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 چکیده

  و حقوق جامعه است  روردرویی و تعارض بین حقوق فرد  مصادیق  احتکار یکی از

تواند در مال خود به هر گونه خواهد  خود می  فردی  قمـالک کاال به موجب ح  زیـرا

  مالک از تصرفاتی  که  کند می  دیـگر حفظ حقوق جامعه ایجاب  سـوی  تصرف کند ولی از

ی  لذا حق مالکیت و قاعده .است خودداری کند  مردم  موجب زیان رسـاندن بـه  که

واردی که این حق با تسلیط مالک بر اموال خود حقی مسلم و قطعی است ولی در م

حقوق اجتماعی تعارض پیدا کند به حکم عقل و شرع باید حقوق اجتماعی را مقدم 

دانست و حقوق فردی طبعا الزم است محدود و کنترل گردد. این مالک ترجیح در مورد 

احتکار مصداق روشن و بین دارد و طبیعی است که حق جامعه بر حق مالک کاال 

کند. به  همین جهت حاکم محتکر را وادار به فروش کاال میحاکمیت پیدا می کند به 

باشد که در چهارچوب  ی تسلیط می عبارت دیگر مساله احتکار از مصادیق موانع قاعده

 توان حکم به حرمت آن داد. ی الضرر می قاعده

 احتکار، حقوق، قاعده تسلیط، قاعده الضرر :ها کلید واژه
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 مقدمه

دیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که ی احتکار، یکی از مصا پدیده

تفاوت  پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی

باشد. بنابراین حاکم اسالمی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد 

ا از یک سو مالک کاال باشد زیر عمل شود، این مسئله از مصادیق تعارض های حقوق می

حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در 

مضیقه و فشار معیشتی قرار گیرد، مع هذا ترجیح با یکی از این دو حق خواهد بود.در 

این مقاله احکام حقوقی احتکار و حل تعارض آن با موانع قاعده ی تسلیط بررسی 

همین راستا آراء و نظریات فقها نیز مطرح شده،ادله و مبانی این احکام نیز شود در  می

مورد بحث قرار خواهد گرفت و روشن خواهد شد که در این گونه موارد که حقوق مالک 

کند حقوق جامعه بر حقوق مالک تقدم و ترجیح دارد  با حقوق اجتماعی تعارض پیدا می

کند نسبت به ادله مالکیت  قوق جامعه را تأیید میزیرا در مقام تعارض ادله دالیلی که ح

 همانند قاعده تسلط حاکمیت دارد در نتیجه، حق مالک با محدودیت مواجه خواهد شد.

 مفهوم احتکار – 6

و امساک، گرد آوردن و   جمع  احتکار مصدر باب افتعال از)حکر( به معنی

( یا به مـفهوم 714، صتا نگهداشتن، اصل الحکر الجمع و االمساک )ابن اثیر، بی

است. )جوهری، « کردن آن به منظور گـران شـدن  و انبار  گردآوری مـواد خـوارکی»

 (212ق، ص 1711و ابن منظور، 131ق، ص1333

اند و بابت توجه به تعریف  فقها نیز در کتب فقهی این تعریف را مالک قرار داده

  الزم  احـتکار تـحقق سـه شرط رااز ادله فقهی در معیار شناسی   و استفاده  یاد شده

 اند. دانسته

 گردآوری مواد خوراکی به منظور باال رفـتن قـیمت باشد.-1
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 مواد خوراکی انبار شد مورد نیاز جامعه باشد.-2

که با عرضه او نیاز مردم برطرف گرددد وجود نداشته   دیگری  عرضه کننده-3

احتکار در ظرف شرایط یاد  شک پدیده ( بی113، ص1313،  باشد.)موسوی خـمینی

روشن ظلم و اجحاف به مردم   و مصداق  شده از عوامل بسیار مـخرّب اقتصاد اجتماعی

 و مورد تقبیح قرار گـرفته است.  است که از منظر عقل و شرع محکوم

مصالح و مفاسد واقـعی   پایه  بر  به هـمین جـهت با این رویکرد که احکام شرعی

اند.)شیخ  فتوا داده  احتکار  ریت قریب به اتفاق فقها به حرمتاسـتوار شده است اکث

و عالمه  171ق، ص1721و شهیدثانی،  31و حلبی، بی تا، ص 31ق، ص1711صدوق، 

( هر 721و خویی، بی تا، ص 212، ص1341و شیخ انصاری،  122ق، ص1713حلی، 

کراهت   به  از فقها مانند شیخ مفید و شیخ طـوسی ومحـقق حـلّی حکم  برخی  چند

و محقق  131، ص1324و شیخ طوسی،  31ق، ص1717اند)شیخ مفید،  احتکار کرده

(. لیکن با توجه به شرایط سه گانه که در حقیقت قـوام احـتکار 111ق، ص1711حلی، 

  سـرانجام  اند و با دقت در کلمات فقهایی که قائل به کراهت احتکار شـده  است  آنها  به

  یم که حکم به کراهت در صورت فقدان شرایط سه گانه مـوردبـه این نتیجه می رس

اما بـا   بـوده  آنان بوده است.چنانکه صاحب جواهر الکالم که خود قائل به کراهت  نـظر

( بنابراین 721، ص1314است)نجفی،   نموده  رفع  بیـان رویکرد باال اختالف نظر فقها را

ایط یاد شده نزد اکثر فقها پذیرفته شده در مـوارد تـحقق شر  احتکار  حکم به حرمت

هدف این مقاله خارج   از  آن  و تـحقیق درباره  که ذکر ادله فـقهی مـسئله  آنجا  است و از

  کنیم ولی نکته مهم ایـن اسـت کـه احتکار یکی از قدر بسنده می  همین  است به

مـالک کاال به   یـراز  و حقوق جامعه است  روردرویی و تعارض بین حقوق فرد  مصادیق

  تواند در مال خود به هر گونه خواهد تصرف کند ولی از خود می  فردی  موجب حق

موجب زیان   که  مالک از تصرفاتی  که  کند می  دیـگر حفظ حقوق جامعه ایجاب  سـوی

است خودداری کند وازآنجا که پدیده احـتکار مـوجب وارد شـدن   مردم  رسـاندن بـه

  قرار  معرض تهدید  در  باشد و حـیات مـردم را جامعه می  به  اقتصادی ضرر و فشار
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فرد محدود شده و تصرفات او در اموال احـتکار شـده   الزم است حق مالکیت  دهد می

 قـرار گیرد.  حـاکم  تحت کنترل و نظارت هیأت

 اصل مالکیت مورد تأیید قرار گرفته است.  نیز  در قانون مدنی ایران

هر گـونه تـصرف و انتفاع دارد   حق  خود  هر مالکی نسبت به مایملک-31ماده 

 مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

تواند بیرون کرد مگر به حکم  از تصرف صاحب آن نمی  را  مالی  هیچ-31ماده 

 بنابراین به موجب دالیل یاد شده اصل مالکیت و قاعده تـسلط  (،132)ماده قانون مدنی

  که  و مالک مال بر مال خود تسلط کامل دارد و به هر گونه  مـالک قطعی و ثابت است

  او دیگران حق دخالت و تصرف مالکانه  اجازه  تواند در آن تصرف نماید و بدون بخواهد می

فرد بر  هاموال او را ندارند. لذا برای روشن شدن مساله احتکار از دید حق مالکیتی ک  در

 رد ابتدا باید گریزی به قاعده تسلیط بزنیم.اموال خود دا

 تبیین قاعده تسلیط -3

قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهى است و به علت کاربرد وسیع اقتصادى و 

هاى فقه اسالم بوده است. این قاعده تثبیت  ترین قاعده اش، از دیرباز از اساسى اجتماعى

خاص اموال و مالکیت در زندگى روزمره  کننده ی ارکان مالکیت است و به علت جایگاه

ی بشر، اهمیت و برجستگى خاصى در بین سایر موضوعات دارد. اهمیت اموال و مالکیت 

در مکاتب الهى و حتى نظام هاى غیر الهى یک اصل اساسى و مسلم براى تنظیم روابط 

مال حرمة »اجتماعى و اقتصادى افراد جامعه است؛ به طورى که به موجب حدیث نبوى 

(، مال مسلمان مانند خونش 314، ص2م، ج1371)ابن عبد ربه، « المسلم کحرمة دمه

 محترم شمرده شده است.
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)ابو « ال یحلّ المرئ مال اخیه الّا عن طیب نفسه»همچنین بر پایه ی حدیث 

(، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت 1311،ح 2داوود سجستانى، بی تا، ج 

 .مالک ممنوع شده است

اهمیت شایان توجه قاعده تسلیط که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث 

شده تا مکاتب جدید حقوقى نیز بدون استثنا و به شدت تحت تأثیر آن قرار گیرند؛ به 

طورى که قسمت اعظم و عمده ی مجموعه مقرراتى که به منظور تنظیم امور اقتصادى 

گذارى جدید تدوین  د جامعه در نظام هاى قانونو تعیین حد و مرز روابط اقتصادى افرا

شود، در واقع، مایه ی اصلى خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن  مى

 گیرد. مى

حضور این قاعده در جای جای متون فـقهی از جـایگاه محکم آن حکایت دارد. 

ن از عقلی و عقالیی این قانو  وفاق بر  افزون بر این، درک عقل، وجود سیره و بنای عقال 

است که تعبد ناانگاری قاعده و عقلی یا عقالیی دانستن  کند. طبیعی  حکایت می بودن آن

پیـش رو،  های  پرسش به  آن در برداشت از نـصوص، متکفل بـیان ایـن قاعده و پاسخ 

 بـسیار مـؤثر خواهد بود.

کردن همراه تسلیط در لغت به معنای چیره گردانیدن کسی بر دیگری و مسلط 

دهخدا ذیل « سلط »با قهر و غلبه است )جوهری ابن منظور مرتضی زبیدی معلوف ذیل 

و در اصطالح فقهی عبارت است از تسلط و اختیار مالک برای هرگونه «( تسلیط »

قاعده ی سلطنت »(. برخی آن را 131ق، ص 1714تصرف در اموال خویش )مصطفوی، 

و مکارم  742،ص  22ق، ج 1331اند )نجفی  نیز نامیده« قاعده ی تسلط »یا « 

 و مصطفوی همانجا(. 14، ص  2ق، ج 1711شیرازی، 

قاعده ی تسلیط تثبیت کننده ی ارکان مالکیت است و نظر به اهمیت مسئله ی 

 31و  31اموال و مالکیت تمامی مکاتب حقوقی جدید این قاعده را پذیرفته اند. در مواد 

 (.37، ص  2، ج 1321اشاره شده است )محقق داماد،  قانون مدنی ایران نیز به آن
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لذا اگر این قاعده را به تنهایی مورد توجه قرار دهیم باید بگوییم هرکسی حق 

دارد در اموال خود هرگونه تصرفی من جمله تصمیم در راستای فروش یا انبار کردن 

 کاالهای خود بنماید

ونگی رفع تعارض آن با از جمله مباحث مهم در باره ی قاعده ی تسلیط چگ

قاعده ی الضرر در مواردی است که کاربرد مالکیت مالک و تصرف وی در ملک خود 

موجب ضرر رساندن به دیگری شود. بسیاری از فقها در این فرض قاعده ی تسلیط را 

ص  3، ش ج 1311ترجیح داده و این گونه تصرفات را جایز شمرده اند )طوسی، 

استناد به قاعده ی الضرر تصرفات مالک را در این صورت  (. برخی دیگر با 243ـ242

و  322ق، ص 1717و سیستانی،  12، ص 1ق، ج 1713جایز نمی دانند )ابن قدامه، 

(. گروهی نیز بر آن اند که تنها درصورتی که زیان 211، ص 1ق، ج 1717شیرازی، 

تسلیط جاری فاحش و بزرگ در میان باشد قاعده ی الضرر مقدم می گردد و قاعده ی 

 (.271ق، ص 1213نمی شود )محقق سبزواری، 

در این قسمت در راستای رسیدن به ممنوعیت شرعی و قانونی احتکار، پس 

بررسی قاعده ی تسلیط مع االسف باید به تبیین رابطه قاعده ماراالشاره با قاعده الضرر 

 بپردازیم.

 رابطه ی قاعده الضرر با قاعده تسلیط -2 

مشهور فقهی که در اکثر ابواب فقه مورد استعمال واقع می شود یکی از قواعد 

قاعده الضرر است. خالصه مفاد قاعده الضرر این است که در اسالم اضرار به غیر ، نه در 

 مرحله قانون گذاری و نه در محله اجراء ، مشروعیت ندارد.

  اقـداماتتصرفات و   جایی کـه  در  دو قاعده الضرر و تسلیط حتی  باید بگوییم

منجر به بروز زیـان و ایـراد خسارت برای دیگر شود،هیچگاه   و یا هر صاحب حقی  مـالک

  الزمـه  است؛زیرا  نوع تزاحم  از  رابطه آنها در این گونه موارد  کنند، بلکه نمی  پیدا  تعارض
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عده به دیگران نـیست، ولی گـاه اجرای ایـن دو قـا  و تصرف در ملک، اضرار  انـتفاع

  جـوهری  اینکه، بین تعارض و تـزاحم، تفاوت  هـمزمان با هم ناممکن است. توضیح

در   تزاحم  آنکه  است، حال  دلیل  دارد. تعارض در مرحله قانونگذازی و وضع دو  وجود

تزاحم حکمین و »گویند، می  شود؛ به هـمین دلیل نمایان مـی  حکم  اجرای دو  مرحله

 «.دلیلین  تعارض

  ا اینکه، در مقام حـل تعارض،قواعد خاصی همچون تخصیص و نـسخمضاف

  کرد  حـل  طـریق  تعارض را از این  و در نهایت، چنانچه نتوان  است  گردیده  بینی پیـش

تساقط هر دو دلیل شد)الدلیالن اذا تعارضا تساقطا(. در حالی که در تزاحم،   به  قایل  باید

تزاحم چنانچه تـرتبی وجـود   کند و در مقام حل ـدا نمیهیچکدام از قواعد فـوق راه پی

برای ترجیح و امکان   و االّ هـیچ وجـهی  ترجیح داد«مهم»را بر«اهم»داشـته باشد،باید 

تخییر شد و انتخاب   وجود ندارد)ترجیح بال مرجح(،و باید قایل به  تقدم یـکی بـر دیگری

بخواهد عمل   از احکام که  کدام  بـه هر گذاشت تـا او«مکلف«  کم و مصداق را بر عهده

نـماید. فرض کـنید دو نفر در حـال غـرق شـدن در دریا باشند و یکی از آن دو نـفر 

  نباشد؛در این صورت، نجات  نفر  نجات هر دو  پدر نجات غرق باشد و زمان کافی برای

حالی که اگـر هـر دارد در  غریق به دلیل وجود وجـه مـرجح، پدر را بر دیگری مقدم می

  غریق  هـر دو نباشد، در این صورت نجات  نـجات  دو نـفر بـیگانه بـودند و زمانی برای

 دهد.  مخیر است هر کدام را که بخواهد برگزیند و نجات

است.چه آنـکه هـمه تصرفات و   رابطه ی قاعده الضرر و تسلیط از همین نـوع

دیـگری   بـه  که مـنجر بـه ورود زیـان  تنیس  حق )مالک( این گونه  اقدامات صاحب

آید؛ ولی برخی  نمی  هیج گونه برخورد و یا تزاحمی هم پیش  شـود که در این صورت

همراه داشته باشد،در   زیانبار باشد و ایراد خسارت به دیگری را به  تصرفات ممکن است

یگر ایجاد زحمت ضرر و تسلیط در عـمل و اجرا برای همد  ال  قاعده  اینجاست که دو

ایجاد شده را   دنبال راه حلی بود که اصطکاک و مزاحمت  نمایند و باید به )تزاحم( می
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، ص 1321مرتفع ساخت. )توکلی ،   نحو احسن و اکمل  مطابق موازین عقلی و حقوقی به

72) 

ایران، در موارد مـتعدد حـق تـسلیط   قانونگذاران  در حـقوق ایران بـا وجـوی که

حق را در تعارض با اصل الضرر محدود ساخته است و احکام پیش بینی شده در صاحب 

 1131و  233، 111  ،137، 132  ،131  ،113، 133، 132، 132، 122، 117، 11موارد 

حق   قانون مدنی موید این معناست لیکن در پارهای مـوارد بـر حـق تسلیط صاحب

سوءنیت محتمل   با  را  تفاده از ایناصرار ورزیده است، به طـوری کـه امکان سوءاس

ما در رابطه با چگونگی   مدنی  گفت که واضعین قانون  ساخته است. بـنابراین می توان

حـل تـعارض بین اصل تسلیط و قاعده الضرر از صراحت الزم برخوردار نبوده اند و از 

در سایر   یک سیستم فکری منسجم تبعیت نکرده اند. نتیجه آنـکه عـنصر سـوءنیت که

سیستم های حقوقی عامل بازدارنده صاحبان حق از اعمال حق تسلیط آنـان بـه شـمار 

 (.121، ص 1327میآورد، در حقوق مدنی ایران، ناشناخته باقیمانده است.) قهرمانی، 

دادگـاه ها مـی توانند از اصل   قـانونی،  به نطر میرسد برای پر کردن این خالء

ء استفاده از حق را ممنوع کرده است استفاده کنند. استناد بـه قانون اساسی که سو 71

از امتیازات قانونی آنان   حق  ایـن اصل در بسیاری از موارد مانع از سوءاستفاده دارندگان

 خواهد شد. 

تواند در ملک خود هر گونه تصرف به عمل آورد،  بنابر قاعده ی تسلیط، مالک مى

مت براى او داشته باشد. برخورد و تعارض چنین بدون این که کسى حق ایجاد مزاح

اى با قاعده ال ضرر امرى طبیعى است؛ زیرا قاعده ال ضرر به منظور محدودتر کردن  قاعده

اقتدارات و اختیارات ناشى از همین قاعده تسلیط مقرر گردیده و قطعا با آن تعارض پیدا 

 شود؟ ه، مشکل چگونه حل مىخواهیم ببینیم در مقام معارضه این دو قاعد کند. مى مى

فقها در این مقام، نظرهاى مختلفى دارند که براى سهولت فهم، این موارد به دو 

 شوند: دسته بزرگ تقسیم مى
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الف( تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر دیگرى نیست، ولى موجب عدم 

 انتفاع دیگرى است. در اینجا قاعده تسلیط حکومت دارد و بر اساس آن، تصرف مالک

 صحیح است.

ب( تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر دیگرى است که خود شامل سه 

 فرض است:

شود که در این صورت  . عدم تصرف مالک در ملک خود باعث ضرر مالک مى1

 قاعده تسلیط حاکم است.

شود که بین فقها در این مورد  . عدم تصرف مالک باعث عدم انتفاعش مى2

به حاکمیت قاعده تسلیط و گروهى به حکومت قاعده ال اختالف نظر وجود دارد: جمعى 

 معتقدند.  ضرر

. نه عدم تصرف مالک در ملک خودش موجب ضرر است و نه تصرف او موجب 3

شود. در این صورت فقها متفقا عقیده دارند که قاعده ال ضرر حاکم  نفع براى خودش مى

 است.

تواند با استناد  لک نمىشک نیست که دامنه ی قاعده تسلیط نامحدود نیست و ما

به این قاعده در ملک خود هر نوع تصرفى بکند، بلکه اعمال این گونه تصرفات باید 

مبتنى بر قواعد و تحت اصول و ضوابط باشد، به طورى که اگر قاعده ال ضرر هم نباشد 

باز مالک حق نداشته باشد در تصرفات خود موجبات اضرار به غیر را فراهم سازد؛ یعنى 

فات مالک در ملک خود باید عقالیى باشد و در وراى این گونه تصرفات عقالیى تصر

گذارند و چنین  چنانچه مالک در ملک خود اقدام و تصرفى بکند، عقال بر آن صحه نمى

 تصرفى اعتبارى نخواهد داشت.

قانون مدنى نیز در معارضه اعمال حق و قاعده ال ضرر، حاکمیت ال ضرر را 

 پذیرفته است.
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 تعارض حق فردی با حق اجتماعی -3

پس از بررسی قاعده تسلیط و قاعده الضرر در این قسمت به این سوال می 

  است؟اگر محدود است، حد آن رسیم که آیا سـلطه ی مالک بر مال خویش نامحدود

 چیست؟

هایی  ها بـر امـوالشان محدودیت انسان تسلط  بدون شک شارع مقدس در امر

از نـاحیه ی تـصرف   هرگاه  اند که نابراین نصوص دینی بر این متفقرااعمال کرده است؛ ب

خـسارت بـه متصرف اسناد   عـرفا ای که  شود، به گونه  وارد دیگران متصرف خسارتی بر

از  3و  2و روایـات باب  121-143تا، ص  ضامن خواهد بود)حرّ عـاملی، بی  شود، او داده 

  مالک  فقیهی را یافت که به سلطنت مطلق توان  مین رو  ابواب موجبات ضمان(؛ از این

کند، مگر اینکه تصرف مـالک، هرچند بـاعث  محدودیت مالک را رد  و هـرگونه قائل بـاشد

شود؛ ولی این مزاحمت و فـوت، الزم  مزاحمت بـرای دیـگران یـا فوت منفعت آنهامی

 بود.  نخواهد تصرف باشد، در این صورت، تصرف باعث ضمان  طـبیعی 

در ارتباط با محدوده ی اختیارات  مـقدس  توان گفت شـارع  می دیگر   از سوی

و قوی بیان  روشن بیانی  مالک، تعبد نـدارد و اگر تعبدی داشت بـاید آن را در قـالب

فهم عقال در آن  به  و مراجعه  بحث ی مورد   رو عـقالیی دانستن مسئله کرد؛ از این مـی

چون قـاعده ی سلطنت انسان بر مال »بنابراین گفته شده اسـت: روشنگر خواهد بود؛

تواند هـرنوع تـصرفی را حتی تصرفی  خـویش یـک قـاعده ی عقالیی است؛ بنابراین نمی

شود را بدون اینکه ضرری از خود مالک دفع شود یا منفعتی به  که مـنشأ ضـرر بردیگران

 (.33ق، ص 1711مکارم، «)او برگردد، شامل شود

توان برای وی سلطنت مطلق قائل  مچنین دربـاره ی مـطالبه ی مالک، نمیه

بـه دلیل حدیث و قاعده ی سـلطنت،  مـالکی  هر»شـد و مـانند بعضی از فقها گـفت

 (.33ق، ص 1712انصاری، «)تواند در هر مکانی که بخواهد، مالش را مطالبه کند می
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ی وی سلطنت مطلق قائل شد و توان برا همچنین درباره ی مطالبه ی مالک، نمی

تواند در  به دلیل حدیث و قاعده ی سـلطنت، می مالکی هر»مانند بعضی از فـقها گـفت 

و  231-231ق، ص 1712انصاری، «)هـر مـکانی که بـخواهد، مالش را مـطالبه کند

« أراد مکان إنّ للمالک المطالبة فی أی»(؛ چـون اگـر عمومی مانند32، ص 1343ایرونی، 

فرض بر این نبود چنین عـمومی  کردیم؛ ولی  می اشتیم، به عموم و اطالق آن تمسکد

توان آن را  اسـت و از راه قـاعده وحدیث سلطنت که یک قاعده ی عقالیی اسـت،ن می

 اثـبات کرد.

  است کـه آیـا حـق مالک  این  آنچه در این مرحله قـابل بـحث و بررسی است

قیود و شرایط خاص محدودیت پیدا   با  است و یا ممکن استو شرط   قید  و بدون  مطلق

دیگران باز هم   مـرحله تـعارض حق مالک با حقوق  در  کند؟و یا به عبارت دیگر، آیـا

حاکمیت دارد یا حقوق اجتماعی بر آن مقدم خواهد   خود  و تسلط او بر مال  مـالک  حـق

 بود؟

که در وضع و   دارند  راد جـامعه حقوقیافـ  از  یـک  شک در زندگی اجتماعی هر بی

  قوانین الزم است مورد توجه قـرار گیرد و هرگز نباید به موجب استیفای حقوق  اجرای

که زمـینه تـضییع   صورتی  گیرد و در  قرار  از شهروندان حقوق دیگران مورد تجاوز  برخی

ف و ستم افراد عدالتی فراهم شود حاکم اسالمی موظف است از اجحا و بی  حـقوق

شهردوندان   مسلم  و حقوق  قانون  یکدیگر جلوگیری کند و از حریم  به  جـامعه نـسبت

 حمایت نماید.

گفت یکی از شرایط و حدود قـاعده تـسلط ایـن است که اعمال   توان بنابراین می

  اندیگر  حقوق  تـضییع  خود نباید موجب ضرر رسـاندن و یـا  مال  در  حق و سلطه مالک

و اگر چنین وضعی پیش آمد سلطه مالک نسبت به مال خـود دسـتخوش تـغییر   شود

از عمومیت سلطه   شده و با محدودیت همراه خواهد شد و این خود یکی از موارد استثناء

ی مـالک اسـت که در قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است.و در قانون اساسی 



 9315 پاييز و زمستان، سوم ، شمارهدوممعارف فقه علوي، سال    96

ین مطلب تصریح شده است. )محمودی گلپایگانی، جمهوری اسالمی ایـران نـیز بـه ا

 (234، ص1327

اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غـیر یـا   تواند نمی  هیچ کس -اصل چهلم

 تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

چنانکه عبارت صراحت دارد این اصل نیز به محدودیت تـصرفات مـالک در 

 کند. می  زمـینه ی تعارض داللت

موارد تجاوز به حقوق اجتماعی تسلط اعمال مالکیت فرد احتکار کاالهای یکی از 

و انبار کردن   خرید  مورد نـیاز عـموم مردم است زیرا بدیهی است شخص محتکر با

دهد و از آنجا  را در فشار اقتصادی و مشکالت معیشتی قرار می  مـردم  مـایحتاج عـمومی

گران است، موجب   های قیمت  ال و فـروش آن بـاکه احتکار به منظور باال رفتن نرخ کـا

به اقتصاد خانواده و در نهایت وارد کردن سـتم و اجـحاف به شهروندان   رساندن  زیان

کند لهذا  های مرگبار و جبران ناپذیر به جامعه وارد می شده و از این رهگذر زیان

 بـه حـکم عقل و شرع الزم است.  آن  جلوگیری از

دی است که حق فرد و سلطه مالکانه او با حـقوق جـامعه که در در چنین موار

و هرگز پوشیده   کند پیدا می  تعارض  شرایط خاص به کاالی مورد نـظر نـیاز دارنـد

و زیان   نیست کـه در چـنین مواردی که حق تصرف و اعمال سلطه فرد موجب ضرر

سـلطه مالک بـاید   ـمالو اع  شود حـقوق اجـتماعی مقدم است و حق تصرف جامعه می

  با  مـحدود گـردد و به اصطالح فقها، این گونه مـوارد از مـصادیق تعارض قاعده تسلط 

  مالک  تسلط  قاعده الضرر است که در نهایت قاعده الضرر تـرجیح و حـاکمیت بر قاعده

دارد چرا کـه فلسفه قاعده الضرر مـحدود کـردن سلطه مالک در مواردی است کـه 

 (121سلطه، مستلزم زیان رساندن بر دیگران باشد.)سبحانی، بی تا، ص  عـمالا
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و امثال آن را در   گندم  مـواد خـوراکی اصلی مانند  بنابراین اگر شخصی فرضا

حـجم وسـیعی خـرید و انبار نمود و مـردم در تـنگنای کمبود مواد غذایی قـرار 

معرض فروش قرار داد،   ن و مضاعف درگـرفتند آن گاها محتکر کاال را با نرخی گرا

ترید مردم در چنین شـرایط در فـشار اقتصادی قرار خواهند گرفت.و هر گـاه عـرضه  بی

  ای جـز خریداری کاال با نرخ گران کننده دیـگری وجـود نـداشته باشد شهروندان چاره

ـرار خواهند داشت و در نتیجه حقوق مردم تضییع شده و مورد ستم و زیـان ق  نخواهند

 گرفت.

 23/1/1314در قانون تشدید مجازات محتکران و گـران فـروشان مـصوب 

 چـنین آمـده است:

را احتکار نماید محتکر  1غـذایی موضوع بند الف ماده   مـواد  هر کس-2ماده 

محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاصی و دفعات و مراتب جـرم و مـراتب 

 47دو برابر تا ده برابر قیمت کـاالی احـتکار شـده و شـالق تـا   از  یتـأدیب به مجازات

 (243گردد.)مجموعه قوانین و مقررات جزایی، ص ضـربه محکوم می

مورد احتیاج ضروری   که  را  هر کس کاالی زیاده بر مصرف ساالنه خود-3ماده 

ا خودداری از فروش به قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یـ  قصد افزایش به  عامه است

در حکم محتکر است و مجازات   نماید  دولت پس از اعالم نیاز دولت حبس و ماسک

 داشت.)همان منبع(  خواهد  محتکر را

حل مسئله از دست مردم خارج است بلکه  طبیعی است در چنین شرایطی راه

 است که باید برای حل مشکل جامعه اقدام نماید.  حـکومتی  نـظام  این

 ی تسلیط با احتکار ی قاعده رابطه – 5

در انتها پس از بررسی قاعده تسلیط و قاعده الضرر میخواهیم به رابطه ی احتکار 

بااین دوو حکم وضعی بپردازیم و به فلسفه ی این حکم تکلیفی پی ببریم. باید دانست 
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ی و غیر از حق مالکیت ملک و سلطه او بـر امـوال و جـواز تصرف او در آنها در حال عاد

و مسلم است لیکن هر گاه این حق با   موارد تعارض با حقوق دیگران امـری قـطعی

حقوق عمومی و منافع عامه در تعارض و اصطکاک قرار گـیرد از آنـجا کـه حفظ مصالح 

و در ارجح است جایی برای اعمال ایـن حـق بـاقی   جامعه و حقوق عمومی اهم

حق   طبعا  حفظ حقوق اجتماعی و لزوم دفع ضرر از جامعهگذارد و با حاکمیت ادله  نمی

قـرار گرفته و از استیفای آن جلوگیری خواهد شد،   مـحکوم  مالک در صورت تـعارض

 چنانکه قبال نیز اشاره شد.

خود با موارد   اموال  در کلیه موارد تعارض ادله مالکیت و جـواز تـصرف ملک در

الضرر حاکم است و حـق مـالک بـا حاکمیت قاعده الضرر و الضرار،   قاعده  مشمول

 شود. الضرر دستخوش محدودیت و نقصان می

  مورد بنابراین استناد به ادله مالکیت و قاعده تسلیط در احتکار و مانند آن بـی

 است و نتیجه و محصلی به همراه ندارد.

ولی  و قاعده تسلط مالک بر اموال خود حقی مـسلم و قـطعی است  حق مالکیت

  عقل و شرع باید  حکم  در مواردی که این حق با حقوق اجتماعی تعارض پیدا کند به

 اجتماعی را مقدم دانست و حقوق فردی طبعا الزم است محدود و کنترل گردد.  حقوق

این مالک ترجیح در مـورد حـکم احتکار مصداق روشن و بیّن دارد و طبیعی 

کند به همین جهت حاکم  حاکمیت پیدا میبر حق مالک کاال   جامعه  است که حق

تواند اورا  کند و در صورت تمرد از اجرای حـکم مـی محتکر را وادار به فروش کاال می

 را تنبیه و تـعزیر نماید.  و او  دهد  مـورد موأخذه قرار

برساند حاکم   تر به فروش و نـیز هـرگاه محتکر بخواهد کاال را با نرخ گران

و اجحاف بـرای او نـرخ   ظلم  از  ور حمایت از حقوق جامعه و جلوگیریتواند به منظ می

کاال در بازار باشد   قـیمت  گذاری باید برگرفته از نـرخ روز و  تـعیین کند که البته این نرخ
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توان گفت  نخواهد داشت بلکه می  منافاتی  نرخ  که در این صورت با ادله عدم جواز تعیین

مالک و سلطه او بر اموال خود   ن مـوارد انـصراف دارد. بنابراین حقوقآن ادله از مانند ایـ

قانونی و محترم است ولی   باشد  اصطکاک و معارضه نداشته  تا آنجا کـه با حقوق دیگران

 در مواردی که با حقوق اجتماعی تعارض پیدا کـند حـقوق جـامعه مقدم خواهد بود.

و اجحاف   وشی مردم در مـعرض ظـلمگذشته از این هر گاه به موجب گران فر

تواند به عنوان حکم والیی و حکومتی برای کاالهای مورد نیاز  قرار گیرند دولت می

گذاری کـند.در نـهایت احـکام یاد شده اجرای عدالت را که هدف اصلی در  جامعه نرخ

، 1327نماید.)محمودی گلپلیگانی،  و اقتصادی اسالم اسـت تـأمین می  حقوقی  مکتب

 (217ص

در نتیجه هرچند مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در 

حدود قوانین این تصرف درمالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن منتفع 

گردد و همچنین طبق قاعده تسلیط مسلمانان حق همه گونه تسلط و انتفاع در مایملک 

ری است که با قاعده الضرر در تزاحم نباشد اما در خویش را دارند و این اصل زمانی جا

برسی تعارض آن با مقررات حکومتی احتکار باید گفت احتکار، یکی از مصادیق بارز 

تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام 

  حقوق  عقل و شرع باید  حکم  تفاوت باشد در اینجا به حکومتی نباید در برابر آن بی

 اجتماعی را مقدم دانست و حقوق فردی طبعا الزم است محدود و کنترل گردد.
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