نيستمعاي

   

                                                                                                               
ظاهري پسنديده و چيزي كه  ؛معامله اي است كه ظاهري مشتري فريب و باطني نامشخص و مجهول دارد. 1

  .دباطني ناپسند دار
  .هريك از متعاملين بعد از عقد و قبل از آن كه متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله دارند. 2
در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي فروشنده يا مشتري و يا هردو اختيار فسخ معامله . 3

  .باشد
ا فقط به وصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافي كه ذكر شده است نباشد هرگاه كسي مالي را نديده و آن ر. 4

  .هست قبول كندمختار مي شود كه بيع را فسخ كند يا به همان نحو كه 
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  ضمان در فقه اسالمي . 2-4

فقه، داراي مفهوم بسيار وسيعي است؛ زيرا به معني كفالت، حفظ و رعايت، همچنـين   ضمان در

كـه   به كاررفتـه » واجب شده آن چه ضمه به آن مشغول شده) پرداختن كردن( اداي «به معني 

در » مسئوليت ناشي از معيـوب بـودن مبيـع   «در موضوع . در اينجا، همين معني مورد نظر است

  .نوع ضمان يا جبران خسارت فرق گذاشت فقه، بايد بين دو

جبران ضرري كه مشتري به خاطر معيوب بودن كاال متحمل شده است، بـدين معنـي    :اول

. االي سالم و بدون عيب، كـاهش داده اسـت  كه عيب موجود در كاال، بهاي آن را در مقايسه با ك

براي مشـتري در انتخـاب يكـي از ايـن دو مـورد مـي       » خيار« وجود چنين عيبي در كاال، سبب

كاال و باز پـس گـرفتن بهـايي    آن است يا باز پس دادن  گردد؛ پذيرفتن كاال همراه با عيبي كه در

ف مـي تواننـد توافـق كننـد بـدون      كه در مقابل آن به فروشنده پرداخت كرده است همچنين دو طـر 

التفاوت قيمتي كه كـاالي سـالم بـا كـاالي معيـوب دارد، بـه       بهاينكه معامله به هم بخورد، فروشنده ما

بخش معامالت و در بـاب بيـع بيـان شـده اسـت، بـه        چنين موضوعي كه در فقه، در .خريدار بپردازد

  .مبحث خيارات مربوط مي شود

جبران ضرري كه در اثر به كارگيري كاالي معيوب به بار آمده است؛ بـه عنـوان مثـال     :دوم

. رسـاند خودرويي به خاطر وجود عيب، تصادف مي كند و به مشتري يـا فـرد ديگـري ضـرر مـي     

مسئوليت ناشي «يا » مسئوليت ناشي از عيب توليد«دانان به عنوان اصطالحاتي كه امروز، حقوق

ايـن  . است ناظر به اين نوع جبران ضرر به كار مي گيرند، معموالً» خطرناك از كاالهاي معيوب و

  .نام دارد» ضمان عدوان«نوع ضمان در فقه 

ضمان عدوان عبارت است از ملزم شدن افراد از طـرف شـارع بـه وارد نكـردن خسـارت بـه       

متجاوز قـرار  ديگران؛ زيرا در غير اين صورت، خسارت مالي به نفع فرد خسارت ديده بر ذمه فرد 

مي گيرد تا با آن، ضرري را كه با مخالفت احكام شرعي، مبني بـر حفـظ حقـوق مـالي، بـدني و      

مبنـاي ضـمان   . رواني و ديگر حقوقي كه ناشي ازعقد نيست، بـه بـار آورده اسـت، جبـران كنـد     

ه احاديث فراواني است كه ضمن اعالم فردي بودن مسئوليت، انسان را از تجاوز بـ  عدوان، آيات و

  .حقوق ديگران باز مي دارد و به زيان ديده حق دادخواهي و درخواست جبران ضرر مي دهد

مي توان به سه گروه از آيات اشاره كرد؛ آياتي كـه بـه فـردي بـودن مسـئوليت       :آيات) الف

، آياتي كه به حرام بودن تجاوز به مال ديگران اشاره 162، انعام، 381مدثر، : اشاره مي كند؛ مانند

                                                                                                               
  .هر كسي در گرو دستاورد خويش است. 1
  .ردو هيچكس جز بر زيان خود گناهي انجام نمي دهد و هيج بار برداري بار گناه ديگري را بر نمي دا. 2
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، آياتي كه به جائز نبودن تجاوز به حقوق ديگران و ضرورت 29، نساء، 188بقره، : ند؛ مانندمي ك

  .94، بقره ، 40شوري، : اشاره مي كند) مجازات يا ضمان(تناسب در بين تعدي و جزاي آن 

در ايـن زمينـه   ) ص(عالوه بر آيات، احاديث زيـادي از پيـامبر گرامـي اسـالم      :احاديث) ب

  :كه به تعدادي از آنها اشاره مي شودروايت شده است 

ال (حديث الضرر و ضمان عدوان، وجود ديدگاه هاي مختلـف در مـورد مفهـوم ايـن حـديث      

به اهميت مفهوم آن مربوط مي شود، از طرفي دليل بر ظني هر چند ) ضرر وال ضرار في االسالم

احاديـث آحـاد اسـت،     عالوه بر اين، حديث الضرر از لحاظ سند جزء. بودن مفهوم آن نيز هست

بنابراين نمي توان يكي از ديدگاه هاي مربوط به آن را به عنوان ديدگاهي قطعي برگزيـد و آن را  

به تنهايي مبناي مسئوليت مدني يا مبناي ضمان در اسالم قـرار داد، بلكـه بايـد در كنـار ديگـر      

  .داليل، به آن استنادكرد

  .»1ودي خود او جائز نيستخوردن مال مسلماني جز با خشن« :ديگر احاديث

  . »2حرمت مال مسلمان، مانند حرمت خون اوست«

نبايد هيچكدام از شما از روي شوخي يا عمد كاالي برادرتان را بگيريد و هـر كـس عصـاي    «

  .»3برادرش را در دست گرفت، بايد آن را برگرداند

ـ      « -از مـي دست انسان ضامن هر چيزي است كه در دست مـي گيـرد تـا زمـاني كـه آن را ب

  .»4گرداند

مبنا و اسـاس بسـياري از مباحـث و احكـام      در فقه اسالمي قواعد اتالف، قاعده غرر و الضرر

  :فقهي و حقوقي ضمان را تشكيل مي دهند

  

 قاعده اتالف . 3-4

اسـاس شـكل   . قاعده اتالف مهم ترين قاعده اي است كه فقها در ضمان به آن استناد كـرده انـد  

براسـاس ايـن قاعـده،    . است» من اتلف مال غيره فهو له ضامن«مشهور گيري اين قاعده عبارت 

آياتي از قـرآن مجيـد كـه بـه     . 5هرگاه كسي مال ديگري را بدون اجازه او تلف كند، ضامن است

                                                                                                               
  .122، ص 1دار قطني، ج 1.
 .407، ص 29؛ مجلسي، ج 574، ص 1سيوطي الجامع الصغير، ج. 2

  .314، ص 2، ترمذي، ج477-478، ص 2؛ ابو داود، ج105، ص 12نوري، ج . 3
  .370، ص 2، ترمذي، ج155، ص 2؛ ابوداود، ج802، ص 2؛ ابن ماجه، ج8، ص 5؛ ابن حنبل، ج8، ص 14نوري، ج. 4
  .52، ص2بجنوردي، القواعد الفقيه، جموسوي . 5
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، ، بقـره 40،شـوري  ،27 ،يـونس : اند عبارتند ازعنوان مدرك قاعده اتالف مورد استناد واقع گشته

194.  

 

 رقاعده ي غر. 4-4

بدين معناست » 1المغرور يرجع الي من غره«غرر از جمله اسباب ضمان است، مفاد قاعده  قاعده

كه اگر شخصي كاري انجام دهد كه موجب وارد شـدن خسـارت بـه ديگـري گـردد و منشـأ آن       

فريب خوردن وي از شخص اول باشد هرچنـد شـخص اول قصـد فريـب دادن شـخص اخيـر را       

  2.غرور صدق مي كند ،ا آگاه و در اشتباه بوده باشدنداشته و خودش نيز فريب خورده يا ن

بلكـه ممكـن    ؛مطابق تعريف فوق الزم نيست شخص اول قصد فريب و خدعـه داشـته باشـد   

همين مقدار كه از او فعلي صادر گردد كه ديگري . است خودش هم از ديگري گول خورده باشد

آنچه از مفاد قاعده غـرور بـر مـي    . با توجه به آن فريب بخورد براي صدق عنوان غرور كافي است

آيد اين است كه اگر غار سبب شود مغرور مال ديگري را تلف كند، ضامن ابتدائاً بر عهده مغـرور  

ثمـره  . ثابت مي شود و در طول ضمان او غار نيز ضامن است و مغرور مي تواند به او رجوع كنـد 

ك از غار و يا مغـرور رجـوع كنـد و    فقهي اين مطلب عبارت است از اينكه مالك مي تواند به هري

  . اگر به مغرور رجوع كرد او حق دارد به غار رجوع كند

  

  قاعده الضرر . 5-4

به عنوان دليل عـام بـراي اثبـات ضـمان اسـتفاده شـده و قاعـده        » الضرر« در فقه اهل سنت از

ضـرري و   را بر آن مترتب ساخته و ترديدي در تعميم مفاد حديث به نفي حكم» الضرر اليزول«

به طوركلي قاعـده الضـرر، يـك قاعـده كلـي در      . 3افعال زيان آور ديده نمي شود حكم ضمان بر

بنابراين هرگاه در جريان توليد، كاال به علـت قصـور    و خصوص جلوگيري از ضرر را ارائه مي كند

نـاظرين  از ارزش كاال بر مصرف كننده و يـا حتـي    معيوب گردد، و بر اثر آن عيب خسارتي فراتر

روي دهد، بنا به قاعده الضرر كه اين قاعده عالوه بر نفي حكم، در مواقع ضرر اثبـات حكـم نيـز    

مي نمايد و در موضوع بحث به علت بروز خسارت و اينكه عيب در توليد، علت خسارت بوده كـه  

عيـب در توليـد    .مـي شـود   ناشي از قصور توليدكننده است، ضمان بر عهده توليد كننده مستقر
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تواند مطلـوب  موجب ضمان توليد كننده مي شود زيرا همين نقص ممكن است كااليي را كه مي

  .باشد خطرناك كند

 

 حق ايمني براي مصرف كننده .5

حـق ايمنـي بـدان    . حق ايمني براي مصرف كننده از چارچوب قاعده الضرر و ضمان در مي آيد

رفي و يا خدمت ارائـه شـده بـه    معني است كه هركس در قبال وجهي كه بابت قيمت كاالي مص

مصـرف   .آن كاال يا خدمت اطمينان خاطر وي را جهت مصرف فراهم آورد وي پرداخت مي كند،

كنندگان حق دارند كاال و خدمات ايمن به آنان عرضه شود، كاال و خدماتي كه اسـتفاده از آنهـا   

در برابر اين حق قـرار مـي    بنابراين، تكليفي كه. رساندبه جان، سالمتي و اموال آنان آسيبي نمي

. گيرد آن است كه عرضه كنندگان مكلفند تنها محصوالت ايمن توليـد و بـه بـازار عرضـه كننـد     

اهميت چنين حقي و ضرورت پذيرش آن روشن است، چرا كه كسي حق نـدارد تـا بـه ديگـري     

ارد بـا  در نتيجه هيچ توليد كننده اي حـق نـد   و صدمه زده و يا وي را در معرض خطر قرار دهد

سوء استفاده از حق خـود در مبـادرت بـه تجـارت، كاالهـا و خـدمات خطرنـاكي را بـه مصـرف          

در سال هاي اخير در ايران شـاهديم كـه عـدم     .كنندگان عرضه داشته و به آنان صدمه وارد كند

و حتـي متاسـفانه    -رعايت اين حق در صنعت خودروسازي كشور صدمات مالي و جاني هنگفتي

، 1386را در پي داشته است، تا آنجا كه قانونگذار را در سال  -مصرف كنندگان در مواردي مرگ

  .نمود» قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو«وادار به تصويب 

. حق برخورداري از استاندارد حقي است كه هر مصرف كننده اي بايد از آن برخـوردار باشـد  

ه عرضه مي گردد بايد از حـداقل اسـتانداردهاي   لذا هر كااليي كه توليد مي شود و يا خدمتي ك

مثالً در توليد اسباب بازي كه مورد مصرف كودكان اسـت بايـد اسـتاندارد    . ايمني برخوردار باشد

حق . ايمني كاال در نظر گرفته شود، در غير اين صورت توليد كنندگان مسئول قلمداد مي شوند

رف كننـده اسـت، زيـرا توليـد كننـدگان و      برخورداري از جبران خسارت نيز از حقوق مسلم مص

عرضه كنندگان كاال و خدمات در قبال توليد محصوالت خود مسـئولند و بايـد عواقـب ناشـي از     

قعاليت هاي اقتصادي خود را پذيرا باشند، لذا چنانچه در نتيجه مصرف يـك كـاال و يـا خـدمت     

اهنـد بـود و بايـد آن را    ضرري متوجه مصرف كننده شود، متوليان توليد و عرضه آن ضـامن خو 

  .در اين مورد، تبليغات سالم، تأثير بالغي در تحقق اين حق دارد. جبران نمايند
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 حق برخورداري از اطالعات كامل . 6

كاال و خـدمات   اين حق عبارت از مطلع شدن مصرف كننده، از معلومات اساسي و صحيح درباره

عرضه شده است تا بتواند تصميم صحيحي براي انعقاد يا عـدم انعقـاد قـرارداد و يـا اسـتفاده از      

عرضه كننده كاال و خدمت نه تنها موظف است كاالي ايمن و بدون عيـب  . موضوع قرارداد بگيرد

ضـروري   و نيز خدمت صحيح و مطلوب را به بازار مصرف عرضه كند بلكه دادن اطالعـات الزم و 

اطالعات الزم درباره شيوه اسـتفاده از كاالهـا و خـدمات    . نيز درجهت همين تكليف وظيفه است

حـاوي  ) دسـتورالعمل (لذا چاپ و ارائـه بروشـورهاي   . نيز بايد در اختيار مصرف كننده قرار گيرد

مصـرف كننـده حـق دارد از    . اطالعات الزم همراه كـاال و خـدمات ضـروري بـه نظـر مـي رسـد       

  .مضرات كاالي مورد مصرف آگاهي داشته باشد ، فوايد ومشخصات

هـاي الزم در  همچنين حقوق دانان، عرضه كنندگان را مكلف به ارائه اطالعـات و راهنمـايي  

نـد كـه از وجـود آن مطّلـع     ايمورد چگونگي استفاده از كاال و اطالع رساني نسبت بـه عيـوبي نم  

بنابراين عرضه كننـده در  . آن عيوب آگاه باشندهستند، و يا تخصص آنها ايجاب مي نمايد كه از 

معناي عام خود ملزم به دادن اطالعات و راهنمايي در مورد نحوه اسـتفاده صـحيح از كـاال مـي     

در متون ديني و فقهي نيز اهميت ويژه به موضوع حـق برخـورداري مشـتري از اطالعـات     . باشد

  : كامل داده شده است ازجمله

خريدار و فروشنده تا زماني كه از هم جـدا نشـده انـد،    : ي فرمايدم) ص(پيامبر گرامي ) الف

بيـان كننـد،   ) حقيقت را در مورد كيفيت كاال و قيمـت (حق خيار دارند پس اگر صادق باشند و 

خداوند در دادوستد آنها بركت قرار مي دهد و اگر پنهان كاري و دروغ گويي پيشه كنند، بركـت  

  1.دادوستد آنها نابود مي شود

در اين زمينه همچنـين مـي تـوان بـه نهـي از تـدليس و تغريـر قـولي و فعلـي در احاديـث            )ب

  .و پيامدهاي فقهي آن و اينكه قابل نفع بودن و آگاهي از كاال اشاره كرد) ص(پيامبر

ـاري و       خيانـت را در امـور   مكتب اقتصادي اسالم با هدف تأمين امنيـت اقتصـادي، هـر گونـه فريبك

خيانت در روابط اقتصـادي مصـاديق متعـددي دارد كـه      .معامالت ممنوع كرده استاقتصادي و بويژه در 

  :كنيمه است اشاره ميآن رفتبه برخي از آنها كه در فقه اسالمي ذكر 

غش در لغت به معناي خالف واقع جلوه دادن است؛ مانند مخلوط كـردن كاالهـاي مرغـوب    

ه صورتي كه خريـدار از ظاهرسـازي فريـب    آرايش كاال يا محيط عرضه آن ب. با كاالهاي نامرغوب

دروغ نـوعي   .تبليغات دروغين و مبالغـه در بيـان كيفيـت كاالهـا     ؛بخورد و به عيب كاال پي نبرد

                                                                                                               
  .298، ص 13؛ نوري، مستدرك الوسائل، ج10، ص 5؛ مسلم، ج10، ص 3بخاري، ج . 1
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اي تجـارت پيشـگان،   : فرمودند) ص( پيامبر اكرم. دشوشناخت واقعيات مي  مانعخيانت است و 

ه است در قيامت به صورت فاجران گشت عذري براي شما باقي نمانده و راه هدايت برايتان آشكار

همچنـين در قـرآن كـريم كـم فروشـان      . مبعوث مي شويد مگر اينكه در گفتارتان صادق باشيد

واي بر كساني كـه در هنگـام خريـد،    «: در سوره مطففين مي خوانيم. مورد عتاب قرار گرفته اند

از ايـن رو نـه    ؛»كاهندكيل و وزن را اضافه مي گيرند و در هنگام فروش از كيل و وزن خود مي 

پيمانـه خـود را    تنها از كم فروشي نهي شده است بلكه از مسلمانان خواسته شده اسـت كيـل و  

تـا تـرازو مايـل نشـده و اضـافه تـر       « :فرمـود ) ع( امام صـادق . اضافه تر از حالت معمولي بگيرند

كه منشـأ ديگـر   براي گناهاني ذكر شده » ويل«در قرآن كريم .» نكشيده ايد، حق ادا نشده است

گناهان و آلودگي ها هستند مانند شرك، كفر، ظلم، در آيات ويـلٌ للمشـركين، ويـلٌ للكـافرين،     

كم فروشي و زيـان رسـاندن بـه مـردم آثـار و تبعـات       » ويلٌ للمطففين«آيه . فويلٌ للذين ظلموا

مـردم  ( خداوند متعال علت نـابودي قـوم شـعيب   . گسترده دارد كه بيان آن جز فرياد ويل نيست

همچنـين در آيـات   . 1كندترازو و كاستن از حقوق مردم معرفي مي را خيانت در پيمانه و) مدين

، از جمله آيات اسراء. زيادي، مسلمانان را از خيانت در معامله و اظهارات خالف واقع باز مي دارد

  .854، هود و 33-1،، مطففين352

  

  ضمان ناشي از عدم اطالع رساني .1-6

اسـتخراج شـده   » وجوب اعالم الجاهل فيمـا يعطـي  «ضمان ناشي از عدم اطالع رساني از قاعده 

 مفاد اين قاعده عبارت از اين است كه هرگاه كسي شيء خطرناكي به ديگري كه جاهل بر .است

مستندات اين قاعده، روايـات و قاعـده غـرور مـي     . آن است بدهد، بايد او را از آن خطر آگاه كند

چنين رواياتي دالّ بر حرمت تغرير جاهل در حكم يا موضـوع در محرمـات داللـت مـي     هم. باشد

كند، مانند حكم مفتي كه به غير علم باشد و در اين صـورت گنـاه بـر مفتـي از بـاب تسـبيب و       

هرگاه كسي قصد فروش مال معيوب خـود را دارد، واجـب   : المبسوط آورده است. تغرير مي باشد

ر اعالم نمايد و در هر حال بايع ناگزير از اعـالم نقـص در كـاال و مـال     است عيب آن را به خريدا

باشـند،  عالوه بر روايات و قاعده غرور كه مبناي قاعده وجوب اعالم الجاهل فيما يعطي مي. است

يد اين قاعده دانست، چرا كه در حقوق موضوعه ايران هم به ايـن مطلـب   ؤمي توان عرف را نيز م

                                                                                                               
  .85و  84هود، آيه . 1
  .ترازوي درست بسنجيد كه اين درست و خوش فرجام تر است پيمانه را تمام دهيد، و باو چون پيمانه مي كنيد، . 2
  .واي بر كم فروشان، كه چون از مردم پيمانه ستانند، تمام ستانند، و چون براي آنان پيمانه يا وزن كنند، به ايشان كم دهند. 3
  .مدهيد و در زمين به فساد سر بر مداريداي قوم من در سنجش وزن و كيل عدالت كنيد و حقوق مردم را كم . 4
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حقـوق دانـان، عرضـه    . 1آن جريمه و مجازات در نظر گرفته شـده اسـت   تصريح و بر عدم رعايت

كنندگان را مكلف به ارائه اطالعات و راهنمايي هاي الزم در مـورد چگـونگي اسـتفاده از كـاال و     

اطالع رساني نسبت به عيوبي نمودند كه از وجود آن مطلع هستند، و يا تخصص آنها ايجاب مـي  

كيـد بـر   أجنيدي، مطالعه تطبيقي تعهد به دادن اطالعات بـا ت ( ندنمايد كه از آن عيوب آگاه باش

  .)12: نظام كامن ال

  

 حق انتخاب . 7

حق آزادي انتخاب و يا حق انتخاب بهتر، يكي از حقوق اوليه مصرف كننده است، مصرف كننده 

نباشد كه بايد يا خدمات آزاد باشد، يعني در بازار اسير دست توليد كننده  بايد در انتخاب كاال و

با ايجاد بازار رقابتي امكان استفاده از اين حق به او داده شود درغير اين صورت او مجبـور اسـت   

ئه مي شود، مصرف و يا به طور كلي از مصرف آن صرف نظر كند كـه منجـر بـه    اكااليي را كه ار

  .ضايع شدن حق او خواهد شد

شـمار مـي آيـد در جوامـع مـدرن و در      حق آزادي انتخاب كه از حقوق مسلم مصرف كننده بـه  

ـ    . عرصه اقتصاد مورد تهديـد جـدي قـرار گرفتـه اسـت      وجـود آيـد كـه    ه بايـد شـرايطي در جامعـه ب

كننده بتوانـد بـا توجـه بـه معيارهـاي      عرصه رقابت جهت بازاريابي شوند و مصرف توليدكنندگان وارد

نياز را انتخاب كنـد و توليـد آن    مورد انتخاب خود، مثل استاندارد كاال و كيفيت توليد، كاال و خدمات

چرا كه توليد انحصاري كـاال و يـا عرضـه يـك      ؛كاال و خدمات در انحصار فرد يا گروه خاص قرار نگيرد

كننـده  محصول به صورت انحصاري و توسط افراد خاص موجب تضييع حق انتخـاب و آزادي مصـرف  

  . شودمي

خواهند نيازهـاي  ، حق كساني را هم كه ميالبته توليد انحصاري عالوه بر حق مصرف كننده

نظران معتقدنـد  به همين دليل بسياري از صاحبو مصرف كننده را برآورده كنند ضايع مي كند 

در يك بستر سالم اقتصادي، حمايت از حقوق مصرف كننده، حمايت از توليـد كننـده را در پـي    

معه وقتي فراهم مي شـود كـه   خواهد داشت، چرا كه بستر حمايت از حقوق مصرف كننده در جا

شرايط انحصاري و نيمه انحصاري در صحنه توليد و محصـوالت از بـين رفتـه و در بـازار توليـد      

  .رقابت ايجاد شود

                                                                                                               
  .قانون حمايت از مصرف كنندگان 18و  3مواد . 5
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-بين مي برد، احتكـار و نماينـدگي   يكي از فعاليت هايي كه حق انتخاب مصرف كننده را از

هـاي  چنـين لغـو نماينـدگي   به همين سـبب حمايـت از آزادي رقابـت، هم   . هاي انحصاري است

  . 1انحصاري احتكار را از بين مي برد و حق انتخاب مصرف كننده را تضمين مي كند

 

  حق برخورداري از حمايت دولت . 8

المللـي نيـز در   ها و نهادهـاي بـين  هاي مردمي، سازمانها و تشكلدر حال حاضر عالوه بر دولت

حوزه حمايت از قانون اساسي مصرف كنندگان، سياست ها و راهكارهايي را در دستور كار خـود  

قرار داده اند و از طريق وضع قوانين و امضاء تفاهمنامه ها در سـطح بـين المللـي و منطقـه اي،     

كـه تمايـل   بنابراين نبايد تصور نمود . سعي در گسترش چتر حفاظتي براي مصرف كنندگان دارند

اخالقـي يـا از وظيفـه آنـان در برقـراري       دولت ها در حمايت از مصرف كننده تنها از انگيـزه هـاي  

عدالت نشات مي گيرد، بلكه ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اقتصـادي همگـام بـا آن برقـراري     

ت هـاي  تعادل قراردادي، مبارزه با پيامد هاي منفي توسعه و مقابله با تورم و همسويي با سياسـ 

مثبت جهاني نيز از انگيزه هاي اصـلي دولـت هـا در وضـع قواعـد و مقـررات بـه سـود مصـرف          

   .كنندگان جامعه است

خدمات، ممانعت از ايجاد هرگونـه تشـكيالت    از آنجا كه توسعه رقابت مشروع در بازار كاال و

ه قيمـت هـاي   انحصاري و تباني در توليد و توزيع عرضه كاال و خدمات مهار تـورم، دسـتيابي بـ   

اقتصادي و فرهنگي كشور  -طبيعي و نرخ هاي يگانه، يكي از اهداف برنامه هاي توسعه اجتماعي

نظر به اينكه تنوع و كثرت، پيچيدگي كاالهاي مصـرفي و خطرهـاي ناشـي از اسـتعمال      است و

ز برخي از كاالها و خدمات به دليل ماهيت كاال و يا خودداري عرضه كننـدگان كـاال و خـدمات ا   

دادن اطالعات الزم به مصرف كنندگان و گستردگي تبليغات گروه انبوه مصـرف كننـدگان را در   

دولت موظف است حمايـت از مصـرف كننـدگان را در     ،معرض مخاطرات گوناگون قرار مي دهد

  .2برابر توليدكنندگان و عرضه كنندگان كاال و خدمات به انحاي ممكن به عهده گيرد

بـه  . مور اقتصادي، از جمله اصـول عمـده اقتصـادي در اسـالم اسـت     اصل مداخله دولت در ا

  موجـــب ايـــن اصـــل دولـــت از اختيـــارات وســـيعي بـــراي كنتـــرل و نظـــارت بـــر         

 حدود اختيارات دولت، نه تنها شامل اجرا و عملكرد مقـررات و و هاي اقتصادي، برخوردار فعاليت

دولـت از يـك سـو مجـري     . گيـرد برميبلكه قلمرو آزادي نظر قانوني را نيز در ؛قوانين ثابت است

                                                                                                               
  .59تا  49رباح، ص . 1
  .198باقرزاده، ص. 2
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احكام ثابت تشريعي و از سوي ديگر وضع كننده مقرراتي است كه بنـا بـه ضـرورت اجتمـاعي و     

از جمله موارد دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصـادي   .طبق شرايط روز، بايد تدوين و اجرا شود

مونـه از آن در اسـالم   كه براي حمايت از حقوق مصرف كننده صورت مي گيرد مي توان بـه دو ن 

 ،و دوم) مشخص كردن قيمت كاال و وادار كردن بازاريان بـه مراعـات آن  ( تسعير ،اول. اشاره كرد

  .ايجاد نهادهاي حكومتي خاص، براي نظارت بر بازار و حمايت از حقوق مصرف كننده

دستورات متعدد و مؤكدي در خصـوص تحديـد قيمـت هـا بـه      ) ع(در عصرخالفت حضرت علي

آنجا كه امام درباره تجار به مالـك  . اشتر داده شده كه فلسفه آنها، تأمين عدالت بوده استمالك 

بدان در بيشتر اين طبقه تنگي فاحش و بخل بسيار و احتكار منافع «: اشتر سفارشاتي مي نمايد

و تعدي در معامالت به چشم مي خورد، و اينها سبب تعـدي اضـرار بـه منـافع عمـومي و عيـب       

دادوستد بايد ساده، روشن و مبتني بر موازين عدالت بوده و قيمت ها  .ومت مي شوددستگاه حك

   .طوري تعيين شود كه به هيچيك از طرفين، خريدار و فروشنده اجحاف نشود

از نظر فقهي مسلم است كه از فروش كاال به قيمت اجحاف شده ممانعت كلي و عمـومي بـه   

يم كه فرمان امام درباره تحديد قيمت هـا و جلـوگيري   بنابراين نتيجه مي گير. عمل نيامده است

نه به عنوان يك قاعده فقهي، بلكه به عنوان دستور ولـي امـر   ... از عمل ظالمانه فروشندگان كاال 

نظـارت بـر بـازار وجـود     ) ص(همچنان كه از احاديث بر مي آيد، در زمان پيامبر خدا . بوده است

تغييرات كمي و كيفي كه جوامع اسـالمي  . مه داشته استداشته و در ادوار بعدي اين نظارت ادا

به خود ديد، سبب شد كه امور مربوط به داوري و اداره جوامع اسالمي كه پيشـتر بسـيار سـاده    

بود و از طريـق خـود خليفـه و چنـد كـس از مـاموران او انجـام مـي شـد، پيشـرفت و تحمـل            

سـله مراتـب و قـوانين مـدون تبـديل      چشمگيري به خود ببيند و به دستگاه و سازمان داراي سل

حسبه وظيفـه اي  . ، پليس و حسبه اشاره كرد1شود؛ در اين ميان مي توان به سه دستگاه مظالم

است ديني از باب امر به معروف و نهي از منكر كه اجراي آن بر اولواالمر مسلمانان واجـب اسـت   

مـارد كـه يكـي از وظـايف ايـن      و بايد كسي را كه شايسته اين مقام مي داند براي اجراي آن بگ

  .است) نرخ گذاري(سازمان، اجراي قانون تسعير 

چنانچـه  . داردحاكم اسالمي احتكار كننده را به عرضه كاالهاي احتكار شـده بـه بـازار وامـي    

عرضه كاالها، نياز مصرف كنندگان و خريداران را تأمين نمايد و كمبود كاال در بازار مرتفع شـود  

يين قيمت دخالتي نمي كند و قيمت فروش كاالهـا بـه توافـق خريـداران و     دولت اسالمي در تع

ولي اگر به هنگام عرضه قيمتي پيشنهاد گردد كه بـا قيمـت بـازار    . فروشندگان سپرده مي شود

                                                                                                               
  .دستگاه رسيدگي به شكايات كه بخشي از دستگاه قضايي بود. 1
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متفاوت است و قيمت پيشنهادي اجحاف در حق خريداران به حساب آيد حاكم اسالمي اقدام به 

  . نمايدتعيين قيمت مي

دولت، دو عامل اصلي و مؤثر براي كنترل بازار مي باشند كه عامل اخـالق و ايمـان   اخالق و 

مبادله كنندگان را دليلي جهت عرضه و تقاضاي كاالها و خدمات مطابق با مصالح واقعي جامعـه  

هاي طبيعي و غيرظالمانـه حمايـت   داند و دولت نيز با نظارت دائم و دخالت به موقع از قيمتمي

بنـابراين بررسـي نحـوه دخالـت دولـت      . گرددز اين طريق مصالح عمومي تأمين ميمي نمايد و ا

دربازار، ميزان دخالت و چگونگي عملكرد دولت براي ايجاد بازاري كـه در آن حمايـت از حقـوق    

  . رسدهاي اسالمي رعايت شود امري ضروري به نظر ميكننده بر اساس توصيهمصرف

  

  يرانقوانين حقوق مصرف كننده در ا. 9

در مجموعه قوانين كشور ما اگر چه قوانيني به صورت پراكنـده وجـود دارد امـا نـه تنهـا كـافي       

. باشـد نيست بلكه در بسياري از موارد، پاسخگوي مسائل مربوط به مصـرف كننـدگان نيـز نمـي    

  . همچنين حقوق موجود از نظر ضمانت اجرايي و متن قوانين با كمبودهايي رو به رو مي باشد
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  تحليل اخالقيات بازار و برخورد دولت در اقتصاد اسالمي. 10

اند و در زمينه ديدگاه كلي اسالم نسبت به بازار، برخي آيات و موارد زيادي از روايات مطرح شده

) اخالقيات بـازار در اقتصـاد اسـالم   (را تحت عنوان  اموري را گوشزد مي كنند، كه مجموعه اينها

اول، در آيـات و  . موعه اخالقيات چند مطلب كلي قابـل دقـت اسـت   در اين مج. مطرح مي كنيم

روايات ياد شده دستورالعمل هاي اخالقي، توصيه به عدالت، توجه دادن بازاريان به انصـاف و بـه   

دوم، در شرايط عادي دخالت مداوم دولت و يـا  . ياد خدا بودن و امثال آن كامالً مورد توجه است

ر و بخصوص در امر قيمتگـذاري مطـرح نيسـت و تنهـا در شـرايط      وارد شدن آن به جزئيات بازا

مشكل ساز و آنجا كه ظلم و اجحافي در بازار وجود داشته است يا قيمـت هـا از حالـت طبيعـي     

سـوم، در عـين حـال نظـارت و     . خاص خارج مي شده اند و امثال آن، صورت مي گرفتـه اسـت  

سـرانجام، زمينـه   . وجه غالب روايات مـي باشـد  كنترل بر بازار و زمينه سازي برقراري بازار سالم 

سازي فعاليت سالم رقابتي و تشويق و حمايت از كسبه خدا ترس و تـوبيخ كسـبه سـتمگر و در    

هر حالت يك نظارت قانونمند به نحوي كه جلوي كاركرد طبيعي بازار گرفته نشـود، در جريـان   

ـ . بوده است وعي شـفافيت ويـژه مـورد تأكيـد     در نهايت، در اين برخوردها مالحظه مي شود كه ن

  . است

  

  شفافيت خاص در برخورد با بازار . 11

از نظر اسالم خريد و فروش بايستي بازار راحت و آساني داشته باشد، در آن قوانين و سنجش ها 

و معيارهاي عادالنه حاكم باشد و قيمت هايي بر بازار حاكم باشد كه هيچگونـه ظلـم و اجحـاف    

و اسـعار ال تجحـف بـالفريقين مـن     ... والبيع بيعا سمحا، (براي فروشنده يا خريدار مطرح نباشد 

باز به استاندار مربوطه دستور داده شده كه اگر محتكران پـس از منـع احتكـار    ). لبايع و المبتاعا

و ... فمن قارف حكره بعـد نهيـك   (اگر خطا كردند، مجازات شوند، ولي در مجازات اسراف نشود 

مالحظه مي شود هم نظارت در بازار تأكيد شده است، هم در عـين حـال   ). عاقبه في غير اسراف

زيرا گفته شده است اوالً افراد از ناحيه خود قيمتگـذاري  . نيني از درون بازار را تأييد كرده اندقوا

. نكنند و اين نشان مي دهد نوعي بازار شبه رقابتي و يا در هر حال قانونمنـد حـاكم بـوده اسـت    

نـوعي  نظر مي رسـد  به . ديگر اينكه قيمتي حاكم باشد كه خريدار و فروشنده، هر دو راضي باشند

و در نهايت تأكيد شده است كه بـازاري مجـرم و   . چرخش طبيعي بازار، مورد نظر امام و پيامبر بوده است

  . خالف كننده نيز در يك چارچوب عادالنه مجازات شود
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روايتي وارد شده كه رسول خدا به يكي از افراد مشهور بازار به نام حكـيم بـن حـزام اجـازه     

يعني بپذيرد كه اگـر مشـتري از خريـد    . را عمل كند) اقاله(قاعده  تجارت نداد تا اينكه ملزم شد

لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتـي ضـمن لـه    (نوعي جنس پشيمان شد از او پس بگيرد 

و همين طور تأكيد فرمودند كه فرد بازاري بايد چند خصلت داشته باشد در غير آن ) اقاله النادم

اول، در معاملـه اش مطلقـاً ربـا وجـود     . و فـروش نزنـد   صورت عقاليي است كه دست به خريـد 

چهارم، هنگـام  . سوم،  عيب كاالي خود را پنهان نكند. دوم، در معامله قسم نخورد. نداشته باشد

مـن بـاع واشـتري فلـيحفظ خمـس خصـال و اال فـال        (نكنـد  ) غير واقعي(فروش از كاال تعريف 

يا گفتـه شـده   . 1)الحمد اذا باع و الذم اذا اشتري يشترين و البيعن الربا والحلف و كتمان العيب و

) فقـه تجـارت  (است كه بازاري بايد عقل تجارت داشته باشد و به امور معامالت و حرام و حـالل  

يـا معشـر التجـار الفقـه ثـم      ...  ال تقعد في السوق اال من يعقل الشراء والبيع(آگاهي داشته باشد 

  .2)المتجر

  

  نوعي قيمتحذف واسطه هاي غير مص . 12

منظور اين بـود كـه عـده    . بود) تلقي ركبان(يكي از معامالتي را كه پيامبر در بازار نهي كرده اند 

هاي تجاري در ميان مسير مي رفتنـد و كاالهـا را از آنهـا خريـداري مـي      اي به استقبال كاروان

يـا دالل   بـه نحـوي واسـطه   (كردند و با توجه به آگاهي از بازار داخلي سـود خـوبي مـي بردنـد     

يك علت براي نهي پيامبر، اين نكته ذكر شده است كه چون تجار خـارجي  ). محسوب مي شدند

از قيمت كاالها در داخل اطالع نداشتند و تنها به واسطه ها اعتماد مي كردند، لذا براي اجنـاس  

ر مـا  ال تلق و ال تشـت (حكم صريح پيامبر اين بود . نوعي قيمت غير واقعي در نظر گرفته مي شد

يعني ايشان از خريد و فروش و حتي از خـوردن كاالهـايي كـه در قالـب     . 3)تلقي و ال تأكل منه

البته در جاي ديگر پيامبر به نحوي واسطه هاي غيـر   .اند، نهي نموده اندتلقي ركبان معامله شده

-بـازاري هيچ كس از : به اين صورت كه فرمودند. اندضروري را در بازار به طور كلي محكوم كرده

وقتي سؤال شدكه چرا ايـن كـار   . هاي درون شهرها، براي صاحبان كاال در روستاها، كاال نفروشد

چون شخص بازاري مذكور در آن حـال بـه صـورت دالل عمـل     : را انجام ندهند، ايشان فرمودند

عـالوه بـر مخالفـت بـا     . 4)لم؟ قال النه يكـون لـه سمسـارا   : ال يبيع حاضر لباد قلت(خواهد كرد 

                                                                                                               
  .150، ص5فروع كافي، ج. 1
  .154تا150همان، صص. 2
  .326، ص12وسائل الشيعه، ج. 3

  .51مه جعفر مرتضي العاملي، صعال 4.
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شـود، از نظـر   اسطه هاي غير ضروري هر امر ديگري نيز كه باعث تغييـر مصـنوعي قيمـت مـي    و

مثالً در جايي ديگر روايت از امام موسي نقل شده است كه وقتي كاالي يكي . پيامبر محكوم بود

رفت، حضرت مخالفت كـرد و فرمودنـد كـه    در سايه به فروش مي) هشام بن حكم( از سران بازار

ان البيع في الظالل غش والغش (معامله كاال ها در سايه نوعي غش مي باشد و غش جايز نيست 

  . در عين حال پيامبر در بازار روي وزن ها و نوع سنجيدن كاال نيز نظارت داشتند). ال يحل

سـت كـه پيـامبر و امـام در     هـا، مـواردي ذكـر شـده ا    ها و نظـارت در مقابل اين گونه كنترل

رسـد ايـن   بـه نظـر مـي   . كننـد كرده اند، و در برخي امور از آن نهي ميقيمتگذاري دخالت نمي

مـثالً  . هاي طبيعـي باشـد  برخورد در دخالت نكردن نيز در راستاي تالش براي جا افتادن قيمت

قيمتگـذاري بـازار    نقل شده است وقتي عده اي به پيامبر مراجعه كردند و از ايشان خواستند در

دخالت كند، ايشان ناراحت شدند و گفتند من چنـين كـاري بكـنم؟ قيمـت هـا و پـايين و بـاال        

يكـي از فقهـا و   . 1)انما السعر الي اهللا يرفعه اذا شاء و يحفضه اذا شاء(شان دست خدا است آمدن

تعبيـر  نظران، به نوعي اين دست خدا بودن را تثبيت قيمـت متعـارف و قيمـت طبيعـي     صاحب

كرده اند و تقريباً همان قيمت حاصل شده از عرضه و تقاضا را نوعي قيمت طبيعي بيـان داشـته   

قيمت عادي و طبيعي مربوط به شرايط، اوضاع و احوال خاص بـازار  : بيان ايشان چنين است. اند

يـع،  از زيادي و كمي بازار گرفته تا زيادي تمايالت مردم يا كمي تمايل آنها، چـارچوب هـاي توز  

السـعر العـادي   (توليد، دستمزد و هزينه حمل و نقل و نگهداري و ساير امور طبيعي مـي باشـد   

الطبيعي دائر مدار الظروف و الشرائط الطبيعيه من كثره المتاع و قلته و كثره الرغبـات و قلتهـا و   

ز آن پـس ا ). مصارف االنتاج و التوزيع و اجره الحمل و النقل و غير ذلـك مـن الجهـات الطبيعـه    

اينكه پيامبر فرموده اند قيمـت  : ضمن مرتبط ساختن قيمت طبيعي به عرضه و تقاضا مي گويند

خواست گران مي كند، منظـور  دست خدا است و هر زمان خواست آن را ارزان مي كند و هر وقت 

ظالمانـه و انحصـاري را از مصـاديق     البته ايشان سپس قيمت هاي. حاكميت قيمت طبيعي مي باشد

  . خدايي نمي دانند و آن را خارج از قيمت طبيعي مي دانندقيمت 

  

  موضوع دخالت در قيمت گذاري . 13

حتـي  . تقريباً اكثر فقها در ضمن بحث قيمتگـذاري، مخـالف دخالـت در قيمتگـذاري بـوده انـد      

توان محتكـر را مجبـور كـرد كـه     بسياري از آنها درباره كاالي احتكار شده نيز معتقدند فقط مي

                                                                                                               
  .1، حديث30، باب12وسائل الشيعه، ج. 1
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كاال را در معرض فروش قرار دهد، ولي الزم نيست كه در زمينه قيمت كاالي مذكور نظري داده 

من احتكر و الحال ما وصفناه اجبرالسلطان علـي البيـع   : در اين باره شيخ طوسي مي گويد. شود

البته برخي از فقها به طور صريح معتقدند كه دولـت نبايـد در قيمتگـذاري    . 1...دون سعر بعينه 

يعني در نهايت بر . الت كند و برخي ديگر اولويت را به دخالت نكردن در قيمتگذاري داده انددخ

  . اين نظر هستند كه به صالح است دولت دخالت نكند

نظرشان اين است كه واجب است دولت كاالهـا را   احتكارشده، فقهاي مالكيه درباره كاالهاي

ازحنبلي . دهد قرار) كه صاحبش مي فروشد با همان قيمت(از محتكر بگيرد و در معرض فروش 

ها نقل شده است كه گفته اند قيمت تعيين شده براي كاالهـاي احتكـاري بايـد همـان قيمتـي      

  . 2رسدباشد كه همانند آن كاال به فروش مي

-در مجموع اگر بخواهيم از اين نگرش كلي بين فقها يك نظر قابل دفاع استخراج كنيم مـي 

  هـــاي افراطـــي در بـــازار را نفـــي همـــه، اجبـــار، اكـــراه و دخالـــتتـــوان گفـــت كـــه اوالً، 

ــي ــت        م ــراي دخال ــي ب ــد، دليل ــل كن ــوبي عم ــه خ ــازار ب ــه ب ــرايطي ك ــاً، در ش ــد؛ ثاني   كنن

ها ظالمانـه باشـد يـا بـر جامعـه      اي باشد كه قيمتبينند و ثالثاً، اينكه اگر قالب بازار به گونهنمي

هم در روايـات و هـم در   . در قيمتگذاري دخالت كندشرايط بحراني حاكم باشد، دولت مي تواند 

ديدگاه فقها، نوعي تشويق به كاركرد سالم بازار و به نحوي تشويق نـوعي از رقابـت تأكيـد شـده     

البته برخالف ديدگاه برخي فقها كه به طور كامل اختيار بازار را به دسـت عرضـه و تقاضـا    . است

حداقل . واره دولت در كنار بازار حضور داشته استمي نهند، به عقيده اكثريت در صدر اسالم هم

يك نوع نظارت بر مرغوبيت كاال و حتي مخالفت با قيمت هاي ظالمانه كه از ناحيه فروشـندگان  

يكي از صاحب نظـران اعتقـاد دارد   . تعيين مي شده و امثال آن از طرف دولت وجود داشته است

وي بويژه . مل را به طور عملي نيز نشان داده اندكه بازارهاي اسالمي حتي ساختار بازار رقابت كا

به بازارهاي پس از صدر اسالم و در درون تمدن اسالمي استناد كرده كه حتـي رقابـت و كسـب    

  .3اطالعات در بازارهاي اسالمي نسبت به بازارهاي فعلي كشورهاي پيشرفته بيشتر بوده است

   

                                                                                                               
   .195، ص 2شيخ طوسي، المبسوط، ج. 1

  .198، ص 3موضوعه الفقه االسالمي، ج. 2
  .1370صادقي تهراني، . 3
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  تالش براي كارآيي بيشترمبارزه با ارائه اطالعات غلط در بازار و  . 14

منظور از تدليس اين است كه . در قالب اخالقيات بازار يك مورد ديگر پرهيز از تدليس مي باشد

فروشنده كاال را به گونه اي آرايش بدهد و در مورد آن اقدام به زيبا سازي كند كه مشتري گول 

همچنـين  . اسـالمي حـرام اسـت   تدليس در قالب بازار . ظاهر كاال را بخورد و اقدام به خريد كند

. دروغ در هر شرايطي محكوم مي باشد، ولي حرمت آن در معـامالت بيشـتر مـورد توجـه اسـت     

توجه كنيـد بـراي شـما راه روشـن     ! اي اهل بازار: روايتي از پيامبر نقل شده است كه فرموده اند

ن فـاجر محشـور   فعاليت وجود دارد، اما در عين حال بترسيد كه ممكن است روز قيامت به عنوا

عيب گرفتن به كاالهاي ديگران براي كاهش قيمت، . 1شويد، مگر آنكه در معامالت دروغ نگوييد

از ديگـر امـور حـرام در بـازار     ) هر نـوع خيانـت بـه مشـتري    ( به كاربردن غبن در معامله و غش

  . عالوه بر اين تباني بر فروش كاال به قيمت بيشتر، حرام است. اسالمي است

نجش بـه ايـن   . امور وارد در اخالق بازار، حرمت عملي به نام نجش در بازار مي باشداز ديگر 

معنا است كه فروشنده به افرادي مقداري پول بدهد و آنها وظيفه شـان ايـن باشـد كـه هنگـام      

صـاحب جـواهر از   . آمدن مشتري، خود را طالب كاالي مورد نظر بـا قيمـت بـاالتر نشـان دهنـد     

زيرا در قالب روايـات،  . بطه مي گويد معامله در برگيرنده نجش حرام استفقهاي بزرگ در اين را

استنباط ديگر صاحب جواهر اين اسـت كـه   . پيامبر انجام دهنده آن را ملعون خطاب كرده است

مشهور فقها هم نظر داده اند كه كار او حرام است و حتي ايشان مي گويد اجماع علما نيز چنين 

حتـي شـايد بشـود    : ايشان تأكيد مي كند اين است كه مـي گويـد   نكته دقيق ديگري كه. است

كند، زيرا اين كار نوعي خيانت، ظاهر سازي و گفت كه عقل نيز زشت بودن اين كار را تأكيد مي

بل و اال جماع المحكي و لعل العقل شاهد علي قبحه باعتبار كونه (ضرر رساندن به ديگران است 

مالحظه مي شود كه اين گونه امور و ايـن نـوع   . 2...) هل و اضراراغشا و خدعه تدليسا و اغرار بالج

  .دقت ها در جهت ارائه اطالعات درست و افزايش كارآيي مي باشد

  

  كسب و كار مستحب و مكروه در اقتصاد اسالم . 15

برخي از امور در بازار اسالم مستحب و برخي مكروه هستند و اين موارد هم در تحكيم يك بـازار  

يعني به نظـر مـي رسـد در    . مثالً سود نگرفتن از مؤمن مستحب است. بي اثر نمي باشد اسالمي

به عبارت ديگر در غيـر ايـن صـورت    . اينجا ممكن است وجود يك بازار كارآمد مورد تأكيد باشد

                                                                                                               
  .285، ص12وسائل الشيعه، ج. 1

  .476، ص22جواهر الكالم، ج. 2
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قبول نكردن سود خيلي مشكل است، چون به هر حال براي تشويق و گسترش و ادامـه فعاليـت   

مگر فرض بعضي ها را بپذيريم كه بازارهـاي اسـالمي را   . مشروع الزم است در بازار مقداري سود

برخي از فقها گرفتن سود كم را تأكيد كرده و تصريح نموده اند كه . رقابت كامل تصور مي كنند

از مستحبات ديگر اين است كه اهل بازار از سود كم شـكايت نكننـد   . نبايد سود زياد گرفته شود

  .1و قانع باشند

  

  بررسي عملكرد اقتصاد ايران. 16

هاي قبل، نگرش اسالم در مورد ابعـاد حقـوق مصـرف كننـده و     هاي انجام شده در بخشبررسي

كنـد و  اسالم انحصارگري در بازار را نفـي مـي  . سازدچگونگي حمايت از آن را براي ما روشن مي

بيشـتر در بـازار   كننده به سـمت تقـارن اطالعـات و شـفافيت     مي خواهد براي حمايت از مصرف

تعيـين قيمـت   (حركت كند و اين به لحاظ تئوري به انديشـه اقتصـاد كالسـيك بـازار والراسـي      

تر است؛ پس بنابراين براي روشن شـدن نحـوه عملكـرد اقتصـاد     نزديك) براساس عرضه و تقاضا

جهـت  كننده بهتر است قاعده نظام بازار، عملكرد قواعد و قوانين در ايران در حوزه حقوق مصرف

شفافيت بازار را . ايجاد شفافيت و چگونگي و ميزان دخالت دولت در بازار مورد بررسي قرار گيرد

قابل اتكاي اطالعات اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه در دسترس همـه  جريان به موقع و «توان به مي

به اطالعـات، ارائـه   ممانعت عمدي از دسترسي «توصيف نموده و نبود شفافيت را به » نفعان بازار باشدذي

  .دتعريف كر» نادرست اطالعات يا ناتواني بازار در كسب اطمينان از كفايت و كيفيت اطالعات ارائه شده

هجـري شمسـي بـا ايجـاد تحـوالتي در       1357كشور ايران، پس از انقالب اسالمي در سـال  

نخسـت،  در ايـن راسـتا در سـال هـاي     . جهت حركت به سمت يك اقتصاد اسالمي تالش نمـود 

در جهت توليد و عرضه كاال و خـدمات همـراه   ... تعاوني هاي مختلف، سازمان جهاد سازندگي و 

امـا  . با تعاون و رقابت ايجاد گرديد كه تبعات آن در جهت رفاه عموم مردم به سرعت نمايان شـد 

از  هـايي با آغاز جنگ تحميلي و تأثيرات آن بر كل كشور و اقتصاد ايران، توجه به چنين حركـت 

د در دسـتور  باشها كه از ملزومات زمان جنگ مياولويت خارج شد و دولتي شدن بيشتر فعاليت

هاي جنگ تحميلي و با شروع دوران بازسـازي، لـزوم نقـش دولـت و     سالپس از .كار قرار گرفت

دخالت هاي آن كامالً واضح بود كه در همين دوران با آشكار شدن تبعات دخالـت بـيش از حـد    

است هاي تعديل اقتصادي در جهت حركت به سـمت اقتصـاد بـازار محـور و كـاهش      دولت، سي

ها بـا شكسـت   نقش دولت اجرا شد، اما به دليل آماده نبودن ساختار هاي مورد نياز، اين سياست

                                                                                                               
  .296، ص1378دادگر كرماجاني، . 1
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در سالهاي اخير بار ديگر دولت با توجه بـه آمـاده شـدن سـاختارهاي مـورد نيـاز       . مواجه گرديد

گام برداشت است كه به مرور زمان با كاهش تصدي گـري دولـت    خصوصي سازي، در اين جهت

در اقتصاد، امكانات پياده سازي يك نظام اقتصادي بر اساس ويژگي هاي بازار اسـالمي و تعريـف   

بر اساس مطالعات انجـام شـده و   . نقش دولت در آن آماده گردد؛ اما هنوز فاصله بسيار زياد است

كامالً واضح است كه حضور و دخالت دولت در اقتصـاد  ) 1(همچنين داده هاي موجود در جدول 

ايران بيش از حد معمول مي باشد، بنابراين نخستين كار، كاهش نقش تصدي گري دولـت مـي   

براي موفقيت در اين امر الزم است عواملي كه باعث گسترش فعاليت هاي مداخلـه گرانـه    .باشد

  .دولت در بازار شده است بررسي گردد

  اندازه دولت بر اساس شاخص هاي مختلف براي اقتصاد ايران. 1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي: منبع
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  عوامل گسترش تصوير مداخله گرانه دولت. 17

ــت       ــه از حال ــوع مداخل ــر ن ــت، تغيي ــه دول ــزايش مداخل ــل اف ــي از عل ــه   يك ــان ب ــاي پنه   ه

هاي آشكار به دليل فقدان ضـمانت  گذشته بسياري از مداخلهاز اين . هاي آشكار بوده استحالت

مداخله اي كه نه هزينـه چنـداني بـراي    . مداخله اي تبليغاتي بوده است هاي اجرايي الزم، صرفاً

و تنهـا بـا مخـدوش كـردن حقـوق       دولت در بر دارد و نه تأثير چنداني بر فرايند بازار مي گذارد

. كنـد افزايش مي دهد و بنابراين تخصيص بازاري را ناكارا مي مالكيت، هزينه مبادله را در جامعه

  .ها، فعال كردن موسمي ستادهاي تنظيم بازار و نظارت بر قيمت هاستنمونه اينگونه مداخله

هـاي  گسترش حجم مطلـق دولـت در سـال   . عامل ديگر، رشد حجم مطلق دولت بوده است

تكنيـك هـاي   (ود متناسـب در سـازمان   پس از انقالب، با تحـول متناسـب در تكنولـوژي و بهبـ    

. بنابراين دولت با عدم كارآيي عظيم تخصيصي رو به رو شده اسـت . همراه نبوده است) مديريتي

خـدماتي اسـت كـه مربـوط بـه      ) دولـت (از آنجا كه بخش بزرگي از توليدات اين بنگاه اقتصادي 

ناكـارآيي در توليـد ايـن     حفاظت قانوني از حقوق مالكيت كارگزاران اقتصادي مي باشد، هرگونه

تمـامي  . خدمات، بر تصميمات كارگزاران اقتصادي بخش خصوصي تأثيري مستقيم مـي گـذارد  

بر پايه قراردادهايي انجام مي شود كه ميان صـاحبان   -از توليد تا مصرف -فعاليت هاي اقتصادي

ران اقتصـادي،  كارگزا. عوامل توليد و نيز ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان منعقد مي شود

براي تعريف و تضمين حقوق مالكيت خود، براي اجراي قراردادها و به طور خالصه بـراي درونـي   

كردن آثار خارجي ناشي از فعاليت هاي اقتصادي خـود، بايـد از خـدمات دولـت در ايـن زمينـه       

گذاشـته   اما ناتواني دولت در ارائه درست و كامل اينگونه خدمات همان تأثيري را. استفاده كنند

تغيير مـداوم  . كردكه اگر دولت مداخله و قوانيني به سود گروهي و به زيان گروه ديگر اعمال مي

تعريـف شـده افـراد همگـي نـوعي      قوانين، اعمال رويه هاي متفاوت و عدم تضمين قـاطع حقـوق   

 كه در نهايت منجر به عدم شـفافيت در  شودمداخله در تصميمات كارگزاران اقتصادي محسوب مي

هاي مستقيم توليد و يا هزينه مبادله را افزايش داده كه هر دو به ضرر مصـرف  بازار شده و هزينه

   .كننده است

نكته اي ديگر كه نشان دهنده افزايش جنبه مداخله گرانـه دولـت اسـت، مداخلـه دولـت از      

حال كم  ثر و در عينؤمداخله از طريق قانونگذاري، يكي از شيوه هاي م. طريق قانونگذاري است

هزينه تر براي مداخله دولت در اقتصاد است كه منجر به عدم شفافيت اطالعـات در بـازار ايـران    

بدون شك در سال هاي پس از انقالب انبوهي از قوانين مداخلـه گرانـه برقـرار شـده     . شده است

ثير مداخلـه گرانـه دولـت در سـال هـاي پـس از       أاست و اين يكي از مهم ترين داليل افزايش ت
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اينكـه بخشـي از    ،نخست. وجود همه اينها توجه به چند نكته نيز الزم است با. نقالب بوده استا

گرچه دامنه انتخاب كارگزاران خصوصي را محدود مي كند و بنـابراين   ه گرانه،لاين قوانين مداخ

كـارگران،   مثالً قانون بيمه اجباري. بر نتايج بازار اثر مي گذارد اما فرايند بازار را مختل نمي كند

گرچه موقعيت منحني عرضه نيروي كار را كه در برابر بنگاه هاي هرصنعت قرار دارد تغييـر مـي   

  .با تعادل نيروهاي بازار تعيين مي شود )دستمزد اشتغال و(دهد، اما تعادل نهايي 

اينكه، اگرچه بسياري از مداخالت دولت در اقتصـاد از طريـق قانونگـذاري كـم هزينـه       ديگر

ا وقتي اين گونه قانونگذاري ها گسترش يافت و به صورت انبوه درآمد، قـوانين متـداخل   است، ام

گاه متضاد بسياري پديد خواهد آمد كه رفع اين گونه برخوردها ميان قوانين، مسـتلزم قـوانين    و

اين قوانين مسـتلزم دسـتگاه هـاي اداري و نهـادي      هركدام ازاجراي از سوي ديگر . جديد است

همه اينها هزينه مي برند؛ بنابراين قواعد و قوانين به شفافيت بـازار كمـك نكـرده     جديد است و

دركنار اين مسـائل ركـود و ناكـارآيي حـاكم بـر دسـتگاه اداري دولـت و عـدم تحـول در          . است

  . 1تكنولوژي و سازمان دولت بر وخامت موضوع دامن زده اند

  

  عوامل شكل گيري بازارهاي متمايل به انحصار. 18

دوگانگي در بخش عرضه از يك سو، و دوگانگي در بخش تقاضـا از سـوي ديگـر، عوامـل شـكل      

هيچيك از دو بخش صـنايع كوچـك و صـنايع    . گيري بازارهاي متمايل به انحصار در ايران است

براي ايجاد بازارهاي رقابتي در اقتصـاد، بـا بخـش    ) از نظر حجم، كيفيت و تنوع كاالها(پيشرفته 

اولي آنچنان كوچك مقياس، كم سرمايه، كاربر و ناپويـا اسـت كـه    . كامل ندارند تقاضا هماهنگي

توليد كننده طيف گسترده، متنوع و ناهمگوني از كاالهـاي جانشـين    مربوط به هركدام از صنايع

با هزينه هاي تمام شده بسيار متفاوت است و بنابراين ناتوان از پاسخگويي يكجا به كل تقاضـا و  

نخسـت قيمتـي و سـپس    (به يك بازار ملي و شكل بخشيدن به فرايند رقابـت   انسجام بخشيدن

بنابراين با اينكه گاهي تعداد توليد كنندگان هـر يـك از صـنايع كوچـك،     . باشدمي) تكنولوژيك

شود و هر كدام از ايـن توليـد كننـدگان، بخشـي از     بسيار زياد است اما شرايط رقابت فراهم نمي

ــي  ــازار مل ــي(ب ــا محل ــي را ) ي ــاص م ــود اختص ــه خ ــال  ب ــازاري را اعم ــدرت ب ــوعي ق ــد و ن   ده

تنوع كيفي و تفاوت هزينه تمام شده در كاالهاي توليدي اين گروه از يك سو، و وجـود  . كندمي

                                                                                                               
  .198تا  191، صص 1376رناني،  1.
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هزينه هاي شـديد مبادلـه در جامعـه از سـوي ديگـر، شـرايط را بـراي شـكل گيـري بازارهـاي           

  . وردبراي بنگاه هاي كوچك فراهم مي آ) محلي(اختصاصي 

اما بخش دوم، صنايع بـزرگ آنچنـان سـرمايه بـر و بـزرگ مقيـاس اسـت كـه هـر كـدام از           

واحدهاي صنعت مي تواند با استفاده از صرفه هاي مقياس، با توليد حجم بزرگي از يك كاال بـه  

تمامي تقاضا، يا به سهم بزرگي از آن پاسخ دهد و بنـابراين گونـه اي از رفتـار انحصـارگرانه را از     

  .بروز دهد خود

  
برنـد، دوگـانگي ميـان عرضـه     بخش بزرگي از بازارهاي ايران از دو نـوع دوگـانگي رنـج مـي    

 بسـيار  هايدر بسياري از بازارهاي ايران دو دسته بنگاه. كنندگان و دوگانگي ميان عرضه و تقاضا

بنگـاه هـا،   هر دسته از ايـن  . خورندچشم مي به -بازاردر مقايسه با حجم -كوچك بزرگ و بسيار

كـه  ، در حـالي درا به خود اختصاص داده ان) بازار(بخش بزرگي از اشتغال و ارزش افزوده صنعت 

  .سهم بنگاه هاي متوسط مقياس در اين بازارها، اندك است

سـتد فـن    و هاي متوسط مقيـاس، موجـب فقـدان ارتبـاط فـراز و نشـيب و داد      فقدان بنگاه

بنـابراين اخـتالف در سـطح دانـش فنـي و      . گـردد ميهاي بزرگ و كوچك شناختي ميان بنگاه

  هــا هــاي توليــدي ايــن بنگــاههــا موجــب اخــتالف در كيفيــت و هزينــه مقيــاس توليــد بنگــاه

و بنـابراين  . گشـايد راه را بر تقسيم بازار ميـان توليدكننـدگان مـي   » اختالف كارآيي«شود و مي
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كه در (، حجم كوچك برخي از بازارها از سوي ديگر. سازدشرايط عملكرد غير رقابتي را مهيا مي

و احداث بنگاه هاي پيشرفته بـزرگ   )جاي خود، تا حدودي ناشي از توزيع نامناسب درآمد است

امكان اشباع بـازار توسـط يـك يـا     ) كه در جاي خود ناشي از حمايت هاي دولتي است(مقياس 

ا در ايـن گونـه بازارهـا غيـر     چند واحد توليدي را فراهم آورده است و بنابراين عملكرد واحدها ر

دوگانگي ميان عرضـه و تقاضـا، از يـك سـو ناشـي از توزيـع بسـيار نـابرابر         . رقابتي ساخته است

امـا هـر دوي   . درآمدها و از سوي ديگر ناشي از شكل گيري واحدهاي بسيار مدرن و بزرگ است

دجـه آن تـأثير   اين عوامل نيز در جاي خود از چگـونگي دخالـت دولـت از اقتصـاد و سـاختار بو     

نخسـت، وجـود   : از سوي ديگر دوگانگي در بخش عرضه نيز دو عامـل عمـده دارد  . پذيرفته است

امـا ايـن دو عامـل    . هزينه هاي مبادله اي سنگين و دوم، فقدان بازار هاي مالي يكپارچه و فعال

آنكـه  ز در واقع، دولت پيش ا. نيز در جاي خود ناشي از ساختار بودجه و نوع مداخله دولت است

اي در خـور  بـه گونـه  - قانوني مؤثر از حقوق مالكيتهمچون حفاظت - سنتي و كالسيك خود راوظايف

روي آورده  -همچـون حمايـت هـاي مـالي و گمركـي      - انجام دهد، به وظايف مدرن و مداخله گرانـه 

به طور خالصه چهار پيش فرض مهم نئوكالسـيك دربـاره كـاركرد بازارهـاي رقـابتي، در      . است

-ترين عامل عدم تحقق آنها نيز عملكرد دولت و بـي اند، و عمدهن به اندازه كافي محقق نشدهايرا

كفايـت  (بازارهاي گسـترده  : ها عبارتند ازاين پيش فرض. توجهي به وظايف كالسيك بوده است

، بازارهاي مالي يكپارچه و فعال، تعريف و تضمين شدگي حقوق مالكيت، و فقدان هزينـه  )تقاضا

  .مبادله

 

  گيري نتيجهجمع بندي و 

به طور كلي در اسالم و در آيات و روايات دستورالعمل هاي اخالقي، توصـيه هـايي بـه عـدالت،     

توجه دادن بازاريان به رعايت انصاف، راستگويي، امانتداري، وفاي به عهد، نهي از غش، تـدليس،  

ثال آن كامالً مورد توجـه  نجش، ربا، كتمان عيب، كم فروشي، خيانت، پنهان كاري اطالعات و ام

بررسي تطبيق موارد حقوق مصرف كنندگان در حقوق و فقه اسـالمي، همچنـين بررسـي     .است

راهكارهاي فقهي، براي حمايت از اين حقوق، از قانونمند كردن معامالت كه نقطه تالقي مصـرف  

وابطي كه براي كننده و توليد كننده تا شرايطي كه فقها براي صحت عقد بيع بيان كرده اند و ض

يابيم كـه دولـت اسـالمي،    با توجه به تاريخ صدر اسالم به خوبي درمي. كار تجاري ذكر كرده اند

دخالت حداقلي و نظارت حداكثري بر روند فعاليت هاي اقتصادي داشته و از اصل مهـم نظـارت   

  .هرگز غفلت ننموده است
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رقابـت كامـل، اغلـب اقتصـاددانان     با وجود بيان ويژگي شفافيت يا اطالعات كامل براي بازار 

اذعان دارند كه بيشتر بازارها از نقصان اطالعات رنج برده، در شرايط رقابت ناقص بـوده و تعـادل   

آنان براي ترميم نقصان اطالعات در بازار، راهبردهايي، چون عالمت . والراس، خيال پردازانه است

  .ولت را ارائه كرده انددهي عرضه كنندگان، طراحي نهادها و مديريت و نظارت د

اقتصاد ايران، يك اقتصاد بازاري ناكارا است كه از يك سو در عين استقرار گسترده نهادهـا و  

ساز و كارهاي بازاري در آن از دستيابي به كارآيي در تخصيص ناتوان است و از سـوي ديگـر بـا    

توزيع بهتـر درآمـدها،    وجود مداخله هاي گسترده دولت، روند مداوم و بهبود يابنده اي به سوي

 در آن وجود ندارد؛ و هر دوي اين مسائل نيز به طور خـاص ريشـه در عـدم حفاظـت قـانوني از     

كه . هاي مبادله سنگين در اقتصاد ايران دارندهزينهد مالكيت و به طور عام ريشه در وجوحقوق 

ي مربوط بـه وظـايف   اين هر دو نيز در جاي خود، ناشي از فقدان توجه الزم و كافي به هزينه ها

   .سنتي و كالسيك در ساختار بودجه دولت است

توانايي واقعي دولت براي مداخله در اقتصاد هم به دليل ساختار درآمـدي و هـم بودجـه اي    

كـه الزم بـود همپـاي    (دولت و هم به دليل عدم تحـول در سـازمان و نظـام بروكراتيـك دولـت      

در نتيجه اقتصاد ايران روند . به كاهش گذارده استرو ) تحوالت تكنولوژيك در توليد انجام شود

  . آرامي را به سوي يك اقتصاد بازاري تر اما همچنان ناكارا طي كرده است

توان گفت در ايران قاعده نظام بازار ناكارا عمل كرده است كه مهمترين دليـل آن را مـي   مي

ي هاي ناشي از اين حضـور  توان حضور پر رنگ دولت و تصدي گري ها و انحصارات و رانت خوار

قواعد و قوانين به گونه اي تعيين شده و اجرا مي گردد كه نه تنها بـه شـفافيت بـازار    . بيان كرد

در نهايـت  . كمكي نكرده، بلكه خود به عاملي تبديل شده كه بر وخامت اوضـاع دامـن زده اسـت   

نظر اسالم بـوده و در  مي توان گفت حقوق مصرف كننده و حمايت از آن در ايران با آنچه كه مد

  . صدر اسالم بر آن تأكيد فراوان شده است فاصله زيادي دارد

  

  پيشنهادات

اقتصاد در آن به فعاليت و مبادلـه  را كه مجموعه كارگزاران) قواعدبازي(دولت چارچوب نهاديني 

خي در واقع به طور تـاري . مي پردازند، به طوركامل و روشن، تعريف، تعيين و تضمين نكرده است

تركيب ناكاملي از نهاد هاي بازاري در ايران مستقر شده، اما ايـن تركيـب ناكامـل نيـز بـا انـواع       

بـراي تحـول در ايـن    . نهادهاي نابازاري و مداخالت دولتي همواره در معرض آسيب بـوده اسـت  

مجموعه نهادها، تغيير جهت گيري هاي عمومي و تمركز سياست هاي دولتي بر روي اموري كه 
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تر،گسترده تر و كامل تر شدن اين چارچوب نهادي نمي انجامـد، ضـروري و در   م به دقيقسرانجا

  . واقع، تحول نقش دولت از يك دولت متناقض به يك دولت سازگار الزم است

مـثالً هزينـه هـاي    . شيوه عمل دستگاه هاي دولتي نيز در نتيجه نهـايي بسـيار مـؤثر اسـت    

اما قانونگذاري مـي توانـد   . مومي دولت محسوب مي شودقانونگذاري نيز جزء هزينه هاي امور ع

گرانـه در  در جهت مخدوش ساختن حقوق مالكيت يا در جهت گسترش سياست هـاي مداخلـه  

هـا و تفسـيرهاي رسـمي از قـوانين و     گيـري بنابراين، تغيير فراگيـر در جهـت  . بازارها انجام شود

. ي با بخش خصوصي نيز ضـروري اسـت  بنابراين تغيير عملي در شيوه برخورد دستگاه هاي دولت

البته همه اين تحوالت نيز در جاي خود مسـتلزم تحـول تـدريجي در نگـرش هـا و ارزش هـاي       

  .حاكم بر جامعه مي باشد كه معموالً مجامع رسمي مي توانند به آنها جهت دهند

بهبـود  از سوي ديگر بسياري از اقالم هزينه هاي امور اجتماعي و اقتصادي نيز مي تواند بـه  

مـثالً هزينـه هـاي مربـوط بـه آمـوزش       . مالكيت و كاهش هزينه مبادله بيانجامـد وضعيت حقوق

رايگان، موجب مي شود تا همه افراد به سطح مقبولي از فرهنگ دسـت يابنـد و مفـاهيمي هـم     

چون احترام به حقوق ديگران، اطاعت از قانون، رفتار مسالمت آميز در بازار از جمله عدم پنهـان  

اطالعات، پايبندي به تعهدات، انصاف، بيان واقعيت ها و ديگر لوازم مبادله اي شـهري، بـه    كاري

  .صورت خلق و خوي ثابت آنها درآيد و به اين وسيله هزينه مبادله را كاهش دهد
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