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 The issue of drug hoarding, which is done with the goal of expensive selling or 

harm to society, is significant, due to the vital role and direct relationship of 

the drug to human health, but no independent research has been conducted on 

its dimensions and religious considerations. Therefore, the present research 

seeks to explain the relevant religious rule by analyzing the relevant verses 

and narrations and the feasibility of generalizing the religious arguments of 

hoarding, to warehousing and non-distribution of drug, and to review the 

current laws governing it. The research is practical in terms of purpose and 

descriptive-analytical in terms of method. In collecting data and information, 

the library and documentary method used and the analysis of information 

obtained from narrative, Qur'anic and jurisprudential and legal sources have 

been qualitative and based on the researchers' conclusions. Based on the 

findings of the research, Quranic and narrative sources show that the criterion 

in the religious prohibition of hoarding was the need of people for stored 

goods, and the general meaning of "food" mentioned in some narrations 

includes warehousing and non-distribution of required drugs. In addition, La 

Zarar [no loss] rule, as a general reason, is another document on the sanctity of 

drug hoarding, and because of its rule over Taslit (absolute legal power to 

private property) rule, the owner of the drug is obliged to supply and distribute 

it, and if he refuses, the head of the Islamic government will do so on his 

behalf. Also, according to the rules of criminal jurisprudence, the drug hoarder 

is deserved to be punished and the amount is determined by the head of the 

Islamic government. 
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 چکیده
 گرانفروشی یا ضرر رساندن به جامعهمسئله احتکار دارو نیز که با انگیزه 

به دلیل نقش حیاتی و ارتباط مستقیم دارو بر سالمت افراد،  گیرد،صورت می
در خصوص ابعاد و مالحظات شرعی آن  قابل توجه است، اما تحقیق مستقلی

صورت نپذیرفته است. از این رو، پژوهش حاضر در صدد است تا با تحلیل آیات 
سنجی تعمیم ادله شرعی احتکار، به انبارسازی و عدم و روایات مرتبط و امکان

توزیع دارو، حکم شرعی مترتب بر آن را تبیین نموده و قوانین جاری ناظر به 
و از  یاز نظر هدف، از نوع کاربرد پژوهشو بررسی قرار دهد.  آنرا مورد طرح

از روش ها و اطالعات، در گردآوری دادهاست.  ی بودهلیتحل-یفیتوص ،نظر روش
ای استفاده شده و تجزیه و تحلیل اطالعات کسب شده از اسنادی و کتابخانه

به صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج  ،قرآنی و متون فقهی و حقوقیروایی، منابع 
بر اساس یافته های پژوهش، منابع قرآنی و روایی  .بوده است ان از آنهامحقق

دهد که مالک در منع شرعی احتکار، نیازمندی افراد به مال انبارشده، نشان می
که در برخی روایات آمده است، انبارسازی و عدم « طعام»بوده و معنای عام 

گیرد. افزون بر این، قاعده الضرر نیز مورد نیاز را نیز در برمیعرضه داروهای 
به عنوان دلیل عام، مستند دیگری بر حرمت احتکار داروست و بدلیل حکومت 
آن بر قاعده تسلیط، مالک دارو مؤظف به عرضه و توزیع آنهاست و در صورت 

همچنین، دهد. امتناع، رئیس حکومت اسالمی از جانب او اینکار را انجام می
باشد و میزان آن طبق قواعد فقه جزایی، محتکر دارو، قابل مجازات تعزیری می

 به تشخیص رئیس حکومت اسالمی است.
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 مقدمه

امروزه، افزون بر مسأله تحریم دارو که توسط بیگانگان صورت 
گیرد، احتکار داروهای مورد نیاز توسط برخی از هموطنان، می

گردد. اینکار ممکن تهدید جدّی برای سالمت نوع بشر قلمداد می
های مختلفی همچون اِضرار به غیر یا گرانفروشی است با انگیزه

 اییابی و همانند آن صورت بگیرد ولی در هر حال، ضربه پس از کم
ناپذیر به افراد نیازمند وارد خواهد ساخت. بر همین اساس، جبران

ارائه راهکارهای شرعی و قانونی مقابله با این مسأله از اهمیت 
د تحقیقات گسترده و دقیق در باشد و نیازمنبسیاری برخوردار می

منابع اسالمی و به روزرسانی و کارآمدسازی قوانین و مقررات 
تحلیلی و -جاری مرتبط با آن است. تحقیق حاضر با روش توصیفی

ای، در صدد بررسی امکان تعمیم ادله با استناد به منابع کتابخانه
از شرعی احتکار به نگهداری عمده داروهای مورد نیاز و امتناع 

باشد و برای رسیدن به این مطلوب، ابتدا به بررسی عرضه آن می
شناختی واژگان کلیدی مربوط به مسأله احتکار دارو، مفهوم

 شود.پرداخته می
 
 

 شناسی و ادبیات پژوهشفهومم
بوده و « حُکر»مصدر باب اِفتعال از ریشه  احتکاراحتکار در لغت: 

و یا به مفهوم انبار  (8)«نگهداشتنگرد آوردن و »در لغت به معنای 
باشد و صاحب آن را  شدن میکردن طعام به انتظار کمبود و گران

همچنین به معنای ظلم و ستم و سوءمعاشرت و  (2)نامند. مُحتکر می
محتکر، با انبار  بدین صورت که (9و4)رود. لجاجت  نیز به کار می

ئه آن از کردن کاالی ضروری به انتظار گران شدن و عدم ارا
جانب شخص دیگر، به مردم ظلم کرده از این جهت دشواری و 

سازد. بنابراین روشن است که لفظ  زیان در معیشت آنان وارد می
باشد و با توجه  می« مشترک لفظی»احتکار بین معانی مختلف خود 

به کلمات اهل لغت، مفاد کلمه احتکار به حسب اصل و وضع، 
ه آن نیازمندند و آن را به انحصار نگهدارى چیزى است که مردم ب

خود درآوردن و مخفى نگاه داشتن و مردم را از دسترسى به آن 
دور نمودن است و مفاهیم لجاجت و ظلم و سوء معاشرت، از 

گردد. از این رو، شاید اصل در مفهوم  لوازم آن محسوب مى
احتکار، ظلم و بدرفتارى باشد و سپس در حبس و نگهدارى آنچه 

دان نیازمندند، به کار برده شده باشد. در هر صورت، مردم ب
احتکار به حسب مفهوم، شامل هر چیزى است که مردم بدان 

گردد و منحصر  نیازمندند و نگاهدارى آن موجب ظلم و کمبود مى
به طعام نبوده و اینکه گاه در کلمات اهل لغت احتکار طعام آمده 

چیزهایى است که مردم از باب مثال است زیرا طعام، از بارزترین 
بنابراین از لحاظ مفهوم لغوی، کلمه احتکار، عام  (5)بدان نیازمندند.

شود که به حسب موارد،  ای می بوده و شامل هر چیز انبار شده
ای که شامل هر نوع خرید و  کند به گونه مفعول آن فرق می

اال دهند و بازار را از ک داران انجام می ای از سرمایه فروشی که پاره
کنند و رقیبان  کنند و یا به سود خود بازار سیاه درست می خالی می

بر این پایه، مورد احتکار  (۶)شود. دهند، می خود را شکست می
تواند دارو و تجهیزات پزشکی و سایر اقالم ضروری و مورد  می

نیاز مردم یک جامعه باشد که انبار کننده آن با حبس و نگهداری 
آن به قصد گران شدن و عدم ارائه آن از جانب کاال و مواد اولیه 

اشخاص دیگر، به مردم ظلم کرده و سختی و مضیقه در معیشت 
 آورد.  آنان به وجود می

های متفاوتی  فقها در تعریف احتکار دیدگاهاحتکار در اصطالح: 
دارند که این اختالف بیشتر ناشی از قیودی است که مکاتب 

ط خود در مقام بیان حکم احتکار، گوناگون فقهی بر اساس استنبا
توان گفت که در بندی کلی میاند. در یک جمع بر آن افزوده

اصطالح فقها، احتکار عبارت است از ذخیره کردن و حبس طعام، 
 (7-88)به انتظار گرانی قیمت آن و نبودن عرضه کننده به حدّ کافی.

از دانان اسالمی نیز احتکار، عبارت است از نظر برخی حقوق
ای از کاالهای مورد نیاز غالب مردمان، به منظور بهره  انباشتن پاره

روا  ها در بازاری که نرخ عادله بر آن حکم گرفتن از نوسان نرخ
نباشد. تعریف فوق، تکیه بر مصادیق کاالهای مورد احتکار کرده 
بدون اینکه از ماهیت احتکار سخنی به میان آورد لذا از حیث 

ی برای کاالهای مذکور قائل نیست، حائز اینکه حدّ و حصر
قانون نظام صنفی کشور با  ۶0برابر ماده ( 82)باشد. اهمیت می

، احتکار عبارت است از نگهداری 8932آخرین اصالحات سال 
صالح و امتناع از  کاال به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی

فروشی یا اضرار به جامعه، پس از اعالم  عرضه آن به قصد گران
ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر 

ربط. با توجه به تعریف فوق نیز، حبس و  مراجع قانونی ذی
نگهداری مطلق کاالهای ضروری و مورد نیاز انسان، اعم از 



  احمد مرتاضی و همکار 1

 8931 پاییز، 4، شماره 4دوره   پژوهشی قرآن و طب  -نامه علمیفصل

خوراک، پوشاک، مسکن، اقالم دارویی و غیره، بنا به تشخیص 
جامعه، مصداق فروشی یا اضرار به  مراجع قانونی و به قصد گران

 آیند. احتکار به شمار می
 

 مواد و روش 
مقاله حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی بوده و از نظر روش 

تحلیلی است. در ابتدا نگارنده به شیوه -بررسی، به شکل توصیفی
هایی که در این زمینه ای به گردآوری مطالب و نوشتهکتابخانه

شده، اقدام نموده است.  نگاشتهفقهی و حقوقی توسط نویسندگان 
آوری شده، مورد بررسی و برداری و جمعپس از آن، مطالبِ فیش

تحلیل قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف هر یک از این نظرات، 
ده است. در توصیف علمی و تحلیل محتوا، بر اساس گردیبیان 

قواعد منطقی به موضوع پژوهش پرداخته شده تا در نتیجه، به 
رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را بهترین نظرها 

شناخته و ارائه نماییم. برای پاسخ به سؤاالت تحقیق و در نهایت، 
-عناصر تشکیل احتکار وهای موجود، تعریفی از رسیدن به فرضیه

ی در خصوص پردازان فقهو دیدگاه نظریه دهنده آن ارائه گردیده
ها، کار به غیر از خوراکیامکان یا عدم امکان تعمیم عنوان احت

بندی شده و و در پایان، مطالب و رئوس مرتبط با هم دسته طرح
 اند.نظریات مختلف به چالش کشیده شده

 
 هایافته

 احتکار مصادیق مسلم فقهی 
طبق نظر مشهور فقیهان، احتکار به اجناس معدودى اختصاص دارد 

د که احتکار انچرا که مطابق روایت سَکونى، پیامبر)ص( فرموده
به شش چیز اختصاص دارد: گندم، جو، خرما، کشمش، روغن 

البته، برخی از فقها موضوع احتکار  (87-89)حیوانی و روغن زیتون.
و نمک و برنج   را از موارد یاد شده در حدیث، کمی گسترش داده

در این میان، فقهایی هم  (83.81)اند. و ذرت را نیز به آن اضافه کرده
اند که آن را  ای تعمیم داده هستند که موضوع احتکار را به گونه

اند، بر اساس این نظریه،  شامل همه موارد مورد نیاز جامعه دانسته
احتکار صرفاً به مواد خوراکی اختصاص نداشته، بلکه هر آنچه در 

نی و غیره زندگی بشر الزم است از قبیل دارو، لباس، مصالح ساختما
(84.20)گردد. را شامل می

 
از جمله روایاتی که دامنه شمول احتکار را تعمیم و آن را تنها 

داند، یکی روایت سماعه از امام صادق )ع( است،  مختص طعام نمی
گوید خدمت امام صادق )ع( عرض کردم مردمی هستند  سماعه می

ن که از مصرف شخصی خود زیادتر دارند، در حالی که برادرا
باشند و زکات هم به حدّ کفایت  مسلمان آنها به شدت نیازمند می

توانند سیر باشند در حالی که  آنها نیست آیا این افراد متمکّن می
مسلمان برادر مسلمان »برادرانشان گرسنه هستند؟ حضرت فرمود 

است و ظلم نسبت به او حرام است و یاری نکردن او در موقع 
شود که هرگاه در  وایت فوق استفاده میاز ر« گرفتاری حرام است.

ای افرادی اقدام به احتکار کاالیی نظیر دارو که حفظ  جامعه
حیات و سالمتی، در گرو آن است، نمایند و باعث کمبود و گرانی 
آن شده و از این جهت بر مردم ظلم کنند، مرتکب عمل حرام 

است که اند. دیگری، روایت مفضّل بن عمرو از امام صادق )ع(  شده
ی اضافی داشته باشد و برادر مؤمنی به هرکس خانه»فرمودند 

نشستن در آن خانه نیازمند باشد و او منع کند و ندهد، خدای 
فرماید ای مالئکه من! بنده من نسبت به  عزّوجلّ به مالئکه می

بنده دیگر من، بخل ورزید و خانه خود را برای سکنا به او نداد، 

سم که هیچ گاه او را وارد بهشت خود به عزت و جالل خودم ق
بنابراین افرادی که با حوائج و نیازهای مردم  (89)«نخواهم کرد.

کنند به خصوص در شرایط حساس، ارزاق  برخورد نامطلوب می
مورد نیاز مردم و دارو و وسایل مورد نیاز جامعه را حبس و 

ی ببرند، سازی بازارند تا سود بیشترکنند یا در پی آشفته احتکار می
از مصادیق بارز این روایات هستند که وعده عذاب الهی و دور 

(28)ماندن از رحمت او، برای آنها ذکر شده است.
 

امروزه احتکار در مفهوم اعم آن، تنها شامل مواد غذایی نبوده، 
بلکه هر نوع محصول کشاورزی و معدنی و صنعتی را در بر 

امعه مصیبت بار گیرد و به هر صورت عوارض آن برای ج می
داروسازی به موقع مواد   خواهد بود به عنوان مثال، اگر به کارخانه

شود، کارگران  خام نرسد، آن کارخانه نهایتاً به تعطیلی کشانده می
کند و در نتیجه  گردند و تولید، قوس نزولی طی می بیکار می

های کارگران و کل جامعه را مختل خواهد کرد  زندگی خانواده
های نوین علمی، که تأثیرات  تعبیری، حقایق و دست یافته حتی به

عظیم بر تحول و تنویر افکار عمومی دارد چنانچه از دسترس و 
تواند نوعی احتکار  شناخت مردم پنهان نگه داشته شود، خود می

(22)علمی تلقی شود.
 

 
 عناصر احتکار و امکان تحقق آن در دارو

گردد توضیحات فوق، روشن میبا دقت در روایات و با توجه به 
که برای تحقق موضوع احتکار، وجود چند عنصر به عنوان رکن، 

حبس و انبار کردن کاال؛  -8اند از: الزم است و این عناصر عبارت
نبودن شخص دیگری که  -9احتیاج داشتن مردم مسلمان به آن؛ -2

دادن انجام  -4آن کاال را به اندازه کافی در اختیار مردم بگذارد؛ 
دقت در عناصر مذکور  (29)این کار به نیت باال رفتن قیمت کاال.

دهد که انبارسازی داروهای مورد نیاز مردم و امتناع از نشان می
 تواند موضوع حکم احتکار، قرار بگیرد.عرضه آنها نیز، می

 
 حکم فقهی احتکار دارو

با توجه به اینکه احکام شرعی بر پایه مصالح و مفاسد واقعی 
استوار است بدین جهت مشهور فقهای امامیه در مواردی که 
اجناس مورد احتکار، به اندازه کفایت وجود نداشته و موجب 
اضرار و اختالل در نظام جامعه گردد، به حرمت احتکار رأی 

اند و در این راستا به ادله فقهی کتاب، سنت، اجماع و عقل،  داده
 اند. استناد نموده

ای کسانی که ایمان »فرماید:  می سوره توبه 94آیه خداوند در 
اید بسیاری از علماء و راهبان، اموال مردم را به باطل  آورده

دارند و آنها را که طال و  خورند و آنان را از راه خدا باز می می
سازند و در راه خدا انفاق  نقره را گنجینه و ذخیره و نهان می

. طبق نظر مفسران، آیه «کنند، به مجازات دردناک بشارت بده. نمی
کنندگان  فوق فقط درباره اهل کتاب نازل نشده بلکه عموم احتکار

الینفقونها فی سبیل »کند و در جمله  را به عذاب شدیدی تهدید می
فهماند آن احتکاری  دهد و می کنز و احتکار را توضیح می« اهلل

مبغوض خداست که مستلزم خودداری از انفاق در راه او باشد و 
است از آن انفاقی که قوام دین نظور از انفاق در راه خدا، عبارتم

بر آن است، به طوری که اگر در آن مورد انفاق نشود بر اساس 
آید، مانند انفاق در جهاد و در جمیع مصالح  دین، لطمه وارد می

دینی که حفظش واجب است و همچنین آن شؤون اجتماعی 
مسلمین که با زمین ماندنش شیرازه اجتماع از هم گسیخته 

حقوق مالی واجبی که دین آن را به منظور تحکیم  گردد و نیز می
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قطب راوندی نیز معتقد است  (24)اساس اجتماع تشریع کرده است.
یا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ »آیة شریفه  که

« نهى از احتکار»، داللت بر  11سوره یوسف آیه « مُزْجاةٍ
به این ترتیب که ضرر و ناراحتى از ناحیة احتکار  (25)نماید. مى

باشد. اما این گندم به وجود آمده است و بنابراین، احتکار حرام می
استدالل، جای تأمل دارد زیرا ضررى که در آیة فوق به آن اشاره 

باشد و در این صورت،  تر از نیاز به غذا یا قیمت آن مى شده، وسیع
(2۶)کند. نمى این موضوع داللتى بر مطلب

 
الجالب مرزوق و »از رسول اکرم )ص( روایت شده که فرمودند: 

شود و محتکر  پیشه ور و کاسب روزی داده می« المحتکر ملعون.
الیحتکر »مورد لعن است. همچنین ایشان در جایی دیگر فرمودند: 

 (27)کند مگر فرد خطاکار. طعام را احتکار نمی« الطعام إلّا خاطیء.
این »لمومنین )ع( در عهدنامه مالک آنجا که فرمودند کالم امیرا

فروشی به زیان همگان بوده و بر والیان عیب  سودجویی و گران
همگی ظهور در  (21)«است از این رو باید از احتکار منع نمود.

حرمت احتکار داشته و انبار کردن هر چیز ضروری و مورد نیاز 
در شرایطی حفظ جان  شوند. از جمله، دارو که مردم را شامل می

انسان در گرو آن بوده و با کمبود و گران شدن آن، سالمتی افراد 
 شوند.   جامعه به خطر افتاده و متضرر می

هرچند در مسأله حکم احتکار، قول واحد و اتفاق نظر وجود 
و   ندارد ولی در عین حال مشهور فقها قائل به حرمت احتکار شده

سالم حَناط است آنجا که  مستند قول ایشان، یکی صحیحه
برحذر باش از اینکه « إیاک أن تحتکر»پیامبر)ص( فرمودند: 

احتکار کنی، ظهور در تحذیر و منع شدید از احتکار دارد، دیگری 
باشد درباره مردى که طعام را  صحیحه حَلبی از امام صادق)ع( می

کند و منتظر موقعیت است تا آن را بفروشد، حضرت  احتکار مى
اگر طعام فراوان باشد و مردم در وسعت باشند، اشکالى  » فرمود

ندارد؛ اما اگر طعام اندک باشد و مردم در تنگنا باشند، سزاوار 
نیست که طعام احتکار شود و مردم نیازمند نتوانند به طعام 

گروهی دیگر از فقها نیز با تکیه بر  (92-23.8۶.7)«دسترسى پیدا کنند.
های خود مسلط  دم بر اموال و داراییقاعده فقهی تَسلیط که مر

چون به موجب  (9۶-99)اند. باشند، نظر به کراهت احتکار داده می
این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات براى مالک 
مجاز است، مگر آن که به موجب دلیل شرعى خالف آن ثابت 

  (97)گردد.
استنباط است حکم به حرمت احتکار نیز با تحلیل عقلی، قابل 

بدین صورت که اگر از نظر عقل، از آن جهت که عقل است، 
هرآنچه »عملی زشت و ناپسند باشد با اضافه کردن این کُبری که 

این « کند شرع نیز به آن حکم خواهد کرد عقل به آن حکم می
آید که در آن مورد نیز، شارع حکم به حرمت  نتیجه به دست می

احتکار داروهای مورد نیاز بیماران و کند، باتوجه به اینکه،  می
دیگر مواد همانند آن، موجب زیان مردم و اختالل نظام مسلمین 

گردد و عملی که موجب زیان مردم و اختالل نظام آنان شود از  می
نظر عقل زشت است و در نتیجه احتکار از نظر شرع مقدس حرام 

اگر سختی و مطابق قاعده نفی عُسر و حَرج  نیز  (29)و ممنوع است.
حرج ناشی از یک حکم مثل حکم به مالکیت مطلق صاحب کاال، 
موجب اختالل نظام زندگی فرد و جامعه گردد، چنین حکمی از 

و از این رو، اگر فرض شود با حبس و  (91)شود. انسان برداشته می
نگهداری دارویی خاص، به دلیل کمبود و گرانی آن، فشار بر قشر 

افتند که عادتاً  ای به سختی و مشقت می گونهجامعه وارد شده و به 
گوید تحمل چنین  باشد، قاعدة نفى عسر و حرج مى قابل تحمل نمی

فشار و سختی واجب نبوده و به جهت رعایت حال جامعه و افراد 
باشد و مالک آن ملزم به  آن، احتکار چنین دارویی جایز نمی

 باشد.عرضه در بازار می
 

 بحث
 در داروهای مورد نیاز ،احتکارقهی فامکان تحقق مالک 

گرچه با توجه به ظاهر کلمات فقهاى امامیه که احتکار حرام را، 
اى که در روایات آمده،  در قوت و آذوقه انسان یا اجناس ویژه

اند و روایات نیز، همین مضمون را اقتضا داشتند اما  منحصر دانسته
ک که از توان گفت حرمت احتکار، یک امر تعبدى بدون مال می

سوى شارع، مالک آن براى ما بیان نشده یا با مالک غیبى که نوع 
انسانها از آن سر در نیاورند نیست، بلکه مالک آن، چنانچه از 

گردد همان نیاز مردم به کاالیى و قرار  روایات باب هم استفاده مى
گرفتن آنان در تنگنا و زیان، به خاطر فقدان آن است. به عنوان 

اى است  اگر طعام به گونه»حیحه حلبى چنین آمده که، مثال در ص
توانند بدان دسترسى داشته باشند اشکالى در  که همه مردم مى

نگهدارى آن نیست، ولى اگر مقدار آن کم است و کفاف 
دهد ناپسند است که طعام احتکار شود و  نیازمندیهاى مردم را نمى
مالک حکم از این صحیحه علت و «. مردم بدون طعام بمانند

شود که نظر شارع حکیم در تشریع  گردد و روشن مى مشخص مى
غذا، که   این حکم، این است که مردم در آسایش باشند و بدون

حیاتشان به آن توقف دارد، نمانند. از طرفی امکان دارد در شرایط 
و زمان و شهر خاصى نیاز مردم به برخى از کاالهاى غیر خوراکى 

اى نظیر روغن زیتون و کشمش  مواد خوراکىبه مراتب زیادتر از 
اى مرضى شیوع پیدا کند و مردم به  باشد چنانچه اگر در منطقه

اى که حفظ  داروى به خصوصى نیاز شدید پیدا کنند به گونه
و در این شرایط   حیات و سالمت آنان به آن دارو وابسته باشد

توان گفت  ها آن دارو را احتکار کنند، آیا مى بعضى از داروخانه
عمل آنان احتکار نیست و جایز است؟ از طرفی امیر المؤمنین )ع( 
در نامه خود به مالک اشتر، مالک کلى منع از احتکار را مشخص 

با آن همه سفارش »فرماید  فرموده است، آنجا که درباره تجار مى
که درباره تجّار کردم، اى مالک بدان که در بسیارى از آنان طبعى 

ذیله بخل و احتکار و انحصار منافع و اجحاف در گیر و ر سخت
معامله وجود دارد که موجب زیان رساندن به مردم و ننگ براى 

در اینجا امام )ع( « زمامداران است، پس از احتکار جلوگیرى نما.
با اینکه در مقام بیان مسأله احتکار بوده ولى نه ذکرى از اجناس 

قوت و غیر قوت دارد، بنابراین  اى به ویژه به میان آورده و نه اشاره
احکام شریعت اسالم، گزاف و بدون مالک نیست، بلکه بر پایه 
مصالح و مفاسد تشریع شده است، و نیز شریعت اسالم براى زمان 
خاص یا مکان خاصى نیست، بلکه براى همه مردم در همه 
کشورها تا روز قیامت تشریع شده است و اطالقات روایات بسیار 

شود و  کند همه را شامل مى از مطلق احتکار نهى مى زیادى که
همین مناسبت حکم و موضوع، و مالحظه مالک نیز اقتضاى اخذ 
به اطالق دارد از طرفی در خود اخبار حصرکننده نیز اختالف 
است، مثال احتکار روغن زیتون در روایتى که از پیامبر اکرم )ص( 

رالمؤمنین )ع( نقل شده روایت شده آمده، ولى در روایتى که از امی
نیامده است و یا نمک در کالم شیخ و فقهاى پس از آن آمده ولى 
در کالم فقهاى متقدم و یا روایات نیامده است، که از همه اینها 

آید که احتکار حرام، در اجناس به خصوصى  چنین به دست می
منحصر نبوده و تشخیص موارد احتکار در هر زمان از شئون رئیس 
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اسالمی است و تعیین آن در اخبار حصرکننده از همین حکومت 
 (28)توان آن را به همه اعصار تعمیم داد. قبیل است، پس نمى

از دیدگاه صاحب جواهر، نگهدارى و انبار کردن هر چیز مورد 
نیاز ضروری مردم، اعم از اینکه خوردنى باشد یا نوشیدنى یا 

احتکار بوده و حرام پوشیدنى و یا غیر موارد مذکور، در حکم 
اى باشد،  باشد بدون آنکه مقید به زمان خاصّ و یا اجناس ویژه می

شاید اگر کسی جنسی را که به صورت فراوان موجود بوده و مردم 
ای که در  کوچکترین نیازی به آن ندارند را احتکار نماید به گونه

اثر گران شدن، مردم محتاج به آن گردند حرام باشد بلکه گاهی 
شود که حتی چنین کاری صرفاً به قصد گران شدن  نین گفته میچ

باشد اگرچه شخص قصد اضرار هم  و میل به آن نیز حرام می
نداشته باشد از این رو احتمال دارد برخی از موارد فوق در ردیف 

اگر در ایام کمبود و قحطى،  احتکار حرام جای گیرند از طرفی
ر علت ذکر شده در روایات، مردم به طعام جدیدى عادت کنند بناب

شود و در روایات  حکم احتکار در مورد این طعام هم جارى مى
دارد که مالک در حرمت  تعبیراتى آمده که به روشنى اعالم مى

احتکار همان نیاز و احتیاج مردم است و همین مؤید این نظریه 
است که کاالهاى ذکر شده در روایات به عنوان مثال و نمونه است 

باتوجه به اینکه کاالهای ذکر شده در روایات  (84)نحصار.نه ا
بیشتر جنبه ضرورى برای انسان داشته و از باب نمونه و مثال به 

و خصوصیتی ندارند از این رو احتکار هر نوع کاالیی که   کار رفته
مورد نیاز ضروری انسان بوده و حفظ حیات انسان به آن بستگی 

جویان و  رو که بسیاری از سودمثل دا  شود دارد را شامل می
طلبان با حبس و انبار کردن مواد اولیه و عدم ارائه آن،  منفعت

شوند مردم در مضیقه و سختی قرار گرفته و اقدام به تهیه  باعث می
آن با قیمتی گزاف از بازار سیاه شوند و به تبع آن جامعه نیز با 

 بحران کمبود و گرانی مواجه شود.   
د که صاحب جواهر و محقق حائری به عنوان ّآی به نظر می

اند بر این اساس  اضطرار، احتکار را در این موارد حرام دانسته
حرمت احتکار در این موارد حکمی ثانوی خواهد بود اما در 
حقیقت حرمت احتکار حکمی اولی است چرا که مالک حرمت 
و عدم حرمت آسایش و تنگنای مردم است، یعنی اگر مردم در 

ش باشند حبس اجناس جایز و در غیر اینصورت حرام است از آسای
طرفی سختی و تنگنایی که از احتکار داروی بیماران و مجروحان 

آید کمتر از فشاری نیست که از احتکار نمک و روغن  پدید می
  (93)شود. ایجاد می

از نظر آیت اهلل خویی این مسأله با توجه به مکان، زمان و آداب 
کند در  است و هر آنچه طعام بر آن صدق  و رسوم متفاوت

باشد در غیر  صورت عدم وجود آن در بازار، احتکار آن حرام می
صورت دلیلی بر حرمت وجود ندارد، بنابراین اگر شخصی به این

دارویی نیاز داشته باشد که دیگری با انبار کردن و منع از فروش 
وی فوق آن منجر به مرگ وی گردد در این صورت احتکار دار

باشد شکّى  حرام بوده و حرمت آن به دلیل عنوان ثانویه آن می
نیست که احتکار اگر به قصد اضرار به مسلمانان و یا موجب 
اختالل در نظام زندگى اجتماعى آنان شود حرام است البته نه به 
عنوان احتکار بلکه به عنوان ثانوى که همان حرمت اضرار به 

 [ 7ختالل در نظام زندگى آنان است. ]مسلمانان یا حرمت ایجاد ا
 

 دارو محتکرهای حقوقی و کیفری به واکنش
در صورت تحقق دو شرط احتکار، یعنی احتیاج مردم و نبود 
عرضه کننده دیگری، در این صورت بر دولت و حکومت اسالمی 

واجب است به عنوان حفظ شئونات ملت، شخص محتکر را 
را در معرض فروش قرار  مجبور کند کاالی مورد نیاز مردم

بنابران، اولین اقدام دولت نسبت به محتکرین دارو این است ( ۶)دهد.
کند تا در اسرع وقت، داروهای احتکار شده را  که آنان را وادار می

در معرض فروش قرار دهند که این مسأله در بین فقهای امامیه 
ب باشد. مستند این فتوی، این است که احتکار موج اجماعی می

ضرر و زیان عامه مردم است و دولت به منظور رفع ضرر از مردم، 
در این زمینه از پیامبر اکرم  (29)نماید. مبادرت به چنین اقدامی می

کنندگان برخورد کرده  )ص( روایت شده که به گروهی از احتکار
و پس از اثبات احتکار از جانب ایشان، چنین دستور فرمودند که 

ا به میان بازار آورند به صورتی که همه کاالی احتکار شده ر
بتوانند آن را ببینند ولی حضرت آنها را مجبور نکرد که حتما به 

در جای دیگر چنین آمده که شخص  (90)قیمت معینی بفروشند.
شود ولی نباید برایش قیمتی معین  محتکر برای فروش مجبور می

پیشه  کنند، مگر وقتی که در فروش نیز طریق اجحاف و ستم را
 (40)شود. گیرد که در این صورت بر حداقل از قیمت نیز مجبور می

در مورد واکنش کیفری نسبت به محتکر دارو و دیگر کاالی مورد 
نیاز نیز باید گفت که فقهای امامیه در مورد نحوه مجازات بدنی 
محتکر، بحث خاصی ندارند، ولی تردیدی نیست که به نظر آنان، 

در مورد تمام معاصی به خصوص معصیت تواند  حاکم شرعی می
حضرت علی )ع( در عهدنامه  (29)کبیره، متخلف را تعزیر نماید.

هرگاه کسى پس از نهى تو مرتکب »مالک اشتر نیز فرمودند: 
احتکار شود او را کیفر کن و مجازات نما، مجازاتى به دور از 

در بنابراین، اجراى تعزیر مالى بر محتکر  (21)اسراف و تندروى.
 (48.42)صورتى که حاکم صالح بداند، اشکال ندارد.

به لحاظ قوانین و مقررات نیز باید گفت که برای مجازات 
قانون تشدید مجازات محتکران و »توان بر طبق: محتکران دارو می

قانون تعزیرات حکومتی »؛ «29/08/89۶7گرانفروشان مصوب 
ن قانو»؛ «مجمع تشخیص مصلحت نظام 29/82/89۶7مصوب 

/ 83/03گران در نظام اقتصادی کشور مصوب مجازات اخالل
قانون نظام »؛ و نیز «8914با اصالحات و الحاقات سال  89۶3

 عمل نمود.« 8932صنفی کشور با آخرین اصالحات سال 
قانون نظام صنفی کشور با آخرین  ۶0برای نمونه، مطابق ماده 

ه مجلس شورای اسالمی جریم 82/0۶/8932اصالحات مصوب 
احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر 

 است:
الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالهای احتکار -مرتبه اول

%( قیمت روز کاالهای  70شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد )
 احتکار شده؛

الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالهای احتکار -مرتبه دوم
نقدی معادل سه برابر قیمت روز کاالهای احتکار شده و جریمه 

شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف 
 صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه؛

الزام محتکر به عرضه و فروش کل کاالهای احتکار -مرتبه سوم
شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کاالهای احتکار 

نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف شده و 
 صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه.

دهد که تحقیق در منابع قرآنی و روایی نشان میگیری: نتیجه
مالک در منع شرعی احتکار، نیازمندی افراد به مال انبار شده، 

که در برخی روایات آمده است، « طعام»بوده و معنای عام 
گیرد. بارسازی و عدم عرضه داروهای مورد نیاز را نیز در برمیان
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افزون بر این، قاعده الضرر نیز به عنوان دلیل عام، مستند دیگری 
بر حرمت احتکار داروست و به دلیل حکومت آن بر قاعده 
تسلیط، مالک دارو مؤظف به عرضه و توزیع آنهاست و در 

ب او اینکار را انجام صورت امتناع، رئیس حکومت اسالمی از جان
دهد. همچنین، طبق قواعد فقه جزایی، محتکر دارو، قابل می

باشد و میزان آن به تشخیص رئیس حکومت مجازات تعزیری می
اسالمی است و این نوع پاسخ کیفری به محتکران دارو و سایر 

قانون تشدید »کاالهای مورد نیاز مردم، در قوانین موضوعه همچون 
، «قانون تعزیرات حکومتی»، «ن و گرانفروشانمجازات محتکرا

قانون »و نیز « گران در نظام اقتصادی کشور قانون مجازات اخالل»
 به رسمیت شناخته شده است.« نظام صنفی کشور
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