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چکیده

مقالۀ حاضر به روش تحلیلیتوصیفی و با استناد به قاعدۀ الضرر ،حکم تکلیفی و وضعی رانت خواری را
ّ
دنبال میکند .قاعدۀ الضرر از قواعد مسل م فقهی ،دلیل اثبات حرمت رانت خواری در مواردی است که منجر

به تضییع حقوق دیگران شود .ضمن اینکه باتوجه به جر یان قاعدۀ الضرر در عدمیات و همچنین تنقیح مناط و
اتکا به بنای عقال در استدالل به قاعدۀ الضرر ،شخص رانت خوار ملزم به جبران خسارت بوده و به سبب
محروم کردن دیگران از حق خود ،ضامن ضررهایی است که متوجه آنان کرده است .البته در برخی مصادیق
رانت سیاسی و اطالعاتی که تضییع حقی صورت نگیرد ،نمیتوان با استناد به این قاعده قائل به حرمت
رانت خواری شد.
کلیدواژه ها :رانت ،رانت خواری ،قاعدۀ الضرر ،حکم تکلیفی رانت خواری ،حکم وضعی رانت خواری .
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Abstract
The present article follows the mandatory and status rule of rent-seeking by
descriptive-analytical method and with reference to the no-harm (la zarar) rule. The
no-harm rule which is one of the indisputable rules of jurisprudence, is the reason for
proving the sanctity of rent-seeking in cases that lead to the violation of the rights of
others. At the same time, due to application of the no-harm rule in non-existence, as
well as the denunciation of criterion (tanghih e manat) and reliance on the wise's
procedure (bana e oghala) in arguing through the no-harm rule , since the rentseeker has deprived others of their entitlement he is obliged to compensate and
guarantee the damages he has inflicted on them. Of course, in some cases of political
and information rent that no rights are violated, rent-seeking cannot be considered
haram based on this rule.
Keywords: rent, rent-seeking, harmless rule, mandatory rent-seeking ruling, rentseeking status rulling.
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مقدمه
یکی از گونههای فساد که دامنگیر جوامع امروزی گشته و روندی روبهرشدد در ندابودی حکومدتهدا
داشته است ،رانت می باشد .رانت در وهلۀ نخست مفهومی اقتصادی است که بهتددری بده سدایر حوزههدا
ً
ازجمله سیاست نیز سرایت کرده است (اسحاقی)21 ،؛ بنابراین رانت ،صرفا پدیده فاسد اقتصدادی نیسدت؛
بلکه فسادی اجتماعی است که یکی از اصلیترین ریشههای آن ،فساد اقتصادی است.
نوشتار حاضر با بررسی دقیق مفهوم رانت و جمع بندی نظرات ،به تعریفی نو و ابتکداری در ایدن زمینده
رسیده است و سپس با بررسی قاعدۀ الضرر ،حکم تکلیفی و وضعی رانتخواری را از آن ،اسدتخرا کدرده
است.
نکتۀ ذکرشدنی این است که نوشتار حاضر در پی بررسی حکم تکلیفی و وضعی رانتخواری با استناد
به قاعدۀ الضرر است ،صرف نظر از عناوین فقهی دیگری چون رشوه ،خیانت ،اختالل نظام و ...که ممکدن
است به عنوان سایر ادله در اثبات حکم رانتخواری نقش داشته باشند.
باوجود اهمیت فوقالعادۀ مبحث رانت و ابتالی جامعه به آن و آثار مخربدی کده ایجداد کدرده ،تداکنون
پژوهش فقهی مستقلی نسبت بده آن ،نگاشدته نشدده اسدت و نوشدتۀ حاضدر از ایدن حیدث ،منحصدربهفرد
میباشد .روش گردآوری اطالعات ،کتابخانهای و و روش تحقیق ،تحلیلیتوصیفی است.
 .0مفهوم

رانت0

 .1-1مفهوم لغوی رانت
رانت ریشهای فرانسوی دارد که در زبان فرانسه ابتدا معادل اجارهبهای زمین کشاورزی آمده است ،ولی
امروزه در زبانهای فرانسه و انگلیسی در لغت بهمعنی مطلق بهدرۀ مالکاندهای اسدت کده جدزر درآمددهای
زندگی و حاصل کار و تالش به شمار نمیآید (اسحاقی )21 ،و برخی آن را بهمعنی اجاره و کرایه نیز به کدار
بردهاند (همدمی خطبهسرا.)63 ،
 .2-1مفهوم اصطالحی رانت
پیدایش مفهوم رانت به دو قرن پیش بر میگردد کده بده تفداوت ارزش محصدول دو زمدین کده یکدی از
مرغوبیت بیشتری برخوردار اسدت ،اطدالق شدد (خضدری و همکداران .)53 ،تعداری فراواندی از سدوی
اقتصاددانان در خصوص مفهوم اصطالحی رانت بیدان شدده اسدت (فرهند 1161 ،؛ حسدین خدان63 ،؛
خضری و همکاران51 ،؛ درازن011 ،؛  )Pearce, 120که با جستجوی در آنها و رفع نواقص موجدود در
0. Rent
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تعاری  ،تعریفی که جامع و مانع باشد ،عبارت است از:
«درآمد غیرمولد مازاد بدر هزیندۀ فرصدتهدای صرفشدده یدا امتیدازی کده در شدرایب رقابدت کامدل،
تحققیافتنی نبوده و با سور استفاده از موقعیت یا از طریق رابطۀ غیراستحقاقی و وابستگی به مراکدز قددرت و
ثروت به دست میآید» .این تعری قدر متیقن تمامی تعری ها است.
بهعنوان مثال ،وزیری بهسبب آگاهی از نوسانات نرخ ارز و بازار ،معاملهای انجام داده و درنتیجه درآمد
بادآوردهای به دست آورده است ،چنین درآمد مازادی ،مصداق رانت است؛ زیرا با سوراستفاده از موقعیدت،
صاحب درآمد غیرمولد شده است که مازاد بر هزینۀ فرصتهای صرفشده بوده و در شرایب غیررقدابتی بده
دست آمده است .همینطور شخصی که به واسطه رابطه با چنین وزیری از نوسدانات بدازار آگداه شدود و بدا
انجام برخی معامالت به سود هنگفتی دست یاید.
بنابراین رانت در وهلۀ نخست به درآمد اطالق میشود و در وهلۀ بعد ،بر هر آن چه کده بدالقوه درآمدد
محسوب میشود ،قابل انطباق است .مانند برخی مجوزها و امتیازات یدا برخدی پسدتهدا و سدمتهدا یدا
اطالعات نایاب و کمیابی که با محرومیت دیگران از آن ،قابلیت تبدیل به سود و درآمد بادآورده را دارد .این
ّ
تعری  ،قدر متیقن تعری هایی است که در مورد رانت بیان شده است.
 .3-1اقسام رانت
 .1-3-1رانت اقتصادی
در کتب اقتصادی تعری دقیقی از رانت اقتصادی ارائه نشده اسدت .از مجمدوم مطالدب و مثدالهدای
موجددود در ایددن حددوزه ،چنددین برداشددت میشددود کدده اگددر ایجدداد محدددودیتهددایی در بددازار از سددوی
تصمیمگیرندگان اقتصادی ،امتیازات ویژه و انحصاری را برای خود آنها یدا گدروه خاصدی از اشدخاص یدا
گروهها در پی داشته باشد؛ درآمد حاصل از این امتیازات ،رانت اقتصادی است (سردارآبادی.)62 ،
رانت مصطلح بدون قید ،همان رانت اقتصادی است .باتوجهبه تعری ابتدایی رانت ،راندت اقتصدادی،
ّ
درآمد غیرمولد یا امتیازی است که ناشی از رقابت کامل نبدوده و بدا سوراسدتفاده از فرصدتها و امکاندات
جامعه یا از طریق رابطۀ غیراستحقاقی و وابستگی به مراکز قدرت و ثروت به دسدت آمدده باشدد .برخدی از
مهمترین مصادیق این رانت عبارتا ند از :صدور پروانه یا لیسانس ،امتیاز انحصاری در واردات یا صادرات
کاالها و محصوالت ،امتیا ز انحصاری تولید کاالی خاص ،امتیاز تأسیس کارخانه ،اعتبارات ،وامها و. ...
 .2-3-1رانت سیاسی
رانت سیاسی عبارت است از کسب هدر سدطح از قددرت سیاسدی بددون پرداخدت هزیندههای الزم و
ضروری آن (درویشی )661 ،که این قدرت ،منجر به کسب درآمد مازاد بر هزیندۀ فرصدتهای صرفشدده
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میشود که در حالتی غیررقابتی و بر اساس رابطۀ غیرمستحقانه ایجاد شده است.
از این منظر هرگاه افراد و گروه هایی برای دستیابی به قدرت سیاسی یا نفدوذ در آن ،حاضدر بده پد یرش
قواعد بازی و رقابت سالم سیاسی با دیگران نبوده و از این طریق ،بیش از هزینههای صرفکرده بده مندابع و
منافع در قدرت سیاسی موجود دست یابند ،بهنوعی از رانت سیاسی بهره گرفتهاند (همو.)662 ،
 .3-3-1رانت اطالعاتی
رانت اطالعاتی عبارت است از دستیابی به یک سری اطالعات انحصاری که بدون رقابدت بدا دیگدران
ّ
بهدست آمده و منجر به کسب درآمد بادآورده و غیرمولد میشود (کاظمی)55 ،؛ مانند شخصی که بهسبب
آگاهی از احداث زمین در منطقهای شهری ،اقدام به خرید زمین یا ملکی در آن منطقه بکند تدا در آینددهای
نزدیک چند برابر هزینهای که داده را به دست آورد.
 .2الضرر و حکم تکلیفیِ رانتخواری
این قاعده از مشهورترین قواعد فقهی است که مستند بسدیاری از احکدام میباشدد و بداوجود روایدات
طرق مختل شیعي و ّ
صحیح و صریح و البته متواتری که از ُ
سني نقل شده است ،جایی برای شك و شدبهه
ّ
و اختالف در حجیت روایات باب ،باقي نگ اشته است (عراقی ،مقاالت االصول 13 ،؛ مدرداوی.)61/1 ،
عالوه بر ّ
سنت ،آیات کریمۀ قدرآن ،عقدل ،اجمدام و سدیرۀ عقدال نیدز بدر آن داللدت دارد (انصداری111 ،؛
بجنوردی )211/1 ،که بیان چگونگي استدالل به آنها خار از محل بحث کنونی است.
با فرض حجیت این قاعده ،بایدد در ایدن مبحدث حکدم تکلیفدی مسدتفاد از قاعدده دررابطدهبا بحدث
رانتخواری دنبال شود .سؤالی که در اینجا باید به آن پاسخ داده شود ،این است که آیا با اسدتناد بده قاعددۀ
الضرر میتوان حکم تکلیفی حرمت را در مورد رانت خواری استفاده کرد؟ برای پاسخ به این سؤال ،ابتدا به
مقدمات موضوم اشاره میشود.
 .1-2تعر یف ضرر
ضرر در لغت در مقابدل نفدع آمدده اسدت (مرتضدی زبیددی122/3 ،؛ مصدطفوی20/3 ،؛ جدوهری،
 )311/2و بهمعنای نقصان در چیزی مثل نقصان در مال است (فراهیدی .)3/3 ،در کدالم فقهدا نیدز ضدرر
بهمعنای نقصان در مال ،جان و آبرو است (آخوند خراسانی611 ،؛ خمینی61/1 ،؛ سیستانی ،قاعده الضرر
و الضرار .)160 ،در کنار ا ین تعری متداول از نقص ،برخی از فقهدا نقدص در حقدوق را هدم در تعرید
الضرر قید کردهاند (عراقی ،مقاالت االصل 611 ،؛ هاشمی شاهرودی ،بایسته های فقوه زوءا  ،)163بده
همین دلیل است که برخی ،ازبینرفتن حق را ضرر قطعی دانستهاند (حسینی حائری.)11 ،
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فقها در کنار بررسی الضررّ ،
متعرض معنای ضرار نیز شدهاند و معانی مختلفی برای آن ذکر کردهاند که

البته ثمرۀ خاصی در بحث ما ندارد.
 .2-2مصداق ضرر در رانت
ّ
ضرر موجود در رانت را از دو منظر میتوان بررسی کرد .1 :آثار مخرب راندت در همدۀ اقسدام آن بدرای
جامعه است؛ باتوجهبه آرای اقتصاددانان ،رانت و رانتخواری برای اقتصاد ،فرهن و سیاست جامعه بسیار
ّ
مضر است ،بهطوریکه عالوه بر تخریب اقتصاد کشور ،آثار سور شایان توجهی بر روی فرهن و سیاسدت
کشور دارد که به هیچ صورت قابل چشمپوشی نیست (خضدری36 ،؛ کداظمی)51 ،؛  .2راندت در غالدب
موارد منجر به تضییع حقوق دیگری میشود و آن جایی است که شخصی با تضییع حق دیگری بدون داشتن
شرایب الزم ،به مال یا موقعیت اقتصادی و سیاسی ویژهای میرسد .همچنین در جایی که شخص با استفاده
ّ
از اطالعاتی که هنوز عمومینشده است ،بهسبب ارتباط با برخی از مسئوالن از قیمت صعودی ملکی مطلع
میشود و آن را به قیمت روز معامله میکند ،بدون اینکه فروشنده از قیمت صعودی شایان توجه آن در آینده
اطالعی داشته باشد .در این حالت ،اقدام خریدار ممکن است تضییع حق فروشنده را بهدنبال داشته باشد.
در هر دو مورد فوق ،سؤال مدنظر راجع به شمول یا عدمشمول ضرر بر این موارد اسدت .آیدا بدر هدر دو
مورد ،ضرر در تمامی اقسام رانت اطالق میشود؟ یا در برخدی از مدوارد ،اطالقشددنی و در برخدی دیگدر
اطالقنشدنی است؟
 .3-2ضرر عرفی
ضرر ازجمله موضوعاتی است که برای فهم بهتر آن باید به عرف مراجعه کرد .عرف مشدخص میکندد
که چه چیزی ضرر است (مکارم شیرازی .)50/1 ،ضرر به اختالف اشدخاص ،امدوال ،مکانهدا و زمانهدا
مختل است (نراقی ،علائد ّ
االیام ،)53 ،به همین دلیل است کده برخدی از فقهدا ،دامندۀ تعرید ضدرر را
توسعه داده و معتقدند مراد از ضرر ،نقص در جان و مال و آبرو یا هر آنچه کده عدرف آن را ضدرر تشدخیص
دهد ،است( .عراقی ،قاعدۀ الضرر62 ،؛ بجنوردی .)210/1 ،استنباطات فقهی مشهود در کتب فقها نیز بدر
این امر صحه میگ ارد که ضرر منهی را ضرر عرفی دانستهاند (سبزواری611 /2 ،؛ نراقی ،مستند الشوعة ،
235/11؛ همو ،مشارق الحکام122 ،؛ انصاری133 ،؛ مکارم شیرازی.)233/2 ،
ً
با این بیان ،صدق عرفی ضرر در رانت اقتصادی و سیاسی قطعی است؛ زیرا عرف قطعا آثار سور راندت
و رانتخواری بر اقتصاد و سیاست را ضرر عظیمی میداند که توسب هیچکس انکارشدنی نیست .همچنین
اطالق ضرر بر تضییع حقوق دیگران نیز ازجمله مواردی است که هم در عرف ،انکارشدنی نیست و هم در
تعاریفی که از ضرر ذکر شد .بحث اصلی راجع به رانت اطالعاتی است که آیا نسبت به شخصی که ملدک
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را بدون آگاهی از سیر صعودی قیمت آن در آینده به قیمت روز میفروشد ،ضرر اطالقشدنی است یا خیر؟
ابتدا باید این را ثابت کنیم کهآیا عدمالنفع را میتوان بهمنزلۀ ضرر دانست یا خیر؟ اگر عدمالنفع بهمنزلۀ
ضرر در نظر گرفته شود ،در اینجا که شخص فروشنده بهسبب ناآگاهی از قیمت صعودی ملک در آینده ،آن
را به شخصی فروخته است که بهدلیل آشنایی با مسئوالن از این موضدوم اطدالم یافتده اسدت ،بدر شدخص
فروشنده بهدلیل محرومشدن از منفعت ملک (بهسبب فروشش در آینده) ،ضدرر وارد شدده اسدت .بندابراین
برای پاسخ به این سؤال که کارکرد قاعدۀ الضرر در موضوم رانت اطالعاتی چیست؟ الزم است که بده ایدن
سؤال پاسخ داده شود که ماهیت ضرر چیست؟
برخی ضرر را امری عدمی و برخی وجودی گرفتهاند و باتوجهبه اینکه راجع به ماهیت ضرر معتقدد بده
کدام دیدگاه باشند ،آثار مختلفی دارد .برخی از فقها ،تقابل بین نفع و ضرر را تقابل عددم و ملکده گرفتهاندد
(آخوند خراسانی611 ،؛ عراقی ،قاعدۀ الضرر)161 ،؛ درنتیجه طبق این دیدگاه ،ضرر امری عدمی خواهدد
بود .در مقابل ،نظر مشهور مبنیبر نسبت تضاد بدین ایدن دو اسدت (حسدینی مراغدی611/1 ،؛ بجندوردی،
210/1؛ خویی011/6 ،؛ خالصی .)12 ،طرفداران این قول ،قائل به این هستند که موضوم قائل کده ادعدای
عدم و ملکه شده ،الزم االرتفام است؛ یعنی میتوان حالتی را فرض کرد که ضرر و نفع هر دو نباشد :مانندد
معاملهای که هم می تواند فاقد منفعت و هم فاقد ضرر برای طدرفین باشدد (بجندوردی)210/1 ،؛ درنتیجده
نمیتوان ضرر را همان عدمالنفع دانست ،زیرا میتوان حالتی را فرض کرد که نفع و ضرر هر دو نباشد.
با همین استدالل است که برخی از فقها با فدرق قائلشددن بدین عددمالنفع و ضدرر معتقدندد کده اگدر
شخصی میخواهد در زمینش عمارتی بسازد اما دیگری مانع از آن شود ،ضرر در مال محسدوب نمیشدود
(حسینی مراغی)611/1 ،؛ زیرا هنوز منفعتی حاصل نشدده تدا فدوت شدود ،بلکده بددان عددمالنفع اطدالق
میشودد؛ چراکه از کسب منفعت جلوگیری شده است .البته این منافاتی نددارد کده ایدن عمدل را از جهدت
دیگری م موم و حتی حرام شمرده شود .در اینجا چنین شخصی ،حق تسلب را از مالک فوت کدرده اسدت.
البته عرف ،منفعت قریبالحصول را هم در حکم منفعت حاصله میداندد (همدو) .بندابراین در مثدال فدوق
ُ
درصورتیکه عمارت ،تکمیل شده یا در شرف تکمیل باشد و موقعیتی پیش آید که به قیمت زیادی فروختده
ّ
شود ،درصورتیکه دیگری مانع فروش آن شود ،فوت منفعت محقق شده است.
فقهای معاصر نیز با استناد بهمعنای لغوی ضرر که عبارت است از نقص در اشدیا ،عددمالنفع را ضدرر
نمیدانند؛ چراکه عدمالنفع که بهمعنای عدمالزیادة است ،نقص محسوب نمیشود (صدر101 ،؛ سیستانی،
قاعده الضرر و الضرار .)226 ،نظری که مبتنی بر رابطۀ عدم و ملکهبودن ضرر و نفع است ،طبق نظر فقهدا
مبتنی بر عرف نیز میباشد؛ چراکه عرف ،همانطور که نفع را امری وجدودی میداندد ،ضدرر را نیدز امدری
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وجودی و بهمعنای نقص میداند (بروجردی660/2 ،؛ حکیم633/2 ،؛ بجنوردی)210/1 ،؛ بندابراین بدین
عدم حصول منفعت با فوت منفعت تفاوت است .اگر منفعتی حاصل شود و بهسدبب ضدرر فدوت شدود ،در
ً
اینجا قطعا اطالق ضرر صادق است .همچنین راجع به عدمحصول منفعتی که ضرر محسوب شود ،مدال
ً
این است که فوت منفعت صدق کند (نراقی ،مشارق االحکام ،)231 ،درحالیکه در بحث مدا عرفدا فدوت
منفعت صدق نمیکند؛ زیرا هنوز منفعتی حاصل نشده است که فوت شود ،بلکه انتظار این است که ملدک
مدنظر در آینده صعود چشمگیری داشته باشد و این رشد چشمگیر هنوز حاصل نشده است .اگر در مدوردی
ملکی به عنوان مثال صد میلیون تومان قیمت داشته باشد و شخص آن را بخرد و پس از یک سال قیمتش بده
دویست میلیون تومان برسد .در اینجا اگر شخص نتواند بده قیمدت روز بفروشدد ،عددمالنفع بدر آن صددق
میکند .درحالی که در بحث ما در زمان فروش ملک ،قیمت روز معامله شده است و نفع و ضرری راجع به
آن صادق نیست ،بلکه حتی ممکن است نفع در آن صادق باشد و آن جایی است که ملک طی مدتی که در
دست مالک بوده است ،افزایش قیمت پیدا کرده باشد .بنابراین بهصرف افزایش قیمت محققنشده نمیتدوان
عدمالنفع اطالق کرد چه برسد به اطالق ضرر بر آن.
باوجود اینکه فقها عدمالنفع را ضرر نمیدانند و در عرف نیز شخصی که ملک خویش را به قیمدت روز
معامله کرده باشد ،ضرر نکرده است؛ اما انصاف این است که پس از طی مدتی که این ملک توسب مالدک
جدید به قیمتی بسیار فراتر از قیمت اولیه به فروش رسید ،عرف آن را ضرر به حساب میآورد .بندابراین اگدر
ً
فاصلۀ زمانی بین فروش ملک توسب مالک اول و رشد فزایندۀ قیمت پس از آن بهقدری کم باشدد کده عرفدا
ّ
متضرر میداند؛ بهعنوان مثال در جایی که مالدک اول ،ملدک
قابل چشمپوشی نباشد ،عرف ،مالک اولیه را
خویش را به صد میلیون فروخته است و پس از مدت کوتاهی مالک جدید ،آن را به دویست میلیون فروخته
باشد ،عرف معتقد است که چنین شخصی ضرر کرده است .به همین دلیل است که برخی از فقها معتقدند
که نقص در چیزی که وجود دارد یا مقتضدی قریدب پدیدارشددن اسدت (بهطوریکده عدرف ،آن را موجدود
میداند) ،از نظر عرفی ضرر محسوب میشود (بجنوردی.)210/1 ،
میتوان چنین ادعا کرد که درصورتیکه ضرر را امری عدمی و بدهمعنای عددمالنفع بددانیم ،در تمدامی
مثالهایی که راجع به رانت اطالعاتی ذکر کردیم ،ضرر صدق کرده و رانتخوار با استناد به قاعدۀ الضدرر،
فعل حرامی مرتکب شده است ،اما طبق نظر فقها که ضرر را امری وجودی دانستهاند ،بر فوت منفعت ضرر
ً
اطالق میشود ،اما نمیتوان عدمالنفع را عرفا ضرر دانست مگر در حالتی که منفعت قریبالوقوم باشد کده
در این صورت فوت آن طبق نظر عرف ،ضرر محسوب میشود :مانند شخصی که ملک خویش را بهسدبب
رانت اطالعاتی خریدار ،به قیمت روز فروخته است و در آیندهای نزدیک ،قیمت آن رشد چشمگیری خواهد
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داشت .عرف در این صورت ،فروشنده را ّ
متضرر میداند؛ زیرا کسب چنین منفعتدی بدرای وی قریدبالوقوم
بوده است ،اما درصورتیکه فیمت ملک در آیندۀ دوری بهسبب احداث برخی پروژهها افزایش داشته باشدد،
عرف چنین شخصی را ّ
متضرر نمیداند.
 .4-2آرای فقها راجع به مفاد الضرر
با بررسی سه ُبعد از ابعاد رانت و رانتخواری که میتوان ضدرر را بدر آن اطدالق کدرد ،بده ایدن نتیجده
رسیدیم که به رانت اطالعاتی ضرر اطالق نمیشود ،اما بر دو قسم دیگر اطالقشدنی است .پدس از ایدن،
نوبت به اثبات حکم تکلیفی آن میرسد که آیا پس از اطالق ضرر بر رانت در این دو مورد ،میتوانیم حکم
تکلیفی آن را هم استنباط کنیم یا خیر؟ منبع اصلی قاعدۀ الضدرر ،روایدت متدواتر «الضدرر و الضدرار فدی
االسالم» است که به تأیید شیعه و ّ
سنی رسیده است .برای استنباط حکم تکلیفی قاعده ،ابتدا الزم است بده
آرای فقها راجع به الضرر بپردازیم .ذکر این نکته الزم است که بیان مفاد قاعدۀ الضرر در نگاه فقهدا مبتندی
است بر دریافتشان از حدیث م کور که منبع اصلی قاعده است .دربارۀ مفاد قاعدۀ الضرر ،میان فقها پن
قول اصلی وجود دارد که بازگشت این دو قول در واقع به دو قول است :برخی از فقها ،مفاد قاعدۀ الضدرر را
نفی حکم یا موضوم ضرری و برخی دیگر نهی از ضرر میدانند .نظریۀ نفی و نهدی طرفددارانی دارد کده در
کتب فقهی به پن قول اصلی تقسیم شده است:
 .1شیخ انصاری :مراد از نفي ضرر در این روایت ،نفي حکم شرعي است که موجب ضرر بدر بنددگان
ميباشد ،بهطوريکه در اسالم حکم ضرري تشریع نشده است (انصداری .)110 ،در ایدن وجده ،الي نفدي
جنس در معناي حقیقي خودش باقي ميماند (بجنوردی.)213/1 ،
 .2آخوند خراسانی  :ایشان اعتقاد به نفی حکم ضرری به لسان نفی موضوم دارد؛ یعنی آنچه که از مفاد
ً
الضرر برداشت میشود ،ابتدائا نفی حکم ضرری نیست (آنچنانکه شیخ ادعدا کدرده اسدت) ،بلکده نفدی
موضوم ضرری و بهتبع آن ،نفی حکم ضرری است (آخوندد خراسدانی .)611 ،طبدق ایدن دو قدول ،قاعددۀ
ّ
الضرر حاکم بر ادلۀ احکام است.
بر اساس قول مرحوم شیخ و آخوند خراسانی ،رانت خواری فعلی حرام است که در صورت تعدارض بدا
ّ
دیگر ادله ،حاکم بر آن خواهد بود .بنابراین رانتخواری که مصداقی از ضرر است ،در همۀ حداالت حدرام
ّ
خواهد بود و دیگر ادله توان مقاومت در برابر آن را نخواهد داشت.
 .6نراقی :ایشان معتقد است که الضرر ،نفی ضرر غیرمتدار میکند؛ به معنای اینکه در اسدالم ضدرر
غیرمتدار نداریم (علائد ّ
االیام .)51 ،طبق ایدن خدوانش ،ضدرر یکدی از موجبدات ضدمان قهدری شدمرده
میشود و الضرر ،مثبت تعهد به جبران ضرر است.
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همچنین بر اساس این قول ،کارکرد قاعدۀ الضرر در خصوص رانتخواری ،تنها راجع به حکم وضعی
آن است؛ بدین صورت که شخص رانتخوار موظ به جبران خساراتی است که بهسدبب راندتخواری بده
دیگران وارد کرده است.
 .0شیخالشریعه اصفهانی :ایشان مفاد قاعدۀ الضرر را نهی از ضر رساندن به دیگدران میدانندد کده در
واقع داللت بر حکم تکلیفی حرمت دارد (شریعت اصفهانی .)12 ،طبق نظریۀ ایشان ،الضرر هدیچ ربطدی
به سایر احکام اولیه پیدا نمیکند (محقق داماد.)156/1 ،
بنا بر نظر ایشان ،حرمت رانتخواری با اتکای به قاعدۀ الضرر ،تنها یک حکم فرعی است و در عرض
ّ
احکام فرعی دیگر قرار میگیرد و در صورت تعارض ،بر آنها حاکم نمیشود؛ بلکه نوبت به ادلدۀ تعدادل و
تراجیح میرسد.
 .5امام خمینی  :از نظر ایشان مفاد قاعدۀ الضرر ،نهی از اضرار به دیگری است ،اما نده بهصدورتی کده
شیخ الشریعه اصفهانی پ یرفته است .ایشان معتقدند حرمت مستفاد از الضرر ،حکمی الهی نیست ،بلکده
حکمی والیتی و حکومتی است که پیامبر اکرم(ص) در مقام قضاوت ،آن را صدادر کدرده اسدت (خمیندی،
 .)55/1بنا بر نظر امام خمینی ،قاعدۀ الضرر فقب با قاعدۀ تسلیب ،تعارض پیددا میکندد و آن را محددودتر
میسازد (محقق داماد.)156/1 ،
طبق این قول ،حرمت الضرر در خصوص رانتخواری ،برای حکومت تعیین تکلی میکند؛ بده ایدن
معنا که حکومت باید با وضع قوانین و برخی الزامات جلوی رانتها را بگیرد و تنها در صورت تعدارض بدا
قاعدۀ تسلیب است که حکومت خواهد داشت.
در میان فقهای معاصر عالوه بر اقوال پن گانۀ م کور ،دو قول دیگر نیز وجود دارد:
 .1آیتالله سیستانی :مفاد حدیث الضرر از نظر ایشان دو چیز است:
أ .نهی تکلیفی بر اضرار به دیگری؛
ب .نفی حکم ضرری و داللت بر تشریع امور اجرایی منع از اضرار (قاعدۀ الضرر و الضرار.)160 ،
طبق این نظریه نیز الضرر حاکم بر ادلۀ احکام بهنحو حکومت تضییقیه است ،بهطوریکه نفی موضوم
در آن به غرض نفی حکم در آن است :مانند اینکه وقتی گفته میشود «ال ربا بین الوالد و الولد»؛ مقصود از
نفی ربا در اینجا نفی حرمت آن اسدت ،نده نفدی حقیقدت آن .در اینجدا دلیدل حداکم ،ثبدوت حکدم بدرای
موضوعش را محدود میکند تا تصور ثبوت حکم برای موضوم بهطور عام را نفی کند (همو.)263 ،
بنا بر نظر آیتالله سیستانی ،نقش قاعدۀ الضرر در خصدوص موضدوم راندتخواری بده ایدن صدورت
جلوهگر است که عالوه بر اینکه حرمت رانت خواری را ثابت کرده و در صورت تعارض با دیگر ادله بر آنها
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حکومت یابد .نقش وضع قوانین در جهت جلوگیری از وقوم رانت را نیز برای حکومت قائل است.
 .2آیتالله سبحانی :مفاد روایت ،اخبار از عدمضرر در خار است که مراد جدی نیست ،بلکه کنایه
است از عدم امضای وضعی و تکلیفی آن و نتیجۀ آن تحریم هر عمل ضرری مردم نسبت به یکدیگر است و
درنتیجه معامالت ضرری آنها ناف نیست (قاعدتان فقهعتان .)75،75 ،طبق این نظر نفی درمعنای خودش
ّ
بهکار رفته است نه بهمعنای نهی .بنابر نظر ایشان ،تقدم الضرر بر ادلۀ احکام از باب ّقوت داللت است؛ بده
این معنا که الضرر مانند الحر و امثال آن از باب امتنان است و درنتیجه بر احکام دیگری که جنبۀ امتنانی
ً
ّ
ندارد ،مقدم میشود .آیات و روایاتی که حاوی احکام است ،غالبا جنبۀ امتنانی ندارد و از این بداب الضدرر
ّ
مقدم است1.
بر غالب احکام
بر اساس این قول ،قاعدۀ الضرر عالوه بر اثبات حرمت راندتخواری ،ضدمان خسداراتی کده شدخص
رانتخوار متوجه دیگران کرده است را نیز ثابت میکند.
 .5-2بررسی حکم تکلیفی مستفاد از قاعده
ِ
پس از آنچه از آرای فقهای امامیه راجع به مفاد الضرر بیان شد ،میتوان ترجیح داد که برداشت نفدی از
الضرر با ظاهر روایت سازگار تر است؛ زیرا در این وجه ،الي نفي جنس در معنداي حقیقدي خدودش بداقي
ميماند (بجنوردی )213/1 ،و نیازي به توجیهداتي کده برخدي در مدورد غیرحقیقدي بدودن «ال» داشدتهاند،
نیست .به همین دلیل است که برخی از فقها ،حمل نفی بر نهی را حمل اخبار بر معنای انشدایی و خدالف
اصل می دانند و معتقدند مقتضای اصالةالحقیقة این است که نفی بر حقیقت خویش بداقی باشدد (نراقدی،
علائد ّ
االیام .)51 ،یکی از فقهای معاصر ،مفاد الضرر را نسبت به پیشنیان ،توسعه داده و معتقدد اسدت کده
مفاد آن ،نفی ضرر صرف یا نفی حکم ضرری صرف نیست ،بلکه «مفاد قاعددۀ الضدرر ،نفدی مشدروعیت
اعمالی است که باعث ضدرر مدردم بدر یکدیگر میشود؛ بنابراین نهتنها عمل ضرری و اضرار به غدیر جدایز
ندیست ،بلکه هدر قدانون و حدکمی کده باعث ضرر مردم بر مردم شدود ،اعتبدار حقدوقی و شدرعی نددارد»
(مکارم شیرازی .)51/1 ،تفاوت دیدگاه ایشان با دیگر دیدگاههای موجود در میان طرفداران نافیهبودن الضرر
در این است که فاعل ضرر را مردم دانستهاند؛ به معنای اینکه هیچگونه ضرری از طرف هیچکس نسبت بده
دیگری نباید واقع شود و انجام آن قبیح است و فرقی ندارد آن ضرر از طرف مردم نسبت به یکدیگر باشد یدا
بهسبب جعل احکام ضرری یا امضای آنها از سوی شارم باشد .به هر حال ضدرر از طدرف هدرکس نبایدد
ً
ً
حدوثا موجود و بقائا استمرار یابد (مرعشی شوشتری.)111/1 ،
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بنابراین تنها بر اساس رأی شیخالشریعۀ اصفهانی که مدراد از «ال» را ناهیده گرفتده اسدت مفداد قاعدده،
حرمت اضرار به دیگران است .همچنین طبق نظریۀ مرحوم نراقی (که مراد از الضرر و الضرار را نفدی ضدرر
غیرمتدار میداند) اضرار به غیر ،همانند اتالف ،تسبیب ،غصب ،غرور و ...یکی از اسباب ضدمان اسدت
(طاهری )261/2 ،و بیش از این را ثابت نمیکند .همان طور که بیان شد ،غالب فقها معتقد بده نافیدهبودن
مفاد الضرر هستند که از بطن آن نفی حکم ضرری بیرون میآید؛ پس چگونه میتوان با استفاده از الضرر،
حکم تکلیفی استخرا کرد؟
اگر همچون برخی از معاصران (خالصی )53 ،قائل به این باشیم که ارادۀ نفی از الضدرر ،تنهدا حکدم
ضرری را رفع میکند و منع و حرمت آن نیاز به دلیل دیگر دارد ،باز هم میتوان قائل به حکم تکلیفی شدد؛
به این صورت که همان طور که مورد اتفاق است طبق این دیدگاه الضرر ،رافع حکم ضرری اسدت و طبدق
نظر فقها ،فرقی بین حکم تکلیفی و وضعی نیست (محقق داماد .)151/1 ،مرحوم ایروانی پس از بررسی آرا
در خصوص الضرر ،در پایان چنین نتیجه میگیرد که مراد از الضرر ،انتفای هر حکمدی اسدت کده ثبدوتش
ّ
موجب ضرر است .مقصود ،نفی تحقق ضرر در حق مکل از ناحیۀ تشریع و احکام است .سپس در مقدام
نتیجه می فرماید که طبق این دیدگاه ،حرمت اضرار به دیگران و عدم اباحۀ آن هدم برداشدت میشدود؛ زیدرا
حکم به اباحه مستلزم ضرر است (ایروانی161/1 ،تا .)162در واقع ایشان همچنین نتیجه گرفتده اسدت کده
حکم اباحۀ فعلی که اضرار به دیگران است ،تبدیل به عدم اباحه میشود و اینگونه از آن حرمت اضدرار بده
دیگران ثابت میشود.
برخی از محققان معاصر با استناد به همین مطلب معتقدند که از بین تفاسیر مختلفی که از الضرر شده
است بهجز بیان مرحوم نراقی ،سایر اقوال ،حکم تکلیفی حرمت را ثابت میکند (هاشمی شاهرودی ،مجله
فقه اهل بیت)162/65 ،؛ زیرا از باب نفی حکم ضرری ،حکدم اباحدۀ آن برداشدته شدده و بده حدرام بددل
میشود (همو).
حتی طبق نظر شهید صدر ،الضرر بر اساس قول نراقی ،هم حرمت تکلیفدی و هدم حرمدت وضدعی را
اثبات میکند (صدر.)131 ،
نکتۀ دیگری که باید بدان اشاره شود این است که «حدیث الضرر و الضرار» یکی از دهها حدیثی است
که در خصوص الضرر آمده است .در کنار این روایات ،آیات شریفه و دلیل عقلی هدم حرمدت ضدرر را بده
ً
اثبات میرساند .آیتالله سبحانی صراحتا معتقدند که با استناد به آیات مستند قاعدۀ الضرر ،حرمت اضرار
مکلفان به یکدیگر اثبات میشود (الرسائل االربع.)16/2 ،
همچنین بنا بر نظر برخی از فقها یکی از مستندات اصلی قاعدۀ الضرر ،بنای عقال است .تحقدق بندای
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عقال در این موضوم به این صورت است که زیانرساندن به دیگران ،امدری ناپسدند و مد موم شدمرده شدده
است و در خصوص چنین بنایی از ناحیۀ شرم مقدس ،ردم و منعی واصل نشده است کده از ایدن رهگد ر،
امضای شارم احراز میشود (محقق داماد .)151/1 ،با استفاده از این دلیل نیز میتوان حکم تکلیفی حرمت
را دربارۀ قاعده اثبات کرد .همچنین اگر مستند اصلی را حکم عقدل دانسدته و بندای عقلدی را مبتندی بدر آن
بدانیم ،در این صورت نیز شکی در قبح و زشتی اضرار به غیر وجود ندارد ،.قبحی کده تدالزم بدا نبایسدتگی
دارد.
 .6-2تطبیق قاعده در موضوع رانتخواری
پس از بیان حکم تکلیفی مستفاد از قاعده ،نوبت به این میرسد که دربارۀ راندت و راندتخواری ،ایدن
حکم مورد بررسی قرار گیرد .یکی از ابعادی که در خصوص رانتخواری بررسدی کدردیم ،آثدار اجتمداعی
منفی فراوانی بود که رانت بر روی اقتصاد ،فرهن و سیاست جامعه وارد میسازد .در مباحدث قبلدی ثابدت
ً
کردیم که این آثار ّ
مخرب ،عرفا ضرر بر جامعه محسوب میشود؛ درنتیجه بنا بدر قاعددۀ الضدرر ،حرمدت
ّ
رانتخواری ثابت میشود؛ بنابراین شخصی که با سوراستفاده از موقعیت یدا رابطدۀ غیرمسدتحقانه ،از یدک
سری امتیازات ،اموال یا موقعیتهای سیاسی بهرهمند میشود یا به اطالعات مخفیانهای که هندوز عمدومی
نشده است ،دست مییابد؛ فعل حرامی مرتکب شدده اسدت .حرمدت احتکدار نیدز کده عمدل ویرانکننددۀ
اقتصادی است ،طبق نظر برخی از فقها بهسبب الضرر است (عراقی ،قاعدۀ الضرر.)21 ،
البته در اینجا این اشکال مطرح میشود که طبق نظر مشهور فقها قاعدۀ الضرر ،حکمی شخصی است
نه نوعی (نائینی221/2 ،؛ شریعت اصفهانی21 ،؛ بجندوردی)263/1 ،؛ یعندي هدر جدا کده حکمدي بدراي
شخص موجب ضرر و زیان شد ،مي تواند با استناد به این قاعده از امتثدال آن سدر بداز زندد ،نده اینکده اگدر
حکمي براي غالب مردم ضرر و زیان داشت ،از عموم مردم برداشته شود .یعنی در هر جایی که ضرر صدق
کند ،مفاد قاعدۀ الضرر جریان پیدا میکند نه اینکه اگر در موضوعی غالب مصادیق آن ضرری باشد ،بتدوان
با استناد به الضرر ،مفاد قاعده را در خصوص تکتک مصادیق آن جاری کرد .حال این اشکال پیش میآید
ّ
متضدرر
که در برخی از مصادیق رانت ،ممکن است این آثار سوئی که ذکر شدد ،محقدق نشدود و شخصدی
نگردد .پس چگونه میتوان حکم تکلیفی حرمت را راجع به تمام مصادیق رانت تعمدیم داد؟ بندابراین بایدد
مالکی باشد تا بتوان مبتنی بر آن ،حکم را بر مصادیق رانت تعمیم داد و آن مال  ،همان چیزی است که در
ُبعد دومی که در خصوص ارتباط رانت خورای و الضرر بیان شد که عبارت است از مواردی که شدخص بدا
تضییع حقوق دیگران به موقعیت ویژهای که حاصل رانتخواری است ،دست مییابد :مانندد مدوقعیتی کده
شخص بدون اینکه شرایب الزم برای تصدی پستی یا اخ امتیازات ویژهای را داشته باشدد ،بدا تضدییع حدق
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دیگری به آن رسیده است .در چنین شرایطی است که آثار سور اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی بر جامعه سدایه
میگستراند .با توجه به این مال میتوان چنین گفت که درصورتیکه رانتخواری منجر به تضدییع حقدوق
دیگران شود ،بهسبب اضرار به دیگران ،حکم تکلیفی ضرر شامل حال شخص رانتخوار میشدود .تضدییع
حقوق که در رانت اتفاق میافتد ،در واقع همان نقص و فوت حقی است که در معندا و مفهدوم راندت بیدان
شد1.

طبق قول به ناهیهبودن «ال» در الضرر که شکی دربارۀ برداشت حکم تکلیفی نهی از آن باقی نمیماند،
بحث در اثبات حکم تکلیفی ،بنا بر قول به نافیهبودن «ال» در الضرر است .مطابق با مبنای شدیخ انصداری
در خصوص نفی حکم ضرری ،الضرر هر حکمی که در حصول ضرر نقش تولیدی و تسبیبی داشته باشدد،
ّ
بر میدارد و جواز و مشروعیت رانتخواری مولد ضرر است که با الضرر برداشته میشود .این مبندا دربدارۀ
مبنای آخوند خراسانی نیز صادق است.
بنابراین سوراستفاده از موقعیت و اختصاص غیراستحقاقی یدک سدری امتیدازات اقتصدادی بده خدود و
ً
ّ
نزدیکان و همچنین تصدی پستی بدون داشتن شرایب الزم برای آن پست ،عرفا تضییع حقوق دیگران بدوده و
بنا به باز تعریفی که از قاعده صورت گرفت ،حرمت این عمل از قاعده مستفاد میشدود؛ درنتیجده شدخص
رانت خوار که با استفاده از رانت به چنین مقام و موقعیتی رسیده اسدت ،مرتکدب عمدل حرامیشدده اسدت.
همچنین دربارۀ رانت اطالعاتی نیز این نکته صادق است که اگر شخص رانتخوار بهسبب اطالعاتی که از
طریق رانت به دست آورده است ،حقوق دیگری را تضییع کند ،مرتکدب عمدل حرامدی شدده اسدت .مانندد
موقعیتی که شخص بهواسطۀ اطالعات محرمانهای که کسب کرده است ،در مناقصده یدا مزایددهای شدرکت
ً
کرده و بهراحتی با استفاده از آن اطالعات ،بتواند پیروز میدان رقابت شدود .چندین شخصدی قطعدا بدهدلیل
ایجاد انحصار در بهره وری از حقوق مناقصه یا مزایده با تضییع حق حضور بدون تبعیض همه در آن ،ضدرر
جبرانناپ یری به رقبا وارد کرده است و بدون داشتن شرایب شرکت در مناقصه (که یکی از آنها ناآگداهی از
قیمت سایر رقبا است) دیگری را از رسیدن به حقش محروم ساخته است .در واقع اگرچه صرف شدرکت در
مناقصه یا مزایده ،حقی را برای افراد ثابت نمیکند؛ اما از آنجاییکه همه دارای حق حضدور برابدر و بددون
تبعیض جهت شرکت در مناقصات و مزایدهها هستند ،نسبت به چنین حقی تضییع صورت گرفته است.
 .3ضرر و حکم وضعیِ رانتخواری
برای اینکه بتوان با استفاده از قاعدۀ الضرر حکم وضعی رانت را ثابت کرد ،باید قائل به جریدان قاعددۀ
 .0نک :تعریف ضرر

تابستان 0011

بررسی فقهی حکم رانتخواری با استناد به قاعدة الضرر

003

الضرر در عدمیات بود .به این صورت که اگر از عدم حکمی ،ضرر متوجه شخصی شدود ،آیدا میتدوان بدا
ً
استفاده از الضرر و وضع حکم ،ضرر وارده را دفع کرد یا خیر؟ به عبارتي آیا این قاعده صدرفا وجدود حکدم
ضرري را نفي کرده است؟ بهطوريکه اگر وجود حکمي موجب ضرر شود ،نفي شده است یا اینکه حکمي
را هم که نبودش ضرر و زیان دارد ،اثبات ميکند؟ بهعنوان مثال اگر در جایي نبدود حکدم ضدمان ،موجدب
ضرر دیگري شود ،آیا ميتوان با استناد به قاعدۀ «الضرر» ضمان را اثبات کدرد یدا خیدر؟ فقهدای امامیده در
اینجا نیز با یکدیگر اختالفنظر دارند.
شیخ انصاری در این موضوم اگر چه در ابتدا جریان این قاعده در عدمیات را نفی میکند،؛ اما پدس از
بررسی بیشتر چنین نتیجه میگیرد که مورد نفي در الضرر ،هم احکام وجودي و هم احکام عدمي را در بدر
ميگیرد و همان طور که حکمت شارم اقتضاي نفي احکام ضرري را دارد ،اقتضداي جعدل احکدامي را نیدز
دارد که نبودش مستلزم ضرر است (انصاری .)111 ،عالوه بر مرحوم شیخ(ره) ،فقهدای بدزرد دیگدري نیدز
قاعده را مثبت حکمي که نبودش ضرر است ،ميدانند (طباطبایی یزدی ،حاشع المکاسو 35 ،؛ حسدینی
مراغی613/1 ،تا626؛ صدر216 ،؛ مرعشی شوشتری116/1 ،؛ سیستانی ،قاعدۀ الضرر و الضورار212 ،؛
مکارم شیرازی15/1 ،؛ ایروانی105/1 ،؛ خالصی)33 ،؛ چراکه طبق نظر این دسته از فقها مفاد کلمدۀ «ال»
در حدیث ،نفي هر حکمي است که منجر به ضرر شود .بهعبارتدیگر طبق این نظر ،مفاد الضرر عالوه بدر
نفی حکم وجودی ،نفی حکم عدمی (چون عدمالضمان) را نیز در بر میگیرد.
بر فرض اینکه مانند برخي فقها (نائینی211/2 ،؛ نراقی ،علائد ّ
االیام56 ،؛ عراقی ،قاعده الضدرر22 ،؛
بجنوردی265/1 ،؛ هاشمی شاهرودی ،بایستههای فقه زءا )165 ،قاعده را قابل تسري به عدمیات و مثبدت
حکم ندانیم ،باز هم مي توان به قاعده تمسك کرد؛ به این صورت که حکم عددمي موجدود در بحدث را بده
حکمی وجودي تبدیل سازیم .بنا بر نظر شیخ انصاری منفی در روایت ،خصوص مجعوالت نیست ،بلکده
مطلق آن چیزی است که مرتبب با دین و دنیای مردم باشد (وجودی یا عددمی) .همدان طدور کده بدر شدارم
واجب است که احکام ضرری را نفی کند ،جعل احکامی که نبودش ضرری اسدت نیدز بدر شدارم واجدب
ً
است .همچنین حکم عدمی مستلزم حکم وجودی است؛ مثال عدم ضمان منافع فوتشده مستلزم حرمدت
مطالبه و تقاص آن ،هنگام ّ
تعرض است (انصاری )111 ،که در اینجا حکم عدمی «عدمالضمان» را میتوان
تبدیل به حکم وجوبی «حرمت مطالبه و تقاص» کرد.
اگرچه در این نظر ،مرحوم نایینی و برخی از فقهای معاصر با شیخ ،هم عقیده نیستند ،اما گروهی دیگر
از فقها پس از ایشان با استناد به این موضوم ،جریان این قاعده در عدمیات را پ یرفتهاند .سیستانی بدا بیدان
ً
اینکه مراد از روایت بنا بر مختار ما اوال نفی سببیت در ضرر است که این سببیت گاهی در احکام وجودی و
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روایات هم داریم که هیچچیز نیست مگر این که حکمی دارد .همان طور که عدم تقیید در جایي که قابلیت
تقیید دارد ،باوجود اینکه یك امر عدمي است ،اما تبدیل به یك امر وجودي یعندي اطدالق ميشدود (قاعودۀ
الضرر و الضرار .) 212 ،برخی دیگر از فقها با تأیید این موضوم ،اعتقاد دارند که حکم عدمی ضمان ،قابل
تبدیل به حکم وجودی برائت ذمه است (مکارم شیرازی )13/1 ،و برائت ذمه در باب احکام وضدعی نظیدر
اباحه در باب احکام تکلیفی است (همو) .اگر در مواردي از عدم جعل حکمي ،ضرر به شارم مستند شود،
واجب است که این ضرر توسب این قاعده نفي شود (همو).
طبق نظر صاحبریاض ،درموارد متعددی الضرر در عدمیات جاری شده است (طباطبدایی.)611/2 ،
صاحب عروة (طباطبایی یزدی ،ملحقات عروة )33/2 ،و جناب محقق داماد آن را به مشدهور قددما نسدبت
دادهاند (محقق داماد.)133/1 ،
از روایت سمره نیز می توان چنین برداشت کرد که الضرر در عدمیات هم کارکرد دارد؛ زیرا در جایی که
پیامبر با استناد به الضرر انصاری را به قلع درخت مسلب کرد ،به این دلیل بود که عدم تسلطش ضرر در پی
داشت (انصاری ،)111 ،درحالیکه امر به قلع ،اثبات حکم است.
بر فرض که بگوییم بهسبب داللت لفظی ،روایت شامل عدمیات نمیشود ،الاقل میتدوانیم بدا تنقدیح
مناط و الغای خصوصیت و مناسبت حکم و موضوم ،ایدن داللدت را ثابدت کندیم .هدر آنچده از مصدالح و
مالکات ،در حکم به نفی ضرر وضرار متصور است؛ بدون تفاوت در وجود و عدم ،موجود اسدت و مجدرد
اینکه شیئی از امور عدمی یا وجودی باشد ،تفاوتی در مقام ایجاد نمیکند (مکارم شیرازی.)13/1 ،
برخی از فقها با پ یرش جریان این قاعده در عدمیات ،اشکال نسبت به آن را ناشی از دقتهای عقلدی
میدانند و معتقدند به همین جهت اصحاب برای اثبات حق شدفعه ،حدق خیدار غدبن و ...بدهدلیل الضدرر
استناد کردهاند و قدمای فقها ،حدیث الضرر را اختصاص به نفی حکم ضدرری ندادهاندد ،هرچندد در نفدی
احکام ضرری از عموم حدیث استفاده کردهاند و عدم تمییز بین این دو امر سبب اشتباه متأخران شده اسدت
(مرعشی شوشتری.)116/1 ،
در کنار تمام مواردی که گفته شد ،آنچه میتواند مشدکل را از بنیدان حدل کندد آن اسدت کده در قاعددۀ
الضرر نه فقب به نصوص لفظی ،بلکه به بنای عقال تمسك شود .طبق نظر برخی از فقها ،پشتوانۀ اصلی در
قاعدۀ الضرر ،همان بنای عقال و احراز امضای آنان از طریق عدم ردم است (محقق داماد .)131/1 ،برخدی
دیگر از فقها نیز با ّ
صحه بر این دلیل معتقدند که این قاعده در حقیقت امضای بر قاعدۀ متدداول و متعدارف
در بین عدقال اسدت و خود مشتمل بر تدشریع احدکامی است که مانع از تحقق اضرار به غیر میشدود؛ لد ا
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حکم به ضمان کسی که سبب خسارتی را شده است ،از مفاد این قاعده است (سیستانی ،قاعودۀ الضورر و
الضرار211 ،تا .)212ایشان سپس میفرمایند :حکم به ضمان کسی که ضرر رسانده است ،از واضدحترین
اسباب ردم از اضرار است (همو)210 ،؛ بنابراین در بحث ما در جدایی کده ثابدت شدود از اقددام شدخص
رانتخوار ،ضرر به شخص حقیقی یا مجموعهای از افراد و یا حتی عامۀ مردم و بیتالمدال مسدلمانان وارد
آمده است ،شخص رانت خوار ملزم به جبران خسارت و ضامن ضرری است که متوجه دیگران کرده اسدت.
صدق ضرر هم همان طور که بیان شد ،عرفی است و درصورتیکه عرف در جایی صدق ضرر را تشدخیص
داد ،حکم به ضمان در پی آن خواهد آمد .بهعنوان نمونه اگر شخصی با قرارگرفتن در منصدبی بددون اینکده
استحقاق الزم را داشته باشد ،حقی از دیگری ضایع کرده باشد ،نسبت به خسارات وارد ضامن خواهد بود.
ً
طبق نظر مشهور فقهای معاصر ،تضییع حقوق مطلقا حرام دانسته شدده اسدت (فاضدل لنکراندی51 ،؛
منتظری ،رساله استفتائات505 /2 ،؛ هاشمی شاهرودی ،مجله فقه اهل بیت .)111/26 ،برخدی دیگدر از
فقها ،تضییع حقوق شرعی را حرام دانستهاند و البتده یکدی از مصدادیق آن را عددم رعایدت نوبدت در امدور
اجتماعی روزانه دانستهاند (بهجت .)636/0 ،در برخی از آثار فقهی نیز تضیع حقوق قانونی حدرام شدمرده
شده است (منتظری ،رساله استفتائات.)500/2 ،
باتوجهبه آنچه که بیان شد ،رانتخواری درصورتیکه منجر به تضییع حقوق دیگران شود ،حرام قطعدی
ّ
بوده و فاعل آن ضامن است؛ چراکه ضمان در صورت احراز تضییع حقوق ،امری مسدلم اسدت (منتظدری،
رسالۀ استفتائات531 /2 ،؛ همو ،استفتائات مسائل ضمان .)113 ،البته راجع به تضییع ّ
حق تعلیقی ،برخی
اعتقاد به عدم ضمان دارند؛ مانند موردی که گفته شود اگر فالن شخص موجب استعفای دیگری نمیشدد،
ّ
االن دارای حقوق و درآمد بود (همان) ،درصورتیکه تضییع حقوق مسلم و محرز باشد ،ضمان را به همدراه
خواهد داشت؛ مثل اینکه شخصی برای شرکت در مصاحبۀ شغلی مبلغی اعطا کرده باشدد ،امدا کسدی کده
استحقاق الزم برای این منصب را نداشته است ،در آن جایگاه قرار گیرد که در اینجا شخص ضررزننده ملزم
به جبران خسارت خواهد بود.
ً
در مثال م کور ،عرف قطعا فعل چنین شخصی را که بددون اسدتحقاق الزم و بهسدبب رابطدۀ فدامیلی،
حزبی یا حتی از طریق پرداخت رشوه ،در جایگاهی قرار میگیرد که نسبت بدان استحقاق نددارد ،ضدرری
میداند .از طرفی باتوجه به ضرری که به دیگری وارد شده و حقی که از وی منع شدده اسدت ،عددم ضدمان
مجری ضرر (که شخص رانت خوار است) حکمی ضرری خواهد بود؛ درنتیجه باوجود اثبات جریان قاعدۀ
الضرر در عدمیات ،بایستی قائل به ضمان شخص رانتخوار شد.
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نتیجه
باتوجهبه اینکه طبق نظر مشهور فقهی قاعدۀ الضرر حکمی شخصی است ،براسداساین قاعدده در هدر
مصداقی از رانت خواری که تضییع حقوق دیگران صورت گرفته باشد ،حکم حرمت بده آن تعلدق میگیدرد.
بنابراین انحصار دستهای امتیازات اقتصادی در رانت اقتصادی ،تصدی غیرمستحقانۀ پستهای سیاسدی در
رانت سیاسی و همچنین دریافت اطالعات انحصاری در رانت اطالعاتی بهسبب سوراستفاده از موقعیت یا
وابستگی به مراکز قدرت و ثروت ،حرام است .همچنین باتوجهبه جریان قاعدۀ الضرر در عدمیات ،میتوان
قائل به ضمان شخص رانتخوار نسبت به اموالی که از طریق رانت به دست آورده شد .بر فرض کده مانندد
برخی از فقها ،جریان قاعده در عدمیات پ یرفته نشود ،میتوان با تنقیح مناط و تکیه بر بنای عقدال بدهعنوان
مستند اصلی قاعده ،حکم وضعی ضمان ناشی از رانتخواری را در مدورد امدوال بهدسدت آمدده از طریدق
رانت ،استنباط کرد.
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