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 2674-2687،صص 1399(زمستان12سوم شماره چهارم)پياپي  شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 جامعه اسالمی«های سیاستپیشبرد  و قاعده منع ذی نفعی امینمبانی »بررسی 

 1علی کریمی مرید 

 2ریسید محمد صد

 چکیده:

سئیوسئت موم ا اسئ مو اسئت یا تئیونت ا    پیشئرید»امین« دارای منزلت و مسئوللیت مم  رئی و و نونلنو در     

، امیی وامب ا  منظی رئئیو و   ا اسئئت و چیآن ا  در حل ه حویمیتو و مسئئوللیتو آن، بلیژه در املر خطیی

داللت بی ادای امونوت با تئلرت ملمب خیوج ا  آن رئلد، نل و اخ   در نظو  المو و حیا  اسئتآ آیو و یا  

متلما امین مسئوللیت آن را داننو، مطلق ا   ا  موذون  لسئ  مول  و رئورو دارنو و خیونت در آن را حیا  مو

؛ مللگییی ا  ملضئ  ا مو  و  ر وت آن بیای امین و امنو، امیی ضئیوری و    نو اسئت یا نلا و  دانسئتا اسئت 

ابلاب ف مو، مصئودیق نونلنو و بیرسئو آیوت، روایوت، ا بیای آن بورئنوآ   لاننو ضئمونت امیف مو و ح لنو، مو

 لانو در ایجود»نو وه من  ای اسئئت یا در  ریین ح     لی و و وضئئ و مو ی سئئییه بین     ا  مملا ادلامم 

 ا، ویولت،  چوی امونو نظیی ودیذی ن  و امین« متمییز وامیایو رلد یا بو  لما با یثیت ابت ی امنو در مویگوه

ایجود این نو وه، اثیگذاری مممو در پیشگییی ا  فسود سیستمو  چو،  و دیگی  یتا  رئییت، ماوربا و ح میانو

تمود ح ظ موم ا اسئ مو دارد  و اسئوا ا   پیشئرید سئیوسئت   امنو بلیژه مسئولالن، موییان، نموینوگون، وی  وآآآ در

 رلدآمللگییی   لس  امین، ،  و ا  بیو  چیگلنا خیونت 

 جامعه اسالمی ،واژگان کلیدی: امین، منع ذی نفعی، قاعده، سیاست
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 و طرح مسأله  مقدمه

مَووَاتِ وَالَمَرََِ وَالَجِرَو ِ فَمَبَیَنَ  َنَ  »سئئلره مروریا احزاب،   72طرق آیا رئئیی ا      نَو الَمَمَونَ َ  َلَا السئئََّ إِنََّو  َیَضئئَ

، موری و سئوری  اسئت و ویژگو امونت، در انسئون«، انسئون فو ن سئا امین  ۖ وَ َرَئ َ َنَ مِنَمَو وَحَمَلَمَو الَِِنَسَئونُیَحَمِلَنَمَو  

چو، با حسئب وملد رئیاب  و اسئت یا با تئلرت  شئ ی و بلده و دارای میا ب اسئت و در بیخو ا  انسئون

لدن، بیش ا  پیش نملد و بیو  ا لو می را نورت ب ی در   وم ت موم ا و ذیچوی بیشئتی و سئنگینمسئوللیت 

در   عدل و عدالتی نو یت خواونو، ی و ا  مم   یین اتئئل ، دارد  و مویی ا، ال   اسئئت بیای  ح ق رضئئو

چسئئتو فیاگیی رئئلد یا ا  مملا م وموت آن، ح ظ امونت اسئئتآ چم نون ا در آیا ذیا، خواونو درینور ادای 

ح   با  والت را امی نملده اسئئتآ »إِنا اللااَ یَممُیُُی   َن  َُدداوا امَمونوتِ   امونت و وملب ح ظ و بو گیدانون آن،

بلیژه این ا خواونو در مییون با خومت گییی  (؛ 58  نسئئو:«)وَإِذَا حَ َمَتُ َ بَیَنَ النََّواِ  َنَ  َحَ ُمُلا بِولَ َوَ ِإِلا  َچلِمو

( با فید 26  :«)نصئ إِنََّ خَیَیَ مَنِ اسَئتَمَمَیَتَ الَ َِلیَُّ الَمَمِینُ»   لیممو السئ   حائیت ملسئو  لسئ  حائیت رئ یب  

نورت مسول  و خومتگزار، امونتوار مستخو  و امیی روه ت ت  لانو و امین بلدن را داده  و بلاسطا آن، فید ذی

 نیز بوروآ

اسئت و   محلریت و  و ، رئ وفیموم ا اسئ مو، ا تمود مت وباسئیوسئت اتئلو  اسئوا  نوگو انسئونو بلیژه       

سئئلره مروریا موهوه،  58 ی ملله مو ینو؛ بو  لما با آیا رئئیی ا این مسئئولا در بیخو املر، خطیی و بواچمیت 

 یین مصئودیق امونت را در حل ه ح لمت و مسئوللیت امتمو و ارئوره نملده  امییملمنون با درسئتو ا  مملا مم 

بیاى  ل ط ما نیسئت، بل ا امونتا اسئت بی ح میانو  »فیموینو:آذربویجون، موو خطوب با ارئ   بن نی   وما  

انو دسئئتلر مو فلخ خلد را ر ویت نمویاآ  ل را ح َّا نیسئئت یا در املر ر یت با ات، و ا   ل خلاسئئتا موه

مو  خواى رسئو با یور بزرگا دسئت بزناآ مولا ا  دلخلاچت رفتور ینا، و مز با ا تمود با فیمونا یا  ل را ما

داران او چسئئئتا  و آن را با من  حلیا دچاآ امیو اسئئئت من ا  بزرگ در اختیور  لسئئئت، و  ل ا  مملا خزانا

 (آ 5غا، نوما الر  مجنآ«)و الس   بو یین والیون بیاى  ل نرور ،

چوی سئوختوری و امیایو در بونا موم ا اسئ مو و پیشئرید سئیوسئت چوی آن نظیی: وملد چیگلنا نوچنجوری     

سئلااسئت وده ا  مویگوه مویییتو در حل ه حویمیتو، دولتو و خصئلتئو، فسئود سئیسئتمو،  یویج نگیش من  ت 

بو  لما با اختیورات و مجل ات داده  چوی نومت ورفرئئئخصئئئو با موی من  ت مم  و مول ون،   یی  ح لخ

چوی مم ِ خید وی ن و دیگیمسئوها ا  این رئ ا، م لل   لتو اسئت  رئوه، ب ورگییی افیاد نومنوسئب در سئمت 

ن  و بیای وی، چیی  ن  و رئخ  امین؛  ییا، بو  لما با رئون امین بلدن رئخ ، نوها با ذی حت  نلان ذی

 لانو پویو آوردآ پیداختن با این مسولا، دارای اب ود مختل و نظیی: منرا  ییسوختو، ا  ملارد فلخ و مشوبا را، مو

اختیوران در   نین گییان و تئوحب مرونو  لمو، مرونو  ملو، مویییت ف یی، مویییت امیایو، اغیاَ  صئمی 

 رویا رئون با ی  یوبو مسئولا نملده و راچ ورچوی امیایو ال   بیای اسئت  و بو بیرسئو دنیق این مموت، ریشئا

؛ مرونو اسئ   مرتنو بی  والت اسئت و آن ا در طیح نملدن  و،  نونلن، نو وه مت ن یو ابینو وه را بیای من  ذی

گیدد و م وبلا بو این مسئولا،  نمو بو   یی    ورَ بو این  والت پویوار رئلد، مون  ا  امیای ح لخ اسئ مو مو

چوی نجلمو،  لانو  ملیو و گیددآ افشئئوگیی ح لخبیای آن مو  فیآینو  لمو و  ملو و ضئئمونت امیای نلی

 لانو در موم ا پویوار رئو یا مو  نامتعارفایجود رئییت چوی پلرئشئو و دیگی ملارد مشئوبا، با  نلان ی  امی  

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?nhid=246&npt=9
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?nhid=246&npt=9
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?nhid=246&npt=9
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چوی فیاوان را در مسئئوها مختل  ا  مملا، نویورآموی موم ا اسئئ مو، ملمب رئئلدآ ایثی   مینا سئئلاسئئت وده

ن   در یلیئا املر وان   ن  ئونو را دارد یئا امین چسئئئتنئو و  لن ذیوحئا، نئوبلیئت  جمی  در ذیم ائئئ ت مطی

رئلد، این  مینا را بیای  بیداری مون  و تئیفو بیای خلد نا دیگیان بمیهرئلنو و در  موه ملارد، ا  این ذیمو

و خیومو آن، ملضئئل و و    گییی حوایثیی با انحوا مختل  در مویگوه خلد فیاچ  نملدهسئئداسئئت وده و بمیه

 آرواست یا با  نلان ملان  موی در  ح ق نونلن و  والت، ذیی 

 سوال اصلی

و مرونو و ادلا نوبا اسئتنود بیای    م تائو ململد اسئت ، آیو ام ون ایجود نو وه میسئی و بو بیرسئو در منوب      

 نو وه من  ذی ن  و امین یوا  است؟

 مفاهیم اصلی مرتبط با قاعده -1 

 امین: .1-1

  لت  با مید  یا اسئت  یسئو و امونتوار م نوی با و خلف، ضئو با لغت  در یا رئوه گیفتا امن »امین« ا        

 منظلر، گلینوآ)ابن امین یو آمن را او اسئئت، امن تئئ ت  دارای یا یننو؛ یسئئو مو ا تمود او با درسئئت وری

 :1386 (، ث ا، درسئئت ور و امونتوار)م ین،107/ 1: 1386 در لغت با م ونو مطمون)للی ،  امین(آ  21/ 13 : 1999

 (آ  133/ 1 خ:1404  وامونت در م وبا خیونت است)ابن فورا، ( آموه است 194/ 1

 خلد نزد را دیگیی مو  رئورو، یو و مول  اذن و امو ه با یا گلینویسئو مو با ف مو اتئط ح در امین      

  .یوفتنو رئمیت امین با تئلو ا   لیا و آلا و سئل  اسئ   گیامو بنومنوآ پیومری امین را او دیگیان یا بطلری ح ظ نملده،

رئورو، مو  دیگیی را چم نین امین با یسئو گ تا مو رئلد یا با اذن مول  یو   (؛8/ 1: 1398 بجنلردی، )ملسئلی

در  صئیف دارد  و دور ا  چیگلنا سئسئتو و   لا با مصئلحت مول  آن را ح ظ ینو، با این  ی یب وضئ  یو 

نونلنو بی مو  غیی با نصئئو نگمواری با ن   او یو با ن   یسئئو یا نونلن م ین ییده، امونت اسئئت و دارنوه این 

چم نین اتئط ح امین، دارای رئروچت  یودی (آ 84: 1378م  یی لنگیودی، تئ ت با امین   ریی رئوه اسئتآ)

اسئئت یا در آن رئئخصئئو با  نلان   یومن ال نمودی در نظو  ح لنو ، یاسئئت با  یاسئئت در یومن ال چسئئت؛  

ینو یا این سئریده و رئیم مو  یاسئتو با  ملسئل  دیگی رئخ    نو یو  ی  با را املالو  ، یاسئت دچنوه   شئ یا

ای یا در  یاسئئت  رورت اسئئت ا  رابطادر   یی و دیگی،  املا  با ن   ی  یو  نو رئئخ  دیگی اداره رئئلدآ  

مولو  رئئئلد، با لحون انصئئئوفو ملز  با ادارهرئئئلد یا رئئئخصئئئو یا  یاسئئئتو نومیوه مومویو نورئئئو مو

، با ن   ارئئخوتئئو )ا  مملا خلد( یو اچوافو یا نونلنوا مجو نو، مو رئئلد، با نل و یا ن   ن ل غییم یو من ل 

(؛ الرتا، در 417:  1387 بوریی و پوفیلو،)  رسئوآچو یو سئویی اچواف  یاسئت، مون  وان و مو  نا با امین یا با ذی

در دو  امین، نونلندر بح  امین، ذی ن  و وی، در اذن نم تا نیسئئت و ذی ن  و بیای وی، نیو  با امو ه داردآ 

 رود: م نو  و  و خوص با یور مو

 نو ماین   گلینوآ امین صئیف مو  دیگیی بورئو را  ال ( با م نوی  و  یلما: در این م نو، چی ی  ممذون در    

 ؛آموه است نونلن مونو  631امین در موده   ا 

چمئون مسئئئتلدو مو ب(بئا م نئوی خئوص یلمئا: در م نئوی اخ  یلمئا، منظلر ا  امین، طیف   ئو ودی ئا یئو      

در ف ا در   و ودی ا  (آ7:   1376یو ل یون،)  آچمین م نو اسئئت ، م ملالا بو ذیی یلما امین، مترودر با ذچن بورئئوآ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86_%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA_(%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82)#CITEREF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D9%BE%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF1378
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA_(%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82)#CITEREF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D9%BE%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF1378
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA_(%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82)#CITEREF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D9%BE%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF1378
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یا ملضئلو آن، مخت  امونت اسئت، ا  مملا مم   یین اسئروب   صئیی امین در ودی ا، انت وو ذیی رئوه اسئت و 

(آ ن تا مم  این اسئت یا در موده  184/ 2: خ1413بورئوآ)  ما حلو،  این انت وو ا  مملا ملارد   صئیی امین مو

نونلن مجو ات اسئ مو نیز  صئوحب و اسئت وده را ا  مملا مصئودی و یا منتج با خیونت در امونت مو رئلد،   674

 بیرمیده انوآ

 :امین با سا نلو   سی  مو رلدبا تلرت یلو        

او را ،   لسئ  رئخ  یو ارئخوتئو، با رئخصئو واگذار رئلد، سئمت امینگی  ا :امین قراردادی)ماخوذ به اذن(.  1

رئنوسئی  یا واگذاری سئمت »امین« با او، در طو   لدی ) لن ودی ا،  وریا، نیَ، »امین ممخلذ با اذن« مو

گیید یئا ا  این ممئت، این نلو امین، »امین نیاردادی« چ   گیوبنئوی، ویئولئت، امئوره و وتئئئویئت( تئئئلرت مو

 رلدآمحسلب مو

  »امین نونلنو« بیاسئوا نونلن، با رئخصئو واگذار رئوه اسئتآ این نلو امین   ،اگی سئمت امین. امین قانونی:  2

  پوری  مو و پور  مثاآ)بورئنو  دارئتا را  غیی مو  در   صئیف اذن  نونلن، طرق  چسئتنو یا  یسئونو  اینموآ  بلد خلاچو

 ننو(آ  ی ا اداره مور م  لداالثی  غوهب  مو  املا   یا یسونو  یو دارنو،  نمیی  والیت  یا

چو و م وموت نائویو با رئخ  واگذار رئلد اگی سئمت امین، با حسئب نونلن و با ح   دادگوه . امین قضاایی:3

 آرلدمو محسلب ناویو« »امین او ینو پیوا غییرا، املر و و او اذن  صیف در مو  

 بیشئتی ا  امین نونلنو اسئت؛ موننو نی  یا نونلنچی نو در بح  امین نائویو، محوودیت چوی امین با میا ب 

انئجئئو  را نائئئئویئو امئیئن گئئذار، طئلریئلئو مئ ئئومئ ت بئیخئو ا     ئنئلان بئئا  .اسئئئئت  یئیده مئحئیو  بئئا 

 خلد مو  یا این ا  ا   رئلد، وان  محجلر بو م وملا  لانو طیفنی  نمو مونو، نونلن 1240 موده مطوبق مثو ،

 بو  لانو مو امین نونلنو، امونت  در یا اسئئت  حولو در این آنآ بی   حولت   یو دچو انت و  محجلر با را

 (آ91/ 1: 1384 بی   )بوری لل، یو و دچو انت و  محجلر با خلد را مو   لیا، غرطا مللو ر ویت 

در   لد و ابلاب مختل  ف مو و ح لنو نیار اسئئئت یئا  اسئئئت    فیدیمنظلر ا  امین در این پژوچش،        

متصئ  با امین بلدن بورئو  و با دلیا   صئیی ا  تئ ت امین خورج نشئلد و بیای انجو  املری یا در  نووین  

ادای   لی  نمویو و در راسئئتوی  مختل  امونت ا   ا  رئئی و، مویییتو، مولو، امیایو و آآآ با او ا تمود رئئوه  

من  ذی ن  و امین، ا    صئئیی و ا مو  وی مللگییی رئئلد؛ چم نین بویو با این ن تا نیز   ، طرق نو وهانجو  آن

 لما دارئت،  نصئی اتئلو اط خ وتئ  امین با امونتوار و در وان  سئرب ایجود امونت طرق نل  مشئملر در ف ا 

و  لسئ  مید  در  لان(، یا این اذن مو43/ 14: خ1418؛ طروطرویو،  341: خ1405امومیا اذن اسئت )خلانسئوری،  

املر ح لمتو بلیژه در ممملری اسئ مو یا ا  نظو  انتخوبوت بیای ا طوی مسئوللیت با نموینوگون، دولت و آآآ 

مح ق رئئلد و فید منتخب و یو    ،چوی موییه و دیگی  مینا چو نیز با نل وبید  و آرا مشئئوریتو در چیوتبمیه مو

 ی نو است؛ نسرو ملضلو این در مید  بلدن مستلدو یو ملدو منتصب، دارای ویژگو امین بلدن بوروآ در وان 

 ملدو آن، بی بسئرورنوآ افزون اچلش با را آن  و نملده ملز  را آنمو و سئریده مید  با را امونت  خواونو گلیو

 یاح لمت اسئئ مو ) در مید  ر ی و نظی سئئخن، دیگی اسئئتآ با خواونو بلدن ملدو طل  در مید  بلدن

 (آ212: خ1419)م  یی،  است  خواونو با است(، مستنو امونت  مصواخ

 نفع:ذی. 1-2
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چسئتنوآ   یبو یلما، چیدو و رئوه  شئ یا ن   و ذی یلما دو ا  و من  ت  و ن   تئوحب  ی نو نفع«»ذی      

 و سئلد م نوی با نیز نفع(؛  518/ 1375:1تئوحب و مول  اسئتآ)سئیوح، م نوی بلده و با سئتا اسئموا ا  ی و ذی

(آ ن   دارای دامنا چوی مختل و اسئت؛ گوچو ا  انجو  ی  ف ا مو  لان 177/ 2:  1375،سئیوحاسئت) آموه فویوه

ن   بید؛ مث  بو انجو  ی  امائو، ای وی   مو و نل ، ایجود ی  فیتئت بیای خلد و بسئتگون، ورود در م وملا، 

مم ن اسئت این ن   مشئیوو یو غیی مشئیوو    اسئت وده ا  اط  وت رئغلو یا غولب مید  ا  آن بو بمیه انو وآآآ یا

مئئئحئئئ ئئئق  نئئئ ئئئ   ایئئئن  فئئئ ئئئا  یئئئ   بئئئو  ئئئی   نئئئیئئئز  گئئئوچئئئو  و   بئئئورئئئئئو 

  ذی نفع مو رئئلد؛ در یلیا این ملارد، ن   حوتئئا مو رئئلد و فیدی یو گیوچو یا تئئوحب این ن   بشئئلنو، 

 خلانوه مو رلنوآ 

یا ف والنا در ی  پیوژه یو ف ولیت    رئئئلدگ تا مورئئئخ  یو سئئئو مونو  چم نین در   یی  مویییتو، با      

: 1395،  ود   حوادگذاردآ)مو  مثیی او  یون  یو سئلد  بی ف ولیت،  و پیوژه  آن    میا یو  امیا رئییت دارد یو نحله

افیادی چسئتنو یا بی سئو مون اثی مو گذارنو یو  چو و چو، گیوهن  ون، ململدیت  ی، ذیدر نگوچو یلو( دفتی رئشئ 

ذی ن   بو ذی حق نیز مت ووت اسئت؛ فید مم ن اسئت   رئلنو؛مو  پذیینو و طی  وسئی و را رئوماا  آن اثی مو

توحب ن   بورو امو توحب حق نرورو؛ بیای مثو  در د ووی ح لنو، ا  ریوم انوما د لا، ذی ن  و است امو 

بیای خلد ح و نوها بورئو، یو خلد را مسئت   بنوبیاین چیی  یا  »  ی ح و اسئتآا  رئیوم پییو ی در د لا ذ

(آ  خآ دآوآا 55موده  «)در محق رئئون ی و ا  طیفین ذین   بوانو، میتلانو بو   وی  دادخلاسئئت وارد د لا رئئلدآ

، انت وو چی فیدی یو گیوچو ا  مویگوه   یی  روه با  نلان امین بیای خلد، است یا با  نلان  نفعذیمنظلر ا  

امین ن  و) ا   ا  م وم ت،   لد ویو چی انوامو یا نتیجا آن ن   بیای خلد یو با نو  خلد بورئئو( لحون نمویو 

مطوبق بو مصلبا ییدآ بیای مثو  و ممنل یت ذی ن  و ا  منظی ری و)آثور   لی و و وض و( ملرد بیرسو نیار گ 

ن   در بلرا یوالی اییان، در امیای  رئلرای  ولو بلرا در ملرد   یی  یورگزار غیی ذی 86رئمییلر موه   26

چئئئ ملسا    37406/ت/ 50795مصلبا رموره   5نونلن بو ار اوراخ بمودار و در راستوی بنو  4موده  2و   1بنوچوی 

ربوره انتخوب یورگزاران غییذی ن   در امی  جورت فلالد رئئیای  ف ولیت  چیوت و ییان د 86خیداد موه   2ملرخ 

   یورگزاران در بلرا یوال ا    روه استآ

 قاعده: و مبانی. 1-3

 »نو وه« در  آ(252/  1:خ1412،اتئ مونو»مرونو« در لغت با م نوی »رئوللده و اسئوا« ی   یز آموه اسئتآ )     

 حسئا ینونمو فیخ اسئوا این و رئلدبسئتا مو بی»نلا و« مم  و اسئت   یزى چی پویا و اسئوا م نوى با لغت 

و  127:)ب یه   نیآن آیا دو ا  و دین چوىنستل  و د وه  ی نا موننو نلا و بورو م نلى یو خونا اسئوا موننو بورئو

 یا اسئت   یزى چ  اسئوا و اسئت  م نا اسئوا با آیا دو چی در گلیو نو وهمو و آوردمو مثو  ( چ 26 نحا:

(؛ و در اتئط ح امیی یلو اسئت یا در 40-39 : 2001رئلد )النَّووى، ما نموده آن بی چی  یزى پویا و بنیون

 (؛1295/ 2: خ1158،  خلدش، بوروآ) مونلی مزهیوت ممی  بی چنگو  رنوسویو اح و  مزهیوت ا  آن، منطرق

 قاعده فقهی:. 1-4

رئلنو، ولا این اسئت وده ا  الما وان  ما اح و  رئی و نلا وى اسئت یا در راه با دسئت آوردن نلا و ف مو،    

 »نو وه«  رور سئت  (آ8/ 1خ:1422،محمو اسئحوخ فیوَ).بل ا ا  بوب  طریق اسئت بوب اسئتنروم و  لسئی  نرلده  

http://www.persianacademy.ir/fa/VG.aspx
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
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 بی مصئودیق طری ا یلا انطروخ بی مصئودی ش، موننو بن سئمو و رئلد ما ثوبت  خلدش ادلا رئی یا ا  یا یریاها ا 

 نوبا انطروخ ب ی و  میو و  یو    افیادش،    بی  طلر انسئون طری ا موننو یلا.رئلد منطرق ما افیادش، و

 ؛  (9/ 1خ: 1412)مصط لی، .است  انطروخ نوبا    افیادش    بی نیز نو وه چمین طلر است؟

 قاعده حقوقی:. 1-5

 :ویژگو چوی اسوسو ی  نو وه ح لنو  رورت است ا      

 دارای یلیت و  ملمو بلدن؛ (1

 الزا  آور بلدن؛ (2

 امتمو و بلدن، بوین گلنا یا چوف آن ایجود نظ  و  نظی  رواب  امتمو و است؛ (3

 (آ55)نوتی یو ل یون، م وما  ل  ح لخ:  . امین امیایو ا  سلی دولت  (4

اگی نلا و ح لنو بی اسئئوا دامنا رئئمل  آنمو طر ا بنوی رئئلد ا  وضئئ یت ی سئئونو بیخلردار نخلاچو بلدآ  

ئئئ ریز نو وه چو یو نلا و     1سلسلا میا ب نلا و ح لنو در سا سطح ر ا مو گیید یا  رورت است ا  : 

ئئ ابینو وه یو نلا و چما مرحثوآ)مییز پژوچشو دانشنوما چوی 3ئئ ی ن نو وه چو و نلا و  نو مرحثو؛ 2مرحثو؛ 

 (آ1395ح لنو   ما، 

 :و سیاست جامعه اسالمی  حقوق موضوعه. 1-6

گ تا مو رئلد یا بو  صئمی  انسئون چو در  نلانینو و با ح لخ فلسئ ا اتئط حو اسئت در  حقوق موضاوعه      

بئیمئئومئ ئئا یئئ  مئرئتئنئو  لئزومئئوا  نئئا  و  یئئو(رئئئییئ ئئت  ،اخئ نئیئئوت ،  مئئذچئرئو(  طئرئیئ ئو نئلانئیئن   وضئئئ   نئلانئیئن 

مو رئئئلدآ بئا  رئور و، مجملو نلانین و م یرا و یئا در یئ   مئون و م ئون واحئو حئوی  بی رواب  امتمئو و افیاد  

 اتئط ح اینآ  اسئت   نلا و این مجیی و  متائمن  واضئ ، بی ی،مو بورئو؛ با تئلر و یا دولت با  نلان نله  

 (آ ,pp 2005Edward Craig ,550) م وبا ح لخ طری و با یور مو رودآ  در م ملالا

 ، سنت و   ا؛ نیآنت:  بیای منوب  اتلو سا ملرد ذیی روه اس

یلیا نلانین و م یرات مونو، مزاهو، مولو، انتصئودی، اداری، فیچنگو، نظومو، سئیوسئو و غیی اینمو بویو بیاسئوا  »

این اتئا بی اط خ یو  مل  چما اتئل  نونلن اسئوسئو و نلانین و م یرات دیگی حوی   ملا ین اسئ مو بورئوآ 

 آ«)اتا  مور  نونلن اسوسو جآاآا(آاست و  شخی  این امی بی موه ف موی رلرای نگمرون است 

 محل بحث-2

اسئئت) وریا، اموره وآآآ(و  ن   وان  رئئون و یو انت وو ا  ملضئئلو امونت  گوچو امین، موذون تئئییح در ذی     

یا فیدی امین گوچو نیز غییموذون)ودی ا( یا در این دو حولت، نتیجا و ثمیات آن مشئئخ  اسئئت؛ در مویو

وان  رئوه و ذی ن  و وی نسئرت با ملضئلو امونت )ا   ا  وریا، اموره، ویولت وآآآ یا آیو امین نسئرت با میزان 

یی، ملیا، ملمی وآآآ را  ومین مو ینو یو خیی( مشخ  نیست،  اذن ذی ن  و خورج ا  مت ورف، غیَ ملدو، م 

مئئنئئ  نئئو ئئوه  آیئئو  یئئا  اسئئئئئت  بئئحئئ   مئئلرد  مئئحئئا،  ایئئن  امئئیئئن  ذی  و   نئئ ئئ ئئو 

 لانو بو  لما با مصئولح من  ذی ن  و و م وسئو ذی ن  و، ملضئ  ا مو ، ضئمون و خیونت  ورضئا با امین را مو

 ومین نمویو یو خیی و این ا آیو ف ا و ح لخ ملضئل ا، در این خصئلص  ا ح مو ا   ا    لی و و وضئ و را 

مین ا  سئلی رئورو، حوی ،  بیای این نو وه لحون نملده اسئت؟ ا  مملا مصئودیق آن، مویو اسئت یا فیدی ا

https://abadis.ir/fatofa/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
https://abadis.ir/fatofa/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/
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مید ، مت وملین ودیگی ملارد مشئوبا، نسئرت با ملضئلو م یفو مو رئلد  و منوف  طیف م وبا و نا خلد را  ومین 

و مویییت نمویو و این مویگوه دارای فیتئئت چویو اسئئت یا فید امین، مو  لانو ا  آن بیای خلد یو بسئئتگون  

مئود  ملمو حئوی  در مئوم ئا را بئا مخئوطیه بیئونئوا د و بئو ئ  بئوبینو  خلد اسئئئت ئوده نملده و بئا نل و انتظئو  و ا ت

مید  با نظو  اسئ مو، مسئلالن، موییان، سئویی امنو، رئییت چو و نظیی آن چو بشئلدآ چم نون یا در بحیان ح لخ  

چوی نومت ورف بیخو مسئلالن یشئلر این ا  وخ رن  خلردآ بیرسئو  لاما پویواری این نلانین و نرلد ی  منطق 

رئمورش   لانو ا  مملا انواموت مویوی بورئو یا با انسئجو  در این پژوچش یم  نمویوآ نو وه مح  ، مو و

رئوه اسئت، بیش ا  چسئتنو« وضئ   چوی می ر امین یو امنو در مویگوهمصئودیق ملاد نونلنو یا بو فلسئ ا »ممنل یت  

ن   گیید ا  ذیم و  نیملمیت نیار مو رئخصئو یا در -: یا بیخو ا  آنون  رور نوا   رئلدنونلنو موتئو مودهی 

موییان رئییتموی سئمومو و  -؛  (1240و 1231ملاد  ، 1307بنونلن مونو مصئل وان  رئون ممنلو رئوه اسئتآ )

اتئ ح نسئمتو ا  الیحا انوآ )رئییت ممنلو رئوهن   وان  رئون در م وم ت  چوی سئمومو ا  ذیبو رسئون رئییت 

 در ن   وان  رئئونیورمنوان دولتو و مسئئولالن ح لمتو ا  ذی  - ؛(147و   129، ملاد47نونلن  جورت مصئئلب

انئوآ )الیحئا من  مئواخلئا و را و نمئوینئوگئون مجل  و یئورمنئوان در م ئوم ت دولتو م ئوم ت دولتو ممنلو رئئئوه

موییان و ممملران امیای اح و  و حوفظون املا   لنی  رئوه ا  ملن یت ذی ن  و ممنلو و   -؛ (1337مصئلب 

امو بووملد چما صئودیق مت ود دیگی؛ و م (79و   18، ملاد 56نونلن امیای اح و  مونو مصئلب  وآ)انوهمحیو  رئ 

ای یا بتلانو ضئئمن اراها راچ ورچوی  لمو، ضئئمونت امیایو نلیو بو پشئئتلانا مویییت  این نلانین،  یا نو وه

ای بئو ویژگو چمئا ابینئو ئوه   ملیئو و و نظئور و انئوامئوت را، در  مئومو سئئئطلح  ئومین نمئویئو، وملد نئواردآ ایجئود

لانو آن ا مطللب ف ا و ح لخ اسئ مو اسئت را  ومین نمویو یا بویو بیرسئو یید   مونو، م ونو و ملضئل و مو

آیئو ام ئون ایجئود ابینئو ئوه وملد دارد یئو  نمئو بئا نئو ئوه مو  لان ایت ئو نملد و این ئا این ممنل یئت مو  لانئو دارای 

 ی :ح     لی و بورو یو  نمو در حل ه اح و  وض و و   وم ت ملثی است یا با آن مو پیدا 

 عده، ابواب فقهی و مصادیق قانونیادله قابل استناد قا-3

 :ه قابل استناد فقهی از منظر آیات، روایات و عقلادل .3-1

 .(58: »إِنَّ اللَّهَ َیأمُرُکُم أَن تُؤَدُّوا األَماناتِ إِلى أَهلِها«.)نسا -3-1-1

 نقد وبررسی استدالل آیه:

مو  لان اسئتوال  نملد یا امونت و امنو تئیفو در  ،رئوهامونوت با تئلرت مطلق ذیی  در آیا بو لما با این ا       

اسئئنود و اط  وت محیمونا ای یا در  رئئلدآ موننوبح  مولو نیسئئت و امونوت و امنوی م نلی را نیز رئئوما مو

گئذار بئورئئئوآ لئذا بی مئومو افیاد در  نئوگو فیدی و امتمئو و بلیژه در حل ه مسئئئللیئت امیایو مو  لانئو اثی  

بیدارنئوه ح  ، وامئب اسئئئت ادای امئونئت نمئوینئو؛ اینجئو، این امی داللئت بی وملب ادای امئونئت داردآ آن ئا یئا 

 :1388  مشئخ  اسئت، ا  بوب وملب م وموت وامب، انجو  م وموت ادای امونت نیز وامب اسئتآ)رئمیو ثونو،

نیار گیفتا، بی وی وامب اسئئت در ح ظ و ادای امونت، اچتمو  ( ی نو فیدی یا امین در ملضئئل و    49-50/ 3

ال   را تلرت دچو و اگی ف ا یو  ی  ف لو با تلرت م وما یو ذی الم وما ا  سلی امین تلرت پذیید، وی 

مسئتلمب ذ ،   وب و ضئمون خلاچو بلد یا مو  لان با ذی ن   رئون وی در املری یا بی   و  ادای امونت  
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رئوره ییدآ  یا یا غیَ ا  امین وان  رئون، لحون منوف  فید یو گیوچو اسئت یا وی را امین در آن مو رود، ا

 رمیده انوآ 

مم ن اسئئت اییاد رئئلد ملاردی یا فید یو امونو دارئئتا و ا  ونو ملضئئلو آن ذی ن   بلدن و انت وو امین        

ون مصئلحت مونظی مل مِن را  ومین اسئت موننو  وریا، یو ویولت در ملضئل و یا مم ن اسئت امینِ ذی ن  ، چم

 ینو، پ  بو این نو وه در  اود است؛

 لان گ ت، حتو در املری موننو  وریا و یو ویولت نیز، امین رسئولت، ح ظ منوف  فید مل مِن در پوسئخ مو      

گیفتا بورئو  و مسئیی یو مو  ملرد  وریا را مو بویسئت انجو  دچو، با  رورت دیگی، اگی فیدی خلدرویو را  وریا  

ن   و  میان را بیود و یو غویتو بیای وی متصئلر رئوه بورئنو، ال   اسئت در چمون حو وحوود با اذن ایت و نملده  

و اگی من  ت رئئخصئئو ایجوب یید یا مسئئییی طلالنو  ی را طو نمویو  و ا  این ملرد  وریا، بمیه ای را بیای  

ان اذن بیای ملضئلو ملرد  وریا، ا  داییه یو امونو خورج رئوه خلد یو فی نو خلد فیاچ  آورد، در تئلرت ف و

و ا  آن لحظا با ب و فید دیگی امین نیسئت، پ  در املری موننو  وریا نیز، ام ون   یی  ذی ن  و وملد دارد، 

ل ن با  نلان نو وه اولو، ملضئلو  وریا ا  این بح   خصصو خورج است، امو  لن یو وی امونو است و امین 

مسئت یی، مودامو یا ملضئلو  وریا در یو وی اسئت، اداما دارد، ام ون ذی ن  و نیز در وی وملد دارد، امو   بلدن

بو این وملد با تئلرت یلو، ی  م   و وما مشئتی  در  مومو ملضئل و و یا امین در آن ن ش ای و مو ینو 

ائوربا، رچن، ودی ا و آآ وملد  وملد دارد و آن  و    وی ا  ملضئلو ملرد اذن اسئت یا در  وریا، ویولت، م

 ن  و امین در  مئوه مسئئئوهئا بیو  پیئوا دارد یئا مو  لانئو منتج بئا ذی ن  و رئئئلد و این مسئئئولئا، در نیئت ذی

مو ینئو ومو  لانو ایا مو  بوون اذن تئئئوحرش بورئئئو یا ا  مصئئئودیق حیمت اسئئئتآ لذا، امین در  مئومو 

سئت و این محووده اذن گوچو ا  سئلی رئورو اسئت،  ملضئل وت ملرد امونت، ملف  با ر ویت محووده اذن ا

گوچو ا  سئلی ی  طیف   و و گوچو ا  سئلی مید  در موم ا اسئ مو بیای اداره املر با مسئلالن اسئت و 

گوچو نیز در   لدی نظیی رئئییت یا م یرات سئئخت و سئئنگین بیای موییان  وما و ا ائئوی چیوت موییه 

  اردآرییت چو در حل ه  و  انت وو رخصو وملد د

استآ رخصو یا در ملن یت امونو نیار دارد، و« نو وه من  انت و»ی و ا  نلا و مم  در  مینا اداره رییت        

  حسئوب حق نوارد ملن یت امونو خلد را وسئیلا یسئب انت وو نیار دچو و رئخصئوا ا  آن منت   رئلد وگینا بویو  

چیچ  نلان با  لاملو ا  نریا   لب یت موییان، باانو یا مسئوللنظیان بی این   یوها  تئوحب یخو  پ  بوچوآ ب

 لاننو انو چی  نو رئیافتمنو و بو حسئن نیست  ما یننو نمویا ن   بیده  نومو ار روم نوارد و یسئونو سئلا نیت آ

وملد آمون  ا  مسئوللیت خلد در بیابی رئییت بگییزنو و تئیف )یسئب انت وو ا  طییق سئمت مویییت( بیای با

 :1382خلدی خلد ضئیری با رئییت وارد ن یده بورئوآ )حیورپلر،  سئت چی نو، انوا  آنون بامسئوللیت یوفو ا

در الیح  ات حو نونلن  جورت، نونلنگذار ی  دستا ا  م وم ت را با ممت  ئو  انت ئوو رییت، مطل وا  آ(16

موییه با ا اوی چیمت  آاآخآت در این خصلص م یر دارئئئئتا: »مئئئئویی وما رئئئئییت و 132بوطا و مودة 

 لانو استثنوی ارخوص ح لنو، حق نوارنو چی گلنا وا  یئئئو ا ترئئئور ا  رئئئییت  حصیا ینو و رییت نمو

دیلن آنمو را  ائمین یو   مو ینوآ این گلنا م وم ت، با خلدی خلد بوطا اسئت«؛ و در ملرد سئویی نیاردادچو  

ی موییان و بئئئو  ئئئصلیب  یو  حت نظورت سودچئئئو یا بتلاننی  نظو  ینتیلو ایجود و با موییان امو ه مئئئو
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   129در خصلص مرنوی مودة    (آ اگی ا155/ 2  :1384 ینو،  آ)اسمجمئئ   مئئلمو بئئو رئئی یت م وملئئا یننئئو

آاآخآت اخت ف نظی وملد دارد، بیخو م ت ونو یا مرنوی این موده بو انتروا ا  نظو  ح لخ فیانسئئا، ممنل یت  

و بیخو دیگی،   (؛14: 1384ای است یا سمت خلد را افشو ن نو )بوری لل،  وینوها  ان  ود م وملئئئا بئئئو خلد نم

با (آ  34 :1385انئئو )سئئوموی،  همنوف  بو وفوی  نموینوگو نلمواد یئئید گییی ا    ورَیشرا بیای پ  یت ممنل 

لااسئئئئئت وده ا  ملن یت امونو سئ   ای بی  و  ر ویت غرط  رئییت واموره رسئو نونلنگذار یتمون سئمت رانظی مو

و این آیا مو  لانو، ا  نظی داللت و اط خ ململد در وملب ح ظ و مویییت امونت و حیمت    دانسئئتا اسئئت 

 ا  آن را بیسونوآ  اوی و خیونت ا  امونت در است وده سل   

 (.27: .«) انفالَیا أَُیُّهَا الَُِّذینَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَُّهَ وَالرَُّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِکُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» .3-1-2

 نقد و بررسی استدالل آیه: 

امئونئت نملده و دالت بی حیمئت خیئونئت در امئونئت دارد یئا ا  منظی این آیئا تئئئیاحتئو نمو ا  خیئونئت در        

  سئییی دارای رئولن نزو  اسئت، امو آن ا مسئل  اسئت، امونتواری حولتو درونو و نورئو ا    لی و نیوت سئول  

و تئولح امنو در امیای رسولت چوی المو در موم ا است یا در تلرت خیوج امین ا  این وت ، ضمن انجو   

و، اثی وضئ و بط ن نیز بی ا مو  فید خوهن وملد خلاچو دارت یا  و  ن لذ م وم  و یا با ن   حیمت   لی 

وی بلده، محی  اسئتآ لذا امین فیدی اسئت یا چوف و اوللیت اتئلو آن، ح ظ منوف  فیدی اسئت یا وی را 

رئمیده مو رئلد  امین رئمیده، چم نون یا ارئوره رئو، حتو در ملاردی یا امین، ذی ن   در ملضئلو   وم ت 

موننو  وریا نیز، ال   اسئت در محووده ای انوا  نمویو یا رضئویت م یی، لحون رئلد و این امی  سئیی با سئویی  

ملارد حل ه امین پیوا مو ینوآ  یا یا نر  ارئوره رئو، ملضئل وت ملرد امونت، دارای  شئ ی  میا ب چسئتنو و 

ن امین، ا  مملا ملارد   وی و خیوج ا  وتئئ  این وتئئ  نوبلیت اط خ خلاچو دارئئتآ ذی ن  و بوون اذ

امین بلدن اسئت یا منتج با اخت   در نظو  رئوه و اسئوا ا تمود در موم ا اسئ مو د ور مشئ ا مو رئلد یا 

در   ورَ بو دیتیین یو امونو اسئتآ لذا حیمت ذی ن  و با  نلان اتئا اولو نوبا اسئتنود اسئت یا خواونو ا  

 ییدن،  صئوحب  ف ا  رئلد ی و ا   موری  ب مومرفتوری یا امین در خیونت در امونت  آن نمو نملده اسئتآ

چویو ا  نریا سئ تا و    و چی گوه املا  من ل  یو غیی من ل  یو نلرئتاییدن اسئتآ »گ  و ییدن ل  اسئت وده،

امیت، با یسئئو داده بو  نرض و نظویی آن با  نلان اموره یو امونت یو رچن یو بیای ویولت یو چی یور بو امیت یو

رئوه و بنو بی این بلده اسئت یا ارئیوا مذیلر، مسئتید رئلد یو با مصئیف م ینو بیسئو و رئخصئو یا آن ارئیوا نزد 

او بلده آنمو را با ضئیر مول ین یو متصئیفین آنمو است مو  یو  صوحب یو  ل  یو م  لد نمویو با حر  ا  رش موه  

 (آ674و ات اس مو، موده  نونلن مج) . و سا سو  مح ل  خلاچو رو

 (؛238-5/284 :1407، )کلینین ضمان )بر شخص امین ضمان نیست(. لیس على المؤتمَ .3-1-3

در اینجو آن اسئت یا در فیَ   وى و   یی ، »مگی« آ م نوى «امین ضئومن نیسئت، مگی بو   وى و   یی »     

 گیدد بیون صئئا یا  حت یو ضئئمونا مح ق ماو طر و  ل  رئئلد  ویو امین ا  امونا بلدن خورج و ضئئمونا م

یو امونا انلاو مختل  دارد یا  رور نو ا : یو محسن، یو مستممی، یو مست یی، یو مستلدو،    آاست   متصیف   موه

امو ه  صئیف دارنو، ا  مصئودیق یو   و با طلر یلا یو  مو  متصئیفونا یا ا  نوحیا مول  و یو رئیو در املا  غیی،

 آ  ه استیمون است امونا و مشمل  نو و



 

 
 

2683 

صلنامه علمی )مقاله علمی
ف

ـ
پژوهشی( جامعه

شناسی سیاسی ایران، سال 
  

سوم شماره چهارم)پیاپی
12

(زمستان
1399

 

 ؛(10/300: 1407، کلینی)الرجل امینا  لیس علیه غرم بعد ان یکون. 4-1-3

ینو  ل  رئلد، پیسئیوه آیو اگی مو  در دسئت یسئا یا بو آن یور ما   لیا السئ   ابون بن  ثمون ا  حائیت بونی       

امین بلده بی او پیداخت خسئورت ال    انو: بو  لما با این یا آن رئخ    فیملده  لیا السئ   ضئومن اسئت و امو   

 آآیونما

 (؛284-5/238: 1407، کلینی« )لیس على االمین اال الیمین». 5-1-3

ونتا ایودى بی مو  غیی مسئت ی   رئلد،موا  این حوی  اسئت وده  بی رئخ  امین مز سئلگنو  یزى نیسئتآ      

رئلنو نما اتئا ضئمون یو، ضئومن محسئلبگیدد  نون ا بی حسئب ملا ین، امین محسئلب گیدنو،  لا رغ   ما

ضئئومن خسئئورت نیسئئت و  -الرتا  حت رئئیایطا  -و ذو الیو در نرو  مول  در فیَ  ل  مو  ملرد  صئئیف

 لانو ح   با ن   خلد بگیید یا در تئئئلر ا ما  نون ا تئئئوحب مو  در دادگوه  لیا او طیح د لا ینو ف  

 مو   تئوحب  ی نا مو ا   موهبور اثروت   وى و   یی ، با   وى و   یی  رئخ  را ثوبت ینوآ با   ریی دیگی، 

 ذمَّا  بیاهت  با ح     یی ، و    وى  و  بی  مرنا  متصئیف  سئلگنو  بو ینو،  ثوبت   را خلد  اد وى  اگینتلانو و  اسئت 

ابلاب مخصئلص مسئتجل یید، موننو  و  ملارد خوصبویو در در    یادسئتا دو  ا  روایوت   آرئو  خلاچو  تئودر او

 (آ 93-91/ 1)مح ق دامود: .بوب ودی ا،  وریا، اموره، و ل طا

 .اهمیت ید امانی و محافظت از آن ید توسط امین مبتنی بر داللت روایات: 6-1-3

امین بلدن فید اسئئت یا  آن، ا  سئئا حوی  فلخ داللت ویژه مویگوه امین اسئئتنروم مو رئئلد و ن تا مم      

ضئمون را ا  وی ن و مو ینو و سئلگنو را بیای وی یوفو مو دانو، امو م مل  مخول  آن، خیوج ا  وتئ  امین 

بوان م نوسئئئت یا امین مو  گیدد و اینوی سئئئلب موبلدن اسئئئت یا اگی وی خیونت ینو،  مومو آثور مثرتا  

این روایوت با تئلرت مشئخ ، امین را مودامو امین مو داننو خلد را در امون بوارد و  م یَ ا مو بویسئت، ا  

، ن یده بورئئو و الرتا بو  لما با م مل  امین و امونوت یا  صئئیفوت مل مِنا  مصئئولح فیدی یو  یا   وی ا  اذن  

ا   ا  مولو و ا تروری را روما مو رلد، مو  لان سختگییی بیشتیی نسرت با مخوطیات و پیوموچوی ذی ن  و  

  امین با  نلان ی و ا  اسئروب ضئمون و   وی ا  حوود اذن نسئرت با رئورو، مت ونوین، مت وملین و مید  در املر 

، امو این یور بو  ن نومختل  نیار داد؛ چی نو این ن   ملموه، ضئئئیری با فید م یی، مل مِن، ملمی، ملیا وارد 

یسئو یا روح امونت داری امین، نوسئو گور اسئت و مو  لانو ا  مصئودیق دارایو و انت وو نو ودالنا نیار گیید؛ »

آ«)نونلن  ملز  اسئئت آن را با مول   سئئلی  ینو  مواا یو ارئئتروچوا  یزی را یا مسئئتحق نرلده اسئئت دریوفت ینو

اگی یسئو املا  غویب یو محجلر و امثو  آنمو را بوون امو ه مول  یو یسئو یا حق  (؛ چم نین»301مونو، موده  

(آ  یا یا در ن  و یا فید 301«)نونلن مونو، موده  .وبوچبویو حسئوب  مون  صئوی خلد را امو ه دارد اداره ینو  

و  مئوه رابطئا امئونو بی   را ا  فید اذن دچنئوه بئا نل و محیو  ییده  جئود مو ینئو، من  تو دیگیامین بیای خلد ای

 این استلار است یا امین در چما حوالت ر ویت حو  مل مِن را دارتا بوروآ

 :و سیره عقال عقل.7-1-3

نو وه دف  ضئیر محتما ا  مملا نلا وی اسئت یا مو  لان با منظلر مللگییی ا  ار  وب   صئیی امین و      

خیوج وی ا  ت ت امونت با آن، استنود ییدآ سییه     ا تمود با فید امین است و فید امین در راستوی رسولت  

و، پیچیز نمویو  و در م یَ ا مو  نیز امونتواری، ال   اسئت آنجویو یا احتمو  ضئیر ا  ا تمود با خلد را مو دچ
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ینئو، آن فید مو مو  فیدی دیگی را وییئا در  میئا یئوال و یئو  زویجنیار نگیید؛ بیای مثئو  ونتو فیدی ا  نزدی ئون،  

دانو یا نیار اسئت  نمو مصئلحت وی لحون رئلد و ا  نائو فیتئتو بیای اخذ یمیسئیلن نیز بیای خلد مو بینو، 

امین با سئمت اسئت وده ا  فیتئت بلملد آموه مو رود، مجرلر با  رونو بو فیورئنوه مو رئلد  و اینجو،  لن نیت  

نرلده، لذا ا  بوب ایا با رئرما    سئلدی را نصئیب خلد نمویو یا مسئلمو این ن   ملموه بیای خلد، مونظی ملیا

نیز ح ظ مو رئلد و ا تمود در موم ا    پیچیز ا  این ن      نو مو بورئو و اسئواو دوری ا  ملضئ   ممت،  

 مترودر با ذچن در سییه    و مییون امتمو و، ر ویت مصلحت مل من مو بوروآ

 ابواب فقهی و مصادیق قانونی: -4

 آن: سازندۀ عنصر و رابطه امانی، عقود.4-1 

ا  ی  رئخ   امین رئمیدن و ا تمود ابیا  متائمن یا رئلدمو گ تا نیاردادچو ا  دسئتا ای با امونو   لد      

 یو خلد املا  بو رضئویت  و مو ینو ا تمود ابیا  دیگیی با یسئو ودی اآ ونتو موننو اسئت؛ دیگی رئخ  سئلی

 این سئو نوة  نصئی و ملچیه پ   .رئلدمو بینیار اسئتیمون یو امونو رابط  نمو،مو وی اختیور در را خلد ح لخ

 امونت  تئوخ بیای امی چمین و نیسئت  غوتئب ممذون،  یا اسئت  م لل  چمون»اذن« اسئتآ یو رضئویت  افمور رابطا،

 را اذن ف مو دیگی ا  انویو رئمور گی ا (؛269/ 2:  خ1141  رئییا ی، )م ور  اسئت  یوفو ضئمون ن و نتیجا در و

 رئمورنومو اسئتیمون پیوایش ملمب  را اذنو ن ض، ملرد  نو اسئتنود با آنون داننو؛یوفو نمو امونت   ح ق بیای

دیگیان  سئلی ا  رئیم این (آ امو483/ 2: خ1418المیاغو،   نرورئوآ)الحسئینو وی خلد سئلد با  صئیفوت ممذون یا

 :1392 فوضئا لن یانو، ؛17-21/ 2: خ1402انوآ)بجنلردی،  دانسئتا یوفو را اذن  نمو ایشئون و اسئت نشئوه پذییفتا

سئلد فید این ا منشئو اسئتیمون، اذن مشئیوم با  و   صئیف با   (آ400/ 1: 1388  لنگیودی، ؛ م  یی39- 43

بورئئو، ن تا ای اسئئت یا مو  لانو، فلسئئ ا ذی ن   نرلدن امین را با  نلان ی  اتئئا اولو در مویی ا اط خ  

وتئئ  امین تئئحیح بورئئو،   لیت نمویوآ چم نون ا در ودی ا، انت وو وی با  نلان ی و ا   لاما   صئئیی یا 

 ملمب ضمون وی نیز مو بورو، ذیی روه استآ

 دیق قانونی:. ابواب فقهی و مصا4-2

امین در ابلاب ف مو مختل  یا دارای مصئودیق نونلنو نیز مو بورئو، ام ون ذی ن   وان  رئون را دارد یا       

 بیای من  ذی ن  و وی وملد دارد؛   ادلا نوبا استنوددر چیی  

 . باب ودیعه:4-2-1

اگی ودی ا گیی ا  ملرد ودی ا بمیه بگیید، ضئئومن اسئئت؛ اگی مو  ودی ا را بو مو  خلدش یو مو  دیگی مخللم 

در آآآآنمویو بگلنا ای یا نوبا موا ییدن نرورئئو، ا   ا  این ا بو من  بمتی یو من  بو ی مخللم ییده بورئئو، 

 لانو غیی ا  ممت ح وفت  امین نمو»  (آ68-69/ 3: 1388رئمیوثونو،   مومو ملارد،   وی تئلرت گیفتا اسئتآ)

 صئئیفو در ودی ا ینو یو با نحلی ا  انحوا ا  آن منت   گیدد مگی بو امو ه تئئییح یو ضئئمنو امونت گذار واال 

مسئتلدو امین اسئت یا اگی ودی ا در دسئت او  ل  رئلد و یو  یب پیوا   .(617نونلن مونو، موده«آ)ضئومن اسئت 

و امو   وی،    .اسئت  مگی در تئلرت   یی  و   وی؛  نون یا در چی امینو وضئ   نینضئمونو بی او نیسئت،  ینو

اسئت مثا این یا لروا را برلرئو یو فیش را   رورت ا  این اسئت یا در آن  صئیفو ینو یا مول  با او اذن نواده

خیونت یور و ضئمونت دار   دسئت دیگی: دسئت امونو و غییضئمونو او با  با  رورتآ  پمن ینو یو سئلار  مورپو رئلد
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امین نمو  لانو غیی ا  ممت ح وفت  صئئیفو در ودی ا (آ »684-685/ 1: 1392امو  خمینو،  )  لدآرئئ من لب مو

نونلن  آ«)مگی بو امو ه تئییح یو ضئمنو امونت گذار واال ضئومن اسئت   ،ینو یو با نحلی ا  انحوا ا  آن منت   گیدد

و نیز نونلن من  مواخلا  (623موده    نونلن مونو،تآ«)ی ا مو  مول  اسئئ منوف  حوتئئلا ا  ود(آ »617مونو، موده  

ام ون انت وو چیی  ا  مسئئولالن ا  سئئمت ا طویو بیای ان  ود م وم ت و ، یا بوین م نوسئئت،  1337مصئئلب 

نیاردادچو بیای خلد و یو بسئئتگون فیاچ  رئئوه  و چیی  بتلاننو بو دسئئت انوا ی با بیت المو  یو فیتئئت چوی 

د رئوه ا  آن طییق، با موی پیشئرید منوف  امت اسئ مو، منوف  رخصو خلد را دنرو  یننوآ  یا یا چیی  ا  ایجو

یورمنوان و مسئئلالن مصئئودیق امنویو چسئئتنو یا مسئئوللیت ح لمت داری و خومتگزاری با  نلان ودی ا در 

 اختیور آنون نیار داده روه و مو بویست نلا و امونت داری را ر ویت نموینوآ

 :در باب وکالت. 4-2-2

مگی این یا   یی  یو   وَّی   وییا نسئرت با آن ا یا در دسئتش اسئت، امین مو بورئو و ضئومن آن نیسئت،      

اگی او را در آآآآفیوش آن چو وییا بلده ئئئئ  ینو ئئئئ موننو این یا لروسو را برلرو یو  مورپویو را بور ینو یا در

فیوش یو خییو ا  دیگیی بورئو یو با  یزی   پ  اگی  صئییح ینو یا  ،لت دچوفیوش یوال یو خییون متو و ویو

ارئ ولو نواردآ و اگی مطلق بگذارد و بگلیو: » ل وییا من چسئتو یا   صئییح نمویو یا خلد او را رئوما رئلد،

یز بورئو یا یوال را ف ن متوو را بیای من بخیی« آیو خلد وییا را رئوما مو رئلد  و مو این یوال را ب یورئو یو

انلای آن چو او   خلدش ب یورئو یو متوو را ا  خلدش بیای او بخید یو نا؟ دو وما، بل ا دو نل  اسئت، یا با

(آ احتیوم در این مسئئئولا با نل و در فیوش یوال با 52-53/ 2: 1392امو  خمینو،  ) و احلم آن چو دو  اسئئئتآ

مخوطیات ایجود منوف  و ذی ن  و امین اسئت یا وملد ی  نو وه را ضئیوری مو وییا با  نلان امین نمویونگی  

مائوربا، رئییت،  وریا، اموره و دیگی   رچن، سئو دآ این ملارد در سئویی ابلابو یا امین در آن وملد دارد، نظیی

این ملارد منئورج در ف ئا و ح لخ بئا انحئو مختل   سئئئیی و فملر دارد یئا پیداختن بئا  مئومو آن خئورج ا   

سئو ی این مسئولا با  نلان ی  نو وه نوبا اسئتنود بورئو و  لانو م ومو و بیای غنوفیتئت این م و  اسئت یا مو

 ای چستنو یا ریشا در ذی ن  و امین داردآملارد مذیلر دارای درون مویا

 کارکرد قاعده-5

ون چئو بلیژه  نئوگو امتمئو و و بئو  لمئا بئا این ئا این نئو ئوه در ابلاب ف مو و ح لنو حئوی  بی رواب  انسئئئ      

و پیشئرید سئیوسئت اسئ مو در  ، سئوری و موری اسئت در موم ا اسئ مو مسئوللیت چوی مم  حویمیتو و امیایو

، الزا  و ضئمونت امیایو مممو بیای یلیا یسئونو  بورئوگیوه ادای امونت  لسئ  حویمون با   ریی امییملمنون مو

گیینو دارد و چیی  یا متصئ  با وتئ  امین رئو، در مسئوللیت خلد،  یا در م و  ومسئوللیت امونو نیار مو 

بیداری و انت وو ا  ملن یت را با  نلان اتئئا اولو نخلاچو دارئئت و  حت این نو وه، یلیا  حق چیچ گلنا بمیه

مسئولالن ملف  با ر ویت مصئلحت یسئونو چسئتنو یا وی را در املر امین رئمیده انو و در دسئتگوه امیایو،  

نائویو و نیز بخش خصئلتئو، یلیا امنو، ممنلو ا  ورود با میوانو رئلنو یا ام ون ذی ن  و آنون وملد  م ننا و 

 دارد  و  مینا ر ا گییی فسود سیستمو ی  در موم ا اس مو منت و رلدآ
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 نتیجه گیری

یا ای ادلا ای یا با منظلر  ریین ح     لی و و ح   وضئ و در خصئلص نو وه ذیی رئو، دارای درون مو     

اسئت یا مو  لانو با اسئتنود آن، امین را ا  ذی ن   رئون در املر با واسئطا نوسئو گوری روح امین بو ذی ن  و  

اگی  ا ا  این نو وه با تئئلرت تئئییح در ف ا و ح لخ اسئئ مو  ؛وی بیای خلد و یو نزدی ونش من  نمویو

د م یو و نظیی   وی ا  حوود اذن ا   یزی ذیی نشئئئوه امو در  مومو ابلاب و مصئئئودیق مذیلر، با دلیا ومل 

نونلن مجو ات اسئئ مو یا  صئئوحب و اسئئت وده بوون اذن را ا   674سئئلی مول  یو رئئورو، )بو  نویت با موده 

مصئودیق خیونت در امونت مو دانو یا با نل و ملیو این مطلب اسئت یا ذی ن  و امین  وب  اذن و  شئیی و و 

  ورَ منوف ، بیچ  خلردن نظ   ملمو و بوبینو با نظو  و دارایو اسئئت یا با تئئلرت اولو اراده نشئئوه( 

نو ودالنا و بوون رضویت مول  یا با نل و ایا مو  بولشرما نیز است، حتو در ملضل و و نظیی  وریا یا انت وو  

محلر اتئلو امونت اسئت نیز ام ون  صئوحب مو اد وملد دارد یا ارئوره رئو و چم نین نلانینو یا در ابلاب  

تل  ودی ا، ویولت،  وریا، مائوربا، رئییت، اموره و سئویی ملارد مشئوبا در مصئودیق نموینوگون، رئمیداران،  مخ

ا اوی رلرای رمی، یورینون دولت، موییان بون  چو، موییان  وما و ا اوی چیوت موییه رییت چو، بو رسون،  

د این نو وه ا  منظی ف ا و ح لخ ملضل ا  یورینون دیلان  والت و آآآ بیو  دارد، با میزانو چستنو یا مثرت ایجو

بورئو یا در این م ولا با آنون ارئوره رئو چم نون ا نلانین یومن ال در یشئلر انگلسئتون، نسئرت با من  ذی ن  و  

امین تئیاحت، سئختگییی و  ائومین ویژه ای لحون نملده اسئت و پیشئنمود مو رئلد در مجل  رئلرای اسئ مو 

  صلیب نیار گییدآ   بیرسو و ملرد  با  نلان ی  اتا و نو وه اولو

 نامه:کتاب

 نیآن ییی  .1

 نمج الر غا .2

 ؛دارال ل ، دارالشومیا؛  سلریا -، لرنونمفردات الفاظ قرآنخ(،  1412ب)ات مونو، حسین بن محمو راغ .3

 دارالصودر؛ ؛بییوت ،1 وپ ،العرب لسان ، (1990)منظلر محمو بن م ی  ابن افیی ا، .4

 ؛دارال ل  ؛دمشق ،1 وپ ،الفقهیة القواعد  ، (2001)احمو  لا النووى، .5

 ؛مجو؛  میان ،5چ ،آنان حقوقى های حمایت و اشخاص 1 مدنى حقوق ،(1388) لییضو بوری لل، .6
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