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Abstract 

As a securities market participant, the market maker can play an important 

role in controlling the market and its liquidity. The obligations and duties 

of this person in order to conduct marketing are basically possible and 

imaginable against three categories of persons: against the stock exchange, 

against the investor (the party to the marketing financing contract) and 

against the shareholders and investors in the shares subject to marketing. 

Liability of the market maker to any of the latter requires consideration of 

the type of legal relationship between them; Accordingly, if the existence 

of a contract between the market operator and any of these persons is 

established, the market manager's liability is subject to the terms of the 

contractual liability; Otherwise, the claimant must prove the terms and 

conditions of non-contractual civil liability in order to be compensated. 

Also, in a contractual relationship, the market maker must consider the 

positive aspect of the case and hold him liable for damages, given that his 

obligations are in the category of liability by or commitment to the result. 
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 چکیده

م اقتصادی جامعه را در مواقع حساس و اضطراری احتکار یکی از جرایم مخرب اقتصادی است که سالمت نظا

کند. شرایطِ اندازد و دسترسی بیشترِ افراد جامعه به یک یا چند کاالی خاص را با مشکل مواجه میخطر میبه

فروشی وجود وقوعِ بزهِ احتکار این است که باید اوالً نگهداریِ کاال عمده باشد، ثانیاً قصد اضرار به جامعه یا گران

صالح تقاضای عرضه کرده باشد. ماهیت احتکار، در نظر نگارنده، یک حکم حکومتی ته باشد و ثالثاً مرجع ذیداش

شود. در احتکار، قاعدۀ تسلیط با قاعدۀ دید حاکم تعیین میاست، نه یک حکم شرعی و موضوع آن براساس صالح

دانیم. بزه احتکار در مواردی، با افساد رجح میکند که ما قاعدۀ الضرر را بر قاعدۀ تسلیط االضرر تزاحم پیدا می

دنبال حل توان محتکر را مفسد فی االرض نیز شناخت. این مقاله بهپوشانی دارد که میفی االرض نیز هم

گذاری کاالی احتکارشده و مقایسۀ این جرمِ اختالفات در ماهیت، موضوع و مقاصدِ وقوعِ بزهِ احتکار، مرجع قیمت

 ساد فی االرض است.اقتصادی با اف

 

 فروشی.احتکار، جرم اقتصادی، افساد فی االرض، حکم حکومتی، گران واژگان کلیدی:
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 مقدمه

کند. فقهای اسالمی بر عنوان یک بزه اقتصادی، آثار مخربی بر اقتصاد جامعه وارد میاحتکار، به

یا کراهت آن، اختالفاتی بین فقها  بودنِ این عمل اتفاق نظر دارند، اما در برخی موارد، در حرمت ناپسند

: 1390؛ سید محمدتقی مدرسی، 2/303: 1427؛ مکارم شیرازی، 3/191: 1414)شهید ثانی،  شوددیده می

و قد اختلف فی حرمته، فعن »نویسد: می المکاسب(، چنانکه شیخ مرتضی انصاری در کتاب 275

الکراهۀ و عن کتب  المختلفو  الشرائعو  المکاسبو الحلبی فی کتاب  المقنعۀو  المبسوط

جامع و  الدروسو  اإلیضاحو  التحریرو  التذکرۀو  القاضیو  السرائرو  اإلستبصارالصدوق و 

و از حلبی در  المقنعهو  المبسوطاست، چنانکه از در حرمت احتکار اختالف شده ؛التحریم الروضۀو  المقاصد

و  القاضیو  السرائرو  االستبصارهای صدوق و از کتابآید و کراهت برمی المختلفو  شرایعو  مکاسبکتاب 

: 1411)انصاری، « آید.حرمت احتکار برمی الروضهو  جامع المقاصدو  الدروسو  االیضاحو  التحریرو  التذکره

2/294) 

دانیم حکومت اسالمی حق دارد انبارهای محتکران احتکار نوعی ایجاد بازار سیاه است و می»

 (2/303: 1427)مکارم شیرازی، « ا را به مردم عرضه کند.را بگشاید و کااله

فَمَنْ قارَفَ حُکرَۀً بَعْدَ نَهْیِکَ اِیّاهُ »فرمایند: ، به مالک اشتر میالبالغهنهج 53 امیرالمؤمنین در نامۀ

کن،  ؛ هرگاه کسی پس از نهی تو، دست به احتکار زد، او را مجازاتسرافإفَنَکلْ بِهِ وَ عاقِبْهُ فی غَیرِ 

 «روی بپرهیز.ولی در مجازاتش از زیاده

ها را به دولت در مقابله با احتکار، پس از طرح درخواست و عدم اجابت محتکران، اموال احتکارشدۀ آن

 رساند.فروش میآورَد و آن را با قیمت عادله بهبازار می

شود، حتاج جامعه میکه موضوع احتکار تنها شامل مواد خوراکی است یا شامل تمامی مایدر این

ترین است که در این مقاله، این اختالفات را بررسی و در قسمت نتیجه، درستاختالفاتی به وجود آمده

 کنیم.نظرات را انتخاب می

 

 تعریف احتکار

اإلحتکار و هو حب الطعام النتظار »سازی و نگهداری و در اصطالح، در لغت، به معنای ذخیره ،احتکار

 (.3/410: 1368)خمینی، « ر همان نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن است؛ احتکاالغالء
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)مصوب  قانون نظام صنفی 60 احتکار در معنای حقوقی نیز معنای مشابهی دارد که براساس مادۀ

صالح و صورت عمده، با تشخیص مراجع ذیعبارت است از نگهداری کاال، به»(، 24/12/1382

فروشی یا اضرار به جامعه، پس از اعالم ضرورت عرضه صد گرانامتناع از عرضۀ آن، به ق

 «ربط.ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی

 

 حکم حکومتی یا حکم شرعی الهی بودن احتکار

سؤال اصلی درخصوص ماهیت احتکار، این است که آیا احتکار یک حکم حکومتی است که ولی فقیه، 

که یک حکم دارد یا آنکند و هر زمانی که صالح بداند، آن را برمیادر میدید، آن را صدرصورت صالح

 شرعی است که حاکم حق دخل و تصرف در آن را ندارد؟

و »فرمایند: می  دربارۀ این موضوع، ذیل روایت صحیحۀ حذیفۀبن منصور از امام صادق  امام خمینی

)خمینی، « شرعی، ال مولوی سلطانی. الظاهر أن أمره باإلخراج و النهی عن الحبس حکم إلهی

1421 :3/603) 

دانند، ظاهر امر این است که احتکار یک حکم شرعی به اعتقاد فقهایی که احتکار را یک حکم شرعی می

شود اصوالً یک حکم الهی است و ثانیاً نهی صادر می  ای که از معصومیناست، زیرا اوالً اوامر و نواهی

، که حاکم جامعه بودند، صادر شده،  و امیرالمؤمنین  که توسط پیامبر اکرمنبر ایاز احتکار، عالوه

اند تا بتوانند حکم حکومتی صادر کنند نیز صادر ، که حاکم جامعه نبوده و امام صادق  توسط امام باقر

 است.شده

ار ولی فقیه اما به دالیلی، که مطرح خواهد شد، بهتر آن است که آن را یک حکم حکومتی و در اختی

اند و در ادامه بودنِ احتکار را رد نکرده احتمال حکم حکومتی  که امام خمینیبدانیم. اوالً این

: 1421)خمینی، « فهو نافذ علی األمۀ إلی األبد  بل لو کان حکماً سلطانیاً منه»فرمایند: می

شدت دستخوش تغییر مختلف، بههای ها و مکان(. ثانیاً اقالم و قوتِ موردنیاز مردم در زمان3/603

کردنِ موضوعِ احتکار به موارد خاصی از  شود و اگر ما احتکار را حکم شرعی بدانیم، ملزم به محدودمی

شوند، اما اگر آن را حکم شویم و سایر اقالم و کاالهای ضروری از موضوع احتکار خارج میطعام می

دید حاکم، اقالم و توان براساس صالحاو بدانیم، می دیدحکومتی و در اختیار ولی فقیه و براساس صالح

فروشی یا ضرر به جامعه را اند و قصد گرانکاالهای موردنیاز مردم را، که توسط برخی افراد حبس شده
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بودِن  (. ثالثاً حاکم3/645: 1415)منتظری،  حساب آورد و با این افراد برخورد کرددارند، از موارد احتکار به

حصر به حکومت ظاهری و مادی نیست، بلکه معصوم از باب حکومت معنویِ خود هم من  معصوم

 تواند حکم حکومتی صادر نماید.می

انگیز است، ولی اگرچه حبس متاع و کاال در تمامی مایحتاج مردم، عملی ناپسند و نفرت»

مواردی  احکام احتکار برای غیر اجناس یادشده ثابت نیست. موارد یادشده در حرمت احتکار،

تواند از احتکار هر است، ولی حاکم اسالمی میاست که به حکم اوّلی، ازطرف شارع حرام شده

کاالیی که برخالف مصالح عمومی باشد، جلوگیری کرده، مشمول قانون حرمت احتکار قرار 

گونه بیان در یک حکم کلّی، اختیارات حاکم اسالمی را این  دهد. چنانکه حضرت امام

تواند آنچه را که به صالح مسلمانان است انجام دهد، و حاکم مسلمانان می  امام" :کندمی

ها، از اموری که در نظام و ها یا صنعت یا انحصار تجارت و مانند ایناز قبیل تثبیت قیمت

بدیهی است که این حکم، منع احتکار در غیر موارد منصوص را نیز  .صالح جامعه دخالت دارد

: 1385)یوسفیان، « است.گیری از آن را از اختیارات حاکم اسالمی شمردهشامل است و جلو

1/77) 

 

 قصد در احتکار

 در باب مقاصد در بزه احتکار، در فقه، با چهار فرضیه مواجه هستیم:

دانان این فرضیه را از فروشی، که اغلب فقها و حقوق: احتکار و حبس طعام با قصد گرانفرضیۀ اول

 دانند؛ر بزه احتکار میمقاصد موردنیاز د

تواند اضرار به افراد جامعه یا براندازی نیز باشد فروشی می: قصد در بزه احتکار، عالوه گرانفرضیۀ دوم

 است.که این فرضیه مورد اختالف قرار گرفته

 إذا فرض اإلحتیاج»اند: ای از فقها بر حرمت بزه احتکار با قصد اضرار به افراد جامعه حکم کردهدسته

إلی غیر الطعام من األُمور الضروریۀ للمسلمین، کالدواء و الوقود فی الشتاء، بحیث استلزم من 

احتکارها الحرج والضرر علی المسلمین، فمقتضی أدلۀ الحرج و الضرر حرمته وإن لم یصدق 

قانون نظام صنفی نیز با عبارت  60 ( صدر مادۀ1/197: 1383ائری، محقق ح)« علیه لغۀ اإلحتکار.

صالح و امتناع مراجع ذیصورت عمده، با تشخیصاحتکار: عبارت است از نگهداری کاال، به»
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فروشی یا اضرار به جامعه، پس از اعالم ضرورت عرضه ازطرف از عرضۀ آن، به قصد گران

است. لکن درستی از این نظر پیروی کردهبه« ربطوزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی

گاهی »اند: دانند و گفتهدانند، اما مصداق بزه احتکار نمیقها این فرضیه را اگرچه حرام میای از فدسته

حبس طعام برای این نیست که گران بفروشد، بلکه برای آن است که به جان و مال 

زدن به نظام را دارد. این اگرچه از باب اضرار  مسلمانان ضرر برساند و قصد براندازی و ضربه

حرمت دارد، ولی از باب احتکار، به عنوان اوّلی، حرام نیست و مشمول بحث  به مسلمانان

 (1/445: 1388)محمدی خراسانی،  «باشد.نمی

منظور کمک به ماندن از قحطی، به امان نگری، برای دردلیل آینده: حبس طعام بهفرضیۀ سوم

 مسلمانان، که این قصد جزو مصادیق احتکار نیست.

شدن و عدم توانایی برای خرید آن در آینده، که این  دلیل ترس از گرانعام به: حبس طفرضیۀ چهارم

است که مؤمنان تا قوت یک قصد هم جزو مصادیق احتکار نیست و برعکس در برخی روایات توصیه شده

 سالشان را ذخیره کنند.

 

 موضوع احتکار

گیرد یا در مواد غذایی صورت میسؤال اساسی در موضوع احتکار این است که آیا بزه احتکار تنها در 

 تمامی مایحتاج مردم امکان وقوع بزه احتکار وجود دارد؟

)یعنی گندم، جو، کشمش، و خرما( است، منتها  نظر مشهور فقها، منظور از طعام موردبحث، غالت اربعبه

که معتقدند نظر آن دسته از فقهایی است. بهروغن حیوان و روغن زیتون نیز در برخی روایات ذکر شده

شود و الغیر. احتکار یک حکم شرعی است، نه حکومتی، موضوع بزه احتکار شامل این دسته از طعام می

بودن بزه احتکار بحث شد، چون احتکار یک حکم حکومتی  طور که در مبحث حکم حکومتیاما همان

د جامعه، چه غالت دید حاکم اسالمی، کاالهای ضروری و موردنیاز افرااست، درنتیجه براساس صالح

عبدالکریم  هٰ  اللّتوانند موضوع بزه احتکار قرار گیرند. آیت...، همگی می باشد چه آهن چه سیمان و

در زمان ما، منحصر به گندم، جو،  احتکار بودن حرام»موسوی اردبیلی در این باره می گویند: 

ست که شدیداً مورد خرما، کشمش و روغن زیتون نیست، بلکه شامل هر نوع کاال و خدمتی ا

 (427: 1388)موسوی اردبیلی، « نیاز مردم باشد و از نبودنِ آن، در مضیقه و سختی قرار گیرند.
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ال إحتکار فی الزیت إال فی الشامات، و ال فی الملح إال فی »گوید: همچنین صاحب جواهر می

معتاداً فی طعام نوع مواضع یُعتادُ استعماله فیها، و هکذا ولو فهمنا إرادۀ الحاجۀ لما کان 

اإلنسان لم یکن احتکار فی الشعیر فی أکثر بلدان إیران، ولو اعتاد الناس طعاماً فی أیام 

القحط مبتدعاً جری فیه الحکم لو بنی فیه علی العلۀ و فی األخبار ما ینادی بأن المدار علی 

را[ چنین بفهمیم که منظور  اگر ]حدیث .کندبر روغن مایع صدق می تنها در شامات، احتکار ؛االحتیاج

طور معمول، انسان در غذای خود بدان نیاز دارد، در اغلب شهرهای ایران، احتکار، آن چیزی است که به از

اند، این حکم در آن هم اگر مردم در ایام قحطی، به غذایی تازه عادت کرده .کندبر جو صدق نمی احتکار

 «.نیاز است احتکار و در اخبار آمده که مالک .نیاز مردم باشدجریان دارد، اگر علت ]صدور حکم[ برمبنای 

 (22/483: 1362)النجفی الجواهری، 

( 23/1/67)مصوب  فروشانقانون تشدید مجازات محتکران و گران 1 در قانون ایران نیز بند الف مادۀ

وغن نباتی، نام برده تنها از ارزاق موردنیاز عامۀ مردم، یعنی گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و ر

قانون تعزیرات حکومتی  4 گذار در مادۀمیان نیاورده بود. اما قانونبود و از سایر اقالم ضروری اسمی به

فروشان تصویب شد، موضوع (، که پس از قانون تشدید مجازات محتکران و گران23/12/1367)مصوب 

است. همین رویه، یعنی استفاده استفاده کرده« کاال»بزه احتکار را محدود به ارزاق ندانسته و از واژۀ عامِ 

 .استقانون نظام صنفی نیز ادامه پیدا کرده 60 ، در مادۀ«کاال»از واژۀ عامِ 

 

 شرایط بزه احتکار

أَنَّ فِی کَثِیر مِنْهُمْ ضِیقاً فَاحِشاً  وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِکَ،»اند: در عهدنامۀ مالک اشتر فرموده ن)ع(امیرالمؤمنی

لَی الْوُالَۀِ.  شُحّاً قَبِیحاً وَاحْتِکَاراً لِلْمَنَافِعِ وَتَحَکُّماً فِی الْبِیاعَاتِ، وَذَلِکَ بَابُ مَضَرَّۀ لِلْعَامَّۀِ، وَعَیبٌ عَوَ

عَدْل وَ أَسْعَار،  مَنَعَ مِنْهُ. وَ لْیکُنِ الْبَیعُ بَیعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ  فَامْنَعْ مِنَ االِحْتِکَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اهلل

عَاقِبْهُ فِی الَ تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَینِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ. فَمَنْ قَارَفَ حُکْرَۀً بَعْدَ نَهْیکَ إِیاهُ فَنَکِّلْ بِهِ، وَ

دنبال بهاند و کنند و بخیلبدان در میان بازرگانان، افراد زیادی وجود دارند که بد معامله می؛ غَیرِ إِسْرَاف

فروشند. سودجویی و اند. آنان درپی منفعت خود هستند و اجناس را به هر بهایی میاحتکار منافع

گیری بر والیان است. از احتکار جلوگیری کن، چراکه رسول فروشی به زیان مردم و موجب عیبگران
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کن و عبرت دیگران از آن نهی فرمود و هرکس پس از منع، دست به احتکار زد، او را مجازات   خدا

 البالغه(نهج 53 )نامۀ« قرار ده؛ البته در کیفر زیاده روی مکن.

أیما رجُلٍ اشْتَری طَعاما فکبسَهُ أربَعینَ صَباحا »فرمایند: درباب ناپسندی احتکار می  حضرت رسول

؛ هرکس خوراکی را بخرد و ا صَنَعَیریدُ بهِ غَالءَ المُسلِمینَ، ثُمَّ باعَهُ فتَصدّقَ بثَمنِهِ لَم یکنْ کفّارَۀً لِم

که آن را به مسلمانان گران بفروشد، چهل روز انبار کند و پس از چهل روز، آن را بفروشد و همۀ برای این

 (3/172: 1416شهری، )المحمدی الری« درآمدِ آن را هم صدقه بدهد، کفاره گناه او نخواهد شد.

مجازات را بتوان که فرد محتکر اساس نظر فقها، برای اینآید و برطور که از دو روایت فوق برمیهمان

 (:1/197: 1383ائری، محقق ح، شرایطی باید رعایت شود)کرد

 اوالً کاال و یا در کالم برخی از فقها، طعامی باید حبس گردد.

 ثانیاً پس از درخواست حاکم برای عرضه کاال، محتکر از عرضۀ کاال خودداری کند.

 فروشی یا اضرار به جامعه یا قصد براندازی داشته باشد. قصد گران ثالثاً محتکر باید

فروشان، تنها دو شرط قانون تشدید مجازات محتکران و گران 1 از نظر قوانین جزایی ایران، ابتدا در مادۀ

برای وقوع بزه « به قصد افزایش قیمت»و « جمع و نگهداری ارزاق موردنیاز و ضروری عامۀ مردم»

قانون نظام  60 و پس از آن، در مادۀ 4 م بود که با تصویب قانون تعزیرات حکومتی، در مادۀاحتکار الز

 است:صنفی، شرایط وقوع بزه احتکار منوط به سه شرط شده

 صورت عمده؛نگهداری کاال به (1

 صالح؛امتناع از عرضۀ کاال، پس از اعالم ضرورت عرضه ازطرف مراجع ذی (2

 اضرار به جامعه باشد. فروشی یاقصد محتکر باید گران (3

صورت عمده یا حتی نگهداری عمده همراه با قصد اضرار به جامعه یا درنتیجه صِرفِ نگهداری کاال به

تواند بزه احتکار را شکل دهد و حتی صالح نمیفروشی، بدون درخواست عرضه ازطرف مراجع ذیگران

تا مرتکبین احتکار راه فراری از  استشود. همین مسئله سبب شدهشروع به احتکار هم محسوب نمی

 مجازات پیدا کنند.
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 قیمت عادله

است. برخی معتقد به این هستند گذاری کاالی احتکارشده، بین برخی از فقها اختالف پیش آمدهدر قیمت

تواند پس از الزام محتکر به فروش کاالی خود، قیمت عادله را نیز برای عرضه تعیین که حکومت می

تواند شخص محتکر را مجبور به فروش کاالی خود با وهی از فقها معتقدند که حکومت نمیکند، اما گر

 یک قیمت مشخص نمایند.

فأمر  بالمحتکرین  مرّ رسول اللّه»کنند: نقل می  امام صادق از امام باقر و امام باقر از امام سجاد

لو ":  فقیل لرسول اللّهبحکرتهم أن یخرج إلی بطون األسواق و حیث تنظر األبصار الیها. 

لی إأنا أقوّم علیهم؟ إنّما السعر "حتی عرف الغضب فی وجهه و قال:   فغضب "علیهم. قوّمتَ

گذشت. فرمان داد  محتکران بر  ؛ روزی رسول خدا"ذا شاءإذا شاء و یخفضه إاللّه عز و جل یرفعه 

ای "قرار دهند. به آن حضرت عرض شد: اند به بازار آورده، در معرض دید همگان کرده آنچه را احتکار

اش نحوی که آثار غضب در چهرهآن حضرت خشمگین شد، به "کردی.ها قیمت تعیین میکاش بر آن

برد و  میها دست خداست، هر وقت بخواهد، باالها قیمت بگذارم؟ قیمتآیا بر آن"آشکار گردید و فرمود: 

 (388: 1423)صدوق، « ."آورَدهرگاه اراده کند، پایین می

بدان در میان بازرگانان، »: خطاب به مالک اشتر فرمودند ،البالغهنهج 35 در نامۀ  همچنین امام علی

اند. آنان درپی منفعت خود دنبال احتکار منافعاند و بهکنند و بخیلافراد زیادی وجود دارند که بد معامله می

گیری فروشی به زیان مردم و موجب عیبو گران فروشند. سودجوییهستند و اجناس را به هر بهایی می

از آن نهی فرمود و هرکس پس از منع،   بر والیان است. از احتکار جلوگیری کن، چراکه رسول خدا

 «دست به احتکار زد، او را مجازات کن و عبرت دیگران قرار ده؛ البته در کیفر زیاده روی مکن.

 کاالی احتکارشده قیمت گذاری کند ۀتواند برای عرضمی فقهایی که معتقدند حکومتاکنون نظر برخی 

 :خوانیمرا با هم می

و  احتکار بخشی از وظایف نظارتی دولت بر نظام اقتصادی و بازار، مربوط به جلوگیری از»

اجناس  ۀا به همکاری با مردم و فروش عادالنر محتکران اجحاف به مردم است که نخست

دهد اموالشان را به بازار آورده و در محتکران، دستور می کند و درصورت سرپیچیتوصیه می

تواند با ایجاد رقابت و افزون بر این، دولت می .عادالنه( قرار دهند قیمت )با معرض فروش
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)مکارم  «.ای خاص را بگیردکاال، انحصار بازار را بشکند و جلوی سودجویی عده کردنِ وارد

 (2/304: 1427شیرازی، 

بدون ) آن کاالی مورد احتکار و فروشِ نمودنِ تواند محتکر را به عرضهیحکومت صالح م»

کاال امتناع نماید، حکومت صالح  نمودنِ ملزم نماید و چنانچه محتکر از عرضه (اجحاف

فروش برساند و بر تعزیر عادالنه و متناسب با محتکر، کاالی احتکارشده را بهتواند عالوهمی

 (428: 1388)موسوی اردبیلی، « .دازدپول آن را به صاحب آن بپر

 همچنین برخی از فقهای عامه نیز چنین نظر دارند:

تواند از راه فروش حاکم می ؛فإنه یجوز للحاکم أن یمنعه ببیع أو تسعیر دفعاً للضرر»

: 1409)زحیلی،  «گیری کند.ها، از ضرر و زیان جامعه پیشبر آن گذاریقیمت احتکارشده یا اموال

7/4996) 

اند، ازجمله شیخ طوسی در را غیرمجاز دانسته گذاری قیمت گروهی از فقیهان،»درمقابل 

 ،الجوامع الفقهیه) الغنیهزهره در (، ابن195 ص ،2 )ج المبسوط( و 374 )ص النهایۀ

( و 132 ص ،1 )ج القواعد(، عالمه حلی در 21 ص ،2 )ج الشرائع(، محقق حلی در 528 ص

اجماعی دانسته شده و  این نظرْ ،(109 ص ،4 )ج الکرامۀمفتاحر (. حتی د120 )ص المختصر

اختالف  آمده، و نبودنِ السرائرگونه که در دلیل اجماع و خبرهای متواتر، آنبه"چنین آمده: 

اختالف میان شیعیان در این  آمده، و نبودنِ المبسوطمیان مسلمانان در این مسئله، چنانکه در 

 نبودنِ دادن به جایز مرحوم خویی پس از فتوا ".استآمده ذکرۀالتسان که در مسئله، آن

ای اجحاف کند، چندان که گونه گذاریقیمت اگر فروشنده در ،آری"است: ، گفتهگذاریقیمت

بازار یا  قیمت کند تا مالک کاال بهشمرده شود، حاکم اسالمی از آن جلوگیری می احتکار از

مردم باشد، آن کاال را بفروشد. مثالً اگر بهای یک کیسه که در حدّ توان خرید  ،قدری بیشتر

است،  احتکار کننده آن را به دو دینار بفروشد، این کار نیز نوعیاحتکار گندم صد فلس باشد و

 (13/75: 1387شهری، )محمدی ری« (500 ص ،5 : جالفقاهۀمصباح) ".چنان که پوشیده نیست

، در مقام جمع این دو دسته «مهما امکن اولی من الطرحالجمع » ۀرسد که براساس قاعدنظر میبه

 اما در شرایط .کندرا بازار تعیین می قیمت ندارد و گذاریقیمت در شرایط عادی، کسی حق ،دیدگاه

و  محتکر د و درصورت امتناعنشوکاال موظف می ۀو انحصارگر به عرض محتکر احتکار، انحصار و تبانی،
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عادالنه،  قیمت در صورت امتناع از .دنشووادار می قیمت عادالنه، به کاهش قیمتفروش به  انحصارگر از

ای گونهها بهقیمت قیمت، با مراجعه به دیدگاه کارشناسی، شود و در موارد تعیینتعیین می قیمت برای او

 .نشودیک از فروشنده و خریدار اجحاف هیچ د که بهنشوعادالنه تعیین می

 

 الضرر در احتکار ۀاعدتسلیط و ق ۀتزاحم قاعد

د، عمل آورَ تواند هرگونه تصرفی را در ملک خود بهمالک می ،«موالهمأالناس مسلطون علی » ۀبنابر قاعد

 ،در اینجا. (198: 1396)محقق داماد،  که کسی حق ایجاد مزاحمت برای او را داشته باشدبدون این

ازجمله نگهداری طوالنی مدت آن یا حتی  ،تواند هرگونه تصرقی داشته باشدمحتکر بر مال خود می

محتکر از مالش باعث ضرر  ۀاما چنانچه تصرف و استفاد .تواند متعرض او بشوداتالف آن و کسی هم نمی

در بزه  ،«سالمالضرر و الضرار فی اإل» ۀبا قاعد «موالهمأالناس مسلطون علی » ۀدیگران شود، قاعد

 .کندتزاحم پیدا می ،احتکار

چنانچه مالک در  ،گونه تصرفات عقالییدر ملک خود باید عقالیی باشد و در ورای این تصرفات مالک

)محقق  د داشتنگذارند و چنین تصرفاتی اعتبار نخواهمی بکند، عقال بر آن صحه نمیاملک خود اقد

 .(201: 1396داماد، 

اعتبار نخواهند داشت و گذارند، چنین افعالی که عقال بر افعال محتکر صحه نمیدلیل ایندرنتیجه به

الضرر و » ۀبا قاعد «موالهمأالناس مسلطون علی »ۀ در تزاحم قاعد ،در چنین مواردیکه بدیهی است 

کاالی خود در بازار ۀ الضرر مقدم خواهد شد و محتکر مجبور به عرض ۀ، قاعد«سالمالضرار فی اإل

 .خواهد شد

 

 احتکار در قوانین قبل از انقالب اسالمی

کاالی  احتکار دربارۀو ( 1316 اسفند 29)مصوب  کشور 1317 قانون متمم بودجۀ سالدر ر نخستین با

این  10 موجب مادۀبه .رفتبه میان در قوانین ایران سخن  احتکار که از مجازاتبود انحصاری دولت 

 وردا تأدیۀ غرامت و همچنین ضبط کاالی می( و سال 1ماه تا  2)از  محتکر، حبس تأدیبی برای قانون،

راجع به احتکار  ،قانونی در دو ماده ،1318 در سال ،پس از آنبود.  بینی شدهبه نفع دولت پیش احتکار

محتکر به حبس تأدیبی دو ماه تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی  ،آن 2 ۀموجب مادتصویب شد که به
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تصویب شد که طبق « ربه جلوگیری از احتکاراجعقانون » ،1320 در سال ،شد و پس از مدتیمحکوم می

ضبط عین  ،احتکار در کاالهای ضروری امکان تحقق دارد که مجازات محتکر را در بار اول ،این قانون

بر عالوه ،کاال و حبس سه تا شش ماه و جزای نقدی معادل یک برابر کاالی احتکارشده و برای بار دوم

ادل دو برابر قیمت کاالی احتکارشده ضبط عین کاال، به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی مع

 .استقرار داده

)مصوب  فروشندمی گران کنند یاوران و فروشندگانی که کاالی خود را مخفی میقانون مجازات پیشه

)مصوب  ( بخشی از الیحۀ قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی1322 شهریور 17

 و محتکران االهای مورد احتیاج عامه و مجازات( و قانون تنظیم توزیع ک1351 بهمن 9

که قبل از انقالب اسالمی تصویب هستند ازجمله قوانینی  (1352 اردیبهشت 23)مصوب  فروشانگران

 اند.شده

 

 پوشانی احتکار و افساد فی االرضهم

 طور گسترده، مرتکب جنایتهرکس به» (،1392مصوب ) قانون مجازات اسالمی 286 ۀموجب مادبه

علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخالل در 

 کردنِ نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر

ای که موجب اخالل شدید در نظم گونهبه ،ها گرددمراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن

عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و  ، ناامنی یا ورود خسارتِعمومی کشور

مفسد فی االرض محسوب و به  ،فساد و فحشا در حد وسیع گردد ۀیا سبب اشاع ،خصوصی

 .«گردداعدام محکوم می

 تاپوشانی داشته باشد هم تواندمی قانون مجازات 286 ۀاحتکار با سه دسته از موارد ذکرشده در ماد

 مفسد فی االرض نیز شناخته شود: شخص محتکرْ

: در صورتی که محتکر کاالهایی را در حد وسیع و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد (1

 ،صالحد و با درخواست مراجع ذینمربوط به سالمت مردم جامعه باشکند که گسترده احتکار 

 ،افراد شود تمامیت جسمانیِخسارت به  ۀباعث ورود عمد ،ها را عرضه نکند و از این طریقآن

چنانچه در جریان  ،عنوان مثالبه تواند مفسد فی االرض نیز شناخته شود.شخص محتکر می
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جامعه پس از درخواست مراجع  عمومِ موردنیازِ ماسک یا واکسنِ محتکرینِگیریِ کرونا، همه

ار عرضه نکنند و از به باز ،زدن به جامعه فروشی یا ضررصالح، کاالی خود را به قصد گرانذی

ها را مفسد توان آنباعث خسارت عمده بر تمامیت جسمانی افراد جامعه شوند، می ،این طریق

 فی االرض شناخت و به مجازات اعدام محکوم کرد.

: در صورتی که محتکر، کاالهایی را که در حد وسیع و جرایم علیه امنیت داخلی کشور (2

اندازی یا ضرر زدن به امنیت کشور باشد و پس از در گسترده احتکار کرده است به منظور بر

خواست ازطرف مراجع ذی صالح آنها را در بازار عرضه نکند و از این طریق باعث اخالل شدید 

توان او را مفسد فی االرض شناخت و به مجازات در نظم عمومی کشور و نا امنی شود می

 اعدام محکوم کرد.

پوشانی بزه احتکار با بزه افساد فی االرض رزترین هم: بااخالل در نظام اقتصادی کشور (3

احتکاری که در حد وسیع و  ۀوسیلازطریق اخالل در نظام اقتصادی کشور است که محتکر به

باعث اخالل شدید در نظم عمومی کشور شود و نظام اقتصادی را  ،استگسترده انجام داده

رض شناخت و به مجازات اعدام محکوم توان او را مفسد فی االبرهم بزند. بر این اساس می

 کرد.

 

 سفیدعنوان جرم یقهاحتکار به

تواند عاملی برای ارتکاب و انحراف باشد، ثروت و قدرت و گونه فقر میهمان»گوید: ساترلند می

 «تواند جرم آفرین باشد.موقعیت اجتماعی و سیاسی باال نیز می

اما این بزه  ،مایه و ثروت داشته باشد امکان تحقق دارداگرچه بزه احتکار توسط هر شخصی که اندکی سر

 (روهای پیشِنظیر کمبودها یا قحطی) اقتصادی ـ های اطالعاتیکه از رانت ،صاحبان قدرتمیان در 

اقتصادی  ـ های اطالعاتیکه به صاحبان قدرت متصل هستند و از رانت ،یا صاحبان ثروت ،اطالع دارند

گیر کشور در سطح کالن یا صاحبان ثروتی که به مراکز و مقامات تصمیم ،دکننها سوءاستفاده میآن

این طریق  شرایط را برای بزه احتکار خود مهیا کنند و از ،توانند با صدور دستوراتینزدیک هستند و می

 شود.سودجویی کنند، بیشتر دیده می
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صاحبان قدرت و ثروت از  ۀبه سوءاستفادثری راجعؤسفانه تاکنون قانون مأمت ،در قوانین جزایی فعلی ایران

است و نظام اقتصادی تصویب مجلس شورای اسالمی نرسیدهبه ،خود اقتصادیِ ـ های اطالعاتیرانت

 است.ضربات زیاد و سنگینی خورده ،اقتصادی ـ های اطالعتیایران از سوءاستفاده از این رانت

های انگاری سوءاستفاده از رانتبر جرمعالوه شایسته بود که نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی

مثل ممنوعیت فعالیت اقتصادی مشابه  ،قوانین مرتبطیبا تصویب اقتصادی توسط مسئوالن،  ـ اطالعاتی

ن دارای رانت اطالعاتی یا خانواده یا ن، توسط مسئوالبا موضوع مشابه با فعالیت مدیریتی مسئوال

 .کردندای ارتکاب این بزه مخرب نظام اقتصادی را محدودتر میهای موجود برها، زمینهنزدیکان آن

مَن یَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَۀٍ مُّبَیِّنَۀٍ یا نساءَ النبی »فرماید: که می ،احزابۀ سور 30 ۀهمچنین براساس آی

بر! هرکس از شما کار ای همسران پیام ؛یُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ وَکَانَ ذَلِکَ عَلَی اللَّهِ یَسِیراً

و  ،«تزشت )و گناهی( آشکار مرتکب شود، عذابش دو چندان خواهد بود و این )کار( برای خدا آسان اس

وحی و مرکز نبوت زندگی  ۀ)همسران پیامبر( در خان شما»این تفسیر: مثل  آن،تفاسیر برخی 

 ۀاز تود،  ا پیامبر خدامسائل اسالمی، با توجه به تماس دائم بۀ آگاهی شما در زمین .کنیدمی

 کنند و اعمالتان سرمشقی است برایعالوه دیگران به شما نگاه میبه .مردم بیشتر است

طبق  چراکه هم ثواب و هم عذاب بر ،تر استبنابراین گناهتان در پیشگاه خدا عظیم. هاآن

بیشتری از هم سهم  ،شما .شودداده می معرفت و میزان آگاهی و همچنین تأثیر آن در محیط

ها این ۀاز هم .گذاردن روی جامعه تری از نظر تأثیرآگاهی دارید و هم موقعیت حساس

سازد و ازسوی دیگر، به حیثیت خاطر میگذشته، اعمال خالف شما از یک سو، پیامبر را آزرده

« .شود و مستوجب عذاب دیگری استو این خود گناه دیگری محسوب می .زنداو لطمه می

همسران پیامبر درصورت ارتکاب جرم یا گناه مجازات طور که ( همان17/305: 1380یرازی، )مکارم ش

ها به اطالعاتی دسترسی دارند و همچنین عملکرد آن ،بودن به پیامبر دلیل نزدیکبه)زیرا  استدوبرابر 

عاتی خود های اطالنی که از رانتطلبد که مجازات مسئوال، میشود()ص( محسوب میآبروی پیامبر اکرم

جمله از ،در جهت ارتکاب بزه اقتصادی ،هادوبرابر باشد تا عاملی بازدارنده برای آننیز کنند سوءاستفاده می

 احتکار باشد.

فروشی یا ضرر به جامعه اتفاق که با هدف گران) همچنین با توجه به افزایش بزه احتکار در جامعه

 ،طلبد که در مواد قانونی این جرم اقتصادیمی ،حتکاربه امواد راجع بودنِ و قدیمی و کلی (افتدمی
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های ارتکاب این تری درنظر گرفته شود تا زمینهگیرانهتر و سختتر و جزئیو ضوابط دقیقشود بازنگری 

 بازتر از قبل شود. ،بزه به حداقل برسد و دست مقامات قضایی برای تعقیب فوری مرتکبین جرم احتکار

 

 گیرینتیجه

احتکار یک  ،مخرب برای نظام اقتصادی جامعه است. از نظر نگارنده یک جرم اقتصادی با آثاراحتکار ی

دید حاکم بلکه براساس صالح نیست،حکم حکومتی است و موضوع بزه احتکار محدود به غالت اربع 

 مردم جامعه را موضوع بزه احتکار قرار داد. توان هر نیاز ضروریِمی

تنهایی، با قصد فروشی بهقصد گراناند از عبارتکه ) احتکار برای وقوع بزهِ  مالز مقاصدِ از میان فروضِ

ن و ترس از عدم توانایی انامسلم ۀنگری برای کمک به جامعبه جامعه، آیندهزدن  فروشی یا ضررگران

این  در ،عنوان قصد الزم برای بزه احتکاربه ،به جامعهاضرار فروشی یا قصد ، قصد گران(خرید در آینده

 است.درستی این قصد را برای بزه احتکار الزم دانستهگذار بهاست که قانونمقاله پذیرفته شده

قصد »، «کاال ۀنگهداری و حبس عمد»پیوندد که سه شرط وقوع میبزه احتکار در صورتی به

وجود داشته باشد و  «صالح برای عرضهدرخواست مراجع ذی»و  «فروشی یا ضرر به جامعهگران

 باز بزنند. سر ،پس از درخواست ،کاالهای موردنیاز مردم ۀن از عرضامحتکر

گذاری، در شرایط های قیمت، در مقام جمع دیدگاه«الجمع مهما امکن اولی من الطرح» ۀبراساس قاعد

 احتکار، انحصار و تبانی، اما در شرایط ،کندرا بازار تعیین می قیمت ندارد و گذاریقیمت عادی، کسی حق

فروش به  و انحصارگر از محتکر شود و درصورت امتناعکاال موظف می ۀو انحصارگر به عرض حتکرم

تعیین  قیمت عادالنه، برای او قیمت درصورت امتناع از .شودوادار می قیمت عادالنه، به کاهش قیمت

تعیین  ادالنهای عگونهها بهقیمت قیمت، با مراجعه به دیدگاه کارشناسی، شود و در موارد تعیینمی

 .نشودیک از فروشنده و خریدار اجحاف هیچ شود که بهمی

تزاحم پیدا  «سالمالضرر و الضرار فی اإل»و  «موالهمأالناس مسلطون علی » ۀدو قاعد ،در بزه احتکار

تسلط و سویی تواند متعرض او شود و ازباشد و کسی نمیمحتکر مسلط به اموالش می سوییاز .کنندمی

تسلیط  ۀالضرر بر قاعد ۀقاعد ،در مقام حل این تزاحم .به ضرر مردم جامعه است ،و از مالشا ۀاستفاد

 شود.شود و محتکر موظف به فروش مالش میمقدم می

 پوشانی داشته باشد:با بزه افساد فی االرض همتواند می بزه احتکار از سه طریق
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کاالهای ضروری و  ۀو گسترد محتکر با احتکار وسیع جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد: (1

 شود.باعث خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد می ،مرتبط با سالمت مردم

باعث اخالل شدید در  ،خود ۀمحتکر با احتکار وسیع و گسترد جرایم علیه امنیت داخلی کشور: (2

 .توان محتکر را به افساد فی االرض نیز محکوم کردنظم عمومی کشور و ناامنی شود که می

پوشانی بزه احتکار با افساد فی این مورد بارزترین موارد در هم اخالل در نظام اقتصادی کشور: (3

باعث اخالل شدید در نظم عمومی و نظام  ،. محتکر با احتکار گسترده و وسیع خوداستاالرض 

توان او را مفسد فی االرض نیز شناخت و به مجازات اعدام محکوم شود و میاقتصادی کشور می

 کرد.

ای . اگرچه احتکار ممکن است توسط هر شخص صاحب سرمایههستسفید نیز بزه احتکار یک جرم یقه

دلیل به ،متصل به قدرت ۀارتکاب این بزه توسط صاحبان قدرت یا صاحبان سرمای ۀاما زمین ،اتفاق افتد

 بسیار بیشتر است. ،وجود رانت اطالعاتی

های صاحبان قدرت و ثروت از رانت ۀگذار محترم سوءاستفادست قانونبه قوانین بزه احتکار نیز نیاز اراجع

مربوط به بزه احتکار، نیاز  موادِ بودنِ بودن و کلی دلیل قدیمیانگاری کند و همچنین بهاطالعاتی را جرم

های ارتکاب بزه تری برای کاهش زمینهگیرانهتر و سختتر و جزئیدقیق گذاریِبه بازنگری و قانون

و نیاز به آرامش در نظام هستیم که درگیر یک جنگ اقتصادی  ،در زمان حاضرویژه به وجود دارد، کاراحت

 شود.اقتصادی کشور احساس می
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