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Abstract  

Paying unconventional salaries, bonuses, and benefits from the treasury to some 

managers or employees of executive agencies or government companies is one of 

the most important topics of the day. Some people believe that payment of such 

salaries and bonuses is not problematic and even it is necessary due to the existence 

of legal institutions and for increasing the productivity or preventing thieving from 

treasury and so forth. And some consider it illegitimate and illegal due to 

deprivation of public trust, creating injustice, and discrimination among 

government's staff. The Findings of the present study, which was done by analytical-

descriptive method, indicate that any kind of unconventional rights, is not 

illegitimate and illegal, but some cases that lead to injustice, deprivation of public 

trust and so forth must be modified by removing the shortcomings and ambiguity of 

regulations and salary determination indicators. 
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 چكیده

 یها شرکت یا اجرایی یها دستگاه ارکنانک یا مدیران برخی به المال تیباز  رمتعارفیغ مزایای و حقوق، پاداش پرداخت

 وجاود  دلیال  باه  را مزایاایی  یاا  حقاوق  چناین  پرداخات  برخای  .رود یما  شمار به روز مباحث نیتر مهم از یکی دولتی،

 الزم حتای  و اشاکال  یبا  غیاره  و المال تیب به دستبرد از جلوگیری یا وری بهرهباال بردن  برای و قانونی یها دستورالعمل

 و نامشاروع  را آن...  و دولت کارکنان بین تبعیض و یعدالت یب ایجاد عمومی، اعتماد سلب دلیل به را آن یبرخ و دانسته

 نوع هر که است آن از حاکی گرفته، انجام توصیفی – تحلیلی روش به که حاضر پژوهش های یافتهاند.  دانسته یرقانونیغ

ی، سالب اعتمااد عماومی و... منجار     عادالت  یبا وارد که به نیست، بلکه برخی م یرقانونیغ و یرشرعیغ نامتعارف، حقوق

 .ی تعیین حقوق تعدیل یا اصالح شودها شاخصهای و ابهام مقررات و  ، باید با رفع نقصشود یم

   واژگا  ک یدی

 .1910ی کشور خدمات قانون ،رمتعارفیغ حقوق ،المال تیب

                                                                                                                                        
 Email: abkalantari@ meybod.ac.ir * نویسنده مسئول:

 1022، بهار 1، شمارۀ 11های فقهی، دورۀ  پژوهش
 )مقاله پژوهشی( 121-120ات صفح
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 مقدمه

 کشاورها  اجتمااعی  و اقتصاادی  ماتلاف  ابعااد  بار  آن نیای تع یهاا  روش و دستمزد میزان

 اماا . اسات  باوده  بحاث  ماورد  مهام  مسائله  یک عنوان به همیشه رو نیا از و بوده رگذاریتأث

 ادارات در مشاغل از برخی صاحبان به المال تیب از نامتعارف یها پاداش و حقوق پرداخت

 ریتأث میعمو افکار بر و شده تبدیل مهم یها چالش از یکی به امروزه ،دولتی یها شرکت یا

 و دقیاق  بررسای  شاده  مطرح پیرامون شبهات اگر که یا گونه به است، گذاشته بسیاری منفی

 نظاام  باه نسابت   عماومی  اعتمااد  سلب به نشود، داده مناسب پاسخ و صورت نگیرد علمی

 متفاوت یها حقوق پرداخت و تعیین سبب ها نوناق برخی ما کشور در. شود یممنجر  اداری

 . است شده متعارف و معمول حد از ادتریز یها پاداش و دستمزدها گاه و

 و زیااد  یهاا  پااداش  و مزایاا  و هاا  حقاوق  ۀهما  آیاا  کاه  شود یم مطرح ساال این حال

 در مذکور اداری فساد مصادیق غیرشرعی و غیرقانونی است تا پرداخت آن از «رمتعارفیغ»

 زیرا ،است نظر اختالف و بحث محل موضوع این خیر؟ رود یا شمار به الذکر فوق های نوقان

 و 1910 ساال  مصاوب  کشاوری  خادمات  قاانون  نظیار  هاا  نوقان برخی اساس بر طرفی از

 طرفای  از و جاایز  آنهاا  از بسایاری  دریافات  و پرداخات  آن، بر شده وارد متعدد استثنائات

 . است مغایر قانونی ،شرعی مبانی و اصول با ظاهر در مزایا و حقوق این از برخی

 ؛شاود  مشااص  رمتعارفیغ یها حقوق در نزاع محل اوالً دبای ساال این به پاسخ برای

آن را مورد اساتناد قارار    دولتی یها شرکت و ها دستگاه از برخی که مقرراتی و ها نوقان اًیثان

 ثالثااً و  شاود  تبیاین  آن ضاعف  نقااط  و ذکار  ،اند کردهرا پرداخت  ییها حقوقداده و چنین 

کاه   شود تا در صورتی از نظر فقهی و حقوقی تحلیل تعارفرمیغ یها پاداش و مزایا حقوق،

 بود، راهکار الزم پیشنهاد شود. غیرشرعی و غیرقانونی

و  «بیات » ۀدو واژاضاافی از  مرکاب   الماال  تیا ب ۀکلما  :و موارد مصرف آ  المال تیب

الماال ناساتین نهااد ماالی و      بیات  .(1911:12حسینی، )است  ییداراخانه  یمعنابه  ،«مال»

در صادر   .(1990 :19ج  ،1919گروه نویسندگان، ) رود یم شمار ی در دولت اسالمی بهادار

 آنجاا متعلاق باه هماۀ مسالمانان در      یعموماموال  کهی محلی بود االمال به معن اسالم، بیت



  013 المال یتپرداخت حقوق نامتعارف از ب یو حقوق یفقه یلتحل 

فقهای متأخر  .(11 :1911حسینی، )شود تا در مصالح آنان صرف  شد یم ینگهدارفراهم و 

 ،1022،صدر)در مکانی جمع نشده باشد  اگرچه ،کنند امه اطالق میرا بر اموال ع المال تیب

و در زماان بعاد از    شده ینماستعمال  )ص(در زمان پیامبر اکرم المال تیب ۀکلم .(030 :1 ج

اماام مسالمین    ۀبر عهد المال تیبتشایص مصالح و موارد مصرف  ایشان رواج یافته است.

 عبارتند از:   ،شود برای آنها خرج می لالما تیبمصالحی که  نیتر مهم .خواهد بود

 ؛...( رزق )حقوق مسلمانان و. 1

 ؛جهادتهیۀ اسلحه و تجهیزات جنگی برای دفاع و . 2

انناد قضاات،   اناد، م  حقوق کسانی که خود را در اختیار مصاالح مسالمین قارار داده   . 9

  ؛معلمان و...

و افااراد  ازکارافتادگااان، زناادانیان، ناتوانااان، شاادگان گاامن، اناادارۀ فقاارای مساالم. 0

 ؛سرپرست بی

 الماال  تیا بدر حد ضرورت، هرچند رسماً حقی در  ذمهتأمین ماارج نیازمندان اهل . 1

 ؛ندارند

 ؛آزادسازی اسیران مسلمان. 0

ساخت یا توسعه و تعمیر مساجد، مدارس و  مصالح عمومی کشور اسالمی، همچون. 1

 ؛ها راه

 ؛اند جبران خسارتی که کارگزاران دولت به اشتباه مرتکب شده. 1

نیسات،  مکلاف  ، ولی شاص خاصی باه ادای آن  است مواردی که شرع تعیین کرده. 3

 ؛سی که در ازدحام کشته شود یا قاتلش شناخته نشودک دیههمچون 

، یسابزوار شاوند )  ماارج اعیاد دینی و سفیرانی که به کشورهای دیگر فرستاده می. 12

 مصالح عمومی است و به ماوارد  المال تیبالبته ضابطۀ کلی در مصرف  .(001 :2، ج 1029

 اختصاص ندارد. مذکور

 در شاده  ینا یب شیپا  مبلاغ  از بیشاتر  قیحقاو  اگار  :رمتعاارف یغ یهاا  حقاوق مراد ا  

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%DB%8C%D9%87
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 یرقاانون یغ شاود،  پرداخات  قاانونی  یهاا  دستورالعمل بر مازاد و حقوق تعیین یها شاخص

 مشاص شغلی گروه یک در فرد یک به شده پرداخت مزایای و اگر حقوق لامثبرای . است

 شغلی گروه همان در دیگر افراد به شده پرداخت مزایای و حقوق به نسبت ،دستگاه یک در

 باشاد،  انادک  شاده  پرداخت مازاد مقدار هرچند باشد، داشته تفاوت( برابر باًیتقر شرای  با)

بساته باه   و  شاود  مای است و قطعاً پرداخت آن از مصادیق فساد اداری محسوب  یرقانونیغ

مستحق یکی از مجازات مربوط به فساد اداری است. این مورد  کننده پرداختنوع پرداخت، 

 محل بحث ما نیست. ،به دلیل وضوح

مزایااا و مبتناای باار  و حقااوق تعیااین یهااا شاااخص اساااس حقااوق و مزایااا باار اگاار

ال باا  هرچناد  دلیل ساتی کار یا تاصص ویژه پرداخت شاود،  ابالغی و به یها دستورالعمل

 باا  پزشاک  حقوق بین اختالف لامثبرای نیست،  یرشرعیغو  یرقانونیغ، رمتعارفیغباشد، 

 باه  اساتادی  و پزشاکی  نکاه یا دلیال  باه  دانشگاه کارمند با علمی هیأت یا بیمارستان کارمند

 اماا  ،شاود  ینما تلقی  یرشرعیغو  یرقانونیغ، رمتعارفیغدارد،  نیاز ویژه مهارت و تاصص

برابار،   نسابت  باه  شارای   باا  و ادارات ماتلف، ها شرکتدر  مزایا و حقوق اختالف فاحش

دولتی، نسابت باه    یها شرکتو  ها بانکمدیران و کارکنان برخی  مانند اختالف زیاد حقوق

 محساوب  رمتعاارف یغبرابار،    یشارا دولتی دیگر با وجاود   یها دستگاهمدیران و کارکنان 

 .شودبررسی  و الزم است از لحاظ قانونی و شرعی نیز شود یم

  حقوق تعیین یها شاخصه

 کارده  تعیاین  اصلی ۀشاخص چند اساس بر را حقوق میزان کشوری خدمات مدیریت قانون

 سایر و مکان زمان، شغل، اساس بر دیگری و است همگانی و کلی آن دو شاخص که است

 .دارد تفاوت موارد

 ماورد  دو هساتند،  لیک و شود یم تعیین اولیه ثابت حقوق آن اساس بر که ییها شاخصه

 ساطح  ،هاا  تیمسائول  و وظاایف  پیچیادگی  و اهمیات  نظیر عواملی بر اساس یکی اند، بوده

 دیگاری  و( اسات  کشاوری  خادمات  مادیریت  قاانون  01 ۀمااد ) ستها مهارت و تاصص

ۀ مااد ) است تجربه و خدمت سنوات مهارت، و آموزشی یها دوره تحصیالت، نظیر عواملی



  015 المال یتپرداخت حقوق نامتعارف از ب یو حقوق یفقه یلتحل 

 بارای  که است العاده فوق موارد ،باشد نداشته تعلق همه به ایدش که سوم ۀشاخص اما و( 00

 استمنوط  ارذقانونگ تصریح به و دارد تفاوت فرد آن موقعیت و شرای  به توجه با هر فرد

  .(01ۀ ماد)

 یاا  نقادی ) را مباالغی  ،ردیا گ یما  تعلاق  او باه  کاه  مازدی  بر عالوه شاید شاغل فرد هر

 غیرمساتمر  و مساتمر  گروه دو به مزایا یا ها پرداخت این. کند دریافت کارفرما از( غیرنقدی

 پرسانل  باه  ماهاناه  کاه  هساتند  ییها پرداخت مستمر مزایای و ها پرداخت. شوند یم تقسیم

 شاامل  مساتمر  مزایاای  .خواهناد شاد   ذکار  هم حقوقی حکم در و شود یم داده اختصاص

 یا خاص مناسبت به بنا هک هستند مزایایی رمستمریغ مزایای. است غیرنقدی و نقدی مزایای

 سال یها ماه برخی در است ممکن مزایا این. یابد اختصاص پرسنل به ، شایدخاص کارکرد

 .دنگیر تعلق شاغل فرد به

 رمتعارفیغ یها حقوق ساز نهیزم های نوقان

 برای ،خاص یها زمان در یا مشاغل برخی برای که دارد وجود ییها دستورالعمل و ها نوقان

 یهاا  حقاوق  ۀزمینا  هاا  دستورالعمل و ها نوقان این. اند شده وضع مشاغل از دیتعدا یا همه

 از هاا  دساتورالعمل  یاا  هاا  نوقان این از بسیاری که حالی در. است کرده فراهم را رمتعارفیغ

 سارایت  امکاان  باشد یدائم هم اگر و بوده موقتی بوده الزم اگر یا اند نداشته ضرورتی ابتدا

 باه  نجاا یا در. دشاو  رفع آنها در موجود ابهامات باید و ندارد وجود ردیگ یها دستگاه به آن

 .  مکنی یم اشاره آنها از برخی

 یکشور خدمات تیریمد قانون 76 ۀماد ۀتبصر. 1

 حقاوق  ساقف : »دارد می مقرر کشوری خدمات قانون مدیریت 10 ۀماد ۀتبصر در ارذقانونگ

 مساتمر  یهاا  العاده فوق و ثابت حقوق داقلح برابر 1 از نباید مستمر یها العاده فوق و ثابت

 از. اسات  کارده  تعیین مزایا و حقوق برای حداکثری و حداقل قانون عبارتی به .«کند تجاوز

 هفات  تا شاید ،دیگر کارمند با کارمند یک حقوق بین تفاوت که شود یم استفاده تبصره این

 . باشد برابر

 هاای  دساتگاه  کارکناان  باه  رداختای پ حقاوق  ساقف  بیان مقام در که 10 ۀماد ۀتبصر در
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 دانساته  «مساتمر  هاای  العااده  فوق و ثابت حقوق» به ناظر صرفاً را سقف این است، اجرایی

 برخای  در کاه  شاود  مای  مشااهده  لذا و است «دریافتی حقوق» از اخص مفاهیم این. است

 بمحساو  مساتمر  های العاده فوق و ثابت حقوق وجز که هایی پرداخت ،اجرایی های دستگاه

 اساتنباط  تفسایر  ایان  از آنچاه . هساتند  مزبور های پرداخت از تر افزون مراتب به شوند، نمی

 حقاوق  میازان  مااده  ایان  که است آن بیانگر ،هم هست منطقی و صحیح استنباط و شود یم

 از بیش را حقوق این ،دیگر یاه هرا از بتوان و نباشد طور نیا وقتی و کند ینم بیان را واقعی

 حقاوق  تقسیم برای یدرست مبنای باید آنچنانکه ماده این کرد، برابر چند حتی و برابر هفت

 حقاوق  پایاه  خاود  از دریاافتی  و مزایاا  که شود اصالح چنان قانون است الزم پس. نیست

 .نشوند بیشتر

 117 مادۀ . استثنائات2

 ییا اجرا یهاا  دساتگاه  ۀکلیا »: دارد مای  مقارر  کشاوری  مادیریت خادمات   قانون 111 ۀماد

 معظام  مقاام  مساتقیم  نظار  زیار  که ییها سازمان و تشکیالت و ماسسات ،نهادها یاستثنا به

 در مذکور تعریف با که یردولتیغ عمومی نهادهای اطالعات، وزارت شوند، می اداره رهبری

 مجماع  نگهباان،  شورای محاسبات، دیوان قضات، و یعلم  أتیه اعضا. دارند تطبیق 9 ۀماد

 و شاوند  یما  قانون این مقررات مشمول ،رهبری خبرگان مجلس و نظام مصلحت تشایص

 و ماسساات  .«شاود  یما  عمل رهبری مقام نظر مطابق انتظامی و نظامی نیروی خصوص در

 اجتمااعی،  تاأمین  ساازمان  همانناد  زیاادی  یهاا  دساتگاه  مااده  ایان  در یردولتیغ نهادهای

 در کاه  شاود  مای  دیاده  اساس همین بر .ردیگ یبرمدر را … و مستضعفان بنیاد ها، شهرداری

 را از ایان نهادهاا   زیاادی  تعاداد  کاه  یردولتیغ عمومی ینهادها ویژه به ،ها دستگاه از بعضی

 .ندکن یم دریافت را شده تعیین سقف از بیشتر بسیار ییها حقوقمدیران  دهند، می تشکیل

 51 مادۀ ح . بند3

 دهام  فصال  مقررات از خارج تپرداخ هرگونه»: دارد یم مقرر پنجم برنامۀ قانون 12 مادۀ ح بند

 دولتای  یها شرکت خاص العاده فوق مورد در مگر است؛ ممنوع کشوری خدمات مدیریت قانون

 کاه  کشاوری  خدمات مدیریت قانون 1 مادۀ اخیر قسمت و 0 مادۀ مشمول های بیمه وها  بانک و
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 ۀسارمای  و مادیریت  توساعه  معاونات  معاونات،  از مرکب کارگروهی مصوب دستورالعمل طبق

 «شود می اقدام متقاضی دستگاه مقام باالترین و جمهور رئیس انسانی

برای مدیران و کارکناان بسایاری    ،که در کارگروه مزبوراست شده  سببالحاق این بند 

که حقوق آنها را نسبت باه   شود تعریف یا ژهیو ۀالعاد فوق ،ها بانکدولتی و  یها شرکتاز 

 .  دکن یمر متفاوت و ادارات دولتی دیگ ها شرکتکارکنان 

 پنجم برنامۀ قانون 21 مادۀ ب . بند4

، مراکاز و  هاا  دانشاگاه  (ب»: دارد یما مقارر   زیا پنجم توسعه ن ۀقانون برنام 22 ۀماد« ب» بند

گساترش   یمجوز از شورا یکه دارا ییها فرهنگستانو  یو پژوهش یماسسات آموزش عال

 آماوزش  و درماان  بهداشات،  و یفنااور  و قاات یعلاوم، تحق  یهاا  وزارتاانه یآموزش عال

 مقاررات  و نیقاوان  تیا رعا باه  الزام بدون ،باشند یم رب  یذ یقانون مراجع ریسا و یپزشک

 تیریماد  قاانون  ،یعماوم  محاسابات  قاانون  ژهیا و باه  ،یدولت یها دستگاه بر حاکم یعموم

 در فقا   و آنهاا  یبعاد  الحاقات و اصالحات و مناقصات یبرگزار قانون ،یکشور خدمات

 یالتیتشاک  اا  یاساتادام  اا  یادار و یمعاامالت  ،یماال  یها نامه نییآ و مصوبات بچارچو

 بهداشات،  و یفنااور  و قاات یتحق علاوم،  وزرا دییا تأ به مورد حسب که امنا أتیه مصوب

 عمال  رساد،  یما  جمهاور  سیرئ دییتأ به ها فرهنگستان مورد در و یپزشک آموزش و درمان

 بهداشت، و یفناور و قاتیتحق علوم، یها تاانهوزار یستاد یعلم أتیه یاعضا. ندینما یم

 .«هستند بند نیا حکم مشمول زین یپزشک آموزش و درمان

و  هاا  نوآماوزش عاالی از رعایات قاان     ماسساتو  ها دانشگاه 22 ۀبر اساس بند ب ماد

قاانون مادیریت خادمات کشاوری      ژهیا و به ،اجرایی یها دستگاهمقررات عمومی حاکم بر 

که به تصاویب   یا نامه نییآعلمی بر اساس  أتیهوق کارکنان و اعضای مستثنا هستند و حق

 . شود یمپرداخت  ،رسد یم ها دانشگاهامنای  أتیه

 1394 پذیر مصوب رقابت تولید موانع رفع قانون 5 . مادۀ5

( 1/2/1930کشاور )مصاوب    ینظام ماال  یو ارتقا ریپذ رقابت دیقانون رفع موانع تول 1 ۀماد

 و معاادن  ینوساز و توسعه سازمان ران،یا عیصنا یسازمان گسترش و نوساز» :دارد یمقرر م
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 یها شهرک شرکت ران،یا یصنعت یها شهرک و کوچک عیصنا سازمان ران،یا یمعدن عیصنا

 یاجارا  قاانون  تیرعا با ،نفت وزارت در یمیپتروش رب  یذ یا توسعه سازمان و یکشاورز

و اساسانامه   سیقاانون تأسا   بر اساس ،یسقانون اسا چهارم و چهل اصل یکل یها استیس

کشاور   یو محاسبات عموم یخدمات کشور تیریمد نیو از شمول قوان دهیخود اداره گرد

باه   نیقاوان  ی. تسار باشند یم مستثنا کنند، یاستفاده م یعموم ۀکه از بودج یدر موارد جز به

 کاه  یدولتا  یهاا  شارکت از  یماده بعض نیبر اساس ا .«ها مستلزم ذکر نام است سازمان نیا

و حقاوق و   باوده  اساتثنا  یکشور خدمات مدیریت قانون از ،هستند هم یبزرگ منابع یدارا

  .شود یممدیره پرداخت  أتیهبر اساس تصمیم  ،مزایای کارکنان آنها

 گرید مقررات و ها نوقان. 6

« الف»بند  حقوق، هماهنگ پرداخت نظام قانون 1 ۀماد م،یمستق یها اتیمال قانون 211 ۀماد

 22/9/1932مورخ  01119ت /09192 ۀشمار ۀبنامیتصوپنجم توسعه،  ۀقانون برنام 12 ۀماد

کشور و انتقاال   یقانون یپزشک یها سازمانالعاده خاص کارمندان  قانون فوق» ،دولت أتیه

 و کشور یقانون یپزشک یها سازمان کارمندان خاص العاده فوق یتسر قانون» و «رانیخون ا

 و ینیتاأم  اقادامات  و هاا  زنادان  سازمان و یدامسزشک سازمان کارمندان به رانیا خون انتقال

 و .... «کشور یتیترب

 مزبور های نوبرخی قان بر وارد اشكال

 تاا  را خاود  رانیماد  و کارمنادان  حقاوق ها  دستگاه یبرخ که اند شده موجب استثنائات نیا همۀ

 شیافازا  یکشاور  خدمات مدیریت نونقا 10 ۀماد در شده ینیب شیپ حقوق حداکثر برابر نیچند

 سابب  گار ید یساو  از و دساتمزد  و حقاوق  پرداخت نظام در یآشفتگ سبب سو کی از و داده

اذعاان   آن باه  زیا ن ینظاارت  یواحادها  که یامر ؛شوند یعدالت یو ب ضیتبع ،یعموم اعتماد سلب

 یهاا  دستگاه به هک الیدی مبسوط اختیارات:» گوید می زمینه این در محاسبات دیوان رئیسدارند. 

 همچاون  یا دهیا پد باروز  عامال  شاده،  داده کشاوری  خادمات  مادیریت  قانون شمول از خارج

 هیاأت  و امناا  هیاأت  مجماع،  مصوباتها بر اساس  دستگاه این است، بوده نامتعارف یها حقوق

 .  (http://www.dmk.ir/ShowPage.aspx) «اند داشته نامتعارفی یها پرداخت چنین خود، عامل
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و مقاررات فاوق    هاا  نوقان در ذکرشده مشاغل ۀهم یایحقوق و مزا که گفته شود شاید

 ایا محافظت کنند  المال تیباز  بهترداشته باشد تا افراد  یکارکنان تفاوت فاحش گریبا د دیبا

و  نکنناد  مهااجرت  گار ید یکشاورها  باه  ای نشوند یخصوص باش جذب متاصص افراد

 ؛نادارد  تیا شاده کل استثناماوارد   ۀهم ۀدربارادله  نیا اوالًگفت که  توان یم. در جواب رهیغ

حقاوق   یچند برابر شیاز افزا ریمشکالت فوق غ امدنین وجود به یبرا یگرید یها راه اًیثان

و  الماال  تیا باز دساتبرد باه    یریحقاوق موجاب جلاوگ    شیافازا  شهیهم ثالثاً ؛وجود دارد

، از ماوارد استثناشاده   یاریسا ب رابعااً نباوده اسات و    رهیاز مهاجرت نابگان و غ یریجلوگ

عادالت، مسااوات و مصاالح نظاام      برخالف ،دولتی ماسساتو  ها شرکتدر مورد  ژهیو به

 .شوند اصالح دیبااست که 

  عارفتنام یایو مزا حقوق ادله و مبانی نفی

  یحقوق یمبان. 1

کاه   یا لاه یقب و قاوم  هر از رانیا مردم»: دارد یم مقرر یاساس قانون بیستم و ل نوزدهماص. 1

ناواهاد   ازیا سبب امت ،ها نیا، نژاد، زبان و مانند رنگو  برخوردارند یباشند از حقوق مساو

قرار دارند و از همه حقاوق   قانون تیدر حما کسانیافراد ملت اعم از زن و مرد  ۀبود. هم

 دیشاا  .«اسالم برخوردارند نیمواز تیبا رعا یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس ،یانسان

 یعملا  یبرا که باشد یاجتماع و یاقتصاد ۀحقوق در حوز نیتر مهم ضیو عدم تبع یاوتس

 قاانون  اصاول  یبرخا  در قانونگذار است، قانونگذار یسو از راهکار و ریتدب ازمندین ،کردن

 اهاداف  نیا ا باه  لین یبرا سوم اصل در است، کرده اشاره راهکارها و ریتداب نیا به یاساس

 ۀیا کل باا ...مبارزه  بر اساس یاخالق لیفضا رشد یبرا مساعد  یمح دجایا .1»: دارد یم مقرر

 جااد یا و نااروا  ضاات یتبع رفاع  .9ی؛ انحصاارطلب  هرگوناه  محاو  .2ی؛ تبااه  و فساد مظاهر

 و حیصح اقتصاد یزیر یپ .0 ؛یمعنو و یماد یها نهیزم تمام در ،همه یبرا عادالنه امکانات

 ناوع  هار  سااختن  برطارف  و فقار  رفاع  و رفاه جادیا جهت یاسالم ضواب  بر طبق عادالنه

 زیا ن 09 اصال  در. ماه یب میتعم و بهداشت و کار و مسکن و هیتغذ یها نهیزم در تیمحروم

؛ حرام و باطل معامالت گرید و ربا و احتکار و انحصار و ریغ به اضرار منع .1... :شده مقرر
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 ،یگاذار  هیسارما  ،مصارف از  اعام  اقتصااد،  به مربوط شئون ۀهم در ریتبذ و اسراف منع .0

 یهاا  حقاوق  نفای  و عادالت  ایجااد  لزوم بر یروشن به اصول این .«خدمات و عیتوز د،یتول

؛ زیارا تبعایض در   کناد  یما  داللت است، یعدالت یب و تبعیض انحصار، سبب که رمتعارفیغ

برابر نابرابری قرار دارد و به دو شکل روا )مثبت( و ناروا )منفی( است، تبعایض روا جاایی   

ست که قانونگذار آن را برای افراد یا گروه خاصی نسبت به افراد دیگر بر اساس دلیال در  ا

که این نوع تبعیض صحیح و منطقی است؛ اما ناوع دوم تبعایض نااروا جاایی      ردیگ یمنظر 

( کاه  12 :1939 )مشروح مذاکرات مجلس شورای اساالمی،  دلیلی ندارد گونه  یهاست که 

 لذا جایز نیست.  ؛است گونه نیهمنیز  ها گروهز مدیران و نامتعارف برخی ا یها حقوق

جبران حقاوق   برای راهی ، بایدامتعارفن یها حقوقاصالح  یجا به که شود گفته شاید

که همه دارای کارکرد  صورتی این ایده درکه  گفت توان یمپاسخ  در .دیگران اندیشیده شود

 در اماا  صحیح است، حدودی تا ،یکسان باشند یها یستگیشاواحد و مهارت و تاصص و 

 باال به هماه  یها حقوق متفاوتند، پرداخت ها مهارتو  ها یستگیشاافراد از نظر  که شرایطی

  .شود یم...  و نارضایتی نظام، به نسبت یاعتماد یب عدالتی، بی نیز موجب

 باه  نازدن  ضارر  و حاق  از نکردنسوءاستفاده  خصوص در یاساس قانون چهلاصل . 2

 ایا  ریا غ باه  اضارار  ۀلیوسا  را شیخو حق اعمال تواند ینم کس  یه»: دارد یم قررم گرانید

 حاق  از اساتفاده  ساوء  و الضارر  ۀقاعد نیب که ییآنجا از .«دهد قرار یعموم منافع به تجاوز

 نامتعاارف  یهاا  حقاوق  کاه  ییآنجاا  از و( 103: 1939 ،یمیکر) است قرار بر یتساو ۀرابط

 تاوان  یما  است، کرده ضیتفوها  دستگاه از یبرخ به قانون که بوده یاراتیاخت از گرفته نشأت

 آنهاا  باه  قانونگذار رایز است، یعموم منافع به ضرر و حق از استفاده سوء از یمصداق گفت

 اساتفاده  سوء یعموم منافع و المال تیب ضرر هب و خود نفع به آن از آنها اما ،بود داده اریاخت

 .ندا هکرد لحاظ گرانید و خود یابر را یمتعارف ریغ حقوق واند  کرده

آن جلوگیری از هرگونه  ۀالزماستفاده از حق موضوعیت دارد که  این اصل در مقام سوء

 عناوان  باه استفاده جدای از اصل مسئولیت است. لاذا از نظار شاورای نگهباان دولات       سوء

ا شاص حقوق عمومی مشمول این اصل بوده و ملزم است اعمال و رفتار خود ر نیتر مهم
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که سبب تضییع حقوق آحاد مردم نشاود )مشاروح ماذاکرات مجلاس      کندتنظیم  یا گونه به

نامتعارف نیز نوعی عدول از این اصل بوده است که  یها حقوق. (1 :1930 شورای اسالمی،

 :ناد یگو یما  ایان زمیناه   در زین یمقام معظم رهبر. استمستند کالم رهبری نیز همین اصل 

 نیکه امروز در با - المال تیو ظالمانه از ب رمنصفانهیغ یها داشتها و بر حقوق نیموضوع ا»

ها نامشروع اسات،   برداشت نیا ،کنند یمدهان نقل  به شده است و خبرش را دهان جیمردم را

« ....اسات  یانقاالب اساالم   یهاا  به آرمان انتیها خ برداشت نیها گناه است، ا برداشت نیا

(10/20/31).  

  فقهی ادله و مبانی .2

 یایمزا و ها حقوق پرداخت که شود یم برداشت آیات قرآن، روایات و مبانی فقهی یبرخ از

 یا حداقل احتیاط واجب در ترک پرداخت آن اسات  بوده حرام و نامشروع یعمل ،امتعارفن

 :شود یم اشاره از آنها یبعض به نجایا در که

 الف( کتاب

 وَ فَلِلَّههِ  یالْقُهر  أَهْهلِ  مِنْ رَسُولِهِ یعَل اللَّهُ ءَأَفا ما: »دیفرما یمحشر  ۀسورخداوند متعال در . 1

 وَمِنْکُمْ  اءِیالْأَغْنِ نَیْبَ دُولَۀً کُونَیَ ا یْکَ لِیالسَّبِ ابْنِ وَ نِیالْمَساکِ وَ یتامیَالْ وَ یالْقُرْب یلِذِ وَ لِلرَّسُولِ

 کاه  یمتیغن آن ؛الْعِقاب دُیرَدِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ هُوافَانْتَ عَنْهُنَهاکُمْ  ما وَ فَخُذُوهُ الرَّسُولُآتاکُمُ  ما

 و شااوندان یخو و امبریا پ و خداست آن از ،است کرده امبرشیپ بینص ها هیقر مردم از خدا

 چاه  هر. نشود دست به دست توانگرانتان انیم تا مانده، راه در مسافران و نانیمسک و مانیتی

 کاه  دیبترسا  خادا  از و دیکن اجتناب ،کرد منع را شما چه هر از و ،دینبستا داد شما به امبریپ

  .(1: حشر«)است عقوبت سات خدا

مناان  اتا بین توانگران دست به دست نچرخد، خطاب باه م  گوید منظور آیه از اینکه می

رؤسای دول اموال را باه نفاع    ،( چرا که در زمان جاهلیت931: 3 ، ج1912)طبرسی،  است

( یعنی 31 :2، ج 1901 ،یکاظم. لذا این آیه نازل شد )کردند یمر فقرا استیثار خود و به ضر

بلکه این اماوال بایاد در گاردش جامعاه      ،باشد یخاص ۀعداینکه نباید اموال فق  در دست 
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متوقف شود یا در دست  یا گوشهافراد بتوانند از آنها استفاده کنند؛ نه اینکه در  ۀهمباشد تا 

 و کناد  یما  بازگو یاسالم اقتصاد در را یاساس یاصل هیآ نیاش باشد. خاص در گرد یا عده

 "یخصوص تیمالک" به احترام نیع در که است نیچن یاسالم اقتصاد یریگ جهت نکهیا آن

 محادود  یگروه دست در ،متمرکز یها ثروت و اموال کهاست  کرده میتنظ یطور را برنامه

 خاود  ماا  که ستین امعن آن به نیا البته .رددبگ دست به دست آنها انیم در وستهیپ که نشود

 بلکاه  ،میباده  یگار ید گاروه  باه  و میریا بگ یگروه از را ها ثروت و میکن وضع هایی نوقان

 ییهاا  اتیا مال نیهمچنا  و ثروت لیتحص ۀنیزم در یاسالم مقررات اگر که است نیا منظور

 شاود،  ادهیا پ تدرسا  انفال و المال تیب احکام و آن ریغ و خراج و زکات و خمس همچون

 جماع  مصالح ،یفرد یها تالش به احترام نیع در که داد خواهد یا جهینت نیچن خود به خود

 یریجلاوگ ( ریا فق یتا یاکثر و ثروتمناد  یتیاقل) جامعه شدن یقطب دو از و شد خواهد نیتأم

  .(112 :29، ج 1910)مکارم شیرازی،  کند یم

 داند می یخاص ۀعدرکز ثروت در دست شهید صدر نیز این آیه را دلیلی برای منع از تم

نامتعاارف باه    یها حقوقپرداخت  غالباًگفت  توان یم اساس همین بر .(021: 1011)صدر، 

که الزم است از  شود یم یخاص ۀعدسبب تمرکز ثروت در دست  ،از افراد و گروها یا عده

 یازاتیا امت و اموال افراد، ریسا ای وابستگان ردستان،یز به که یو در صورت آنها جلوگیری شود

 ی)منتظار  حاکم و مسئول اسات کاه آنهاا را برگرداناد     ۀفیوظ ،باشد شده داده المال تیب از

  .(991 :9 ، ج1023 ،یآباد نجف

 اةَیه الْحَ تُهرِدْنَ کُنْهتُنَّ   إِنْلِأَزْواجِکَ  قُلْ یُّالنَّبِ هَایُّأَ ای: »کند یمخداوند متعال به پیامبر امر . 2

 همسارانت  به! امبریپ یا( 21:.)احزابلًایجَمِ سَراحاًأُسَرِّحْکُنَّ  وَأُمَتِّعْکُنَّ  نَیْفَتَعالَ نَتَهایزِ وَ ایالدُّنْ

 و بادهم،  شاما  باه  ایا دن از یزیا چ تاا  دییایب ،دیخواه یم را آن نتیز و ایدن یزندگ اگر بگو

س از جنگ ر شأن نزول این آیه آمده است: پد« صدا. و سر یب و کوین یطالق ،کنم تانیرها

از همساران پیاامبر    یبرخا را باه غنیمات گرفتناد،     یفراوانا  یها ییدارامسلمانان  کهخیبر 

فرماود  ه و آله اهلل علی یصل رسول خدا کهداشتند  یمصرچون بُرد، حُل ه و جامه  ییتقاضاها

 گمان تو ظاهراً که گفتند و شدند غضب در به امر خدا بین مسلمانان تقسیم کردم. همسران

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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 باه امار   حضارت  آن ، پسمیکن ینمکه اگر ما را طالق دهی شوهری به غیر تو پیدا  یبر یم

، یمتعاال خداوناد   تاماه نزد آنان نرود  کی کردسوگند یاد و  شد دور شانیااز  یتعال یخدا

 دیا گردان ریما را شانیا سل م و آله و هیعل اللَّه یصل  غمبریپنازل کرد بعد از آن ین آیات را ا

، یجرجاان  ینیحس) .شدند مانیپش خود گفته ماندن نزد پیامبر را اختیارکردند و از آنها نیز و

 (910 :2، ج 1020

امتیازات ویاژه   آنها حرمت قائل شدن ی جملهرساند که از  زیادی را می یها امیپاین آیه 

از  یا عاده باه   رمتعاارف یغ یهاا  حقوقبرای خواص است. بنابراین از آنجایی که پرداخت 

 افراد یا اشااص نیز در واقع نوعی امتیاز است، الزم است از آن جلوگیری به عمل آید. 

 ۀساور خداوند متعال در آیات بسیاری از عدالت و برپایی آن سان گفتاه اسات. در   . 9

 یموسا  قاوم  از یگروه؛ عْدِلُونیَ بِهِ وَ بِالْحَقِّ هْدُونَیَ اُمَّۀٌ یمُوس قَوْمِ مِنْ وَ»ماید: فر اعراف می

بر اساس  .(113: )اعراف« کنند یم رفتار عدالت به و ندینما یم راه حق به را مردم که هستند

 :اء، نس20: ، ص11: ، شوری21: ، حدید02 :، نمل111: این آیه قرآن و دیگر آیات )اعراف

ابعااد و اماور بایاد ماورد      ۀهما بلکه در  ،اخالقی نیست ی( باید گفت عدالت صرفاً امر11

عادالت   یهاا  حوزه نیتر مهمدر عدالت اجتماعی و اقتصادی که از  ژهیو بهتوجه قرار گیرد؛ 

معنای عدالت اقتصاادی دانساته و گفتاه     . شهید صدر عدالت اجتماعی را بهروند یمشمار  به

سااخته،   گار  جلوهاجتماعی خاصی  ۀفهوم عدالت اجتماعی را در ضمن برناماسالم م»است: 

جواناب آن از   ۀاجتمااعی، کاه هما    ۀزند ۀبدینسان توانسته است این مفهوم را در یک واقع

... شکل اسالمی عادالت اجتمااعی،    عدالت اشباع گشته مجسم سازد ۀدربارمفهوم اسالمی 

اصال تاوازن    .2 ؛)تکافال عاام(   عماومی  اصال همکااری   .1 دارای دو اصل عمومی است:

: دیا گو یما  رعایت عادالت  تیدر اهم ی نیزمطهر دیشه .(900: 1011)صدر، ..« . اجتماعی

 عادالت  .شاود  یم منطبق او بر چیز چه دید باید که است اسالم های مقیاس از عدالت اصل»

 عادل  فات گ دین آنچه که است این نه معلوالت، ۀسلسل در نه است احکام علل سلسله در

 «دین برای است عدالت بودن مقیاس یامعن این .دیگو یم دین ،است عدل آنچه بلکه است،

 عادالت  تاابع  باید مقررات و ها نوقان اسالمی ۀجامع یک بنابراین در .(10 :1023 مطهری،)
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امکاناات   جااد یا یامعن عدالت را به ایشانشود.  برطرف جامعه از تبعیض گونه هر تا باشند

 اقادامات »: کناد  یما اضاافه   یو ،کرده اسات  یمعرف یطور مساو قانون به یجراو ا یمساو

 جااد یا ۀنا یزم در دومدر قسامت قاانون و    یکا ی است، قسمت دو در نهیزم نیا در یاسالم

 و امکاناات  ۀعادالنا  میتقس ،مورد نیا در یاساس مسائل از یکی. همه یبرا یمساو امکانات

 ۀیسارما  نیا ا تصااحب  در اخاتالف  واقاع  در چه ،است اجتماع افراد به نسبت یعیطب مواد

 از یاریبسا  ۀشا یر ،ماورد  نیا در ضیتبع و شود یم یاجتماع یبعد اختالفات موجب ،هیاول

 باالقوه  که را یسهم و بهره مردم ۀهم نکهیا یعنی عدالت مورد نیا در. بود خواهد ها ضیتبع

: 1023مطهاری،  ) «برساانند  تیا فعل باه  را آن تاا  برساانند  آنها به ،دارند اجتماع ای نیزم در

102).  

 کنایم  عمال  یا گونه به ،قانونگذاری و هم اجرای قانون ۀمرحلبنابراین الزم است هم در 

و مزایاای نامتعاارف باه برخای      حقوقتوازن اجتماعی برقرار شود، حال آنکه پرداخت  که

عادالناه باین   ماالف توازن اجتماعی است و سبب ایجاد امکاناات نا  اصوالً ،افراد و مشاغل

   .شود یممردم و اقشار ماتلف جامعه 

 ب( سنت

 یهاا  ماالک دفاتر حقوق و عطایا راکه به دستور عمر طباق  : »دیفرما یم )ع(حضرت علی. 1

تقسایم   یمسااو طاور   کاه باه   )ص(از بین بردم. و مانند رسول خدا، تعیین شده بود یطبقات

)کلینای،   1«تاوانگران قارار نادادم    آن را به مساوات تقسیم کردم و آن را در دسات  ،کرد یم

 ،یسان  ،یا لاه یقب ،یشاصا امتیاازات   الماال  تیبحضرت در تقسیم اموال . (11 :1 ، ج1021

را در کساب   آنهاآزاد و برده و امثال  ،سفید و سیاه ،شرکت در جنگ ،سبقت در قبول اسالم

 .داد ینمدخالت  المال تیبسهم از اموال 

ذکار   )ص(پیاامبر  ۀبه شایو  المال تیبامور  ۀادار نیز )ع(یمهدحضرت اوصاف  ۀاز جمل

کاه:   کناد  یما در مورد اوصاف آن حضرت نقل  )ص(بن مسعود از پیامبر شده است. عبداهلل

                                                                                                                                        
 .  اءِیالْأَغْنِ نَیْبَدُولَۀً  أَجْعَلْهُی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَمْ عْطِیُ کَانَ کَمَا تُیْأَعْطَ وَ ۀِیَالْأَعْطِ وَانَیدِ مَحَوْتُوَ  .1
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این امات را لبریاز از    یها قلبو خداوند  کند یممال را طبق مساوات تقسیم ( )عج یمهد»

 ؛(10 :11، ج1029 )مجلسی،1«خواهد کرد یازین یب

دهای بارای    خود به مالاک اشاتر او را از هار گوناه امتیااز      ۀنامدر  ()ععلیحضرت . 2

بسرهیز از امتیاازخواهی و اینکاه چیازی را باه خاود      : »فرمودو  کردخودش و دیگران نهی 

مردم درآن یکسان است؛ و از تغافل در آنچه باه تاو مرباوط     ۀهم ۀماصوص داری که بهر

هر حال نسبت باه آن در برابار ماردم     بر حذر باش، زیرا به ،است و برای همه روشن است

و داد ساتمدیده از تاو    رود یما زودی پرده از روی کارهایت کنار  مسئول و پاساگویی و به

از برخاورد حضارت باا     تاوان  یما ایان برخاورد را    .(19 ۀنام ،البالغه )نهج2«شود گرفته می

الزم اسات  ( و همچنین با دیگر کارگزارانش مشاهده کارد. پاس   220ۀ خطببرادرش عقیل )

با آن برخورد  ،نامتعارف یها حقوقطبقاتی و دیگر آثار سوء  ۀفاصلجلوگیری از فقر،  برای

 ؛جدی صورت گیرد

خداوند سبحان در اموال اغنیا قاوت  : »دیفرما یم یحضرت علی)ع( در روایت دیگر. 9

روتمندان از سبب اینکه ث مگر به ،ماند ینمفقرا را قرار داده است. بنابراین هی  فقیری گرسنه 

 ۀدلیل عماد  )ع(بر اساس فرمایش حضرت علی .(922)حکمت  9«اند شدهمند  حق آنان بهره

یک دساته افاراد   به فقر، طبقاتی بودن جامعه است. بنابراین باال بودن میزان پرداخت حقوق 

از افراد جامعه یا باه میازان خیلای انادک،      یدیگر ۀدستدر یک جامعه و نبود حقوقی برای 

 خواهد بود؛از افراد جامعه  یا عدهر موجب فق

 نکارده نوع از انواع مال را به حال خود رها   یهخداوند : »دیفرما یم )ع(امام موسی کاظم .0

و  رانیا فقی، چه اشااص، چه عموم مردم و حقو به هر صاحب  کرده میتقسهمه را  بلکهاست، 

                                                                                                                                        
   .هَذِهِ الْأُمَّۀِ قُلُوبِی فِی الْغِنَاللَّهُ  جْعَلُوَ یَ ۀِیَّبِالسَّوِالْمَالَ  قْسِمُیَ. 1

وَ عَمَّها   رِکَیْه لِغَ مِنْکَفَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ  ونِیُلِلْعُی  بِهِ مِمَّا قَدْ وَضَحَ تُعْنَیَ عَمَّا التَّغَابِوَةٌ وَ أُسْ هِیفِوَ الِاسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ  اکَیَّإِوَ  .2

 .لِلْمَرْلُومِ مِنْکَ نْتَصَفُالْأُمُورِ وَ یُ ۀُیَأَغْطِ عَنْکَ تَنْکَشِفُ لٍیقَلِ

؛ خداونهد سهبحان در امهوال    یٌّإِلَّا بِمَا مَنَ َ بِهِ غَنِه  رٌیأَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِ اءِیَلْأَغْنِأَمْوَالِ ا یإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِ .9

 .اغنیاء
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ماردم   انیا م( اسات. اگار در   هکارد  نیمعا یۀ طبقات مردم، حقشاان را داده )و  بق، و چه نانیمسک

 تار  نیریشا ی ناواهد ماند(. طعم عادل  ریفقخواهند شد )و فقر و  ازین یبعدالت اجرا شود، همه 

ی آن اجارا  قیا طرعدل )و ابعاد آن و  که کندعدالت را اجرا  تواند یمی کساز عسل است. و تنها 

 (.  102: 1، ج 1021)کلینی،  1(«کندی عملخوب  اهمۀ مردم( را خوب بداند )ی انیمدر 

بایاد گفات اینکاه اماروزه پرداخات       )ع(معصاومین  ۀبا توجه به آیات قرآن و کالم ائم

از مشاغل یا افراد خاص یا قائل شدن باه تساهیالت بارای     یا دستهنامتعارف به  یها حقوق

شود؛ از لحاظ شارعی مشاروعیت نادارد و     مشاغل یا افراد دیگر، بر مبنای قانون توجیه می

 نون تجدید نظر و اصالح صورت گیرد.باید در قا

 ج( عقل و سیرۀ عقال

موجب ظلم باه   ،پرداخت حقوق بیشتر به هر فرد از افراد جامعه بدون دلیل و سبب خاصی

دادن انجاام   شارعاً قبیح باشد،  و ظلم عقالً قبیح است و هر چیزی که عقالً شود میدیگران 

 آن جایز نیست. 

در طاول تااریخ بار لازوم      ،نیز از هار صانف و دینای   عالوه بر دلیل عقل، عقالی عالم 

صورت عادالنه )نه مساوی( اتفاق نظار دارناد. از    به المال تیبافراد جامعه از  ۀمندی هم بهره

بادون دلیال مشااص، سابب ظلام       صای خا ۀعاد که پرداخت حقوق نامتعارف باه   آنجایی

 .  شودالزم است از آن جلوگیری  ،شود یم

 نیازهایشاان،  نیتاأم  برای مدیران به ویژه به ،رمتعارفیغ یها حقوق که پرداخت شود گفته شاید

؛ بناابراین  شود یم معاش امرار برای نامشروع طرق به توسل و رشوه اختالس، از جلوگیری موجب

 کاه . دار فراخ را آنان روزی پس»: دیفرما یم )ع(علی حضرت که طور همان به مصلحت امت است.

 در کاه  ماالی  باه  تاا  ساازد  نیازشاان  بی و برآیند خود اصالح پی در تا دهد نیرویشان روزی فراخی

 خیانات  امانات  در یاا  نسذیرفتناد  را فرمانات  اگار  آنان بر بود حجتی و نگشایند دست دارند، اختیار

                                                                                                                                        
وَ الْعَامَّهۀَ وَ الْفُقَهرَاءَ وَ    حَهق  حَقَّههُ الْخَاصَّهۀَ    یکُهلَّ ذِ  یمِنْ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَ قَدْ قَسَمَهُ وَ أَعْطَ ئاًیْرَ تْرُکْیَإِنَّ اللَّهَ لَمْ  .1

 .مِنَ الْعَسَلِ یالنَّاسِ لَاسْتَغْنَوْا ثُمَّ قَالَ إِنَ الْعَدْلَ أَحْلَ یوَ کُلَّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ النَّاسِ فَقَالَ لَوْ عُدِلَ فِ نَیالْمَسَاکِ
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 و رمتعاارف یغ یهاا  حقوق نفی با ،)ع(مذکور امام فرمایش که است این پاسخ .(19 ۀ)نام 1«ورزیدند

 بار  بایاد  منصابان  صاحب به حقوق بیشتر پرداخت زیرا ندارد؛ منافاتی هی  المال تیب از استفاده سوء

 تغییارات  باا  متناساب  و کاار  سااتی  کار، نوع اساس بر کارشناسی نظر و متعارف رویّۀ یک اساس

 در.... و ماوردی  و یا قهیباشاد، ناه سال    ....و  مردم ۀتود به توجه کشور، اقتصادی وضعیت زندگی،

 بسانده  کفااف  باه  که هر» :فرماید می )ع(علی حضرت .شوند ینم قانع رگزه یا عده صورت این غیر

 الماال  تیب میتقس ۀویش امروزه گرچه بنابراین(. 911 :1900 آمدی، )تمیمی 2«کشاند پاکی را او کند،

 اماوال  و الماال  تیب در افراد ۀهم خرهبان که اصل نیا اما، یستن )ع(و ائمه )ص(پیامبرهمانند زمان 

 دارد فاه یوظ یاساالم  حکومات  اساس نیهم بر. ستین پذیرانکار ،دارند یحق یعموم یها ثروت و

 کناد  وضاع  را یمقررات و ها نوقان ،ثروت ۀناعادالن عیتوز از یریجلوگ و مردم معاش نیتأم یبراکه 

 گوناه   یه که نیست معنا این به عدالت البته .ببرند را الزم ۀبهر یعموم اموال از بتوانند افراد ۀهم که

 ایان  عادالت  معناای  بلکاه  باشاد؛  نداشته وجود پاداش و حقوق دریافت حیث از افراد بین تفاوتی

 هار  و باشاد  منطقای  و مشااص  معیارهای و استحقاق صالحیت، مبنای بر باید ها تفاوت که است

 بادون های    یا عده اگر بنابراین. شودمند  بهره امکانات از بتواند خود، توان و استعداد میزان به کس

 از جامعاه،  افراد از دیگری ۀعد که حالی در ،شوند بهرمند المال تیب از برابر چندین حقوق با مزیتی،

 الماال  تیا ب از انادازه  آن باه  برابار،  تواناایی  یاا  شاغل  داشتن وجود با یا ندارند یا بهره یا المال تیب

 است. یعدالت یب مصادیق از یکی شوند، نمی مند بهره

 د( ادله و مبانی دیگر

 است.   المال تیببه  انتیخالف( پرداخت حقوق نامتعارف، مصداق 

ایشان در جای  . 9«به امت استخیانت  ،انتیخ نیتر بزر » فرموده است: )ع حضرت علی

                                                                                                                                        
 هِمْیْعَلَه وَ حُجَّۀٌ  هِمْیدِیْأَی لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ غِنًی اسْتِصْلَااِ أَنْفُسِهِمْ وَ عَلَ قُوَّةٌ لَهُمْ ذَلِکَالْأَرْزَاقَ فَإِنَّ  هِمُیْعَلَثمَّ أَسْبِغْ  .7

 .أَمَانَتَکَأَوْ ثَلَمُوا  أَمْرَکَإِنْ خَالَفُوا 

 ی الْعَفَافِ.  إِلَأَدَّاهُ  بِالْکَفَافِ اقْتَنَ َ. مَنِ 2

 .ۀِالْامَّ انَۀُیخِ انَۀِیاعْرَمُ الْخِ .8

http://www.alemoon.ir/search/1/search.html?q=%22خيانت%22
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شاهری،   محمادی ری ) 1«اسات  ینید یبو  بودن تقوی کم ۀ، نشانانتیخ: »اند هفرمود یدیگر

باشش نابجاای حکمراناان از اماوال عماومی     : »ندیفرما یمباز ایشان  .(101: 12، ج 1913

پااس از  .(101: 12، ج 1913شااهری،  محماادی ری) 2«مساالمانان، سااتم و خیاناات اساات 

بای   ۀاست و خیانات نشاان   المال تیبکه باشش نابجا )حقوق نامتعارف( خیانت به  آنجایی

 ؛ز نیستیپس جا شود، حسوب میمدینی 

 ی نامتعارف مصداق فساد و حرام است.ها حقوقب( پرداخت 

 :9، ج 1010منظاور،   ابان )کاار رفتاه اسات     فساد در لغت در معنای تباهی و ضد صالح باه 

 اعتدال؛ کم باشاد یاا زیااد    اند: فساد عبارت است از خروج از حد برخی لغویان گفته .(991

بنابراین قرار دادن حقوقی که از حاد اعتادال خاارج شاده      .(021: 1012، یاصفهانراغب )

شاریفه   ۀدلیل حرمت فسااد، ایان آیا    نیتر مهمباشد و نامتعارف باشد، مصداق فساد است. 

 لَاا  وَاللَّاهُ  وَالنَّسْالَ  الْحَارْثَ  هْلِاکَ یُوَ هایف فْسِدَیُلِ الْأَرْضِ یفِ یسَعَ یتَوَلَّوَإِذَا »: شود دانسته می

شاوند(، در راه فسااد در    گردانند )و از نزد تو خارج می که روی برمی هنگامیالْفَسَادَ؛  حِبُّیُ

دانناد( خادا    سازند )با اینکه مای  می چهارپایان را نابود ها و زراعت و کنند، زمین کوشش می

فسااد مبغاوض خادای سابحان      ،مبارکاه  ۀدر این آی .(221: )بقره «دارد فساد را دوست نمی

  ؛هر چه مبغوض خداوند باشد، حرام است دانسته شده و

 ی نامتعارف تعاو  بر اثم است.ها حقوقج( پرداخت 

 تکمیال شادن  که در وقاوع یاا    صادر شوداز شاص  یباید عملبر اثم تحقق معاونت  برای

علم بر قصد تحقاق حارام    ،داشته باشد. مشهور فقها برای تحقق معاونت دخالت فعل حرام

پرداخات حقاوق نامتعاارف از    انکاار کارد کاه     تاوان  ینما . دانناد  یمتوس  مباشر را کافی 

ناعادالناه از   ۀبهار  تاا  شاود  یما کننده کماک   زیرا به دریافت ؛کمک به گناه است ،المال تیب

                                                                                                                                        
 .انَۀِیقِلَّۀِ الْوَرَعِ وَ عَدَمِ الدِّ یعَل لٌیدَل انَۀُیالْخِ .7

  جَوْرٌ وَ خَتَرٌ. نَیالْمُسْلِمِ ءِ یْبِفَ. جُودُ الْوُلَاةِ 2
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آن  نیتار  مهمماتلفی دارد که  ۀالمالی ببرد که حق او نیست. اما حرمت تعاون بر اثم ادل بیت

و  ؛العِقاابِ  دُیشَاد  اللَّاهَ  إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوااطِثمِ وَالعُدوانِ  یلَعَوَال تَعاوَنوا »شریفه است:  ۀاین آی

)هرگز( در راه گناه و تعدی همکاری ننماییاد! و از )ماالفات فرماان( خادا بسرهیزیاد کاه       

حرمات را   ،. تهدید به عقاب در صورت تعاون بر اثام (2: )مائده« مجازات خدا شدید است

 د.کن یمتأکید 

 ی نامتعارف اسراف است.ها قوقحپرداخت  د(

 اساراف از  ۀبیان قاعد: »دیگو یماحمد نراقی  مالوجود ندارد. در حرمت اسراف هی  شکی 

 او ساسس هماه را باه دو معنا     کناد  یمبرای آن ذکر  اوی پانزده معن«. امور مهم و الزم است

از  یتاوان  یما » :دیا گو یمسسس تجاوز از حد.  .2؛ در معصیتکردن  خرج .1 :دهد یمارجاع 

دومی به خرج کردنی که نزد عقال قبیح است یا خرج کردن در جهت غیرضروری یا خارج  

روی( اسات،   کردن درموردی که شایسته نیست یا ناحق است و یا خالف اقتصااد )و میاناه  

از پرداخت حقوق نامتعارف ، معنای دومبر اساس حداقل  .(021 :1011نراقی، ) «تعبیر کنی

 .شود محسوب میو حرام  مصادیق بارز اسراف

 هاگیری و پیشنهاد نتیجه

 و دساتمزدها  گااه  و متفااوت  یهاا  حقاوق  پرداخات  سابب  هاا  نوقاان  برخای  ما کشور در

ولاو بار اسااس     ،پرداخات حقاوق و مزایاا    .اسات  شاده  معماول  حد از ادتریز یها پاداش

ساتگی  دلیال نداشاتن تاصاص یاا شای     باه  ،به برخی از کارکنان و مدیران و ها دستورالعمل

 سااال حاال  . شاود  یمتلقی  رمتعارفیغ ،با برخی مشاغل و مدیران دیگر ۀخاص در مقایس

هاا   بار اسااس برخای دساتورالعمل     صارفاً که  رمتعارفیغاین است که آیا حقوق و مزایای 

گوناه   است یا خیار؟ قاانون در ماورد حکام ایان      یرقانونیغو  یرشرعیغ، شود یمپرداخت 

در  بایاد ، سکوت کرده است. اماا  شود یمخی مقررات پرداخت که با استفاده از بر ها حقوق

این در  بازنگری اساسی صورت گیرد. ،حقوق و مزایا یها شاخصشده و نیز  مقررات وضع

 :شود یمپیشنهاد  یلاقدامات ذ زمینه
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 و یکارشناسا  نظار  ،یاقتصاد تیوضع کشور، آمد دربر اساس  حقوق پرداخت نظام. 1

 ،برخوردارهساتند  عادالناه  یحقاوق  پرداخات  نظاام  از کاه  ییهاکشاور  اتیتجرب از استفاده

 و هاا  ماالک  مطاابق  ،دنا دار وجاود  ناه یزم نیا ا در کاه  ییمساتثنا  های نوقان و شود اصالح

 مشااغل  کاردن  اساتثنا  از و پرداخت یدولت مستادمان دستمزد و حقوق مشاص یارهایمع

افاراد از حقاوق    ۀهما  یاربرخورد ی. در راستادشو زیپره مرجع های نوقان حکم از ،متعدد

 زانیا م .2 ؛اباد ی کااهش  متعاادل  طور به مشاغل نیب حقوق زانیم تفاوت است الزم ،عادالنه

 ۀهما  تاا  شاود  دیا ق حکم در شفاف طور به مشاغل صاحبان یایمزا یتمام و حقوق یافتیدر

 زیا ن عهتوس ششم ۀبرنام قانون 23 ۀماد که طور همان. کنند دایپ یدسترس آنها به بتوانند افراد

 و کاراناه  پرداخات  یبراها  دستگاه به یداخل اراتیاخت دادن از .9 است؛ امر نیهم خواستار

 ساقف  نیای تع با یقانون و مند نظام صورت به اراتیاخت نیا و شود یخوددار التیتسه ریسا

هاا قارار    دساتگاه  ۀهما  اریوضع شود و در اخت یهمراه با ارزش کار ،متعارف و یکارشناس

 دیا با ،کشاور  کال  یبازرسا  سازمان و محاسبات وانید همانند ینظارت یها تگاهدس .0 ؛ردیگ

 .دهند قرار مردم اریاخت در را آن گزارش و کنند رصد را حقوق یها پرداخت قیدق طور به
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