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  شافعیان و امامیهکننده و قلمرو آن در فقه حمایت از حقوق مصرف
 

 ٢ اسعد شیخ االسالمي،١١*رئوف رهنمون

  تهراناستاد دانشگاه٢، دانشجوي دکتراي دانشگاه تهران١
 )٢١/١٢/١٣٨٩ : ـ تاریخ پذیرش نهایي١٧/٨/١٣٨٩:تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

 ذکردر فقه   در دوران معاصر، این اصطالحکننده هرچند به علت رواج اصطالح مصرف
های حمایت از آن، همچنین به مسئولیت   و راهکننده نشده است، اما فقه به حقوق مصرف

در ضوابطي که  . پرداخته استامات ضروری برای حمایت از آندولت در این زمینه و اقد
ه به دو طرف معامله اي ک اختیارات ویژهو  د مقرر شده استست و  براي دادابواب معامالت
همچنین تحریم ربا، ، ها براي قطعي کردن معامله یا فسخ آن داده شده است یا یکي از آن

کننده در  هایی برای حمایت از حقوق مصرف ، تنها نمونهدر معامالت.... ار و احتکنهي از 
سنده  بمعامالتابواب   بهباید ن، آگاهی از چنین حمایتی در فقهبرايفقه اسالمی است و 

 بلکه ؛شود  در قرارداد میان فروشنده و خریدار خالصه نمي امروزه،این حمایت زیرا؛ کرد
ی موضوع   مقایسه،رو این از. گیرد کنندگان و دیگر افراد جامعه را دربرمي مصرف

 های مربوط به کتاباز یک طرف و بررسی » ضمان«و » مسئولیت مدنی تولیدکنندگان«
ت از حقوق یدر راستای حما) سیاسات شرعیه( حاکم اسالمیارات ی و اختتنظیم بازار

در این راستا و   ن فقهای مسلماارزشمندهای  ما را با تالش ، از طرف دیگرکنندگان مصرف
 .سازد نیازهای روز آشنا می برآورده کردن در ،ت باالی فقهیظرف

 

 . حسبه ـ سیاسات شرعیه ـ ضمان ـکننده  حقوق مصرف ـکننده مصرف  ها کلید واژه
 

 طرح مسأله
ضرورت تعیین  ،در جهان امروز» کننده حمایت از حقوق مصرف«و ضرورت اهمیت 

هرچند اعالم . سازد  بیش از پیش آشکار مي،مفهوم چنین حمایتي و قلمرو آن را در فقه
شود، اما  کننده به جهان صنعتی امروز مربوط می موجودیت و استقالل حقوق مصرف
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توان  انقالب صنعتی پیوند داد؛ زیرا میحقوقی را نیز به جهان پس از نباید سرآغاز چنین 
ی این   ادامه،ستد محصوالت و تصور کرد که از همان آغاز روی آوردن بشر به داد

که  با وجود این. ممکن بوده است بدون وجود قوانینی ـ هرچند غیرمدون ـ نا،تفعالی
 به دلخواه خود در  کهاند ریخ تالش کردهداران، در بیشتر مقاطع تا قدرتمندان و سرمایه

اند   در مقابل، تعداد افراد دلسوزی که سعی کرده،چنین قوانینی دخل و تصرف کنند
جا دارد قبل از . نبوده است کم ،هایی کوتاه کنند دست این گروه را از چنین خودکامگی

 حقوق ی حمایت از های پیگیر پیامبران الهی در زمینه تالش هر چیز به نقش و
 عالوه بر بازگو کردن مکرر داستان حضرت ،کریم ؛ چنانکه قرآن اشاره شودکننده مصرف

در آیات بسیار  ،  کرده بودندهو نابودی قوم او که خیانت در معامله را پیش) ع(شعیب 
 آنان را به رعایت حقوق همنوعان از جمله ، خطاب به مؤمنان،زیادی به طور مستقیم

 با یادآوری عواقب وخیم ،خواند و از هرگونه خیانت در معامالت کنندگان فرامی مصرف
 قبل از بعثت و بعد ،)ص(در رفتار و سخنان پیامبر اکرم. دارد آن در دنیا و قیامت بازمی

از آن، همچنین در رفتار و گفتار بزرگان دین، به موارد متعددی از احترام به حقوق 
ی مباهات و  خوریم که مایه ن حقوق برمیکننده و دخالت مستقیم برای احقاق ای مصرف
روایانی یافت  توان فرمان عالوه بر پیامبران، با بررسی تاریخ می«. ی تبعیت است شایسته

توان به   می،اند؛ به عنوان مثال کننده وضع کرده که قوانینی را برای حمایت از مصرف
قانون حمایة رباح، (» .قانون روم اشاره کرد ی حمورابی در سرزمین بابل و هنام قانون

 .)١٢ ،١١ ،المستهلک الجدید
فروشنده فقط در برابر خریدار مسئول  ، تا قبل از انقالب صنعتی،اما در مغرب زمین

ابتدایي بودن تولیدات و قدرتمند نبودن تولیدکنندگان، تعادل در علت  به  و چونبود
 ،های حقوقی آن دیار ظام ن، برقرار بودبین دو گروه فروشنده و خریدار تا حدود زیادي

ولي از . دانست  نمیکنندگان حقوق مصرفرا از حمایت خارج از چهارچوب قرارداد 
  در نتیجه و هاي تولید هاي علمي بشر و اختراع ماشین ت پیشرف،انقالب صنعتي به بعد

 مسئولیت  مقایسه با در، مسئولیت فروشنده سبب شد که،قدرتمند شدن تولیدکنندگان
ضرر و زیان ناشي از عیب به علت خطرناک شدن تولیدات، د و وه کمرنگ شتولیدکنند

 ،هاي حقوقي غرب، خریدار در نظام ،؛ به همین سببدو فقط به خریدار محدود نش،کاال
 ي قرارداد خارج شد  از محدوده،کننده داد و مسئولیت  جاي خود را به مصرف،به تدریج

که به نفع کنندگان،  نگان و مصرفتا بار دیگر تعادل در میان حقوق تولیدکن
توان حقوق  در چنین وضعیتي دیگر نمي. ، برقرار شود رفته بودبینتولیدکنندگان از 
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 ضمناً آشنایی کامل با ؛جستجو کردابواب معامالت کنندگان را در فقه، فقط در  مصرف
مرتبط با ، بدون نگاهی گذرا به موضوعات حقوقی حقوقاین  زکارهاي فقه براي حمایت ا راه
حقوق مربوط به او در اقسام  کننده، سپس ابتدا اصطالح مصرف بنابراین ؛ میسر نیست،آن

 .گذرانیم کارهاي فقه براي حمایت از این حقوق را از نظر مي و در نهایت راه حقوق و فقه
 

 ي کاال و خدمات در حقوق کننده مصرف
اي، اموال یا خدماتي را براي  هستند که براي کاربرد غیر حرفه  اشخاصي،کنندگان مصرف

این تعریف  )٣١٢، ١الووا ـ کله ژان( .دهند کنند یا مورد استفاده قرار مي خود تهیه مي
 ) به بعد٣١٣همان، : ـ نک(: استداراي سه عنصر 

کنندگاني که براي  ؛ مصرفکند اشاره ميکنندگان  دو دسته از مصرف به ، اولعنصر
کنندگاني که  کنند، و مصرف ماتي را براي خود تهیه مي اموال یا خد،اي کاربرد غیرحرفه

مورد استفاده ] اند که دیگران تهیه کرده[ اموال یا خدماتي را ،اي براي کاربرد غیرحرفه
 اي حرفهکاربرد غیر ،سومین عنصر و اموال یا خدمات است ،دومین عنصر .دهند قرار مي

ي  شخصي است که برا،کننده  مصرف.دهد تعریف را تشکیل مي معیار اساسياست که 
هاي شخصي یا خانوادگي، مال یا  اي، یعني به منظور رفع نیازمندي حرفهکاربرد غیر

صاحب حرفه تشخیص . دهد کند یا مورد استفاده قرار مي  مي خدمتي را براي خود تهیه
 از این واقعیت هستي ،حقوق مزبور زیرا ؛ مبناي حقوق مصرف است،کننده از مصرف

، نسبت به اليمعلومات فني و غالباً امکانات مداشتن ه صاحبان حرف، به لحاظ یابد ک مي
 این است که در ،هدف حقوق مصرف.  در وضعیت برتري قرار دارند،کنندگان مصرف

کننده به برخي حقوق که  کنندگان، با مجهز نمودن مصرف روابط صاحبان حرف و مصرف
 . کند تعادل ایجاد، را داشته باشند هتوانایي مقابله با امتیازات بدیهي صاحب حرف

 
 کننده در فقه مصرف

 فردي در نظر بگیریم که اموال یا خدماتي را از طریق قرارداد مصرف کننده را ر مصرفاگ
پوشاني را با   بیشترین هم،تکند، در این حال براي خود تهیه مي...) بیع، اجاره و (
 را فردي در نظر بگیریم که از اموال یا ، اما اگر او٢در فقه دارد» مستأجر«و » مشتري«
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 .ر دیگر ابواب فقه یافتکننده را د توان مصداق مصرف  مي،در قراردادهاي غیر بیع و اجاره نیز، با توجه به نوع قرارداد. ٢
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توان اصطالح   نمي، در این حالت،اند کند که دیگران تهیه کرده خدماتي استفاده مي
 این به معني که خواهیم دید، ، همچنان  البته؛کننده در فقه یافت خاصي براي مصرف

نکته را هم این .  خارج از چهارچوب قرارداد نیست،کننده عدم وجود حقوقي براي مصرف
 میزان ، بنابراین؛شود  از طریق قرارداد ارائه مي،خدمات باید در نظر داشت که معموالً

، بسیار »مستأجر«با » ي خدمات مورد استفاده قراردهنده«یا » کننده  تهیه«پوشاني  هم
 زیرا اکثریت ؛است» مشتري«با » ي کاال  قراردهنده مورد استفاده«یا » کننده تهیه«از  بیشتر

 . ي خدمات مورد اجاره هستند کننده  خود مصرف،قریب به اتفاق مستاجران
کننده نیز هرچند در فقه مطرح نشده است، اما  اي نبودن مصرف موضوع حرفه

اي نبودن، کسي را مورد حمایت   حرفه، به سببتوان یافت که شارع هاي زیادي مي نمونه
اشاره » تلقي الجلب«یا » تلقّي الرکبان«ع  به بی،توان  است؛ به عنوان مثال مي قرار داده

خواهند آن را به شهر ببرند،   مشتري جنسي را از گروهي که مي،کرد؛ در این معامله
 حق ، شارع،در این حالت. خرد قبل از ورود به شهر و اطالع از قیمت آن در شهر، مي

نووي، . ٢/٢٧٥ ،سالمشرائع اإلحلي، : نکـ (استفاده از خیار غبن را به فروشنده داده است 
 .تري قرار دارد  در وضعیت ضعیف،زیرا نسبت به خریدار) ١٨٢، المنهاج

ی کسانی را که از کاالی معیوب و خطرناک  کننده و همه  قانون، مصرف،البته امروزه
ای از حقوق مسئولیت مدنی   شاخه،دهد و در نتیجه  مورد حمایت قرار می،بینند ضرر می

پردازد و در  ی کاالها و محصوالت صنعتی می ی از تولید و عرضهکه به جبران ضرر ناش
» ای  حرفهمسئولیت سازندگان و فروشندگان« یا »مسئولیت ناشی از عیب تولید« از ،آن

گذاران را به خود جلب کرده است و به همین   بیش از پیش توجه قانون،شود صحبت می
 ١.رجستگی پیشین را ندارد، آن ب»کننده مصرف«ی   تعیین مفهوم و محدوده،سبب

ي عملي ملموسي در پي   نتیجه،اتیین اصطالحچنپوشاني   بررسي میزان هم،بنابراین
 است که بسیار کنندگان مسئولیت مدني تولید،دندارد و آنچه در این زمینه اهمیت دار

 . نزدیک است،در فقه» ضمان عدوان«به موضوع 
 

 کننده حقوق مصرف
 به تعدادی از این حقوق ،کنندگان های مربوط به حقوق مصرف در بیشتر قوانین و کتاب

، ٢٤٨/٣٩ي  ي شماره در مصوبهنیز » مجمع عمومي سازمان ملل«اشاره شده است؛ 
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: کنندگان مکلف کرده است براي مصرفاین حقوق، را به برقراري و حمایت از  ها دولت
ز محیط خورداري احق برخورداري از ایمني، حق تأمین شدن نیازهاي اساسي، حق بر

نظر، حق انتخاب، حق برخورداري از اطالعات، حق سالم، حق آموزش، حق اظهار
 ١.ردادخواهي و جبران ضر

 سازد؛ زیرا  ميبرآورده یکي از اهداف دین را ،يین حقوقشکی نیست که برقراری چن
یي، ویژه نیازهاي غذا ، بهیاي به در دسترس بودن نیازهاي عموم  اهمیت ویژه،اسالمدر 

چنانکه ؛ استفاده نکنندازها سوء از این نی، سودجویانتالش شده است که شده وداده 
اي «: فرماید خداوند مي ؛ي بارز چنین تشریعاتي است  نمونه،تحریم ربا و نهي از احتکار

که دادوستدي با   مگر آن؛اید، اموال همدیگر را به ناروا مخورید کساني که ایمان آورده
 بدیهي است که رعایت نشدن )٢٩/النساء(»از شما انجام گرفته باشدتراضي یکدیگر، 

در .  مصداق بارز خوردن اموال یکدیگر به ناروا است،کننده یا تولیدکننده حقوق مصرف
ي حمایت از حقوق   در زمینه،توان از تجارب موفق کشورهاي صنعتي  مي،این راستا

ي مسلمان است و   گمشده،ا حکمت زیر؛ بهره بردان سودجویکردن و مهار دهکنن مصرف
 ٢.پذیرد  مي، به آن سزاوارتر است و هر کجا آن را بیابد،او از دیگران
کننده را نیز تشکیل  یکي از اهداف حمایت از حقوق مصرفکه  دیگري واقعیت

تر   مربوط به طرف ضعیف،شارعحمایت ،  متون دیني و فقهيبر بنا این است که،دده مي
کننده و تولیدکننده  ي مصرف ز آن بازگرداندن تعادل به رابطه هدف اومعامله است 

؛ در صورتی که طرف شود  شامل تولیدکننده، نیز مي، چنین حمایتي،رو از این؛ است
، که پیشتر به آن اشاره »تلقّي الرکبان« در بیع ، به همین سبب.تر معامله باشد ضعیف

 .داده استشد، شارع حق استفاده از خیار غبن را به فروشنده 
،  پس از انقالب صنعتي،هرچند وضعیت جدید جهان  کهتوان گفت در مجموع مي

ه کنندگان را بیش از پیش آشکار ساخت ي تولیدکنندگان و مصرف عدم تعادل در رابطه
تر او از  کننده و اطالع دقیقاي بودن تولید  در اصل به حرفه،دلاما این عدم تعا ،است

 در مقابل کننده، که معموالً  نسبت به مصرف،کند رائه ميکیفیت کاال یا خدمتي که ا
 بنابراین عدم مراجعه به متون دیني و . گردد کند، برمي  پول پرداخت مي،دریافت آن
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اند که  با الفاظ مختلف روایت کرده) ع(و حضرت علي ) ص(ي این حدیث را اهل سنت و امامیه از پیامبر گرام. ٢
کلیني، . ٤/١٨ ،نهج البالغة،  شریف رضی:نک. ها مشترک است ي روایت در همه» الحکمة ضالة المؤمن«عبارت 
 .٧/٣٨١، تحفة االحوذي بشرح جامع الترمذيمبارکفوري، . ٨/١٦٧ ،الکافي
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 به زمان قبل از ، با این استدالل که این متون،استفاده نکردن از تجارب ارزشمند فقها
 .شود مي جارب گذشتگان منجرگردد، فقط به محروم شدن از ت انقالب صنعتي برمي

ترین و فراگیرترین اقسام   برجسته،کننده تر حقوق مصرف  براي بررسي دقیق،اکنون
موضوعات توضیحی کوتاه، شود و بعد از   در شش قسمت زیر بررسي مي،این حقوق

 :شود  ذکر مي مرتبط با آن در متون دیني و فقهي به طور خالصه
 

 عیب ات سالم و بيحق به دست آوري کاال و خدم. ١
کنندگان  گستردگي و فراواني کاالها و خدمات موجود در بازار و قدرت القاي سلیقه به مصرف

کننده قائل شویم که با  این حق را براي مصرفکه شود  از سوي صاحبان سرمایه، سبب مي
فاده ي کاال و خدمات به بازار، وي با اطمینان کامل از آن کاالها و خدمات است فرض ارائه

ي استاندارد و تشویق و الزام تولیدکنندگان به تحصیل  تشکیل مؤسسه )١٩٤باقرزاده، ( .کند
کنندگان   تمهیدي براي تأمین سالمت و امنیت مصرف،جواز مرغوب بودن کاالي عرضه شده

محدود به مواد خوراکي و آشامیدني و دارویي و بهداشتي نیست ] این الزام[ویژه که  است، به
 )٢٤١کاتوزیان، ( .شود ي کاالهاي تجاري و صنعتي مي همهو شامل 

 در اسالم ،عیب کنندگان به کاالها و خدمات سالم و بي تالش براي دستیابي مصرف
توان به شرایطي که فقها براي مبیع در نظر  دار است که در این زمینه مي بسیار ریشه

 ؛١٤٩ ،٢/١٤٨جزیري، : نکـ (اند، مانند طهارت عین آن و داشتن قابلیت انتفاع  گرفته
 مشتري و وظایفي رای خیار عیب بتعیین همچنین ؛، اشاره کرد)٩٢، ]شهید اول [عاملي

 ،اند برشمرده) محتسب( براي عامل حسبه ،هاي مربوط به حسبه که فقها در کتاب
عیب بودن آنها  ه سالم بودن کاالها و خدمات و بي ب،هاي بارزي از اهتمام شارع نمونه
 براي مشخص کردن ضوابط و ، با تالش دستگاه حسبه،ها ضمناً در این کتاب ؛است

ي کاالها، اعم از مواد غذایي، کاالهاي بافتني  استانداردهایي براي قابل قبول بودن عرضه
حمایة «ي  هیتي، مقاله: ـ نک. (شویم و پوشیدني و کاالهاي معدني، در بازار آشنا مي

 )١٥ـ١٧، »المستهلک في الفقه اإلسالمي
 

 کننده حق ایمني براي مصرف. ٢
 حق دارد از ،مند شود؛ عالوه بر آن از کاالها و خدمات بهرهکه  حق دارد ،کننده مصرف

 از ،کاالها استاندارد کردن ؛مخاطرات ناشي از کاالهاي خریداري شده در امان باشد
 منتقمي، ( .شود سطح ایمني کاالها در حدي قابل قبول باشد  ميسبباقداماتي است که 



  ٨٣   شافعیان و امامیه کننده و قلمرو آن در فقه حمایت از حقوق مصرف

 

 

 )١٠٢ ،»کننده نقش استانداردسازي کاالها در حمایت از حقوق مصرف«ی  مقاله
 به جهان صنعتي ،کننده که مطرح شدن چنین حقي براي مصرف با توجه به این

 تشریعي در مورد آن یافت ،در فقه اسالميکه شود، بسیار طبیعي است  امروز مربوط مي
 به ،که یکي از شرایط مبیع است» داشتن قابلیت انتفاع«توان از   مي، با این وجود؛نشود

 از نظر ،این نتیجه رسید که دادوستد کاالهایي که بیش از حد متعارف خطرناک هستند
 ضمناً در موضوعات مربوط ؛١برد  زیرا قابلیت انتفاع کاال را از بین مي؛فقهي صحیح نیست

ونگي جبران ضررهایي که از چنین توان دیدگاه فقه را در مورد چگ  مي،به ضمان عدوان
 . به آن پرداخته خواهد شد،ي همین مقاله  جویا شد که در ادامه،آید کاالهایي به بار مي

 این اختیار به حاکم اسالمي داده ، بر مبناي اصل سیاسات شرعیه،در اسالم«همچنین 
رد هایي که نصي در مورد آن وا شده است که براي رعایت مصلحت عمومي در زمینه

 از حقوق ،و از این طریق) ١٤١السالم، عبد( ».گذاري کند  قانون،نشده است
 .گونه موارد حمایت کند کنندگان در این مصرف
 

 حق برخورداري از اطالعات کامل. ٣
ي کاال   و صحیح درباره٢ از معلومات اساسي،کننده این حق عبارت از مطلع شدن مصرف

یم صحیحي براي انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد و و خدمات عرضه شده است تا بتواند تصم
 تأثیر بالغي در تحقق ، تبلیغات سالم،در این مورد. یا استفاده از موضوع قرارداد بگیرد

                                                                                                                              
ترک اشتراطه صریحاً  قتضي وقوعه مبنیاً علي سالمة العین من العیب و إنمااطالق العقد ی«اند  گروهي از فقها نوشته. ١

کاساني ـ از فقهاي  .٦/٧٨،منهاج الفقاهةروحاني، : و. ٩٣ ،کفایة األحکامسبزواري، :  ـ نک »اعتماداً علي أصالة السالمة
ودن به عنوان یکي از شروط  ضرورتي ندارد که سالم ب،براي برخوردار شدن از خیار عیب«: نویسد حنفي ـ نیز مي

 بنابراین سالم ؛کند  رضایت مشتري را مختل مي،ي مشتري است و نبودن آن  زیرا سالم بودن خواسته؛بیع ذکر شود
توان به این نتیجه رسید   از چنین سخني مي).١/٣٩٧ ،المدخل الفقهي العامزرقاء، (» .بودن یکي از شرایط بیع است

 را چون استفاده از کاال ،یکي از شرایط صحت بیع است و خطرناک بودن نامتعارف کاال ،که ایمن بودن متعارف کاال
 .سازد تواند انعقاد بیع را منتفي  سازد، مي که هدف اصلي بیع است، با مشکل جدي روبرو مي

ص کاال، قیمت کاال براي واحد یا مقدار معین، نام و نشاني تولیدکننده، وزن خال: این معلومات عبارت است از. ٢
ي کیفیت کاال، تاریخ انقضاي مصرف در مورد کاالیي که تا تاریخ معین  محل تولید، تاریخ تولید، نوع و درجه

قابل مصرف است، ترکیب ساخت، مواد اولیه و اجزاي تشکیل دهنده به طور کامل، رهنمودها و 
ها و خطرهاي ناشي از  ي ناهنجاريي بهینه از کاال، یادآور داري و استفاده هاي ضروري جهت نگه دستورالعمل

 /دولت /بازارباقرزاده، ( .ي استفاده از کاال، مشخصات فني و استانداردها استعمال و استعمال نادرست کاال، نحوه
 .)١٩٧ ،کننده حقوق مصرف
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در متون  )١٢١ ،»کنندگان تبلیغات و حقوق مصرف« ي نیا، مقاله مقامي( .این حق دارد
تري از اطالعات کامل داده دیني و فقهي نیز اهمیتي ویژه به موضوع حق برخورداري مش

 :؛ از جملهشده است
را خیانت در پیمانه و ترازو ) مردم مدین(خداوند متعال علت نابودي قوم شعیب ) الف

 ،در آیات زیادي همچنین )٨٥ ،٨٤/هود :ـ نک(کند  و کاستن از حقوق مردم معرفي مي
 /اسراء :  آیاتاز جمله؛ دارد اظهارات خالف واقع بازمي مسلمانان را از خیانت در معامله و

 .١٨٣، ١٧/ق، ١٢ـ٣ /، المطفّفین٣٥١
خریدار و فروشنده تا زماني که از هم جدا : فرماید مي) ص(پیامبر گرامي ) ب
حقیقت را در مورد کیفیت کاال و [  پس اگر صادق باشند و؛ حق خیار دارند،اند نشده
کاري و  دهد و اگر پنهان ها برکت قرار مي بیان کنند، خداوند در دادوستد آن] قیمت
 .٥/١٠ مسلم،. ٣/١٠ بخاري،. (شود ها نابود مي  برکت دادوستد آن،گویي پیشه کنند دروغ
 .)١٣/٢٩٨ ،الوسائل مستدرک نوري،
نهي از تدلیس و تغریر قولي و فعلي در توان به   همچنین می،در این زمینه)   ج

 در ،ابل نفع بودن و آگاهي از کاالکه ق و پیامدهاي فقهي آن، و این) ص(احادیث پیامبر 
  . اشاره کرد شرایط بیع به حساب آمده است،ءفقه جز

 

 حق انتخاب. ٤
 به قیمتي ،یعني حق انتخاب محصوالت و خدماتي که با وجود داشتن کیفیت مناسب

 ٤) مجمع عمومي سازمان ملل٢٤٨/٣٩ي  ي شماره مصوبه( .گردد رقابتي عرضه
 کاالي مورد نظر خود را بخرد و ،رد که در شرایط مطلوب این حق را دا،کننده مصرف
 وادارد؛ براي مثال، ،کننده را به خرید کاالیي که مطلوب نیست  نباید مصرف،کننده عرضه

مخفي کردن یا خودداري از .  مشروط به خرید کاالیي دیگر ممنوع است،فروش کاال
. دهد  تعرض قرار ميکننده را مورد فروش کاالها نیز به نوعي حق انتخاب مصرف

                                                                                                                              
 ».است تر فرجام کنید، پیمانه را تمام دهید، و با ترازوي درست بسنجید که این درست و خوش و چون پیمانه مي«.١
فروشان، که چون از مردم پیمانه ستانند، تمام ستانند؛ و چون براي آنان پیمانه یا وزن کنند، به  کم واي بر«. ٢

 ».ایشان کم دهند
آدمي هیچ سخني را به لفظ در . اند ي دریافت کننده از راست و چپ، مراقب نشسته گاه که دو فرشته آن«. ٣

 ».کند  آن را ضبط مي،نزد اوکه مراقبي آماده   مگر این،آورد نمي
4. United Nations, General Assembly, A-RES-39-248_ Consumer Protection, 16 April 1985. 



  ٨٥   شافعیان و امامیه کننده و قلمرو آن در فقه حمایت از حقوق مصرف

 

 به منظور جلب مشتري و خریدار ،همچنین پیشنهاد اهداي جوایز موهوم و تبلیغات خالف واقع
 .)١٩٨ ،١٩٧ باقرزاده،( نماید کنندگان را سلب مي  حق انتخاب مصرف،اي به طرز اغواگرانه

 احتکار و ،برد کننده را از بین مي هایي که حق انتخاب مصرف یکي از فعالیت
 همچنین لغو ، حمایت از آزادي رقابت،به همین سبب. هاي انحصاري است یندگينما

کننده را تضمین  برد و حق انتخاب مصرف  احتکار را از بین مي،هاي انحصاري نمایندگي
 .)٥٢ ،٤٩رباح، ( کند مي

 اي براي حفظ حـق انتخـاب        هاي برجسته   با مراجعه به متون دیني و فقهي نیز نمونه        
بـه عنـوان    ) رضایت دو طرف معاملـه    (قرار دادن تراضي    : جمله بینیم؛ از   کننده مي   مصرف

 بـراي  ،یکي از شروط صحت معامالت، نهي از احتکـار و اجـازه دادن بـه حـاکم اسـالمي      
 نهي از   مت کاالها و خدمات در صورت نیاز، نهي از بیع همراه با شرط،            یمشخص کردن ق  

 ... . و ) باديبیع الحاضر لل( نشین فروش شهرنشین براي بادیه
که رقابت در حین   مگر این؛ پذیرفته شده است، مشروع بودن رقابت،ضمناً در اسالم

 .معامله انجام شود که از آن نهي شده است
 

 حق برخورداري از حمایت دولت. ٥
ي رقابت مشروع در بازار، ممانعت از ایجاد هرگونه تشکیالت انحصاري  از آنجا که توسعه
یابي به  ي کاالها و خدمات، مهار نرخ تورم، دست  و توزیع و عرضهو تباني در تولید

ي اجتماعي ـ  هاي توسعه هاي یگانه، یکي از اهداف برنامه هاي طبیعي و نرخ قیمت
که تنوع و کثرت، پیچیدگي کاالهاي  است و نظر به این] ها[اقتصادي و فرهنگي کشور

 به دلیل ماهیت کاال یا ،و خدماتمصرفي و خطرهاي ناشي از استعمال برخي از کاالها 
کنندگان و گستردگي تبلیغات،  کنندگان از دادن اطالعات الزم به مصرف خودداري عرضه

دهد، دولت موظف  کنندگان را در معرض مخاطرات گوناگون قرار مي گروه انبوه مصرف
ا و کنندگان کااله کنندگان را در برابر تولیدکنندگان و عرضه حمایت از مصرفکه است 

در اسالم نیز اهمیت زیادي به  )١٩٨باقرزاده، ( . به انحاي ممکن بر عهده بگیرد،خدمات
 این اهمیت را گاه در ؛کننده داده شده است دخالت حاکم اسالمي براي حمایت از مصرف

عمران  ی آل  سوره١٠٤ی   چنانکه در آیهمبینی قالب امر به معروف و نهي از منکر مي
 مردم را به نیکي دعوت کنند و به کار شایسته ،از میان شما، گروهيو باید « :آمده است

و گاهي هم در قالب نظارت » .وادارند و از زشتي بازدارند، و آنان همان رستگارانند
در متون فقهي نیز ـ به . کند هاي اقتصادي بازار خودنمایي مي بر فعالیت) ص(پیامبر
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هایي براي ضرورت دخالت حاکم اسالمي  هـ نمون عنوان مثال در موضوع احتکار و حَجر
از لحاظ . خورد  به چشم مي،کنندگان  براي حمایت از حقوق مصرف،ستد و در امور داد

ها باال   هرگاه قیمت،ي بغداد خلیفه«: ي زیر را ذکر کرد توان نمونه تاریخي نیز مي
را به قیمت کمتر از داد تا در انبارها را باز کنند و مواد موجود در آن   دستور مي،رفت مي

 انگفت قیمت کاالهایت  سپس مي؛قیمت بازار بفروشند، تا بازاریان به آن قیمت بازگردند
گونه محتکران و واردکنندگان   تا آن را به سطح معقولي بازگردانیم و اینیدرا پائین بیاور

یي ها همچنین کتاب) ٣٢عبده،  (»کرد ميداد و ضرر را از مسلمانان دور  را شکست مي
و ) تسعیر(گذاري   به موضوع نرخ، نوشته شده است ي سیاسات شرعیه که در زمینه

 .وظایف محتسب در نظارت بر بازار پرداخته است
 
 کننده حق تشکیل نهادهاي مدافع حقوق مصرف. ٦

هاي مصرف به   پس از تشکیالت تعاوني،کنندگان تشکیالت حمایت از حقوق مصرف
ها در   بلکه هماهنگ کردن تالش، نه سودآوري، آن ولي هدف از تشکیل؛وجود آمد

این در تعریف  )١٧٢ و ١٧١، رباح( .کنندگان بود راستاي حمایت و دفاع از منافع مصرف
نهادهایي است که بدون داشتن اهداف سیاسي، تجاري یا : توان گفت مي ،تشکیالت
یت از کنندگان و گسترش فرهنگ حما  در جهت آگاهي بخشیدن به مصرف،اقتصادي

 همچنین براي نمایندگي کردن .کند  تالش مي،ها با حقوقشان ها و آشنا ساختن آن آن
 در برابر مراجع رسمي و قضایي ،کنندگاني که حقوقشان پایمال شده است مصرف

 .)١٠٥ همان،( کوشد مربوطه مي
از تشکیل آن  از ضروریات زمان ما است که ،نهادهاي مدني غیر دولتيچنین  وجود

زماني که وجوب آن است ؛ تواند واجب هم باشد  بلکه مي،نه تنها پسندیدهنیز سالم نظر ا
 .اي را گسترش داد یا از کار ناپسندي باز داشت بتوان کار پسندیده طریقاین تنها از 

ي بسیار زیبایي براي چنین نهادي   نمونه)ص(ی پیامبر سیرهشایان ذکر است که در 
پس از رسیدن به سن بیست ) ص(است که پیامبر» حلف الفضول«بینیم که همان  مي

 در وضعیت بسیار باالتري نسبت به ، در شهر مکه که از لحاظ امنیت و رفاه،سالگي
اسد بن  هاشم و عبد المطلب و"، همراه با پسران ١هاي مجاور خود قرار داشت سرزمین

 هر ،ر مکه در آن شرکت کرد و با هم پیمان بستند که د"عبد العزي و زهره و تمیم

                                                                                                                              
 . ٦٧/، العنکبوت٣،٤/قریش: ـ نک. ١
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شوند، با او همراه شوند و  اي که وارد آن مي مظلومي بیابند، از ساکنان آن یا افراد غریبه
بعد . که حقش را به او باز گرداند  دشمني ورزند تا زماني،با کسي که بر او ستم روا داشته

ن ي عبدهللا بن جدعا در خانه« :١در مورد آن پیمان فرمودند) ص(پیامبر خدا ، از بعثت
آن را بیشتر از (کنم   عوض نمي،در پیماني شرکت کردم که آن را با شتران درشت هیکل

 ،و اگر در اسالم هم به چنین پیماني فراخوانده شوم) دارم هر چیز با ارزشي دوست 
 )١/٨٧ إبن هشام،( ».خواهم پذیرفت

 
 مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و روند آن در حقوق غرب

کننده در فقه اسالمی، که شامل  ضوع حمایت از حقوق مصرفقبل از پرداختن به مو
مسئولیت «گیری و پیشرفت  شود، نگاهی کوتاه به روند شکل نیز می» ضمان«موضوع 

 :نماید در حقوق غرب ضروری می» ای مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان حرفه
شد تا زیان  با ی شخص قرار داده  به هرگونه تعهدی که قانون بر عهده،در معنی عام

 .)٣٢بادینی،  (دشو  مسئولیت مدنی گفته می،وارد شده به دیگری را جبران کند
بر » الف«ای ناصواب بود و آن این که اگر  خوش اندیشه ها دست  مدت،حقوق غرب

در برابر هیچ » الف«متعهد شود تا تعهدی را انجام دهد، » ب«طبق قراردادی در برابر 
بدون .  حتی در صورت وجود تقصیر؛این تعهد نیستمسئول نقض » ب«کس دیگر جز 

 اسباب رهایی تولیدکنندگان و فروشندگان کاالهای معیوب را از ای هاندیشچنین شک 
 که آن را بود صرفاً نسبت به اشخاصی مؤثر ،زیرا قرارداد. آورد مسئولیت فراهم می

مشهودی که ظلم چنین ). مسؤلیت قراردادی ( نه اشخاص ثالث؛ بودند تشکیل داده
را به  ها شد، دادگاه  منتهی می،به عدم جبران خسارت اشخاص خارج از قراردادعمدتاً 

 .کنندبست تهی  تدریج بر آن واداشت که با سرپیچی از مقتضیات این اصل، آن را از پای
ی قرارداد  ه سبب شد که مسئولیت از محدود،و همین امر) ٢٨ ،٢٧تبار،  جعفری: ـ نک(

 .صیر مبتنی شودخارج و بر تق
 چه طرف قرارداد باشد ( هر کس در برابر همنوع خود ،٢در مسئولیت مبتنی بر تقصیر

 

                                                                                                                              
است، اما از سخنی که ایشان پس از ) ص( مربوط به دوران پیش از بعثت پیامبر خدا،هرچند پیمان یادشده. ١

توان چنین نتیجه گرفت که تشکیل دادن نهادهای مدنی غیر دولتی،   میاند، کردهآن پیمان ذکر بعثت در مورد 
 .کننده، از دیدگاه اسالم کاری است بسیار شایسته و پسندیده ویژه نهادهای مربوط به حمایت از حقوق مصرف به

2. Negligence. 
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 بر مبنای تئوری تقصیر، . مباالتی خویش است ل ضررهای ناشی از بیئومس) یا خیر
 

شود که مقصر بوده و   در قبال خسارت وارده به دیگری مسئول شناخته میزمانی فرد
 در ،اینربناب .)١٥٥باقرزاده،  ( تقصیر وی و ضرر وارده موجود باشدی سببیت بین رابطه

مباالتی سازنده یا  قصیر و بیبار اثبات ت  بسا سنگینی دعوای مبتنی بر تقصیر، چه
تبار،  جعفری( را از تعقیب دعوای خود منصرف نماید ی متضرر کننده مصرف، فروشنده

 .گردیدمطرح » مسئولیت محض« نظام ، به همین سبب.)٣٢
 حتی اگر ،مسئولیت بدون تقصیر است و تولیدکننده یا فروشنده ١،مسئولیت محض

مسئولیت . شوند ول شناخته میئ باز مس،احتیاطات الزم را نیز به عمل آورده باشند
 بدون ،ای باشد و کاال  حرفه،شود که فروشنده  هنگامی بر فروشنده تحمیل می،محض
 .)٤٢ـ٤٥همان، : ـ نک (کننده رسیده باشد صرف به دست م،گونه تغییر اساسی هیچ

 
 کننده فقه اسالمي و حمایت از حقوق مصرف

 به کننده  برای حمایت از حقوق مصرف،ی فقهکارها  به تعدادي از راهترهرچند پیش
کننده در اسالم،  صورت پراکنده اشاره گردید، اما براي پي بردن به جایگاه حقوق مصرف

 :کنیم را در دو بخش کوتاه مرور مي هاکار  این راه٢وار فهرست
 

 کننده کارهاي فقهي براي حمایت از حقوق مصرف ه را) بخش اول
 :)١٨٢ـ٣٢٢عبده، : نکـ (توان در دو قسمت زیر بررسي کرد  را مي کارها این راه

با توجه به اینکه دعاوی مربوط به جبران خسارت کارهاي شرعي؛   راه،قسمت اول
 نباید به امید داشتن ، به همین سبب٣رسد، یده، کمتر به نتیجه مید کنندگان زیان مصرف

ی  کننده، از قانونمند کردن معامالت، که نقطه  برای احقاق حقوق مدنی مصرف،قوانین منظم
 ،به همین سبب. کننده و تولیدکننده است، و سایر اقدامات پیشگیرانه غافل شد تالقی مصرف

                                                                                                                              
1. Strict liability. 

ي محترم  خواننده. شود هاي مذاهب مختلف خودداري مي ، از ذکر دیدگاهبراي جلوگیري از طوالني شدن مقاله. ٢
 .هاي فقه یا منابع ذکر شده در پایان مقاله مراجعه کند تواند به کتاب مي

 ،دیدگان حوادث از کل زیان% ١٢ معلوم شده که تنها حدود ،اساس تحقیقی که در انگلیس صورت گرفته استبر. ٣
همچنین طبق برآورد پروفسور دانزون در . شوند ریق نظام مسئولیت مدنی میموفق به دریافت خسارت از ط

 تنها خسارت یک ،اند ی معالجه و خطای پزشکی صدمه دیده  در بین هر بیست و پنج نفری که در نتیجه،آمریکا
 .)٥٥٥ ،بادینی(نفر از طریق مسئولیت مدنی جبران شده است 
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توان به شرایطی  ؛ به عنوان مثال میتد معین کرده است براي دادوس دقیقی راضوابط ،شارع
اند،  اند و ضوابطی که برای کار تجاری ذکر کرده که فقها برای صحت عقد بیع بیان کرده

 ،عالوه بر این .آور یا اخالقی بزرگان دین به بازرگانان اشاره کرد های الزام همچنین به سفارش
 در ٣ و تدلیس٢، تغریر١احتکار، غبننهي از م ربا، تحری:  موارد را نیز برشمرد اینتوان می

کند  ، جهالت یا عیوبي که مشتري را متضرر مي٤تحریم معامالتي که در آن غرر، معامالت
 براي قطعي کردن ،ها اي که به دو طرف معامله یا یکي از آن اختیارات ویژهو  ٥وجود دارد

توان به خیار مجلس، شرط، رؤیت،  ي م،معامله یا فسخ آن داده شده است که در این زمینه
 ،)اجیر مشترک(وران  همچنین ضامن قرار دادن سازندگان و پیشه.  تعیین اشاره کرد وعیب

 .شود ها داده مي  به آن،نسبت به کاالیي که براي تعمیر، اصالح یا ساختن چیز خاصي از آن
سیاست : توان گفت در تعریف آن میکه ؛ »سیاست شرعیه«کار   راه،قسمت دوم

نزدیک و از ) صالح( به درستی ،شود که مردم را هرچه بیشتر  به افعالی گفته می،شرعیه
آن را وضع نکرده باشد و در وحی نازل ) ص( هرچند پیامبر خدا؛دور سازد) فساد(تباهی 

 باید در قانونگذاری ، به این معنی است که ولی امر،»شرعیه«قید ). ١٤جوزی، ( نشده باشد
توان به آن لقب   نمی، زیرا در غیر این صورت؛ مقاصد شریعت را مراعات کند اصول و،خود

هاي  از طریق دخالت دولت در فعالیتسیاست شرعیه ). ١٣عبدالسالم، (شرعی داد 
از توان به دو نمونه  گیرد که مي کننده صورت مي  براي حمایت از حقوق مصرف،اقتصادي

مشخص کردن قیمت کاالها و وادار کردن بازاریان به مراعات (تسعیر اول اشاره کرد؛ آن 
 براي نظارت بر بازار و حمایت از حقوق ،ایجاد نهادهاي حکومتي خاصدوم و ) آن

  ."حسبه"کننده مانند نهاد  مصرف
نظارت بر بازار وجود ) ص( در زمان حیات پیامبر خدا ،آید همچنانکه از احادیث برمي

 .)٦٦ـ٧٠باقرزاده، (  این نظارت ادامه داشته استر بعدیدر ادواداشته و 

                                                                                                                              
 .)٢١٦ ،٢١٥ ،مانه: ـ نک(. گیرد پردازد با آنچه که مي طرف معامله ميمساوي نبودن آنچه که یکي از دو : غبن. ١
تواند قولي یا فعلي   براي عالقمند کردن او به معامله که مي،فریب دادن طرف معامله با روشي دروغین: تغریر. ٢

 ).٢١٨ و ٢١٧همان، عبده، : ـ نک(. باشد
د در کاال یا در بهاي آن را از طرف دیگر پنهان کند و  عیب موجو،این است که یکي از دو طرف معامله :تدلیس. ٣

گفتني است که . شود تدلیس نیز به قولي و فعلي تقسیم مي.  بنمایاند،آن را برخالف آنچه در واقع وجود دارد
 .)٢٢٠ و ٢١٩ ،مانه: ـ نک(شود  تغریر به قیمت کاال و تدلیس به ویژگي آن مربوط مي

 .)٥/٣٤١٠ زحیلي،: ـ نک(ي مشتري فریب و باطني نامشخص و مجهول دارد اي است که ظاهر معامله: غرر. ٤
 . به تفصیل بیان شده است،هاي فقه  نام و روش مخصوص خود را دارد که در کتاب، در جاهلیت،یک از این معامالت هر. ٥
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 سبب شد که امور مربوط به ،تغییرات کمی و کیفی که جوامع اسالمی به خود دید
ی جوامع اسالمی که پیشتر بسیار ساده بود و از طریق خود خلیفه و چند  داوری و اداره

 خود ببیند و به دستگاه شد، پیشرفت و تحول چشمگیری به کس از مأموران او انجام می
توان به سه  و سازمان دارای سلسله مراتب و قوانین مدون تبدیل شود؛ در این میان می

 .اشاره کرد» حسبه«و » پلیس«، ١»مَظالم«دستگاه 
که اجرای آن » امر به معروف و نهی از منکر«ای است دینی از باب   وظیفه٢»حِسبة«

 برای داند، میی این مقام  ید کسی را که شایستهبر اولواالمر مسلمانان واجب است و با
 .است) گذاري نرخ(  اجراي قانون تسعیر،یکي از وظایف این سازماند که اجرای آن بگمار

 براي مبارزه با ،ي کاالها توسط حکومت  به معني مشخص شدن قیمت عادالنه،تسعیر
 .)١٣٠ قلعةجي،( حرص و طمع بازرگانان است

 به ، پیشنهاد تسعیر،که در آن) ص( روایاتي از پیامبر خدا با وجودکه  گفتنی است
، گروهي از فقها با )٣/٢٥ کحالني، ؛٣/١٦٥ شیخ صدوق، :ـ نک( شده است صراحت ردّ

 احساس آن نیازي به ،)ص(این استدالل که به خاطر وضعیت خاص زمان پیامبر 
 جوزي،: نکـ (شود   به ضرر مردم منتهي مي، ولي امروزه امتناع از آن،شده است نمي

 اختیارات امام یا حاکم قرار ءاند و جز پذیرفته) یا الاقل انواعي از آن را(، آن را )٤/٤٤٢
تواند قیمت متعارفي براي محتکران  دیدگاه شیخ مفید و سالر امام ميبر  بنا.اند داده

 ،کرگذاري براي محت نرخ: نویسد خمیني نیز مي امام). ٢/١٠٠٧حلي، : نکـ ( .مشخص کند
 به پایین ، قیمت را بیش از حد باال برد، در فروش، اما اگر محتکر؛بدون دلیل جائز نیست

کند که با توجه به قیمت   امام او را وادار مي، در غیر این صورت؛شود آوردن آن ملزم مي
موسوی خمینی (بیند کاالیش را بفروشد  متعارف شهر یا به قیمتي که امام مصلحت مي

 ).٤١٧ ،٣/٤١٦ ،]خمینی امام[
بدون شک ضرورتي که امروز به تشریع قوانین جدید و بستر سازي براي حمایت از 

 بسیار بیشتر از آن روزگار است، و با توجه به ،شود  احساس مي،کننده حقوق مصرف
 تشریع چنین قوانیني، ،ندا اختیاراتي که فقها در این زمینه براي حاکم اسالمي برشمرده

ي که به نفع ی تا جا،متضاد با متون فقهي باشد، ولي در حقیقتحتي اگر در ظاهر 

                                                                                                                              
ای منزلتی باالتر دار» مظالم«باید گفت که مسئول . دستگاه رسیدگی به شکایات که بخشی از دستگاه قضائی بود. ١

 .)١١٦ـ١٣٤عبدالسالم، .د: ـ نک(توانست به او دستور دهد  بود و می» حسبه«از مسئول 
 .)١٣٥ ،همان: ـ نک( گردد برمي) ق.  ه١٥٨ـ١٦٩( به زمان مهدي عباسي ،کارگیري این اصطالح به. ٢
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ها با تولیدکنندگان باشد، خارج از  ي آن  به رابطه،کنندگان و بازگرداندن تعادل مصرف
 .ي تشریع نخواهد بود فلسفه

 

  در فقه اسالمي،ضمان) بخش دوم
پیشتر ، که  ضمان عدوانبدون بررسي ،کننده در فقه اسالمي حقوق مصرفموضوع 

 داراي مفهوم بسیار ،ضمان در فقه. شود ی حقوقی آن بررسی گردید، کامل نمی جنبه
اداي « به معني ،همچنین، ٣، حفظ و رعایت٢، کفالت١وسیعي است؛ زیرا به معني تعهد

 به کار رفته است ٤»ي آنچه ذمه به آن مشغول شده است واجب شده) پرداخت کردن(
 مسئولیت ناشي از معیوب بودن «در موضوع . استظر  معني مورد ن همین،در اینجاکه 
 ٥ گذاشت؛  باید بین دو نوع ضمان یا جبران خسارت فرق،در فقه» مبیع

 بدین ؛جبران ضرري که مشتري به خاطر معیوب بودن کاال متحمل شده است: اول
 ،معني که عیب موجود در کاال، بهاي آن را در مقایسه با کاالي سالم و بدون عیب

براي مشتري در انتخاب یکي » خیار« سبب ،وجود چنین عیبي در کاال.  داده استکاهش
دادن کاال  گردد؛ پذیرفتن کاال همراه با عیبي که درآن است، یا بازپس مياز این دو مورد 

دو و باز پس گرفتن بهایي که در مقابل آن به فروشنده پرداخت کرده است؛ همچنین 
التفاوت   فروشنده مابه، بدون اینکه معامله به هم بخوردتوانند توافق کنند که  مي،طرف

چنین موضوعي که در  . به خریدار بپردازد،قیمتي که کاالي سالم با کاالي معیوب دارد
 .شود  در بخش معامالت و در باب بیع بیان شده است، به مبحث خیارات مربوط مي،فقه

                                                                                                                              
 ،ذکر کنیم) حق شخصي(هد چنانچه بخواهیم اصطالحي فقهي در برابر اصطالح حقوقي تع: نویسد سنهوري می. ١

 .)١/١٤ سنهوري،: ـ نک(بهره بگیریم » ضمان« و» التزام«دو اصطالح  باید از هر
اما . گیرد مياعم است و هرگونه تعهدي را دربررود؛ در یک معني   ضمان در دو معني به کار مي،در فقه امامیه. ٢

 محدود گردد، آن را ضمان به معناي اخص له دین به مضمون به تعهد ضامن بر پرداخت ،چنانچه معناي ضمان
 .)٢٠، ١٩باقري، : ـ نک(. گویند

یعني سبب حفظ نماز : نویسد ؛ خطابي مي»اإلمام ضامن والمؤذّن مؤتمن«آمده است که ) ص(در حدیث پیامبر . ٣
 .)٢٢٥ ،٢٢٤أبوحبیب، (. شود و به معناي جبران ضرر نیست مردم مي

 همان پرداخت کردن ،ضمان به این معني. است» تلف شده«ت کردن غرامت  پرداخ،ضمان: نویسد شوکاني می. ٤
 مربوط ؛ این دیدگاه؛اشخاص باشدبر  سبب آن تعدي بر اموال یا ؛ چهچیزي است که در ذمه واجب شده است

 .)١٣٠، ١٢٩العبّار، : ـ نک(زحیلي نیز هست  .دبه مصطفي الزرقاء و 
خسارت ناشي از بیع و (ي به این تفاوت ظریف در میان این دو نوع خسارت دانان فرانسو شایان ذکر است که حقوق. ٥

 .٦١ و ٦٠ ،مسئولیت مدني سازندگان و فروشندگان کاالتبار،  جعفري: ـ نک. اند اشاره کرده) خسارت ناشي از مبیع
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 به عنوان ؛ به بار آمده است١جبران ضرري که در اثر به کار گیري کاالي معیوب: دوم
کند و به مشتري یا فرد دیگري ضرر   به خاطر وجود عیب، تصادف ميخودروییمثال 

» مسئولیت ناشي از عیب تولید«دانان به عنوان   حقوق،اصطالحاتي که امروزه. رساند مي
این  معموالً ناظر به ،گیرند به کار مي» مسئولیت ناشي از کاالهاي معیوب و خطرناک«یا 

نام دارد و هیچ ربطي به » ضمان عدوان «، در فقه،ضماناین نوع . نوع جبران ضرر است
 در ابواب ، بلکه؛ در باب بیع به آن پرداخته نشده است،قرارداد ندارد و به همین سبب

 .مربوط به غصب، جنایات، حدود و دیات بررسي شده است
شارع به وارد نکردن خسارت  ضمان عدوان عبارت است از ملزم شدن افراد از طرف 

ي فرد   خسارتي مالي به نفع فرد خسارت دیده بر ذمه، زیرا در غیر این صورت؛به دیگران
 مبني بر حفظ ، را که با مخالفت احکام شرعيضرری ،گیرد تا با آن متجاوز قرار مي

 ،حقوق مالي، بدني و رواني و دیگر حقوقي که ناشي از عقد نیست، به بار آورده است
 آیات و احادیث فراواني است که ضمن ،مبناي ضمان عدوان). ١٣٦العبّار، (جبران کند 

 ،دیده دارد و به زیان اعالم فردي بودن مسئولیت، انسان را از تجاوز به حقوق دیگران باز مي
 :شود  اشاره ميآن اینک به قسمتي از ؛دهد حق دادخواهي و درخواست جبران ضرر مي

آیاتي که به فردي بودن  ؛اشاره کردیات به سه گروه از آتوان  مي: آیات) الف
آیاتي که به حرام بودن . ١٦٤٣/األنعامو ، ٣٨٢/ المدّثّر:کند؛ مانند مسئولیت اشاره مي

آیاتي که به جایز  .٢٩٥/و النساء، ١٨٨٤/البقرة: ؛ مانندکند تجاوز به مال دیگران اشاره مي
مجازات یا (سب در بین تعدّي و جزاي آن نبودن تجاوز به حقوق دیگران و ضرورت تنا

 ١٩٤.٨/البقرةو  ١٢٦٧/النحل ،٤٠٦/یالشور: ؛ مانندکند مي اشاره )ضمان

                                                                                                                              
همین امر شود و  محسوب نمي» ضمان عدوان« شروط اساسي ء حتي خود وجود عیب در کاال جز،در فقه اسالمي. ١

 .تواند یکي از دالیل عدم بررسي شدن ضمان عدوان در باب بیع باشد مي
 » .هر کسي در گرو دستاورد خویش است«. ٢
 ».دارد دهد، و هیچ باربرداري بار گناه دیگري را برنمي و هیچ کس جز بر زیان خود گناهي انجام نمي«. ٣
به عنوان رشوه قسمتي از آن را به قضات مدهید تا بخشي از و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید، و «. ٤

 ».دانید اموال مردم را به گناه بخورید، در حالي که خودتان هم خوب مي
 مگر آن که دادوستدي با تراضي یکدیگر از ؛اید، اموال همدیگر را به ناروا مخورید اي کساني که ایمان آورده«. ٥

 ».شما انجام گرفته باشد
 ».ي بدي، مانند آن بدي استو جزا«. ٦
 ». عقوبت رسانیدبهاید، متجاوز را  گونه که مورد عقوبت قرار گرفته و اگر عقوبت کردید، همان«. ٧
 ».گونه که بر شما تعدّي کرده، بر او تعدّي کنید پس هر کس بر شما تعدّي کرد، همان«. ٨



  ٩٣   شافعیان و امامیه کننده و قلمرو آن در فقه حمایت از حقوق مصرف

 

در این زمینه ) ص(عالوه بر آیات، احادیث زیادي از پیامبر گرامي : احادیث )ب
 :شود روایت شده است که به تعدادي از آنها اشاره مي

ن اهل سنت و اهل ارا محدّث» ال ضرَرَ وَال ضِرارَ«ث حدی: و ضمان عدوان» ضررال«حدیث . ١
) ٩،١٠ ،ضرارال قاعدة ال ضرر وهللا سیستاني،   آیت؛٣/٨٤کحالني، : ـ نک(اند  تشیع روایت کرده

 در مورد مفهوم این حدیث، هرچند به اهمیت مفهوم آن مربوط ١هاي مختلف وجود دیدگاه
از » ضررال«عالوه بر این، حدیث . نیز هستن شود، از طرفي دلیل بر ظنّي بودن مفهوم آ مي

هاي مربوط به آن را به  توان یکي از دیدگاه  بنابراین نمي؛ احادیث آحاد استءلحاظ سند جز
عنوان دیدگاهي قطعي برگزید و آن را به تنهایي مبناي مسئولیت مدني یا مبناي ضمان در 

 .آن استناد کرد   به، بلکه باید در کنار دیگر دالیل؛٢اسالم قرار داد
»  جز با خشنودي خود او جایز نیست،خوردن مال هیچ مسلماني«: دیگر احادیث. ٢

 ،الجامع الصغیرسیوطي، ( » مانند حرمت خون اوست،حرمت مال مسلمان«، )١/٢٢دارقطني،(
 از روي شوخي یا عمد کاالي برادرتان را ،کدام از شما نباید هیچ«، )٢٩/٤٠٧ مجلسي، ؛١/٥٧٤

 ؛١٢/١٠٥ نوري،( » باید آن را برگرداند،و هر کس عصاي برادرش را در دست گرفتبگیرید، 
گیرد   ضامن هر چیزي است که در دست مي،دست انسان«، )٢/٣١٤ ترمذي،؛٤٧٨ ،٢/٤٧٧ ابوداود،

 ؛٢/١٥٥ داود، أبو؛٢/٨٠٢ ماجة،  إبن؛٥/٨، حنبل ابن ؛١٤/٨نوري، ( »گرداند تا زماني که آن را باز مي
 ترمذي،( »د در مقابل ظرفي باید پرداخت شو، در مقابل غذایي و ظرفي،غذایي«، )٢/٣٧٠ ترمذي،

 دارایي مسلماني را از او بگیرد، خداوند آتش را بر او واجب ،هر کس از طریق قسم دروغ«، )٢/٤٠٦
 ؛٢/٧٧٩  إبن ماجة،؛٢٠٨ ،١٠١/٢٠٧ مجلسي، ؛١/٨٥ مسلم،( »دگردان و بهشت را بر او حرام مي

  ها کشاورزي کند، از آنچه کاشته ي آن  بدون اجازه،ي دیگران هر کس در مزرعه«، )٨/٢٤٦نسائي، 
 ،حنبل ابن( »دشو  به او بازگردانده مي، ولي مخارجي که کرده است؛رسد  چیزي به او نمي،است

 .٣)٢/٤١٠ ترمذي، ؛٢/١٢٥ داود، أبو؛٢/٨٢٤  إبن ماجة،؛٤/١٤١

                                                                                                                              
قاعدة ال آیة هللا سیستاني، : د معني این حدیث نکمحدثین و فقهاي امامیه در مور هاي  براي آگاهي از دیدگاه. ١

: هاي فقهاي اهل سنت نک کند و براي آگاهي از دیدگاه ، که در آن به هفت دیدگاه اشاره ميضرارال ضرر و
 . به بعد٥٢٢، ضمان عیوب المبیع في ضوء مقاصد الشریعةالعبّار، 

تبار  جعفريالبته اصل دیدگاه . ٦٣ـ٦٦تبار،  جعفري: ـکن. آید دانان برمي  حقوقکه از استدالل برخي از همچنان. ٢
 اما ؛رسد ي مسئولیت محض با احکام و قوانین فقهي، صحیح به نظر مي مبني بر نزدیکي بیش از حد نظریه

 .تواند محل انتقاد باشد  مي،و غافل شدن ایشان از دیگر مباني فقهي» ال ضرر« به حدیث ي بیش از حدّ تکیه
الیأخذنَّ أحدکم متاع أخیه العباً «، »حرمة مال المسلم کحرمة دمه« » امریء مسلم الّا بطیب نفسهالیحلّ مال«. ٣

من اقتطع «، »طعام بطعام و إناء بإناء«، »علی الید ما أخذت حتی تؤدّیه«، »وال جادّاً ومن أخذ عصا أخیه فلیردّها
من زرع في أرض قوم بغیر إذنهم فلیس له «، »لجنّةمال امریء مسلم بیمینه فقد أوجب هللا له النار و حرّم علیه ا

 .»من الزرع شيء و تُرَدُّ علیه نفقته
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اي   و در شرع یا در لغت ضابطه باشدشرع بدون قیدهر چیزي که در «ي فقهي   قاعدهربناب
ي ضرر  کلمهکه  آیات و احادیث فوقبیشتر قریب به اتفاق مانند  [،باشدبراي آن ذکر نشده 

 باید براي تعیین آن به .] نوع ضرر را تعیین نکرده بود،بدون قید آمده بود و شارعدر آنها 
رسیم که هر چیزي که  به این نتیجه مي )١٩٦، األشباه و النظائرسیوطي، (»١.عرف رجوع کرد

 .)١/٣٣٦حسیني مراغي، (گیرد   ضمان به آن تعلق مي،عرفاً و عادتاً ضرر شمرده شود
 خود اتالف ، منشأ اصلي ضمان،آید بر آنچه که از متون دیني و فتاواي فقها برميبنا«

 . در عرف جستجو کرد باید،شود  را که نابود شدن چه مواردي را شامل مي لهأاست و این مس
اند فقط براي قانونمند  همچنین علت اینکه فقها موضوع مباشر و سبب را به میان آورده

 زیرا هیچ دلیلي مبني بر مباشره و تسبیب و ؛ نه چیز دیگر؛کردن مصادیق عرفي اتالف است
اتالف را  معیار ، بنابراین؛ در هنگام اجتماع آنها وجود ندارد،تقدم یکي از آن دو بر دیگري

 آن را به ، زیرا ممکن است عرف در موردي؛فقط باید در کاربرد عرفي آن جستجو کرد
 .»)٤٣٦ ،٢/٤٣٥ همان،(  نسبت دهد ...ا به هر دوي آنها ومباشر نه به سبب یا بر عکس ی

 
 نتیجه

عدم ، وضعیت جدید جهان پس از انقالب صنعتيتوان انکار کرد که  این واقعیت را نمی
 اما. تکنندگان را بیش از پیش آشکار ساخ ي تولیدکنندگان و مصرف رابطهتعادل در 

تر او از کیفیت کاال  اي بودن تولید کننده و اطالع دقیق این عدم تعادل در اصل به حرفه
پول  ، در مقابل دریافت آنکننده، که معموالً  نسبت به مصرف،کند یا خدمتي که ارائه مي

های حقوقی قبل از انقالب  ه همین سبب است که در نظام ب.گردد کند، برمي پرداخت مي
کننده و وضع قوانین و مقررات برای حمایت از  صنعتی نیز شاهد اهتمام به حقوق مصرف

 .ترین شاهد برای این ادعا است  برجسته،های فقهی او هستیم که کتاب
ین همچنکنندگان در حقوق و فقه اسالمي، و   بررسي تطبیقي موارد حقوق مصرف

 از قانونمند کردن معامالت که ، برای حمایت از این حقوق، فقهیکارهاي بررسي راه
کننده و تولیدکننده است گرفته تا شرایطی که فقها برای صحت  ی تالقی مصرف نقطه

اند، همچنین بررسی  اند و ضوابطی که برای کار تجاری ذکر کرده عقد بیع بیان کرده
 ما را با تجارب گرانبهای فقها در ت شرعیه و حسبه،هاي فقهي مربوط به سیاسا کتاب

 بر ،این زمینه که همگام شدن با عرف و نیازهای جوامع اسالمی در طول چندین قرن
 .سازد غنای آن افزوده است، آشنا می

                                                                                                                              
 .کلّ ما ورد به الشرع مطلقاً، وال ضابط فیه، وال في اللغة، یرجع فیه الی العرف. ١
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ی  از محدوده» ای مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان حرفه«اگر خارج شدن 
مسئولیت مبتنی «، و ارتقای آن به »کننده دکننده و مصرفمسئولیت قراردادی میان تولی«

های پیشرفت  ترین دستاورد ، یکی از برجسته»مسئولیت محض« و در نهایت» بر تقصیر
رود،  کنندگان در کشورهای غربی به شمار می قوانین مربوط به حمایت از حقوق مصرف

 به قرارداد و مبتنی بر  محدود، از اساس،و لزوم جبران خسارت در فقه اسالمی» ضمان«
 . تعلق گرفته است، و به هر چیزي که عرفاً و عادتاً ضرر شمرده شودتقصیر نبوده است

ي حمایت از حقوق   در زمینهچند استفاده از تجارب کشورهای صنعتی هر
 کاری پسندیده است، اما غفلت از میراث ،انسودجویی  غریزه کردن و مهار دهکنن مصرف
 . دور از انصاف و خردورزی است، تمنا کردن آن از بیگانگانبهای خود و گران

 کرد کرد           آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می سالها دل طلب جام جم از ما می
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، انتشارات آن، کفالت/حواله/ضمان: بررسي تحلیلي مباني فقهي قانون مدنيباقري، احمد، . ٩

 ؛١٣٨٢تهران، 
ق، طبعة باألوفست عن ١٤٠١الفکر، بیروت،، دارصحیح البخاري، بن اسماعیلبخاري، محمد. ١٠

 ؛الطباعة العامرة باستنبولطبعة دار
عبدالوهاب عبداللطیف، : ، تحقیق)سنن الترمذي(الجامع الصحیح ، یبن عیسترمذي، محمد. ١١

 ؛ق، نوبت چاپ نامشخص١٤٠٣، بیروت، الفکردار
 ق؛ .  ه١٤٢٠الکتب العلمیة، بیروت، ، دارکتاب الفقه علي المذاهب االربعةالرحمان، جزیري، عبد. ١٢
 ؛١٣٧٥ر دادگستر، تهران، ، نشمسؤولیت مدني سازندگان و فروشندگان کاالتبار، حسن،  جعفري. ١٣
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، گردآوري و تحقیق یسري السید محمد، دار الوفاء، جامع الفقه، ابن قیم، )الجوزیة( جوزي. ١٤
 ؛٢٠٠٠قاهرة، 

، تحقیق محمد جمیل غازی، دار المدني، جده، الطرق الحکمیة في السیاسة الشرعیة، همو. ١٥
 ؛سال و نوبت چاپ نامشخص

 ق؛ . ه ١٤١٧، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم، العناوین الفقهیةح، عبدالفتاحسیني مراغي، میر. ١٦
صادق شیرازي، سید: ، تحقیقشرائع االسالم في مسائل الحالل و الحرامحلي، جعفر، . ١٧

 ق؛ . ه ١٤٠٩انتشارات استقالل، تهران، 
مهدي رجایي، سید: ، تحقیقنهایة اإلحکام في معرفة األحکام،  بن یوسفحلي، حسن. ١٨

 ق؛ . ه ١٤١٠ي اسماعیلیان، قم،  مؤسسه
الکتب العلمیة، مجدي بن منصور، دار: ، تحقیقسنن الدارقطني،  بن عمردارقطني، علي. ١٩

 ق؛ . ه ١٤١٧بیروت، 
 ق؛ . ه ١٤٢٦، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، قانون حمایة المستهلک الجدیدرباح، غسان، . ٢٠
 ق؛ . ه ١٤١٨سپهر، /العلمیة/ي یاران ، چاپخانهمنهاج الفقاهةروحاني، محمد، . ٢١
 ق؛ .  ه١٤١٨الفکر المعاصر بیروت، ، دارالفکر دمشق و دارالفقه االسالمي و ادلتهزحیلي، وهبه، . ٢٢
  ؛١٩٦٧ـ١٩٦٨ي الف باء ـ االدیب، دمشق،  خانه ، چاپالمدخل الفقهي العام مصطفي، ،زرقاء. ٢٣
حقوق ، )Frank Steinmetz(رانک ستنمتز و ف) Jean Calase-Auloy(ژان کله ـ الووا . ٢٤

 ـ ، بهار٣٠ـ٢٩ي ي تحقیقات حقوقي، شماره الرسول قدک، مجلهي عبد ، ترجمهمصرف
 ؛٣١٠ـ٣٣٠ش، صفحات ١٣٧٩تابستان 

 ؛مدرسه صدر مهدوي، اصفهان، سال و نوبت چاپ نامشخص: ، ناشرکفایة األحکامباقر، سبزواري، محمد. ٢٥
إحیاء التراث العربي، بیروت، ، داردر الحق في الفقه السالميمصاسنهوري، عبدالرزاق، . ٢٦

 ق؛ . ه ١٩٥٣ـ١٩٥٤
هللا العظمي  مکتب آیة: ، ناشرضرارقاعدة الضرر والعلي، ، سید]هللا آیت [سیستاني. ٢٧

 ق؛ . ه ١٤١٤ي مهر، قم،  السیستاني، چاپخانهالسید
الکتب العلمیة، ، دار فقه الشافعیةاألشباه و النظائر في قواعد وفروعالدین،  سیوطي، جالل. ٢٨

 ق؛ . ه ١٩٧٩بیروت، 
 ق؛ . ه ١٤٠١الفکر، بیروت، ، دارالجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر، همو. ٢٩
 ؛المعرفة، بیروت، سال و نوبت چاپ نامشخص، دارنهج البالغةحسین بن موسی، محمد بن ، شریف رضي. ٣٠
، جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة، قم، فقیهیحضره المن ال، ، محمد بن علیصدوق. ٣١

 ق؛ . ه ١٤٠٤
 ق؛ . ه ١٤١٧، مؤسسة النشر االسالمي، قم، الخالف، بن حسنطوسي، محمد. ٣٢
 ق؛ . ه ١٤١١، دارالفکر، قم، اللمعة الدمشقیة، محمد، )شهید اول( عاملي. ٣٣
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انتشارات دانشگاه قاریونس، ، ضمان عیوب المبیع في ضوء مقاصد الشریعةعبّار، سعد خلیفة، . ٣٤
 ؛١٩٩٩ لیبي،  ـبنغازي

 ؛١٩٩٦، انتشارات دانشگاه قاریونس، بنغازي، نظریة السیاسة الشرعیةعبدالسالم، محمد، . ٣٥
 ؛٢٠٠٢مجدالوي، عمان، ، دارحمایة المستهلک في الفقه اإلقتصادي اإلسالميعبده، موفق، . ٣٦
 ؛١٣٧٣الکریم، تهران،  دارالقرآن:  تحقیق و نشر،مجید ي قرآن ترجمهمهدي، محمدفوالدوند،. ٣٧
النفائس، ، دارزيیانکل/معجم لغة الفقهاء عربيحامد صادق،  بی،یقن/محمدرواس جي، قلعة. ٣٨
 ؛١٩٨٨، روتیب
 ؛١٣٨٤ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،  ، مؤسسهمسؤلیت ناشي از عیب تولیدکاتوزیان، ناصر، . ٣٩
محمد عبدالعزیز الخولي، مصطفي : ، تحقیقالم شرح بلوغ المرامسبل السکحالني، محمد، . ٤٠

 ؛١٣٧٩البابي الحلبي وأوالده، قاهره، 
 ؛١٣٨٨ة، تهران، یالکتب االسالم، داراألصول من الکافي،  بن یعقوبنی، محمدیکل. ٤١
 ق؛.  ه ١٤١٠الکتب العلمیة، بیروت، ، دارتحفة االحوذي بشرح جامع الترمذيمبارکفوري، محمد، . ٤٢
، مؤسسة الوفاء، بیروت، بحار األنوار الجامعة لدرر اخبار األئمة األطهارباقر، مجلسي، محمد. ٤٣

 ق؛ . ه ١٤٠٣
 ؛الفکر، بیروت، سال و نوبت چاپ نامشخص، دارالجامع الصحیحمسلم بن حجاج، . ٤٤
 ،»کننده رفنقش استانداردسازي کاالها در حمایت از حقوق مص«ی   فروغ، مقالهمنتقمي،مصطفي . ٤٥

هاي  ، دفتر بررسي»کنندگان راهبردهاي رعایت حقوق مصرف الزامات و«چاپ شده در ضمن کتاب 
 ؛١٣٨٥اقتصادي، وزارت بازرگاني، 

 ؛منبع پیشین، »کنندگان تبلیغات و حقوق مصرف«ي  نیا، محمد، مقاله مقامي. ٤٦
 ق؛ . ه ١٤١٠اسماعیلیان، قم، ي  ، مؤسسهکتاب البیعهللا،   روح،]خمیني امام[موسوي خمیني . ٤٧
 ق؛ . ه ١٣٤٨الفکر، بیروت، ، دارسنن النسائي، بن شعیبنسائي، احمد. ٤٨
إلحیاء ) ع(البیت  ، مؤسسة آلمستنبط المسائل مستدرک الوسائل وحسین، نوري، میرزا. ٤٩

 ق؛ . ه ١٤٠٨التراث، بیروت، 
روت، تاریخ و نوبت چاپ الفکر، بی، دارالمجموع شرح المهذب،  بن شرفنووي، یحیي. ٥٠

 ؛نامشخص
 ؛١٣٦٨، انتشارات امام غزالي، سنندج، المنهاج، همو. ٥١
، تاریخ قبول البحث »حمایة المستهلک في الفقه اإلسالمي«ي  الستار، مقالههیتي، عبد. ٥٢

 ؛م، کلیة التربیة، صحار، سلطنة عمان٢٠٠٤
53. United Nations, General Assembly, A-RES-39-248- Consumer Protection, 

16 April 1985. 
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