
  

  

  

  

  
  قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه

  *قواعد فقیه حاکم بر حق بر توسعه
  **مهدی فیروزی

  چکیده
ش مفهـومی و هنجـاری گستر  ی موجبا نحو فزاینده های اخیر، به تاب گفتمان حقوق بشر معاصر طی دههِش ر تحوالت پُ 

 عنوان حقـی بشـری و در بهتلقی توسعه . این امر تاکنون باعث شناسایی سه نسل از حقوق بشر شده است .آن شده است
قـوق همبسـتگی، در عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشـر و ذیـل عنـوان ح ، به»حق بر توسعه«نتیجه، پیدایش 
 ۀبـردن از توسـع  مشارکت و بهره شایستگی ها انسان ۀساس حق بر توسعه، همابر  .تجزیه و تحلیل است همین راستا قابل

بتـوان در آن هـای اساسـی را  حقـوق بشـر و آزادی ۀکـه همـدارنـد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در قـالبی 
  .استدراک نمود

توانـد  ، میدارد وانـیاهمیـت فرا اینکـهضـمن  ش،جهـت نوظهـور بـودن بـه ،و تبیین فقهی و حقوقی این حق بررسی
نظـر  بـه .اسـتاکم بر حق بر توسعه قواعد فقهی حدار تبیین  عهدهاین مقاله . زوایای گوناگون و ناپیدای آن را آشکار سازد

  .های فقهی این حق را تبیین نمایند توانند جنبه قواعدی همچون الضرر، اتالف، عدالت و نفی سبیل می رسد می

  .نفی سبیل ۀعدالت، قاعد ۀاتالف، قاعد ۀالضرر، قاعد ۀوسعه، قواعد فقه، قاعده، حق بر تتوسع :واژگانکلید

                                                           
 درحـال اسـالمی فرهنـگ و علـوم پژوهشـگاه حقـوق و فقـه پژوهشـکدۀ در نویسـنده که است ای پروژه از برگرفته مقاله این *

  .است آن اجرای
  m.firouzi14@yahoo.com پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی استادیار **

  ٢۵/٠٢/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ٢۴/٠٩/١٣٩۶:تاریخ تایید
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  مقدمه

 حقـوق یکـی از کـهبشـر باعـث شـده  در حفـظ، بهبـود و ارتقـای زنـدگی هنقش مهم توسع
مـورد  1»حـق بـر توسـعه«عنـوان  بـاایـن حـق  .بشـر قلمـداد گـردد ۀشـد شناخته رسمیت به

دسـامبر  ۴در  2»حق بر توسـعه ۀاعالمی«با تصویب و ته المللی قرار گرف سناد بینشناسایی اَ 
ــ ،١٩٨۶ ــ مجمــع عمــومی ســازمان ملــل متحــد، ١٢٨/۴١ ۀدر قالــب قطعنام  ۀوارد مرحل

: کنـد بـرای حـق بـر توسـعه ذکـر میسه اصـل  این اعالمیه ١ ۀماد. جدیدی گردیده است
را  نـام حـق بـر توسـعه وجـود دارد کـه ایـن حـق ، یک حـق مسـلم بشـری بـهاینکه نخست
ــا وجه نمی ــوان ســلب کــرد ی ــرار داد؛ دوم  ت ــد خاصــی از توســع ،اینکــهالمصــالحه ق  ۀفراین

و » حقوق بشـر« ۀهم ،اساس آنو فرهنگی وجود دارد که بر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
توانند کامًال تحقق یابند؛ سومین  ، میاند المللی آمده که در اسناد بین» های اساسی آزادی«

هـر  ،موجـب آن ته است که حق بر توسعه، یک حق بشری است که بـهگر این نکاصل بیان
در ایـن  ؛و برخـورداری از آن را دارنـد مردم استحقاق مشارکت، سهیم شـدن ۀانسان و هم

دارنـدگان ایـن  ۀصورت دعاوی یا مطالبـ ی از توسعه، بهفرایند صورت، حق نسبت به چنین 
  .)١٩١ص: ١٣٨٣سنگوپتا، : ک.ر(کند  حق جلوه می

بــه  ،مســتقیمصــورت مســتقیم یــا غیر بــه ،ی از اندیشــمندان در آثــار مکتــوب خــودبرخــ
های فقهـی  ، جنبـهنشدهبررسی و واکاوی  آنچهاند؛ اما  این حق پرداخته های حقوقِی  جنبه

حکـم مسـائل  جهـت جایگـاهی کـه در فهـم در این میان، قواعد فقهـی بـه. استاین حق 
ای کـه  گونـه نـد؛ بهاهمیت مضاعفی برخوردار از د، دارن نوپدیدویژه مسائل جدید و  فقهی، به

تـوان  ای نصوصی نبود که داللت مستقیم بر این موضوعات داشته باشد، می اگر در مسئله
ای  بنـابراین، اگـر قاعـده .دسـت آورد اعد فقهی مربوط، حکم موضوع را بهاز عمومات و قو 

تـوان بـا  رسـیده باشـد، می فقهی در موضوعی وجود داشته باشد و آن قاعده نیـز بـه اثبـات
  .دست آورد بر موضوع، حکم فقهی مسئله را به تطبیق آن قاعده

نظری وجـود  ِفقهـی و تعریـف آن اتفـاق ۀقاعـد ۀذکر این نکته ضروری است کـه دربـار 
که از انطباق  ای حکم شرعی کلی یعنی فقهی ۀقاعدتوان گفت،  می، اما با این حال 3ندارد؛
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دسـت  حکم شرعی جزئی بـه ـ مانند انطباق کلی طبیعی بر افراد ـ و تطبیق آن بر مصادیق
  .)٨، ص١ج: ق١۴١٠خوئی، : ؛ همچنین بنگرید١٨ص: ١٣٨٨عبداللهی، : ک.ر(آید  می

نظر به اهمیت جایگاه قواعد فقهی در کشف احکام موضوعات جدید، این مقاله برخـی 
سـتناد قـرار گیـرد، تبیـین و توانـد مـورد ا توسـعه می از قواعد فقهی را که در موضوع حق بر

  .بررسی خواهد کرد

  الضرر ۀقاعد. ١
  ای بنیادین در فقه و حقوق قاعده قاعدۀ الضرر. ١-١

و مسـائل حقـوقی مـورد  یتر ابـواب فقهـشـیاسـت کـه در ب ینیادیاز قواعد بن قاعدۀ الضرر
آن  ،یبرخبیر تع به ،است که یا اندازه  قاعده به نیا تیاهم 4.ردیگ یاستفاده قرار ماستناد و 

 لیو کـار آن کنتـرل و تعـد دارد بر سرتاسر فقه حکومت؛ زیرا دانست هاز قواعد حاکمباید را 
  .)١٢٢ص، ١٩ج: ١٣٨۵مطهری، ( است گرید نیقوان

 در یـگ میرا دربـر انواع ضـرر و اضـرار بـه غیـر  ای دارد و ضرر قلمرو گستردهنفی  ۀقاعد
ــانصــاری، : ک.ر( ــا یب ــده،. )٢۴٣ص: ق١۴٢١؛ مصــطفوی، ۵٣۴ص ،٢ج: ت ــن قاع ــه  ای اضــرار ب

در ایـن ( شـود اند نیـز شـامل می که در گذشته مصداق نداشته و امروز پدید آمده را هایی حق

زیسـت سـالم و نیـز حـق بـر  حـق برخـورداری از محـیط. )٢٨٣ص :ق١۴٢٠صـدر، : ک.باره، ر
رچوب اهـدر ایـن چ ـ در ادامـه بـه آن خـواهیم پرداخـت و که موضوع بحـث اسـت ـ توسعه

  .گردد ارزیابی می

  قاعدۀ الضرر و حق بر توسعه .٢-١

بـار  توسـعه کـه بـرای جامعـه و افـراد زیان ۀو فعالیت در عرصاین قاعده، هر نوع کار  پایۀبر 
 هبـ ضـرر و زیـانی ِاعمال حـق بـر توسـعه با افراد نباید به عبارت دیگر،. باشد، ممنوع است

د، از دیـدگاه برسـدیگـران  بـهسـاس آن زیـانی ؛ زیرا هرگونه حکمی کـه برابرساننددیگران 
ع اصـولی از منـابرویـه و غیر  بی ۀبراین، امـوری همچـون اسـتفادبنا 5.فقهی نفی شده است

هـای آهنگـری و  هوا در شهرهای بزرگ، احـداث کارگاه ۀطبیعی، ایجاد کارخانجات آالیند
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گی صـوتی یـا لـود واحدهای دامداری و مانند آن در مناطق مسکونی و تجـاری کـه باعـث آ
ی کـه بـرای هـای فعالیت و نیز )١٠٢، ص٢ج: ق١۴١١مکارم شیرازی، : ک.ر(شوند  بهداشتی می
زا، مـواد  بهداشتی و بیمـاریمانند تولید محصوالت غیر  ،روان مردم مضر باشدو  جسم یا روح
مشمول ایـن قاعـده خواهنـد بـود  ،اخالقیو محصوالت فرهنگی غیر  ،گردان مخدر و روان

  .)۵٢ص: ١٣٩٣نی، ایروا: ک.ر(

. هسـتاخـتالف دیـدگاه  ،ضـمان از ایـن قاعـده ۀاستفاد ۀن فقیهان دربار میادر  ،البته
 نفـی قاعدۀ الضرر، صـرفًا بیـانگرمعتقدند که  ،مرحوم میرزای نایینیجمله از  ،انآنبرخی از 

 مقابل،در. )٢٩۴، ص١ ج: ق١٣٧٣ینی، ئنا(کند  اثبات ضمان نمی رو، ازایناست؛  ضرریحکم 
ن به این قاعده ضما ۀ، در مواردی برای استفادصاحب ریاضچون هم ،یاری از فقیهانبس

مبنای این گروه از فقیهـان، هرگونـه  طبقبر . )٣٠١، ص٢ج: تا ی، بیئطباطبا(اند  تمسک کرده
رسـاننده ضـامن  د، موجـب ضـمان خواهـد بـود و زیـانبینجامـفعالیتی که به زیان دیگری 

هـای  رو، هـر شـخص حقیقـی یـا حقـوقی کـه در فعالیت ایـناز . ه استشدجبران زیان وارد
منـدی از  خود باعث ایـراد ضـرر و زیـان بـه دیگـران و تضـییع حـق آنـان در بهره اِی  توسعه

  .ضامن خواهد بود قاعدۀ الضرربا استناد به مواهب توسعه گردد، 

 ۀقاعدقاعدۀ الضرر با جا ممکن است ایجاد ابهام نماید، تزاحم مهمی که در این ۀمسئل
شـود، از  تسـلیط نیـز یـاد می ۀسلطنت یا قاعـد ۀتسلط که از آن به قاعد ۀقاعد. تسلط است

ها در  اساس این قاعده، هـر مـالکی بـر انـواع تصـرفبر . م فقهی استقواعد مشهور و مسلّ 
را  طنت وی بـر امـوالشتواند سـل تام دارد و هیچ شخص یا نهادی نمی ۀاموال خویش سلط

  .محدود سازد

 ۀو قاعد قاعدۀ الضررشود، در مقام تزاحم دو  ه که از کلمات فقیهان استفاده میگون آن
 یا عـده. اه وجـود داردشـود، اخـتالف دیـدگ یبـر دیگـری مقـدم م یک دامکـاینکه تسلط و 
کرکـی، (گـردد  تسـلط محـدود می ۀقاعدۀ الضرر مقدم بـوده و در نتیجـه، قاعـده کمعتقدند 

گر بـر ایـن ید یا عده ،در مقابل. )١٠٢، ص٢ج: ق١۴١١ ؛ مکارم شیرازی،٣٣٠، ص٧ج: ق١۴١۴
گـران، بـاز هـم یدر موارد وجود ضرر به د یتسلط، حت ۀه با توجه به شهرت قاعدکعتقادند ا
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؛ ٢۶٨، ص٢ج: ق١۴١٣عالمـه حلـی، (سـت یگونه تصرفات ممنوع ن و اینن تسلط وجود دارد یا
. ایـن مقالـه خـارج اسـت ۀز حوصـلبررسی این دو دیـدگاه ا. )٢٣، ص٧ج: تا حسینی عاملی، بی

رِش عرف و یپذطنت موردِ از ِاعمال سل یناش ِی عیاینجا آن است که اضرار طبمفروض ما در 
ش از آن را اقتضـا یسـلطنت بـ ۀامـا قاعـد ؛را محدود سـازد کند سلطنت مالتوا یعقال، نم

 6»مقـدم«بـر آن  قاعـدۀ الضـرراضرار واقع و  ل حرمِت یدل وِم کندارد و بر فرض اقتضا، مح

  .)٢٨ص: ١٣٨٩، راد یمیو ابراه دوست یعل: ک.ر( شود یم

بر . نظر قرار گیردحکام و تدوین قوانین و مقررات مدِ این نکته باید در استنباط ا رو، ازاین
ایـن مهـم در . گـردد باشد، لغـو می این اساس، هر حکم و قانونی که موجب ضرر به جامعه

های  زیسـت و سـرمایه آسایش جامعه، حفظ محیطن امنیت و تأمی 7پاسداشت حقوق افراد،
تصـرفاتی کـه تسلط شـامل  ۀ، قاعدبنابراین. )۵١ص: ١٣٩٣ایروانی، (سزایی دارد بملی نقش 

و تبـذیر، گـرفتن ربـا و رشـوه، مستلزم انجام محرمات یا ایجاد فسـاد باشـد، ماننـد اسـراف 
و زکـات نیـز  وجـوب خمـس ۀ، ادلهمچنین. گردد نمی ،فروش شراب و کتب ضاللخریدو

  .)۴٢-٣۴ص، ٢ج: ق١۴١١مکارم شیرازی، : ک.ر(زند  شمول این قاعده را تخصیص می

. اسـت قاعدۀ الضـرر قیاز مصاد یکیاستفاده از حق سوء ۀینظر در ادبیات حقوقی نیز 
را  دیگـرانموجبـات ضـرر عمـال حـق خـود، در اِ  تواننـد ینمـ افراد ،مذکور ۀیاستناد نظر  به

  .آورندفراهم 

  ۀ اتالفقاعد. ٢
  جایگاه قاعدۀ اتالف در فقه و حقوق. ١-٢

 این قاعده .است یویژه فقه اقتصاد در فقه و به یقواعد مهم و کاربرداز  ییک قاعدۀ اتالف
ایـن قاعـده در بـه فقیهان . گرفته شده است» من أتلف مال الغیر فهو له ضامن«از عبارت 

  .اند مورد ضمان تمسک جسته

او تلـف یـا مصـرف کنـد و یـا  ۀرا بدون اجاز  یس مال دیگر قاعدۀ اتالف، هرکاساس بر 
قاعـدۀ اتـالف، شـامل هرگونـه مفاد . صاحب مال است قرار دهد، ضامِن  یبردار  مورد بهره

اطـالق . انگاری فردی به دیگران وارد آیـد احتیاطی و سهل اثر تعدی یا بیبر زیانی است که 
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بار او در هر حـال ثابـت  به عمل زیان کننده نسبت تلف ۀاین قاعده اقتضا دارد که ضمان ذم
تـوجهی موجـب زیـان  احتیاطی و بی در ایجاد ضرر تعمد داشته باشد یا از روی بی باشد؛ چه

در  .به منافع صـورت گرفتـه باشـد به عین و مال یا نسبت اینکه زیان نسبتشده باشد و چه 
   8.است مسئولیت دارد و ملزم به جبران خسارت تمام این حاالت، عامل زیاْن 

  قاعدۀ اتالف و حق بر توسعه. ٢-٢

گران یا منافع حاصل توسعه، اموال دی بر، هرگاه در مسیر ِاعمال حق قاعدۀ اتالفاساس بر 
ای بـه رودخانـه  برای مثال، اگر فاضالب کارخانه. آید وجود می بهان مد، ضروبین باز آن از 

نادرست از  ۀدر آن شود یا استفادمنابع موجود بین رفتن یخته شود و باعث آلودگی آن یا از ر 
جنگـل، ضـامن  ۀبرند رودخانه و ازبین ۀکنند ریب و نابودی آن شود، آلودهباعث تخ ،جنگل

برابـر ِاعمـال حـق بـر توسـعه را در  ۀتواند محدود بنابراین، وجود این قاعده می. خواهند بود
  .اموال و منافع دیگران تعیین نماید

برنــده و  ازبــین خــود شــخِص  کــه شــریک بــودِن  مهــم در ایــن قاعــده ایــن اســت ۀنکتــ
کند؛ یعنـی اگـر کسـی بـدون اجـازه در دارایـی  مال، تفاوتی در مسئله ایجاد نمی ۀکنند تلف

در . آنـان از دارایـی ضـامن اسـتبـه سـهم  با دیگران تصرفی انجـام دهـد، نسـبت مشترک
عه، مواهـب توسـ ها در منابع طبیعـی و انسان ۀسعه نیز با توجه به سهیم بودن همتو ۀعرص

های  ینـهای از این منابع و مواهب استفاده نمایـد کـه زم گونه تواند به بردار نمی شخص بهره
حقـوق برابـر در  ،در ایـن صـورت ؛و نابودی آن را فـراهم آورد ناروا، صدمه ۀتخریب، استفاد
  .)٢۶۵ص: ١٣٨٩فرد،  فراهانی: ک.ر(به این منابع، مسئول و ضامن خواهد بود  دیگران نسبت

 یحق اینکهضمن  ،حق بر توسعه :شود نیز از این مسئله استفاده میدیگری مهم  ۀنکت
ر توسـعه بـودن حـق بـ» نسـلی درون«. نیـز هسـت» نسـلی بیِن «ی حقاست، » نسلی وندر «

کـه ؛ بلطبقه یا قوم یا ملت خاص نیست گروه یا ویژۀ یک فرد یا بیانگر آن است که این حق
آنهـا بایـد بتواننـد  ۀو همسهیم و در شرایط برابر هستند  دار،از مواهب آن برخور مردم  ۀهم
و معنـوی خـود اقـدام  استیفای آن در جهت رفاه، آسایش، پیشرفت و تکامـل مـادی برای
برخورداری از مواهب طبیعی و خدادادی فقط بودن بدین معناست که » نسلی بیِن «. نمایند
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. اسـته ا و در همـۀ زمانه لنسـ همـۀبلکـه متعلـق بـه  ؛دبه نسل حاضـر اختصـاص نـدار 
کـه بـه اتـالف یـا نـابودی آن  ،از ایـن منـابع ی نسـل کنـونینـاروا ۀهرگونه استفادرو،  ازاین

 مندی از این منابع ضایع نموده و زندگی های آینده را در بهره حق نسل ،و در نتیجه بینجامد
  .واهد داشتپی خ، ممنوع بوده و مسئولیت و ضمان در ددشوار کن آنانرا برای  و حیات

و » مـردم= النـاس«، »بـرای شـما =لکـم« مانندوجود تعبیرهایی در آیات قرآن کریم، 
طبیعـی را بـرای  مواهـبخداونـد آشکارا بر این مطلب داللت دارد کـه  ،»همگان= ناماأل «

جهت توسعه و رفاه خـود از آن اسـتفاده تا در  9ها آفریده است زمان همۀو در  ها انسان همۀ
و عناصـر آن را  عتیطب داونْد بیانگر این است که خ میاز قرآن کر  یاتیآ ،ینهمچن 10.نمایند
 یبـردار  در استفاده و بهره ها انسان همۀحق بیانگر این آیات  11.ساخته استانسان  رِ مسّخ 
  .)٧٣ص: ١٣٨۴فیروزی، : ک.ر(است  یجهت توسعه، رفاه و آباداندر  عتیاز طب

متعلق به نسل حاضر  اینکهضمن ن مواهب شود که ای از مجموع این آیات استفاده می
و  12هرچه در آن است از خداوند است عت ویطب زیرا؛ هستهای آینده نیز  نسلازآِن است، 
ممکن یـا دیگران از آن را غیر ۀه استفادک باشدای  گونه نباید به ها انسانگروهی از  استفادۀ
  .دکن دشوار

  قاعدۀ عدالت. ٣
  هجایگاه قاعدۀ عدالت در فق. ١-٣

دیگـر،  قواعـد فقهـِی  در کنـار ای قاعده عنوان به ،های قواعد فقه از عدالت گرچه در کتاب
فقهـی سـخن  ای قاعـدهعنـوان  تالش شـده از عـدالت بـه های اخیر در سال اثری نیست،

 ،ی؛ اصــغر ١٣٨۶ان، یــبر کا  ی؛ عل١٩٧-١٨۴ص: ١٣٧۶ ،یزیــمهر : ک.، رنمونــه یبــرا( میــان آیــد بــه
؛ همـو، ١٣٩١ ،ئیزاده طباطبـا ؛ صـادق١٣٩٢ ،یخراسـان ی؛ الهـ٢١-١ص: الف ١٣٨٨ب؛ همو،  ١٣٨٨
  .)١۵٨-١۴٣ص: ١٣٩٣

 عـدالت: امور دانسـت همۀار و مقیاس یباید میزان و مع اساس این قاعده، عدالت رابر 
امور بر آن منطبـق  ۀدی و اجتماعی بشر تجلی یابد و همهای زندگی فر  عرصه همۀباید در 
های دیگـر، بایـد آن را  لت اصلی است که هنگام سنجش ارزشبه عبارت دیگر، عدا. گردد
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  .)۶٣، ص۶ج: ١٣٨٠سروش محالتی، : ک.ر(قرار داد » میزان«و » مقیاس«

اینجـا ایـن اسـت کـه در  ،فقهـی ای »قاعـده« عنـوان بـه ،»عدالت«مهم در بیان  ۀنکت
؛ یسـتر نمد نظ 13فقهی در معنای رایج آن، که در ابتدای همین مبحث بیان گردید، ۀقاعد

، آن چیزی است که میزان و معیار استنباط اسـت و مجتهـد اینجابلکه منظور از قاعده در 
از بنـابراین، وقتـی . زنـد بر مدار آن قاعده، صـحت و اسـتواری حکـم خـویش را محـک می

بدین معنی است که عدالت میـزان و معیـاری بـرای  ،رود عنوان قاعده سخن می عدالت به
: ک.ر(های فقهی باید با آن سنجیده شـود  و برداشت همۀ فتواهاو  قاهت و استنباط استف

  :معتقد است شهید مطهریبر همین اساس، . )١٨٨ص: ١٣٧۶مهریزی، 

های اسالم است که باید دید چه چیز بر او منطبق  اصل عدالت از مقیاس«
نه ایـن  .معلوالت ۀعلل احکام است نه در سلسل ۀعدالت در سلسل .شود می

. گویـد دین گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است، دین می چهآناست که 
: ق١۴٠٣مطهــری، (» ایــن معنــی مقیــاس بــودن عــدالت اســت بــرای دیــن

  .)١۴ص

  قاعدۀ عدالت و حق بر توسعه. ٢-٣

رفاه عمـومی و برخـورداری همگـان از مواهـب توسـعه،  ۀباید زمین ،قاعدۀ عدالتاساس بر 
 عمومیـت قاعـدۀ عـدالْت عبـارت دیگـر، اقتضـای به . فارغ از هر نوع تبعیض فراهم گردد

جریان و حاکمیت این قاعـده  رو، ازاین. مندی از آن است بعیض در بهرهرفاه و رفع ت داشتِن 
ها موجـب برخـورداری همگـانی از رفـاه و مواهـب  گیری قوانین، مقررات و تصمیم ۀدر هم

دولت اسالمی خواهد  ۀعهدر این باره، وظیفه و نقش اصلی بر د ،تردید بی. الهی خواهد بود
  .بود

بنــابراین، از دیــدگاه اســالمی، جامعــه و افــراد آن در صــورتی از رفــاه و مواهــب توســعه 
ای  جامعـه. برخوردار خواهند شد که امور جامعه بر معیار و مبنای عدالت استوار شده باشـد

خواهـد که ظلم و ستم و تبعیض بـر مناسـبات آن حـاکم باشـد، روی توسـعه و آبـادانی را ن
عـدالت و توسـعه برقـرار اسـت و ن میـا اسـتوار، ارتبـاطی :ناکالم معصوم برپایۀ 14.دید
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بـه . منـدی افـراد از مواهـب توسـعه، وجـود عـدالت اسـت محور و بهره توسعه ۀجامع ۀالزم
بـه . از نوع شـرط و مشـروط اسـت یارتباط ،عدالت با توسعه و آبادانیعبارت دیگر، ارتباط 

  .)١٣٩۵: مبلغی( شود محقق نمیار نباشد، توسعه کالت در ه عدک یتا هنگام ،بین ترتیا

اصــلی بســیاری از مــردم فقیــر در  مشــکل های موجــودْ  از ســوی دیگــر، برخــی دیــدگاه
 بایـد گفـت ؛ بـاوجود ایـن،دانـد کشورهای مختلف را در کمبود منابع و مواهـب طبیعـی می

بـرداری از  در اسـتفاده و بهره عدالتی و ناسپاسـی مشکل اصلی را باید در ظلم، تبعیض، بی
ــابع و نعمتاســاس اعتقــادات اســالبر . جو کــردو ی جســتدمواهــب خــدادا هــای  می، من
ایـن . نوع بشـر و رفـاه او وجـود دارد های زندگِی  کافی برای برآوردن نیازۀ انداز   خدادادی به

ایـن بـاره رآن کریم در ق. های اسالمی بر آن تأکید و تصریح دارند ای است که آموزه مسئله
  :فرماید می

رد و اگـر نعمـت خـدا را شـماره کـد بـه شـما عطـا یو از هر چه از او خواست«
ناسـپاس  و شـهیپ قطعًا انسان سـتم. دید آن را به شمار درآور یتوان ید، نمینک

  15.»است

گونـه  افرینـد و هماننیازهای انسـان بی ۀاقتضا دارد که منابع را به انداز حکمت خداوند 
هـا را آفریـده  نیـاز موجـودات، نعمت ۀشود، خداوند به انداز  استفاده میکریمه  ۀکه از این آی

عـدالتی و  بـی«بنابراین، مشکل در کمبود منـابع نیسـت؛ بلکـه مشـکل را بایـد یـا در . است
یـا در  دارنـد دیگـر روا می ای عـدها در حـق ه جو کـرد کـه برخـی از انسـانو جسـت »یظلم

تبـذیر صـورت  و همچـون اسـراف، اتـراف ،گوناگوندانست که در اشکال » کفران نعمتی«
ی دای از دسترسـی بـه امکانـات و منـابع خـدادا شـود عـده نتیجـه باعـث میپذیرد و در  می

عـدالت در  نخسـت، ،توسـعه، بایـد بـرهت تحقق حـق همگـانی بنابراین، ج. محروم شوند
دی و عـکـس ظلـم، ت وسعه لحاظ گـردد و بـه حـق هـیچبرخورداری عموم افراد از مواهب ت

صورت بهینـه تخصـیص یابـد و از اسـراف و اتـراف و  منابع به دوم،تبعیض صورت نپذیرد و 
  .دشوو اتالف منابع جلوگیری  تبذیر

نسـلی و  دروننسبت میان عدالت و حق بر توسعه و موضـوع عـدالت  ۀمسئل ریگد ۀنکت
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 اهب طبیعـْت ن شد، حق استفاده از مو بیا قاعدۀ اتالفگونه که ذیل  همان .استنسلی  بیِن 
ه کـنیر ابـ یمبنـدر این باره به عموماتی از قـرآن کـریم . نسلی است نسلی و بیِن  حقی درون

هـا و  در آسـمان آنچـه« یا )٢٩: بقره(» است دهیشما آفر  یبرا ،ن استیدر زم آنچهخداوند «
ن یـا .اسـتناد گردیـد ...و )٢٠: لقمـان(» استشما قرار داده  ر و فرمانبردارن است مسّخ یزم
صـورت  بـه مواهـب طبیعـت بایـد حق اسـتفاده از :دداللت دارن ای دیگر نیز مسئلهبه  اتیآ

بـر ایـن . کنیم تعبیـر مـی نسـلی نسـلی و بیِن  عادالنه و برابر باشد که از آن بـه عـدالت درون
صـورت  های آینـده بایـد بـه و چـه نسـل نسـل کنـونیاساس، استفاده از این مواهب چه در 

کنـد  اقتضـا می قاعدۀ عـدالت، نسلی براساس عدالت دروننابراین، ب. عادالنه صورت پذیرد
ا طبقـه یـا قـوم یـا ملـت خـاص گروه ی یا یک فرد ویژۀ حق برخورداری از مواهب توسعهکه 
باشد؛ بلکه همگان در برخورداری از این حق در شرایط برابر باشـند و همـه بتواننـد از ایـن ن

واملی همچـون دیـن، مـذهب، نـژاد، جنسـیت، عـ. نـدکناستیفا  آن را شده و مند بهرهحق 
تواند و نباید سبب تبعیض در برخورداری از این حق  نمی وضعیت خاص اجتماعی و یتتابع
  .شود

بایـد در  شـود کـه نسـل کنـونی دریافت می قاعدۀ عدالتاز  نسلی، عدالت بیِن  اساسبر 
کـه  باشـد ای گونـه بـه او به عدالت رفتـار کنـد؛ یعنـی اسـتفادۀگیری از مواهب توسعه  بهره

و  خلـل در استفاده از این مواهـب ندهیآ یها نسل نیازهایبه  ،خود یازهاین ندضمن برآور 
بـه کند که تصرف انسان در منابع طبیعی  یاقتضا م قاعدۀ عدالت، رو ازاین .دنقصانی نرسان

  .نوعان خود باشدبا رعایت حقوق همصورتی عادالنه و 

  قاعدۀ نفی سبیل. ۴
  قاعدۀ نفی سبیل در فقه جایگاه. ١-۴

این است کـه بایـد در روابـط بـا  ها ها و دولت ملت دیگراسالم در روابط با  اییکی از معیاره
و  گونه سلطهو دولت اسالمی حفظ شده و جلوی هر بیگانگان، استقالل و عزت مسلمانان 

دۀ نفـی قاعـ«این مسئله در فقـه ذیـل . اسالمی گرفته شود ۀنفوذ آنان بر مسلمانان و جامع
ـُه ِللْ یَ َوَلـْن ( ۀیـایـن قاعـده از آ .دشـو میبحـث و بررسـی » سبیل  یَن َعَلـیاِفِر َکـْجَعـَل اللَّ
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افران راه کــ یمؤمنــان بــرا] انیــز [و خداونــد هرگــز بــر ( )١۴١: نســاء( )ًال یَن َســبِ یاْلُمــْؤِمنِ 
  . استشده  برگرفته )قرار نداده است] یتسلط[

احکـام و قواعـد فقهـی  بـرای هکننـد و کنتـرل  سلبی  ۀجنب  مشهور فقیهان از این قاعده
ان هـیچ در روابط میان مسلمانان با کـافر  اساس این قاعده،بر   ؛ یعنیاند برداشت کردهدیگر 
بـه  امتیـازی بـرای کـافر نسـبت هـر نـوع سـلطه، برتـری و ۀکه دربردارند  ای قاعده  یا  حکم

  . )٩٨ص: ١٣٨٢ صرامی،: نقل از(شرعًا جعل نشده است   باشد،  مسلمان

تسـلط و  ،هر عمل، قرارداد و اقدامی که منجر به سیطره ،اساس این قاعدهبنابراین، بر 
اســالمی در هــر شــکلی از اشــکال نظــامی، سیاســی،  ۀکفــار بــر مســلمانان و جامعــنفــوذ 

آور  حقـوقی الـزامفقهـی و لحـاظ  گـردد، فاقـد اعتبـار اسـت و بـه... واقتصادی، فرهنگـی 
  .د بودنخواه

  و حق بر توسعه قاعدۀ نفی سبیل. ٢-۴

های جدید، پیشـرفته و  وریّناترسی به منابع، دانش و فیکی از الزامات اساسی توسعه، دس
که کشورها به دالیل مختلف، در برخورداری از ایـن امکانـات در یـک ازآنجا . نیاز استموردِ 

خـل تهیـه نیازهـای خـود را در دا ۀبیعی است برخی کشـورها نتواننـد همـسطح نیستند، ط
نماینــد و همــین امــر نیــاز کشــورها بــه ارتبــاط بــا یکــدیگر جهــت رفــع احتیاجــات خــود در 

دیگـر از . شـود سـبب می را... های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و عرصه
 ؛هـا ایجـاد نمایـد ن دولتمیاسویه را  متقابل یا یک یوابستگ ۀتواند زمین سو، همین امر می
ها و  وانــد اهرمــی بــرای کشــورها در جهــت تحمیــل اهــداف، خواســتهت ایــن وابســتگی می

  .باشدآنان  آوردِن و تحت نفوذ و سلطه در  ،های خود به دیگر کشورها دیدگاه

اسـت کـه  گر ایـنویژه طی یـک قـرن اخیـر، بیـان ، بهیافته کمترتوسعهتاریخ کشورهای 
خـی از ایـن کشـورها، ماندگی و نیـاز بر  کشورهای استعماری با سوءاستفاده از ضعف، عقب

 شـان امور داخلی آنـان، بـر مقدرات خود کرده و در برخی موارد، با دخالت در ۀآنان را وابست
  .اند نیز حاکم شده
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بـر  بیگانگـان ۀگونه روابط که به نفوذ و سلط این ،منظر فقهی از ،این در حالی است که
در  1ام خمینـیحضـرت امـ. وع شـده اسـتد، ممنبینجاممسلمانان و کشورهای اسالمی 

و غیـر آن، از اسـتیالی بیگانگـان بـر  یمعتقد است که اگـر در روابـط تجـار  لهیرالوسیتحر 
های اسالمی ترس وجود داشـته باشـد و ایـن امـر موجـب اسـتعمار  اسالم و سرزمین ۀحوز 

و اجتنــاب از آن بــر تمــام اســت های آنــان شــود، ایــن روابــط حــرام  مســلمانان یــا ســرزمین
  16.وجود ندارد یفرق و غیر آن یا معنو ی یاسیس یالیان استیت و ممسلمانان واجب اس

 ،جمله مسائل سیاسـیاز  ،های دیگر این قاعده به حوزه ۀگستر  ۀبا توسع 1حضرت امام
  :بر این اعتقاد است

گانـه، موجـب یهـای ب و دولت یاسـالم یها ن دولتیب یاسیاگر روابط س«
 یاسـیا باعث اسارت سیود تسلط آنان بر بالد و نفوس و اموال مسلمانان ش

چنین روابط و مناسباتی بـر زمامـداران مسـلمان حـرام  یآنان گردد، برقرار 
مسـلمانان  ۀشود نیز باطل اسـت و بـر همـ یکه بسته م ییها مانیاست و پ

گونــه روابــط  کننــد و بــر تــرک این ییواجــب اســت کــه زمامــداران را راهنمــا
  17».باشد یمنف ۀرز مبا ۀلیوس هرچند به ؛ندیوادارشان نما یاسیس

 ۀبیگانگان پرداخته و معتقد است اگر خطـر سـلط ۀایشان سپس به لزوم مقابله با سلط
بیگانگـان ود م آن رَ یباشـد کـه بـ ییتـا جـا یاسالم ۀبیگانگان بر جامع یو اقتصاد یاسیس

ن و تضـعیف یر، تـوهیـخـود درآورنـد و اسـباب تحق یو اقتصاد یاسیجامعه را به اسارت س
 یلین صـورت بـر مسـلمانان واجـب اسـت بـا وسـایـمانان را فراهم آورنـد، در ااسالم و مسل

م کاالهـای یماننـد تحـر  ،مقاومت منفی از خود دفـاع نماینـد چه دشمن دارد یا باآن به هیشب
  18.ستد با آناناز آن و قطع کامل روابط و دادو نکردن استفاده دشمن و

قاعـدۀ فقه، مضـمون و محتـوای  تأسی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز به
دوم قـانون اساسـی، بنیـان و وپنجـاه یکصد  اصل. را در دو اصل بیان کرده است نفی سبیل

استعمار بیان کـرده و  و طرد ه نبودنجی جمهوری اسالمی را استقالل، وابستسیاست خار 
  :دکن مقرر می
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  هرگونــه  نفــی  اســاسبر   ایــران  جمهــوری اســالمی  خــارجی  سیاســت«
ارضـی   تو تمامیـ  جانبـه  همـه  ، حفـظ اسـتقالل پذیری  سلطهو   جویی  هسلط

  های برابــر قــدرتتعهـد در   و عــدم  مسـلمانان  ۀهمــ  از حقـوق  کشـور، دفــاع
   ».استوار است  غیرمحارب  ا دولب  آمیز متقابل  گر و روابط صلح  سلطه

گانگـان بـر سـتیالی بیهای ا سوم نیز با ممنوع کردن تمامی راهو وپنجاه یکصد  در اصل
  :مقدرات کشور آمده است

،  و اقتصـادی  بـر منـابع طبیعـی  بیگانـه  ۀسـلط  موجـب  قرارداد که  هرگونه«
  19 ».است  کشور گردد، ممنوع  و دیگر شئون  ، ارتش فرهنگ

کشور و  شرفتیپان توسعه و یل، هر عاملی که در جر یسب ینف ۀبراساس قاعد ،بنابراین
بر کشور اسالمی یـا مسـلمانان  فارکبه نفوذ و تسلط  به حق بر توسعه، دسترسی شهروندان 

  .، ممنوع استبینجامد

  گیری بندی و نتیجه جمع

قواعدی همچون الضـرر، اتـالف، عـدالت و نفـی سـبیل،  ،حق بر توسعه ۀدر مسئل. ١
در ایـن بـاره  یارند، بیانگر احکام و مقـررات شـرعضمن اینکه قابلیت تطبیق بر مسئله را د

  .هستند

باید ضرر و زیـانی بـرای دیگـران ، ِاعمال حق افراد بر توسعه نقاعدۀ الضرراساس بر . ٢
دیگـران  بـهاین قاعده هرگونه حکمی را کـه براسـاس آن زیـانی  همراه داشته باشد؛ زیرا به
 ۀلیش بـر توسـعه را وسـیِاعمال حـق خـوتواند  یس نمک چیبنابراین، ه. نماید د، نفی میبرس

رو، هـر شـخص حقیقـی یـا  ازاین. ا تجاوز به حقوق و منافع دیگران قرار دهدیر یاضرار به غ
خود باعث ایراد ضرر و زیان به دیگران و تضـییع حـق  اِی  های توسعه حقوقی که در فعالیت

  .مندی از مواهب توسعه گردد، ضامن خواهد بود آنان در بهره

ست که هرگـاه فـردی در در موضوع حق بر توسعه متضمن این حکم ا قاعدۀ اتالف. ٣
یگران یا منافع حاصل از آن را ازبین ببـرد، توسعه، اموال د دربارۀمسیر ِاعمال حق خویش 



64  

  

  

 

ار 
 به
ل،
 او
ره
شما

م، 
هار

و چ
ت 

یس
ل ب

سا
١٣
٩۶

   

کند که این اموال متعلق بـه بخـش خصوصـی باشـد یـا  تفاوتی هم نمی ؛ضامن خواهد بود
ِاعمـال حـق بـر توسـعه را  ۀتوانـد محـدود ، وجـود ایـن قاعـده میبنابراین. عمومی و دولتی

برخـورداری از مواهـب  ،همچنـین. و آثار آن را تعیین نمایـد ،برابر اموال و منافع دیگراندر 
های آینـده نیـز  نسـلازآِن  بلکـه ؛طبیعی و خدادادی فقط به نسل حاضر اختصـاص نـدارد

د و بینجامـناروا از این منابع کـه بـه اتـالف یـا نـابودی آن  ۀهرگونه استفاد بنابراین، .سته
ی را بـرای مندی از این منابع ضـایع نمـوده و زنـدگ های آینده را در بهره حق نسل ،نتیجهدر 

  .پی خواهد داشتنوع بوده و مسئولیت و ضمان را در د، ممدشوار کنآنان 

حـق برخـورداری از توسـعه بایـد عادالنـه باشـد؛ یعنـی حـق  ،قاعدۀ عدالتاساس بر . ۴
تبعـیض بایـد بـرای همگـان برخورداری از رفاه عمومی و مواهب توسـعه، فـارغ از هرگونـه 

قــوانین، مقــررات و  ۀجریــان و حاکمیــت ایــن قاعــده در همــ بــر ایــن اســاس،. فــراهم آیــد
 .گانی از رفاه و مواهب الهی را درپـی داشـته باشـدهم تواند برخوردارِی  ها می گیری تصمیم

 بنـابراین،. دولـت اسـالمی خواهـد بـود ۀر این باره، وظیفه و نقش اصلی برعهدد ،تردید بی
 تواند به استیفای حـق بـر توسـعه می قاعدۀ عدالتامور جامعه بر معیار و مبنای  گذاری پایه

اصـلی بسـیاری از مـردم فقیـر را بایـد  مشـکلبر همین اسـاس، . مردم بینجامد ۀبرای هم
بـرداری از مواهـب خـدادای  عدالتی و ناسپاسی در استفاده و بهره ظلم، تبعیض، بی ۀنتیج

نیازهـای انسـان آفریـده  ۀکند کـه منـابع را بـه انـداز  تضا میداوند اقدانست؛ زیرا حکمت خ
عـدالت در برخـورداری  نخسـت،توسـعه،  بـرتحقق حق همگـانی  برای باید رو، ازاین. باشد

عـدی و تبعـیض کـس ظلـم، ت به حق هیچ عموم افراد از مواهب توسعه لحاظ گردد و نسبت
و  یابـد و از اسـراف و اتـراف و تبـذیر صورت بهینـه تخصـیص منابع به دوم،صورت نپذیرد و 

  .دشواتالف منابع جلوگیری 

ر توسعه، موضوع رعایـت عـدالت به حق ب نسبت قاعدۀ عدالتاز دیگر آثار حاکمیت . ۵
کند که  اقتضا می قاعدۀ عدالت، نسلی براساس عدالت درون. نسلی است نسلی و بیِن  درون

 محـدودوه یا طبقه یا قوم یا ملـت خـاص گر  یا به یک فرد عهحق برخورداری از مواهب توس
وضـعیت  و دیـن، مـذهب، نـژاد، جنسـیت، تابعیـت همچون عواملیافزون بر این،  ؛باشدن

همچنـین، . خورداری از این حق شـودتواند و نباید سبب تبعیض در بر  نمی خاص اجتماعی
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بـرداری  ، اقتضای آن دارد که حق استفاده و بهرهقاعدۀ عدالتاساس بر  ،نسلی عدالت بیِن 
های آینـده نیـز  نباشد، بلکه نسل کنونینسل  ویژۀاهب طبیعی در جهت توسعه، فقط از مو 

بـرداری از  رو، هرگونـه بهره ازایـن. سعه و پیشـرفت برخـوردار باشـندباید بتوانند از مواهب تو
ن نیازهای نسل کنـونی، بـه حـق کردای باشد که ضمن برآورده  گونهمواهب توسعه باید به 

  .دکنآینده نیز خللی وارد ن های نسل

کشـورهای اسـالمی از ایـن  بیشـترِ یافته، کـه  توسعه و کمترتوسعه ِکشورهای درحال. ۶
و منـابع وری او پیشرفت خود نیازمند دانش، فنّ  اند، جهت فراهم کردن شرایط توسعه دسته

توانـد محمـل و ابـزاری بـرای  همـین امـر می. یافتـه هسـتند کشورهای پیشـرفته و توسـعه
آوردن اهداف خـود و تحـت نفـوذ و سـلطه در  کشورهای پیشرفته باشد تا از آن برای پیشبرد

ل، هـر یسـب ینفـ ۀکه براساس قاعد درحالی ؛ن و کشورهای اسالمی استفاده کنندمسلمانا
. د، ممنـوع اسـتینجامـر بـر کشـور اسـالمی یـا مسـلمانان بفاک ۀعاملی که به نفوذ و سلط

شـرفت کشـور اسـالمی و در یان توسـعه و پیـکنـد کـه در جر  میاین قاعده اقتضـا  رو، ازاین
نفـوذ و  ۀکـه زمینـ شـودبرخورداری از توسعه، مراقبـت  به حقدسترسی شهروندان  ،نتیجه

  .وجود نیاید تسلط کفار بر مسلمانان به

  

	:نوشت پی
1. Right to Development. 

2. Declaration on The Right to Development, 4 December 1986.  

 :١٣٨٨؛ صاحب نصار، ٨-٧، ص١ج: ق١۴٢۵تسخیری، (های پرشماری نیز از آن ارائه شده است  به همین جهت، تعریف. 3
برای مالحظـۀ . های تمایز قاعدۀ فقهی با قواعد دیگر اشاره دارند ها نیز به یکی از جنبه هریک از این تعریف). ۵٣-٢٠ص

: ١٣٩٣جمعی از محققـان، : (ک.تفاوت میان قاعدۀ فقهی با قاعدۀ اصولی، ضابط فقهی، نظریۀ فقهی و مسئلۀ فقهی، ر
  ).٢۶-٢٢ص: ١٣٧۴؛ محقق داماد، ٢٩-١٩ص

: ق١۴١٧؛ نراقـی، ۵۴٠-۵٣٣، ص٢ج: تـا انصـاری، بی: (ک.های مطـرح دربـارۀ مفـاد آن، ر ایـن قاعـده و دیـدگاه دربارۀ. 4
: ق١۴١٧ای،  ؛ حســینی مراغــه٢۴۵-٢٠٨، ص١ج: ق١۴١٩؛ بجنــوردی، ٣٨-۵ص: ق١۴١٠؛ اصــفهانی، ۶۵-۴٣ص
ازی، بــه بعــد؛ مکــارم شــیر  ١۶٠ص: ق١۴١۴؛ سیســتانی، ۵٨-۴٩، ص١ج: ق١۴١٠؛ خمینــی، ٣٣٩-٣٠۴، ص١ج

  ).١١٠-٢٨، ص١ج: ق١۴١١
س کـ چیهـ«: دکن و در اصل چهلم مقرر می تأسی از فقه، به همین قاعده اشاره قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز به. 5
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های مخـرب  برای نمونه، فعالیت. »قرار دهد یا تجاوز به منافع عمومیر یاضرار به غ ۀلیش را وسیتواند اعمال حق خو ینم

  .شود، براساس این قاعده ممنوع است زیست که مصداق حکم ضرری محسوب می برای منابع طبیعی و محیطبار  و زیان
معنای تصرف یکی از دو دلیل در موضـوع یـا محمـول دلیـل دیگـر،  نام دارد و به» حکومت«در اصطالح اصول فقه این امر . 6

، با شرح و تفسیر موضوع یا محموِل دلیـل )لیل حاکمد (به عبارت دیگر، یکی از دو دلیل . صورت توسعه یا تضییق است به
لحاظ زمان متقدم بـر دلیـل محکـوم  خواه دلیل حاکم به ؛کند تر یا محدودتر می ، قلمرو آن را گسترده)دلیل محکوم(دیگر 
حکـم  ۀموضـوع، کـه سـبب گسـترش یـا تضـییق در ناحیـ ۀاین گسترش یا تضییق در دایـر  ،البته. خواه متأخر از آن ،باشد
نه حقیقی و واقعی؛ یعنی چیـزی کـه در حقیقـت، از موضـوِع دلیـل خـارج اسـت،  ،طور تعبدی و ادعایی است شود، به می

گـردد  موضوع است، فردی خـارج از آن قلمـداد می ء، یا چیزی که حقیقتًا جز)در توسعه(شود  فردی از موضوع فرض می
  ).۴٣۵-۴٣٣ص: ١٣٩٢می، مرکز اطالعات و مدارک اسال: ک.ردر این باره ) (در تضییق(
شود؛ زیرا هرچند روایت نبوی مشهور فقط  تسلط، عالوه بر اموال، حقوق را نیز شامل می ۀبرخی از فقیهان معتقدند که قاعد. 7

شود و بنای عقال هم بـر تسـلط مـردم بـر حقـوق  طریق اولی شامل حقوق نیز می اما به ،تسلط بر اموال را بیان کرده است
  ).٣۶، ص٢ج: ق١۴١١؛ مکارم شیرازی، ٢٢٨ص، ٢۵ج: م١٩٨١، صاحب جواهر: ک.ر(د خویش داللت دار 

س کهـر «: کند ، به مفاد قاعدۀ اتالف اشاره و مقرر می٣٢٨تأسی از فقه، در مادۀ  قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران نیز به. 8
ا بـدون یـرده باشـد کـه از روی عمد تلـف کنیمت آن را بدهد اعم از ایا قید مثل و یند ضامن آن است و باکر را تلف یمال غ

دربـارۀ ایـن . »مت آن مـال اسـتیند ضامن نقص قکوب یا معیا منفعت و اگر آن را ناقص ین باشد یه عکنیعمد و اعم از ا
؛ فاضل لنکرانی، ۴٣٨-۴٣٣، ص٢ج: ق١۴١٧ای،  ؛ حسینی مراغه۵٠-٢۵، ص٢ج: ق١۴١٩بجنوردی، : (ک.ر ،قاعده
  ).۴۵، ص١ج: ق١۴١۶

و اوسـت آن  :)ُهَو الِذی َخلََق لَكُْم َما ِفى اْألَْرِض َجِميًعا(: ت متعددی در قرآن کریم بیانگر این مطلب هستند، از جملهآیا. 9
) خداونـد(و : )َواْألَْرَض َوَضـَعَها ِلْألَنَـامِ (؛ )٢٩: بقـره(در زمین است، برای شما آفرید ] را[آنچه  ۀکه هم) ای آفریننده(
  .)١٠: الرحمن( ان قرار دادهمگ یرا برا نیزم
مند ساختیم و وسایل معیشت شما را  شما را از امکانات زمین بهره :)َولََقْد َمكناكُْم ِفى اْألَْرِض َوَجَعْلنَا لَكُْم ِفيَها َمَعاِيَش (. 10

  ).١٠: اعراف( در آن فراهم کردیم
َر لَكُْم (: برای نمونـه. 11 َسخ َ َماَواِت َوَما ِفى اْألَْرِض َوَأْسبََغ َعلَـْيكُْم ِنَعَمـُه َظـاِهَرًة َوبَاِطنَـةً َألَْم تََرْوا َأن اّهللاٰ ا یـآ: )َما ِفى الس

رده کـو پنهان خـود را بـر شـما تمـام  دایپ یها رد و نعمتکشما  رِ ن است، مسّخ یها و زم ه خداوند آنچه در آسمانکد یدیند
 ).٢٠: لقمان( »است

مَ (. 12 ُمْلُك الس ِ  ).١٨٩: آل عمران( )اَواِت َواْألَْرِض َوِهللاّٰ
 که از انطباق و تطبیق آن بر مصادیق ای است حکم شرعی کلی معنای بهفقهی  ۀفقهی بیان شد که قاعد ۀدر تعریف قاعد. 13

  .آید دست می حکم شرعی جزئی به ـ مانند انطباق کلی طبیعی بر افراد ـ
ْلَطاُن یَ ُث یْ وُن اْلِعْمَراُن َح کُ یَ َال «: دنیفرما یم یتیدر روا 7یامام امیرالمؤمنین عل. 14 جـور ظلـم  ه سـلطاِن کـجـا  آن :ُجوُر السُّ

؛ ایشان همچنین در حدیث دیگری )٨٠۵٠، ح٣۴٨ص: ١٣۶۶تمیمی آمدی، (» ار نخواهد بودکند، عمران و آبادانی در ک
ْلَطاِن «: دنفرمای می   ).٧٩۶۴، ح٣۴۶همان، ص(» مانرواستفر ی، ستمگر یآفت آبادان :آَفُة اْلُعْمَراِن َجْوُر السُّ

ْنَساَن لََظلُوٌم كَفارٌ (. 15 ِ َال تُْحُصوَها ِإن اْإلِ وا ِنْعَمَت اّهللاٰ َما َسَأْلتُُموُه َوِإْن تَُعد ٣۴: ابراهیم( )َوآتَاكُْم ِمْن كُل.(  
أو  اً یاسـیها سیالء األجانب علیمن است  نیحوزة اإلسالم و بالد المسلم یرها مخافة علیة و غیالمراودات التجار  یان فکلو . 16
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 کن التجنـب عنهـا، و تحـرم تلـیافـة المسـلمک یجـب علـی اً یـرها الموجب الستعمارهم أو استعمار بالدهـم و لـو معنویغ

  ).۴٨۶، ص١ج: ١٣٧٩خمینی، (المراودات 
أو نفوسـهم أو أمـوالهم أو   دهـمبال یالئهم علـیة و األجانـب موجبـة السـتین الـدول اإلسـالمیة بیاسیانت الروابط السکلو . 17

ن یالمسـلم یجـب علـیالروابط و المناسـبات، و بطلـت عقودهـا، و  کرؤساء الدول تل یحرم علی یاسیموجبة ألسرهم الس
  ).همان(ة یها و لو بالمقاومات المنفکإرشادهم و إلزامهم بتر 

و وهـن  یو االقتصـاد یاسـیأسـرهم الس یالمنجـر إلـ یو االقتصـاد یاسیالء السیحوزة اإلسالم من االست یف علیلو خ. 18
 کشـراء أمتعـتهم، و تـر  کتـر کة، یـجـب الـدفاع بالوسـائل المشـابهة و المقاومـات المنفین و ضـعفهم یاإلسالم و المسلم

 ).۴٨۵ص همان،(المراودة و المعاملة معهم مطلقًا  کاستعمالها، و تر 
و   سـتمگری  هرگونـه  نفـی«صـراحت بـر  ، به»اصل دوم ۶ بند«عالوه بر این دو اصل، قانون اساسی جمهوری اسالمی در . 19

کند  تأکید می  »و فرهنگی  و اجتماعی  و اقتصادی  سیاسی  و استقالل  ، قسط و عدل پذیری و سلطه  گری و سلطه  کشی ستم
  .تصریح کرده است» از نفوذ اجانب یر یامل استعمار و جلوگکطرد «بر » اصل سوم ۵بند «و نیز در 
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  کتابنامه

  
فصــلنامه حقــوق ، »فقهــی و حقــوقی ۀقاعــد ۀمثابــ عــدالت بــه«، )الــف ١٣٨٨(اصــغری، ســیدمحمد  .١

  .١، ش٣٩ ۀ، دور نشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراندا
  .، تهران، انتشارات اطالعاتقاعده ۀمثاب عدالت به، )ب ١٣٨٨( _____________ .٢
، قـم، مؤسسـة قاعـدة الضـرر، )ق١۴١٠(محمـدجواد  بـن اللـه ، فتح)اصفهانی هعیالشر  شیخ(اصفهانی  .٣

 .یسالمالنشر اإل 
های اسالمی آستان قـدس  ، مشهد، بنیاد پژوهشقهی عدالتف ۀقاعد، )١٣٩٢(الهی خراسانی، علی  .۴

 .رضوی
  .یسالمقم، مؤسسة النشر اإل ، صولفرائد األ ، )تا بی(انصاری، مرتضی  .۵
  .، مشهد، دانشگاه علوم اسالمی رضویمبانی فقهی اقتصاد اسالمی، )١٣٩٣(ایروانی، جواد  .۶
  .الهادی ، قم،ةالقواعد الفقهی، )ق١۴١٩(سیدمحمدحسن بجنوردی،  .٧
 ، تهـران، مجمـعةمامیـعلـی مـذهب اإل ةو الفقهی ةصولیالقواعد األ ، )ق١۴٢۵(تسخیری، محمدعلی  .٨

 .ةسالمیالعالمی للتقریب بین المذاهب اإل 
 .یسالمعالم اإل ، قم، مکتب األ تصنیف غررالحکم و دررالکلم، )١٣۶۶(آمدی، عبدالواحد تمیمی  .٩
  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قم، مأخذشناسی قواعد فقهی، )١٣٩٣(جمعی از محققان  .١٠
حیـاء إ، بیـروت، دار ةشـرح قواعـد العالمـ یفمفتاح الکرامة ، )تا بی(جواد عاملی، سیدمحمدحسینی  .١١

  .التراث العربی
  .یسالم، قم، مؤسسة النشر اإل ةالعناوین الفقهی، )ق١۴١٧(ای، سیدمیرعبدالفتاح  حسینی مراغه .١٢
  .دارالعلم، قم، ةتحریر الوسیل ،)١٣٧٩( موسوی الله سیدروح ،)امام(خمینی  .١٣
، تهـران، مؤسسـه تنظـیم و الهی امام خمینی ـ نامه سیاسی وصیت، )١٣٨٨( _____________ .١۴

  .1نشر آثار امام خمینی
، تهــران، مؤسســه تنظــیم و نشــر آثــار حضــرت امــام صــحیفه امــام، )١٣٨٩( _____________ .١۵

  .1خمینی
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  .ان، قم، اسماعیلیالرسائل، )ق١۴١٠( _____________ .١۶
، تقریـر محمداسـحاق فیـاض، قـم، صـول الفقـهأ یمحاضـرات فـ، )ق١۴١٠( سیدابوالقاسمی، ئخو .١٧

 .دارالهادی للمطبوعات
امـام  ۀدانشـنام :شـده در چاپ ،»هـای حکومـت اهداف و آرمان«، )١٣٨٠(سروش محالتی، محمد  .١٨

 .، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی7علی
مجلـه منـوچهر توسـلی جهرمـی،  ۀ، ترجم»عه در نظریه و عملحق توس«، )١٣٨٣(سنگوپتا، آرجون  .١٩

  .٣٠، شالمللی جمهوری اسالمی حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین
  .الله السیستانی ةی، قم، مکتب آقاعدة الضرر و الضرار، )ق١۴١۴(سیستانی، سیدعلی حسینی  .٢٠
بیـروت، دار  ،سالمشرح شرایع اإل  یجواهر الکالم ف، )م١٩٨١( )نجفیمحمدحسن (صاحب جواهر  .٢١
  .یحیاء التراث العربإ
پـور،  عبدالله امینی ۀ، ترجم»گذار قواعد فقهی پایه ،شهید اول«، )١٣٨٨(نصار، محمدحسین  صاحب .٢٢

  .۶١، شکاوشی نو در فقه
عـدالت در فقـه از منظـر کتـاب و  ۀاعتبار و قلمرو قاعـد، )١٣٩١( طباطبایی، سیدمحمود زاده صادق .٢٣

 .الله صرامی ه قرآن و حدیث، به راهنمایی سیفدکتری دانشگا ۀنام ، پایانسنت
: فصـلنامه مطالعـات اسـالمی، »عدالت ۀبیق قاعددرآمدی بر تط«، )١٣٩٣( _____________ .٢۴

 .٩٨وششم، ش ، سال چهلفقه و اصول
 .و النشر  ، قم، دارالصادقین للطباعةقاعدة الضرر و الضرار، )ق١۴٢٠(صدر، سیدمحمدباقر  .٢۵
، »های کـالن نظـام اسـالمی نفـی سـبیل در سیاسـت ۀجایگـاه قاعـد« ،)١٣٨٢(الله  صرامی، سیف .٢۶

  .٣٠، شحکومت اسالمی
  .:البیت  ، قم، مؤسسة آلحکام بالدالیلتحقیق األ  یریاض المسائل ف، )تا بی(ی، سیدعلی ئطباطبا .٢٧
  .، قم، بوستان کتابقواعدی از فقه، )١٣٨٨(عبداللهی، عبدالکریم  .٢٨
، معرفة الحـالل و الحـرام یحکام فقواعد األ ، )ق١۴١٣( )یوسف مطهر اسدی بن حسن(حلی  هعالم .٢٩

  .یسالمقم، مؤسسة النشر اإل 
  .قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،عدالت در فقه امامیه ۀقاعد ،)١٣٨۶(علی  ان، حسنیبر کا  یعل .٣٠
حقـوق  ،»آن ۀتسـلط و گسـتر  ۀبررسـی قاعـد«، )١٣٨٩( راد ابراهیمـیمحمد علیدوست، ابوالقاسم و  .٣١

  .٢۴، سال هفتم، ش)فقه و حقوق(اسالمی 
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 .نا ، قم، بیةالقواعد الفقهی، )ق١۴١۶(فاضل لنکرانی، محمد  .٣٢
، تهـران، سـازمان انتشــارات اقتصـاد منـابع طبیعــی از منظـر اسـالم، )١٣٨٩(فراهـانی فـرد، سـعید  .٣٣

  .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
رواق ، »لم در قـرآن کـریمزیسـت سـا مبـانی حـق برخـورداری از محـیط«، )١٣٨۴(فیروزی، مهـدی  .٣۴

 . ۴٢ش، اندیشه
 آل مؤسسـة، قـم، شـرح القواعـد یجامع المقاصد ف، )ق١۴١۴(حسین  بن ، علی)محقق ثانی(کرکی  .٣۵
 .:البیت 
 راســـخون ســـایت: ، نقـــل از»درآمـــدی بـــر فقـــه توســـعه پـــیش«، )١٣٩۵(مبلغـــی، احمـــد  .٣۶

)http://rasekhoon.net( ،١٣٩۵/ ٢٩/٢ :تاریخ مشاهده.  
  .سمت، تهران، بخش مدنی :قواعد فقه، )١٣٧۴(سیدمصطفی محقق داماد،  .٣٧
 .یز نشر علوم اسالمک، تهران، مر بخش مدنی :١قواعد فقه ، )١٣٨٨( _____________ .٣٨
، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنـگ نامه اصول فقه فرهنگ، )١٣٩٢(مرکز اطالعات و مدارک اسالمی  .٣٩

  .اسالمی
 .یسالم، قم، مؤسسة النشر اإل  ةیئة قاعدة فقهما: القواعد، )ق١۴٢١(سید محمدکاظم  مصطفوی، .۴٠
 .، تهران، صدرامجموعه آثار، )١٣٨۵(مطهری، مرتضی  .۴١
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