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 چکیده

با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه 
احتکار عبارت . ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است

رچند در فقه، دامنه آن  که ه"حبس کاالهای ضروری عمومی به انتظار گرانی"است از 
حبس و انبار کردن، احتیاجات "به غالت اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما 

های  از مالک "ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کاال، ایجاد تنگی معیشت
حال این سؤال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی . آید تحقق آن  به حساب می

طلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار همان احتکار مص
شوند؟ مجازات کیفری در این نوع  ها و اطالعات، مال محسوب می چیست؟ آیا داده

دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار  ست؟ پژوهش حاضر نشان مییاحتکار چ
کند و محتکر،  در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می

رو، حاکم اسالمی  از این. آید حرام شده، مجرم به حساب می مرتکب فعل ممنوع و
 گذاری افزارها، اشتراک سازی نرم تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال می
 .های مشتریان و تنزیل قیمت کند ها و اطالعات، پاسخگویی به درخواست داده

 
 .ها و اطالعات ر، الزام به فروش، تجارت الکترونیکی، داده احتکا:ها کلید واژه
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 مقدمهـ 1
ناپذیر در جهان معاصر، ظهور ابزارهای ارتباطی الکترونیکی و  های اجتناب یکی از واقعیت

توان  تجارت الکترونیکی را می. در پی آن، توسعه دادوستد الکترونیکی و اینترنتی است
ق اینترنت، ایمیل، نمابر، دمات به صورت آنالین و از طری کاال یا خ انجام هرگونه معامله

ابزارهای . شود  میدانست که به واردات یا صادرات کاال یا خدمات منتهی... تلفن و
تواند توسط افراد   میتواند سودمند باشد،  میالکترونیکی و اینترنت به همان اندازه که

 از این جرایم نوظهور، احتکار یکی. سودجو یا بزهکار مورد سوءاستفاده قرار گیرد
های فقهی آن، شایسته است، ماهیت و چگونگی  الکترونیکی است که برای تبیین جنبه

ضرورت طرح این بحث . گیری آن به صورت کامل و دقیق مورد بررسی قرار گیرد شکل
افزون بر انطباق مسائل مستحدثه با مباحث فقهی، توجه قانونگذار عرفی به اهمیت دادن 

گذاری درباره این تکنولوژی جدید، جرایم مرتبط با آن و رعایت  چه بیشتر به قانونهر
 .مسایل حقوقی اینترنتی و الکترونیکی توسط کاربران است

، نگارندگان »بررسی فقهی و حقوقی احتکار در تجارت الکترونیک« بر این اساس در
 احتکار الکترونیکی و آن هستند تا با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ماهیت بر

گاه به کشف حکم  انگارانه آن را مورد مطالعه و تحقیق قرار داده، آن های جرم جنبه
 .شرعی و چگونگی مجازات آن دست یابند

 
 ماهیت احتکار در تجارت الکترونیکـ 2

کاربر تاجر به قصد افزایش قیمت و ایجاد بازار سیاه «: احتکار الکترونیکی عبارت است از
ان قحطی و کمبود کاال به وسیله قطع ارتباط ابزارهای الکترونیکی یا با غیر فعال در زم

افزارهای خدماتی و کاربردی و فیلترینگ سامانه فروشگاه مجازی، اقدام به  کردن نرم
افزارها در فضای مجازی و  احتکار کاال در فضای مادی یا غیرفعال سازی خدمات نرم

م افزارهای مبادالتی و خدماتی در رایانه شخصی یا ها و اطالعات و نر ذخیره داده
ها یا کاالها از نیازهای ضروری عمومی باشد یا  های جانبی خود کند و آن داده حافظه

های دستیابی جامعه هدف به آن کاالباشد و عمل  درگاه فروش او تنها راه یا از معدود راه
 .» باشداو در ایجاد آشفتگی و بحران اقتصادی و اجتماعی مؤثر

 :عناصر تشکیل دهنده در این تعریف عبارتند از
) مباشرت(یا مخابراتی مستقیم ای  هر فرد یا شرکتی که از سیستم رایانه: کاربر. 2ـ1
 ]1[. کند  میبه منظور احتکار الکترونیکی استفاده) تسبیب(مستقیم یا غیر
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ر و زامحیط نامحسوسی است که به واسطه بخش سخت اف: محیط مجازی. 2ـ2
توان در آن تصرف یا نفوذ   میشود و  میها خلق افزار رایانه و الکترومغناطیس نرم

 ]1[. الکترونیکی و غیر فیزیکی کرد
ها  هایی که در فرهنگ با توجه به تعریف: ها و اطالعات مربوط به کاال داده. 2ـ3

پردازش مجموعه اطالعات خام و :  عبارت است از"داده"نسبت به این دو واژه آمده، 
مجموعه :  عبارت است از"اطالعات"نشده نزد عامل که در معرض دید خریدار نیست؛ 

به . ]2،5،10[ها که در معرض دید خریدار قرار دارد  اطالعات پردازش شده یا نتیجه داده
های تمام شده هر کیلو گوشت منجمد از مرحله تولیدتا مصرف که  عنوان مثال، هزینه

و قیمت نهایی ثبت شده هر بسته در پشت کاال یا  "داده"ده را نزد فروشنده محاسبه ش
 .گویند  می"اطالعات"در معرض دید مشتری یا کاربر را 

های متعددی  باتوجه به تعریف): Electronic commerce(تجارت الکترونیک . 2ـ4
فرایند خرید، فروش یا : که از تجارت الکترونیک شده، تجارت الکترونیک عبارت است از

های کامپیوتری و اینترنت یا انجام  تبادل محصوالت، خدمات و اطالعات از طریق شبکه
غیر حضوری اعمال تجاری میان فروشنده و مشتری به کمک ابزارهای الکترونیکی، 

 .]pos ]36،35،34 و atmمانند اینترنت، تلفن، تلفن همراه، نمابر و دستگاه 
 در تجارت سنتی، حبس و انبار کاال با :حبس کاال با فیلترینگ سامانه فروش. 2ـ5

بستن در فروشگاه یا متوقف کردن جریان توزیع کاال همراه است؛ اما در شیوه 
الکترونیکی، همین عمل از راه فیلترینگ سامانه فروشگاه مجازی یا قطع ارتباط 

 ها و نوع دیگر آن، احتکار داده. شود  میالکترونیکی و تلفنی با مشتریان کاال انجام
گزاری یا ذخیره کردن آن در  است که با قطع اشتراک... افزارها و اطالعات و نرم

 کننده مجوز استفاده  چه در احتکار سایبری دریافت چنان. های جانبی همراه است حافظه
های تخصیص یافته به خود را فعال کند یا نزد خود به  تواند نام دامنه از نام دامنه می

گه دارد و در یک موقعیت خاص، آن را در بازار آزاد به مزایده صورت ذخیره  غیرفعال ن
 ]15[.بگذارد و به باالترین قیمت پیشنهادی بفروشد

یکی از عناصر : ها و اطالعات مالیت داشتن و از احتیاجات ضروری بودن داده. 2ـ6
بسیار مهم احتکار آن است که شئ احتکار شده مالیت داشته و از نیازهای ضروری عموم 

 یا ]22[چه در نظر عرف قابل داد و ستد باشد آن: در تعریف مال گفته شده. مردم باشد
ارزش اقتصادی و قابلیت نقل و انتقال به پول را داشته و امکان اختصاص آن به شخص 
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چنان که در دنیای معاصر نیز  ؛ هم]52، ص6[ حقیقی یا حقوقی وجود داشته باشد
نمایشنامه، ( صوتی و تصویری  اعم از نوشتاری،ها و اطالعات سری بسیاری از داده

که ارزش ...) ای، اسرار تجاری و های رایانه نامه، تحقیقات علمی دانشمندان، برنامه فیلم
 .آیند  میمبادله داشته و قابل خرید و فروش باشند، مال به حسای

ارزش گیرند که جنبه مالی و   میهایی مورد بحث قرار در احتکار الکترونیکی، داده
ها و  های ضروری مردم به حساب آیند؛ مانند داده داشته باشند و از احتیاجای  مبادله

اطالعات تحقیقاتی مورد نیاز و ضروری زندگی مردم و دانش فنی تولید صنایع غذایی و 
 .دارویی و بهداشتی، نه هرگونه اطالعاتی که در حافظه رایانه کاربران ذخیره شده است

هیچ اختالفی در : قیمت درآینده و ایجاد تنگنا در زندگی مردمقصد افزایش . 2ـ7
نصوص یا فتوای فقها در کراهت یا حرمت احتکار نیست، اگر به قصد زیاد شدن قیمت آن 

 قانون نظام صنفی 60ماده که در ؛ هم چنان]485ص ،33 ؛21ص ،24،16،4،3،29[ .باشد
به صورت عمده و امتناع از عرضه نگهداری کاال «از احتکار به  24/12/1382 کشور مصوب

 .یاد شده است» آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه، پس از اعالم ضرورت عرضه آن
معیار احتکار را حبس ) ع(امام صادق: در زمان قحطی و بحران کمبود کاال باشد. 2ـ8

جود آن در زمان قحطی و عدم وجود غیر آن در شهر دانسته؛ اگر غیر آن، در شهر مو
فقها . ]1،ح28،باب486،ص9[ »برداری بیشتر، مانعی ندارد باشد، حبس آن به منظور بهره

 ]17ص ،21،24،31[. اند نیز همین معیار را مبنای استنباط آرای فقهی خود قرار داده
 :بر این اساس، احتکار در تجارت الکترونیک به دو صورت متصور است

در فضای مادی با فیلترینگ سامانه فروشگاه های ضروری  احتکار کاال و احتیاج) الف
، قطع خدمات سایر وسایل ارتباط atmمجازی یا غیر فعال کردن سرویس دستگاه 

 .تلفن و تلفن همراه و نمابر یا انتقال اطالعات نادرست به مشتریان: الکترونیکی مانند
زش مبادالتی دارند، افزاری که ار ها، اطالعات و نرم افزارها یا خدمات نرم احتکار داده) ب
 همچنین احتکار ]34،17[.افزار یا خدمات مشاوره پزشکی یا آموزش از راه دور نرم: مانند
خدمات (  یا کتابخانه زیرساخت اطالعات و احتکار خدمات ابزارهای الکترونیکیITIL افزار نرم

صنایع غذایی و ها و دانش فنی تولیدات  و یافته )تلفنی و نمابر و تلفن همراه و خودپردازها
 این ]15[ .های اینترنتی یا احتکار سایبری درمانی و دامی و احتکار مجوز استفاده از نام دامنه
فعال ها در فضای مجازی از طریق غیر آنمحصوالت ماهیت الکترونیکی داشته و احتکار 

 .کند  میکردن سامانه خدمات و فروش، تحقق پیدا
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 کم احتکار الکترونیکی حـ3
ن پرسش مطرح است که آیا همان احکام کراهت یا حرمت که در مورد احتکار اکنون ای

رسد اگر شرایط   میسنتی صادر شده، درباره احتکار الکترونیکی نیز صادق است؟ به نظر
احتکار سنتی در احتکار الکترونیکی نیز تحقق پیدا کند، احکام مربوط به احتکار سنتی 

 .وددر احتکار الکترونیکی ثابت خواهد ب
 :احتکار الکترونیکی در چند فرض قابل تصور است

ها، نرم افزارها، دانش فنی، تحقیقات و اطالعاتی است  موضوع احتکار، داده: فرض اول
ها، سبب  که جزء نیازهای ضروری مؤثر در حیات مادی و معنوی جامعه بوده، احتکار آن

ها، نرم  شود؛ یعنی داده ی ماختالل در نظام و در تنگنا قرار دادن زندگی عموم مردم
ها، ارزش مبادالتی داشته و محتکر به قصد افزایش قیمت  افزارها یا مجوز استفاده از آن
دانش فنی تولید در فن آوری : کند؛ مانند  میها خودداری در آینده، از عرضه و فروش آن

 وسرویس نانو در لباس، داروسازی و رادیوتراپی؛ دانش فنی تولید انواع رادیو داروها
که رابط آنالین کاربر با پزشک معالجش ) مشاوره پزشکی( GOOGL HEALTHزندگی 

از باب مثال  "طعام"از سوی دیگر، احتکار منحصر به مواد غذایی نبوده، ذکر . ]26[.است
 رکن "طعام"های انسان است نه این که  و بیان مصداق است؛ غذا از بارزترین نیازهای

های بزرگ  از این رو، اقدام شرکت. ]12ص ،31[ . باشد"تکاراح"تشکیل دهنده معنای 
ز تولید، بهره برداری و فروش باره مجو صنعتی در به انحصار گرفتن یا خریداری یک

ها و اطالعات  اری دادهگونه محصوالت، همچنین قطع ارتباط تجاری به اشتراک گذ این
سیاسی خود، همه، هم زدن نظام کشورهای هدف و عملی کردن اهداف به قصد بر

این . باشند  میای بزرگ انحصار یا احتکار اطالعاتی و نرم افزای در فضای مجازی نمونه
 .آیند  مینوع احتکار آن گونه که خواهد آمد، از مصادیق احتکار حرام به حساب

موضوع احتکار، دادها، نرم افزارها ، خدمات نرم افزاری و اطالعاتی است : فرض دوم
انحصار دانش فنی : ی ضروری مردم و از کاالهای راهبردی نیست؛ همچونکه از نیازها

؛ تحقیقات علمی )های نانو رنگ(تولید برخی از محصوالت به دست آمده از فن آوری نانو 
فرمول تولید (ها در صنایع غذایی  های تولید مواد اولیه و طعم دهند و دانش فنی فرمول

پلیمرهای مورد استفاده در صنایع پتروشیمی؛ کد ؛ مواد شیمیایی، کربنی و )ها نوشابه
رمزها، اطالعات تجاری و تحقیقاتی و تکنولوژی ساخت صنایع دریایی و فضایی؛ تولیدات 

های مخابراتی و اپراتورها به مشترکان  و خدمات انحصاری دولتی یا خدماتی که شرکت



 1395، شمارۀ یکم، بهار و تابستان نهم اسالمی، سال چهل و فقه و مبانی حقوق 22

و احتکار مجوز استفاده از ای  های رایانه انحصار نرم افزارها و برنامه. دارند  میخود عرضه
، Business.com ،GOOGL BOOKSهای  مانند سرویس( های اینترنتی نام دامنه

GOOGL TRANSLATE(،ها،  برای خلق یک موقعیت مناسب و عرضه در حراجی ؛
شود اما این نوع احتکار که   میها د سبب کسب درآمد زیاد از فروش آننهرچ

 .]26، 15[ .ده، مورد نظر شارع نیستموضوعاتش مورد نیاز همگانی نبو
ها  موضوع احتکار، کاالهای مادی و نیازهای غیر ضروری است که احتکار آن: فرض سوم

سبب اختالل نظام و در تنگنا قرار گرفتن عموم مردم نخواهد بود؛ اما محتکر به قصد افزایش 
رگاه فروش یا غیرفعال قیمت در آینده با احتکار آن کاال در فضای مادی، اقدام به فیلتر د

های ارتباط الکترونیکی، مثل ارتباط تلفنی با  سازی دامنه ثبت معامالت کرده یا سایر شبکه
مانند فیلتر درگاه فروش گالری مجازی آثار هنری یک هنرمند .کند  میمشتری را قطع

ع این نو آوری گسترده هنردوستان، معروف با انبار کردن آن در فضای مادی، پس از روی
 .باشد احتکار نیز به دلیل نیازمندی گروه خاصی از افراد جامعه، مورد نظر شارع نمی

موضوع احتکار، کاالهای مادی و نیازهای ضروری عموم مردم بوده، : فرض چهارم
 ها سبب اختالل در نظام و در تنگنا قرار گرفتن عموم مردم در زندگی احتکار آن

ها و اطالعات مربوط به  ها که در حقیقت شناسه آنها یا اطالعات  شود؛ هرچند داده می
آن کاال در یک فروشگاه مجازی هستند، به خودی خود مالیت نداشته و محتکر به قصد 

های ارتباط  افزایش قیمت با قطع ارتباط تجاری در فروشگاه مجازی یا سایر شبکه
وان مثال، بازرگانی به عن. کند  میالکترونیکی به احتکار آن کاال در فضای مادی، اقدام

تمام محموله از کاالهای اساسی یک کشتی بزرگ را پیش از پهلو گرفتن خریداری کرده 
و ارتباطات الکترونیکی ثبت سفارش کاال را به قصد ایجاد تورم و افزایش قیمت در 

 . کند  میکشور، قطع
جه در هرچند احتکار در این چهار فرض قابل تصور است، اما آن چه بیشتر مورد تو

باشد؛ زیرا هدف شارع ممنوعیت احتکار   میهای اول و چهارم این مقاله است، فرض
 . شود  میها سبب اختالل در نظام و زندگی عموم مردم کاالهایی است که عدم عرضه آن

فعال ربری با فیلترینگ وب سایت یا غیرحال این پرسش مطرح است که اگر کا
های ارتباطات الکترونیکی،  تی یا قطع سایر شبکهها و نرم افزارهای خدما کردن سرویس

) back up(یا اقدام به ذخیره ) فرض چهارم(اقدام به گردآوری کاال در  فضای مادی کند 
ها و اطالعات و دانش فنی تولید مواد بهداشتی و درمانی و مواد اولیه صنایع غذایی  داده
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وم مردم در فضای مجازی یا در و دامی و کشاورزی و تولیدات راهبردی و مورد نیاز عم
 ، آیا مرتکب احتکار شده است؟ )فرض اول(های جانبی خودکند  حافظه

 :در پاسخ به این سؤال، سه نظریه قابل طرح است
شود  احتکار الکترونیکی به واسطه فقدان دلیل و نص قانونی، جرم محسوب نمی) 1

 ).نظریه اول(
 ).نظر یه دوم(آید   میکروه به حساباحتکار الکترونیکی از موارد احتکار م) 2
رد احتکار ممنوع و حرام است احتکار الکترونیکی درر صورت تحقق شرایط، از موا) 3

 ).یه سومنظر(
 هنوز در کشور ما "در دسترس عموم بودن" یا "احتیاج"جا که   از آن:نظریه اول

حرام، تحقق پیدا از نظر برخی از فقهای معاصر، شرایط احتکار  تحقق پیدا نکرده است،
نه چندان دور، حکم به حرمت آن، ای  نکرده است؛ اما با فرض حصول این شرط در آینده

آیا احتکار مایحتاج ضروری « :آیه هللا صافی گلپایگانی در پاسخ به این سؤال .بعید نیست
 شود،  میتوسط کاربر تاجر در جوامعی که عمده معامالت به شیوه تجارت الکترونیک انجام

همان احکام حرمت یا کراهت مورد بحث در  ر صورت تضییق در امور زندگی مردم،د
احتکار همان موارد مخصوص را دارد که در فقه ذکر «: نویسند می »احتکار سنتی را دارد

 شده، ولی امور مذکوره برای تقویت نظام زندگی مسلمین ضروری است و اگر نباشد،
 در استفتاء( ».دگرد  مییانت محسوبخ کتمان در سطح کالن، .گردد  میمختل

احتکار غیر  در این فتوا ضمن آن که از حکم احتکار الکترونیکی غفلت شده،). 12/11/92
بوده و حکم خیانت به جامعه را دارد و کاربر  "اختفاء"تنها دارای عنوان  از موارد ششگانه،

کاربران متقاضی  ها و اطالعات را منتشر یا به اشتراک دیگر محتکر موظف است داده
احتکار در موارد خاص و « :همچنان که در فتوای آیه هللا سیستانی آمده است .بگذارد

صادق و احتیاج توده مردم مالک است؛ ولی ) غالت اربعه و روغن و روغن نباتی( ضروریات
بنابراین، با توجه  ).26/10/1392 در استفتاء(» فضای اینترنت دسترس توده مردم نیست

های فقهی فوق و عدم توجه قانونگذار به احتکار الکترونیکی و با عنایت به تفسیر  گاهبه دید
 .شود مضیق قانون جزا و تفسیر به نفع متهم، احتکار الکترونیکی جرم محسوب نمی

 : به نظرمی رسد این نظریه به دو دلیل قابل قبول نیست:نقد و بررسی
 الکترونیک از موضوعات نوظهور  هرچند تجارت:اول، همانندی در پیامدهای جرم

بوده و در زمان شارع مطرح نبوده است تا درباره آن، حکمی صادر شود؛ اما تفاوتی در 
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 .ماهیت جرم احتکار وجود نداشته، تنها شیوه، شکل و ابزار جرم تفاوت پیدا کرده است
 از کند و  میبه عبارت دیگر، در هر دو شیوه سنتی و مدرن، محتکر عین مال را حبس

این طریق مانع دستیابی مردم به کاال شده، پیامد آن، ایجاد اختالل در زندگی مردم 
افزون بر این، در بنای عقال و ارتکازهای عرفی، انجام این گونه کارها در فضای . است

 .اینترنتی جرم بوده، دارای مجازات است
ر رسانی به دیگران  با توجه به مفاد دو قاعده الحرج و الضرر، ضر:دوم، تنقیح مناط

شارع مقدس برای محفوظ . و برهم زدن آرامش جامعه از نظر عقل و شرع، حرام است
رو، با  ماندن حیات و امنیت و آرامش جامعه به تحریم احتکار رأی داده است؛ از این

ی   میتنقیح مناط، توان حرمت احتکار را به تمام کاالهایی که افزایش قیمت دارند، تسرّ
مالک در حرمت احتکار، رها کردن مردم در جامعه بدون غذا است و بین . ]23[ »داد

های عمومی  در نتیجه، در سایر نیازمندی. ]13[خریدن و سایر موارد، فرقی وجود ندارد 
ها موجب  غیر از غذا، همچون آب، مسکن، لباس، دارو و مواد سوختی، اگر احتکار آن

لمانان شود، عقالً و شرعاً حرام است، هرچند اختالل نظام و مستلزم ضرر و سختی بر مس
بیان تخصیص  از مصادیق احتکار تعریف شده در فقه نباشد؛ زیرا اشاره به غذا در روایات،

ت نیز اشاره به همان حکم نبوده بلکه یک برداشت عقلی در احتکار بودن آن است و روایا
احتکار چنین اثری دارد پس باید الغاء خصوصیت شود و به تمام مواردی که  .عقل است

مناط در   این مالک و]55ـ56ص ،32[ .و برای حفظ نفوس الزم است، تسری داده شود
احتکار الکترونیکی و مجازی هم مطرح است؛ زیرا اگر کاربری با استفاده از وسائل ارتباط 

های خدماتی و دانش  افزار ها و اطالعات و نرم الکترونیکی به احتکار کاالی مادی و یا داده
فنی تولیدات مورد نیاز زندگی مردم اقدام کند، عمل او در واقع مصداق تجاوز به حقوق 
اجتماعی و ضرر رساندن به جامعه و ایجاد اختالل در نظام حاکم بر آن بوده، شارع 
مقدس به دلیل حرمت تضییق در معیشت مردم و اضرار به غیر،  این تعدی را نهی و با 

 . مبارزه کرده استآن
 مشهور فقها با اساس قرار دادن روایات، دامنه موضوع احتکار را به :نظریه دوم

 و ] 261ص ،8،25،29[احتکار غالت چهارگانه و روغن و روغن خوراکی محدود کرده 
احتکار سایر کاالها را هرچند از کاالهای ضروری جامعه باشد، مشمول آن ندانسته، تنها 

اند وحکم حکومتی را در تعمیم غیر آن، معتبر و اجرای تعزیر  توا دادهبه کراهت آن ف
اند  مالی بر محتکر را در صورت صالحدید حاکم به عنوان احکام سلطانی جایز دانسته
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تجارت الکترونیکی به «ها و اطالعات در فضای مجازی و  در نتیجه، احتکار داده. ]19،12[
 نداشته و فقط به عنوان ، حکم احتکار محرم رادلیل عدم دسترسی و احتیاج توده مردم

» اخالقی و مکروه است که از طریق مجرای قانونی باید با آن برخورد شودعملی غیر
 ).25/10/1392مکارم شیرازی، استفتاء در (

 این نظر که احتکار منحصر در موارد خاص است و تجارت الکترونیک :و بررسی نقد
 :ست، قابل دفاع نیست؛ زیراتنها نیاز یک گروه از جامعه ا

موارد احتکار اشاره شده در روایات، تنها به عنوان ذکر مصادیق بارز در زمان : یک
. ]57-60، ص32[ و از باب قضایای خارجی است و نه حقیقی ]481ص ،33،28[  صدور
 و وجهی ]27ص ،11،30[رو، ادله حرمت احتکار ناظر به نیازهای هر عصری است  از این
ما به فقهایی که احتکار را «. ] 75-76ص ،31؛ 10ص ،32[ماند  حصار باقی نمیبرای ان

شوید به این که   میگوییم ملزم  میاند به گندم و جو و خرما و زیتون، اختصاص داده
احتکار نفت و برق که امروزه زندگی بدون آنها دشوار است، حرام نباشد و یا احتکار 

بر همین اساس، . ]28[»شود، جایز باشد  مینفس حاللسالح در مواقعی که اراده دفاع از 
 مصوب. ق نظام ص 60 و ماده 481ص ،33[های آن  احتکار با توجه به عناصر و شاخصه

 .شود که مصداق آن باشد  می شامل هر موردی]1382
تجارت الکترونیک به عنوان یک روش مدرن تجاری در کنار تجارت سنتی است : دو

. ط، امکان تحقق احتکار حرام در آن، منتفی نخواهد بودکه در صورت حصول شرای
 افزون بر این، آن چه در احتکار نهی شده است، احتکار کاالی ضروری مردم است که

ر ماهیت احتکار تغییری ایجاد های گوناگونی انجام شود، اما د تواند به شیوه و راه می
ی هم حکم احتکار حرام را ها و اطالعات و دانش علمی ضرور احتکار داده«: کند نمی
 ).7/11/1392موسوی اردبیلی، استفتاء در (» دارد

 احتکار در تجارت الکترونیکی نیز تحقق پیدا کرده و در صورت انطباق :نظریه سوم
 . حرام است تعریف و اجتماع همه شرایط، ممنوع و

 :توان تمسک جست  میدر اثبات نظریه حرمت احتکار الکترونیکی به دو دلیل
حبس و "گونه که پیشتر گذشت، فقها احتکار را به   آن:لیل اول، انطباق تعریفد

اند؛ احتکار   تعریف کرده"انبار کردن کاالهای ضروری مردم به قصد گران شدن
ها و دانش  الکترونیکی هم عبارت از حبس کاالی ضروری در انبارها به همراه ذخیره داده

به قصد گرانفروشی که سبب اختالل در بازار فنی تولید آن و انسداد سامانه فروش، 
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 این دو تعریف با توجه .شود  میمجازی و موجب در تنگنا قرار گرفتن عموم افراد جامعه
ها و اطالعات، یک معنا  در اسالم و مالیت داشتن داده» الضرر و الضرار«به اطالق قاعده 
شود، اعم از اینکه   میکار واقعچه که در این شیوه مورد احت بنابراین، آن. را در پی دارند
خدمات الکترونیکی و دانش فنی ضروری عامه باشد، مشمول احتکار  کاالی مادی یا

 ]2؛ 18، 14، 7؛177ص ،6[ .دشو حرام می
 تمام عناصر موجود در احتکار سنتی، در احتکار :انطباق شرایط: دلیل دوم

به قصد افزایش قیمت و گران به عنوان مثال، محتکر . الکترونیکی نیز قابل تحقق است
های ضروری مردم را  با فیلترینگ درگاه فروشگاه مجازی، امتناع از  فروشی، نیازمندی

ها و اطالعات، از  پاسخگویی، اقدام به انبار کردن کاال، منع به اشتراک گذاری داده
های اختالل در بازار مجازی و تضییق در امور  دسترس خارج کرده، در نتیجه زمینه

حکم «: برخی از مراجع تقلید در پاسخ به این سؤال. کند  میزندگی افراد جامعه را فراهم
ها و نرم افزارهای خدماتی و کاربردی و دانش فنی  احتکار کاال و نیز  اطالعات، یافته

ضروری عامه، در جوامعی که عمده ... دامی و نباتی و تولید موادغذایی، درمانی و
صورت قصد گرانی و افزایش  شود، در  می الکترونیک انجاممعامالت به شیوه تجارت

موسوی (» شود  میدر این صورت نیز شامل احتکار«: اند مقرر داشته» قیمت چیست؟
شیوه تجارت  و در پاسخ به این سؤال که آیا احتکار در) 7/11/1392 اردبیلی، استفتاء در

افزارها و  کار تحقیقات و نرمحکم احت الکترونیک همان احکام احتکار سنتی را دارد؟ و
دانش فنی تولید احتیاجات ضروری جامعه از قبیل مواد دارویی و درمانی و غذایی، مثل 

در فرض سؤال، حکمش همان فروش «: روغن نباتی و حیوانی چیست؟ گفته شده است
اگر برخالف قانون نباشد و تمام موازین شرعی مراعات شود، اشکال  غیر اینترنتی است،

همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا ). 8/11/1392نوری همدانی، استفتاء در ( »ردندا
احتکار مایحتاج ضروری توسط کاربر تاجر در جوامعی که عمده معامالت به شیوه 

شود، همان احکام حرمت یا کراهت مورد بحث در احتکار   میتجارت الکترونیک انجام
ه صدق احتکار اقالم ضروری مردم کند، حکم در صورتی ک«: اند سنتی را دارد؟ آورده

علوی گرگانی، استفتاء (» احتکار را دارد و تشخیص موضوع آن بر عهده حاکم شرع است
آیا احتکار در تجارت الکترونیک در جوامعی ـ 1: و در پاسخ به این سؤال) 12/11/92در 

  را دارد؟ شود، همان حکم احتکار سنتی  میکه عمده معامالت به این شیوه انجام
و یا سایر احتیاجات ضروری عامه، مثل برنج ) ششگانه( حکم احتکار کاالهای ضروریـ 2
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... های فصیلی، درمانی و های نو و سوخت و گوشت و خوراک دام و طیور و داروها و انرژی
حکم احتکار تحقیقات و دانش فنی تولید احتیاجات ضروری ـ 3در این شیوه چیست؟ 

های  و انرژی) سموم کود و(وادغذایی، دارویی و درمانی و دامی و نباتی م: جامعه از قبیل
حرمت احتکار در این زمان منحصر ـ 2. بلهـ 1«: اند در این شیوه چیست؟ نوشته... نو و

خدمتی است که شدیدا مورد نیاز  به اقالم ششگانه نیست، بلکه شامل هر نوع کاال و
 به در دسترس قرار ندادن ـ3. ختی قرار گیرندمردم باشد و از نبودن آن در مضیقه و س

شود، اما در صورت  نتیجه تحقیقات علمی و اکتشافات شخصی ظاهرا احتکار اطالق نمی
» باشد  مینیاز ضروری مسلمین یا جامعه بشری به آن، عرضه نکردن این تحقیقات حرام

 ). 24/11/92موسوی اردبیلی، استفتاء در (
قصد گرانی و سود "، "احتیاجات ضروری عامه" ،"ردنحبس و انبار ک"بنابراین، 

که از عناصر و  "ایجاد تنگی معیشت"و  "در زمان نیازمندي و کمبود کاال"، "بیشتر
های تحقق احتکار حرام در تجارت سنتی بوده، در فضای مجازی نیز عینا امکان  شاخصه

یا حضوری و غیرحضوری ها تنها در الکترونیکی و سنتی  وقوع دارند؛ زیرا وجه تمایز آن
است و معموال در هر دو، عمل احتکار کاال به ) ایجاب وقبول(بودن عملیات تجاری 

شود، با این تفاوت که در تجارت الکترونیکی،   میصورت فیزیکی و در فضای مادی انجام
احتکار کاال در انبار با فیلترینگ درگاه فروش یا قطع ارتباطات الکترونیکی همراه است؛ 

ها و اطالعات نیز تمام عملیات از به اشتراک گذاری و منع آن،   تجارت و احتکار دادهدر
در همان فضای مجازی به صورت غیر فعال کردن نرم افزارهای خدماتی و کاربردی یا 

 در همان فضای مجازی به صورت ها و اطالعات فیلتر کردن سامانه فروش انجام و داده
های جانبی کاربر یا شرکت محتکر، برای  ه رایانه یا حافظهفعال، نگهداری یا در حافظغیر

ماند و بدین وسیله در نظام جامعه و بازار   میخلق یک موقعیت مناسب محفوظ
 .شود  میاحتیاجات عمومی مردم، اختالل ایجاد

ها  سنتی، تنها یک تفاوت میان آن با وجود شباهت احتکار الکترونیکی با احتکار
 صاص فضای مجازی و احتکار الکترونیکی به صنف و محدوده خاصوجود دارد و آن اخت

آیه هللا (و در دسترس عموم نبودن آن است  )25/10/1392مکارم شیرازی، استفتاء در (
رسد که اختصاص فضای   میاما روشن به نظر). 25/10/1392سیستانی، استفتاء در 

رس عموم نبودن آن با مجازی و تجارت الکترونیکی به صنف و محدوده خاص و در دست
توجه به شرایط زمانی و مکانی وقوع فعل، امری نسبی بوده، اگر در زمانی یا در 
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تجاری عمومیت پیدا کند و به واسطه آن، احتکار تحقق پیدا کند، ای  ای، شیوه جامعه
افزون بر این، تجارت الکترونیک تنها به عنوان . توان بر آن بار کرد  میحکم احتکار را

وشگاه یا یک شیوه مدرن تجاری در کنار شیوه سنتی است که در آینده نزدیک، یک فر
در جامعه عمومیت پیدا خواهد کرد، نه به عنوان یک کاالیی که در دسترس صنف یا 

احتکار (سرانجام این که احتکار در فضای مجازی چه از نوع عمده آن . قشر خاصی باشد
ها و اطالعات که به   احتکار یا تحریم دادهکه ماهیت مادی داشته و چه از نوع) کاال

عنوان یک مال در میان متقاضیان آن، ارزش و اعتبار مادی پیدا کرده، انجام شود، 
بنابراین، با تغییر تجارت از . های بزرگ در جوامع مختلف شود تواند سبب بحران می

 .شیوه سنتی به الکترونیکی و غیرحضوری نیز احتکار قابل تصور است
 
  مجازات محتکران در احتکار الکترونیکیـ4

هایی  با توجه به حرام بودن احتکار از نظر شرعی، شارع مقدس در احتکار سنتی راه
از : برای تنبیه محتکر و ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه در نظر گرفته است؛ از جمله

، ]21 ؛1،ح30، باب487ص ،9[انبار بیرون آوردن و در معرض فروش قرار دادن 
حال درباره مجازات احتکار در تجارت الکترونیکی، . ها گذاری کردن کاال و مانند آن قیمت

 چه باید کرد؟ آیا افزون بر مجازات در احتکار سنتی، مجازات دیگری وجود دارد؟ 
های  با توجه به این که هدف از مجازات محتکر، ایجاد امنیت اجتماعی است، مجازات

بر مجازات احتکار سنتی، برای محتکران در تجارت الکترونیکی تواند افزون   میزیر نیز
 :در نظر گرفت

ها و  افزارها، به اشتراک گذاشتن داده فک سایت فیلتر شده، فعال کردن نرم) 1
ها و  در احتکار الکترونیکی آنجا که موضوع احتکار، داده. ها گذاری آن اطالعات و قیمت

شوندکه از طریق   میاشتراک گذاشته شده، فروختهها و اطالعات به  اطالعات است، داده
گیرد اما آن جا که موضوع احتکار، کاال   میفک فیلتر درگاه فروشگاه مجازی صورت

است، این خود کاال است که با فک فیلتر سامانه و فعال سازی نرم افزارهای خدماتی، 
رد عمل شده و در صورت امتناع محتکر، حاکم شرع وا .شود  میعرضه جهت داد و ستد،

؛ علوی گرگانی، 24/11/92موسوی اردبیلی، استفتاء در . (کند  میاقدام به چنین کاری
 ).9/11/92استفتاء در 

2( IDها منتشر و به عنوان محتکر  ها یا رسانه ، عکس و آدرس کاربر محتکر در سایت
 .و مفسد اقتصادی معرفی شود
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گاه مجازی او قرارداده شود که امکان افزارهایی در سیستم الکترونیکی و فروش نرم) 3
های  افزارها و سرویس فعال کردن نرمییر یا مخفی کردن اطالعات یا غیرحذف یا تغ

خدماتی یا فیلترینگ سامانه، بدون هماهنگی اتحادیه صنف مربوطه برای او وجود 
 مجهز )اینترنت و تلفن(های ارتباط الکترونیکی وی  به عنوان مثال، سیستم. نداشته باشد

 .به سیستم گویای اطالعات فروش کاال شود
درصورت تکرار جرم، . نظارت بر بازار تجارت الکترونیکی و تنظیم قوانین بازدارنده) 4

های قانونی، سلب امتیاز یا پروانه تجارت الکترونیکی  پس از دادن تذکر و اعمال مجازات
 . تجارت الکترونیک استهای مقابله با محتکران فعال در عرصه بازار از دیگر راه

 های تجاری کشور به سیستم رصد کاال از تولید تا عرضه افزون بر این، مجهز کردن شبکه
ها راه حل  های تدافعی در قالب پروتکل ها و اتخاذ سیاست ، افزایش همگرایی دولت]27[

 . مللی استال رونیک در عرصه بازار داخلی و بینمناسبی برای مقابله با احتکار در تجارت الکت
 
 گیری یجهنت

احتکار الکترونیکی یکی از مسائل نوظهوری است که برخی از فقهای شیعه در همسانی 
در تجارت الکترونیک، ابزار تجاری و . احکام آن با احتکار سنتی اتفاق نظر دارند

احتکاری کاربر، وسایل ارتباط الکترونیکی است؛ اما فضای احتکار با توجه به نوع کاالی 
کاربر به قصد افزایش قیمت، اقدام به احتکار کاالها در . تکار شده متفاوت خواهد بوداح

افزاری در فضای مجازی و ذخیره کردن  فضای مادی یا غیر فعال کردن خدمات نرم
 های جانبی خود کرده و به بحران اقتصادی و اجتماعی دامن ها و اطالعات در حافظه داده
هم در تعریف و هم در شرایط با احتکار سنتی یکسان است و احتکار الکترونیکی . زند می

موارد خاصی که در روایات به عنوان اقالم احتکار مطرح شده، از باب ذکر مصداق در 
رو، حکومت اسالمی به  از این. زمان و مکان صدور روایات بوده، فرا زمانی و مکانی نیست

 جلوگیری کرده و محتکر را تعزیر هنگام مصلحت جامعه حق دارد از احتکار الکترونیکی
شیوه مجازات در احتکار الکترونیکی با توجه به ماهیت و نوع و میزان آن، باید . کند

 . باشد که اثرات الزم در بازدارندگی از جرم را داشته باشدای  بگونه
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