
 
 
 
 

 
  خصوصی حقوق دیدگاه از دارایی حداقل برداشتن افراد حق فلسفی مبانی
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 )15/12/1395تاریخ پذیرش  - 31/4/1395(تاریخ دریافت: 

 
  چکیده

 ازجمله مالکیت از سطحی کردن فراهم و جامعه مردم براي زندگی هايحداقل تأمین
 هاحکومت تکالیف از یکی و آنها حقوق از بهداشت، و پوشاك وراك،خ مسکن، به راجع
 اندیشۀ در ریشه بلکه ،دارد الهی ادیان در ریشه تنهانه افراد قانونی و مشروع حق این. است

 این که است آن پی در ، حاضر مقاله. دارد نیز طلبعدالت دانانحقوق و فیلسوفان از بسیاري
 و دهد قرار یموردبررس تطبیقی بامطالعه همراه ایران موضوعه وقحق و فقه  دیدگاه از را حق

. کند ارائه "منسجم نظریه" یک عنوانبه و نماید تبیین را آن احکام و مبانی سخن دیگر به
 و گرددمی مطرح خصوصی حقوق اساسی سازي عنوان تحت کنونی حقوق در نگاه این

 شود، مالکیت حوزه قوانین تغییر به ملزم مقنن شودمی باعث شود، پذیرفته اگر است بدیهی
: گفت باید نتیجه عنوانبه. گرددمی مربوط نیز عمومی حقوق حوزه به خودخودبه که امري

 مکلف حکومت، و است جامعه افراد براي ضروري و مسلم حقی زندگی، هايحداقل داشتن
 شهروندان کند، امتناع آن انجام از کهیدرصورت و باشدمی خود شهروندان براي آن تأمین به

 . نمایند محکوم را حکومت و مطالبه را آن توانندمی
 

 دولت تکلیف، حق، اجتماعی، مالکیت، عدالت زندگی، هايحداقل تأمین :کلیدي واژگان
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  مقدمه
 نیازهاي تأمین ها،حکومت مهم وظایف ازجمله اجتماعی، عدالت به مربوط يهاشهیاند در

 مردم تمام براي امکانات از حداقلی که ياگونهبه است، آنها حق عنوانبه مردم اساسی و اولیه
 جامعه یک شهروندان گریدانیببه. گردد فراهم بودن، جامعه عضو و بودن انسان صرفبه جامعه،
 .هستند ضروري اموالی داشتن دسترس در و مالکیت از حداقلی مستحق
 تمام براي ندموظف هاحکومت آن، اساس بر که هستیم ياهینظر ارائه پی در پژوهش این در

 از است عبارت حق، این محتواي. نمایند فراهم را زندگی امکانات از حداقلی خود، جامعه افراد
 نیازهاي اوالً کهيطوربه شود، مهیا جامعه در فرد هر براي باید که ،هاداشته از شایسته حداقلی
 انسانی، هر ثانیاً و شود برآورده بهداشت و پوشاك خوراك، مسکن، نظیر انسان هر اولیۀ و اساسی

 ظهور منصۀ به جامعه در را خود مشروع هايتوانایی و استعدادها که باشد داشته را امکان این
 .1شغل داشتن احساس شرمساري، بدون جامعه در فعالیت نظیر برساند،
 منشور 25 مادة 1 دبن مندرجات را اصلی مالك دانانحقوق برخی حق، این مصادیق مورد در

 تأمین براي مناسبی زندگی سطح از دارد حق کس هر«: داردمی مقرر که 2 دانندمی ملل سازمان
 و پزشکی هايمراقبت مسکن، پوشاك، خوراك، ازجمله اشخانواده و خود رفاه و سالمتی
 نقص ي،بیمار بیکاري، مواقع در که دارد حق چنینهم و گردد برخوردار اجتماعی الزم خدمات

 امرارمعاش وسایل انسان، ارادة از خارج عللی به که دیگري موارد سایر در یا پیري بیوگی، اعضا،
 ...».  شود برخوردار زندگی آبرومندانه شرایط از باشد، دادهازدست را

 ایران اسالمی جمهوري اقتصاد ضوابط و هاهیپا ازجمله ،43 اصل 1 بند در هم ایران اساسی قانون
 و وپرورشآموزش درمان بهداشت، پوشاك، خوراك، مسکن،: مانند اساسی نیازهاي ینتأم را

 به مستقالً هم خود اصول برخی در و کند،می بیان همه براي خانواده تشکیل براي الزم امکانات
 و اجتماعی تأمین از برخورداري حق ،)28 اصل( شغل داشتن: نظیر پردازدیم مصادیق برخی

 .3)31 اصل( مسکن حق و) 30 اصل(  رایگان آموزش حق ،)29 اصل( درمان و بهداشت
                                                                                                     

 . است یادکرده) The floor thesis( "کف نظریۀ " عنوان تحت حکومت تعهد این از مانزر اساس همین بر .1
Munzer, Stephen ,A Theory of Property ,Cambridge University Press ,1990,p 241. 
2.Harris, J.W ,Property  and Justice ,Oxford ,First  published  , .1996 , p 281  -  

 مجمع 1966 دسامبر 16 مصوب فرهنگی و اجتماعی - اقتصادي حقوق یالمللنیب میثاق در ذکرشده موارد چنینهم .3
 هم ایران حقوق در. هستند اعتناقابل م1959 نوامبر بیستم مصوب کودك حقوق جهانی اعالمیۀ و متحد ملل سازمان عمومی
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. درآیند ملکیت صورتبه نیازمند فرد براي هاحداقل همیشه نیست الزم داشت، توجه باید البته
 برخی تأمین الزمۀ ملکیت ایجاد. است  آبرومندانه زندگی براي الزم حداقل تأمین و نیاز رفع مهم

 که بهداشت تأمین نظیر نیست، الزامی ملکیت موارد برخی به راجع ولی پوشاك نظیر است نیازها
 .1گردد ارائه بهداشتی رایگان خدمات است کافی

 مردم حتی و دولت حقوقی مهم تعهد این است شده سعی جدید، دیدي با حاضر مقاله در
 نقر حقوق خصوصی برجسته دانحقوق کربونیه، اینکه جالب. شود بررسی نیازمندان به نسبت
 عدم فرانسه، خصوصی حقوق دانانحقوق خطاهاي و هایکوتاه ازجمله است معتقد فرانسه، بیستم
 در جامعه افراد مهم حق این جدي مطالعه عدم از حکایت که ،2است بوده حق این به جدي توجه

 یاساس را، هاییتالش چنین کنونی، حقوق در( دارد عمومی حقوق حتی و خصوصی حقوق
 دیدگاه این پذیرش). نامندمی) Constitutionalization of private law( صیخصو حقوق يساز

 نهادي عنوانبه مالکیت درواقع. نماید اقدام مالکیت قوانین تعدیل به نسبت مقنن گرددمی باعث
 را اموال از افراد،) موسع معناي در( استفادة نحوة -1: دارد اصلی کارکرد دو جامعه، در حقوقی

 نظریه اگر حال .3کندمی معین را جامعه در ثروت و اموال تخصیص نحوة -2 دکنمی مشخص
 چنینهم و خصوصی مالکیت به مربوط مقررات شکیب شود، پذیرفته پژوهش این در شدهمطرح

  .گرفت خواهد قرار تأثیر تحت عمومی مالکیت
 گیرينتیجه آخر در و بررسی را موضوع ترتیب به قسمت، چندین طی نظریه، بهتر تبیین جهت 

 .کرد خواهیم
 

 اندیشمندان کالم و  تاریخی سابقۀ: الف
 الهی ادیان در. دارد کهنی تاریخی ریشۀ اما ،نمایدمی حق جدید این شناختن رسمیت به گرچه

                                                                                                     
 دیدن براي. است استناد قابل دین مستثیات به راجع  مدنی دادرسی آیین قانون 524 مادة در شدهیمعرف مصادیق ازجمله
 راهبردهاي( اجتماعی هايحمایت و رفاه دولت کریستیانا، برانت،: ك.ر هاحداقل تعیین به راجع دانانحقوق غیر هايدیدگاه

 .بعد به 167 ،ص.1383 اول، چ اجتماعی، تأمین پژوهشهاي مالی مؤسسۀ  پور، همایون هرمز ترجمۀ ،)فقرزدایی
1. Harris,op.cit,p 286 
2. Les civilistes du début du XXe siècle ont eu tort de ne pas prendre ce mouvement plus au 
sérieux  .-  Carbonnier, Jean ,Flexible Droit  ,L.G.D.J  ,7  ͤ edition ,1992,p381 
3. Harris ,op.cit ,pp 4,140. 
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 از و کرده کمک فقیر افراد به که است بوده جامعه وظیفۀ و شدهشناخته حق این ابتدا همان از
: «... است آمده ")اسالم قبل( گذشته پیامبران و امم" به راجع قرآن در مثالً. نمایند دستگیري ایشان

 این و بپردازند را زکات و...  بپرستند را خدا اینکه جز بود، نشده داده دستوري] کتاب اهل[ آنها به
 و نموده استفاده "القیمه دین" عبارت از خداوند آیه این در) 5/بینه( »پایدار و مستقیم آیین است

 ازجمله نیازمندان به کمک بنابراین،. است الهی ادیان همۀ پابرجاي و ثابت اصول آن، از منظور
 1است. الهی ادیان اساسی اصول
 قرآن در خداوند و است نیازمندان به کمک دین، اساسی اصول و مبانی از یکی اسالم در
 راستا این در هم روایات و) 24-25/ معارج -38/ روم( است کرده نیازمندان "حق" از تعبیر صریحاً

: اینکه بر مبنی ، 2اندکرده نقل هم سنت اهل که دارند سخنی) ع( علی حضرت مثالً ،شمارندیب
 در یا بپردازند آنان به خود مال از نیازمندان، نیازِ رفع ةاندازبه است کرده واجب اغنیا بر خداوند

 هیچ. است داده قرار را مستمندان روزي متمکن، افراد اموال در خداوند«: فرمایندمی البالغهنهج
 اندیشه در اساس، همین بر. 3»باشد کرده محروم حقش از را او متمکنی اینکه مگر نشد فقیر فردي
 است فقر کردن کنشهیر و نیازمندان نیاز رفع حکومت، مهم وظایف ازجمله مسلمان، فقهاي

 جامعه اغنیاي اهمال و حکومت ضعف از نشان ،شود یافت فقیري اسالمی جامعه در اگر بنابراین،4
 .دارد

 حکومت بود معتقد ارسطو مثالً: شودمی دیده حق این سابق نیز دانانحقوق و فیلسوفان اندیشۀ در
 دهد قرار شهروند هر دسترس در پرمایه، و خوب انسانی زندگی یک براي را الزم شرایط باید

 ژاك ژان. 5ردیگیبرم در را یونانی مردان تنها و است قمضی بسیار او نظر در شهروند دایرة گرچه(
 آنها براي کشورشان اگر بورزند، عشق کشورشان به باید آدمیان چگونه«: پرسدمی هم روسو

 که دارد ارزانی را چیزهایی فقط ایشان به و باشد نداشته دارد، بیگانگان براي ازآنچه بیش يزیچچیه
                                                                                                     

 ) .205 ص ،1374 اسالمیه، دارالکتاب ،نمونه تفسیر ناصر، شیرازي، مکارم . .1
 181 ،ص 2007، دارالسالم ،االسالمی االقتصادي نظام فی الفردیه الملکیه محمد، بلتاجی، ..2
 و االسالمی الفقه وهبه، زحیلی،-485 ،ص328 شمارة مواعظ، البالغه، نهج  ،391 ،53 نامۀ البالغه، نهج: ك.ر همچنین ..3

 و اسالم محمود، سید طالقانی، -183 الی 181 ص پیشین، بلتاجی، -34 ص ،.2008 دارالفکر، انتشارات دمشق، ،4 ج ،ادلته
 .254 ص ،1344 انتشار، سهامی شرکت ،مالکیت

 اول، چاپ) ع( صادق امام تعلیماتی و تحقیقاتی ،مؤسسۀاسالمی اقتصاد سیماي جعفر، سبحانی، - 53 ،ص پیشین زحیلی،. .4
 186 ص ،1378

 85 ص.1385  سوم، چ خوارزمی، انتشارت سهامی شرکت فوالدوند،... ا عزت ترجمۀ ،بزرگ فالسفۀ براین، مگی،.  .5
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 بسیار فرانسه مدنی قانون در که او يهاشهیدر اند  کهاین دیگر.  1»کند؟ دریغ تواندنمی کسهیچ از
 دارد وجود نیازمندان ضروري حوائج رفع جهت اغنیا از اضافی ثروت اخذ جواز به اعتقاد بوده، مؤثر

 در و است شده دانسته جامعه افراد مسلم حقوق از حق، این نیز کنونی اجتماعی يهاشهیاند در .2 
 در بشر حقوق جهانی اعالمیۀ. شودمی بیان حق یک عنوانبه کمدست مختلف يکشورها قوانین
 . دارد امر این به اشاره هم ما اساسی قانون دیدیم و است پرداخته حق این به متعدد اصول

 

 ب: مبانی نظریه
 را مهم حق این مبانی که است این ، عدالت طالب دانانحقوق وظایف ترینمهم از یکی

 پذیرفته یراحتبه طرفازیک باشد، متقن و روشن مبانی داراي حق، این اگر زیرا .کنند بررسی
 ترینمهم. گرددمی مطالبه قاطعانه دیگر طرف از و گرددمی حقوقی هنجار به تبدیل و شودمی
 به بند، چندین در هستند، نقد قابل قطعاً و است رسیده رابطه این در نویسنده نظر به که يایمبان

 :گرددمی بیان لذی شرح
 

 جامعه عمومی منابع به نسبت همگانی حق وجود: ب -1
 چراکه.  باشدمی آیندگان چه و فعلی نسل چه جهان، مردم همۀ به متعلق بشریت مشترك منابع

 رعایت به مشروط آنها از برداريبهره هرگونه و نکشیده زحمتی هیچ آنها آمدن وجود به براي بشر
  .است  همگان حق

 شدهپذیرفته اولیه قاعدة عنوانبه جهان بودن مشترك ارسطویی، فکري سنت در نکهآ توضیح
 بر مردم مشترك مالکیت از سخن هم پوفندرف و گروسیوس کانت، نظیر بزرگی فالسفۀ و 3است

                                                                                                     
 براي "طبیعی حقی" را حداقل از برخورداري حق میالدي، 1859 الس در خود کتاب در اوئت، فرانسوا فرانسه، در ..1

. است ستودنی زمینه این در هم هگل هاي اندیشه). op.cit,p 102 :Cité par -Carbonnier ,Jean(میدانست همگان
 خالقیا وظیفهاي را آن ولی کند،کندمینمی یاد حقوقی الزام یک عنوان به ثروت، شایستۀ حداقل تأمین از وي گرچه

 داشته دسترسی خود، نیازهاي برآوردن براي خود زندگی گذران امکان به باید آدمیان همۀ که این: «... میگوید او میداند،
 اما،. است خیرخواهانه راستی به گردد،می بیان نامحدود صورت این به که زمانی و است اخالقی آرزویی سویی از باشند،

 فلسفۀ عناصر کتاب دوم فصل در او چنینهم) 83 ،ص1378 هگل،( »ندارد عینی وبوج خیرخواهانه، چیزهاي همۀ مانند
 حوزهه مایکل، والزر، .دارد زمینه این در واالیی هاي اندیشه بعد، به 238 بند ،"صنف و پلیس" قسمت در باالخص خود حق
 119 ص.1389اول، چاپ ثالث، نشر نجفی، صالح ترجمۀ برابري، و کثرتگرایی از دفاع در عدالت اي

 .128 ،ص1388 دوم، چ آگاه، نشر کالنتریان، مرتضی ترجمۀ ،حقوقی هاي اندیشه فیلیپ، مالوري،.  .2
3. Gordley, James ,Foundations of Private Law ,Oxford, 2006   , p.146. 
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 مقدم عقلیِ قاعدة مطابق کمدست کنیم، نگاه مسئله به هم عقلی دید از اگر 1.اندگفته زمین کره
 و دارند شدن مالک جهت برابر، تقدم حق همگان ، 3 ترتب بر تشریک و 2تبعیض رب تساوي بودنِ

 کار، ازجمله يالهیوس هر به جامعه منابع به نسبت جامعه افراد شدن مالک حق بر مقدم حق، این
 در آنچه هر و هستی عالم نیز، اسالم ازجمله الهی ادیان اعتقاد بر بنا. 4است...  و تصرف نخستین
 انسان وقربارج به نظر. اوست تکوینی ملکیت در و او به متعلق و خداوند ختهسا اوست،

 عالم که نموده بیان قرآن متعدد اتیدرآ خداوند ،)30/بقره( زمین در بودنش خلیفه و) 70/اسراء(
 بسیار آیات زمینه این در. است داده قرار کردن آباد و استفاده جهت ،هاانسان تمام اختیار در را

 :کنیممی تقسیم دسته چهار به را مربوطه آیات نوین، ياوهیش به. است صریح حالنیدرع و جالب
 در آنها و آفرید انسان براي را هایشنعمت و جهان خداوند، که مضمون این حاوي آیات .1

 .5انسانند خدمت
 و قرارداد زندگی و آرامش محل و بستر را زمین خداوند، که مضمون این حاوي آیات .2

 .6ساخت فراهم آن در را انسان زندگی امکانات
 مقرر انسان براي را زمین بر حکومت و مالکیت خداوند، که مضمون این حاوي آیات .3
 .7است کرده
 پاك هايروزي و هانعمت از: فرمایدمی هاانسان به خداوند، که مضمون این حاوي آیات .4
 .8نمایید استفاده و بخورید شدهداده قرار

                                                                                                     
1.  .113 , n ̊  113 pTerré ,François et Simler ,Philippe ,Droit Civil ,Les Biens , ,Dalloz  7  ͤ edition 
 ,Weill, A et Terré, F et Simler, P  ,Droit Civil ,Les Biens , Dalloz, 1985 ,p .99 n̊102.  

 نقش انتشارات  ، بیدي، دره صانعی منوچهر ترجمۀ ،)حق تعلیم الطبیعی مابعد مبانی( اخالق الطبیعۀ مابعد ایمانوئل، کانت، -
 .111و99 ،صص1380 اول، چ نگار، و
 و حکمت پژوهشی موسسۀ ،عملی عقل کاوشهاي مهدي، یزدي، حائري. میخوانند "نسبتها اشرف" را تساوي لسفه،ف در .2

 ). کنندمی تأیید را آن طوسی، نصیرالدین خواجه سخن نقل ضمن کتاب در ایشان.( بعد به 265 ص ،1384 ایران، فلسفۀ
 248 ص.1380پنجم، چ نش،دا گنج کتابخانۀ ،اموال حقوق ،جعفر محمد لنگرودي، جعفري .3
 ص ،1392 دوم، چاپ انتشار، سهامی شرکت ،مالکیت حق فلسفه ،رحیم پیلوار، خصوصی، مالکیت حق مبانی دیدن براي .4

 بعد به 107
 -16-10، 5/نحل -10/فصلت -32/عبس - 19-20/حجر -15/ملک - 10-12/رحمان -10/ اعراف -267 ،29/ بقره .5

 .35-30/یس -33-30/نازعات -11-7/ق-20/لقمان -32/ابراهیم
 .10/زخرف-22-18/مؤمنون - 6/نبأ -64/غافر - 53/طه -25،10/ اعراف -22/ بقره .6
 .13/جاثیه - 65/ حج -10/اعراف .7
 حضرت 54،81/طه - 114/ نحل - 88/مائده -24،31،160،161،161 ،19/اعراف -142-119،141/ انعام -168،172/بقره .8
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: کنندمی تصریح المیزان در طباطبائی عالمۀ دارند،برمی گام راه همین رد نیز مسلمان علماي
 در مردم همه به قرآن در مذکور متعدد آیات خطاب زیرا 1. »دارد تعلق مردم همۀ به دنیا اموال«

 مشترك مالکیت نخستین قاعدة و دارند دنیا بر مشترك حقی مردم همه سانبدین. زمانه است همه
 مطابق و اسالم در گفت باید دیگر طرف از. است جهان به نسبت هازمان تمام در بشر ابناي تمام

 براي زمین، يهانعمت از برداريبهره امکان... « ابتدایی وضعیت در تساوي حکومت عقلی قاعدة
 »یکسانند جویندگان همه براي هابهره آن و: سواءللسائلین«: است مقررشده یکسان به همگان

 بر را کسهیچ بخشیدن، نعمت در خداوند که معناست بدین قرآن، سخن این). 10/فصلت(
 و دارند جهان از برداريبهره در مساوي حق هاانسان همۀ ،گریدانیببه. 2»است نداده برتري دیگري
 . دارد پاس را حق این که است حکومت تکلیف

تمام افراد  کمدست هک است این حق، این الزمۀ رسد،می نظر به مقدمه، دو این به توجه با
 این از محرومینِ که ندارد دلیلی هیچ صورت این غیر ، درداموال را داشته باشن از حداقلی جامعه
 مثل ریناپذ دیتجد طبیعی منابع مورد در خصوصبه بپذیرند، بالعوض را بقیه مالکیت ،هاثروت

 بابت ما از که داري حقی چه تو.. «: گویدمی متأثرکننده جمالتی در روسو، ژاك ژان. گاز و نفت
 از برخی که دانینمی آیا کنی؟] مالکیت[ عوض مطالبۀ ،میانخواسته تو از که کاري دادن انجام

 و صریح رضایت باید تو! هستند گرسنه داري، فراوان آن از تو آنچه به نیاز علت به تو همنوعان
 الزم بقایت براي ازآنچه بیش  هآنک از قبل باشی، داشته] مالکیت پذیرش براي[ را بشر همگانی

: گفتمی که است معروف هم پرودن اندازنیطن سخن این3»کنی تملک عمومی ذخایر از است،
 مالکیت حق فواید از ايعده که ايجامعه در سخن این شک بدون. »است دزدي همانا مالکیت،«

 سرسخت مدافع که هم الك جان حتی. کندمی صدق شوند، محروم جامعه منابع بر خود کلی
 و اشیاء تملک پول، ایجاد از پیش و طبیعی وضعیت در کندمی  اذعان است، خصوصی مالکیت

                                                                                                     
 نیز آنان و رسانند سود شما به که داده فرمان را] آسمان و زمین[ دو آن خدا... «: میفرمایند الغهالب نهج در هم) ع( علی

 ).177 ،143 خطبه ،البالغه  نهج(  »...  کردند قیام پس کنند، قیام شما مصالح به دارند دستور و اند کرده اطاعت
 .272 ،ص4 ج ،.1374 اسالمی، انتشارات دفتر همدانی، وسويم باقر محمد سید ترجمۀ ،تفسیرالمیزان حسین، محمد طباطبائی، .1
 طباطبائی، عالمه: ك.ر چنینهم 248  ،ص.1386 پنجم، چ اسراء، نشر مرکز ،بشر حقوق فلسفۀ ،...عبدا آملی، جوادي .2

 .552 ،ص17 ج پیشین،
3.  Harris,op.cit ,p .291. 
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 .1است "دزدي" دیگران، براي اموال آن از گذاردن باقی بدون جهان منابع
 مالکیت حق تالش، و کار به دعوت کنار در اسالم، در نویسنده نظر به کرد تأکید باید پایان در

 نگاه در سخن دیگر به. است شدهشناخته رسمیت به آن هايثروت و زمین بر بشر ابناي تمام عمومی
: است کافی ایشان اولیه نیازهاي رفع براي کمدست ، کرده اعطا هاانسان به خداوند آنچه الهی ادیان

 یا) 10/فصلت( »است داده قرار زمین، يدررو تقاضاکنندگان براي کافی ةاندازبه غذا خداوند«
 هر آنها غلط اجراي یا ناعادالنه قوانین اثر در اگر پس). 7/هود( »خداست بر ياجنبنده هر روزي«

. است گرفته صورت هم حقبه تجاوز شود، محروم اولیه نیازهاي رفع جهت منابع این از کس
 ،بر خود را موجودات تمام روزي خداوند اوالً که دیآیبرم خداوند آیات مجموع از گریدانیببه

 ،هازمان تمام در بشر ابناي تمام اولیه نیاز رفع اندازهبه کمدست ثانیاً و) 7/هود( است کرده واجب
 جهان در اساسی و اولیه نیازهاي از محروم ايعده اینکه بنابراین). 10/فصلت(دارد وجود روزي
 .است شدهگرفته نادیده فقرا حق که است آنها عادالنه اجراي عدم یا قوانین نقص از نشان باشند،
 »جامعه منابع به نسبت افراد کلی حق« بین هماهنگی نوعی ،رسدمی نظر به توصیف این با

 سو دیگر از زیرا. شودمی ایجاد دیگر طرف از آنها »وکارکسب و فعالیت حق« و طرفازیک
 و دکنن درآمد کسب و داشته شغل که آزادند و دارند هم وکارکسب و فعالیت حق جامعه افراد
 جامعه منابع بر خود کلی حق استناد به تواندنمی کسی و برسد آنها خود به هم فعالیتشان نتیجۀ

 بکر باید عمومی منابع و نیست آنها مالکیت نتیجتاً و جامعه افراد دیگر فعالیت به راضی بگوید،
 براي پیشینی و کلی حقی شده، تملک منابع در هم و نشده تملک منابع در هم البته! بمانند باقی
 .گرددمی متجلی هاحداقل تأمین صورتبه که دارد، وجود جامعه افراد تمام

 را شرعی زکات میزان به نیازمندان و فقرا مالکیت حق فقه، در فقها برخی اینکه رسدمی نظر به
 برخی در. دارد دیدگاه این در ریشه ،2دانندمی مال عین در و "وضعی" ثروتمندان، دارایی در
 دانانحقوق از یکی.  3است شده اغنیا مال در فقرا "شراکت" از صحبت صریحاً نیز یاتروا

                                                                                                     
 چاپ نی، نشر عضدانلو، حمید ترجمه ،)فرسن مک و کارپنتر زا هایی مقدمه با( حکومت دربارة اي رساله جان، الك، .1

 .111 ،ص 1387اول،
 الوسائل مستدرك تقی، محمد بن حسین نوري،: ك.ر. میدزدند را فقیران توشۀ ثروتمندان: است آمده شیعه روایی منابع در
 .380 ،ص11 ج ،1408 ، البیت آل مؤسسۀ ،المسائل مستنبط و
 41 ص ق.ه 1411 ،)ع(علی امام مؤسسه دوم، جلد ،الفقهیه القواعد: ناصر رازي،شی مکارم: ك.ر جمله از .2
 .219 و 215 صص ،1409  ،9 ج البیت، آل مؤسسۀ ،الشیعه وسائل حسن، بن محمد عاملی، حر: ك.ر جمله از .3
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 یک براي ،)مالکیت حداقل مانند( نوین فردي حقوق: گویدمی مشابه گفتاري در هم فرانسوي
  حق و شود »تجزیه« حق این برابر در مالکان، مالکیت حق شودمی باعث و شدهشناخته انسان

  1گیرد. قرار مالکان حق کنار در نیازمندان
  مالکیت مشروعیت بودن شرطپیش: ب -2

 جامعه، افراد تمام براي مالکیت حداقل تأمین بدون معتقدند فالسفه و دانانحقوق از برخی
 دیگربیانبه.2 است عدالت خالف و وجهبی کامالً جامعه، افراد مابقی مالکیت از حمایت هرگونه
 افراد دیگر براي مالکیت از حداقلی تأمین بدون جامعه، افراد از ايعده براي مالکیت پذیرش
 و بپذیرد وضعیت این در را مالکیت خصوصی حقوق، ندارد دلیلی و نیست پذیرشقابل جامعه،

 ايعده مالکیت بخواهد جامعه مردم تمام از و کند مالکین و مالکیت شامل را خود هايحمایت
 تمام ضمنی یا صریح توافق به را مالکیت که کسانی به راجع باالخص سخن این. بپذیرند را خاص

 . کندمی صدق ،کنندمی مستند جامعه افراد
 کس هر«: گویدمی آلمانی فیلسوف فیخته مثالً. است دارریشه امري فلسفه در اندیشه این 

 آن با بتوانند حکومت اتباع همۀ که شرطی به و صورت در تنها است، خویش دارایی مالک
 حکومت اتباع و باشد نیافتهتحقق شرط این کهدرصورتی و کنند زندگی دارند، که زهاییچی

 حکومت فیخته، نظر در. »شد خواهد ایشان دارایی ،]مالکان دیگر[ داراییِ آن کنند، چنین نتوانند
 بتوانند جامعه اعضاي کند که تقسیم ايگونهبه خود اتباع میان را هاثروت که دارد تکلیف و حق

 مبالغ که زنانی و مردان: «گویدمی هم والزر. 3کنند زندگی دارند، آنچه بنیاد بر تولید، با همراه
 به ،اندنشده برآورده] جامعه افراد تمام[ نیازهاي که زمانی همآن کنند،می تملک پول هنگفتی
 . 4دکننمی تحریف و گرفته خود سلطۀ زیر را رفاه و امنیت توزیع که مانندمی جبارانی

 براي کنارش در گردد،می اعطا جامعه در که مالکیتی حق هرگونه گفت باید سانبدین
 را شبی مسلمانی، اگر است آمده هم روایات در دارد وجود هاحداقل بر حقی جامعه، محرومین

                                                                                                     
1. MorinG,Le Sens de l ̓ Evolution Contemporaine de Droit de Propriété en ,Le Droit Privé 
Français au Milieux de xx siècle ,T.2   ,1950 p  .15  
2. Waldron, Jeremy ,The Right to Private Property , oxford, 2002, p.326-Harris,op.cit ,
p.285 

 448 فریدریش،پیشین،ص ویلهم گئورگ هگل، .3
 137ص،  پیشینین والزر،  .4
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 ماعون سورة در خداوند راستا همین در. 1ندارد وجود دیگران براي مالکیتی کند، سر نیازمند
). 7/ماعون( »نمایندمی منع زندگی ضروري وسایل از را دیگران که برکسانی واي پس«: دفرمایمی

 مالکیت از حمایت محروم، مردم از تواننمی بنابراین. نیست مطلق افراد مالکیت اینکه از کنایه
 به راجع احکام بدون را  سرقت منع احکام توانمی آیا یراستبه. بود متوقع را دیگران خصوصی

 . هستند تجزیه رقابلیغ احکام این اجراي نویسنده نظر به کرد؟ اجرا بینوایان و فقرا به کمک
 

 اتیحق ح و یکرامت انسان: ب-3
 معتقد است که کانت از بعد باالخص غرب فلسفۀ در که است حقی ،هاانسان کرامت حق

 حقوق، مرکز نوانعبه انسان که معنا بدین. است شده جدي 2وسیله، نه و غایتند خود هاانسان
 . است کرامت داراي و شریف
 اسراء سورة در مهم ياهیآ در خداوند. دارد طوالنی ياسابقه الهی ادیان در اندیشه این

 داشته گرامی را هاانسان تمام خداوند که معنا بدین. 3)70/اسراء( »آدمیبن کرمنا لقد«: فرمایدمی
 احترام ایران اسالمی جمهوري نظام مبانی ازجمله ،هم اساسی قانون دوم اصل 3 بند مطابق. 4است

 .است »...  انسان واالي ارزش و کرامت« به
 براي است موظف حکومت و است الزم حق این تضمین جهت مالکیت از حداقلی شکیب
 در فقر اثر در انسانی کرامت صورت این غیر در زیرا. کند فراهم را مهم نیجامعه ا افراد تمام

 .گیردمی قرار تجاوزات انواع معرض
 معناي در را، مالکیت حق با حیات حق تعارض ،درگذشته گفت باید هم حیات حق مورد در
 که کند نقض را مالکیت حق توانستمی زمانی فقط حیات، حق یعنی. کردندمی تفسیر مضیق

 لکیتما حق بتواند، حیات حق به استناد آنگاه و باشد تلف حال در تشنگی یا گرسنگی از شخص

                                                                                                     
 58 پیشین،ص زحیلی، .1
 73 ص پیشین، کانت، .2
 شدن دمیده یا انسان، به الهی اسماء تعلیم بر مبنی بقره سورة 31 آیۀ به جمله از چنین،هم انسان واالي مقام اثبات جهت .3

 .کرد استناد توانمی) 4/تین( نظام و صورت بهترین در او آفرینش یا) 29/حجر( انسان در الهی روح
 چرخ و انسان است جوهر. برت آویز اعطیناك طوق/ رتس فرق بر کرمناست تاج: میفرماید مثنوي پنجم دفتر در مولوي .4
 اول، هرمس،چاپ انتشارات نیکلسون،. ا رینولد تصحیح به معنوي مثنوي. غرض او و اند پایه و فرع جمله/ عرض را او

 .880 ص ،1382
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 معنی به نه حیات حق امروزه، ولی. بردارد اجباربه ولو آب یا غذا او از و کند نقض را دیگري
 تأمین آن، الزمۀ که است یافته تعالی و توسعه ،"شایسته حیات حق" معنی به بلکه گذشته، مضیق

 معنا همین هم، متحد ملل سازمان منشور 25 مادة در دیدیم و است هاداشته از حداقلی
 .است شدهگنجانده

 ،هاانسان مبنا این بر اساس. اندشدهبیترک انسان باکرامت حیات حق اکنون رسد،می نظر به
. آید میان به حقوق سایر از سخن بعد تا باشند داشته جامعه در شایسته و باکرامت حیاتی باید ابتدا

 حق وزن يامروز تعبیر به و اردند را بنیادین و مهم حق این با مقابله تاب دیگري حق هیچ بنابراین
 صرفبه انسان: داد تمیز باید را مرحله دو پس. باشدمی ترسنگین حقوق دیگر از شایسته حیات
 آن مستحق بعد، مرحله در و اساسی نیازهاي بر حق مثل است حقوق برخی مستحق بودن انسان

 .آوردمی دست به که است حقوقی
 به بعد شود توجه هاانسان انسانیت به باید اول مقنن، نظر رد اندفتهگ برخی هم کنونی حقوق در

 فراموش را انسان خود و کند دفاع مالکیت و مالک از فقط حکومتی اگر بنابراین1 آنها مالکیت
 ما نکنیم فراموش عالوهبه. نباشند مالک برخی است ممکن زیرا است، شده اشتباه مرتکب کند،

 ممکن پس 2!شویممی پرتاب دنیا این به هایدگر قول به و کنیمینم تعیین جهان در را خود جایگاه
 در ریشههم رالز جان »نخستین وضعیت« فرض. بودیممی دیگري فرد جایگاه در ما از هرکدام بود

 جامعه در انسان جایگاه مختلفی علل  به بعداً است ممکن قیاس، همین بر). دارد مشغولیدل همین
 نباید آیا.  3...  و شود بدبیاري دچار کسی یا! شوند جابجا نوزادان ستانبیمار در مثالً شود، عوض

 همه کند،می حکم انصاف و عقل پس رفت؟ مصائب گونهاین جنگ به ها،حداقل تأمین با
 .باشند مندبهره انسانی حقوق حداقل از هاانسان
 

  اجتماعی همبستگی :ب-4
 برخی برخالف زمین مغرب در. است اجتماعی گیهمبست قاعدة ها،حداقل تأمین مبانی ازجمله

                                                                                                     
1. Carbonnier,op.cit ,p 192-- Ryan, Alan ,Property and Political Theory ,Basil Blackwell 
Inc ,  , First published  ,1984, p. 282     

 144 پیشین،ص براین، مگی، .2
: گرددمی تلقی عدالت  مقتضاي امروز که است شده مطرح سخنی میالد از قبل  4 قرن در لیکیاس هاي خطابه از یکی در .3
 .129 پیشین،ص والزر،: از نقل. »شود قسمت اجتماع، اعضاي همۀ بین کلی طور به باید بد یا نیک باشد، چه هر بخت«
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 نسبت! دشمن حتی و غریبه مستقل، کامالً موجوداتی را افراد که میالدي، 18 و 17 قرون فالسفۀ
 اصالت جامعه براي تنهانه و گرفت قوت اجتماعی هاياندیشه 19 قرن از دانستند،می یکدیگر به

 اسالم و مسیحیت در. نمودند افراد میان بستگیهم و تعاون حس ایجاد در سعی بلکه شدند، قائل
 یکدیگر به هاانسان کردن وصل در سعی الهی ادیان و است قوي بسیار اجتماعی هاياندیشه نیز

 .دارند
 جامعه در فراوان برکات و آثار اجتماعی، همبستگی قاعدة و اصل پذیرش رسدمی نظر به 
 در فوق قاعدة پذیرش آثار ازجمله. گرددیم جامعه فرهنگ و انسانیت پیشرفت باعث و دارد

 فراهم جامعه نیازمندان براي را مالکیت از حداقلی موظفند جامعه، غنی افراد که، است این حقوق
 . اندنکردهعمل خود همبستگی از ناشی تعهد به صورت این غیر در و کنند

 برادري به قائل و رفته پیشتر اسالم بلکه ،شدهپذیرفته تنهانه اجتماعی همبستگی اصل اسالم، در
 پرسید، ایشان از) ع( صادق امام یاران از یکی که است آمده روایات در. 1است مردم تمام میان

 مشکل رفع براي نیز زکات میزان. هستند گرسنه آنها از فراوانی گروه و ثروتمند مردم از برخی
 به و نموده) تعاون( همکاري گریکدی با باید مسلمانان«: فرمودند) ع( صادق امام. نیست کافی

 .2»برسانند یاري نیازمندان
 بازار نظام در: گفتمی که هایک ادعاي به پاسخ در نیز، ال کامن بزرگ دانحقوق اونوره

 ندارند خانوادگی نسبت باهم جامعه افراد چنینهم و است مقصر بدونِ و طبیعی ايعده فقر آزاد،
 همدیگر به دستگیري و کمک جهت خود اموال از قسمتی ياعطا به موظف را آنها ما اینکه تا

 موظف جامعه افراد که نیست این اشالزمه بپذیریم، را سخن این اینکه فرض به: گویدمی کنیم،
 انسانی و دهدمی رخ تصادفی کنید، فرض اینکه به میزند مثال و نباشند یکدیگر به کمک به

 از تمکن صورت در جامعه افراد دیگر آیا است، نفراوا و طبیعی اکنون که امري. گردد مجروح

                                                                                                     
 مسلمانان غیر هنوز که اي منطقه یعنی مصر به رفتن از قبل اشتر مالک به خطاب البالغه نهج 53 نامه در ع( علی حضرت .1

 هرگز، مبادا. باش مهربان و دوست همه با و ده، قرار خویش دل پوشش را مردم با مهربانى: میفرماید بودند، آنجا در زیادي
 همانند دیگر دسته و تو، دینى برادر اىدسته اند،دسته دو مردم زیرا دانى، غنیمت را آنان خوردن که باشى ارىشک حیوان چونان

 اشتباهى ناخواسته، و خواسته یا مىشود، عارض آنان بر هایىعلّت یا زندمى سر آنان از گناهى اگر  .مىباشند آفرینش در تو
 .گیرد آسان تو بر و ببخشاید را تو خدا دارى دوست که گونه آن گیر، آسان آنان بر و ببخشاى را آنان مىگردند، مرتکب

 داراي و میشوند زاییده یکسان حقوق و حیثیت با و میآیند دنیا به آزاد بشر افراد همه«: بشر حقوق جهانی اعالمیه 1 ماده .2
 .»کنند رفتار برادري روحیه با یکدیگر با باید و باشند-می وجدان و خرد موهبت
 170 ص ،1380 رازي، دانشگاه ،)اقتصادنا تلخیص و تحلیل( اسالمی اقتصاد پیشرفتۀ فقهی مبانی ،...یدا دادگر،
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 حادثه در یا و نباشند او خویشاوند اینکه ولو کنند، کمک مجروح فرد این به ندارند وظیفه کمک،
 همچون جامعه" تمثیل از کمک با خود حق فلسفۀ کتاب در هم هگل. 1باشند نداشته دخالتی هیچ

 را نیازشان و کرد رفتار خانواده از عضوي همچون تهیدستان با باید: گویدمی "اعضا براي پدري
 . 2است مدنی جامعۀ فرزند فرد، دیگربیانبه ساخت، برطرف

 که است جامعه افراد وظیفۀ هم و حکومت وظیفۀ هم گفت، باید قسمت این نتیجه عنوانبه
 نه است ازمنداننی حق هاحداقل این و کنند فراهم جامعه نیازمندان تمام براي را دارایی از حداقلی

 براي حق این تأمین حکومت، بودن موفق هايشاخص از یکی امروزه کهاین ضمن  آنها، به لطف
 .است مردمانش

 

  کار به تکلیف کنار در هاحداقل تأمین بر حق: ج
 توانایی این که افرادي جزبه( است کار به افراد تکلیف کنار در شایسته، زندگی حداقل بر حق

...).  و بازنشستگان معلولیت، داراي افراد ،انددهینرس کار قانونی سن به که کسانی ثلم ندارند را
 کسی براي شایسته، زندگی  حداقل تأمین و کندنمی دفاع پرورتن و تنبل افراد از عاقلی انسان هیچ
. شودیم هم تنبلی به جامعه افراد دیگر تشویق باعث  بلکه است، نامشروع تنهانه کند،نمی کار که

 رفتن بین از باعث ثروت، غیرعاقالنه و کور عیباز توز اندگفته اندیشمندان برخی که طورهمان
 .3گرددمی جامعه افراد دیگر وقحقبه تجاوز و ملی ثروت
  را خود معاش تأمین قدرت که کسی از و هستند دفاعرقابلیغ و تنبل منفور افراد هم اسالم در

 کسی«: گویدمی مبنا همین بر 1197 مادة در هم مدنی قانون. شودینم پذیرفته عذري هیچ دارد
 فراهم را خود معیشت وسایل شغلی، به اشتغال وسیلۀبه نتواند و بوده ندار که است نفقه مستحق

 .»نماید

                                                                                                     
 ، وظیفه این ترك صورت در بلکه دیگرند،یک به کمک و نجات به موظف افراد تنها نه کشورها بسیاري در اکنون .1

 !شد خواهند کیفري حتی و مدنی مسئولیت به محکوم
Honoré ,Tony ,Making Law Bind :Essays Legal and Philosophical ,Oxford ,1987 , .pp 
210-211. 

 بعد به 280 ص پیشین،  فریدریش، ویلهم گئورگ هگل، .2
 گوهرند یک ز آفرینش در که/  یکدیگرند اعضاي آدم بنی): ره( سعدي گفتۀ به
 . 284 ص ،همان،هگل. میداند مدنی جامعۀ اصل خالف را امري چنین هم هگل .3

Ryan,op.cit,p. 40-Carbonnier ,op.cit ,p .28. 
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 شدهمطرح  انتقادات بررسی: د
 :میگوییم پاسخ و کرده مطرح را هاحداقل تأمین نظریۀ بر واردشده انتقادات ترینمهم اکنون،

 حقی چنین پذیرفتن که شوندمی  دلیل این به متمسک غالباً ها،حداقل تأمین منتقدان -1
 صورت در کار به الزام شرط باوجود اوالً: گفت باید پاسخ در. شودمی تنبلی رواج موجب

 و وصیت و ارث ما که این است ایراد، این مطلق پذیرش الزمۀ ثانیاً شود،می رفع ایراد این توانایی،
 .شوندمی مالک کار، انجام بدون افراد آنها در زیرا نفی کنیم، هم را هبه

 نیست کسلی و تنبلی تنها فقر علت افراد، بسیاري سنتی تصور برخالف: گفت باید راستا همین در
) جامعه کوتاهی( اجتماعی عدالتیبی ،)شخصی سرنوشت( بد بخت ازجمله دیگري ترمهم عوامل بلکه

 انحصاري علت اگر آري. 1باشدمی دخیل نیز...  و) اجتماعی سرنوشت( تجدد و پیشرفت مدهايپیا و
 قرار هم لعن مورد بلکه نبود، پذیرفته فقیر از عذري تنهانه بود، هاانسان خمودي و رکود تنبلی، فقر،
 علل جامعه، افراد از بسیاري فقر علت دید توانمی یخوببه کنونی جوامع بامالحظه ولی! گرفتمی

 هم فقر استقرار و استدام باعث بلکه فقرند، موجب تنهانه هاعلت این و شد ذکر که است دیگري
 اولی فقر یراستبه آیا. کنید مقایسه ثروتمند نفر یک فرزند با را زحمتکشی) پاکبان(رفتگر فرزند. هستند

 محروم آنها از اولی که فتپیشر براي امکاناتی بسیار چه است؟ تالش و کار حاصل دومی مکنت و
 غلط تصمیمات اثر در که هاییورشکستگی بسیار چه! باشدمی مندبهره آنها از دومی ولی است،

 . آیدمی به وجود دولت اقتصادي
 رویۀ بی افزایش باعث که است این ،واردشده هاحداقل تأمین بر که دیگري ایراد -2

 بین از و شرایط شدن ترسخت به منجر که مريا. شودمی مردم نگريیندهآ عدم علت به جمعیت،
 .2گرددمی جامعه منابع رفتن

 باال رفتن و آموزش با همراه کهدرصورتی رفاه، از مناسب سطحی اوالً گفت باید پاسخ در
 وضعیت مدعا این شاهد بهترین. گرددمی جمعیت کنترل باعث خودخودبه باشد، جامعه فرهنگ
 ندارند جمعیت افزایش تنهانه رفاه هايدولت وجود رغمعلی که است اروپایی کشورهاي کنونی

 به ازجمله مناسب، تدابیر اتخاذ با تواندمی دولت ثانیاً! مواجهند جمعیت کاهش با برعکس، بلکه
                                                                                                     

 228 ص1383پیشین ، کریستیانا برانت،  .1
 167و137 صص 1380 اول، چ میزان، نشر واحدي، جواد ترجمۀ ،حقوق فلسفۀ دل، وکیو، .2



83 
 

 خصوصی حقوق دیدگاه از دارایی حداقل داشتن بر افراد حق فلسفی مبانی

 .بپردازد نگرانی این با مقابله به متناسب، تنبیهی یا تشویقی سازوکارهاي گرفتن کار
 براي شدن مالک فرصت است کافی حقوقی، ازلحاظ که است این مخالفین دیگر ایراد -3
 براي هاحداقل تأمین ،دیگربیانبه. ندارد وجود هاحداقل تأمین به لزومی و شود فراهم جامعه افراد
 ایراد این به 1است نتیجه با فرصت بین خلط شدن، مالک امکان نمودن فراهم جايبه مردم، تمام

 : است شدهداده متعددي هايپاسخ
 جهت جامعه افراد براي برابر فرصت ایجاد فرصت، ایجاد از منظور اگر گفت باید ازهمهاول

 شرایط در و منصفانه و سالم رقابت اوالً که شرطی به است، مقبول سخنی است، سالم رقابت یک
 قابتر ثالثاً و نکند رها را اشخانواده و او جامعه مسابقه، در فردي شکست فرض به ثانیاً و 2باشد برابر
 سالمندان یا صغیران مانند کسانی زیرا کنند، شرکت مسابقه این در بتوانند که باشد افرادي میان

 محض فرصت شدن فراهم صرف انتقاد، این مدافعان رسدمی نظر به ،حالبااین. ندارند رقابت توانایی
 این پاسخ در. تابندیبرنم شد، بیان چنانچه را برابر فرصت ایجاد یا هاحداقل تأمین و دانندمی کافی را

 حق، یک عنوانبه کندمی ایجاب هاحداقل تأمین براي ذکرشده مبانی اوالً گفت باید همچنین عده
-هم آنها مقدم با عده این نتیجه ثانیاً باشد، داشته اختیار در را هاداشته از حداقلی جامعه در هرکسی

 خوبی بسیار نهاد مالکیت که است این تقدین،من این اتفاق مورد مقدم آنکه توضیح. ندارد خوانی
 گردد،می اراده ثبات و تقرر باعث شود،می جامعه افراد آزادي از دفاع باعث ازجمله زیرا است،
 که پرسشی حال... .  و گرددمی افراد توانمندسازي باعث گردد،می افراد براي حریم ایجاد باعث
 افراد همه براي چرا دارد، فواید همهاین و ستا خوب مالکیت اگر که است این شودمی مطرح
 آزادي اگر والدرون، گفتۀ به نیست؟ عده این خود سخنان نقض امر این آیا ؟!نشود فراهم جامعه

 در او3 بود؟ نخواهد همه براي مالکیت مستلزم همه، براي آزادي شناختن لزوم است، مالکیت مستلزم
 خوب من براي فقط بگوییم توانیمنمی است، خوب یتمالک کردیم قبول اگر: گویدمی دیگر جاي
 .4 است خوب همه براي گفت باید بلکه! است

 در دغدغه ترینمهم اوالً رسد،می نظر به گفت باید شدهمطرح انتقادات به عنایت با و پایان در

                                                                                                     
1. Waldron,op.cit ,p .415. 

 !است زندگی مسابقه در شرکت جهت مالکیت از حداقلی داشتن اش، الزمه شک بی که .2
3. Waldron,Ibid,p .412 
4.Ibid ,p .324. 
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 طرف از و نزند صدمه جامعه در افراد کار انگیزة به طرفازیک که باشد این باید هاحداقل تأمین
 محروم خود حق از...)  و تشریفات پیچیدگی شرمساري، جهل، نظیر( دلیلبی نیازمندان، دیگر
 میزان شود الزم اگر و کنندمی نظارت هاحداقل بر نظارتی مراجع معموالً همین براي. نشوند

 تنها هاقلحدا تأمین داشت توجه باید ثانیاً. 1نخورد هم به تعادل تا کنند،می وزیادکم را حمایت
 نمایدمی محتاجان توانمندسازي در سعی هوشمند نظام یک بلکه باشد، آنی نیاز رفع انگیزة به نباید

 مالی هايکمک اعطاي با مثالً. یابند خالصی وضعیت این از همیشه براي امکان صورت در تا
 و کنند عبور مرحله این از هم شد باعث توانمی  کوچک، هايوکارکسب و اشتغال ایجاد جهت

 .شود حاصل آنها براي بیشتر پیشرفت امکان هم
 

 کیست؟ حق این متعهد له و متعهد: ه
 ،دارندحق جامعه افراد تمام یعنی. باشندمی حق این طلبکاران جامعه یک شهروندان تمام
 کیست؟ حق این مدیون که است این مهم سؤال منتها. باشند داشته ثروت از شایسته حداقلی

 از مردم کند،می ایجاب نظم لکن باشد، متفاوت تواندمی هاپاسخ جامعه؟ افراد ای حکومت
 شخصی، سالیق بروز احتمال وگرنه شوند منع است، ممکن که آنجا تا باهم شدن رودررو
 مذکور هاينگرانی باشد، حکومت اصلی، مدیون اگر کهدرحالی رود،می نزاع و جنگ تبعیض،

 .2شودمی رفع
 مستقیم، دخالت کنار در اول مرحلۀ در که کنندمی عمل طریق این به موالًمع هاحکومت

 هر به کهدرصورتی و کنندمی یکدیگر نفقه تأدیه به موظف معقول، حد در هم را افراد خانوادة
 ما، مدنی قانون در مثالً. گردندمی متکفل کامالً خود نباشد، طریق این از تأمین قابل نیاز این دلیل،
 صورت در همدیگر نفقۀ تأدیۀ به موظف عمودي خط در نسبی خویشاوندان معین، ابطضو طبق
 ).م. ق 1206 الی 1195 مواد( است زن نفقۀ متعهد مرد چنینهم. هستند نیاز

                                                                                                     
 .بعد به 114 و بعد به 67 ص پیشین، برانت، میدهند، تشخیص را فقرا و نیازمندان چگونه رفاه هايدولت اینکه دیدن براي .1
 حق این مدیون حال ست،ا شناخته رسمیت به همه براي را مالکیت حق ملل سازمان منشور 17 مادة: میگوید کربونیه .2

 کند فراهم همه براي را مالکیت از حداقلی است موظف حکومتی هر و است حکومت عقالً کیست؟
)Carbonnier,op.cit ,p .280(- است چنینهم. است شناخته مسؤول را دولت هم ایران اساسی قانون 3 اصل 12 بند 

] اسالمی حاکم[ امام باشد، فقیر و درمانده کس هر: «است شده تصریح هم روایات در -اسالمی بشر حقوق اعالمیه 17 مادة
 172 پیشین،ص دادگر، »اوست زندگی متعهد و مسئول
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 شدن دور سمت به متأسفانه که معاصر جهان در اجتماعی روابط نحوة به توجه با است بدیهی
 متکفل مستقالً و مستقیماً هاحکومت خود که آیدمی الزم پیش از بیش رود،می یکدیگر از افراد

 حتی عالوهبه. کنند برطرف را نگرانی این اجتماعی، مساعدت جامع هاينظام ایجاد با و شوند امر
 ایجاد و بهداشت به نیاز مثل موارد برخی در بازهم انفاق، به تعهد و خانواده وجود صورت در

  .است الزم حکومت دخالت شغلی، فرصت
 خـودداري  آن ایفـاء  از مـدیون  اگـر  شـک بی است، حق یک حداقل، داشتن اینکه به عنایت با

 را مـدیون  موظفنـد  هـم  قضـایی  مراجع و کند مطالبه را آن دادگاه به مراجعه با تواندمی داین ورزد،
 چنـین  بـه  نیـز  معاصـر  فقهـاي  از برخی. باشد دولت مدیون، اینکه، ولو کنند خود تعهد ایفاء به الزام

 قـدیمی  قـانونی . دارد هـم  مخالفـانی  نظر این البته. 1اندکرده تصریح اسالمی حکومت براي تعهدي
 کـرده  اعالم ممنوع را، هاحداقل تأمین جهت حکومت علیه مردم دعاوي  م،1922 مصوب مصر در

 2.است قرارگرفته مصر حقوق استادان و علما مخالفت مورد که امري. است
 بـار  زیـر  از مدیون تا کنند، نظارت را مالکیت حداقل کفایت باید ،هادادگاه فتگ باید پایان در
 .  3نکند خالی شانه تعهدات از قسمتی یا تمام انجام
 

  تأمین محل: و
 براي مسلم حقی عنوانبه آن تأمین شک بدون پذیرفتیم، را هاحداقل کردن فراهم لزوم وقتی

 اموال محل از نوعاً تعهد، این ایفاي جهت نیز هاتحکوم و است حکومت عهدة بر جامعه، افراد
 .4کنندمی استفاده مردمی، هايکمک و هامالیات چنینهم و کشور عمومی

 نسبت عمومی، هايمالکیت پذیرش مبانی از یکی اسالم در گفت باید عمومی اموال به راجع
. دریابد را نیازمندان ،آنها محل از بتواند اسالمی حکومت که است این جامعه، مهم اموال به

 مانند و غیرمسلمانان با جنگ از آمدهدستبه اراضی گردد،می مشاهده اسالم، تاریخ در ازجمله

                                                                                                     
 254پیشین،ص طالقانی، -104 ص ،1362 اول، چ اسالمی، فرهنگ نشر دفتر ،اسالمی اقتصاد حسین، محمد بهشتی،.1
 39 پیشین،ص بلتاجی،  .2
 هاي مساعدت مزایاي کفایت مراقب باکرامت، و شایسته حیات تأمین لزوم مبناي ادباستن اکنون هم آلمان هايدادگاه .3

 .145 پیشین،ص برانت،. هستند اجتماعی
  .شودمی نتیجه عمومی مالکیت ایجاد ها،حداقل کردن فراهم لزوم از عقلی، قاعده اي طبق: میگوید مانزر، .4

Munzer,op.cit,p 245. 
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 مالیات ،تأمین دیگر مهم محل. امدیدرن خصوصی ملکیت به و گردید نیازمندان نیاز صرف آن،
 از دستگیري ها،آن مصرف عمدة که است زکات و خمس اسالمی هايمالیات تریناصلی. است

 .ماندنمی باقی فقیري شود، پرداخته درستیبه زکات اگر اسالمی، تعالیم مطابق. است نیازمندان
 براي کافی زکات و خمس اینکه، فرض به که است این ،شدهمطرح فقه در که مهمی نکتۀ

 چه بگیرد؟ مالیات هم عنوان دو این از خارج تواندمی حکومت آیا نباشد، نیازمندان نیاز تأمین
 کفایتعدم صورت در فقها، از یکی تعبیر به. 1دهندمی مثبت پاسخ نوعاً شیعه چه و سنی فقهاي

 بر کفایی واجب ،غیرمسلمان و مسلمان از اعم جامعه، نیازمند مردم نیازهاي تأمین ،المالبیت
 2. است مسلمین

 افراد دیگر مالکیت حق از زندگی، هايحداقل بر حق زیرا. است روشن هم جواز این دلیل 
 داشتن حق حق، دو این تعارض در پس. است برخوردار بیشتري وزن از و است ترمهم جامعه

 دیگران، حداقل حقبه نسبت فرد هر حداقل حق که نکنیم فراموش منتها. کندمی غلبه هاحداقل
 مالك( استاولی  دیگران حداقل حق بر مالک حداقل حق قدرت اینجا در زیرا است اولویت در

 کند،می مالیات از معاف را درآمد از حداقلی همیشه حقوق هم همین براي). م.ق 1198 مادة
 انحصاراً را مهمی وظیفه چنین نباید ولی. دارد زمینه این در مهمی سهم هم، مردم مستقیم مشارکت

 نهاد این فواید از بسیاري و کندمی پیدا دلبخواهی و ايسلیقه جنبۀ موضوع زیرا. سپرد افراد به
 وابسته خصوصی، دادن صدقه« ،دیگربیانبه. رودمی بین از...  و نفسعزت حفظ ازجمله مهم،

 و ارادگیبی نوکرمآبی،: میزند دامن وابستگی دیرآشناي رذایل به و آوردمی بار به شخصی  کردن
 حالت بهترین درسمی به نظر. 3 »دیگر سوي از خودپسندي و بینیخودبزرگ یکسو، از خاکساري

 هايسازمان طریق از مثالً. باشد دولت نظارت تحت و مندنظام مردمی، هايکمک که است این
 ).NGO( نهادمردم
 

                                                                                                     
 175 الی 174 صص پیشین، دادگر، -بعد به 55 ص پیشین، زحیلی، -194 الی 179 و 83 صص پیشین، بلتاجی، .1
 104 بهشتی،پیشین،ص .2
 دانحقوق( استون بلک -282,495 پیشین،صص هگل،. بود دریافته را نکته این هم هگل بعد، به 160 پیشین،ص والزر،  .3

 در البته( فقرا اضطراري نیازهاي رفع جهت بودن، هیدلبخوا جاي به نظام، یک به معتقد میالدي، 18 قرن در هم) انگلیسی
 . بود) محدود معناي

Cited by :Harris,op.cit,p .28. 
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 هاحداقل تأمین فواید و اهداف: ز
 و اجتماعی هايآسیب اکثر منشاء عنوانبه فقر بردن بین از ها،حداقل تأمین از اصلی هدف

 انسانی کماالت و استعدادها تحقق و شکوفایی براي زمینه یجادا و توانمندسازي سپس و فردي
 سقوط ورطه به را آنها شود، جامعه افراد گیردامن اگر و است بالیا ترینبزرگ جزء فقر .است

 در باالخص شوم، پدید این به راجع فراوانی هايشناسیآسیب و مطالعات اکنونهم. کشاندمی
 .است گرفته صورت اجتماعی علوم
 از توانمی را ذیل آفات کمدست روایات و آیات مالحظه و دینی ادبیات به نگاهی با

 کفر معرض در -3 گرفتاري و بدبختی -2 اضطراب و پریشانی -1: دانست فقر از ناشی هايآسیب
 هم فقر گفت توانمی چنینهم1 شدن منزوي -6 ناامیدي -5 ذلت و خواري -4 گرفتن قرار گناه و

 اجتماعی، هايناامنی جرایم، افزایش: نظیر آفاتی باعث هم و گرددمی جامعه شدن متضرر باعث
 فقر کرد مالحظه خوبیبه توانمی ترعمیق دیدي با حتی. شودمی....  و استعدادها رفتن بین از

 آرامش ،هاانسان حرمت و آزادي اجتماعی، عدالت نظیر فضایلی تحقق زمینۀ رفتن بین از باعث
 اموال قرآن در متعال خداوند که است مبانی همین اساس بر. گرددمی...  و نیکو اخالق اجتماعی،

 روز خواري و شب اندوه را فقر اکرم پیامبر و) 5/نساء(است دانسته "هاانسان قوام مایه" را
 سانبدین. 2نامدمی) شدن کشته( سرخ مرگ یا اکبر موت را آن) ع( علی حضرت یا و خواندمی
 . 3است فردي و اجتماعی هايآسیب عوامل ترینمهم از یکی فقر کرد ناذعا باید

 ناچاربه مدتی از پس یعنی. است اجتماعی زندگی طبیعی الزمۀ فقر پذیرفت، باید دیگر طرف از
 عوامل. نیست تنبلی فقر، علت تنها برخی، تصور برخالف گفتیم و شوندمی پیدا فقیر افراد جامعه در

 پیامدهاي و) جامعه کوتاهی( اجتماعی عدالتیبی ،)شخص سرنوشت( بد ختب نظیر دیگري مهم
 . هستند دخیل نیز...  و) اجتماعی سرنوشت( تجدد و پیشرفت

                                                                                                     
 تحقیقات مرکز ،3 نور روایات گنجینۀ فشردة لوح در آرام، احمد ترجمۀ الحیات، ،محمد و علی و محمدرضا حکیمی، .1

 بعد به 380 ،ص4 ج ، اسالمی علوم کامپیوتري
 که دارم بیم! فرزندم اى: «میفرمایند حنفیه بن محمد خود فرزند به چنینهم ایشان -452 ،163 شمارة مواعظ، ه،البالغ نهج .2

 شمارة همان،. است دشمنى مایۀ و عقل سرگردانى و دین در نقص سبب فقر زیرا فقر، از ببر پناه خدا به پس شوى، فقیر مبادا
 .بعد به 380 ص پیشین، حکیمی،: ك.ر باره ینا در روایات و احادیث دیدن براي -483 ص ،319

 و محتاج به. است شده شکسته او فقرات ستون که است کسی ،"فقیر"اصل در میبینیم عرب، لغت معتبر کتب مالحظۀ با .3
 منظور، ابن: ك.ر جمله از! (ندارد ایستادگی توانایی و است شده شکسته فقراتش ستون گویی زیرا شود،می گفته فقیر ندار،

 ).62 ص ،5 ج ق.ه 1424 سوم، چاپ بیروت، ،العرب لسان ،مکرم محمدبن
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 فقیران از و فکر کرد او امثال و نیچه مثل توانمی کنیم؟ چه) جسمی چه و مالی چه( فقرا با حال
 سؤال، همین به پاسخ در دقیقاً مالکیت لحداق تأمین. نمود درمان در سعی اینکه یا1 بود متنفر

 جوامع در باالخص. شود زدوده جامعه از آن آفات و فقر شودمی باعث زیرا. است شنهادشدهیپ
 سلطان همچون مالبی انسان سعدي، گفتۀ به و 2نیست کامل انسان اصالً مال، بدون انسان که کنونی

 )!مال واژة ذیل دهخدا، نامۀ لغت: از نقل( است لشکربی
 و آثار به منجر جامعه افراد براي امکانات و مالکیت از ايشایسته حداقل تأمین ،رسدمی نظر به

 :ازجمله گردد،می مهمی برکات
 شخصیتی يهاعقده پیدایش زمینۀ رفع و روانی و روحی آرامش ،نفساعتمادبه ایجاد باعث .1

 . شودمی حل هاقلحدا تأمین با که اجتماعی و فردي مشکالت بسیار چه. شودمی
 هرگونه آمادة ثروت، بی هايانسان زیرا. گرددمی اجتماعی صلح و امنیت ایجاد باعث .2

 معیاريِ سطح از ترپایین به مردم از بزرگی تودة کهآنگاه... «: گویدمی هگل. هستند ماجراجویی
 ضروري سطحِ در را خود خودکار، ايگونهبه ،]معیاري سطح این[ _ افتندفرومی  ،]فقر خط[زندگی

 تأمین از که آبرومندي و درستکاري حق، احساس آن _ کندمی تنظیم موردبحث جامعۀ عضو براي
 واوباشاراذل شدن پدیدار به امر این. رودمی میان از ،خیزدبرمی خود کار و فعالیت با آدمی معاش

 قدرت گیري عدم مهم عوامل ازجمله است، معتقد درستیبه هم نویسندگان از یکی. 3»...  انجامدمی
 هايسال اوج در حتی بیستم، قرن در ،)ایتالیا یا آلمان مقابل در( انگلیس در فاشیسم طرفدار احزاب
 . 4است بوده انگلیسی شهروندان اکثر براي رفاه از حداقلی بودن فراهم اقتصادي، رکود
 و استعدادها بسیار هچ. شودمی جامعه افراد هايتوانایی و استعدادها تحق امکان باعث .3

 مالکیت حداقل تأمین شکبی. شدند نابود امکانات کمبود علت به تاریخ طول در که هاییتوانایی
 پیشرفت پیش، از بیش جوامع و کنند بالفعل را خود بالقوة هايتوانایی بتوانند افراد شودمی باعث
 اسماء و علوم تمام حامل و هستند هنقر و طال معادن همچون هاانسان: شودمی گفته اسالم در. کنند

                                                                                                     
 396 ص پیشین، مگی، .1
: مینویسد دیگر جاي در و) 179 پیشین،ص والزر،. (عالمند تالطم پر دریاي در ما لنگرهاي اشیاء: میگوید درستی به والزر .2

 در تأثیر قدرت و ارج داراي اشخاصی توانیمنمی باشیم،ن مالک است، الزم اجتماعی لحاظ از که را چیزهایی از شماري اگر
 فردي مالکیت: کندمی تصریح "بشر وضع" معروف کتاب در آرنت، که همانطور عالوه به -182 ص همان،. باشیم جامعه

 p 317, Cited by :Waldron ,op.cit.  .                                               است جامعه امور در مشارکت "شرط پیش"
 284 الی 283 پیشین،صص هگل، .3
 123 ،ص1380 اول، چ هرمس، انتشارات یزدي، طباطبایی عبدالمحمد ترجمۀ ،فاشیسم سنت ،جان وایس، .4
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 کنونی، جهان در. شود فراهم همه براي رساندن فعلیت به و برداريبهره زمینۀ باید شکبی و الهی
 29 مادة 1 بند( است انسانی مهم حق یک مشروع هايتوانایی و استعدادها رساندن فعلیت به امکان
 ).متحد ملل سازمان منشور
 خاطر به کسی دیگر مثالً. شودمی هاحوزه از بسیاري در عیاجتما عدالت تضمین باعث .4

 قانون 43 اصل 2 بند( شودنمی متمولین با قیمت هر به کار قرارداد انعقاد به حاضر اشاولیه حوائج
 . 1)دارد اشاره امر همین به ازجمله اساسی
 این تا دیگربیانبه. کنندمی پیدا عدالت از رنگی که است صورت این در هامجازات برخی .5

 مانند است، عدالت خالف و نامشروع هامجازات و هامسئولیت از بسیاري تحمیل نشود، فراهم حق
 و دستیپاك ادعاي که بسیاري است، داده نشان خوبیبه بشري تجربۀ و تاریخ. سرقت مجازات

 و اندرفته نگناهکارا و مجرمان که روندمی را راهی همان دشوار شرایط در کنند،می دامنیپاك
 .است شده نهی خطاکاران "سرزنش "اخالق، در که است دلیل همین به شاید

 
  گیرينتیجه
 دولت تکلیف و دارند جامعه در افراد که حقوقی ازجمله گفت باید نتیجه عنوانبه و پایان در

 ممرد براي ضروري اموال بر مالکیت و زندگی امکانات از حداقلی برداشتن حق شودمی محسوب
 ايشایسته زندگی از تنهانه آنها و شود برآورده مردم اساسی نیازهاي ،گرددمی باعث که است

 نو گرچه حق این. شود فراهم نیز استعدادهایشان شکوفایی، و رشد زمینه بلکه باشند، برخوردار
 این رد و است داشته وجود طلبعدالت فیلسوفان نظریات و الهی ادیان در آن ریشه ولی ،نمایدمی

 چنین کنونی، حقوق در(نماید مستحکم را حق این مبانی، جایگاه استخراج با شد سعی پژوهش
). نامندمی) Constitutionalization of private law( خصوصی حقوق سازياساسی را، هاییتالش

 ورمنش 25 مادة 1 بند جهانی بعد در رسدمی نظر به و نیست سابقهبی حقوقی ادبیات در حق این
 مورد مقررات سایر و اساسی قانون 43 اصل 1 بند از ازجمله داخلی بعد در و متحد ملل سازمان
 را حق این استیفاي سازوکار و زمینه بایدمی نیز حکومت. اندشناخته رسمیت به را حق این اشاره،

                                                                                                     
 زنان و مردان کندمی تضمین که هنگامی ،]کندمی تضمین را هاحداقل جمله از که[ پرور رفاه دولت: «والزر گفتۀ به .1

 ،]کرد نخواهند اي معامله و[ رسید نخواهند توافق به معاش، وسایل سرِ بر مالی منابع به دسترسی بدون و اراجب روي از هرگز
 ). 206 پیشین، والزر،( »کندمی بیمه و تضمین را پول حوزة
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 از عما مالکیت به مربوط قوانین اصالح یا وضع هنگام است مکلف مقنن چنین،هم. سازد فراهم
. کند توجه حقوق سایر به نسبت آن برتر جایگاه و حق این وجود به عمومی و خصوصی
 در رسدمی نظر به است، حکومت وظیفه و تعهد و مردم حق امکانات از حداقلی داشتن ازآنجاکه

 مطالبه هادادگاه طریق از را حق این توانندمی مردم حکومت، سوي از تعهد این انجام عدم صورت
 . بود خواهد آن تأدیه به محکوم هم دولت و دکنن
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