 ‐ 301664ﺣﻢ ﺑﺮدن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﻋﺮﺿﮥ آن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻗﯿﻤﺖ ،ﻧﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻦ
ﺳﻮال

ﺷﺨﺼ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻻﯾ ـ ﻣﺜﻼ ﯾﻪ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ـ را ﺑﺨﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺷﺮط ﻣﮔﺬارد ﮐﻪ اول آن ﺟﻨﺲ را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺒﺮد ﺗﺎ
ﻗﯿﻤﺖ آن را در ﺑﺎزار ﺑﺪاﻧﺪ ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺘ ﮐﻪ در ﺑﺎزار روی آن ﺟﻨﺲ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺨﺮد .ﺣﺎل ﺣﻢ ﺑﺮدن ﺟﻨﺲ ﺑﻪ
ﺑﺎزار و ﻋﺮﺿﮥ آن ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﺑﻠﻪ ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ﻗﯿﻤﺘﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃ را
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾ ﺟﻨﺲ ﺑﺬارد.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
ﺑﺮای درﺳﺘ ﻓﺮوش ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ در ﻫﻨﺎم ﻓﺮوش داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺮﺟﻊ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑاﻃﻼع ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺟﻨﺲ را
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺒﺮد و از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدد.
آنﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣرﺳﺪ ،ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﯾﻦ روش اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺎزاریﻫﺎ اﺳﺖ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه واﻗﻌﺎ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش دارد و در ادﻋﺎﯾﺶ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ وی ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﺑﻪ آﻧﺎن را ﻧﺪارد و وﻗﺖ آﻧﺎن و
ﺗﻼﺷ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳ و ﻧﻈﺮ و ارزشﮔﺬاری و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر رﻗﺎﺑﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای دادن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﺮف ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣرود
ﺑآنﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺮﯾﺐ و ﺗﻘﻠﺐ ﺣﺮام اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮ و ﻓﺮﯾﺐ در آﺗﺶ اﺳﺖ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﯿﻬﻘ در
ﺷﻌﺐ اﻹﯾﻤﺎن و آﻟﺒﺎﻧ در »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ« آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺰ آن را در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ
آورده ﮐﻪ» :ﻓﺮﯾﺐﮐﺎری در آﺗﺶ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ ،آن ]ﮐﺎر[ ﻣﺮدود اﺳﺖ«.
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و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺲ ﻓﺮﯾﺒﺎری ﮐﻨﺪ از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۰۲
از ﺳﻮی دﯾﺮ ﻋﺮﺿﮥ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﺑﺎزار ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺎدت در اﯾﻦ
ﺑﺎزارﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ را ﮐﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﺗﻮی ﺳﺮ ﺟﻨﺲ ﻣزﻧﻨﺪ« در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ روش از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮی
ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺤﺎف و ﺑاﻧﺼﺎﻓ اﺳﺖ.
راه درﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺮ ﯾ ﯾﺎ دو ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ
ﻫﺰﯾﻨﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﺮف اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﭙﺮدازد و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزاریﻫﺎ وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد و اﮔﺮ از ﻗﯿﻤﺖ راﺿ ﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺘ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﯿﻔﺮاﯾﺪ ﯾﺎ
ﺑﺬارد دﯾﺮی آن را ﺑﺨﺮد ،در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧ راﺿ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻓﺮوش ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦﺟﺎ وﺟﻪ دﯾﺮی از ﻣﻨﻊ وﺟﻮد دارد.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آنﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد« ﯾﻌﻨ ﺑﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺟﻨﺲ
را ﺑﻪ ]ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ[ ﻗﯿﻤﺘ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﻣﻓﺮوﺷﻢ ،اﯾﻦ روش ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺎ ﻧﻤداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻢ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺷﺨﺼ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎزار ﮔﺮﻣ] ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻨﺲ[ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﺣﺎﺿﺮان در ﺑﺎزار ﮐﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ آن ﮐﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮوش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺘ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ) .ﯾﻌﻨ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﻮد ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار و ﭼﺎﻧﻪ زﻧ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد و از
ﻗﺒﻞ ﻓﺮوش را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ(.
ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻓﺮوش ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﯿﻤﺘ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ از ﻓﺮوش ﺑﺮ اﺳﺎس
ﭼﺎﻧﻪزﻧ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﺧﯿﺎﻟﺶ راﺣﺖ ﻣﺷﻮد و ﻣﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺲ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﯿﺎﻟﻢ از اﯾﻦ رای راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺰدﯾﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺘ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد )ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾ در ﻫﻨﺎم ﻓﺮوش( ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻨﺲ ]در ﺣﯿﻦ ﻓﺮوش[ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺟﺸﻪ )ﺑﺎزار ﮔﺮﻣ (ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣرود و اﮔﺮ
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ﺣﺎﺿﺮان ﮐﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ]ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺗﻘﺎﺿﺎ[ ﻗﯿﻤﺖ آن ﮐﻢ ﻣﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ آن ﺟﻬﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺘ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺷﻮد ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد« )اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ.(۱۷۳ /۸ :
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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