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Abstract 

Hoarding means to save foodstuffs or to buy and avoid selling in the intention of 

increasing the price. Although the jurists agree on the preference of hoarding, they 

disagree on its defining law. The majority of the jurists agree that it is unlawful. 

However, a number of jurists hold that it is abominable. Of course, the sound view is 

the dominant doctrine, because the narrations on cursing and punishing the hoarders 

on the one hand, and paralleling them with thieves and drinkers on the other hand 

are not in any way consistent with abomination. Although the dominant doctrine 

among the jurists based on the contents of Sakouni,s tradition restricts hoarding to 

six items including wheat, barley, date, curry, vegetable oil and olive oil, it seems 

that the words should not be restricted and a broader scope of hoarding should be 

considered. Since according to Imam 'Ali,s  Covenant to Malik Ashtar in which 

hurting others is expressed as the criterion of hoarding as well as the no-harm rule 

hoarding cannot be restricted only to these items, but it also includes other needed 

non-food items.  
 

Keywords: Hoarding, Islamic Jurisprudence, Alawi's Conduct, Cases of Hoarding, 

No-Harm Rule. 

                                                      

 Corresponding Author, Email: Hajseyedhossain128@gmail.com 

Jurisprudential Researches https:// journals.ut.ac.ir/  

Vol. 18, No. 3, Autumn 2022  Print ISSN: 2423-6942  

Manuscript Type: Research Article  Online ISSN: 2423-6934  

 DOI: 10.22059/jorr.2021.320755.1009063 



 

 

قول مشهور در سعه و  یو بررس یعلوۀ ریو س یدر فقه اسالم احتکار

 موارد آن قیض

 2 ، سیدعباس نوری*1سیدحسین نوری

 رانیدانشگاه تهران، قم، ا یدانشکدگان فاراب ات،یاله ۀدانشکد ار،ی. استاد1

 رانیدانشگاه قم، قم، ا ات،یاله ۀارشد، دانشکد ی. کارشناس2
 (11/08/1400؛ تاریخ پذیرش:1400/ 25/03تاریخ دریافت: )

 

 چكیده

آن  ۀاز عرضا  یریماردم و جلاوگ   ازیا ماورد ن  ۀکردن آذوق رهیذخ ای دیفرهنگ لغت، خر های باو کت اتیبا توجه به روا

در  ،در مرجوح بودن احتکاار، اتفااق نظار دارناد     یهمگ نکهیابا فقها ؛ دیآ یشمار م هاحتکار بمت، یمنظور گران شدن ق به

نظار   ؛ البتاه دانناد  یما است؛ ولی برخی بزرگاان فقاه آن را مکاروه     حرمت ی نیستند، نظر مشهوررأ هم آن تکلیفی حکم

 ربانقرار دادن آنان با شا فیو در رد، یلعن و مزازات محتکران از طرف اتیچراکه روا ،استدرست همان قول مشهور 

بنابر مفااد روایات    فقها، احتکار نیمشهور ب گرچها ندارد؛ یبا کراهت سازگار وجه چیه بهگر، یخمر و سارقان از طرف د

جمود بار   دینبا رسد یمنظر  بهاست،  تونیو روغن ز یروغن نباتز، یگندم، جو، خرما، موسکونی، منحصر در ش  مورد 

 کاه در آن  به مالاک اشاتر   )ع(یامام عل ۀعهدنام به موجب چراکه ؛و باید گسترۀ احتکار را بی  از آن دانست دکرالفاظ 

مزباور منحصار   ماوارد   به تواند ینماحتکار  ضرر،  ۀقاعدبا توجه به  نیز و ذکر شده است گرانیمالک احتکار ضرر به د

 .شود یمنیز شامل  را یرخوراکیغ ضروری مواردباشد، بلکه 

   واژگان کلیدی

 .موارد احتکار ، ضرر ۀقاعد، یفقه اسالم، یعلوۀ ریاحتکار، س
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 مقدمه. 1

 دهیآفر انیآدم یآن برا یۀو منابع اول نیاست که زم یاصل مبتن نیاسالم در مورد اقتصاد، بر ا نظر

قرآن، اقتصااد   دگاهید از. (10/اعراف) بشر فراهم شود یبردار و بهره تیفعال ۀنیشده است تا زم

 ریا جامعاه تعب  یو استوار یستادگیاست که از آن به احدی  آن به تیو اهم رددا یا وهیو گاهیجا

 یدر جا .و سالم بودن است یکشور رونق اقتصاد کیستون فقرات  یعنی(، 5/ نساء) شده است

تنهاا فاال،    ثروت نه رو نیازا، (10/الزمعه) است فال در نظر گرفته کیکار تزارت را  گرید

 نیبلکه با تر با  (،471: 1ج، ق1407)زمخشری، « است که در دست مؤمن است یبلکه سالح»

 منعکس شده اسات:  )ص(امبریپ یوجود دارد که در کالم نوران یتنگاتنگ ۀاقتصاد و اعتقاد رابط

فرما و میان ما و آن جدایی نینداز چون اگار ناان نباود ناه روزه      بارالها نان را برای ما با برکت»

، ق1407)کلینای،  « میا آورد یما و نه واجبات پروردگار را بزا  میخواند یمو نه نماز  میگرفت یم

مؤثر  اریمردم بس ینداریکه اقتصاد سالم در مسائل د شود یاستفاده م  یفرما نیاز ا(. 287: 6ج

 .را ادا کنند اشانیفرا گریکه نماز و روزه و د شود یاست و موجب م

و  روناد  مای باه خطاا    انیآدم یبرخوردار است، اما گاه یتیاهم نیاقتصاد از چن نکهیا با

و حارص، آنهاا را باه انحاراف در      یآزمناد  یو خو کنند یبرخالف فطرت و عقل رفتار م

احتکاار  ، یرانساان یو غ یانحرافا  یها از راه یکی ؛کشاند یوکار و تزارت م کسب، یبازرگان

  یاز پ  یآنکه ب یبرا یا عده. مردم است ۀتود یضرور ی هاو کا یپوشاک، یمواد خوراک

 انیا و عسر و حرج و ضرر و ز ریبه انباشتن اموال و ثروت بپردازند، بدون توجه به قشر فق

کاه   برناد  یما  ورشیا به آنها  رحمانه یآنچنان ب شرمانه یو ب ندنک یعمل م نیآنان، اقدام به ا

 یاقتصااد  وغیا باا   یو گااه  ینظاام  ۀبا چکم یگاه حمله کرده است؛  یگرگ به م ییگو

 یرناگ و باو   یاحتکار گااه  ۀدیبرسند؛ البته پد  یتا به مقصد خو کنند یرا نابود م انیآدم

ها  از راه زر، به جنگ توده یاز راه زور و گاه یاستکبار، گاه یعنی رد؛یگ یبه خود م یاسیس

باه نظاام   ، یفشاار اقتصااد   قیکند و از طر قاعدمت ،خواهد یتا آنها را به آنچه خود م دیآ یم

تاا   کشاند یآن مملکت را به چال  م یاسیو نظام س کند میکشور ضربه وارد  کی یاجتماع

 .خواند با آن فرا  ییارویبه روو  هدمردم را در مقابل نظام قرار د ۀتود قیطر نیاز ا
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بشار در  اسات کاه    ییها چال  نیتر از مهم یضرور یر کا هااحتکا ۀهر حال مسئل به

 آثاار  و لاوازم  آن، و گرفتاار هاا   دولتنیز  ر زمان ماو د بوده است رو با آن روبه خیطول تار

اقتصادی صرف، غلبه پیادا   در چنین مواردی جنبۀ سیاسی بر جنبۀبسا  چه و اند شده شوم 

 که پدیدۀ شوم احتکاار، معاال   آنزااز  و شود یم نظام حاکمتزلزل و سقوط  یابد و مایۀ می

ی گساترده، بیشاتر   بازرگاان  اقتصاادی و  مباد ت شر و زیان آن در است و یبزرگ اجتماع

 .ودپرداخته ش به آن بی  از پی  که رسد ینظر م به یضرور اریبس ،کند یمنمود پیدا 

 تحقیق ۀنیشیپ. 2

در  ثاًیو حاد  ماًیاساالم قاد   یعلماا  علماا مطارح باوده اسات؛     انیا م ربازیاحتکار از د ۀمسئل

 یخیبحث، تاار  نیگفت ا توان یم که یطور به ،اند خود به آن پرداخته ییو روا یفقه های باکت

 دیا مفاند؛ شیخ  به آن پرداخته فقها یتمام که یطور به ،دار است دامنه اریبس و به قدمت فقه دارد

 شایخ الباراج در المهاذب،    السارائر، ابان  در  سیادر ابن ه،یصدوق در المقنع و الفق در المقنعه،

ی در ، حلا در مراسم سالر، ی در کافی فی الفقهحلب ،ی در المبسوط و تهذیب و استبصارطوس

ی در نزفا ، تذکره، قواعد، تحریر و نهایه ا حکاام و مختلاف، شاهید اول در لمعاه و دروس    

ی در وساائل  حر عاامل شیخ  ،ی در التنقی  الرائعوریس ،ی در جامع المقاصدکرکجواهر الکالم، 

ی در مفتااح  نیحسا  ،یی در ریااض طباطباا  ،ی در مستند الشیعهنراق ، ی در حدائقبحرانالشیعه، 

ی در نا یخم ،یی در مصباح الفقاهه و منهااج الصاالحین  وخ ،ی در مکاسبانصارشیخ  ،الکرامه

اند. نیز این  اختهی در تفصیل الشریعه و دیگران به این موضوع پردلنکران، کتاب البیع و التحریر

 بررسای شاده اسات.    ی و حنبلای شاافع ی، ماالکی،  حنفا  ۀمذاهب چهارگانا موضوع در میان 

 ۀاز جملاا انااد؛ کاارده یبررسااآن را مقالااه  ایااصااورت کتاااب  محققااان معاصاار بااه همچنااین

مرحاوم   ،یاحتکار از نظرگاه فقه اساالم  یو بررس لیمحقق داماد در کتاب تحل، نظران صاحب

دو  یو فقها  یحقاوق  یدر کتاب بررس یفقه و اقتصاد، اصغر دگاهیکار از دصدر در کتاب احت

در کتاب  نیالد حقوق و اخالق، فرد و جامعه، شمس ۀرشوه و احتکار در پرتو دو مقول ۀمسئل

، «در احکاام اساالم   یاقتصااد  یاز منااه  یعناصر یبررس» ۀدر مقال یاحتکار در اسالم، سبحان

 ۀدر مقالا  یگرگاان  یما یعظ، «یگاذار  احتکار و نرد»عنوان  با یا در مقاله یگانیگلپا یمحمود
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، «احتکار یفقه یبررس» ۀدر مقال پور یقل، «یاحتکار در مذاهب اسالم اتیروا یقیتطب یبررس»

 نیا اسات در ا  یگفتنا  اناد.  دهکار  یمختلف آن را بررس یها کرده و جنبه قیمسئله را تحق نیا

 اشاره کرد: لیبه موارد ذ توان یکه م است نگاشته شده یادیمقا ت زبر این،  افزون نهیزم

 یصاادق ی و رزاجاان یم) «در جهت مباارزه باا احتکاار    یدرون یاز باورمند یقرآن نییتب»

 :یاحتکاار  یبا رفتارها اءیبه اش یو دلبستگ یانگار انسان نیارتباط ب»ی(، میعبدالرحی و رین

و  ییشناساا »(، زاده یشاهاب  ی وانیدرم یدهقانی و آه) «یاحتکار یشناختارها یانزینق  م

 لیاااحتکااار بااا اسااتفاده از روش تحل  یریااگ عواماال مااؤثر باار شااکل   یبنااد تیاااولو

ۀ آن با قاعاد  قیاحتکار و تطب یحقوق یواکاو»ی(، مانیسلو  بیعندل« )(AHP)یمراتب سلسله

، (رهبار ) «یدر فقاه ماذاهب اساالم    ریتسع ۀمحدود»(، انیعباسی و لیاسماع) «طیتسل یفقه

نق  زمان »(، زادهیعلو  فرد یزدیا) «کیاحتکار در تزارت الکترون یو حقوق یفقه یبررس»

 ی وبزناورد  یموسو) «ینیامام خم یبه آرا یکردیاحتکار با رو قیمصاد میو مکان در تعم

ۀ پی  رو اسات کاه   مقال، موضوع را داشته نیا ۀکه دغدغ یجمله مقا ت ازی(. کران انیمهد

و گسترۀ آن است. آیا قول به کراهات   احتکار یفیحکم تکلدر پی تحقیق موارد ذیل است: 

دست محتکران را در این جرم باز نخواهد گذاشت راه حل تعارض بین دو قاعدۀ تسلیط و 

 ست یدر برخورد با محتکران چ یاسالم یکارگزاران جمهور ۀفیوظ  ضرر چیست 

 ینوآور . 1. 2

از چال  قول به کراهت؛ با توساعه دادن معناای    رفت بروناز دو چالش رفت برونراه الف( 

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

 ۀ خوراکی.گان ش شدن از چال  قول مشهور در منحصر بودن احتکار در موارد 

 ورد با محتکران.بیان وظیفۀ کارگزاران و راهکار برخب( 

 یشناس مفهوم. 3

 احتكار یمعنا . 1. 3

منظاور گاران شادن     از آذوقه، به یریو جلوگ رهیکه احتکار ذخ شود یاهل لغت استفاده م از

 (.  208: 4ج، ق1414منظور،  )ابن آن است یبها
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کرد: عبارت  فیتعر نیاحتکار در اصطالح را چن توان یم یفقه های بابا توجه به کت اما

اما  مت؛یق  یمنظور افزا مردم، به ازیمورد ن یها از فروش آذوقه یریاز حبس و جلوگاست 

ی )خمینای،  و روغن نبات تونیاز کا ها، چون گندم، جو، خرما، کشم ، روغن ز یدر اقالم

پوشااک،   مانناد  ،دارناد  ازیا نمک و هر آنچه را که مسلمانان به آن ن یبرخ (.461: 1ج، تا یب

فتوا باه   یاز موارد احتکار دانسته و بنابر احوط استحباب زیآن را ن ریو غ هینقل ۀلیمسکن، وس

و   احتکار افزوده فیرا در تعر دیخر دیق یبرخ (.13: 2ق، ج1410)خویی،  اند ترک آن داده

 دایا پ مات یو ارتفااع ق  ودش ابیآن به بازار، تا کم ۀاز عرض یکا  و خوددار دیاند خر گفته

اماا   .(41، 4، جق1414، ی؛ کرکا 331 :15، جق1412، ی؛ حل514 :2، جق1419، ی)حل دنک

هباه و ارث  زاارت،  گرچه از راه زراعات، ت اطور مطلق،  از کا  را به یریجلوگ گرید یبرخ

  (. 611 :3، جق1421، ینی)خم دانند یدست آورده باشد، احتکار م به

و احتکار را  نمودجمود بر الفاظ  دیبا توجه به اصول و قواعد مذهب، نبا رسد ینظر م به

 تاون یو روغن ز یچون گندم، جو و خرما و کشم  و روغن نبات ییها یدر آذوقه و خوراک

و  موارد از باب نموناه ذکار شاده اسات     نیمنحصر کرد؛ چون ااست،  آمده اتیکه در روا

احتکار  ، بلکه بر اثرستیعصر ما نی اساس یکا هاتنها از  نه است که کشم  نیشاهد آن ا

که مورد  ییاحتکار را در هر کا  دیبا نیبنابرا؛ شود ینمآن زیانی به جامعه و افراد آن ایزاد 

از راه  ای دهخری خواه محتکر سرایت داد؛ -باشد بچه پوشک کا  آن گرچها–استمردم  ازین

 اضرار به جامعه حبس کند.  ای یفروش گران یبرا و دست آورد به یگرید

 احتکار یفیتکل حکم .1. 1. 3

 علما اقوال .1. 1. 1. 3

، ی)انصاار  سات یفقها ن نیب یاختالف چیندارد، ه یرجحان چیاحتکار مرجوح بوده و ه نکهیا در

 آنان دو نظر وجود دارد. انیکراهت آن، م ایاما در مورد حرمت ، (363 :4، جق1415

 احتکار کراهت .1. 1. 1. 1. 3

؛ 195 :2، ج1387، ی؛ طوسا 616: ق1413د، یا )مف اند که احتکار مکاروه اسات   بر آن یبرخ
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؛ 201 ق:1418، ی؛ حلا 14 :2، جق1408، ی؛ حلا 171 ق:1404؛ سالر، 283 ق:1403، یحلب

 .(478 :23، ج1368، ی؛ نزف104ق: 1410، ی؛ مک38 :5، جق1413، یحل

 احتکار حرمت. 2. 1. 1. 1. 3

؛ 265 :3ج ق،1413؛ صادوق،  372 ق:1415فقها حرمت احتکار است )صدوق،  نیب مشهور

الباراج،   ؛ ابن360 ق:1403، ی؛ حلب115 :3، ج1390، ی؛ طوس218 :2، جق1410س، یابن ادر

، ق1412، ی؛ حلا 160 :1، جق1430، ی؛ حلا 165 :12، جق1414، ی؛ حل346 :1، جق1407

؛ 40 :4، جق1414، ی؛ کرکاا180 :3، جق1417، ی؛ مکاا409 :1، ج1387، ی؛ حلاا331 :15ج

؛ حاار 42 :2، جق1404، یوری؛ ساا191 :3، جق1413، ی؛ عااامل218 :3، جق1410، یعااامل

؛ 44 :14ج ق،1415، ی؛ نراقااا61 :18، جق1405، ی؛ بحرانااا312 :12، جق1403، یعاااامل

؛ 364 :4، جق1415، ی؛ انصاار 352 :12، جق1419، ینی؛ حسا 283 :8، جق1418، ییطباطبا

، ینا ی؛ خم601 :3، جق1421، ینا ی؛ خم13 :2، جق1410، یی؛ خاو 494 :5ج، تاا  یبا ، ییخو

 .(252 :1427، ی؛ لنکران461 :1ج، تا یب

 اقوال یبررس . 2. 3

 خیچاون شا   ییفقهاا  ساتند؛ ینظار ن  کیا علما بر  یبعامالحظه شد که توجه به آنچه گذشت،  با

 اند. به حرمت احتکار، فتوا داده یبه کراهت، و گاه یاول، گاه دیشه، یعالمه حل، یحلب، یطوس

 اقوال مستندات .1. 2. 3

 قول به کراهت مستند .1. 1. 2. 3

 اند: استناد کرده لیاند به چند دل که به کراهت نظر داده یکسان

اسات؛   تیاصل، همان اصل حل نیکه مراد آنان از ا رسد ینظر م به: اصل عدم حرمت. 1

 حالل باوده است که بر آنها  نیاموال احتکارشده ملک صاحبان خود است و اصل بر ا یعنی

 بفروشند. ی که بخواهندمتیبه هر ق توانند یو م

باه هار    ی مسلط بار اماوال خاوی  اسات و    هر صاحب مال ۀ تسلیط که در آنقاعد. 2

 تصرف کند.   یدر مال خو تواند یم ،که خود بخواهد یصورت
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 لیهر دو دل یبررسنقد و  .2. 2. 3

 نکند؛ دای ضرر تعارض پ ۀاست که با قاعد ییاش تا جا گستره طیتسل ۀقاعد

در ماورد   یاست که افراد در انزام هرگونه اقدام نیا طیتسل ۀمفاد قاعد مطلب:  یتوض

 ضرر  ۀرا در آن دارند؛ برخالف آن، مفاد قاعد یآزادند و حق هرگونه تصرف  یاموال خو

ضارر   گاران یحاق نادارد باه د    کس چیجعل نشده و ه یاسالم حکم ضرراست که در  نیا

 40در اصال  رانیا ا ۀدر حقوق موضاوع  و حرام است؛ ممنوع گرانیچون ضرر به د ،برساند

 ۀلیرا وسا   یاعماال خاو   تواناد  ینم کس چیه» اشاره شده است: نیبه هم زین یقانون اساس

دو قاعاده   نیا ا انیا م یاز نظار منطقا   «.قرار دهد یتزاوز به منافع عموم ایو  ریاضرار به غ

 مااده اجتمااع دارناد؛    کیا دو ماده افتراق و  یعنی نسبت عموم و خصوص من وجه است؛

 ۀدر مقابل، قاعاد  ؛شود یم را شاملمالک  یضررریغو  یتصرفات ضرر، طیتسل ۀچون قاعد

از تصارفات مالکاناه را در    ریا غ یاحکام ضارر  ریسا نیز و ۀ ضرریمالکان تصرفاتر  ضر

انزام   یکه مالک در ملک و اموال خو یدو قاعده در مورد تصرفات نیا نیبنابرارد، یگ یبرم

 نیا حال ا  ی. بارا کنناد  یما  دایا ، با هم تعاارض پ شود یم گرانیو موجب ضرر به د دهد یم

 مقادم اسات   طیتسال  ۀاناد کاه قاعاد    آن بار  یبرخا  فقها متفاوت است؛ یها دگاهیتعارض د

؛ 268 :2ج، ق1413، یحلا ؛ 382 :2ج، ق1420س، یادر ابن؛ 273و272 :3ج، 1387، یطوس)

: 1ج، ق1418، ی)اصفهان کنند ی ضرر را مقدم م ۀقاعد یو بعا (23 :7ج، ق1419، ینیحس

قائال باه    یو گاروه ساوم   (52: 5ج، 1388قداماه،   ابن ؛328 ق:1414، یستانی؛ س442و441

 شاود  یمقادم ما    ضارر  ۀقاعاد  ،اگار ضارر بازرگ و فااح  باشاد      یعنی هستند؛ لیتفص

باا تر از اخاالل باه نظاام      یاسات چاه ضارر    نیا سؤال ا .(556: 2ج، ق1423، ی)سبزوار

اساتکبار زر   وغیا  ریا ز چااره یآن است، که مردم ب دنیکشور و به ناهنزار کش کی یاقتصاد

 داشته باشند  یراحت ینتوانند زندگ یو در اثر فشار اقتصاد رندیقرار گ

 یقانون مادن  132 ۀدر ماد یحل مناسب دو قاعده راه نیا انیجمع م یبرا رانیا قانونگذار

 هیکند که مستلزم تاارر همساا   یدر ملک خود تصرف تواند ینم یکس» کرده است: شنهادیپ

 «رفاع ضارر از خاود کناد     ایا رفاع حاجات    یکه به قدر متعارف و بارا  یشود مگر تصرف
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ممناوع   ،باشاد  گاران یکه مستلزم اضرار باه د  یتصرفات نیبنابرا، (95و94 :1393ان، ی)کاتوز

 باشد: ذیل دو شرط یکه دارا یدر تصرفات گرید انیبه ب. اعالم شده است

 متعارف؛ ازحد  یمتعارف بودن نه ب ۀبه اندازالف( 

 ، دفع ضرر از خود ایبه قصد رفع حاجت ب( 

 ضارر را   ۀقاعاد  گار ید انباریتصرفات ز ریاما در مورد سا، شود یمقدم م طیتسل ۀقاعد

در مرکاز   یو مرغادار  یاز احاداث گااودار   ینامطبوع ناشا  یمثال بو یبرا. مقدم کرد دیبا

حابس   نیبنابرا .دیآ یشمار م همتعارف ب یوپز معمول از پخت یناش یو بو رمتعارفیغ، شهر

کاس   کاه  یمردم و در تنگنا گذاشتن آنهاا، درصاورت   ازیمورد ن یها یکردن خوراک رهیو ذخ

تار   نامتعاارف  یو مرغادار  ینامطبوع گاودار یرا نداشته باشد، از بو ها یآن خوراک یگرید

 کرد. یریمردم جلوگ ۀ ضرر را مقدم داشت و از احتکار آذوق ۀقاعد دیبارو  ازاینو  است

 یرست است که اصال اولا  د یعنی روشن شد؛ زین میجواب اصل عدم تحران، یب نیا از

قابل احتارام اسات کاه نظاام      ییاصل تا جا نیا یول ،عدم حرمت اموال احتکار شده است

 تیا ثیح نیا نزند و با توجه باه ا  انیضرر و ز گرانیمردم را مختل نکند و به د ۀتود یزندگ

چون اصل عدم  ؛کند یم ازیمورد ن یها یخوراک روختناست که حاکم محتکر را مزبور به ف

باا وجاود   ن، یا بر ا افزون. کند یم دایتعارض پ ، ضرر که حاکم بر آن استۀ حرمت با قاعد

 .ماند ینم یتمسک به اصل باق یبرا ییجا گریدات، یروا

  یحلب ۀحیصح. 4

کاه   یسؤال کردم در مورد کسا  )ع(امام صادق حارت از دیگو یمحلبی در روایت صحی  

 سات  کوین یزیا چ نیچنا  ایا ، آماناد  ین  ما و منتظار گاران شاد    کند یآذوقه را احتکار م

بار آناان    یباشند و فشاار   یمردم در گشا ۀبوده و تود ادیاگر آذوقه ز فرمود: )ع(حارت

]در  رناد یو مردم در تنگناا قارار گ   اشدب ابیکم یاما اگر خوراک، ستین یوارد نشود، اشکال

)حار   ناد یصورت[ مکروه است که آذوقه را احتکار کنند و مردم را بدون آذوقه رها نما نیا

 .(313: 12ج، ق1403، یعامل
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 ینقد و بررس .1. 4

دل و اآن عا  انیا چاون تماام راو   ،نادارد  یاشکال چیو ه استاز نظر سند معتبر  تیروا نیا

 .کند ید لت بر کراهت م زیهستند و از نظر متن ن یامام دوازده

خاود   لیا )ذ ده اسات کررا حمل بر حرمت  تیروا نیوسائل کراهت در ا صاحبولی 

اعام از حرمات و    یچراکه کراهت در لغات باه معناا   ، است نیو حق هم هم (ثیحد نیا

  دارد، حمل آن بر حرمت است؛ یسازگار تیآنچه با روا و رود یکار م کراهت، به

 . چگونگی داللت کراهت بر حرمت5

 ۀاز احکام خمسا  یک: یمییگو یمنظر صاحب وسائل به واکاوی نیاز دارد که در توضی  آن 

 دارای ارتکااب   یولا  ،کاه تارک  مطلاوب    یآن عمل به اصطالحو در  مکروه است یفقه

 نیدر هما  زیا ن عیدر عصار تشار   کراهات  دید دیحال با شود؛ یم، مکروه گفته ستیعقاب ن

 است. شده یدر اعم از آن و حرمت استعمال م ای رفته یکار م هب یاصالح یمعنا

ۀ، یا کُرها و کَرَاهاۀ و کَرَاه  ءَیکَرِه الش» :کار رفته است هب« احبّ»در لغت ضد « کره» ۀواژ

 .( 173 :5، جق1404فارس،  ؛ ابن785 :2ج، تا یب، إبراهیم مصطفی«)خالف أَحَبَِّه 

بغاوض باودن اسات و در    و م ندیدوست نداشتن و ناخوشا« کره» یلغو یمعنا نیبنابرا

 یقرآن یدر کاربردها« کره» یعنی ،معنا استعمال شده است نیبا توجه به هم اتیو روا اتیآ

 نادارد،  – کناد  ینم  یکه منع از نق یعمل مبغوض - یظهور در کراهت اصطالح ییو روا

 زیا استعمال شاده کاه باا حرمات ن    « مبغوض بودن» یبه معنا عیشرت عصر در کراهت بلکه

کار رفته  هب یلغو یدر همان معنا« کره»که  شود یاستفاده م اتیاز آ یا سازگار است؛ از پاره

 است مانند:

فَقالَ لَها وَ ل لْأَرْضِ ائْت یاا طَوْعااً   ؛ (8ل یح قَّ الْحَقَّ وَ یبْط لَ الْباط لَ وَ لَوْ کرِهَ الْمُزْرِمُونَ )انفال:

أَنْ تَکرَهُوا شَیئاً وَ هُوَ خَیرٌ  یالْق تالُ وَ هُوَ کرْهٌ لَکمْ وَ عَس کت بَ عَلَیکمُ ؛(11/ أَوْ کرْها )فصلت

   .(216 /لَکمْ )بقره

ی )معناای  ندیمعنا بوده و در ناخوشاا  کیکه کَره و کُره به  شود یاستفاده م اتیآ نیاز ا

 اند. استعمال شده لغوی(



816  1401، پاییز 3، شمارۀ 18دورۀ های فقهی، پژوهش 

اساراء   ۀدر ساور  .رفته استکار  هکه کره در حرمت ب شود یاستفاده م اتیآ یاز بعا اما

: )کلُّ ذل اک کاانَ سَایئُهُ    دیفرما یآن م ریو نظا میتیاز زنا و قتل او د و أکل مال  یاز نه پس

؛ و روشن «اینها گناه  نزد پروردگار تو منفور است ۀهم( »38 /ع نْدَ رَبِّک مَکرُوهاً( )اسراء

 ده است.گناهان حرام بوده و مکروه در حرمت استعمال ش نیاست که ا

 نیرالمؤمنیشده است که ام انیب یتیدر روا .شود یمشاهده م زین اتیکاربرد در روا نیهم

مرغوب کراهات   یوسق خرما کینامرغوب در مقابل  یدو وسق خرما ۀاز معاوض )ع(یعل

 یماذکور رباو   ۀروشن است که معامل اریو بس  (151 :18ج، ق1403حرِّ عاملی، ) اند داشته

 .است یبوده و حرمت آن مسلم و قطع

نادارد و در اعام از    یظهاور در کراهات اصاطالح    عیدر عصر تشار « کراهت» نیابنابر

اول  ۀدر جمل )ع(مورد بحث، امام تیاز آنزا که در روا .کار رفته است هکراهت و حرمت ب

د: که فرماو  )ع(پس حارت ،اول است ۀمفهوم جمل یبرا یانیدوم ب ۀبأس کرده و جمل ینف

باه بیاان    و ظاهر آن حرمات اسات.  « بأس هیف» است که گفته شود: نیا ۀمنزل به« کرهی فإنِّه»

حالات   در ق؛یحالات ضا    ، ویحالت گشاا  شده است: ریحالت تصو ت، دویدر روادیگر 

ثابات و   ق، باأس یاست کاه در حالات ضا    نیکه مفهوم آن ا بأس شده است ی ، نفیگشا

-باب اتیاند که با توجه به روا شده یافراد در آن حالت از احتکار نه یعنی است؛ یمنتفریغ

 ۀمیباا ضام   یعنا ی اسات؛  یمیتحر لکهب نیست یهیبأس، تنز نی، ا-خواهد آمد یزود که به

آنکاه شاامل    عیوس یکراهت را به معنا نیا دیبا ،کنند یکه بر حرمت د لت م گرید اتیروا

 یاز اماور  ،مردم بدون آذوقه بمانناد  نکهیان، یبر ا ، در نظر گرفت. افزونشود یم زیحرمت ن

 زیا از مذاق شارع ن  یموارد نیو حکم به جواز در چن کند یاست که عقل حکم به قب  آن م

کاه عقال آن    یامر ارتکاز کی خواسته یجمله م نیبا ذکر ا )ع(امام نیاست؛ بنابرا دیجداً بع

 . دکن لیتعل ،کند یرا درک م

اعم بودن را برداشت  نیهم یحلب ۀحیصح نیا لیدر ذ زین ییاست که محقق خو یگفتن

است  یاعم از حرمت و کراهت اصطالح )ع(کراهت در کلمات امام: »است کرده و فرموده

ربا وارد شاده کاه اماام     اتروای در و ندارد؛ – یکراهت اصطالح -دوم  یو ظهور در معنا
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از آن باا کراهات    یربا حرام است ول دیترد یآنکه ب حال و –داشت  کراهتاز ربا  )ع(یعل

کاه ظااهر در    یاتیا که در روا شود یباعث نم یحلب حهیصح نیان، یبنابرا، شده است ریتعب

 .(495 :5ج، تا ی، بخوئی« )مکنی کراهت بر حمل را آنهاحرمت هستند تصرف کرده 

روسات و آن اینکاه دسات     گفتنی است که قول به کراهت با چال  جدی دیگری روبه

نظار،   نیبناابرا ؛ باه بیاان دیگار    گاذارد  یممحتکران را در اخالل نظام اقتصادی مملکت باز 

محتکر با احتکار مواد غذایی یا کا های مورد نیاز توده مردم هیچ کار خالفی نکرده و تنهاا  

مرتکب یک عمل مکروهی شده است و بسیار روشن است که عمل مکروه حارام نیسات؛   

کردن زندگی اجتماعی و به  ناامنا ایزاد هرج و مرج در معیشت مردم و سلب آسای  و آی

 کاه  یطاور  باه چال  کشاندن و متزلزل ساختن حکومت اسالمی یک عمل مکاروه اسات،   

محتکر هیچ جرمی را مرتکب نشده است  آیاا عااقالن تاا چاه رساد باه متشارعان، آن را        

  شوند یمو به آن ملتزم  رندیپذ یم

 قول به حرمت تندمس. 6

کاه   کناد  یکه د لات بار حرمات ما    است وارد شده  نیقیفر های بادر کت یمتعدد اتیروا

 نیا کاه ا  شاود  یپرداختاه ما   عهیشا  هاای  باموجود در کت اتیاختصار فقط به روا منظور به

 کرد: یبند دسته توان یرا در پنج گروه م اتیروا

 طور مطلق از احتكار به یاول: نه ۀدست .1. 6

کاه از راه تزاارت و    یکسا که فرمود: پیامبر فرماوده:   )ع(قداح از امام صادق روایت ابن. 1

از رحمات   ،دهاد  یآنان قرار م اریعاد نه در اخت متیو به ق هیمردم را ته یازهاین یبازرگان

: 12ج، ق1403، ی)حار عاامل   شاده اسات   نیمند است و محتکر ملعون و نفار  خداوند بهره

313  .) 

 یبررس و نقد .1. 1. 6

از نظر سندی قابل تأمل است، چون در طریق آن سهل بن زیاد قارار دارد و در   تیروا نیا

از  تاوان  ینموجود دارد؛ اما از نظر د لت، باز  نظر اختالفکتب رجالی در مورد وثاقت وی 
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کا ها را به باازار عرضاه کناد و باا      آنکه: دیگو یمآن حرمت را استفاده کرد، چون روایت 

قیمت مناسب بفروشد، از رحمت الهی برخاوردار اسات و محتکار چاون از عرضاۀ کاا        

تا با قیمت گزافی بفروشد، از ایان رحمات محاروم اسات و ایان تعبیار        کند یمی خوددار

، بلکه بیشتر با یاک دساتور اخالقای    کند ینمد لت بر حرمت که یک حکم تکلیفی است، 

مرتباه(   نفرین شده اسات )دو »گار است و همتراز این نبوی است که حارت  فرمود: ساز

(. 31: 17ق، ج1403؛ حر عاملی، 72 :5، ج ق1407)کلینی، « آن کس که سر بار جامعه شود

آن کس که سنگینی بار اقتصادی خوی  را بر دیگران بیندازد، ملعون و نفرین شاده اسات   

ر حرمت نکرده و بیشاتر یاک حکام اخالقای و در زمیناۀ      که نفرین در این روایت د لت ب

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

 نموده است یشهرها، نه ۀاز احتکار در هم )ع(یامام عل: کند یمروایت  صدوق. شیخ 2

 .(313: 12ج، ق1403ی، )حر عامل

 یو بررس نقد .2. 1. 6

 .کند ید لت بر حرمت م، یاز احتکار شده و نه یطور مطلق نه به تیروا نیدر ا باز

کاه   دمیا د یا باه دوزد افکنادم، دره   ینگااه  فرماود:  کاه  )ص(امبریپ. روایت ورام از 3

ساه   یجاا  گفات:  سات  یک یدره، جاا  نیا ا مالاک!  یا به مالک دوزد گفاتم:  د؛یجوش یم

   .(313: 12ج، ق1403، یعامل )حر الخمر و د  ن زنا محتکران، اشخاص دائمرگروه

 یو بررس نقد .3. 1. 6

 :شود یاستفاده م زیچهار چ تیروا نیا از

 شده است. یطور مطلق نه از احتکار به (الف

 اند؛ خواران و د  ن زنا شمرده شده شراب فیمحتکران، در رد( ب

 حرام باشد؛ دیبا زیپس احتکار ن ،بر زنا حرام است یو د ل یخوار شراب (ج

وگرناه عمال    ،شاوند  یاست که مرتکب حارام ما   یرفتن به جهنم فقط در حق کسان (د

 .شود یمکروه موجب رهسپار شدن دوزد نم
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)مغربای،   کناد  یما شخص محتکر گناهکاری است که نافرماانی   :فرمود )ع(. امام علی4

 .(35: 2ج، 1385

 یو بررس نقد .4. 1. 6

: 12ج، ق1414منظاور،   )ابان  ستیکه حالل ناست  یگناه، و مراد از آن انزام کار یعنیاثم، 

 نیا که در ا (570: ق1412)راغب،  است ینافرمان یدر مقابل طاعت و به معنا انیو عص (5

د لات بار حرمات     تیروا نیاعم از اثم خواهد بود و در هر دو صورت، ا انیصورت عص

از آن کراهت را استفاده کرد چون بر عمال مکاروه    توان ینمو  کند یطور مطلق م احتکار به

  .شود ینمگناه اطالق 

مانناد   شاود  یما شخصی که موجب رونق بازار » فرموده است: یتیدر روا )ص(امبریپ. 5

مانناد کسای    کند یمو آن کس که در بازار احتکار  کند یمکسی است که در راه خدا جنگ 

 .(432: 1382نده، پای) «است که به کتاب خداوند کافر شده است

 یو بررس نقد .5. 1. 6

 موجب روناق  آنان که اشاره شده است؛مار، یبازار سالم و بازار ب ۀبه دو جنب تیروا نیا در

ده و اجناس را احتکاار  زو آنان که به بازار ضربه  ندتاهلل هس لیسب یمزاهد ف، شوند یبازار م

 نیا اند، روشن است اطالق کفر فقط باا حرمات ساازگار اسات و ا     کافران ۀدر زمر کنند یم

 ده است.کر یاز احتکار نه مطلقطور  به تیروا

   طور مطلق از احتكار آذوقه به یدوم: نهۀ دست .2. 6

 کناد  یکه آذوقه را احتکار م تنها گناهکار است فرمود: )ص(امبریپ :دیگو یصدوق م خیش. 1

 .(266: 3ج، ق1413صدوق، )

، ق1403، ی)حار عاامل   کناد  یکار، آذوقه را احتکار نم فرمود: جز گناه )ع(امام صادق. 2

   .(315: 12ج

 یو بررس نقد .1. 2. 6

چراکه بر مرتکاب عمال مکاروه،    ، کند ید لت بر حرمت احتکار م نیز تیدو روا نیا ظاهر
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طاور   و باه  آذوقاه اسات   ۀویا فقط و تیدو روا نیاما حرمت در ا، شود یگناهکار اطالق نم

 مطلق از آن منع کرده است.

 یو چهل روز در فراخ، یاز سه روز در تنگ پسسوم: منع از احتكار  ۀدست .3. 6

تا چهال روز اسات و     یاحتکار در آسا :دیفرما یم که )ع(سکونی از امام صادق تیروا. 1

 یارزاق خوددار ۀاز چهل روز از عرض  یب  یتا سه روز، پس اگر در حال آسا یدر سخت

از ساه روز    یبا  یو اگار در حاال تنگا    خداست؛ نیمورد نفر ،نموده و آن را احتکار کرد

 (.312: 12ج، ق1403، ی)حر عامل ردیگ یخدا قرار م نیاحتکار نمود، مورد لعن و نفر

 یو بررس نقد .1. 3. 6

 شود: یدو مطلب بررس دیبا تیروا نیا در

 محدود شاده اسات؛  ، یو سه روز در تنگ ، یآساتحقق احتکار به چهل روز در  (الف

 نیا البتاه ا  سات؛ یکناد محتکار ن   یریسه روز از آذوقه جلوگ ایاگر کمتر از چهل روز  یعنی

ماردم باشاد و    دیشاد  ازیچون اگر آذوقه، مورد ن ،به تحقق احتکار ندارد یربط چیه دیتحد

، کناد  یاحتکار صادق ما   زیدو مدت ذکرشده ن نیکند، در کمتر از ا یریمحتکر از آن جلوگ

معناست کاه در   نیتحقق احتکار، به ا یمدت برا نیکردن ا نییگفت: تع نیچن دیبا نیبنابرا

کردن آن حکم احتکار را نخواهاد   رهیآذوقه نبوده، پس ذخ نیبه ا یازیمدت، ن نیکمتر از ا

حکام   ،داشته اسات  و باز آن را نگه شود یم دایپبه آن  ازیمدت چون ن نیاز ا پسداشت و 

تعیین این مادت زماان، حمال    »گفته است:  وسائل صاحب رو ، ازاینکند یم دایاحتکار را پ

، ی)حار عاامل   «بر صورتی که در کمتر از این مدت نیازی باه ایان خاوراک نباشاد     شود یم

 .(312: 12ج، ق1403

و « محتکار ملعاون اسات   : »دیا فرما یچون م ،بر حرمت روشن است تید لت روا (ب

چراکاه مرتکاب مکاروه     است که فرد مرتکاب حارام شاود؛    ییلعن در جا معلوم است که

. ممکن است گفته شود که در روایت اول از دستۀ اول، لعن را بار یاک   ستیمستحق لعن ن

: روایات  مییگاو  یمدستور اخالقی حمل کردید، پس چرا در اینزا چنین نباشد  در جواب 
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و همین  شود یملعن بر دستور اخالقی بعدی که در آن تصری  به کفاره شده، مانع از حمل 

سبب است  نیبدی باشد که نفرین در خود آن روایت را نیز اخالقی ندانیم و ا نهیقر تواند یم

آن را در باب تحریم احتکار در صورت ضرورت ذکر کرده اسات )حار    وسائلکه صاحب 

و احتکاار  آذوقاه ذکار نشاده     تیروا نیاست که در ا یگفتن(.  312: 12ق، ج1403عاملی، 

 شده است. یطور مطلق نه به

را بخرد و تا چهال   ۀآذوق یفرموده است که هرگاه فرد امبریپ :دیفرما یم )ع(باقر امام. 2

 مات  یآن را بفروشد و تمام ق که یکند، درصورت دایپ متیق  یروز آن را نگه داشته تا افزا

، ی)حار عاامل   شاود  ینما ی را کاه انزاام داده،   عملاین  ی باز کفاره ،دهدبرا به فقرا صدقه 

 .  (314: 12، جق1403

 یو بررس نقد .2. 3. 6

در کمتار از   شاود  یاحتکار طعام تا چهل روز مطرح است که از آن استفاده م تیروا نیا در

 ،است یقبل تیگرفتار همان اشکال روا تیروا نیکه البته ا کند یمدت احتکار صدق نم نیا

مادت باه    نیچراکه اگر مردم در کمتر از ا ،ستیاحتکار به چهل روز درست ن دیتحد یعنی

 یقبلا  تیا اشاکال در روا  نیا کاه جاواب ا   شود یباز احتکار محقق م ،کردند دایپ ازیطعام ن

 گذشت.

خادا را   یدر حاال دزد  یا و اگار بناده   کناد  یامتم را احتکار م ۀفروش آذوق گندم اما. 3

، ی)حار عاامل   است که چهل روز آذوقاه را احتکاار کناد    نیمن بهتر از ا یمالقات کند برا

 (.98: 12ج، ق1403

 یو بررس نقد .3. 3. 6

مردم تاا چهال   اغلب باشد که  سبب نیهل روز، ممکن است به اچکردن احتکار به  محدود

 نیا و اماا د لات ا   شاود  یاز آن فاقد آن گشته و احتکار محقاق ما   پسو  رندروز آذوقه دا

و در  حرام اسات  ناًیقیچون سرقت  ،است یقبل اتیاز روا دتریشد اریبر حرمت بس تیروا

 .از آن باشد دتریحرمت  شد دیپس با دانسته شده است؛ سرقتاحتکار بدتر از  تیروا نیا
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 وجود آذوقه و عدم آن، در شهر نیب لیچهارم: تفص ۀدست .4. 6

 یتنهاا در ماورد   در مورد احتکار سؤال شد، حارت فرماود: احتکاار   )ع(امام صادق از. 1

 نیبناابرا  ؛یاز آن در شهر نبوده و احتکاارش کنا   ریو غ یکن یداریرا خر یا است که آذوقه

 مات یندارد که جنس خود را به ق یاشکال چیه ،از آن باشد ریغ ییکا  ایاگر در شهر آذوقه 

 (315: 12ج، ق1403، ی)حر عامل یوشبا تر بفر

 یو بررس نقد .1. 4. 6

 فارق گذاشاته شاده اسات؛    کا  در شهر،  ایآذوقه  بود و نبوددو حالت  نیب تیروا نیا رد

کا  در شهر نباشد و آن را حبس کند، محتکر اسات و اگار آذوقاه در     ایاگر آذوقه  نیبنابرا

نادارد؛ پاس حرمات     یتار بفروشاد، اشاکال    کند تا گران یشود و آن را نگهدار افتیشهر 

 نشود.  افتیکا  در شهر  ایاست که طعام  یورتاحتکار، در ص

عارض کاردم:    سات  یکاار تاو چ   باه مان فرماود:    )ع(امام صادق گوید:   حنِّاط سالم. 2

آن  یی در کمیااب ه، و گاا کنم یآن م دیاقدام به خر، یبسا در فراوان فروش هستم، و چه گندم

گویناد  عارض    فروشم(؛ فرمود: در مورد تو چاه مای   )و نمی کنم یم یو نگهدار دهیرا خر

جز تو گندم  یداری( کس است؛ فرمود: آیا )در آن هنگام که نگه می حتکرگویند: م دم: میکر

یاک قسامت از هازار     ۀفروشام حتای باه اناداز     فروشد  عرض کردم: چیزی که من می می

قسمت هم نیست! فرمود: اشکالی ندارد؛همانا، یکی از مردان قریشی به نام حکیم بن حزام، 

کارد؛روزی   جاا خریاداری مای    کیا را  هماه رساید   دیناه مای  مواد غذایی باه م  که یهنگام

 نرداحتکاار کا  برحذر بااش از  از نزدش عبور کرد و فرمود:ای حکیم بن حزام! )ص(پیامبر

 .(316: 12ج، ق1403، ی)حر عامل

 یو بررس نقد .2. 4. 6

 داده شده است: لیدو حالت تفص نیب زین تیروا نیا در

 .فروشد یها را م آذوقهز، ین کس دیگری از محتکر ریغ( الف

. در سات یاز آن ن ریا غ یا و در شاهر آذوقاه  ، احتکار شده، فرد کیآذوقه به دست  (ب
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 یریلاوگ از آن ج )ص(اکارم  امبریاما در صورت دوم پ، است اشکال یکار بتصورت اول اح

 .کند یاز احتکار د لت بر حرمت م )ص(امبریو معلوم است که تحذیر پ کرده است

کاه آذوقاه را    یدر ماورد فارد   )ع(از امام صاادق  :دیگو یمی که در آن حلب. صحیحۀ 3

 حاارت فرماود:   اسات   ستهیعمل شا نیا ایسؤال کردم که آ ،تا گران شود کند یاحتکار م

 یاگر مواد خوراک یول، ندارد یاشکال مانند یم  یبوده و مردم در آسا ادیز ییاگر مواد غذا

صاورت مکاروه    نیا در ا (رناد یگ یقرار م قهیر ما)د نمانده و  یگشاکم باشد و مردم در 

، ق1403، ی)حار عاامل   رهاا شاوند   ییاست که آذوقه احتکار شود و مردم بدون مواد غاذا 

 .(313 :12ج

 یو بررس نقد .3. 4. 6

در  :دیا گو یو ما  دهاد  مای  لیدو حالت وجود آذوقه و کمبود آن تفصا  نیب زین حهیصح نیا

آن احتکاار مکاروه    یابیا در صاورت کم  یولا ، نادارد  یصورت وجود طعام احتکار اشکال

را نیاز شاامل    حرمات  معنای اعم است کاه  البته قبالً گذشت که مراد از مکروه خواهد بود؛

 .شود یم

 پنجم: منحصر بودن احتكار به موارد خاص ۀدست .5. 6

و  کارد  یما  یریاز احتکاار در شاهرها جلاوگ    )ع(یکه امام عل کند ینقل م )ع(صادق امام. 1

ی و روغان نباات  ز، یدر پنج مورد است: گندم، جو، خرما، موتنها احتکار  :فرموده است آنگاه

 (.314: 12ج، ق1403، ی)حر عامل

: احتکار فقط در گندم و جاو و خرماا و کشام  و روغان     دیفرما یم )ع(امام صادق. 2

 .(313: 12، جق1403، یاست )حر عامل ینبات

گنادم،   احتکار در ش  ماورد اسات:  : دیفرما یم )ص(به نقل از پیامبر )ع(. امام صادق3

 .(314: 12، جق1403، یو کشم  )حر عامل یروغن نباتتون، یجو، خرما، روغن ز

 تیسه روا نیا یو بررس نقد .6. 6

سوم آن را در ش  ماورد   تیروا یول ،اول احتکار را در پنج مورد منحصر کرده تیروا دو
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 نینخواهاد باود و جماع با     یآنها تعارض نیبند، ا یاثبات تیو چون هر سه روا دانسته است

دوم و سوم  تیالبته از روا تکار در ش  مورد است.حپس ا سوم است؛ تیآنها، اخذ به روا

موارد  نیاول حرمت احتکار در ا تیروا ۀمیبه ضم یول ،شود ینم ستفادهکراهت ا ایحرمت 

 . شود یثابت م

 اتیروا نیا ۀهم نیجمع ب راه .7. 6

باا گاروه    دیگروه را با نیکرده است که ا یطور مطلق از احتکار نه بهات، یاول از روا گروه

مراد از احتکار ممناوع، هماان    مییو بگو کنیم ریکرده، تفس دیدوم که احتکار را به آذوقه مق

 ادیدر دو جهت کم و ز ینیاحتکار، زمان مع یگرچه براا زیگروه سوم ن احتکار طعام است؛

، تاا چهال روز دانساته اسات     یتا سه روز، و در فراخ یو احتکار را در تنگ کرده نییآن تع

در  اریا چراکاه مع  ،به تحقق احتکار ندارد یربط چیه دیتحد نیروشن است که ا اریبس یول

 نیدر عا  ی؛ ولا شوند یمحقق م زیمدت ن نیدو با کمتر از ا نیو ضرر است که ا ازیاحتکار ن

شاده اسات،    یطور مطلاق در آن نها   در طعام، به ای زیچ هرکه احتکار در  حیثحال از آن 

از  ؛کنناد  یطور مطلاق مناع ما    سه گروه، احتکار در آذوقه را به نیپس ا اطالق است؛ یدارا

از  ینها  یعنی ده است؛کربه وجود و عدم طعام، در شهر  دیگروه چهارم احتکار را مق یطرف

 نیا نباشاد و حابس ا   یکااف ۀ ندازبه ا ازیمورد ن ۀاست که در شهر آذوق یاحتکار، در صورت

در عسار و حارج قارار     یخوراک نیمردم آن شهر، بدون ا ۀکه تود شود یموجب م یخوراک

گروه  نیآن سه گروه را حمل بر ا دیبا دییاطالق و تق یصورت به مقتاا نیکه در ا رند؛یگ

اگار در   یعنا یدر شهر کرده اسات، نماود؛    ییوجود و عدم مواد غذا نیب لیچهارم که تفص

و در صاورت عادم    شاود  یطعام احتکار حاصل نما  نیباشد، با حبس ا یگریشهر آذوقه د

 نیا ذکر شده است، ا ی؛ آنگاه چون در گروه پنزم موارد خاصشود یطعام، احتکار محقق م

ماراد از طعاام در    زهی؛که در نتکند یم ریآن طعام مطلق گشته آن را تفس دیموارد خاص، مق

و  یگندم، جو، خرما، کشام ، روغان نباات    گانه خواهد بود: وارد ش م نیا، یقبل اتیروا

 .شود یم تینظر مشهور تقو قیطر نیاست و به ا تونیروغن ز

 نیا گفته است که اات، یروا نیاز نقل ا پس، جواهر تعزب است که صاحب یجا یبس
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آن قاصر از  انیچون لسان و ب ،د لت بر حرمت کند تواند یبر ضعف سند، نم افزون اتیروا

 .(480: 22ج، 1368ی، )نزف حرمت است ۀافاد

 فیا محتکار، ملعاون، اهال دوزد و در رد   ات، یا روا نیا است که در ا نیتعزب ا وجه

 زیا ن اتیا روا یشاربان خمر و د  ن به زنا، و بدتر از سارقان دانسته شده و بلکاه در برخا  

در حاق   تواناد  یماوارد، نما   نیا از ا کادام  چیشده است که ه نییاو تع یو مزازات برا فریک

 اناد؛  حق با مشهور است که به حرمت احتکار نظار داده  نیبنابرا مرتکب مکروه، صدق کند.

احتکاار   ۀکاه گساتر   یموارد خاص، در بحث بعد نیاما در مورد مختص بودن احتکار به ا

 . شود یپرداخته م ،است

 احتكار ۀگستر. 7

فقها نماک و   یبرخ، اما فقها احتکار در پنج مورد است نیمشهور ب :دیگو یم یمزلس عالمه

 .(154-155: 19 ج، ق1404، ی)مزلس اند موارد اضافه کرده نیبه ا زیرا ن تونیروغن ز

 یدر برخا  البته. (52: 2ج، ق1405، ی)راوند نمک را به آنها افزوده است یراوند قطب

رو  ، ازاین(159: 7ج، ق1407، ی)طوس ممنوع شده است یطور کل احتکار طعام، بهات، یروا

: ق1422، ی)اصفهان اند ندانسته دیبع ییغذا ازیموارد ن ۀحکم آن را در هم انیجر برخی فقها

مانناد خاوراک، پوشااک و     یعماوم  یهاا  یازمندین ۀآن را به هم گرید یو برخ (328-329

 اتیا روا لیا  حارج و تعل  ۀ ضارر، قاعاد   ۀقاعاد ر، یاند. مستند گروه اخ داده میمسکن تعم

را، از بااب   اتیا ذکار ماوارد خااص در روا    یبرخ. (55: 1362)محقق داماد،  احتکار است

معتقدناد کاه    رو نیا دانساته اسات، ازا   یقا یحق یاینه قاا یخارج یاینمونه و از باب قاا

 فیآن از وظاا  قیمصااد  نیای اماا تع  ،اختصااص نادارد   اتیدر روا ادشدهیاحتکار به موارد 

 .(196: 1ج، 1395، ی)حائر حکومت است

 یو بررس نقد .1. 7

مساتند مشاهور    اماا ، نادارد  یمساتند  چیکه مشهور گفتاه اسات ها    ینمک به موارد الحاق

 باشد: لیذ اتیروا تواند یم
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در گنادم، جاو،   نیست مگار   احتکارفرماید:  که می )ع(غیاث از امام صادق تیروا .2و1

، ق1403، ی)حار عاامل  ابای البختاری    تیروای. همچنین است در و روغن نبات زیخرما، مو

 .(313-314: 12ج

، ق1413 )صادوق  هم ذکار شاده اسات    تونیروغن زاث، یصدوق از غ تیدر روا البته

 .(265: 3ج

  .(314: 12، جق1403، ی)حر عامل صدوق است خیهماهنگ با نقل شسکونی که  تیروا. 3

 تیسه روا نیا ۀجینت . 2. 7

 تیا به روا دیو با وجود ندارد یآنها تناف نیب، ندا مثبت اتیروا نیقبالً گذشت، از آنزا که ا

 نیا کاه ا  رسد ینظر م به نیبا وجود ا م؛یو موارد احتکار را ش  مورد بدان ویمملتزم ش ریاخ

 یاصال  یهاا  ی( از خاوراک زی)ماو  بیا چراکه امروزه زب ،شده است ذکرموارد از باب نمونه 

 یاصل ۀاگر آذوقن، یبر ا افزون. است نیچن زین تونیگفت که روغن ز توان یم یو حت ستین

 کاه  یدرصورت ،میاحتکار آن را بدون اشکال بدان دیذرت باشد با ای برنج، یکشور ای یشهر

 یضارور  یاۀ نقل ۀلیپوشاک و مسکن و وسا  ایاز، یمورد ن یکه دارو یکسان ایآ ست؛ین نیچن

ماالک آن   دیمورد احتکار بادر  ستند ین یمحتکر و مستکبر اقتصاد ،کنند یمردم را احتکار م

و در  (317 :12ق، ج1403، ی)حار عاامل   ماردم  ازین اتیروا یکه مالک در برخ لحاظ شود

در  یعنا ی (؛426ق: 1414سیدرضای،  ) ضرر و اضرار به آنان دانسته شده اسات  گرید یبرخ

طاور   و هماان رد؛یا صورت گ یو اخالل یلخل چیه دیکشور نبا کی یو اقتصاد یشتینظام مع

و  افتناد  یبه زحمت م زی؛با کمبود نفت نشوند یم چارهینبود گندم و احتکار آن، مردم بکه با 

پاس احتکاار در ماورد آن صادق      ،ذکار نشاده اسات    اتیا که چون نفت در روا یتلق نیا

و باه ماوارد    کارد جمود بار الفااظ    دینبا وجه چیه به نیبنابرا ، کامالً نادرست است؛کند ینم

صاورت   نیا کاه در ا  کند یرا اقتاا م نیهم زیو مذاق عرف ن بسنده کرد اتیمزبور در روا

آن را  یو جلاو  شاود  یکارده و بار آن حااکم ما     دایتعارض پ طیتسل ۀ ضرر با قاعدۀ قاعد

، ی)حار عاامل   کند یخود م یحاکم شرع، محتکر را مزبور به فروش کا  رو ، ازاینردیگ یم

متااع در کناار طعاام     ۀگذشاته، واژ  اتیا روا یاست در بعاا  یگفتن. (316: 12ج، ق1403
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آن  انگریکه ب (315: 12ج، ق1403، ی)حر عامل از خاص آمده است پسصورت ذکر عام  به

ماردم   ازیکه مورد ن شود یم یبلکه شامل تمام اجناسست، یاست که احتکار تنها در آذوقه ن

و  ازیاحتکار که ناز  یعلت نه  پس با توجه به بود؛ تفاوت یآنها ب ورددر م توان یاست و نم

، یپوشااک ، یماوارد خاوراک   ۀاحتکاار را در هما   دیا با ،است گرانیعدم ضرر و اضرار به د

 آن دانست.  ریمسکن و غه، ینقل لیوسا، یخانگ لوازم

 در برخورد با احتكار )ع(یعلو ۀریس . 3. 7

آن  از )ص(چون رسول خادا  که در آن از احتکار نهی کردند، امام به مالک اشتر ۀنام (الف

ی اسات بار والیاان و    و ننگا و این سودجویی ضرری است برای همگان  ده استفرمو ینه

و تنظیم بازار را بر مبنای آسانی و عادالت   دهند یمسپس دستور به مزازات عاد نۀ محتکر 

   .(438: ق1414، یرضسید) دهد یمبر عهدۀ حکومت قرار 

مکاروه باشاد،    تواناد  ینما  ت وضرر اسا  احتکارمالک  شود یعهدنامه، استفاده م نیا از

ن، مناسابت حکام و موضاوع،    یا بر ا افزون مزازات ندارد؛ عتیچراکه عمل مکروه، در شر

 .کند یحرمت م یاقتاا

که پس از نهی در صورت ارتکاب دساتور باه تنبیاه بادنی      به رفاعۀ )ع(یامام عل ۀنام (ب

 .(36: 2، ج1385، ی)مغرب کنمزازات  را او است، آشکار ساختن آنچه احتکار کردهبا  دادند و

 یو بررس نقد .1. 3. 7

 یبارا  یعنا ؛ یده اسات شا  نیای تعماادی و معناوی   محتکار دو مزاازات    یبرا نامه نیا در

بادن محتکار باه درد     دیاز دو اهرم استفاده کرد، هم با دیشوم احتکار با ۀدیاز پد یریجلوگ

 شود. ختهیاو ر یآبرو دیو هم با شده ریو تعز دیآ

 )ع(احتکارشده توسط آن حارت ۀسوزاندن آذوق (ج

را کاه صادهزار    یا غلاه ( ع)طالاب  یبن ابا  یعل کهاست ده ش تیروا یالمحلدر کتاب 

 نیهمچنا . (573: 7ج، تاا  یبا ، ی)اندلسا  دیساوزان  ،داشت و احتکار شاده باود   متیدرهم ق

محصو تی که من در سواد  طالب یکه علی بن اب کند ینقل م  یاز حب سیق بن  عبدالرحمن
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به مقدار محصول کوفاه ساود    سوزاند یسوزاند و اگر نم، )اطراف کوفه( احتکار کرده بودم

 .(573: 7ج، تا یب، ی)اندلس بردم یم

هنگام گذر بر شط فرات با کپاۀ غلاه    )ع(آن حارت اتیروا یمطابق برخ نیا بر افزون

بفروشد، برخورد نماود و دساتور داد    یاز تزار که آن را نگاه داشته بود تا هنگام گران یکی

 .  (182 :4، جق1401، یهندی )متق سوزانده شد

 یو بررس نقد .2. 3. 7

 سابب  نیو باد  اناد  نشاده  تیا چراکه از طارق ماا، روا  ، اند فیاز نظر سند، ضع اتیروا نیا

 ازین جودکه با ونیاند و آن ا باز دچار چال ، د لت ثحیاما از  به آنها استناد کرد؛ توان ینم

از  ییرهاا  یبارا  دینبا که یدرحال مبادرت به آت  زدن کرده است  )ع(مردم، چرا امام ۀتود

 شد. یگریمشکل، گرفتار مشکل د کی

است که با استناد باه   ریمالک در احتکار اضرار به غ مییگو یماما در پاسخ چال  د لی 

فارد محتکار، باا     نیا و ممکن اسات ا  برخورد شود دیبا محتکران با نیچن نی ضرر ا ۀقاعد

 رو باشاد. ازایان  کارده   تبااز مخالفا  ، کاا  باه باازار    ۀباه عرضا   )ع(وجود درخواست امام

 )ص(امبریا که پ همچنان است،  ضرر اقدام به آت  زدن کرده ۀبا توجه به قاعد )ع(حارت

کاه موجاب ضارر باه      یکاار  هر عتیدر شر چهکرد؛ عمل  نیچن جن ب بن سمرة جریاندر 

 .ردیآن را بگ یجلو تواند یو حاکم م استمردم شود، ممنوع 

 جهینت. 8

مزاازات  ؛ گااه باا   گرفت یرا م یانسانریغ ۀدیپد نیا یجلوی متفاوت یها از راه )ع(یعل امام

ی؛ احتکاار  یآتا  زدن کاا    گاهگاه با نهادن کا  در مألعام و  ی؛مزازات معنوی، گاه بدن

بهترین راهکار برای کارگزاران دولتی در برخورد با مفسدان اقتصادی  تواند یماین عملکرد 

 در زمینۀ احتکار باشد.

 یریگ جهینت .1. 8

 احتکار یک امر مرجوحی است؛ دارند که. فقها اتفاق نظر 1
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 وجود دارد؛ نظر اختالف. در میان آنها در حرمت یا کراهت احتکار 2

 ؛حرمت آن است و حق همین است. فتوای مشهور 3

لعن بر محتکر، و اجباار باه فاروش     ، چونکند یمد لت بر حرمت  اتیروا یمقتاا. 4

از ماوارد   کادام  چیو ه سازگاری دارد حرمت احتکار ، بارهیو غی و فریکا ، و مزازات و ک

 ؛ کند یمزبور، در حق مرتکب مکروه، صدق نم

ماالک   رو نیا ازاروست.  اقتصادی مملکت روبه . قول به کراهت با چال  اختالل نظام5

و  ازیرفع نعت، یکه در شر به کا  است شانازینضرر رسیدن به مردم و در حرمت احتکار، 

 ؛است اتیدفع ضرر از ضرور

 یقاعاده تاا زماان    نیا اما ا افراد مسلط بر اموال خود هستند؛ط، یتسل ۀبه حسب قاعد. 6

 دای ضرر تعارض پ ۀصورت با قاعد نیکه در ا نشود ریاست که موجب ضرر و اضرار به غ

 ؛شود ی ضرر بر آن حاکم م ۀو قاعدکند  می

 یولا ، اسات  تونیو روغن ز یعلما حرمت غالت چهارگانه و روغن نبات نیمشهور ب. 7

را حمل بر مثال  اتیموارد مذکور در روا دیو با جمود بر الفاظ کرد دیاست که نبا نیحق ا

 دیا با نیابناابر  سات؛ نی کشم  احتکار حرمت کمتر-مثالً-احتکار داروچراکه حرمت کرد، 

مردم به آن ۀ حرمت احتکار را عام دانسته و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و هرچه تود

 ؛پوشک بچه باشد، ازیاگر آن ن یحت ،میبدان ازمندندین

دولت موظف اسات باا شادت باا مفسادان اقتصاادی        )ع(. با توجه به سیرۀ امام علی8

برخورد کرده و بازار را تنظیم کند، از هرج و مرج خارج سازد؛ البته در برخورد با محتکران 

 باید حد اعتدال را مراعات کند و نباید در مورد آنان مرتکب اجحاف شد.

 ی پیشنهادیها راه

 ت.: الف( پیشگیری؛ ب( مزازاشود یمپیشنهاد  حل راهدو 

 الف( راه پیشگیری دارای چند گام است:

کاا    تیبانک جامع انبارها و ترانز زادیکشور و ا یدار کردن انبارها گام نخست: شناسه

  .شود یم دیدار تأک انبار شناسه یاز مبدأ به مقاصد دارا
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از  یریشاگ یپ کارد یخاود را باا رو   یانبارهاا  یاناد تاا موجاود    مکلاف  هاا  هیاتحاد (ب

 یهاا  و نظاارت  دکننا اعاالم   ینظاارت  یباه نهادهاا   یاحتکار در مقاطع زماان سوءاستفاده و 

 .شود بیتعق تیبا جد ستیبا یم فعل احتکار یساز ناامن کردیبا رو یصنف درون

که  ریپذ بیحساس و آس یکا ها ریخاذ نیتأمره، یزنز نیمؤثر ا های از اقدام گرید یک( یج

 دستگاه دولت است.  یاز سو ،مردم دارد شتیبا ارتزاق و مع یمیارتباط مستق

 نیای در خصاوص تع  یثبات نسب ریمس نیدر ا تیاهم حائز یاز راهبردها گرید یک( ید

 مبارزه با احتکار است. دیمشمول طرح تشد یفهرست کا ها

 یهاا  جمله احتکاار بساته  از  یمرتبط با مبارزه با مفاسد اقتصاد یها یزیر در برنامه (ها

د و از شاو مغفول واقاع   دیموتور محرک نبا کیعنوان  به یو انتظام یتیامن ینهادها یقیتشو

کااه    یدر راساتا  زیا ن یمادن  یهاا  یو همکار یمردم یها مشارکت ۀگسترد یها تیظرف

به  توان یم زیشهرها و روستاها ن میکا  در حر یدپو یانبارها ییمحتکران و شناسا یگمنام

 د.کرشکل استفاده  نیبهتر

شاان،  یمحساوس و نامحساوس ا   یها محتکران و مراقبت یبانک جامع اطالعات یۀته( و

بر باازار باا    قیرصد کا  از مبدأ تا مقصد و نظارت دق ۀدر حوز یاقتصاد تیبر شفاف دیتأک

 یاساسا  یکا هاا  ۀختیگسا  و لزاام  هیرو یب یها  یافزا تیمدار و ممنوع یریشگیپ کردیرو

 دهد  یافزا یکار را تا حد فراوانارتکاب به احت یها زهیانگ تواند یم

 ب( مزازات

احتکار  ۀارتکاب جرم در خصوص فعل مزرمان یها نهیو با  بردن هز ییقاا یها هیرو

 یکردهاا یاز ماحصال رو  یرسان د و اطالعشو یتلق تیمقوله، حائز اهم نیدر ا تواند یم زین

 .شود یابیمثبت ارز تواند یم یبیتأد

دفعات تکرار در  به تیاحتکار با عنا ۀمیجر 1382با توجه به قانون نظام صنفی مصوب 

 است: ریطول هر سال به شرح ز

 ۀما یاحتکارشاده و جر  یاول: الزام محتکر به عرضه و فاروش کال کا هاا    ۀمرتب( الف

 احتکارشده. یروز کا ها متیدرصد ق 50معادل  ینقد



  831 موارد آن قیقول مشهور در سعه و ض یو بررس یعلو ۀریو س یاحتکار در فقه اسالم

 ۀمیاحتکارشده و جر یو فروش کل کا ها دیخر ۀدوم: الزام محتکر به عرضۀ مرتب (ب

تابلو بر سر در محل  ایاحتکارشده و نصب پارچه  یروز کا ها متیمعادل دو برابر ق ینقد

 ماه. کیبه مدت  یعنوان متخلف صنف کسب به

احتکاار شاده و    یو فاروش کال کا هاا    دیا خر ۀسوم: الزام محتکر به عرض ۀمرتب (ج

تابلو بر سر  ایاحتکارشده و نصب پارچه  یروز کا ها متیبر قمعادل پنج برا ینقد ۀمیجر

 ماه. کیمحل کسب به مدت  لیو تعط یعنوان متخلف صنف در محل کسب به

موجاب اخاالل در    کاه  یطاور  به ،صورت گسترده باشد که اگر احتکار به رسد ینظر م به

قانون اخاللگران خواهاد   ایدر قانون مزازات  ا رض یمشمول افساد ف ،شود ینظام اقتصاد

  .شد و مزازات آن اعدام خواهد بود
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