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ها نسبت به آن علم حضوري دارنـد  که همه انسان روازایناي سهل و ممتنع است؛ سهل مطالعه امنیت، مقوله
یکی از ابعـاد امنیـت، امنیـت     شود.که معانی، سطوح، ابعاد و ارکان مختلفی را شامل می جهتازآنو ممتنع 

نام دارد که » مرجع امنیت«اقتصادي و یکی از سطوح آن امنیت فردي است. همچنین یکی از ارکان امنیت، 
ر، در بحـث حاضـ   امنیتـی اسـت.   کنشـگران است که صیانت از آن، مطلـوب  » موضوعی« نیترمهمبه معناي 

و بـه ایـن    قرارگرفتـه قواعد فقه امامیه مـورد بررسـی    در پرتو» امنیت اقتصادي افراد«ر دخیل د» موضوعات«
هاي مختلفی از امنیت اقتصادي افراد توجه نشان داده و سه دسته قاعده فقهی ایم که فقها به جنبهنتیجه رسیده

از: قواعدي که تعـرض بـه    اندعبارتسه دسته اند. این کرده سیتأسرا براي صیانت از حقوق اقتصادي افراد 
 دهدو تضمین قرار می تأکیدقواعدي که امنیت اقتصادي افراد را مورد  کند؛نیت اقتصادي افراد را منع میام

 عنـوان بـه کنـد. در پایـان و   قواعدي که امنیت/آزادي اقتصادي افراد را محدود مـی  شناسد؛و به رسمیت می
قاعده مرتبط با امنیت اقتصادي (تحت عنوان مرجع امنیـت)، از   نیترمهمست، بندي بحث، سعی شده اجمع

  بین قواعد بررسی شده، استخراج و ارائه گردد.
  

 .نظام ،احترام ،آزادي ،اقتصاد ،امنیت ها:کلید واژه
  JEL :H55, A10, A13, P48, P43 بنديطبقه
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  مقدمه
: امنیـت از چـه چیـزي (منبـع     انـد قائـل براي امنیت چهار رکـن   معموالًدر مطالعات امنیتی نوین 

 ی (موضوع امنیت) هایتهدید امنیت)، امنیت با چه چیزي (منبع تأمین امنیت)، امنیت براي چه چیز
(Nasri & Eftekhary: 2004 34) .(مرجع امنیت) و امنیت براي چه هدفی  

و لذا انواع مختلفی براي آن در نظـر  کانون اصلی مطالعات امنیتی معطوف به مرجع امنیت است 
تواند فرد باشد (امنیت فردي) یا جامعه باشد (امنیـت  شود؛ مرجع امنیت از حیث سطح میگرفته می

المللـی)؛ همچنـین از حیـث    المللی (امنیـت بـین  عمومی) یا کشور باشد (امنیت ملی) و یا محیط بین
(امنیت نظامی) یا امور اقتصادي (امنیت اقتصـادي)  تواند ناظر به امور نظامی باشد موضوع و ابعاد می

یا امور فرهنگی (امنیت فرهنگی) یا اجتماعی (امنیت اجتمـاعی) یـا سیاسـی (امنیـت سیاسـی) و یـا       
  ).زیستمحیطزیستی (امنیت 

 هاآنهر یک از  تأخرهاي تقدم و مطالعه مرجع امنیت در هریک از این سطوح و ابعاد و حالت
یک مبنـاي فکـري و یـا ایـدئولوژیکی اسـت چراکـه ایـن مطالعـات ماننـد دیگـر            تردید نیازمندبی

ــه     ــارغ از علق ــی و ف ــو انتزاع ــه نح ــانی ب ــوم انس ــات عل ــدتیِ مطالع ــترهاي عقی ــا و بس ــان و  ه طراح
ی ادعـای » جع امنیتمر«کنندگان آن تصوري بدون تصدیق است. بر این اساس صرف مطالعه عرضه

الیـه تحقیـق خـود را بـراي     ضروري است هـر محققـی، مضـاف    کننده و ناصحیح و لذااست گمراه
خواهد در یک بعد خاص یا در یک سطح معین می مثالعنوانبهخواننده تبیین نماید به این نحو که 

هایی مانند لیبرالی یا کمونیستی و یا اسالمی مورد مطالعه قرار دهد یا مرجع امنیت را در بستر اندیشه
  .1هاي سیاسیگیرينند قواعد حقوقی، ساختارهاي رسمی و موضعهایی مادر بستر واقعیت

» نظام فکري اسـالمی «آن در بستر » فردي«سطح  اًیثانامنیت و » اقتصادي«بعد  اوالًدر این تحقیق 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر این اساس ضمن تعریف امنیـت و ابعـاد و عناصـر و انـواع آن،     

را شرح داده و قواعدي که در این زمینه توسط فقهاي شـیعه ارائـه    مقصود از مرجع امنیت اقتصادي

________________________________________________________________ 

انکار عالقه و «دارد: بیان می» االقتصاد االسالمی؛ علم یا وهم«به عنوان مثال منذر قحف، اقتصاددان برجسته اسالمی در کتاب  -1
رو در ان اروپـا مـردود و خطـا بـود... از ایـن     هاي دینی و اخالقی از سوي نسل پیشین اقتصـاددان رابطه بین علم اقتصاد و ارزش

  ).Monzer Qahf, 2005: 158» (تر بودیمهاي اخیر شاهد بازگشت گسترده به گرایش انسانیسال
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در آنچـه کـه در نظـام فکـري اسـالمی       هـا آندهـیم تـا از خـالل    شده است مورد بررسی قـرار مـی  
اسـت معلـوم    قرارگرفتـه مسائل اقتصادي در سطح فردي مورد بیشـترین توجـه و اهمیـت     خصوص

  گردد.
  

  آنشناسایی امنیت اقتصادي و مرجع  -1
  تعریف امنیت، ابعاد و عناصر آن -1- 1

است. » االمان«و » االمن«و    Securityامنیت از حیث لغوي برابر نهاد  تعریف امنیت: -1-1-1
: Moeen ،1996تعریـف شـده اسـت (   » بـی بیمـی  «و » در امن بودن» «ایمن شدن«در زبان فارسی به 

» در امن بودن» «اطمینان«که بر محور معنایی ). در زبان عربی مشتقات متفاوتی از آن ارائه شده 354
  قرار دارند» مورد اعتماد و اطمینان» «حمایت» «ضمانت و محافظت«

(Esfehani Raagheb  1996: 148, Fares & Ibn: 1983: 48-49)   در زبان انگلیسی نیـز ایـن .
ی از تـرس یـا   مشتق شـده کـه بـه معنـاي رهـای      Securus و از ریشه  Securitaمفهوم از واژه التین 

نگرانی، امان، اطمینان، حفاظت و صیانت به کار رفته است. آنچه در این کاربردها در خـور توجـه   
هاي گونـاگون اسـت کـه حکایـت از وجـود مـدلول       نمایاند شباهت معانی لغوي امنیت در زبانمی

  ).Eftekhary, 2012: 80شناسان مختلف از واژه امنیت دارد (مشابهی در نزد زبان نسبتاً
اما بر خالف معناي لغـوي، معنـاي اصـطالحی ایـن واژه داراي تعـاریف بسـیار متفـاوت و گـاه         

تعریـف   150اي که در یک بررسـی اجمـالی در چنـد سـال پـیش، بـیش از       گونههمتعارضی است ب
  .v.Eftekhary(1 :1997 ,-27 :2-60متفاوت از این واژه یافت شده است (

، با مبنا قـرار دادن معنـاي   2ف از موضوع این نگاشته خارج استپرداختن به این تعاری ازآنجاکه
  گیریم.، بحث را پی می»امنیت اقتصادي«(فراغت از تعرض و تهدید) در ترکیب » امنیت«لغوي 

________________________________________________________________ 

البته الزم به ذکر است که بخشی از این تکثر تعاریف ناشی از اختالف برداشت از اصطالح امنیت است و بخشی دیگر ناشی  1-
گونه که باري بوزان بیان داشته است به این معنا که هنوز پردازش نظـري درخصـوص حـوزه    از توسعه مفهومی واژه امنیت آن

) و بخشی دیگر ناشی از سطوح و ابعاد مختلف امنیت که از سطح فردي Navidniya, 2009: 15معنایی این واژه ادامه دارد (
  ).Rabiee, 2004: 4-5شود (المللی و از بعد نظامی تا زیست محیطی را شامل میتا بین

  .Eftekhary, 2012: 80-91براي اطالعات بیشتر در این خصوص ر.ك:  -2
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کننـده  بـه عوامـل تـأمین    معمـوالً در مباحث امنیت پژوهـی   ارکان یا عناصر امنیت: -1-1-2
 اصـطالحاً شـود کـه   امنیت و مرجع امنیت پرداختـه مـی  امنیت، عوامل تهدیدکننده امنیت، موضوع 

امنیت چه کسی «و » یراي چه/ امنیت چه کسانی یا چیزهایامنیت ب«، »امنیت از چه«، »امنیت چگونه«
  ).Eftekhary, 2012: 80شود (یاد می» ترین هدف امنیت)یا چیزي (عالی

، در سیاست »گونگی ایجاد امنیتچ«و » عوامل تهدیدکننده امنیت«، »کننده امنیتعوامل تأمین«
یا راهبرد امنیتی هر کشور و به عبارتی در دکترین امنیت ملی آن کشور مورد بحث و بررسی قـرار  

گیرد بدین معنا که هر کشوري با توجه به منابع تهدیدکننده امنیت و منـابع و امکانـات موجـود    می
  کند.ي ایجاد امنیت اتخاذ میترین سازوکار را براامنیت، بهترین و مناسب نیتأمبراي 

تحقق پیـدا   هاآن، مسائل و اهدافی است که امنیت براي »1موضوع/موضوعات امنیت«منظور از 
» متعلـقٌ بـه  «، اینکـه  دیگـر عبـارت بـه ؛ هاي امنیتی استهدف سیاست هاآنکند و رفع تهدید از می

گیرد. امنیت، مورد بررسی قرار می» موضوع«، چه چیزي است، تحت عنوان »سطحی«امنیت در هر 
  توانند بسیار متنوع و متعدد باشند و در سطوح مختلفی قرار بگیرند. موضوعات امنیتی می

اهمیـت در بـین   نامند که از بیشترین می» 2مرجع امنیت«باالترین هدف در موضوعات امنیتی را 
مبحث در بین مباحث امنیـت   نیترمهم» مرجع امنیت« طورکلیبهسایر موضوعات برخوردار است. 

از  حـال درعین) اما Rabiee, 2004: 116بخشد (پژوهی است و در واقع به مفهوم امنیت، هویت می
عبـارت دانسـت    توانخالصه مرجع امنیت را می طوربهبیشترین دامنه منازعات نیز برخوردار است. 

 3تـوان بـه تـدابیر اضـطراري    براي حفظ بقاي آن می اًیثانتهدید متوجه آن است و  اوالًاز چیزي که 
). در تعریـف دیگـري از مرجـع امنیـت، آن را عبـارت از      saeed poor, 2010: 32متوسـل شـد (  
هـا و  گذاريامنیت پایدار) موضوع سیاست نیتأماند که (با هدف تقلیل تهدیدات و واحدي دانسته

تـوان مرجـع   خالصه مـی  طوربه). male Karimi, 2005: 768شود (هاي امنیتی واقع میریزيبرنامه

________________________________________________________________ 

1 - object of security 
2 - referent object of security 

3- emergency measures هـاي معمـول و عـادي    . مقصود از تمهیدات یا تدابیر اضطراري، اقداماتی است که وراي رویـه
، Buzan, 2007: 49هـا همـراه اسـت (   هـا و محـدودیت  بـا ممنوعیـت   عمـدتاً سیاسی براي حل و فصل مسـائل قـرار دارد و   

Weaver  ،de Wilde.(  
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  امنیت را همان هدف امنیت دانست.
دخیـل در  » ضوعاتمو«ی مرجع امنیت در هر حوزه و سطح امنیتی ابتدا باید تمامی براي شناسای

امنیـت را تعیـین   » مرجـع « هـا آند، بتـوان از بـین   ی و فهرست نمود تا در گام بعآن حوزه را شناسای
  نمود.

واقع شدن را داراست تنها » مرجع«امنیتی، استحقاق و ظرفیت » موضوع«براي تعیین اینکه کدام 
، نسـبت بـا   »موضـوع «بودن یک » اهم«مالك و ضابطه ارائه شده (با توجه به تعریف مرجع امنیت)، 

چـه موضـوعی از بیشـترین اهمیـت برخـوردار اسـت،       سایر موضوعات است. براي تشخیص اینکـه  
تـر بـودن   توان در نظر گرفت از قبیل: تصریح مؤسس، مقنن یا شارع بـه مهـم  معیارهاي مختلفی می

هـا یـا در نظـر گـرفتن     گیـري یک موضوع در یک حوزه امنیتی، وجود بیشترین ترخیصات و سهل
ها براي یـک موضـوع، در   دودیتکمترین مح سیتأسبیشترین امتیازات براي یک موضوع خاص، 

نظر گرفتن بیشترین تدابیر اضطراري براي یک موضوع، گسـتردگی دایـره شـمول یـک موضـوع،      
 ارجحیت دادن به یک موضوع در موارد تزاحم و ....

انـد: امنیـت از   هاي مختلف تقسیم کـرده عالوه بر این، امنیت را از جنبه انواع امنیت: -1-1-3
شود. امنیت از حیث سطح به امنیت فردي، داخلی و امنیت خارجی تقسیم میحیث قلمرو به امنیت 

المللی قابل تقسیم است. امنیت از لحاظ رویکـرد بـه امنیـت    امنیت عمومی، امنیت ملی و امنیت بین
شـود. همچنـین   سلبی (نبود تهدید) و امنیت ایجابی (ایجاد شرایط و بسترهاي مناسـب) تقسـیم مـی   

بنـدي رایـج بـه شـش دسـته امنیـت نظـامی،        یا کارکرد با توجـه بـه تقسـیم    امنیت از حیث موضوع
  .1شودمحیطی تقسیم میاقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست

  امنیت اقتصادي: -2- 1
هاي سیاسی قرار گرفـت و بـا پایـان    میالدي مورد توجه نظام 1945ایده امنیت اقتصادي از سال 

ـ seyyed poor, 2003: 33واقع گردیـد ( جنگ سرد مورد توجه روزافزونی  کـه از دهـه   طـوري ه) ب

________________________________________________________________ 

بندي امنیت به این موضوعات، با الهام از مکتب امنیتی کپنهاگ ارائه شده و نخستین بار از البته الزم به ذکر است که تقسیم -1
ترین بستر مطالعات ها و هراس مطرح گردیده است و از آنجا که امروزه این مکتب، مهمسوي باري بوزان در کتاب مردم، دولت

جامعی در این حوزه برخوردار است، از پرداختن به موضوع امنیت در سایر مکاتب امنیتی (مکتب  نسبتاًامنیتی است و از نگاه 
  شناسانه) اجتناب شده است.سنتی، مکتب لیبرال و مکتب هستی
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تغییر » یک رویکرد امنیتی عنوانبهاقتصاد «به » یک بعد امنیت عنوانبهاقتصاد «به بعد توجه به  1990
-Terriff, 2004: 273گردیـد ( ماهیت داد و تعبیر امنیت اقتصادمحور جـایگزین امنیـت اقتصـادي    

گاه رابرت ماندل امنیت اقتصادي د). از دیOthers & Eftekhary, 2011: v.60, 57 به نقل از  282
کاالهـا و   نیتـأم میزان حفظ و ارتقاي شیوه زنـدگی مـردم یـک جامعـه از طریـق      «ست از ا عبارت

 :Mundell, 1998» (المللـی بیندر بازارهاي  خدمات و هم از مجراي عملکرد داخلی و هم حضور

نظم بین عوامـل اساسـی تهیـه نیازهـاي     «ست از ا یت اقتصادي عبارت). از دیدگاه بوزان نیز امن107
نیازهـاي   کـه طـوري بـه معیشتی انسان یعنی منابع اولیه تولید، توزیع کـار و درآمـد اعضـاي جامعـه     

از نبود و یا حتی احتمال نبود این ضروریات احساس خطر نکنند  هاآنشود و  نیتأم هاآنضروري 
  .)Akhavan Kazemi, 2008: v.29, 186» (نگردد سلب هاآنو آرامش و آسایش 

ساده عبـارت دانسـته شـده اسـت از اینکـه مـردم در        طوربهدر تعریف دیگري امنیت اقتصادي 
مالیات اخذ کنـد، احتکـار در میـان     هاآنامنیت داشته باشند و دولت با عدل و انصاف از  اموالشان

  ).Akhavan Kazemi, 2008: 186( ها متعادل باشندنباشد و قیمت
  

  مرجع امنیت اقتصادي: -3- 1
تـوان  امنیت اقتصادي ارائـه شـده اسـت مـی     در خصوصنظر در تعاریف گوناگونی که  با دقت

و همین نکته، تمـایز   است فنی ايیک نکته کلی را استنتاج نمود و آن اینکه امنیت اقتصادي مقوله
در امنیـت   دیگـر عبـارت بـه ؛ سازدنمایان میرا » مرجع امنیت در اقتصاد«با » امنیت اقتصادي«مفهوم 

هایی است که ثبات اقتصادي را براي فـرد و جامعـه بـه    اقتصادي سخن از ارائه راهکارها و مکانیسم
هاي که در مرجع امنیت در اقتصاد در واقع ما با فلسفه اقتصاد و پیشاارزشدرحالی ؛آوردارمغان می

این موضوع هستیم که در بعد اقتصادي زندگی انسان چه  ذهنی آن سروکار داریم و به دنبال تبیین
  چیزي از بیشترین اهمیت برخوردار است و باید بیشترین صیانت از آن صورت گیرد.

متعددي (نظیر مالکیت خصوصی، ثبات اقتصادي، » موضوعات«، امنیت اقتصادي، از دیگربیانبه
، از بیشـترین  »موضـوعات «از ایـن   کیـ امکـد شود اما اینکه افزایش درآمد دولت و ...) تشکیل می

  امنیت اقتصادي است.» مرجع«اهمیت در یک نظام اقتصادي و ایدئولوژیک برخوردار است، مبین 
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  در مطالعات فقهی و اصولی: هاآنمرجع امنیت اقتصادي در سطح فردي و جویش  -2
ترس و آسیب رسیدن  در آن فارغ از و روحاً جسماًست از حالتی که فرد ا امنیت فردي عبارت

 :Akhavan Kazemi, 2006زندگی کند ( هاآنبه جان و یا مال و یا آبروي خود یا از دست دادن 

یک تعریف دیگر، امنیت فردي عبارت دانسـته شـده از مصـونیت و حرمـت یـک       بر اساس) و 23
 هـم  ،) که این حقـوق Jahan Bozorqi, 2009: 51شخص از تعرض و تجاوز به حقوق مشروعش (

توانـد مـادي   تواند معنوي باشد مانند حق بر آزادي، حق بر آبرو، حق بر مـذهب و ... و هـم مـی   می
  باشد مانند حق بر حیات و حق مالکیت.

امنیت اقتصادي در این سطح در دو جنبه سلبی و ایجابی قابل بازتعریف است؛ جنبـه سـلبی آن   
قتصـادي مشروعشـان و جنبـه ایجـابی     ست از مصونیت افراد از تعرض و تجاوز به حقـوق ا ا عبارت

امکــان تحقــق آزادانــه     منظــوربــه ســت از ایجــاد بســترهاي الزم   ا امنیــت اقتصــادي عبــارت  
  تک افراد.هاي اقتصادي مشروع تکاهداف/خواسته

تـوان قواعـدي را   ست که در سنت مطالعات فقهـی و اصـولی نیـز، مـی    ا داعیه این تحقیق بر آن
 بی را در بر دارد به این معنا که قواعد فقهی مربوط به حوزه اقتصادیافت که این وجوه سلبی و ایجا

توان در سه دسته مورد مطالعه قرار داد؛ قواعدي که تعرض به امنیت اقتصادي افـراد را  فردي را می
دهد، قواعـدي کـه   و تضمین قرار می تأکیدکند، قواعدي که امنیت اقتصادي افراد را مورد منع می

  کند.امنیت/آزادي اقتصادي افراد را محدود می
  

  کند (وجه سلبی):قواعدي که تعرض به حقوق اقتصادي افراد را منع می -1- 2
توان در دو گروه مورد مطالعه قرار داد؛ قواعدي که بر مطلق حرمت و این دسته از قواعد را می

ادي افـراد داللـت دارد و قواعـدي کـه بـر لـزوم جبـران خسـارت         ممنوعیت تعرض به حقوق اقتص
  (ضمان) در صورت تعرض به حقوق اقتصادي افراد داللت دارد.

  
  قواعد ناظر بر ممنوعیت تعرض به امنیت اقتصادي افراد: - 1-1- 2

در مورد مفهـوم ایـن قاعـده اخـتالف نظـر فراوانـی وجـود دارد امـا          :قاعدة ال ضرر -2-1-1-1
توان بیان داشت که با توجه به این قاعده، ضرر در اسالم مشروعیت ندارد به این معنا که یم اجماالً



  پژوهشی) - (علمی ششمشماره , دانشنامه حقوق اقتصادي  8

و هم اینکه در مقام عمل کسی نباید به دیگري ضـرري   1شودهم حکم ضرري در اسالم وضع نمی
  ).Mohaghegh Damaad, 1984: 1, 150وارد سازد (

ست که این قاعده تنها دربـاره  ا اند اینتهاي که برخی فقها در خصوص این قاعده بیان داشنکته
کند به این الناس است و محدوده سلطنت مالکان و ارباب حقوق را نسبت به یکدیگر تعیین میحق

معنا که سلطه مالکی محدود به حدي است که دیگر مالکان یا صاحبان حقوق از این سلطه متضـرر  
توان گفت کـه ایـن قاعـده تنهـا بـا قاعـده       می) و لذا Shobeyri Zanjani, 1997: 9, 3010نشوند (

 ,Imam Khomeiniنماید (کند و در برخی موارد دایره آن را محدودتر میتسلیط تعارض پیدا می

n.d: 1, 63.(2  
توان قاعده الضرر را از جمله عموماتی دانست که به صیانت از امنیت اقتصـادي  در مجموع می

  ارد.د ياژهیوافراد از تعرض دیگران نگاه 
 حـق  توانـد اعمـال  نمـی  کـس هـیچ «بر اساس اصل چهلم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، 

  »قرار دهد. منافع عمومی غیر یا تجاوز به اضرار به را وسیله خویش
یکی از قواعد کلیدي، پرکـاربرد و عـام در حـوزه     قاعده احترام مال و کار مسلم: -2-1-1-2

ست کـه مـال مسـلمان و نیـز     ا اینعده احترام است. مقصود از این قاعده، مسائل اقتصاد اسالمی، قا
________________________________________________________________ 

البته الزم به ذکر است که این بخش از تعریف قاعده الضرر مورد اتفاق همه فقها نیست. به عنوان مثال بنابر نظـر حضـرت    -1
م، قاعده الضرر نه یک حکم الهی بلکه یک دستور حکومتی و والیی ازسوي پیامبر بوده است که در مقام فصل خصومت اما

  ).Imam Khomeini, n.d, 1, 55صادر شده است (
 تواند در ملک خود هرگونهگونه برشمرد: بنابر قاعده تسلیط، مالک میتوان اینموارد این محدودیت را به طور خالصه می -2

ها امکان بروز کس حق ایجاد مزاحمت براي او را ندارد. در برخورد این قاعده با قاعده الضرر این حالتتصرفی را بنماید و هیچ
اگر تصرف  –سبب عدم انتفاع دیگري گردد در اینجا قاعده تسلیط مقدم است  صرفاًیابد: اگر تصرف مالک در ملک خود می

 –گردد در اینجا نیز قاعده تسلیط حاکم است و عدم تصرف او موجب ضرر خود میمالک در ملک خود موجب ضرر دیگري 
شود بین فقها اختالف است و اگر تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر دیگري و عدم تصرف او موجب عدم انتفاعش می

ه دو قاعده الضرر در دو طرف امر دانند (در اینجا برخی معتقدند از آنجا کبرخی قاعده تسلیط و برخی قاعده الضرر را مقدم می
ماند قاعده سلطنت است اي که باقی میشوند و چون تنها قاعدهیابد و هر دو با هم متعارض هستند لذا هر دو ساقط میجریان می

 ,Musavi Bojnoordiکننـد ( باید به مفاد آن عمل شود و برخی دیگر با استناد به قاعده الحرج، ضرر بر مالک را رفع می
اگر تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر دیگري و عدم تصـرف او موجـب ضـرر خـودش      –)) 267-268 ,1 :1979

 Mohagheghشود همه فقها قائـل بـه حکومـت قاعـده الضـرر هسـتند (      نیست و به عالوه تصرفش نیز موجب انتفاعش نمی
Damaad, 1984: 1, 154-155.(  
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، Mohaghegh Damaad, 1984: 1, 213( ثمره کار او باید از تصرف مجانی و تعدي مصون باشـد 
1984 – Musavi Bojnoordi, 1979: 2, 82 –  Mostafavi, 1999: 24.(  

ست و این نشان ا روایت است که حرمت مال مسلم مانند حرمت خون او وآلهعلیهاهللاصلاهللا از رسول
دهد که بعد از امنیت جانی، امنیت مالی مسلمان در درجه دوم اهمیت قرار دارد. تفاوت قاعـده  می

کند و احترام با قاعده اتالف در این است که قاعده احترام، وظیفه مکلفین را قبل از تصرف بیان می
امـا برخـی فقهـا متـذکر ایـن نکتـه نیـز        ؛ کنـد نی را بیان میوافه بعد از تصرف عدقاعده اتالف وظی

است کـه متعلَـق ایـن مـال، فـرد       جهتنیازااند که احترام مال مسلمان از دو جنبه است؛ یکی شده
 ,Mostafaviکه خود مال، محتـرم اسـت و لـذا نبایـد هـدر رود (      جهتازاینمحترم است و دیگر 

  .3دانندالیه آن (مسلم) میخاطر مضافهی دیگر از محققین، احترام آن را فقط ب) اما برخ25 :1999
)، اجماع فقها بر آن Mostafavi, 1999: 24فقها در بیان مشروعیت این قاعده به سیره متشرعه (

)ibid :25خـود را نیـز مسـتند بـه ایـن قاعـده        يفتـوا و برخی  4اند) و نیز برخی روایات استناد کرده
  ست:ا هاآنند که موارد زیر از جمله اآورده
  .6را با قاعده احترام توجیه کرده است 5مرحوم صاحب جواهر اصل عدم تبرع -
انـد کـه   الـوثقی بیـان داشـته   ی در تکملـه عـروه  بودن، عالمه طباطبـای در دعواي بین هبه یا بیع  -

شـود  محسـوب مـی  ست که کسی که قائل بـه هبـه بـودن اسـت مـدعی      ا مقتضاي قاعده احترام این
)Musavi Khoee, 2000: 2, 36, 173.(  

ی که اذن در تصرف داده شده و دعوا بر سـر مجـانی یـا معـوض بـودن آن اسـت نیـز        در جای -

________________________________________________________________ 

أنّ الظاهر أنّ احترام المال لیس لحیثیۀ مالیته القائمۀ بذات المال المقتضیۀ لتدارکه و عدم کما قال العلّامۀ األصفهانی رحمه اللّه:  -3
  .)Mostafavi, 1999: 26ذهابه هدرا بل لحیثیۀ إضافته بإضافۀ الملکیۀ إلى المسلم (

 . -Journal Of Fiqh Ahl Beyt (a.s), v. 22, p.p. 123براي اطالعات بیشتر ر.ك:  -4
بدون  عدم تبرع است بنابراین اگرکسی چیزي به دیگري بدهد در ظاهر هرکس مالی به دیگري بدهد«قانون مدنی:  265ماده  - 5

ه دیگري اقدام بـ  برحسب امر کسی هرگاه«داد: مقرر می 336همچنین ماده » توانداسترداد کند.می باشد اینکه مقروض آن چیز
خـود   عمـل  مسـتحق اجـرت   ،عامل مهیاي آن عمل باشد آن شخص عادتاً یا براي آن عمل اجرتی بوده و که عرفا عملی نماید

 ».تبرع داشته استد که قص اینکه معلوم شود مگر بود خواهد
) و در عقد کفالـت  Najafi, 1982: j 26, 173توضیح آنکه ایشان در عقد حواله امکان رجوع محیل علیه به محیل را ( -6

 داند ) با توجه به این قاعده جائز میNajafi, 1982: 191, 26امکان رجوع کفیل به مکفول را (



  پژوهشی) - (علمی ششمشماره , دانشنامه حقوق اقتصادي  10

  ).Tabatabaee, 1982: 2, 173اند (برخی فقها این قاعده را جاري دانسته
ــ    - ــه ک ــا ایــن قاعــده توجی ــز جــواز اخــذ اجــرت از ســوي قاضــی را ب ــدردهبرخــی دیگــر نی   ان

 )Iraqi, 1999: 92.(  
ز بودن عقد مضاربه، در صورت بر هم خـوردن عقـد، عامـل بـر اسـاس قاعـده       با توجه به جای -

و همچنـین اسـت در    )Khansaree, 1983: 3, 407باشـد ( مثـل عملـش مـی   الاحترام، مستحق اجره
  .113Musavi Bojnoordi(7 ,1 :1979 ,-114صورت فساد مضاربه و جهل عامل به آن (

 Musaviخـاطر قاعـده احتـرام (   هالمثل اسـت بـ  ضامن اجره مستأجردر صورت بطالن اجاره،  -

Khoee, 1989: 147در هـر جـا کـه عقـد اجـاره فاسـد اسـت،        «گوید: ). محقق حلّى در شرائع مى
المسمى شود، خواه از اجرتالمثل واجب مىیا جزئا استیفاى منفعت شده باشد، اجرت کالًچنانچه 

، قـول  مسـئله در ایـن  «گویـد:  صاحب جواهر در شرح ایـن عبـارت مـى   » ر باشد و خواه کمترزیادت
 ,Najafi» (است اتیقطعاند و جزء مخالفى نیافتم و گویى فقها این موضوع را جزء مسلمات دانسته

1982: 26, 173.(  
من مایضـمن بصـحیحه یضـ   «آیه اهللا مکارم شیرازي در کتـاب البیـع و در ضـمن بیـان قاعـده       -

و Makarem Shirazi, 2003: 145انـد ( اولین دلیـل ایـن قاعـده را، قاعـده احتـرام دانسـته       »بفاسده
, 1989: 2, 218Makarem Shirazee(8     همچنین ایشان یکی از ادله قوي قاعـده یـد را نیـز همـین .

  ).Makarem Shirazee, 1989: 2, 234( اندقاعده احترام دانسته
 Mohagheghانـد ( منافع مستوفات را نیز مستند به قاعده احتـرام کـرده  بسیاري از فقها ضمان  -

Damaad, 1984: 1, 216.(  
توان بیان داشت که قاعـده احتـرام از جملـه مسـتقالت عقلـی      با دقت نظر در این استنادات، می
و بسیاري از مناسـبات اقتصـادي و اجتمـاعی بـر آن      قرارگرفتهاست که مورد امضاي شارع مقدس 

تـوان ادعـا کـرد بـدون وجـود ایـن قاعـده، بسـیاري از قواعـد و          اي که میگونههشده است ب مبتنی
________________________________________________________________ 

مـال   ،که تمـام منـافع   گذارد قرار و اگرکسی مالی براي تجارت بدهد«دارد: قانون مدنی در همین زمینه مقر می 557ماده  - 7
کـه   معلوم شود اینکه مگر بود المثل خواهدعامل مستحق اجرت و شوددراین صورت معامله مضاربه محسوب نمی مالک باشد

 ».انجام داده است تبرعا عمل را ،عامل
  اند.در مجموع ایشان قریب به هشت بار به طور مستقیم و صریح در مواضع مختلف کتاب البیع به این قاعده استناد کرده -8
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هاي فقهی بدون مستند و دلیل خواهند ماند. در همین زمینه قانون اساسی جمهـوري اسـالمی   گزاره
از  اشـخاص  و شـغل  ، مسـکن ، حقـوق ، مال، جانحیثیت«دارد: ودوم بیان میایران، در اصل بیست

  »تجویز کند. قانون که مگر در مواردي است مصون رضتع
این قاعده که در واقع از تجلیات قاعده  قاعده کلما بطل العقد یتحقق اجره المثل: -2-1-1-3

ست که چنانچه معلوم شود عقدي از ابتدا باطل بوده اما طرفین با توجـه بـه   ا احترام است به این معنا
اگـر عقـودي ماننـد     مثـال عنوانبهالمثل آن خواهند بود. اند مستحق اجرهمفاد آن اقدامی انجام داده

به هر دلیلی دچار بطالن شود، هر یک از طـرفین کـه تـا قبـل از      هاآناجاره، مضاربه، جعاله و نظیر 
کشف بطالن عقد از مال یا کار دیگري منتفع شده باید به همـان میـزان، هزینـه آن را نیـز بپـردازد      

المسـمی،  تـوان بـه بهانـه بطـالن عقـد و اجـره      و هم کار مسلمان محترم است و نمی هم مال چراکه
  زحمات او را نادیده گرفت.

این قاعده نیز که از جهتی به قاعده احترام  قاعده وجوب التخلیه بین المال و مالکه: -2-1-1-4
ن اذن و رضـایت  کند به این معناست که اگر فردي به هر نحو بر مال دیگري بـدو بازگشت پیدا می

او استیالء پیدا کند واجب است از تصرف در آن اجتناب و از آن رفع ید نماید تا مالک بتوانـد در  
  ).Mostafavi, 1999: 303مال خود تصرف مالکانه نماید (

این قاعده از قواعد مشهور فقهی است کـه   ):قاعدة سماع قول ذي الید( دقاعده ی -2-1-1-5
گیـرد و محـور بسـیاري از    وسـیعی مـورد اسـتناد قـرار مـی      طـور بـه در اکثر مسائل فقهی و حقوقی 

سـت کـه   ا ). این قاعده به ایـن معنـا  Mohaghegh Damaad, 1984: 1, 25معامالت روزمره است (
ف نسـبت بـه آن مـال اسـت     گونه شخص در یک مال با شرایطی نشانه مالکیت متصرتصرف مالک

). وجه ناظر بر Hashemi Shahroodi & Others, 2004: 2, 503مگر آنکه خالف آن ثابت شود (
این قاعده در این است که اصل را بر مالک بودن متصرف یک مال قـرار داده و او   امنیت اقتصاديِ

  کند.نیاز میرا از اثبات مالکیت خویش بر اموالی که در دست اوست بی
اشـاره   السـالم علیـه ر اهمیت این قاعده همین بس که در روایت مسـتند ایـن قاعـده، امـام صـادق      د

ماند و نظام اقتصـادي و  اي وجود نداشته باشد بازار مسلمین پابرجا نمیکنند که اگر چنین قاعدهمی
  بازرگانی جامعه دچار اختالل خواهد شد.

وهفـتم قـانون   ت به حساب آورد که اصل سـی هاي اصل برائتوان یکی از جلوهقاعده ید را می
  دارد. تأکیداساسی جمهوري اسالمی ایران نیز بر آن 
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بر اساس این قاعده، اصل در کلیه عقود اعم از تملیکی و عهـدي بـر    :قاعدة اللزوم -2-1-1-6
). دلیل ذکـر ایـن قاعـده در زمـره     Mohaghegh Damaad, 1984: 2, 159ست (ا هاآنالزم بودن 

ست که چنانچـه چنـین   ا که بر ممنوعیت تعرض به حقوق اقتصادي افراد داللت دارند این قواعدي
شود که بسـیاري  اي وجود نداشته باشد و به عبارتی اصل بر جواز عقود باشد سبب میاصل و قاعده

در معرض فسخ و رجوع قـرار بگیـرد و افـراد هـیچ      هاآناز قراردادهاي بین افراد و حقوق مکتسبه 
کننـد نداشـته باشـند و هـر     واسطه عقود کسـب مـی  هن خاطري در مورد اموال و حقوقی که باطمینا

  باشد. هاآنلحظه انتظار رجوع و تعرض مالک سابق، پیشِ روي 
  

قواعد ناظر بر لزوم جبران خسارت، در صورت تعرض به امنیت اقتصادي افراد  - 1-2- 2
  (ضمان):

ی، مباحث مربوط به ضمان و انـواع مختلـف آن   ترین مباحث فقهترین و مبسوطیکی از مفصل
توان قواعـدي  می شود،ی به ضمان مربوط مینوعبهکه را مطالعات امنیتی، قواعدي » منظر«است. از 

انـد.  شـده  سیتأسـ دانست که با هدف صیانت از حقوق اقتصادي مشروع افـراد از تعـرض سـایرین    
ضمان بر دو قسم است: ضمان عقدي یا قـراردادي کـه بـه آن مسـئولیت قـراردادي نیـز        طورکلیبه

مسئولیتی «گویند. منظور از ضمان عقدي شود و ضمان قهري که به آن مسئولیت مدنی میگفته می
آید به این معنـا کـه   است که در نتیجۀ اجرا نکردن تعهدى که از عقد ناشى شده است به وجود مى

شـود بایـد از عهـدة    باعث اضرار هم پیمـانش مـى   لهیوسنیبدکند و عهد خود وفا نمىکسى که به 
 ). منظور از ضمان قهري نیز اینKatooziyan, 1995: 1, 74خسارتى که به بار آورده است برآید (

مسؤولیت انجام امرى و یا جبران زیانى که کسى در اثر عمل خود به دیگرى وارد آورده «ست که ا
  ).Emami, 2011: 1, 361» (ود او نهاده شودبر عهده خ

ها در ابواب مختلف فقه و قواعد متنوع فقهی پراکنده و قابل شناسـایی  هر دو نوع این مسئولیت
  شود:اشاره می هاآن نیترمهماست که در ذیل به 

ر مال به عقیده فقها، مقتضاى اولیه تصرف و یا استیال ب :قاعدة ضمان ید یا على الید -2-1-2-1
دیگرى این است که متصرف در مقابل مالک، ضـامن اسـت؛ یعنـى عـالوه بـر آن کـه مکلـف بـه         
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بازگرداندن عین در زمان بقاى آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت بـه آن وارد  
بنـابراین بـر   ؛ )61Mohaghegh Damaad ,1 :1984 ,( 9گردد باید از عهده خسارت وارد نیز برآید

 ,Jafari( این قاعده اگر کسى مالى از کسى گرفت ضمانت اولى آن مـال بـه عهـده اوسـت    اساس 

1997: 83– Jafari n.d: 107– Iravani, 2004: 2, 135 قانون مـدنی در همـین راسـتا     301). ماده
چیزي را که مستحق نبوده است دریافت کند ملـزم اسـت    اشتباهاًیا  عمداًکسی که «دارد: مقرر می

کسی که مالی را من غیرحـق  «دارد: همین قانون نیز مقرر می 303ماده ». آن را به مالک تسلیم کند
اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عـالم باشـد یـا     آن استدریافت کرده است ضامن عین و منافع 

  ».جاهل
ست که اگر از شخصی کار یـا کالمـی صـادر    ا قاعده به این معنا این :قاعدة الغرور -2-1-2-2

مسئول خواهد بود ( شود که باعث فریب و درنتیجه ضرر دیگري شود، فرد غارTaheri, 1996: 2, 

عقیـده   متـأخر در کتاب نکاح مطرح شده است اما برخی فقهـاي   معموالً). با اینکه بحث غرور 225
ــده    ــن قاعــده، قاع ــد کــه ای ــدارن ــان دارد    اي ع ــه جری ــت و در همــه ابــواب فق ــر اس  ام و فراگی

 ), n.b: v. 10, 196Rahmani(10.  
تـرین قواعـد در   این قاعده نیز از قواعد مشهور فقهی و یکـی از مهـم   قاعده اتالف: -2-1-2-3

سـت کـه هـرکس مـال     ا و بـه ایـن معنـا    n.b: 11Rahmani(11 ,-245 ,12قهري است ( نباب ضما
 ,Musavi Bojnoordiو تلف یا مصرف کند ضـامن صـاحب مـال اسـت (    دیگري را بدون اجازه ا

1979: j1, 3توان نوعی ضمانت اجرا براي قاعده احترام و قاعده الضـرر  ). این قاعده را در واقع می
دانست به این معنا که هرکس حرمت مال دیگري را پاس ندارد و بدین خاطر آن مال تلـف شـود،   

تواند مستقیم و بالمباشره باشـد یـا غیـر مسـتقیم و     برآید. اتالف میباید از عهده جبران خسارت او 
 بایـد  ضامن آن است و تلف کند را هرکس مال غیر«دارد: قانون مدنی بیان می 328بالتسبیب. ماده 

اینکه  اعم از و بدون عمد یا تلف کرده باشد روي عمد اینکه از اعم از بدهد قیمت آن را یا مثل و
________________________________________________________________ 

  اند.البته مواردى تحت عنوان ید امانى، به موجب ادله خاص از تحت عموم این قاعده خارج گردیده -9
هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 270قانون مسئولیت مدنی، ماده  1توان به قوانین ذیل اشاره کرد: ماده در این رابطه می - 10

 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  126، ماده 1382قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح مصوب  78، ماده 1366
  اند از غصب و اتالف.و فصل دوم قانون مدنی عبارت دانسته شده 307که اسباب ضمان قهري با توجه ماده توضیح آن -11
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  .»ضامن نقص قیمت آن مال است معیوب کند ناقص یا اگرآن را منفعت و یا عین باشد
قواعد فقهی مورد اشاره قـرار  دو دسته از  مجموعاًدر این بخش  بندي این بخش:جمع -2-1-3

تصـادي افـراد را   دسته اول قواعدي است که به نحو مطلقی، تعـرض بـه حقـوق و امنیـت اق     گرفت:
از قاعده ید، لزوم، الضرر، احترام و برخـی قواعـد    اندعبارتاعد دهند که این قومورد منع قرار می

ذکر این قواعد این است که در  تر نظیر قاعده کلما بطل العقد و قاعده وجوب التخلیه. برآیندجزئی
دهـی بـه یـک    شـکل  هاآنقواعد مستحکم و متقنی وجود دارد که هدف اصلی و اولیه  ،فقه امامیه

ایمن در جامعه است تا افراد با یـک اطمینـان خـاطر نسـبی از بـه رسـمیت       نظام اقتصادي منسجم و 
  شان به فعالیت در جامعه اقدام نمایند.شناختن حقوق اقتصادي

گیرد که عالوه بر دادن اطمینان روانی از به رسمیت شـناختن  دسته دوم نیز قواعدي را در بر می
جلوگیري از تعرض به این حقوق و نیـز جبـران    منظوربهرا نیز » ییهانیتضم«شان، حقوق اقتصادي

از قاعـده علـی الیـد، غـرور، اتـالف و       اندعبارتدهد. این قواعد خسارات ناشی از تعرض ارائه می
 تري نظیر من له الغنم فعلیه الغرم.قواعد جزئی

  
(وجه  دهدو تضمین قرار می تأکیدقواعدي که امنیت اقتصادي افراد را مورد  -2- 2

  ایجابی):
افراد، سه گونه قواعد فقهـی قابـل شناسـایی و مطالعـه      امنیت اقتصاديِ در خصوصبیان شد که 

است. قواعدي که در بخش قبل مورد بحث قرار گرفت در واقع، قواعدي بودنـد کـه بـه مقابلـه بـا      
پرداختند. در این بخـش بـه وجـه ایجـابی امنیـت اقتصـادي افـراد        ناامنی در امور اقتصادي افراد می

دهـیم کـه بـر سـلطه و اختیـار آزاد انسـان بـر امـور         و قواعدي را مورد بررسی قرار مـی  میپردازیم
  .شناسدیمکند و آن را به رسمیت می تأکیداش اقتصادي

  است: بیترتنیابهاهم این قواعد 
ست که هر مالکی نسبت به مـال خـود   ا این قاعده به این معنا قاعده تسلیط یا سلطنت: -2-2-1

کـس  تواند در آن هرگونه تصـرفی اعـم از مـادي و حقـوقی بنمایـد و هـیچ      مل دارد و میتسلط کا
سـت کـه   ا اصـل بـر ایـن    دیگـر عبارتبه؛ تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفاتش منع نمایدنمی
دلیل شرعی خالف آن ثابـت گـردد    موجببهگونه تصرفات براي مالک مجاز است مگر آنکه همه

)Mohaghegh Damaad, 1984: 1, 226       این قاعـده داراي دو بعـد اثبـاتی و سـلبی اسـت. جنبـه .(
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حق اوست و حق مزبور مطلق است و شـامل   ،ست که سلطنت مالک بر مال خویشا اثباتی آن این
 شــود مگــر آنکــه از ســوي شــارع منــع صــریحی وارد شــده باشــد هرگونــه تصــرفی در مــال مــی

)Mohaghegh Damaad, 1984: 1, 230ست کـه تصـرفات دیگـران    ا لبی آن نیز در این). جنبه س
نسبت به تصرفات او ممنوع است  هاآندر اموال مالک بدون اذن یا رضایت او و یا منع و مزاحمت 

  ).Mohaghegh Damaad, 1984: 1, 231منافات دارد (» سلطنت«زیرا با 
دایره شمول و استناد این قاعده بسیار گسترده است برخی تجلیات و استنادات فقهـی   ازآنجاکه

  کنیم:بیان می اختصاربهول و گستره آن روشن شدن شم منظوربهبه آن را 
حضرت امام در ضمن بحث اسـقاط خیـارات یـک بیـان کلـی در مـورد قاعـده تسـلیط بیـان           -

موال و الحقوق و النفوس، من القواعد المحکمۀ العرفیـۀ،  مع أنّ قاعدة السلطنۀ على األ«کنند که: می
شبهۀ و ال إشکال، و هی معمول بها فی جمیع الملل و النّحل، التزموا بشـرع   هاکرامتال تمس  یآلت

 Imam( »أم ال، فاالســتدالل علــى الســلطنۀ علیهــا بتلــک القاعــدة العقالئیــۀ، صــحیح ال ریــب فیــه

Khomeini, 1999: 4, 195.(  
توانـد فـرد   انـد کـه حـاکم مـی    در باب احتکار برخی فقها (نظیر شیخ مفید) قائل به ایـن شـده   -

محتکر را مجبور کند که مال مورد نظر را به قیمت معینی بفروشد. برخی دیگر (نظیر ابـن حمـزه و   
 که محتکر قیمت فروش خود را به قدري باال ببـرد کـه  ه تنها درصورتیاند کشهید ثانی) بیان داشته

گذاري کرده و به تواند خود، آن کاال را قیمتمترتب نشود حاکم میاي بر اجبار او به فروش فایده
حـق اجبـار    صرفاًدارند حاکم با استناد به این قاعده بیان می متأخراما مشهور فقهاي ؛ فروش برساند

ه قیمت نیـز بـر عهـده    گذاري بر کاالي او را و البتمحتکر به فروش کاال را دارد و نه تسعیر و قیمت
  .64Bahrani(12 ,18 :1983 ,-65شود (شود بلکه با توجه به بازار تعیین میمحتکر گذاشته نمی

  ).ibid, 18, 391رجوع مشتري به بایع فضولی ( -
(به نقل  13کنیز و نیز حیوانات دوفروشیخرعدم حرمت جدایی انداختن بین مادر و فرزند در  -

________________________________________________________________ 

و به قال ابن البراج و «(مکانیسم بازار). » تعالى  یبیعه بما یرزقه اهللاو قال الشیخ: ال یجوز للسلطان ان یجبر على سعر بعینه، بل « -12
  ».الظاهر انه هو المشهور بین المتأخرین و ؛ابن إدریس

جنید قائل به تحریم تفریق بین ام و طفل قبل از استغتاي طفل براج و ابنفقها نظیر شیخ مفید، سالر، ابن توضیح آنکه برخی -13
داند و شهید هم در مسالک و روضه این قول را پذیرفته اما در مقابل، محقق در اند و عالمه در تذکره، این قول را مشهور میشده
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  ).Bahrani, 1983: 19, 418از 
  ).352ibid ,20 ,( 14عدم شرطیت عدالت در رشدي که موجب زوال حجر است -
  ).ibid, 20, 359( 15آیدعدم شمول حکم حجر به مالی که پس از وقوع حجر به دست می -
 مستأجرجواز انتقال یا شریک گرفتن در مزارعه توسط عامل و نیز اجاره عین مستاجره توسط  -

، مالک منفعت است و بنابر قاعـده تسـلط امکـان تصـرف مالکانـه را      مستأجرکه عامل و دلیل آنهب
  ).333ibid – , 1982: 27, 41Najafi ,21 :( 16دارد

  ).357Bahrani ,21 :1983 ,( 17امکان عقد مساقات در مورد درختان غیرمثمر -
  ).560ibid ,22 :) و وصی (63ibid ,22 :( 18عدم شرط عدالت در مورد وکیل -
آیـد و نـه   وقـف، مـال موقوفـه بـه ملکیـت خداونـد در مـی        کـه معتقدنـد بـا   همچنین کسـانی  -

هاي ملکیت، تسلیط است و حال آنکه ست که از نشانها شان اینهایاستدالل علیهم از جملهموقوف
  .)ibid: 22, 252اي بر مال موقوفه جز انتفاع ندارند (علیهم هیچ سلطهموقوف

  .)ibid: 22, 231( ر این قاعدهجواز اختالف در هبه به فرزندان بناب -
  .)ibid: 22, 604(قبول منجزات مریض -
  .)ibid: 23, 237(اثبات والیت موال بر عبد -
  .)ibid: 24, 547(جواز تصرف در مهر قبل از قبض و تمکین -
صاحب مسالک  گفته اگر فردي به دیگري اذن دهد که در ملک او نماز بخواند و سـپس از   -

                                                                                                 
این موارد  صرفاًادریس و دیگران با استناد به قاعده تسلیط، لمختلف و االرشاد و ابنهر دو کتابش و شهید در لمعه و عالمه در ا

  اند. را داراي کراهت دانسته
اند که براي زوال حجر عالوه بر بلـوغ و رشـد،   توضیح آنکه برخی فقها نظیر شیخ و برخی فقهاي شافعی قائل به این شده -14

  شهور و  با توجه به اصل تسلیط این شرط وارد نیست. شرط عدالت نیز الزم است اما بنابر نظر م
کند اما دیگر فقها چـون  البته عالمه در القواعد و التحریر قائل به این شده است که حکم حجر به این اموال نیز سرایت می -15

در  صـراحتاً قاضی  دهند مگر آنکهدانند، به اصل تسلیط رجوع کرده و حکم به عدم سرایت میاین مورد را از موارد شک می
  حکم خود این مورد را قید کرده باشد.

  اند که انتقال این منفعت اشکالی ندارد اما تسلیم آن مال منوط به اذن مالک است.البته فقها بیان داشته -16
اردبیلی اند عقد مساقات تنها در مورد درختان مثمر صحیح است اما کسانی مثل محقق توضیح آنکه برخی فقها بیان داشته -17

  چنین عقدي نیز صحیح است.» المومنون عند شروطهم«و » اوفوا بالعقود«معتقدند بنابر قاعده تسلیط و نیز عموم 
  توضیح آنکه موکل بنابر قاعده تسلیط این حق را دارد که مال خود یا امر خود را به هر انسانی ولو فاسق احاله دهد. -18
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از ملک او خارج شد و اگر وقت به قدري ضیق اسـت کـه در صـورت     فوراًد باید داذن خود برگر
شود باید در حین خروج، نماز خود را بخواند و رکـوع و سـجودش   خروج از ملک او نماز قضا می

ــان نزدیــک   ــد تاحــد امک ــام دهــد و بای ــا اشــاره انج ــد را ب ــروج انتخــاب کن ــراي خ ــرین راه را ب  ت
 )Najafi, 1982: 8, 229.(  

بنابر نظر صـاحب جـواهر فقـط     ،اگر دو نفر مالی را بخرند و یک نفر در آن مال تصرف کند -
تواند در صورت اعمـال خیـار،   شود و خیار شریک به قوت خود باقی است که میخیار او باطل می

  ).Bahrani, 1983: 23, 70قیمت را مطالبه کند (
که خواست به شریک دیگر اذن در تصرف بدهد یـا اذن خـود    هر وقتتواند هر شریکی می -

  .Najafi, 1982: 26, 306را پس بگیرد (
سـود   هـا آناي که در آن حصه دو شریک مساوي است اما براي یکـی از  عدم بطالن مضاربه -

  ).Seifi Mazandarani, 2005: 107شود (بیشتري قرار داده می
در ذیـل بحـث والیـت فقیـه بـر       »بحوث فقهیه هامه«اب کتاهللا مکارم شیرازي در حضرت آیه -

تمام زمین از آنِ امام دانسـته شـده    هاآنکنند که در اموال و انفس، سه دسته از روایات را ذکر می
به بعد) و سپس همه ایـن سـه دسـته روایـات را در مقابـل       Makarem Shirazi, 2000: 556است (

نیز جواز بیع، عتق، هبـه، وقـف، وصـیت و ... قـرار      و »الناس مسلطون علی اموالهم«عموماتی چون 
 :Makarem Shirazi, 2000( رسـانند احترام و تسلط مالکیت فردي را بـه اثبـات مـی    تاًینهاداده و 

هـاي  داننـد کـه خللـی بـه مالکیـت     ) و روایات فوق را حمل بر مالکیت معنـوي و حقیقـی مـی   560
  سازد.اعتباري وارد نمی

دارند کـه بـا   ماهیت اعراض را با این قاعده توجیه و بیان می »کتاب البیع«حضرت امام نیز در  -
توجه به تسلیطی که مالک بر اموالش دارد، درواقع تفاوتی بین اعراض یا بیع یا هبه یا صلح و مانند 

 ,Imam Khomeini, 1999: 1شوند (نیست چراکه همگی از شئون سلطنت بر اموال تلقی می هانیا

 :Imam Khomeini, 1999اند (). همچنین ایشان یکی از ادله لزوم معاطاه را همین قاعده دانسته21
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  .19به بعد) 1999، 274 ,159
البه کند هرچنـد کـه قیمـت    تواند قیمت آن مال را مطدر صورت تلف مال غصبی، مالک می -

را  مسـئله ) و ابن ادریس ایـن  ibid: 1, 534باشد (ی که مطالبه کرده بیشتر از مکان تلف آن در جای
) و شـیخ  Ibn Edris, 1988: 2, 490-491مقتضاي عدل اسالم و ادله و اصول مذهب دانسته است (

  ).Ansari, 1988: 3, 255ذکر کرده است ( »الناس مسلطون علی اموالهم«خاطر عموم هنیز آن را ب
  .20ین قاعدهبعض ثمن و مبیع با استناد به ا در خصوصصحت خیار شرط   -
  و ... n.d: 4, 74Kashef Al Qetaa(21 ,جواز جمیع تصرفات در زمان خیار ( -
ست از گذشتن شخص از حقی که بـر دیگـري دارد یـا    ا اسقاط عبارت قاعده اسقاط: -2-2-2

 – Bahr Al olum, 1981: 1, 15ست براي همیشه (ا او بر ذمهفارغ کردن ذمه بدهکار از حقی که 
Hashemi shahroodi, 2004: 1, 481 & Others( سـت از یـک   ا اسـقاط عبـارت   دیگـر عبارتبه؛

آن صاحب حـق، از   موجببه ) کهطرفهارادي و با قصد انشاي یک طوربهجانبه (عمل حقوقی یک
ــویش  ــق خـ ــرصـــرفحـ ــم نظـ ــیو چشـ ــی مـ ــلِپوشـ ــه مقابـ ــد و نقطـ ــت  کنـ ــق اسـ ــال حـ  انتقـ

 )Mohaghegh Damaad, 1984: 2, 284, 292.(  
آزادي را دارد کـه از حقـوق    بنابر این، مفاد این قاعده بر این است کـه هـر فـردي ایـن حـق و     

  پوشی نماید.چشم یطورکلبهخود به نفع فرد دیگر یا  مکتسبۀ
ســت از رفــع یـد از ملــک و صــرفنظرکردن از آن   ا اعــراض عبـارت  قاعـده اعــراض:  -2-2-3

)Musavi Khoei, 1989: 990   د بــدون نقــل آن بــه دیگــري   ) یــا ســلب مالکیــت از خــو 
 )Shobeyri Zanjani, 1997: 1, 46سـت  ا گونه آمده است: اعراض عبارت). در تعریف دیگر این

صورت آن عـین ماننـد سـایر    اینش را به نیت اعراض ترك کند که دراز اینکه انسان عینی از اموال

________________________________________________________________ 

ن نظر مرحوم امام اشکال کرده و استناد به قاعده تسلیط در این مـورد را غیـر تـام    البته مرحوم شهید مصطفی خمینی به ای -19
النـاس  أنّ التمسـک بعمـوم قولـه   «ما ألقاه الوالد مد ظلّه حول التمسک بحدیث السلطنۀ لتصـحیح المعاطـاة و هـو:    «دانسته است: 

مسلّطون على أموالهم ألجل تصحیح المعاطاة غیر تام) «Mostafa Khomeini, 1996: 8.(  
باشد  و ادله خـاص تنهـا   توضیح آنکه برخی معتقدند از آنجا که شرط خیار مخالف سنت است محتاج به دلیل خاص می -20

  فسخ تمام عقد با رد تمام ثمن را بیان کرده است.
  ».ون على أموالهمو الحق أن جمیع التصرفات سائغۀ لما ذکرنا، و ألن النماء و المنافع ملکه أیضا، و الناس مسلط« -21
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  ).Moghniye, 1999: 4, 306-307مباحات خواهد بود (
بر اساس مفاد این قاعده نیز مقتضاي سلطنت یـک فـرد بـر امـوالش ایـن       ر:قاعده اقرا -2-2-4

 1259خواهد بود که بتواند هرگونه اقراري به ضرر خود بر این اموال صورت دهد. بر اسـاس مـاده   
ـ  هـرکس اقـرار  «بنابراین » خود ضرر بر به حقی است براي غیر اخبار عبارت ازر اقرا«قانون مدنی  ه ب

، این سـلطنت بـه نحـو    وجودنیباا). 1275(ماده » بود خواهد خود اقراره ب  ملزم کند حقی براي غیر
 حـاکم ثابـت شـود    نزد کذب اقرار اگر« 1276ش قرار نگرفته و لذا بر اساس ماده رمطلق مورد پذی

  .»اثري نخواهد داشت آن اقرار
به مال خود  کس به ضرر خود نسبتهرست که ا قاعده اقدام به این معنا قاعده اقدام: -2-2-5

 Musaviاقدامى کند، در مورد اقدام وى کسى به نفع او ضمان قهرى یـا مسـئولیت مـدنى نـدارد (    

Bojnordi, 1979, 1, 92 شخصى با توجه و آگاهى، عملى را انجام دهد کـه موجـب    هرگاه زین) و
ــان ت ــردد،   ورود زی ــه او گ ــران ب ــط دیگ ــدهوس ــود     واردکنن ــد ب ــارت نخواه ــئول خس ــان، مس زی

)Mohaghegh Damaad, 1984: 1, 221 صاحب مال وقتى احترام مـالش  فقها). به گفته برخی از ،
 ,Maraghi, 1995: 2آور نیست (را اسقاط کند و در مقابل آن، طالبِ عوض نباشد، این مال ضمان

488.(  
در این بخش قواعدي مورد اشاره قرار گرفت که وجه ایجابی  گیري این بخش:نتیجه -2-2-6

دهند. در این قواعد برخالف قواعد بخش نخست، سخن در مورد تأکید قرار میامنیت اقتصادي را 
شود بلکـه سـخن در ایـن    واقع می» تهدید«این نیست که امنیت اقتصادي از سوي چه عواملی مورد 

تـرین قاعـده   و عـام  نیتـر مهـم شـود.  مـی » تـأمین «واعـدي  است که امنیت اقتصادي با وجود چـه ق 
این نگاشته قاعده تسلیط است و قواعد دیگري نظیر اسقاط، اعراض، اقرار و اقدام  زعمبه نیبنیدرا

تـوان بـا   کنند. همچنین قاعده احتـرام را نیـز مـی   ی میتري قاعده تسلیط را بازگوینیز به نحو جزئی
تا با تقویـت آزادي و اختیـار در    اندآنکرد. همه این قواعد در پی  قرائتی جدید در این دسته ذکر

عرصه اقتصادي، امنیت اقتصادي افراد را تحقق بخشند برخالف قواعد دسته نخسـت کـه سـعی در    
  رفع موانع امنیت اقتصادي داشتند.

  
  کند:قواعدي که امنیت/آزادي اقتصادي افراد را محدود می -3- 2

؛ اسـت  قرارگرفتـه عد فقهی مربوط به امنیت اقتصادي افراد مورد بررسی تاکنون دو دسته از قوا
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امنیت اقتصادي افـراد رهنمـون شـود چراکـه     » مرجع«تواند ما را به اما صرف مطالعه این قواعد نمی
اي از نبایـدها و بایـدها در حـوزه امنیـت اقتصـادي      ر پراکنـده الجزایـ مه این قواعد در واقع مجمعه

تـاکنون بـه ایـن نتیجـه      دیگـر عبـارت بـه ؛ معلوم نشده اسـت  هاآنکز و نقطه ثقل افرادند و هنوز مر
ایم که در فقه امامیه احترام مال و کـار مسـلمان الزم اسـت، اجـرت عمـل او نبایـد بـه هـیچ         رسیده

االجـرا  » الزم«اي پایمال شود، هیچ ضرري نباید بر او تحمیل شود، همه تصمیمات اقتصادي او بهانه
تواند به استحکام عقود او خللی وارد کند، هـر آنچـه کـه در    اراده طرف مقابل نمی و و متقن است

ست و بر آن سیطره دارد مال او شمرده شده و محترم است، از هر اقدامی که مـانع انتفـاع   ا دست او
او از مالش شود باید اجتناب شود، هر کس او را بفریبد بایـد خسـارتش را جبـران کنـد، هـرکس      

ت او بر مالش دست یابد یا آن را تلف کند باید خسارت او را جبران نماید، و نیز اینکه بدون رضای
نماید  منتقلوي حق هرگونه تصرف و سلطه بر مالش را دارد چه بخواهد از آن منتفع شود یا آن را 

  یا حتی از آن اعراض کند.
ز قواعد فقهی را نیـز مـورد   ها نیازمند آنیم تا دسته دیگري ااین گزاره نیترمهماما براي کشف 

کند. با دقت نظـر در ایـن   هایی را بر موارد فوق تبیین میبررسی قرار دهیم؛ قواعدي که محدودیت
توان دریافت کدامین گزاره از بیشترین حمایت و صـیانت  هاست که میها و اهم و مهممحدودیت

  این سطح به آن اعطاء نمود. عد و درتوان عنوان مرجع امنیت را در این ببرخوردار است و می
  کند به این شرح است:هایی را تبیین میقواعدي که چنین محدودیت

سخن به میان رفته و بیـان   نیازاشیپراجع به مفهوم و مفاد قاعده الضرر  قاعده الضرر: -2-3-1
دهد که دیگران حق تعرض به امنیت اقتصـادي او و  گردید که این قاعده به فرد این اطمینان را می

 اما جهت و جنبه دیگر این قاعده که در اینجا مورد توجه اسـت، ایـن  ؛ اضرار نسبت به او را ندارند
العنان نیست شان مطلقر و آزادي اقتصاديدهد که اختیاست که این قاعده، به افراد، این بیم را میا

توانند به بهانه داشتن آزادي و سلطنت در امـور اقتصـادي، بـه دیگـران ضـرري را وارد      نمی هاآنو 
تـوان محـدودیتی بـر قاعـده تسـلیط دانسـت کـه        قاعده ال ضرر را می ،بنابراین از این حیث؛ سازند

  دست آورده بود.هش بآن فرد حق هرگونه تصرفی را در ملک خوی موجببه
تواند اضرار به افراد دیگر توجه به این نکته نیز مفید فایده است که این منع اضرار به غیر هم می

هـایی کـه امـروزه در بـاب شهرسـازي بـر       را شامل شود و هم اضرار به جامعه را و لـذا محـدودیت  
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  توجیه نمود. توان با قاعده ممنوعیت اضرار به جامعهشود را میمالکین تحمیل می
یکی دیگر از قواعدي که آزادي و اختیار اقتصادي انسان و بـه   قاعده حرمت اسراف: -2-3-2

رغـم  کند قاعده حرمت اسراف اسـت. در اسـالم، علـى   عبارتی سلطنت او بر اموالش را محدود می
را  مشروعیت مالکیت خصوصى، مالک اختیار تام ندارد که در غیر مصالح خود و یا اجتمـاع، مـال  

v. 52, Hosseini :2007 ,مصـرف کنـد، آن را از بـین ببـرد و یـا از آن اسـتفادة نامشـروع کنـد (        

مستقل و جامع، مطـرح   صورتبهفقهاي سلف بحث حرمت اسراف  ویژهبهدر کالم فقها و البته 
هایى از آن، مانند حرمت یا عدم حرمت زینت مسجد، اسـراف در آب  نشده و تنها به بررسى نمونه

و هماننــد آن، بســنده شــده اســت  23وضــو، وجــوب یــا عــدم وجــوب آبیــاري درختــان و زراعــت
)Rahmani: 2002, V. 29, 128 و  صـراحت بـه اولـین کسـی کـه از حرمـت اسـراف       ظـاهراً ) و

  یک قاعده عام یاد کرده مرحوم نراقی در عوائد االیام است. ورتصبه
) و لذا نـه ماننـد برخـی    Naraqi, 1995: 635داند (ی مال مییایشان اسراف را مصرف غیرعقال
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حتی] اگر انسان، قادر به خلق ماده با کار بود، «[که:  داردیمگونه بیان این نویسنده در ادامه در بیان ابعاد حرمت اسراف این -22
-شد ولى در آن صورت هم، حق تضییع و اسراف نداشت؛ زیرا خودش محصول اجتماع است. او واجـب مالکیت او مطلق مى

ت، بلکه فردى قائم به اجتماع است و اجتماع در نیروهاى علمى و فکرى و بدنى او دخیـل و صـاحب حـق    الوجود بالذات نیس
اگـر   -اما حق بخشش، وقف، صلح، ابراء و خدمت رایگان، تا زمانى که به اجتماع صدمه نزند و حق وصـیت و توریـث   ؛است

 .Hosseini, 2007: v( »شوداو سلب نمى از -بتوان آن را حق مورث دانست؛ چون ارث حق نیست ولى وصیت حق است
52, 129.(  

هـاى دیگـر نیـاز دارنـد، در     باشد که به آبیارى و رسیدگى هاآنتوضیح آنکه اگر کسى مالک زراعت یا درخت و مانند  -23
ست، ولى در ترك آبیارى مکروه است؛ زیرا تضییع مال ا«نویسد: ) عالمه در قواعد مى1ها دو قول وجود دارد: وجوب این هزینه

شود؛ زیرا آبیارى کردن گیاهان، زیاد کردن مال است و همان طور که بر انسان تملّک مال واجب عین حال بر آبیارى اجبار نمى
) فاضل 2شهید در مسالک نیز آورده است: اشهر اقوال عدم وجوب سقى و حرث است. »نیست زیاد کردن آن هم واجب نیست.

سقى و حرث گیاهان ابقاى ملک و صیانت آن «نویسد: عبارت قواعد، به عالمه اشکال کرده مى هندى در کشف اللثام در شرح
توان گفت که اگر به گیاهان رسـیدگى نکـرد حـاکم شـرع او را اجبـار      از تباهى است و ابقا و صیانت واجب است اگرچه مى

هـاى  کند، با این عمل خود داخل در انساناه مىرا تب هاآنکند و نخواهد کرد ولى در عین حال چون به گیاهان رسیدگى نمى
شوند، گیاهانى که با رسیدگى نکردن تلف مى«گوید: همچنین عالمه در قواعد مى »شود.هاى محجور مىسفیه شده و جزء انسان

او را بر این کار  را بر رسیدگى الزام نماید؛ زیرا رسیدگى نکردن تباه ساختن مال است و نباید هاآنتواند مالک حاکم شرع مى
  ).Shafiee, 2003: v. 33, 148( تأیید و امضا نمود
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و نه مانند برخی دیگر، اسراف در امور خیـر   24داندفقیهان، اسراف در امور خیر را به کلی جائز می
  .25شماردرا به کلی ممنوع می

آنچه که قاعده تسلیط و توابع آن  این حق و اختیار را ندارد که همۀ بر اساس این قاعده، مالک
هرچند حکم تکلیفی اعراض از مال  مثالعنوانبهاند را اعمال کند و لذا براي وي به رسمیت شمرده

شـود،  یا اسقاط حق، جواز است اما چه بسا در مواردي که این اعراض، مصـداق اسـراف واقـع مـی    
فقها کمتر به احکام تکلیفی مترتب بر اسـراف   متأسفانهحکم وضعی حرمت بر آن تعلق گیرد. البته 

عی این قاعده بوده است (بـراي اطالعـات   به بیان حکم وض هاآناند و بیشتر توجه و اهتمام پرداخته
  به بعد). Rahmani, 2002: v. 29, 181بیشتر ر.ك: 

اي که آزادي و اختیار اقتصـادي افـراد را هـدف قـرار     سومین قاعده قاعده نفی سبیل: -2-3-3
ست کـه هـر عملـی کـه     ا کند قاعده نفی سبیل است. این قاعده به این معناداده و آن را محدود می

د که دشمنان دین و یا غیرمسلمانان راهی براي سلطه و والیت بر مسلمانان پیدا کنند حرام سبب شو
 ,Al-Rahmaniو نیـز بـراي اطالعـات بیشـتر ر.ك:       - Salmanpoor, 2003: v. 35, 134اسـت ( 

2003: v. 32, 167تواند بـه بهانـه آزادي اقتصـادي و حمایـت اسـالم از      ). بنابر این هیچ فردي نمی
مالکیت او، امنیت اقتصادي کل جامعه اسالمی را نادیده گرفته و بـرخالف مصـالح جامعـه     سلطه و

  مسلمین اقدام نماید.
شیخ انصاري این قاعده را در تعارض با عموم ادله صحت بیع و وجوب وفاء به عقد و اکل مال 

 ,Musavi Bojnoordiعن تراض و نیز عموم الناس مسلطون علی اموالهم دانسته اسـت (بـه نقـل از    

1979: 1, 194.(  
هـاي آزادي اقتصـادي   توانـد یکـی از محـدودیت   این قاعده نیز می قاعده حفظ نظام: -2-3-4
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اند و قائل به اطالق در این زمینه هستند به این معنا برخی، اسراف را مصرف کردن مال بیشتر از حد متعارف و وسط دانسته -24
(برادر زاده  مؤمنکه حتی در امور خیر نیز اسراف شایسته نیست. این نظر را عالمه در تذکره بیان کرده و صاحب وافی و محمد 

). مرحوم شیرازي Naraqi, 1995: 635اند (به نقل از مولی محسن فیض) در شرح مفاتیح الشرایع فیض مورد تاکید قرار داده
 ).Shirazi, 2003: 50» (کل ما أضر بالبدن و أفسد المال یسمى إسرافا«در این باره فرموده است: 

اند. شهید در مسالک ایـن قـول را بـه مشـهور نسـبت داده اسـت (بـه نقـل از         برخی قائل به عدم اسراف در امور خیر شده -25
Naraqi, 1995: 635.( 
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را مقید به دیگر ابعاد و سطوح امنیت نمایـد. ایـن قاعـده کـه در      هاآنافراد تلقی و امنیت اقتصادي 
کـه هـر عملـی کـه موجـب       سـت ا کتب فقهی از قاعده اختالل هم از آن یاد شده است به این معنا

شان شود ممنوع اسـت و هـر عملـی کـه     و جامعه هاآنها و سستی معیشت اختالل در زندگی انسان
  ).Seyfi mazandarani, 2003: 1, 13باشد (موجب حفظ این نظام شود نیز واجب و الزم می

قـرار   ریتـأث ت تواند امنیت اقتصـادي افـراد را تحـ   بر این اساس، قاعده حفظ نظام از دو جنبه می
بر اموالشان منع نماید » مطلق«تواند افراد را از تصرف و تسلط دهد؛ یک جهت اینکه این قاعده می

مالک بر مالش را مجاز بدانـد و جهـت دیگـر آنکـه ایـن قاعـده       » تسلط«هاي و تنها برخی از جلوه
وان واجبـات  ن تحت عنتواند افراد را برخالف میل و رضایت قلبی به کاري وادار نماید که از آمی

اگر حیات عادي جامعه متوقف بر استمرار برخی مشـاغل   مثالعنوانبهرود. ی سخن به میان میکفای
ـ  دسـت  هباشد و در مقطعی این مشاغل بدون متصدي بماند بر همگان واجب است تا این مشاغل را ب

ه سـلطنت مغـایر اسـت و آن را    . این امر هرچند با قاعد26گیرند تا انتظام جامعه همچنان برقرار بماند
کند که این اصل و حکم اولیـه  اقتضا می تربزرگکند اما وجود یک مصلحت محدود و نقض می

حفظ حقوق فردي و احترام بـه مالکیـت افـراد اقتضـاي آن را دارد      حالدرعیندچار تعدیل گردد. 
، تا حـد امکـان از اثـرات    »یواجب کفای«شاغلی از طریق مکانیسم که در قبال الزام افراد به چنین م

اي در را محترم داشته و ما به ازاي معقول و منصـفانه  هاآنجانبی و خارجی این الزام بکاهیم و کار 
در نظر بگیریم. بسیاري از فقها با دقت به این نکته و با استناد به حرمت کار مسلمان،  هاآنقبال کار 

  ند.اجرت در چنین کارهایی شدهاقائل به جواز اخذ 
مسـتقل و البتـه بسـیار     صورتبه: در دانش فقه از عدالت در دو مورد 27قاعده عدالت -2-3-5

جزئی گفتگو شده است؛ یکی آنجا که عدالت یکی از صفات مجتهد، قاضی، امام جماعت، شهود 
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القضاء واجب کفائی و ذلک «فرمایند: چنین میاهللا خویی در مبانی تکمله در خصوص قضاوت اینم آیهبه عنوان مثال مرحو -26
 ,Musavi Khoei» (لتوقّف حفظ النظام المادي و المعنوي علیه، و ال فرق فی ذلک بین القاضی المنصوب، و قاضی التحکیم

2000, v. 41,6بها نظام نوع اإلنسان فإنّ ذلک آلتو مطلق التجارة «دارد که  گونه بیانی). شهید ثانی نیز در شرح لمعه این ی یتم
  ).Shahid sani, 1993: 3, p.p. 211-220» (من الواجبات الکفائیۀ

  گویند.می» Principle Of Fair Business«به این قاعده در اقتصاد امروز  -27
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  .28هاي متعددي نیز درباره آن تحریر شده استو گواهان و ... به شمار آمده و رساله
در مـورد امـوالی    عمـدتاً کـه  » قاعده العدل و االنصـاف «یک قاعده با تعبیر  عنوانبهمورد دیگر 

 115Najafi –-Kashef Al ,41 :1982 ,( 29میسـور نباشـد   هـا آناست که مخلوط شده و تفکیک 

, 1937: 1, 105, 2, 99, 206Ghetaa– , 1997: 5, 33Musavi Bojnoordi(30 .  
طوسـی و اسـتاد شـهید مرتضـی مطهـري از       نیرالدینصـ خواجـه در کنار این دو، بزرگانی نظیـر  

طوسـی   نیرالدینصـ خواجـه . انـد ادکردهیـ  زین یاجتماعروابط یک قاعده در عرصه  عنوانبهعدالت 
اندام و اعضاي فرعی آن به  عنوانبهقلب اقتصاد دانسته و سایر مسائل اقتصادي را  منزلهبهعدالت را 
) و شهید مطهري از غفلـت فقیهـان دربـاره    Khaje nasir al-Din, n.d: 258-259آورد (حساب می

اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه ما مورد «دارد: عدالت ابراز نگرانی نموده و بیان می
عموماتی در » اوفوا بالعقود«و » بالوالدین احسانا«از آیاتی چون  کهدرحالیغفلت واقع شده است و 

عدالت اجتمـاعی   مسئلهکه در قرآن کریم بر روي  تأکیديهمه  ولی با ایندست آمده است هفقه ب
هذا یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده است و این مطلب سبب رکود تفکر دارد مع

  ).Motahari, 1994: 27» (اجتماعی فقهاي ما گردیده است
تواند و معامالت می دوفروشیخرهایی پراکنده در فقه در باب رعایت عدالت در وجود آموزه

بستر مناسبی را براي فقهاي عظام ترتیب دهد تا چنین دغدغه و کاستی محسوسـی را بـا دقـت نظـر     
  اي عام در این زمینه ارائه دهند.مرتفع ساخته و قاعده

  
  گیريبندي و نتیجهجمع -3

د امنیت اقتصادي افراد . بخش اول این مقاله به وجه سلبی امنیت اشاره داشت و بر عوامل تهدی1
________________________________________________________________ 

مفصلی بر آن نوشته  نسبتاًعبداهللا مامقانی حاشیه  مألاي در باب عدالت نگاشته که مرحوم به عنوان مثال شیخ انصاري رساله -28
 است.

قاعدة العدل و االنصاف تعنی تقسیم الحق المختلف علیه بـین  «اند: گونه تعریف کردهبرخی، این قاعده را در این معنا این -29
فقهـاء   هـا صـحت الطرفین، و هی قاعدة شرعیۀ مستفادة من نصوص بعض الروایات الواردة، و یلتزم بها بعض الفقهاء بینما ینکر 

  ).Rohani ghomi, n.d: 3, 231» (آخرون
» به بعد، قاعده العدل و االنصاف Seyfi mazandarani, 2003, 1, 199«خصوص ر.ك: براي اطالعات بیشتر در این  -30

  ».به بعد، قاعده العدل و االنصاف Mostafavi, 1999, 159«و نیز 



  25                                                    بررسی امنیت اقتصادي افراد از خالل قواعد فقه امامیه با نگاهی به مرجع امنیت

بیان شد که اسالم براي امنیت اقتصادي افراد اهمیت واالیـی   اجماالًمتمرکز شده بود. در این بخش 
صیانت از حقوق اقتصادي افراد وضع شـده   منظوربهاي گسترده نسبتاًقائل شده و لذا قواعد متنوع و 

پردازنـد و بـر حرمـت    قتصـادي افـراد مـی   به تبیین و تأمین امنیـت ا  صرفاًاست. برخی از این قواعد 
تعرض به امنیت اقتصادي افراد اشاره دارند و برخی دیگر ضمانت اجراي تعرض به امنیت اقتصادي 

گونه برداشت نمـود کـه   توان ایناند. از مجموع مطالب و قواعد این بخش میافراد را نیز بیان کرده
وجـوب جبـران ضـرر در    «و » صـادي افـراد  حرمت تعـرض بـه امنیـت اقت   «کلیه قواعدي که در باب 

بیان شده است همگی قابل فروکاستن و اندراج تحت یکـی از  » صورت نقض امنیت اقتصادي افراد
بـه ایـن معنـا کـه همگـی       ؛است» قاعده احترام مال و کار مسلم«قواعد این بخش است و آن همانا 

  این قاعده قرار بگیرند. تواند تحت شمولقواعد مطرح در این باب با یک تحلیل ثانوي می
. در بخش دوم بر وجه ایجابی امنیت تمرکز شد و بیان گردیـد کـه در اسـالم قواعـدي چنـد      2

 ویـژه بهامنیت اقتصادي  ازآنجاکهشده است.  سیتأستبیین و استقرار امنیت اقتصادي افراد  منظوربه
لـذا عنـوان    ؛دارد» اقتصـادي  آزادي«گونه با مقوله اي تنگاتنگ و بلکه تساويدر سطح فردي رابطه

فهِم این نگرش و آموزه باشد. از مجموع قواعد اي انتخاب گردیده است که مگونههاین بخش نیز ب
توان یک قاعده کلیدي به دست داد و آن همانا قاعده تسلیط یا سلطنت است کـه  این بخش نیز می

شـود و مالـک   ی در نظر گرفتـه مـی  مطلقی براي مالکیت خصوص نسبتاًبر مبناي آن آزادي و اختیار 
  این قاعده به عمل آورد. يمقتضابهتواند هرگونه تصرفی در ملک خویش می

بـودیم تـا در ارتبـاط     یفرا موضـوع دنبال قواعدي ثانوي، عام و ه. در بخش سوم این مقاله ما ب3
ه جـامع فقـه بـه    بین حوزه مسائل اقتصادي با دیگر ابعاد زندگی افـراد، بتوانـد راهگشـا و مبـین نگـا     

کننـده اسـت   بخشی، تعیین بینِ زندگی باشد. بر این اساس قواعدي چند که در تنظیم این ارتباطات
عـدل و  لـزوم  مورد بررسی قرار گرفت. قواعد حفظ نظام، نفی سـبیل، الضـرر، حرمـت اسـراف و     

هاي آن امنیت اقتصادي افراد را پرداخت و صیقل داده و مرزها و چارچوب ینوعبهانصاف هریک 
توان دریافـت کـه   آنکه با دقت نظر در این قواعد می نیبنیدرااما نکته کلیدي ؛ اندرا روشن ساخته

از یک سو در راستاي محدود کردن قاعده تسلیط و از سوي دیگـر در راسـتاي تقویـت     هاآنهمه 
ی امنیت اقتصادي در سطح فردي را احترام بـه  مرجع نهای توانو لذا می اندلیتحلل قاعده احترام قاب

  مال و کار افراد ارزیابی کرد.
بنا بر این است که در موارد تزاحم بین حقوق افراد  معموالً. توضیح آنکه در قاعده حفظ نظام 4



  پژوهشی) - (علمی ششمشماره , دانشنامه حقوق اقتصادي  26

جامعه بـه معنـاي نفـی و     و حقوق جامعه، حقوق جامعه مقدم داشته شود اما این مقدم داشتن حقوق
شود اما نادیده گرفتن کامل حقوق افراد نیست و لذا با آنکه سلطنت مسلمین بر اموالشان محدود می

مسـلمین اقتضـاي    چنانچـه مصـلحت نظـام اجتمـاعیِ     مـثالً احترام آن به قوت خود باقی است و لذا 
ایـن امـر، لـزوم پرداخـت     کشی را داشـته باشـد،   خیابان منظوربهتصرف در امالك خصوصی افراد 

همچنان به قوت خود بـاقی   هاآنکند و احترام مال و کار دار نمیرا خدشه هاآنقیمت عادله اموال 
  خواهد بود.

چه اینکـه درسـت اسـت کـه بـر       ؛با چنین نگاهی قابل تحلیل است قاًیدق. قاعده نفی سبیل نیز 5
 ؛شـود اودات اقتصادي با کفار محدود میاساس این قاعده اختیار مطلق (سلطنت) افراد در جهت مر

 هـا آنالنفع برخی افراد خواهد بود و نه تعرض به امـوال  موجب عدم صرفاًچنین محدودیتی  اوالًاما 
اینکه در اینجا نیز تعارض منـافع برخـی    اًیثان ؛یا اضرارشان (تا مصداق نفی قاعده احترام تلقی شود)

اینکه با در نظر  ثالثاً ؛کندقاعده حفظ نظام بازگشت پیدا می افراد با مصالح کل جامعه است و لذا به
تـوان چنـین روابطـی را در    گرفتن یک دید کالن، چند وجهی و دورنگر براي قواعد اسالمی، مـی 

کنند نیز تحلیل نمود که منجر به نهایت به ضرر خود افرادي که چنین مراوداتی را با کفار برقرار می
خواهد شد و لذا براي صیانت از احترام و سلطنت بعدي افراد بر  هاآنکار  خدشه در احترام اموال و

  گیرد.مورد تحدید قرار می هاآناموالشان، سلطنت کنونی 
رعایـت احتـرام    منظـور بـه بر محدودیت سلطنت افراد بر اموالشان  وضوحبه. قاعده الضرر نیز 6

نـافع و محاسـن وجـود چنـین قواعـد و      مال و کار دیگران داللت دارد. البته پرواضـح اسـت کـه م   
تک افراد همان جامعه و از جمله افرادي خواهد سازوکارهایی در یک جامعه در نهایت متوجه تک

افراد بـا تسـلیم در برابـر     دیگرعبارتبه؛ اعمال شده است هاآنشد که در مقطعی این قواعد بر ضد 
شان، زمینـه نهادینـه شـدن ایـن قاعـده در      پوشی از بخشی از سلطنت خود بر اموالاین قاعده و چشم

  را نیز در بر خواهد داشت. هاآنخود  درازمدتمنافع  نیقیبهکنند که این امر جامعه را فراهم می
توان از این نگرش بهره برد که گونه که بیان شد میقاعده حرمت اسراف همان در خصوص. 7

براي مال و کار مسلمان احترام قائل است که حتی نقض این قاعده از سوي خـود   يااندازهبهاسالم 
در قاعـده حرمـت اسـراف مـا در واقـع از یـک طـرف بـا          دیگـر عبـارت بـه ؛ فرد را نیز برنمـی تابـد  

محدودیت قاعده سلطنت از سوي قاعده احترام مـواجهیم و از طـرف دیگـر بـا محـدودیت قاعـده       
حقوق جامعه چراکه نتیجه کـار و امـوال هـر فـرد در بسـتر امکانـات        سلطنت با قاعده حفظ نظام و
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گـرفتن   در نظـر تواند بـدون  داراي حق است و فرد نمی هاآنجامعه محقق شده و لذا جامعه نیز در 
احکام  ازآنجاکهاین حق جامعه، اموالش را هدر دهد و سرمایه خود و جامعه را نادیده بگیرد. البته 

احکام وضعی آن مورد تتبع و توجه فقهی واقـع نشـده اسـت     اندازهبهاسراف قاعده حرمت  تکلیفیِ
  لذا بیشتر باید این قاعده را یک قاعده مکمل یا ارشادي تلقی کرد. 

تر این منظومه قلمداد کرد چراکه افراد را مخیـر  توان وجه متعالی. قاعده عدل و انصاف را می8
ــت اقتصــادي مطلــق و زود مــی ــین امنی ــا چشــم دارد از ب ــازده خــود ی پوشــی از بخشــی از حقــوق ب

شان در قبال امنیت بلندمدت و چندجانبه (امنیت فرهنگی، روانی، اقتصادي، اخروي و ...) اقتصادي
افراد این سلطه، اختیار و حق را دارند که در همه جا عین حقـوق   دیگرعبارتبه؛ یکی را برگزینند

نشـان داده شـده کـه در برخـی مـوارد در صـورت        هـا آن خود را مطالبه نمایند امـا ایـن راه نیـز بـه    
هایشـان در مـراودات اجتمـاعی، امنیـت پایـدارتري نصیبشـان       پوشی از برخی حقوق و سـلطه چشم

گردد و به اقتضاي اصل اختیار، این خود افراد هستند که باید در مورد نتایج اقداماتشان دست به می
  آن، برترین راه را برگزینند.گري بزنند و با سنجش سود و زیان انتخاب
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