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 دهچکی

هاي ی فعالیتها، در حوزهی حیات اجتماعي، مؤثرترین و مهمترین رقابتدر عرصه
ها و نیز داشتن جهت برقراري توازن و برابري در رقابت. گیرداقتصادي، صورت مي

در جهان امروز، . توانمندي در آنها، وجود قدرت برابر، عامل بسیار مهمي است
شود؛ لذا با هاي برابر و مساوي مربوط مي آگاهيبرخورداري از این عنصر به اطالعات و

اي که دولت اسالمي در برقراري عدالت نظر داشتن وظیفه توجه به این امور و با در
 پس از اقتصادي نسبت به افراد تحت حاکمیت خویش برعهده دارد، در این مقاله،

تصادي، هاي اقرساني نسبت به فرصت  با بررسي حکم اطالعرساني، تعریف اطالع
رساني در این عرصه را ذکر کرده،   کراهت و استحباب اطالعمواردي از حرمت و وجوب،

رساني، ابتدا حکم رانت  حرمت تبعیض در اطالعی سپس در راستای تبیین ادله
 شرایط هاي اقتصادي،اطالعات را تشریح و بعد با بیان روش مناسب برخورد با فرصت

ها را تبیین کرده و در نهایت به این نتیجه ین فرصترساني نسبت به ا الزم در اطالع
هاي اقتصادي، في حدَ نفسه نه تنها رساني نسبت به فرصت رسیم که اوالً اطالعمي

مباح است، بلکه با توجه به سنت شرعیه، از استحباب نیز برخوردار بوده و فقط مواردي 
. شوندرساني خارج مي عکه با ادله همراه باشند، از تحت عمومیت حکم استحباب اطال

هاي اطالعاتي نیز في حدَ نفسه حرام نیستند بلکه با توجه به منبع اطالعات، ثانیاً رانت
 . گردندنحوه و طرق کسب آنها، مشمول احکام تکلیفلي مختلفي مي

 

 .  تبعیض ـ رانت اطالعاتي ـهاي اقتصادي فرصت ـ اطالع رساني ـ اطالعاتهاکلید واژه
 

 طرح مسأله
همچنین، توازن . هاي اقتصادي در جامعه، از موضوعیت خاصي برخوردارندامروزه، رقابت

ها هاي اقتصادي حاصل از این رقابتجامعه نیز در برابري افراد آن، نسبت به توانمندي
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مندي ایشان از ی بهرهاست که این برابري افراد، در جوامع امروزي، به میزان و نحوه
ها بستگي ها و تصمیمات دولتریزي معموالً این اطالعات، به برنامهگردد،اطالعات برمي
رساني دولت یا اشخاص حقیقي و حقوقي دیگر نسبت به اطالعات  ی اطالعداشته و نحوه

حال، با توجه به وظایف . هاي اقتصادي خواهد داشتمنديموجود، تأثیر بسزایي در بهره
افرادي که در این زمینه رند، از نظر شرعي، اقدام دولت اسالمي و تعاملي که مردم با آن دا

هاي رساني نسبت به فرصت  چه حکمي دارد؟ یا اینکه اطالعپردازند،رساني مي به اطالع
اقتصادي، في حد نفسه، مشمول چه حکمي است؟ یا اینکه چه کسي یا کساني، مکلف به 

سؤاالت مسائلي هستند که اند و چه نوع اطالعاتی، موضوع این تکلیف است؟ این این حکم
  .ما ضمن مباحث مطرح در این مقاله، به بررسي و پاسخ به آنها خواهیم پرداخت

 
 :  هاي اقتصادي، موضوعي فقهي استرساني نسبت به فرصت  اطالعـ١

در . ی اقتصادي بوده استهاي مهم زندگي بشر، از دیرباز تاکنون، حوزهیکي از عرصه
عقل معاش یا همان تدبیر . کردند به عقل معاش تعبیر ميقدیم، از تدبیر اقتصادي،

اقتصادي، چیزي نیست جز در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر زندگي مادي انسان و ایجاد 
امروزه برقراري این توازن و . توازن و هماهنگي میان امکانات موجود و نیازهاي آدمي

نگي تشکیل، توزیع و ی علمي است که موضوع آن، مطالعه در چگوتدبیر، بر عهده
 . کنندبوده و از آن، به علم اقتصاد تعبیر مي) ٦١،  اصول علم اقتصادژاننه،(مصرف ثروتها 

ی اقتصادي، در این برقراري توازن از اهمیت از جمله اموري که با توجه به تأثیر آن برعرصه
العات و ارتباطات، اگر چه بحث فناوري اط. باشدفراواني برخوردار است، امر اطالع رساني مي

هاي اخیر، بدان توجه خاص شده، لکن تأثیر آن بر بحث نسبتاً جدیدي است که در دهه
 . رسدی کشورها، امري غیر قابل انکار به نظر ميمتغیرهاي کالن اقتصادي در فرآیند توسعه

هاي اطالعاتي از نقش خصوصاً که امروزه با پیشرفت فناوري اطالعات، داده
از آنجا که در اکثر احکام فقهي، موضوع حکم، فعل مکلف . اندي برخوردار شدهتر فزاینده

 اقتصادي، نقش یاست، دانستن مقدار و میزان تأثیر اطالعات بر فعل مکلف در حوزه
 .کندمهمي را در احکام مذکور ایفا می

أثیر در کنار این عامل موثر، یکي دیگر از مواردي که با دارا بودن ماهیت اقتصادي، ت
هاي اقتصادي است؛ گذارد، فرصتهاي موجود در آن ميفراواني بر این حوزه و فعالیت

گذار،  گذاري است که یک سرمایه هاي سرمایهها، همان فرصتمقصود از این فرصت
 گذاري اقتصادي کند   در اختیار گرفته و در آن سرمایهتواند به عنوان مجالي آن را مي

  .)٤٢٨ ،فرهنگ اقتصادي  نوروزي، ـمریدي:  نکـ(
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هاي اقتصادي هاي اقتصادي و فرصتاگرچه تأثیر متقابل اطالعات بر بازدهي فرصت
العاده تبدیل گشته است، لکن،   به امري غیرقابل انکار و فوقبر اهمیت اطالعات، امروزه،

توجه به فلذا با . انددر قدیم، این دو عامل از چنین تأثیر و اهمیتي هرگز برخوردار نبوده
راي وجوه مختلف در عملکرد این مسأله و اینکه وجود چنین تأثیر متقابلي، دا

توان به گذاران، حیات اقتصادي عموم مردم و کیفیت مدیریت دولت است، مي سرمایه
هاي اقتصادي، امروزه یقین چنین ادعا کرد که بررسي حکم تأثیر اطالع رساني بر فرصت

لکن در . شته و از ضرورتي مسلم برخوردار گردیده استی فقهي تبدیل گبه یک مسأله
ی فقهي و تکلیفي بودن آن مبحث جدیدي است که در این عین حال که بحث، از جنبه

، اما این فقهي بودن مساله      ی قبلي نداردگونه پیشینه شود و هیچمقاله به آن پرداخته مي
ی حقوقي این مساله ر کشورها سبقهاگر چه در سای. منافاتي با بحث آن در حقوق ندارد

ی بیشتر است؛ لکن باتوجه به ارتباط یافتن اقتصاد ایران با سایر کشورها و رشد و توسعه
ی اخیر، نیاز به وجود قوانیني روشن در این ارتباطي کشور در دههـ هاي اطالعاتي  شبکه

 با ٨٢ر سال زمینه به خوبي احساس گردیده است؛ بنابراین دولت جمهوري اسالمي د
ی لوایحي به قوه مقننه، در سدد تصویب قوانین این عرصه، همچون قانون تجارت ارایه

 الکترونیک، قانون برگزاري مناقصات، و قانون تبادل آزاد اطالعات برآمده است؛ لذا با در
 است رساني، همان تعریفي  توجه به اینکه مراد ما از اطالعنظر گرفتن مطالب فوق و با

هر خبري که به نحوي به افراد یا «گردیده؛ یعني ر ابتدا از لغت اطالع بیان ميکه د
، اکنون به )٤٤معتمدنژاد، وسایل ارتباط جمعي، :  نکـ(» هاي  انساني منتقل گرددگروه

 .پردازیمها ميرساني نسبت به این فرصت العبررسي حکم اط
 

 ديهاي اقتصارساني نسبت به فرصت ـ بررسي حکم اطالع٢
هاي اقتصادي، آنچه مسلم به نظر در تبیین حکم اطالعات رساني نسبت به فرصت

االخص است،  از احکام وضعي یا تکلیفي بالمعنيرسد، این است که مواردي که خالي  مي
االباحه و اینکه در فعل  به عبارت دیگر، بنابر اصالة. مشمول حکم جواز و اباحه است

بالمعني االخص یا وضعي ثابت نشده، اصل، ز تکلیفي  امکلف تا زماني که حکمي اعمَ
اما با . باشدی مکلف نسبت به تکلیف در مورد آن عمل، ميی آن عمل و برائت ذمهاباحه

توجه به اقداماتي که از شارع مقدس یا ائمه معصومین علیهم السالم در این زمینه وجود 
اشتن تمسک به سنت شرعیه، دارد، حکم به استحباب حداقل چیزي است که با درنظر د

 . هاي اقتصادي قائل شدرساني نسبت به فرصت توان براي اطالعمي
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هاي اقتصادي، منابع طبیعي هستند که در تأمین معاش براي مثال، یکي از فرصت
آیات فراواني، مهمترین و  خداوند متعال، در. کننداي ایفا ميبشر نقش عمده

کند؛ ابتدا منابع ین معاش بشر را دو گونه معرفي ميارزشمندترین منبع اقتصادي و تأم
اي که با کمک اند؛ دوم منابع طبیعيدر طبیعت به ودیعه نهاده شدهکه طبیعي محض 

 .شونددست بشر به عنوان منبع اقتصادي مطرح مي
و زمین را بعد از «که در آیاتي چون ... آب، دریا، کوه و زمین و : ی اول ماننددسته
نید و در آن آب و گیاه، پدید آورد و کوهها را عماد آن ساخت تا از آن آب و آن بگسترا

... معدن، کشاورزي و: و دسته دوم مانند) ٣١/نازعات(»  قوت شما و چهارپایان برآیدگیاه،
 و هم منافع  بسیار بر مردم است، و آهن را که در آن هم سختي«که در آیاتي چون 

 به داوود، صنعت زره ساختن را آموختیم تا شما را از و ما«یا ) ٢٥/حدید(» فرستادیم
 . توان مشاهده کردمي) ٨٠/انبیاء(» ن محفوظ بداردزخم شمشیر و آزار دیگرا

و ائمه ) ص(ات منقول از نبي مکرم اسالم توان در بیانات و روایهمچنین مي
 آب که از منابع ی باران وبه طور مثال درباره. ، چنین اقداماتي را مشاهده کرد)ع(اطهار

 حضرت علي مهم اقتصادي بوده و آثار مستقیم و غیرمستقیم، در اقتصاد دارد،
-ضمن دعا جهت رفع قحطي و خشکسالي، به این آثار اشاره کرده مي) السالم علیه(

 رضي،سید:  نکـ(دهد فرماید؛ که نزول باران، درختان را سرسبز و قیمتها را کاهش مي
ی ی طال و نقره که امروزه، ذخیرهاي دیگر، دربارهیا در نمونه) ١٤٣یخطبه/ البالغه نهج

آن در بانکهاي مرکزي کشورها، از مهمترین عوامل مؤثر در تعیین ارزش واحد پولي 
و از «ذیل آیه ) ع(آید؛ در تفسیر علی بن ابراهیم از امام محمدباقر کشورها به حساب مي

چنین آمده ) ١٩/حجر(» و عنایت رویانیدیمآن هر گیاه و نبات مناسب و موافق حکمت 
، بحاراالنوارمجلسي، (» خداوند تبارك و تعالي، طال و نقره را در کوهها رشد داد«: است
در این باره چنین منقول است که ) ع(تر، از امام صادق یا در بیاني واضح) ٦٠/١٧٩

پس هرکس را فاسد نموده است؛  مس، چیزي نیست جز طال؛ مگر اینکه زمین، آن«
و در مجموع ) ١٨٥همان، ( ».تواند از آن منتفع گرددبتواند فساد را از آن خارج کند، مي

هاي اقتصادي، از استحباب رساني نسبت به فرصت این ادعا را پذیرفت که اطالعتوان مي
ی خاص، بر خروج آنها از عمومیت این حکم برخوردار است؛ مگر در مواردي که ادله

ها موجب رونق بازار رساني نسبت به این فرصت البته چنانچه اطالع. اشندداشته بداللت 
ی اسالمي گردد یا زایي یا تأمین سریع نیاز جامعه مسلمین شود؛ مثالً موجب اشتغال

آن به وضوح قابل رویت  ی اسالمي درمواردي از این قبیل؛ از آنجا که منافع جامعه
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ري برخوردار بوده و احتیاط مستحب، اقدام است، استحباب چنین عملي از تأکید بیشت
ی اسالمي و نفع رسانیدن به به آن است چرا که جلب رفاه و منفعت براي جامعه

اي نزد حق تعالي برخوردار مسلمانان و عموم خلق، از محبوبیت خاص و استحباب ویژه
» تترین ایشان براي خلق اسبهترین مردم نافع«: است؛ چنانکه در حدیث آمده است

حق «، آمده است )ع(یا در حدیث دیگر از معصوم ) ٣٩٠،غررالحکم و درر الکلمآمدي، (
مجلسي، (» رساند، از او مخفي نداريبرادر تو آن است که آنچه را که به او نفع مي

 .)٢/٢٠٩، بحاراالنوار
هاي اقتصادي ذکر رساني نسبت به فرصت به آنچه تاکنون از استحباب اطالعبا توجه 

رساني در این حوزه را استحباب دانستیم، اما مواردي   اطالعی، اگر چه حکم اولیهگردید
ی خاص از تحت عمومیت این حکم خارج بوده و مشمول احکام نیز  هستند که با ادله

شایان توجه است که ذکر این موارد، به معناي عدم وجود موارد دیگر . گردنددیگري مي
ی یک فرع بلکه هر مورد، به منزله. اي نخواهد بودعياز حرمت یا وجوب یا هر حکم وض

 .باشدفقهي، قابل طرح و بررسي مي
 

 : مواردي که اطالع رساني در آنها واجب استـ١ـ٢
رعایت عدالت اقتصادي واجب بوده و ) ع( ی حکومتي امیرالمؤمنین علياز طرفي سیره

وز دوم خالفت خویش، در آید؛ چنانکه ایشان، راز وظایف حکومت اسالمي به حساب مي
المال که عثمان به بعضي از خویشاوندان خود   اموال فراوان بیتی هجري درباره٣٥سال 

المال تاراج شده را هرکجا که بیابم،  به خدا سوگند بیت«: فرمایدبخشیده بود، چنین مي
اشند؛ گردانم؛ گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزاني خریده ببه صاحبان اصلي آن باز مي

 تحمل زیرا در عدالت گشایش براي عموم است و آن کسي که عدالت بر او گران آید،
همچنین رعایت عدالت ) ١٥ی سیدرضي، نهج البالغه، خطبه(» است تر ستم بر او سخت

ی افراد جامعه اسالمي، بنا بر نصَ ی اقتصادي، بر همهها از جمله عرصهی عرصهدر همه
داوند به عدل و همانا خ«: فرمایدت؛ چنانکه خداوند متعال ميصریح قرآن کریم واجب اس

و از طرف دیگر، یکي از لوازم عدالت اقتصادي، تساوي ) ٩٠/نحل(» کند احسان امر مي
زیرا ) ١/٩٧، الفقه للشیرازيشیرازي، (هاي اقتصادي است افراد در برخورداري از فرصت

خارجي یا ویژگي خاصي که بر شرط الکل شرط الجزء نیز هست؛ مگر به دلیل خاص 
شود چرا که جزئیت معنا و مفهومي جز این ندارد و بدان سبب که منابع جزء عارض مي

آید و چون دلیل هاي اقتصادي، جزئي از اقتصاد جامعه اسالمي به حساب ميو فرصت
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 خاصي بر شرط نبودن رعایت عدالت نسبت به آنها نداریم، بنابراین، شرط رعایت عدالت، در
هاي اقتصادي موجود در برابر افراد مختلف اقتصاد توسط حکومت اسالمي نسبت به فرصت
 آنجا که )ع( به بیان منقول از حضرت علي جامعه نیز شرط و وظیفه خواهد بود؛ که با توجه

، حق شما بر من، آن است که جز  آگاه باشید«: فرمایددر باب وظایف حکومت اسالمي مي
 را از شما پنهان ندارم و کاري را جز حکم شرع، بدون مشورت با شما اسرار جنگي هیچ چیز

ی آن بپردازم و با انجام ندهم و در پرداخت حق شما کوتاهي نکرده و در وقت تعیین شده
بر دولت ) البالغه، نامه پنجاهم نهجرضي، سید(   »اي مساوي رفتار کنمی شما به گونههمه

ها، عدالت را رعایت کرده و اني نسبت به این فرصترس در اطالعاسالمي واجب است تا 
ها مطلع کند؛ زیرا رساني شفاف از فرصت هاي اقتصادي را با اطالعمستعدین در فعالیت
ی شهروندان در تحصیل این هاي اقتصادي، یک امتیاز است و همهبدست آوردن موقعیت

رساني نسبت به  عاست که اطالامتیاز، حق مساوي دارند؛ بنابراین، بر دولت اسالمي تکلیف 
 .هاي مذکور را به شکل عادالنه و برابر انجام دهدفرصت
البته حکم آید، براي اثبات این تکلیف داللتي واضح دارند؛ اي که در پی میادله

ها از رساني در صورتي است که با عدم اقدام دولت نسبت به آن، این فرصت وجوب اطالع
ی اسالمي شود؛ این مضر آنها موجب ضرر و زیان جامعهدست بروند و از دست رفتن 

مل است یا ضرري بودن از قبیل رساني، عقالً به دو صورت محت  عدم اطالعبودن
النفع مبتني بر اعمال حرام؛ در صورت نخست  النفع محض است یا از قبیل عدم عدم

 د،چنانچه عدم جلب منفعت موجب اخالل در نظام اقتصادي جامعه اسالمي نشو
رساني تحت   آن در مبحث موارد استحباب اطالعرساني مستحب خواهد بود که از اطالع

اما در حالت دوم که عدم جلب منفعت، موجبات . عنوان نفع جامعه اسالمي بحث کردیم
آورد، مثالً نرخ بیکاري را افزایش داده یا موجب اخالل در نظام اقتصادي را فراهم مي

المال مسلمین گردد یا آنکه موجبات تحقیر امت اسالمي  یت گزاف بر بیتحمیل هزینه
رساني  شخصي بتواند با اطالعی اقتصادي، به طور مثال در زمان محاصره[را فراهم آورد؛ 
ی خاص، از نیازمندي جامعه اسالمي به کفار جلوگیري کرده و بدین  نسبت به ماده
از اقدام به چنین عملي خودداري هاي اقتصادي فراواني را باعث شود؛ لکن وسیله فرصت

در ] ی کفار شودکرده و سبب نیازمندي و به تبع آن تحقیر جامعه اسالمي به وسیله
النفع مبتني  شود و ضرر از قبیل عدمرساني، سبب ضرر مي چنین مواردي که عدم اطالع

دان ی اسالمي و اخالل در نظام اقتصادي آن باشد، ببر اعمال حرامي چون تحقیر جامعه
جهت که اعمال مذکور حرام اند، اطالع رساني بر دولت اسالمي و مسلمانان، به ترتیب، 

 : رسددر اینجا توضیح دو مطلب ضروري به نظر مي. واجب کفائي خواهد بود
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 رساني اقتصادي آن با وجوب اطالعـ نسبت حرمت تحقیر جامعه اسالمي و اخالل در نظام ١
اخالل در نظام اقتصادي آن از حرمت برخوردار است، در ی اسالمي و وقتي تحقیر جامعه

واقع به جهت آنکه وجود این دو امر، مبغوض شارع مقدس بوده است، ترك و عدم آن، 
ی اسالمي و اخالل در نظام رو که عدم تحقیر جامعه مطلوب شارع قرار گرفته و از آن

هاي اقتصادي حاصل تاقتصادي آن، در اینجا منحصراً با اطالع رساني نسبت به فرص
رساني، مطلوب شرع مقدس خواهد بود؛ اگرچه مطلوبیت، اعم از   بنابراین اطالعشود،مي

رساني، به جهت وجود   اما بدان سبب که مطلوبیت اطالعاستحباب و وجوب است؛
باشد و ی ترك  تحقیر جامعه  اسالمي و اخالل در نظام اقتصادي آن میمصلحت لزومیه

رساني میسر نیست، بنابراین مطلوبیت  ت نیز جز به اتیان فعل اطالعمصلححصول این 
رساني  جوب در اطالعدر اینجا ظهور در وجوب داشته؛ فلذا با وجود آن حرمت، این و

 . آیدهاي اقتصادي، بدست مينسبت به فرصت
 
 ـ علت کفایي بودن وجوب٢

ن ترك تحقیر جامعه رساني در این مورد واجب کفایي است؛ زیرا مقصود از آ اطالع
اسالمي و اخالل در نظام اقتصادي آن است و این هدف با اطالع رساني به مقدار نیاز 

شود و بقاء وجوب در این صورت، بدون مصلحت شده؛ فلذا امري عبث و حاصل مي
آید؛ پس با کفایي بودن وجوب، در صورت عدم اقدامات دولت بیهوده به حساب می

رساني تا حصول گمان بر   اسالمي اطالعید اشخاص جامعهنسبت به آن، بر فرد فر
تحصیل مصلحت، واجب خواهد بود؛ چرا که حصول یقین در این مورد، محال بوده و امر 

 . به آن تکلیف به ما و غیر عقالئي خواهد بود
 رساني در آنها حرام است ـ مواردي که اطالع٢ـ٢

هاي اقتصادي حرام است، در به فرصتاز جمله مواردي که اطالع رساني در آنها نسبت 
ها از جمله منابع استراتژیک به حساب آیند و اطالع  دشمن از صورتي است که این فرصت

ی اسالمي یا حیات اقتصادي آن را در حال یا آینده به تهدید، خطر یا استیالي آنها، جامعه
 : رام خواهد بودرساني بنابر سه دلیل ح  اطالعدشمنان مبتلي کند؛ در چنین حالتي،

 دلیل قرآن: الف
خداوند، هیچ راهي جهت تسلط کفار بر «: فرمایدی نفي سبیل که ميبراساس آیه

ی کفار بر مسلمانان نفي شده اوالً، هرگونه سلطه) ٤١/نساء(» .مؤمنین قرار نداده است
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ن در  بنابرایاست؛ ثانیاً هر چیزي که موجب این سلطه باشد نیز حرام دانسته شده است؛
ی ها، اگر بیم استیالي دشمنان بر جامعهرساني نسبت به اینگونه از منابع و فرصت اطالع

. اسالمي برود، اجتناب از آن واجب بوده و اقدام و ارتکاب به چنین عملي حرام است
با دستان خویش خود را به هالکت «: فرمایدی هالکت که ميهمچنین براساس آیه

ی اسالمي در هالکت، نهي شده  از هرگونه افکندن فرد یا جامعه)١٩٥/بقره(» فکنید ا مي
طباطبایي، :  نکـ( شوداست و چون آیه، اطالق داشته و منحصر به مورد خاصي نمي

گونه از منابع و  رساني نسبت به این  اطالعبنابراین،) ٣/١٠٢، المیزان في تفسیر القرآن
حالل و هالکت حیات اقتصادي ها که موجب هالکت جامعه و در نتیجه اضمفرصت

عنه خواهد بود؛ لذا  ت اطالق نهي این آیه بوده و منهيشود نیز تحجامعه اسالمي مي
 .  ارتکاب به آن نیز به همین جهت حرام است

 دلیل روایي: ب
، در باب آنچه کسب )ع(از آنجا که بنا بر احادیث مختلفي، چون حدیث منقول از امام صادق 

ی آنها اموري که به وسیله) ٥٤ـ١٢/٥٨، وسایل الشیعهحر عاملي، : نکـ (حالل یا حرام است
رساني در این زمینه که سبب   اطالعاند،شود، منهي عنه دانسته شدهشرك و کفر تقویت مي

هاي استراتژیک اقتصادي مسلمانان گردیده و بدین وسیله هدر دادن و تهدید منابع و فرصت
 . شود، حرام است کفار و مشرکین ميموجب تقویت دشمنان ایشان یعني

 دلیل عقل : ج
رساني در این مورد هم خالف عقل است و هم با بناء عقالء ناسازگار؛ چرا که هیچ عاقلي  اطالع

کند و اگر از هر عاقلي پرسیده شود ی خود را فراهم نميسبب سقوط اقتصادي خود و جامعه
 .  را از انجام آن برحذر خواهد داشتکه چنین عملي چگونه است او قطعاً پرسش کننده

رساني نسبت به اینگونه از موارد نیز اگر بیم تهدید و خطر یا   در اطالعبنابراین،
استیالي دشمنان بر جامعه اسالمي برود، اجتناب از آن واجب بوده و اقدام و ارتکاب 

در نظام ها بدون ایجاد اخالل چنین عملي حرام است؛ اما در صورتي که اعالن فرصت
ی اقتصادي جامعه، موجب به هدر رفتن آنها شود؛ مثالً در حالي که اقتصاد جامعه

ی آن نیاز پرداخته شود یا اسالمي توان تأمین نیاز خاصي را ندارد، به تبلیغ در زمینه
رساني   اطالعآنکه جهت هدایت سرمایه به بخش خاصي از بازار اقتصادي اقدام به

ع سرمایه در بخش دیگري کرده و به تبع آن، موجبات هدر زودهنگام نسبت به اشبا
رفتن فرصت و رکود در آن بخش گردد، اقدام به اطالع رساني در این زمینه مکروه است 

آید، ی اسالمي به حساب نميچرا که این مورد اگر چه از جمله مصادیق هالکت جامعه
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البته در هر دو صورت، . باشدلکن به جهت مذمَت شدید عقلي، از قبح فعلي برخوردار مي
ی اسالمي را در معرض چه منابع استراتژیک باشند و اطالع رساني نسبت به آنها، جامعه
شود، چنانچه مرتکب ها خطر قرار دهد و چه اطالع رساني موجب به هدر رفتن فرصت

ر چنین اقدامي ناخواسته و از روي جهل، اکراه یا اضطرار اقدام به آن کرده باشد بناب
 . گرددحدیث رفع، گناه و کیفر از او مرتفع مي
برداري از رساني، موجب انحصار در بهره  اطالعیمورد دیگر، جایي است که نحوه

رساني تعبیر کرده و به صورت مجزا در  ها شود که از آن به تبعیض در اطالعفرصت
 . آینده بحث خواهیم کرد

حرمت به سبب نحوه و هدف از توان ا ميرساني ر  حرمت اطالعی دیگر از مواردنمونه
رساني نسبت به   در اطالعمثالً فرد یا افرادي،. ها دانسترساني نسبت به این فرصت اطالع
مومي بپردازند؛ این هاي اقتصادي، به ارائه اطالعات کذب جهت انحراف افکار عفرصت

ی حرمت ل ادلهرساني، بنابر آنکه مبتني بر اطالعات کاذب است مشمو شکل از اطالع
رساني به  العشود؛ لذا چون درآمد حاصل از چنین اطدروغ و غشّ گردیده و حرام مي

المال واریز یا در   به بیتالمالک باشد،  اگر از مصادیق مجهولآید،تملک مسلمان در نمي
گیرد و اگر از اموال مسلمانان اخذ شده باشد، به راه رفاه مسلمین مورد استفاده قرار مي

براین . آیندشود؛ چرا که ایشان مالک حقیقي آن مال به حساب ميان عودت داده ميآن
 قانون تجارت الکترونیک هرگونه تحصیل مال از این ٦٧ی اساس قانونگذار در ماده

طریق را جرم تلقي و مرتکبین به چنین اعمالي را عالوه بر ردَ مال به صاحبان اموال، به 
اخت جزاي نقدي معادل مال مأخوذه، محکوم کرده است؛ حبس از یک تا سه سال و پرد

ضمناً به جهت آثار سوء اعمال مذکور شروع به این جرم را نیز جرم محسوب و در مقام 
 اعالم نموده ٦٧ی بازدارندگي از ارتکاب آن، مجازات آن را حداقل مجازات مقرر در ماده

 ) ١٦١٦٧/٥ی رسمي، قانون تجارت الکترونیک، روزنامه(است 
اني ذکر کرد؛ یکي انحصار رس توان براي اینگونه از اطالعبراي نمونه، دو هدف را مي

هاي شغلي نامشروع که مورد اول را عالوه بر بخش برداري و دیگري ایجاد فرصت در بهره
هاي اقتصادي، ذکر خواهیم تبعیض در اطالع رساني، در روش مناسب استفاده از فرصت

توان ذکر کرد؛ مثالً افرادي براي راه اندازي  دوم، مثالهاي فراواني مياما درباره مورد. کرد
دازند؛ اما در این رساني و تبلیغ بپر  بازي، جهت جذب سرمایه، به اطالعتولید اسباب
ی اطالعات کذب گذار را نسبت به مواد استفاده شده در تولیدي، با ارائه اقدام، سرمایه
ها ضرر داشته د مذکور سمي بوده و براي سالمت انساندر اینجا، اگر موا. گمراه کنند

هاي جمع آوري شده، بر گذاري حرام است؛ لذا ضمانت سرمایه باشد، چنین سرمایه
 . باشدرسان و کسي که بدین وسیله به جذب سرمایه پرداخته، مي ی اطالع ذمَه
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 قاعده ی سرمایه بدان جهت ضامن است که متلف مال غیر است و بنابرجذب کننده
جذب ). ٢/٣٦، القواعد الفقهیهبجنوردي، (داند کننده مال غیر را ضامن مي اتالف که تلف

ی ی سرمایه، ضامن مال تلف شده خواهد بود و اطالع رسان نیز به سبب آنکه زمینهکننده
محقق داماد، (ی غرور فریب صاحب سرمایه را فراهم آورده و او را مغرور ساخته بنابر قاعده

و این به جهت مطلع بودن . دضامن اموال تلف شده خواهد بو) ١٦٣ـ١٧٨ ،د فقهقواع
 . گذاري، به جهت سمي و مضر بودن تولیدات، است رسان، از ممنوع بودن چنین سرمایه اطالع

ی سرمایه و بنابراین، صاحب سرمایه بنابر قاعده اتالف حق رجوع به جذب کننده
رسان را خواهد داشت؛ البته این همه تنها در  ع به اطالی غرور حق رجوعبنابر قاعده

گذاري مطلع  ن و مضر بودن مواد پیش از سرمایهصورتي است که وي از سمي بود
نباشد؛ اما چنانچه وي از این موضوع اطالع داشته باشد، چون خود اقدام به اتالف مال 

و آگاهي، عملي را ی اقدام، هرگاه شخصي با توجه خویش کرده و از آنجا که بنابر نظریه
ی زیان که شخص انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد، وارد کننده

ی ذمّه) ١/٢٣٠، قواعد فقهمحقق داماد، :  نکـ(دیگري است، مسؤول خسارت نخواهد بود 
 . گرددی سرمایه مشغول به ضمان نميکننده رسان و جذب اطالع

رساني پرداخته تا از این طریق  طریات، به اطالعولید عفردي جهت ت: مثال دیگر
جذب سرمایه کند؛ حال آنکه در تولیدات خود از الکل نجس استفاده کرده و براي 

ی اطالعات کذب بپردازد؛ لذا با گمراه نمودن ذهن اي، به ارائهمخفي کردن چنین مسأله
ینجا نیز همچون شود؛ دراصاحب سرمایه، به هدف خود که جذب سرمایه است، نائل مي

 . ی سرمایه، ضامن مال تلف شده خواهند بودی قبل، اطالع رسان و جذب کنندهمسأله
کنندگان را در تبلیغ  ده، با تعیین قواعد تبلیغ، تأمین ما٨البته در اینجا نیز قانونگذار طي 

کاال و خدمات، از ارتکاب فعل یا ترك فعلي که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از 
ی یث کمیّت و کیفیت شود یا سالمت افراد را به خطر اندازد، منع و ایشان را ملزم به ارائهح

، به نحوي که قابل درك براي دقیق، صریح و روشن اطالعات مربوط به کاال و خدمات
 ) ١٧١٦٧/٤روزنامه رسمي، قانون تجارت الکترونیک، (رده است کننده باشد، ک مصرف

هاي اقتصادي، جایي رساني نسبت به فرصت رمت در اطالعوارد حی دیگر از منمونه
رسان در اقدام خود، به جعل و تزویر تمسک کرده باشد؛ یعني در اطالع  است که  اطالع

رساني، با ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضاي اشخاص رسمي یا غیررسمي 
خراشیدن یا  تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا 

ی دیگر یا بکار اي به نوشتهیا الصاق نوشتهتأخیر تاریخ سند، نسبت به تاریخ حقیقي 
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قانون مجازات (ی صاحب آن و نظایر اینها، به قصد تقلب بردن مهر دیگري بدون اجازه
اقدام نموده و عدم فرصت را فرصت و یا فرصت را عدم فرصت ) ٥٢٣ی ماده/ اسالمي

ین مورد نیز خته باشد؛ در انشان داده یا به هر نوع اقدام دیگري از این نوع پردا
ی آن حرام خواهد بود؛ البته این حرمت، عالوه بر آنکه در رساني به سبب نحوه اطالع

 قانون بازار اوراق بهادار ٤٧ی قانون مجازات اسالمي مورد تأیید قرار گرفته، در ماده
جمهوري اسالمي نیز اشخاصي که اطالعات خالف واقع یا مستندات جعلي را به سازمان 

ی ائه کنند یا تصدیق کنند و یا اطالعات، اسناد و یا مدارك جعلي را در تهیهیا بورس ار
هاي مقرر هاي موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات گزارش

 .  محکوم نموده است٦/٣/٧٥در قانون مجازات اسالمي مصوب 
که عمومیت علت آنها ی متعددي توان به ادلهدر بیان سبب حرمت چنین عملي، مي

 : شود، تمسک کرد؛ از جمله آنها موارد زیر استی این مورد نیز ميدربر گیرنده
 احادیث دالّ بر حرمت تدلیس  ـ ١
 احادیث دالّ بر حرمت حجب  شیعه ـ ٢
 احادیث دالّ بر حرمت غشّ ـ ٣

ست مؤمن برادر مؤمن است؛ ملعون ا«منقول است که ) ع(مثالً از امام موسي کاظم 
کسي که برادرش را متهم سازد؛ ملعون است کسي که دربرخورد با برادرش غشّ ورزد؛ 
ملعون است کسي که برادرش را نصیحت نکند؛ ملعون است کسي که با برادرش پنهان 

، وسایل الشیعهحّر عاملي،  (»کاري کند و ملعون است کسي که غیبت برادرش را بکند
کسي که در اعمالش، غشّ داشته «: منقول است) ع(یا در حدیثي از امام صادق ) ٥/٥٦٣

  .)١٢/٢٠٨، وسایل الشیعهحرّ عاملي، (» باشد، از ما نیست
شود، غشّ و پنهان کاري، مورد نهي قرار همانطور که در احادیث فوق مشاهده مي

توان چنین گرفته است؛ حتي اگر جعل و تزویر را مصداق غشّ به حساب نیاوریم، مي
قع، آنچه از آن نهي شده و مورد تحریم قرار گرفته، همان جلوه دادن گفت که در وا

چیزي به غیر از وجود حقیقي آن است که براي این علت و سبب حرمت، موارد 
توان ذکر کرد؛ یکي تدلیس است؛ دیگري پنهان کاري و دیگري غشّ در گوناگوني را مي

چرا که در جعل و تزویر، با . اشدبمعامله؛ یکي دیگر از این موارد نیز جعل و تزویر مي
بنابراین . شودتغییر یا هر عمل دیگري، حقیقت غیر از آنچه که هست، جلوه داده مي

 .رساني از طریق جعل و تزویر حرام است اقدام به اطالع
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 هاي اقتصادي رساني نسبت به فرصت ـ حرمت تبعیض در اطالع٣
دي، بدین شکل که برخي از این هاي اقتصارساني نسبت به فرصت تبعیض در اطالع

رساني باید  ، حرام است؛ به عبارت دیگر اطالعامتیاز برخوردار و برخي محروم شوند
مند گردند؛ زیرا ها بهرهاي باشد که تمام واجدین شرایط، بتوانند از این فرصتگونه هب

نجا دلیلي اوالً، تبعیض بالدلیل، ترجیح بالمرجح بوده و خالف عقل است و چون ما در ای
داریم، بنابراین، تبعیض در که مرجح برخي واجدین شرایط بر برخي دیگر باشد، ن

 . هاي اقتصادي، ترجیح بالمرجح شده و جائز نخواهد بودرساني نسبت به فرصت اطالع
از آنجا ثانیاً، تبعیض میان افراد واجد شرایط همان ظلم و ضدّ عدل و مساوات است و 

کریم، به نحو عام امر به رعایت عدالت و مساوات کرده  رآنکه خداوند متعال در ق
رساني،  ن است، بنابراین، تبعیض در اطالعو امر به شيء، مقتضي نهي از ضدّ آ) ٩٠/نحل(

 . منهي عنه بوده و ارتکاب آن حرام  است
 :فرماید ی نحل که مي سوره٩٠ی  در شرح آیهالمیزانعالمه طباطبایي در تفسیر 

ا به  دو قسم، یکي عدالت ، در توضیح عدالت آن ر»کندعدل و احسان امر ميخداوند به «
دیگري عدالت اجتماعي، تقسیم کرده سپس با آنکه لفظ عدالت مطلق است و فردي و 

ظاهر سیاق آیه، این است که مراد از عدالت، «: فرمایدشود، ميشامل هر دو قسم مي
ه با هر یک از افراد جامعه، طوري رفتار عدالت اجتماعي است و آن عبارت است از اینک

شود که مستحق آن است و در جایی قرار داده شود که سزاوار آن است و این خصلتي 
اجتماعي است که فرد فرد مکلفین مأمور به انجام آنند؛ به این معنا که خداي سبحان 

شود که ن ميی آن ایدهد هریک از افراد اجتماع عدالت را رعایت کند و الزمهدستور مي
هستند و ی این حکم امر متعلق به مجموعه نیز بوده باشد؛ پس هم افراد مأمور به اقامه

 ».دار زمام آن است هم جامعه که حکومت، عهده
روي و اجتناب از دو سوي افراط و   پس از تعریف لفظ عدالت به میانهدر جاي دیگر،

عدالت «: داردردم را چنین بیان ميتفریط در هر امري، مراد از عدالت در مردم و بین م
شرع و در مردم و بین مردم این است که هرکس را در جاي خود که به حکم عقل و یا 

دهي؛ نیکوکار را به خاطر احسان و بدکار را به جهت یا عرف مستحق آن است، قرار
اش عقاب نمایي؛ حق مظلوم را از ظالم بستاني و در اجراء قانون، تبعیض قائل بدی

 ). ٢٤٥ ،٢٤/٢٤٦، المیزان في تفسیر القرآنطباطبایي، (» شوين
شود، لفظ عدالت در اینجا، مقابل تبعیض به کار رفته است همانطور که مشاهده می

که البته مراد عالمه از تبعیض، تبعیض میان واجدین شرایط است؛ نه تبعیض میان 
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؛ مثالً اگر میان دو نفر که ی افراد؛ چراکه تبعیض در بعضي موارد، عین عدالت استهمه
یکي مهارت خاص یک حرفه اي را دارد و  دیگري که آن مهارت را ندارد و در حال 
یادگیري است، در پرداخت دستمزد، تساوي پرداخت رعایت نشود، یعني به فرد اول 
دستمزد بیشتري و به شخص دوم دستمزد کمتري داده شود، این تبعیض، عین عدالت 

 . ن مؤید همان ادعایي است که ما در باال ذکر کردیمخواهد بود و ای
شود، از آنجا که تبعیض ظلم است و ظلم یعني ترك پس هنگامي که به عدالت امر مي

عدالت، بنابراین، تبعیض ضد عام مأمور به محسوب گردیده و بنابر اعتقاد کثیري از اصولیین، 
امر به شي مقتضي نهي ... ظفر و چون مرحوم شیخ اعظم انصاري و صاحب معالم و مرحوم م

و چون امر به عدالت ) ٢/٢١٥، شرح اصول الفقهمحمدي خراساني، (کند از ضد عام آن مي
رساني  شود، بنابراین تبعیض در اطالعرساني مي اي از جمله اطالععام بوده و شامل هر عرصه

 . ضد عام امر به عدالت در اطالع رساني بوده و منهي عنه خواهد بود
هاي اقتصادي، حرام دانسته رساني نسبت به فرصت حال که اعمال تبعیض در اطالع

هاي حاصل از این شد، کساني که از این طریق، به کسب اموال پرداخته باشند، دارایي
نوع کسب ایشان، باید عودت داده شود؛ چرا که چنین کسبي، اکل مال به  باطل و از 

آید؛ در این  درآمدي به تملک مسلمانان در نميآید و چنینمکاسب محرم به حساب مي
ال اموتوان در نظر گرفت، صورت، بدان سبب که مالک مشخصي را براي این اموال نمي

هاي آید تا دولت اسالمي با استفاده از آنها فرصتميمذکور به تملک دولت اسالمي در
ر مواردي که خرج  یا سایاقتصادي جدیدي را براي عموم ایجاد کند یا در رفاه عموم 

 .المال در آنها جایز است، استفاده کند کردن بیت
 

 ـ حکم رانت اطالعاتي٤
ی رساني، اکنون جاي آن است تا با طرح مسأله پس از اثبات حرمت تبعیض در اطالع

هاي زیرا رانت. رانت اطالعاتي، به بررسي حکم درآمدهاي حاصل از آن بپردازیم
کند که رتري افراد نسبت به رقباي اقتصادي آنها ایفا مياطالعاتي، نقش بسزایي در ب

به جهت مؤثر . شودمندي از این رانت با اعمال تبعیض حاصل ميبرخي از موارد بهره
ها اقتصادي ایشان، این رانتي در برتري افراد نسبت به رقباي بودن رانت اطالعات

توانند موجبات ها، مي این انگیزه.آوردهایي را براي حفظ و ایجاد شان به وجود مي انگیزه
دهي یا حتي اعمال زور در یک طرف و  ها همچون رشوهاي از فعالیتایجاد دامنه

بدین جهت . فعالیتهاي سیاسي کامالً  قانوني یا تبلیغ را در طرف دیگر، فراهم آورند
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نوع حرام آن در هاي حالل و حرام و ایجاد مانع در گسترش ی رانتتعیین محدوده
 . کندمدار ایفا مي ی عادالنه و ارزشاي در توسعهکننده جامعه، نقش تعیین

اصطالح رانت، براي توصیف درآمدهایي که باالتر از بازدهي معمولي است، به کار 
رود؛ شایسته است رانت را به مثابه درآمدي تعریف کنیم که باالتر از درآمدي است مي

ها و مشتاق حسین خان، رانت(پذیرد هاي بدیل ميکه  فرد یا بنگاه، با توجه به فرصت
 :رس، رانت را چنین تعریف کرده استدیوید پی) ٢١توسعه اقتصادي، رانت جویي و 

رانت، پرداختي است در ازاي یک عامل تولید که از میزان الزم براي حفظ وضعیت «
ر محمود دکت) ١٢، ی اقتصادي مدرننامه پیرس، لغت(»  فعلي آن، بیشتر استکاربرد

در واقع، منظور از رانت که در «: گویدی تعریف رانت، چنین ميمنتظر ظهور، درباره
ی یک عبارت از اضافي ارزشي است که عرضه کنندهشود، اقتصاد جدید استنباط مي

عامل تولید یا یک محصول، در شرایط کمیابي مطلق یا نسبي آن نسبت به تقاضا در 
شود، زان این اضافي ارزش یا رانت که بدین ترتیب حاصل ميدارد و میبازار، دریافت مي

ی واقعي عامل تولید مورد نظر و کمیاب که در شرایط عبارت از فرق بین ارزش افزوده
ی آن در ی تولید محصول مورد بحث و بهاي عرضهتواند ایجاد کند و یا هزینهعادي مي

 ).٢٤٢، منتظر ظهور، اقتصاد خرد و کالن(شرایط کمیابي است 
توان رانت اطالعاتي را اضافي ارزشي بنابراین، با توجه به تعاریف موجود از رانت، مي

ل و یا مالک یک شيء از طریق ی یک عامل تولید یا محصودانست که عرضه کننده
به طور مثال، شخصي که با تالش در جهت . آوردمندي از اطالعات بدست مي بهره

اي و جهاني مشغول رچه بیشتر از بازارهاي مختلف منطقهبازاریابي، به کسب اطالعات ه
شود، در واقع به دنبال یافتن رانت اطالعاتي است؛ همچون شرکتي که با تجزیه و مي

تحلیل مواد قانوني کشورهاي گوناگون، بدنبال کسب اطالعات جهت یافتن راهکارهاي 
 واقع در جهت اي و جهاني است، درقانوني واردات یا صادرات در سطح منطقه

اي دیگر، چنانچه یک واحد تولیدي، با یا در نمونه. برخورداري از رانت اطالعاتي است
ی مقامات دولتي یا محلي، واحد تولیدي مندي از تصمیمات اعالم نشدهاستفاده و بهره

ی حمل هزینهاحداث، واقع کند و از طریق کاهش ای در شرف ی جادهخود را در حاشیه
 . مند گردیده استاي برخوردار شود، در واقع، از رانت اطالعاتي بهرهامتیاز ویژهو نقل، از 

ی حصول یا بنابراین، رانت اطالعاتي و منافع مستفاد از آن، با توجه به نحوه و طریقه
گردد؛  نظر گرفتن منبع اطالعات، مشمول احکام گوناگوني مي مندي از اطالعات و با دربهره

کر تمامي موارد و احصاء فروعات آن در توان این مقاله نیست، لذا به ذکر اما از آنجا که ذ
 : کنیمچند مورد از آن پرداخته و حکم درآمدهاي حاصل از چنین مواردي را بیان مي
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 اسالمي باشد اطالعات، حاصل تصمیمات یا تالش دولت ـ١ـ٤
ات حاصل از یکي آنکه دولت اسالمي پخش اطالع: در اینجا دو احتمال وجود دارد

تصمیمات خویش را ممنوع اعالم کرده باشد؛ دیگر آنکه در این باره سکوت کرده و یا 
مندي از این نوع اطالعات، جهت در صورت اول، بهره. حکم به جواز اعالم آنها کرده باشد

استفاده در معامالت و تصرفات شخصي، حرام خواهد بود؛ چرا که بنا بر دستورحاکم شرع، 
مندي از آن نیز جز از طریق غیرقانوني، همچون تباني یا ات حرام بوده و بهرهپخش اطالع

ارتشاء میسر نخواهد بود؛ لذا هم به جهت طرق کسب و هم به جهت منبع اطالعات، رانت 
 . باشد و به تبع آن منافع مستفاد از آن نیز حرام استحاصل از چنین اطالعاتي حرام مي
ت حمایت از اسرار تجاري و به منظور حمایت از بر این اساس، قانونگذار، جه

هاي مشروع و عادالنه، در بستر مبادالت الکترونیکي در قانون تجارت الکترونیک،  رقابت
 مؤسسات ها و، تحصیل غیرقانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاه٦٥ و ٦٤ی ذیل ماده

 را جرم محسوب و براي اشخاص ثالث در محیط الکترونیکيبراي خود و یا افشاي آن 
 ماه تا دوسال و نیم و جزاي ٦ را به حبس از ٦٤ی ، متخلفین از ماده٧٥ی طي ماده

ی قانون تجارت الکترونیک، روزنامه(نقدي معادل پنجاه میلیون ریال محکوم کرده است 
  .)١٧١٦٧/٥رسمي، 

م به اما چنانچه دولت اسالمي نسبت به پخش این قسم از اطالعات سکوت کرده یا حک
مندي از آن، مستلزم اعمال غیرقانوني چون فروش جواز آن داده باشد، در صورتي که بهره

غیرقانوني اطالعات، ارتشاء و تباني باشد، رانت حاصل از اطالعات مذکور نیز به جهت طرق 
مندي از این اطالعات، مستلزم چنین کسب آنها، حرام خواهد بود و در صورتي که بهره

رساني   اطالع، لکن رانت مزبور، در پي اعمال تبعیض کارگزاران حکومتي، دراعمالي نباشد
ی مذکور نسبت به آن، حاصل شود، حکم به حرمت رانت حاصل از این اطالعات، بنابر ادله

مندي از چنانچه بهره. رساني، قریب به صحت خواهد بود در حرمت تبعیض در اطالع
ی مذکور و مانند آنها از طرقي غیر از طرق ممنوعهاطالعات ذکر شده، به صورت اتفاقي یا 

یار کرده و یا ی پخش این اطالعات سکوت اختحاصل شود و دولت اسالمي نیز در زمینه
رساني داده باشد، رانت حاصل از آن حالل بوده و منافع مستفاد از  حکم به جواز اطالع

 . گیردمندي در تملک افراد برخوردار از آنها قرار ميچنین بهره
توان ذکر کرد؛ مانند اطالعات مربوط به راههاي در این زمینه، مثالهاي فراواني را مي

هاي مجهز به فناوریهاي نوین که مصوب دولت و اطالعات مربوط به تولید دستگاه
ها قرار گرفته و اعالم آنها ممنوع معموالً اطالعات آنها به شکل انحصاري در اختیار دولت



 ١٣٨٩                  مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ دوم، سال چهل و سوم، پاییز و زمستان   ١٦٠

همین سبب هر یک موجب ایجاد رانت و اضافه ارزش براي افراد برخوردار گردد و به مي
 .گردداز آنها مي

 
 هاي شخصي باشد اطالعات حاصل فعالیتـ٢ـ٤

هاي شخصي انجام گرفته، شرعي و جائز باشند، رانت حاصل از در صورتي که فعالیت
یر این صورت، به ر غد. هایي نیز حالل خواهد بوداطالعات بدست آمده از چنین فعالیت

هاي گردد؛ البته دو مورد از رانتاطالعات، رانت مذکور، حرام ميسبب طرق کسب 
توان یافت که ایشان به بررسي هاي شخصي را در آراء فقها مياطالعاتي حاصل از فعالیت

اند؛ یکي از آنها، رانتي است که حاصل خارج شدن از شهر براي خرید حکم آن پرداخته
 . کنندیاد مي» تلقي الرکبان«ست و در فقه از آن به ز قافله اا

در این زمینه دو قول وجود دارد که صاحب جواهر، پس از ذکر مستندات، قول به 
کراهت را برگزیده و با تضعیف احتمال حرمت، آن را خالف مشهور امامیه و موافق با 

 ). ٨/٢٣٨، سالمجواهر  الکالم في شرح شرائع االنجفي، :  نکـ(عامه دانسته است 
شهید ثاني نیز ضمن برشمردن اقوال در این مسأله، استدالل قائلین به کراهت که 

کنند، غیرمناسب دانسته است؛ لکن احادیث مذکور در این مسأله را حمل بر کراهت مي
 ات کراهت کافي به حساب آورده استی وي را در اثببا توجیه قول صاحب شرایع، ادله

 ) ٤/٧١، مسالک االفهام في شرح شرایع االسالمي، شهید ثان:  نکـ(
ی وکیل شدن شهرنشین از سوي بادیه نشین است نسبت به مورد دیگر، مسأله

دن سند معامالت وي؛ شهید ثاني، ضمن بیان اقوال در این مسأله، در صورت صحیح بو
ادله داند؛ اما چنانچه سند این قائلین به حرمت، قول به حرمت را بهتر ميمدارك 

صحیح نباشد، کراهت را به جهت تسامح در ادله، نیکو دانسته و دو شرط را براي حکم 
 : کندبه کراهت بیان مي

  پیشنهاد وکالت توسط شهرنشین به بادیه نشینـ١
الروضه البهیه شهید ثاني، :  نکـ( جهل بادیه نشین نسبت به قیمت کاال در شهر ـ٢

ب جواهر نیز با بیان آنکه شیخ، ابن ادریس و براج صاح) ٢/٣٦ ،في شرح اللمعه الدمشقیه
اند، به تضعیف  نت حاصل از چنین عملي را برگزیدهو فاضل در منتهي، قول به تحریم را

تر و با قول مشهور این قول پرداخته و حکم به کراهت را با اصول مذهب امامیه، مشابه
 ). ٨/٢٣٣، في شرح شرایع االسالمالکالم جواهرنجفي، :  نکـ(تر دانسته است موافقایشان 
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  فرد یا گروه و سازمان خاصي باشد اطالعات، به صورت امانت، نزدـ٣ـ٤
چنانچه اطالعات، به صورت امانت، در اختیار فرد یا گروهي قرار گیرد، مطلع نمودن 

گذار جائز نخواهد بود و هرگونه اقدام در این  از این اطالعات، بدون اذن امانتدیگران 
ی گذار یا دیگران شود، تحت عموم ادله نانچه موجب آسیب به امانت، امانته، چزمین

ی شخصي یک کارگزار بنابراین، به طور مثال، استفاده. خیانت قرار گرفته و حرام است
بورس یا بستگان وي از اطالعات بورس که در اختیار وي قرار داده شده است، ممنوع 

 .  خواهد بودبوده و رانت حاصل از آن نیز حرام
بدین جهت، قانونگذار با ذکر کردن عنوان شخصي که داراي اطالعات نهایي شناخته 

 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران، ٤٦ی  ذیل ماده١ی شود، در تبصره مي
مرتکبین به این اعمال را به حبس تعزیري از سه ماه تا یک سال یا به جزاي نقدي معادل دو 

 برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات، محکوم کرده است تا پنج
 ). ١٧٧١٤/٥ی رسمي، قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران، روزنامه(

هاي اطالعاتي، با توجه به منبع اطالعات، نحوه و طرق کسب آنها، احکام بنابراین، رانت
اما با . موارد قابل طرح، به سه مورد، برای نمونه، اشاره کردیممختلفي دارند که ما از میان 

کند، روش مناسب در برخورد با توجه به این مباحث، آنچه در این زمینه جلب توجه مي
 .اي است که حاصل تالش دولت یا کل جامعه  اسالمي استهاي اقتصاديفرصت

  
 هاي اقتصادي  روش مناسب در برخورد با فرصتـ ٥

برداري آن است که رساني و بهره ها، هنگام اطالعناسب در برخورد با این فرصتروش م
ی اسالمي است، باید هاي اقتصادي، حاصل تالش دولت اسالمي یا کل جامعهاگر فرصت

 . با استفاده از یکي از سه طریق مناقصه، مزایده یا ارزیابي باشد
 زیرا روش مناسب دیگري که شایان ذکر است که  این انحصار، به حصر عقلي است؛

عدالت هم در آن رعایت شده باشد، قابل فرض نیست؛ اما این که این سه طریق را در 
هاي حاصل از تالش دولت اسالمي منحصر کردیم، بدان علت اموال عمومي و فرصت

ی تسلیط، در اختیار صاحبان ی اموال شخصي، بنابر قاعدهگیري درباره صمیماست که ت
رعایت مساوات در این گونه از  )ع(طبق بیان امیرالمؤمنین علي  هرچند که آنها است؛

توان به جهت و مي) ١٢٦ خطبه ،سیدرضی: نکـ(اموال نیز از مطلوبیت برخوردار است 
همین حسن فعلي، اقدام به رعایت مساوات در اموال شخصي و بذل آن را خالي از 

 . استحباب ندانست
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هاي اقتصادي به غیر جهت آگاه کردن مردم از فرصتاما ممنوعیت اقدام نمودن، 
ی حرمت تبعیض در الذکر در مسأله ی سابقطرق مذکور، به سبب همان ادله

رساني در این زمینه باید  هاي اقتصادي؛ است البته اطالعرساني نسبت به فرصت اطالع
 : حداقل واجد سه ویژگي باشد

 از هرگونه ابهامي به دور باشد: الف
شود؛ چرا که  رساني مي رسانی، موجب نقض غرض از اطالع اوالً وجود ابهام در اطالعزیرا 

هدف از آن آگاهي دادن و مطلع نمودن کساني است که مقصود ما هستند؛ حال اگر این 
توان اي بر آن نمياقدام به نحوي باشد که ما را به هدف و مطلوبمان نرساند، دیگر ثمره

 .آیدغرض شده است، هم عملي لغو به حساب میپس هم نقض . مترتب نمود
گیرند؛ زیرا که ثانیاً مرتکبین به چنین عملي در معرض سوءظن و اتهام قرار مي

برداري چنین احتمالي دور از ذهن نخواهد بود که اینگونه ابهامات، جهت انحصار در بهره
سوءرفتارها در این توان در خارج از اقسام هاي مختلفي را نیز مياست و البته نمونه
رساني  ب از موضع تهمت هم که شده، اطالعبنابراین به جهت اجتنا. زمینه مشاهده کرد

 . و فراخوان نسبت به مزایده، مناقصه و ارزیابي، باید از هرگونه ابهامي به دور باشد
 ی افراد از آن فراهم باشدامکان اطالع یافتن همه: ب

رساني، امکان اطالع باید  ی حرمت تبعیض در اطالعالذکر در مسأله ی سابقطبق ادله
ی فراهم آمدن این امکان را عرف براي همه افراد واجد شرایط، فراهم باشد؛ البته نحوه

شود؛ چه کند؛ زیرا این امر از جمله مسائلي است که با گذر زمان متفاوت ميتعیین مي
ده چنین مفید نباشد؛ آن چنان کند، در آینبسا روشي که امروز این امکان را فراهم مي

 . هاي گذشته، امروز دیگر مفید نیستندکه روش
» ج«و » ب«گزار را در بند  ه لزوم وجود چنین امکاني، مناقصهالبته قانونگذار، با توجه ب

هاي رساني عمومي، در یکي از روزنامه  برگزاري مناقصات، ملزم به اطالع قانون١٣ی ماده
هاي گروهي و ارتباط جمعي یا ا استانی و یا از طریق سایر رسانهکثیراالنتشار کشوري ی

  .)١٧٤٧٤/٥ی رسمي،  قانون برگزاري مناقصات، روزنامه(رساني نموده است  هاي اطالعشبکه
 ها باشد مشتمل بر بیان تمامي شرایط و لوازم فرصت: ج

هایي باشد که رصتفراخوان و اطالع رساني، باید مشتمل بر بیان تمامي شرایط و لوازم ف
ها، به خوبي براي اند تا آنکه موقعیت این فرصتبه مزایده یا مناقصه گذاشته شده

گذاري روشن شود؛ زیرا در صورت جهل او نسبت به این شرایط و لوازم، اسباب  سرمایه
شود؛ چرا که محتمل است او چیزي را اندیشه کند که به غبن و غرور وي فراهم مي
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ها، قابل دستیابي نباشد و به همین جهت مغرور و این فرصت د درسبب شرایط موجو
ی غرور مجاز به رجوع بوده و ضرر ی خیار غبن و قاعدههرچند که به واسطه. مغبون گردد

ها طلب  گزار یا بانیان تملک و تفهیم فرصت تواند از مناقصهناشي از مزایده یا مناقصه را مي
 شده است و جبران آن جز به رجوع میسر نیست، فلذا کند و چون این ضرر در اسالم نهي

 . گذار بوده و ملزم به جبران آنهاست غبن، ضامن ضررهاي وارد بر سرمایهموجب 
 
 نتیجه

 : رسیم کهدر پایان، با توجه به تمامي مباحث مطرح شده در این مقاله، به این نتیجه مي
نفسه موضوع احکام خمسه هاي اقتصادي، في حدّ رساني نسبت به فرصت ـ اطالع١

ی استحباب نیز برخوردار بوده گیرد؛ البته بنا بر تمسک به سنّت شرعیه، از جنبهقرار مي
 . و اقدام به آنچه در جهت رفاه مسلمین باشد، از تأکید بیشتري برخوردار خواهد بود

 واجب بوده و روش مناسب رساني، ثابت شد که رعایت عدالت در اطالع همچنین ـ٢
اسالمي است  که حاصل تالش دولت یا کل جامعه هایيرساني نسبت به فرصت  اطالعدر

 . باشدمناقصه، مزایده و ارزیابي مي
 عالوه بر این، ثابت گردید که رانت اطالعاتي في حدّ نفسه حرام نبوده؛ بلکه با توجه ـ٣

 .رددگبه منبع اطالعات، نحوه و طرق کسب آنها مشمول احکام تکلیفي مختلفي مي
 با توجه به مطالب مطرح شده، اطالعاتي که موضوع احکام تکلیفي مورد بحث در ـ٤

مقاله قرار گرفته، اطالعات اقتصادي است و مکلفین به این احکام در مواردي که مربوط 
ی خصوصي به حقوق عمومي است، حاکمان و دولت اسالمي بوده و در مواردي که جنبه

زرگانان و ی مکلفین به احکام شرعي اعمّ از بافته، همهنظر قرار گرو شخصي درآن مدّ
 .        باشند مي…رساني و  کارپردازان امور اطالع

هاي اقتصادي، رعایت سه رساني نسبت به فرصت  در نهایت، ثابت شد که در اطالعـ٥
اهم ها فرویژگي الزم است؛ اوالً، اطالعات مبهم نباشند؛ ثانیاً امکان اطالع همگان از آن

هایي باشد که نسبت به آنها باشد؛ ثالثاً مشتمل بر بیان تمامي شرایط و لوازم فرصت
 .گیردرساني صورت مي اطالع
 

 فهرست منابع
 قرآن کریم؛ . ١
 جا؛  تا، بي ، بيم و درر الکلمغررالحکآمدی، عبدالواحد، . ٢



 ١٣٨٩                  مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ دوم، سال چهل و سوم، پاییز و زمستان   ١٦٤

 ؛ ١٣٨٤/ ق. ، ه١٤٢٤، انتشارات دلیل ما، قم، القواعد الفقهیهبجنوردي، محمدحسن، . ٣
، الروضه البهیه في شرح اللمعه الدمشقیه، )معروف به شهید ثاني(الجبعي العاملي، زین الدین . ٤

 ، چاپ پنجم؛ ١٣٧٨انتشارات دارالتفسیر، قم، 
 م، چاپ اول؛ ١٩٩٣/ ق. ه١٤١٤، انتشارات بالغ؛ بیروت، مسالک االفهام في شرح شرائع االسالمهمو، . ٥
 ، چاپ هشتم؛ ١٣٨٥ کتابخانه گنج دانش، تهران، ،قانون مجازات اسالميالمرضا، حجتي اشرفي، غ. ٦
، انتشارات اسالمیه، وسائل الشیعه الي تحصیل مسائل الشرعیهحر عاملي، محمد بن الحسن، . ٧

 ، چاپ هفتم؛١٣٧٩تهران، 
، ترجمه محمد خضري، ها، رانت جویي و توسعه اقتصادي رانتحسین خان، مستاق، . ٨

 ؛ ١٣٨٦ده مطالعات راهبردي، تهران، شکپژوه
، ترجمه هوشنگ نهاوندي، انتشارات مدرسه عالي اصول علم اقتصادژاننه، ژان مارسل، . ٩

 ؛ ١٣٥٠حسابداري، تهران، 
، دارالعلوم للتحقیق و الطباعه و النشر و التوزیع، بیروت الفقه للشیرازيمحمد، شیرازي، سید. ١٠

   م، چاپ دوم؛١٩٨٨ق، .  ه١٤٠٩
، ترجمه  البالغهنهج، )معروف به سید رضي(الطاهر ذوالمناقب، ابوالحسن محمد بن حسین . ١١

 ، چاپ هفتم؛ ١٣٨٠مشهور، قم،دشتي، انتشارات 
، ترجمه سید محمدباقر موسوي المیزان في تفسیر القرآنحسین، ئي، سید محمدطباطبا. ١٢

 ؛ ١٣٤٥همداني، انتشارات محمدي، تهران، 
 ، چاپ دوازدهم؛ ١٣٨٤، مرکز نشر علوم اسالمي، تهران، قواعد فقهد، سیدمصطفي، محقق داما. ١٣
 ، چاپ هفتم؛ ١٣٧٨، انتشارات دارالفکر، قم، شرح اصول الفقه مظفرمحمدي خراساني، علي، . ١٤
 ، چاپ سوم؛ ١٩٨٣ق، .  ه١٤٠٣، موسسه الوفاء، بیروت، بحاراالنوارمجلسي، محمدباقر، . ١٥
 علیرضا، فرهنگ اقتصادي موسسه کتابي پیشبرد و  انتشارات  ـزي، سیاوش نورو ـمریدي. ١٦

 ق، چاپ اول؛ . ه١٣٧٣نگاه، تهران، 
 ؛ ١٣٧١گاه عالمه طباطبایي، تهران، ، انتشارات دانشوسایل ارتباط جمعيمعتمدنژاد، کاظم، . ١٧
 ؛ دهم، چاپ ١٣٧٥ انتشارات تهران، ،اقتصاد خرد و کالنمنتظر ظهور، محمود، . ١٨
میه،  العال، موسسه المرتضي السالم  رح شرائعالکالم في ش جواهرنجفي، محمدحسن، . ١٩

 ، چاپ اول؛ ١٩٩٢ق،  . ه١٤١٢دارالمورخ العربي، بیروت، 
 ؛ ١٧٧١٤قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران، روزنامه رسمي، . ٢٠
 ؛ ١٧٤٧٤قانون برگزاري مناقصات، روزنامه رسمي، . ٢١
 ؛١٧١٦٧قانون تجارت  الکترنیک، روزنامه رسمي، . ٢٢

 23. Pere, D. The MIT Dictionary of modern Econmics, New York, and MIT 
Press 3 rd edition 1989, P: 120. 


