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Abstract
Paying unconventional salaries, bonuses, and benefits from the treasury to some
managers or employees of executive agencies or government companies is one of
the most important topics of the day. Some people believe that payment of such
salaries and bonuses is not problematic and even it is necessary due to the existence
of legal institutions and for increasing the productivity or preventing thieving from
treasury and so forth. And some consider it illegitimate and illegal due to
deprivation of public trust, creating injustice, and discrimination among
government's staff. The Findings of the present study, which was done by analyticaldescriptive method, indicate that any kind of unconventional rights, is not
illegitimate and illegal, but some cases that lead to injustice, deprivation of public
trust and so forth must be modified by removing the shortcomings and ambiguity of
regulations and salary determination indicators.
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 .1دانشیار دانشکدۀ الهیات ،دانشگاه میبد ،میبد ،ایران
 .2استادیار دانشکدۀ الهیات دانشگاه میبد ،میبد ،ایران
 .9دکتری فقه و حقوق جزا ،دانشگاه میبد ،میبد ،ایران
(تاریخ دریافت1931/20/11 :؛ تاریخ پذیرش)1931/23/29 :

چكیده
پرداخت حقوق ،پاداش و مزایای غیرمتعارف از بیتالمال به برخی مدیران یا کارکنان دستگاههای اجرایی یا شرکتهای
دولتی ،یکی از مهمترین مباحث روز بهشمار مایرود .برخای پرداخات چناین حقاوق یاا مزایاایی را باه دلیال وجاود
دستورالعملهای قانونی و برای باال بردن بهرهوری یا جلوگیری از دستبرد به بیتالمال و غیاره بایاشاکال و حتای الزم
دانسته و برخی آن را به دلیل سلب اعتماد عمومی ،ایجاد بیعدالتی و تبعیض بین کارکنان دولت و  ...آن را نامشاروع و
غیرقانونی دانستهاند .یافتههای پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی انجام گرفته ،حاکی از آن است که هر نوع
حقوق نامتعارف ،غیرشرعی و غیرقانونی نیست ،بلکه برخی موارد که به بایعادالتی ،سالب اعتمااد عماومی و ...منجار
میشود ،باید با رفع نقصهای و ابهام مقررات و شاخصهای تعیین حقوق تعدیل یا اصالح شود.

واژگا ک یدی
بیتالمال ،حقوق غیرمتعارف ،قانون خدمات کشوری .1910
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مقدمه
میزان دستمزد و روش هاای تعیاین آن بار ابعااد ماتلاف اقتصاادی و اجتمااعی کشاورها
تأثیرگذار بوده و از این رو همیشه به عنوان یک مسائله مهام ماورد بحاث باوده اسات .اماا
پرداخت حقوق و پاداش های نامتعارف از بیت المال به صاحبان برخی از مشاغل در ادارات
یا شرکت های دولتی ،امروزه به یکی از چالش های مهم تبدیل شده و بر افکار عمومی تأثیر
منفی بسیاری گذاشته است ،به گونه ای که اگر پیرامون شبهات مطرح شاده بررسای دقیاق و
علمی صورت نگیرد و پاسخ مناسب داده نشود ،به سلب اعتمااد عماومی نسابت باه نظاام
اداری منجر میشود .در کشور ما برخی قانونها سبب تعیین و پرداخت حقوق های متفاوت
و گاه دستمزدها و پاداشهای زیادتر از حد معمول و متعارف شده است.
حال این ساال مطرح میشود کاه آیاا هماۀ حقاوقهاا و مزایاا و پااداشهاای زیااد و
«غیرمتعارف» غیرشرعی و غیرقانونی است تا پرداخت آن از مصادیق فساد اداری مذکور در
قانونهای فوق الذکر بهشمار رود یا خیر؟ این موضوع محل بحث و اختالف نظر است ،زیرا
از طرفی بر اساس برخی قانونهاا نظیار قاانون خادمات کشاوری مصاوب ساال  1910و
استثنائات متعدد وارد شده بر آن ،پرداخات و دریافات بسایاری از آنهاا جاایز و از طرفای
برخی از این حقوق و مزایا در ظاهر با اصول و مبانی شرعی ،قانونی مغایر است.
برای پاسخ به این ساال باید اوالً محل نزاع در حقوق های غیرمتعارف مشااص شاود؛
ثانیاً قانونها و مقرراتی که برخی از دستگاهها و شرکتهای دولتی آن را مورد اساتناد قارار
داده و چنین حقوقهایی را پرداخت کردهاند ،ذکار و نقااط ضاعف آن تبیاین شاود و ثالثااً
حقوق ،مزایا و پاداش های غیرمتعارف از نظر فقهی و حقوقی تحلیل شود تا در صورتیکاه
غیرشرعی و غیرقانونی بود ،راهکار الزم پیشنهاد شود.
بیتالمال و موارد مصرف آ  :کلماۀ بیاتالماال مرکاب اضاافی از دو واژۀ «بیات» و
«مال» ،به معنای خانه دارایی است (حسینی .)12:1911 ،بیاتالماال ناساتین نهااد ماالی و
اداری در دولت اسالمی بهشمار میرود (گروه نویسندگان ،1919 ،ج  .)1990 :19در صادر
اسالم ،بیتالمال به معنای محلی بود که اموال عمومی متعلاق باه هماۀ مسالمانان در آنجاا
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فراهم و نگهداری میشد تا در مصالح آنان صرف شود (حسینی .)11 :1911 ،فقهای متأخر
بیتالمال را بر اموال عامه اطالق میکنند ،اگرچه در مکانی جمع نشده باشد (صدر،1022،
ج  .)030 :1کلمۀ بیت المال در زمان پیامبر اکرم(ص) استعمال نمیشده و در زماان بعاد از
ایشان رواج یافته است .تشایص مصالح و موارد مصرف بیتالمال بر عهدۀ اماام مسالمین
خواهد بود .مهمترین مصالحی که بیتالمال برای آنها خرج میشود ،عبارتند از:
 .1رزق (حقوق مسلمانان و )...؛
 .2تهیۀ اسلحه و تجهیزات جنگی برای دفاع و جهاد؛
 .9حقوق کسانی که خود را در اختیار مصاالح مسالمین قارار دادهاناد ،مانناد قضاات،
معلمان و...؛
 .0ادارۀ فقاارای مساالمانان ،گاامشاادگان ،زناادانیان ،ناتوانااان ،ازکارافتادگااان و افااراد
بیسرپرست؛
 .1تأمین ماارج نیازمندان اهل ذمه در حد ضرورت ،هرچند رسماً حقی در بیاتالماال
ندارند؛
 .0آزادسازی اسیران مسلمان؛
 .1مصالح عمومی کشور اسالمی ،همچون ساخت یا توسعه و تعمیر مساجد ،مدارس و
راهها؛
 .1جبران خسارتی که کارگزاران دولت به اشتباه مرتکب شدهاند؛
 .3مواردی که شرع تعیین کرده است ،ولی شاص خاصی باه ادای آن مکلاف نیسات،
همچون دیه کسی که در ازدحام کشته شود یا قاتلش شناخته نشود؛
 .12ماارج اعیاد دینی و سفیرانی که به کشورهای دیگر فرستاده میشاوند (سابزواری،
 ،1029ج  .)001 :2البته ضابطۀ کلی در مصرف بیتالمال مصالح عمومی است و به ماوارد
مذکور اختصاص ندارد.
مراد ا حقاوق هاای غیرمتعاارف :اگار حقاوقی بیشاتر از مبلاغ پایش بینایشاده در
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شاخصهای تعیین حقوق و مازاد بر دستورالعملهاای قاانونی پرداخات شاود ،غیرقاانونی
است .برای مثال اگر حقوق و مزایای پرداختشده به یک فرد در یک گروه شغلی مشاص
در یک دستگاه ،نسبت به حقوق و مزایای پرداخت شده به افراد دیگر در همان گروه شغلی
(با شرای تقریباً برابر) تفاوت داشته باشد ،هرچند مقدار مازاد پرداخت شاده انادک باشاد،
غیرقانونی است و قطعاً پرداخت آن از مصادیق فساد اداری محسوب مایشاود و بساته باه
نوع پرداخت ،پرداختکننده مستحق یکی از مجازات مربوط به فساد اداری است .این مورد
به دلیل وضوح ،محل بحث ما نیست.
اگاار حقااوق و مزایااا باار اساااس شاااخصهااای تعیااین حقااوق و مزایااا و مبتناای باار
دستورالعملهای ابالغی و بهدلیل ساتی کار یا تاصص ویژه پرداخت شاود ،هرچناد بااال
باشد ،غیرمتعارف ،غیرقانونی و غیرشرعی نیست ،برای مثال اختالف بین حقوق پزشاک باا
کارمند بیمارستان یا هیأت علمی با کارمند دانشگاه باه دلیال اینکاه پزشاکی و اساتادی باه
تاصص و مهارت ویژه نیاز دارد ،غیرمتعارف ،غیرقانونی و غیرشرعی تلقی نمایشاود ،اماا
اختالف فاحش حقوق و مزایا در شرکتها و ادارات ماتلف ،باا شارای باهنسابت برابار،
مانند اختالف زیاد حقوق مدیران و کارکنان برخی بانکها و شرکتهای دولتی ،نسابت باه
مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی دیگر با وجاود شارای برابار ،غیرمتعاارف محساوب
میشود و الزم است از لحاظ قانونی و شرعی نیز بررسی شود.
شاخصههای تعیین حقوق
قانون مدیریت خدمات کشوری میزان حقوق را بر اساس چند شاخصۀ اصلی تعیاین کارده
است که دو شاخص آن کلی و همگانی است و دیگری بر اساس شغل ،زمان ،مکان و سایر
موارد تفاوت دارد.
شاخصه هایی که بر اساس آن حقوق ثابت اولیه تعیین میشود و کلی هساتند ،دو ماورد
بودهاند ،یکی بر اساس عواملی نظیر اهمیات و پیچیادگی وظاایف و مسائولیت هاا ،ساطح
تاصص و مهارتهاست (ماادۀ  01قاانون مادیریت خادمات کشاوری اسات) و دیگاری
عواملی نظیر تحصیالت ،دوره های آموزشی و مهارت ،سنوات خدمت و تجربه است (ماادۀ
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 )00و اما شاخصۀ سوم که شاید به همه تعلق نداشته باشد ،موارد فوق العاده است که بارای
هر فرد با توجه به شرای و موقعیت آن فرد تفاوت دارد و به تصریح قانونگذار منوط است
(مادۀ .)01
هر فرد شاغل شاید عالوه بر مازدی کاه باه او تعلاق مایگیارد ،مباالغی را (نقادی یاا
غیرنقدی) از کارفرما دریافت کند .این پرداخت ها یا مزایا به دو گروه مساتمر و غیرمساتمر
تقسیم میشوند .پرداخت ها و مزایای مستمر پرداخت هایی هساتند کاه ماهاناه باه پرسانل
اختصاص داده میشود و در حکم حقوقی هم ذکار خواهناد شاد .مزایاای مساتمر شاامل
مزایای نقدی و غیرنقدی است .مزایای غیرمستمر مزایایی هستند که بنا به مناسبت خاص یا
کارکرد خاص ،شاید به پرسنل اختصاص یابد .این مزایا ممکن است در برخی ماه های سال
به فرد شاغل تعلق گیرند.
قانونهای زمینهساز حقوقهای غیرمتعارف
قانونها و دستورالعمل هایی وجود دارد که برای برخی مشاغل یا در زمانهای خاص ،برای
همه یا تعدادی از مشاغل وضع شدهاند .این قانونها و دستورالعمل هاا زمیناۀ حقاوق هاای
غیرمتعارف را فراهم کرده است .در حالیکه بسیاری از این قانونهاا یاا دساتورالعمل هاا از
ابتدا ضرورتی نداشتهاند یا اگر الزم بوده موقتی بوده و اگر هم دائمی باشد امکاان سارایت
آن به دستگاه های دیگر وجود ندارد و باید ابهامات موجود در آنها رفع شاود .در اینجاا باه
برخی از آنها اشاره میکنیم.
 .1تبصرۀ مادۀ  76قانون مدیریت خدمات کشوری

قانونگذار در تبصرۀ مادۀ  10قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر میدارد« :ساقف حقاوق
ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از  1برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده هاای مساتمر
تجاوز کند» .بهعبارتی قانون حداقل و حداکثری برای حقوق و مزایا تعیین کارده اسات .از
این تبصره استفاده میشود که تفاوت بین حقوق یک کارمند با کارمند دیگر ،شاید تا هفات
برابر باشد.
در تبصرۀ مادۀ  10که در مقام بیان ساقف حقاوق پرداختای باه کارکناان دساتگاه هاای
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اجرایی است ،این سقف را صرفاً ناظر به «حقوق ثابت و فوق العااده هاای مساتمر» دانساته
است .این مفاهیم اخص از «حقوق دریافتی» است و لذا مشااهده مای شاود کاه در برخای
دستگاههای اجرایی ،پرداختهایی که جزو حقوق ثابت و فوقالعادههای مساتمر محساوب
نمی شوند ،به مراتب افزون تر از پرداخت های مزبور هساتند .آنچاه از ایان تفسایر اساتنباط
میشود و استنباط صحیح و منطقی هم هست ،بیانگر آن است که ایان مااده میازان حقاوق
واقعی را بیان نمیکند و وقتی این طور نباشد و بتوان از راههای دیگر ،این حقوق را بیش از
هفت برابر و حتی چند برابر کرد ،این ماده آنچنانکه باید مبنای درستی برای تقسیم حقاوق
نیست .پس الزم است قانون چنان اصالح شود که مزایاا و دریاافتی از خاود پایاه حقاوق
بیشتر نشوند.
 .2استثنائات مادۀ 117

مادۀ  111قانون مادیریت خادمات کشاوری مقارر مای دارد« :کلیاۀ دساتگاه هاای اجرایای
بهاستثنای نهادها ،ماسسات و تشکیالت و سازمان هایی که زیار نظار مساتقیم مقاام معظام
رهبری اداره می شوند ،وزارت اطالعات ،نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در
مادۀ  9تطبیق دارند .اعضا هیأت علمی و قضات ،دیوان محاسبات ،شورای نگهباان ،مجماع
تشایص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری ،مشمول مقررات این قانون مایشاوند و
در خصوص نیروی نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام رهبری عمل مایشاود» .ماسساات و
نهادهای غیردولتی در ایان مااده دساتگاه هاای زیاادی همانناد ساازمان تاأمین اجتمااعی،
شهرداری ها ،بنیاد مستضعفان و … را دربرمیگیرد .بر همین اساس دیاده مای شاود کاه در
بعضی از دستگاهها ،بهویژه نهادهای عمومی غیردولتی کاه تعاداد زیاادی از ایان نهادهاا را
تشکیل میدهند ،مدیران حقوقهایی بسیار بیشتر از سقف تعیینشده را دریافت میکنند.
 .3بند ح مادۀ 51

بند ح مادۀ  12قانون برنامۀ پنجم مقرر میدارد« :هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصال دهام
قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است؛ مگر در مورد فوقالعاده خاص شرکتهای دولتای
و بانکها و بیمههای مشمول مادۀ  0و قسمت اخیر مادۀ  1قانون مدیریت خدمات کشاوری کاه
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طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونات ،معاونات توساعه مادیریت و سارمایۀ
انسانی رئیسجمهور و باالترین مقام دستگاه متقاضی اقدام میشود»
الحاق این بند سبب شده است که در کارگروه مزبور ،برای مدیران و کارکناان بسایاری
از شرکتهای دولتی و بانکها ،فوقالعادۀ ویژهای تعریف شود که حقوق آنها را نسبت باه
کارکنان شرکتها و ادارات دولتی دیگر متفاوت میکند.
 .4بند ب مادۀ  21قانون برنامۀ پنجم

بند «ب» مادۀ  22قانون برنامۀ پنجم توسعه نیاز مقارر مایدارد« :ب) دانشاگاههاا ،مراکاز و
ماسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گساترش
آموزش عالی وزارتاانههاای علاوم ،تحقیقاات و فنااوری و بهداشات ،درماان و آماوزش
پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیرب میباشند ،بدون الزام باه رعایات قاوانین و مقاررات
عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی ،باه ویاژه قاانون محاسابات عماومی ،قاانون مادیریت
خدمات کشوری ،قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعادی آنهاا و فقا در
چارچوب مصوبات و آیین نامه های ماالی ،معاامالتی و اداری اا اساتادامی اا تشاکیالتی
مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأییاد وزرا علاوم ،تحقیقاات و فنااوری و بهداشات،
درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهاور مایرساد ،عمال
مینمایند .اعضای هیأت علمی ستادی وزارتاانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند».
بر اساس بند ب مادۀ  22دانشگاهها و ماسسات آماوزش عاالی از رعایات قاانونهاا و
مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای اجرایی ،بهویاژه قاانون مادیریت خادمات کشاوری
مستثنا هستند و حقوق کارکنان و اعضای هیأت علمی بر اساس آییننامهای که به تصاویب
هیأت امنای دانشگاهها میرسد ،پرداخت میشود.
 .5مادۀ  5قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مصوب 1394

مادۀ  1قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام ماالی کشاور (مصاوب )1930/2/1
مقرر میدارد« :سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،سازمان توسعه و نوسازی معاادن و
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صنایع معدنی ایران ،سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ،شرکت شهرک های
کشاورزی و سازمان توسعهای ذیرب پتروشیمی در وزارت نفت ،با رعایت قاانون اجارای
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ،بر اساس قاانون تأسایس و اساسانامه
خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشاور
بهجز در مواردی که از بودجۀ عمومی استفاده میکنند ،مستثنا میباشند .تساری قاوانین باه
این سازمانها مستلزم ذکر نام است» .بر اساس این ماده بعضی از شارکتهاای دولتای کاه
دارای منابع بزرگی هم هستند ،از قانون مدیریت خدمات کشوری اساتثنا باوده و حقاوق و
مزایای کارکنان آنها ،بر اساس تصمیم هیأت مدیره پرداخت میشود.
 .6قانونها و مقررات دیگر

مادۀ  211قانون مالیات های مستقیم ،مادۀ  1قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق ،بند «الف»
مادۀ  12قانون برنامۀ پنجم توسعه ،تصویبنامۀ شمارۀ /09192ت  01119مورخ 1932/9/22
هیأت دولت« ،قانون فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقاال
خون ایران» و «قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و
انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامسزشکی و سازمان زنادان هاا و اقادامات تاأمینی و
تربیتی کشور» و ....
اشكال وارد بر برخی قانونهای مزبور
همۀ این استثنائات موجب شده اند که برخی دستگاهها حقاوق کارمنادان و مادیران خاود را تاا
چندین برابر حداکثر حقوق پیش بینیشده در مادۀ  10قانون مدیریت خدمات کشاوری افازایش
داده و از یک سو سبب آشفتگی در نظام پرداخت حقاوق و دساتمزد و از ساوی دیگار سابب
سلب اعتماد عمومی ،تبعیض و بیعدالتی شوند؛ امری که واحادهای نظاارتی نیاز باه آن اذعاان
دارند .رئیس دیوان محاسبات در این زمینه میگوید «:اختیارات مبسوط الیدی که به دستگاه هاای
خارج از شمول قانون مادیریت خادمات کشاوری داده شاده ،عامال باروز پدیادهای همچاون
حقوقهای نامتعارف بوده است ،این دستگاهها بر اساس مصوبات مجماع ،هیاأت امناا و هیاأت
عامل خود ،چنین پرداختهای نامتعارفی داشتهاند» (.)http://www.dmk.ir/ShowPage.aspx
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شاید گفته شود که حقوق و مزایای همۀ مشاغل ذکرشده در قانونهاا و مقاررات فاوق
باید با دیگر کارکنان تفاوت فاحشی داشته باشد تا افراد بهتر از بیتالمال محافظت کنند یاا
افراد متاصص جذب باش خصوصی نشوند یا باه کشاورهای دیگار مهااجرت نکنناد و
غیره .در جواب میتوان گفت که اوالً این ادله دربارۀ همۀ ماوارد استثناشاده کلیات نادارد؛
ثانیاً راههای دیگری برای بهوجود نیامدن مشکالت فوق غیر از افزایش چند برابری حقاوق
وجود دارد؛ ثالثاً همیشه افازایش حقاوق موجاب جلاوگیری از دساتبرد باه بیاتالماال و
جلوگیری از مهاجرت نابگان و غیره نباوده اسات و رابعااً بسایاری از ماوارد استثناشاده،
بهویژه در مورد شرکتها و ماسسات دولتی ،برخالف عادالت ،مسااوات و مصاالح نظاام
است که باید اصالح شوند.
ادله و مبانی نفی حقوق و مزایای نامتعارف
 .1مبانی حقوقی

 .1اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی مقرر میدارد« :مردم ایران از هر قاوم و قبیلاهای کاه
باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اینها ،سبب امتیااز ناواهاد
بود .همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقاوق
انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند» .شااید
تساوی و عدم تبعیض مهمترین حقوق در حوزۀ اقتصادی و اجتماعی باشد که برای عملای
کردن ،نیازمند تدبیر و راهکار از سوی قانونگذار است ،قانونگذار در برخای اصاول قاانون
اساسی به این تدابیر و راهکارها اشاره کرده است ،در اصل سوم برای نیل باه ایان اهاداف
مقرر میدارد .1« :ایجاد محی مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس ...مبارزه باا کلیاۀ
مظاهر فساد و تبااهی؛  .2محاو هرگوناه انحصاارطلبی؛  .9رفاع تبعیضاات نااروا و ایجااد
امکانات عادالنه برای همه ،در تمام زمینه های مادی و معنوی؛  .0پیریزی اقتصاد صحیح و
عادالنه بر طبق ضواب اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفاع فقار و برطارف سااختن هار ناوع
محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیماه .در اصال  09نیاز
مقرر شده .1... :منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام؛
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 .0منع اسراف و تبذیر در همۀ شئون مربوط به اقتصااد ،اعام از مصارف ،سارمایه گاذاری،
تولید ،توزیع و خدمات» .این اصول به روشنی بر لزوم ایجااد عادالت و نفای حقاوق هاای
غیرمتعارف که سبب انحصار ،تبعیض و بیعدالتی است ،داللت مایکناد؛ زیارا تبعایض در
برابر نابرابری قرار دارد و به دو شکل روا (مثبت) و ناروا (منفی) است ،تبعایض روا جاایی
ا ست که قانونگذار آن را برای افراد یا گروه خاصی نسبت به افراد دیگر بر اساس دلیال در
نظر میگیرد که این نوع تبعیض صحیح و منطقی است؛ اما ناوع دوم تبعایض نااروا جاایی
است که هی گونه دلیلی ندارد (مشروح مذاکرات مجلس شورای اساالمی )12 :1939 ،کاه
حقوقهای نامتعارف برخی از مدیران و گروهها نیز همینگونه است؛ لذا جایز نیست.
شاید گفته شود که به جای اصالح حقوق های نامتعارف ،باید راهی برای جبران حقاوق
دیگران اندیشیده شود .در پاسخ میتوان گفت که این ایده در صورتیکه همه دارای کارکرد
واحد و مهارت و تاصص و شایستگیهای یکسان باشند ،تا حدودی صحیح است ،اماا در
شرایطی که افراد از نظر شایستگیها و مهارتها متفاوتند ،پرداخت حقوقهای باال به هماه
نیز موجب بیعدالتی ،بیاعتمادی نسبت به نظام ،نارضایتی و  ...میشود.
 .2اصل چهل قانون اساسی در خصوص سوءاستفاده نکردن از حاق و ضارر نازدن باه
دیگران مقرر میدارد« :هی کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسایلۀ اضارار باه غیار یاا
تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» .از آنجایی که بین قاعدۀ الضارر و ساوءاساتفاده از حاق
رابطۀ تساوی بر قرار است (کریمی )103 :1939 ،و از آنجااییکاه حقاوق هاای نامتعاارف
نشأتگرفته از اختیاراتی بوده که قانون به برخی از دستگاهها تفویض کرده است ،مایتاوان
گفت مصداقی از سوءاستفاده از حق و ضرر به منافع عمومی است ،زیرا قانونگذار باه آنهاا
اختیار داده بود ،اما آنها از آن به نفع خود و به ضرر بیت المال و منافع عمومی سوءاساتفاده
کردهاند و حقوق غیر متعارفی را برای خود و دیگران لحاظ کردهاند.
این اصل در مقام سوءاستفاده از حق موضوعیت دارد که الزمۀ آن جلوگیری از هرگونه
سوءاستفاده جدای از اصل مسئولیت است .لاذا از نظار شاورای نگهباان دولات باهعناوان
مهمترین شاص حقوق عمومی مشمول این اصل بوده و ملزم است اعمال و رفتار خود را
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بهگونهای تنظیم کند که سبب تضییع حقوق آحاد مردم نشاود (مشاروح ماذاکرات مجلاس
شورای اسالمی .)1 :1930 ،حقوقهای نامتعارف نیز نوعی عدول از این اصل بوده است که
مستند کالم رهبری نیز همین اصل است .مقام معظم رهبری نیز در ایان زمیناه مایگویناد:
«موضوع این حقوقها و برداشتهای غیرمنصفانه و ظالمانه از بیتالمال -که امروز در باین
مردم رایج شده است و خبرش را دهانبهدهان نقل میکنند ،این برداشتها نامشروع اسات،
این برداشتها گناه است ،این برداشتها خیانت به آرمانهاای انقاالب اساالمی اسات»....
(.)31/20/10
 .2ادله و مبانی فقهی
از برخی آیات قرآن ،روایات و مبانی فقهی برداشت میشود که پرداخت حقوقها و مزایای
نامتعارف ،عملی نامشروع و حرام بوده یا حداقل احتیاط واجب در ترک پرداخت آن اسات
که در اینجا به بعضی از آنها اشاره میشود:
الف) کتاب

 .1خداوند متعال در سورۀ حشر میفرماید« :ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْهلِ الْقُهری فَلِلَّههِ وَ
لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ کَیْ ا یَکُونَ دُولَۀً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ وَ
ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ رَدِیدُ الْعِقاب؛ آن غنیمتی کاه
خدا از مردم قریه ها نصیب پیامبرش کرده است ،از آن خداست و پیاامبر و خویشااوندان و
یتیمان و مسکینان و مسافران در راه مانده ،تا میان توانگرانتان دست به دست نشود .هر چاه
پیامبر به شما داد بستانید ،و از هر چه شما را منع کرد ،اجتناب کنید و از خادا بترساید کاه
خدا سات عقوبت است»(حشر.)1 :
منظور آیه از اینکه میگوید تا بین توانگران دست به دست نچرخد ،خطاب باه مامناان
است (طبرسی ،1912 ،ج  )931 :3چرا که در زمان جاهلیت ،رؤسای دول اموال را باه نفاع
خود و به ضرر فقرا استیثار میکردند .لذا این آیه نازل شد (کاظمی ،1901 ،ج  )31 :2یعنی
اینکه نباید اموال فق در دست عدۀ خاصی باشد ،بلکه این اماوال بایاد در گاردش جامعاه
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باشد تا همۀ افراد بتوانند از آنها استفاده کنند؛ نه اینکه در گوشهای متوقف شود یا در دست
عدهای خاص در گردش باشد .این آیه اصلی اساسی را در اقتصاد اسالمی بازگو مایکناد و
آن اینکه جهت گیری اقتصاد اسالمی چنین است که در عین احترام به "مالکیت خصوصی"
برنامه را طوری تنظیم کرده است که اموال و ثروتهای متمرکز ،در دست گروهی محادود
نشود که پیوسته در میان آنها دست به دست بگردد .البته این به آن معنا نیست که ماا خاود
قانون هایی وضع کنیم و ثروتها را از گروهی بگیاریم و باه گاروه دیگاری بادهیم ،بلکاه
منظور این است که اگر مقررات اسالمی در زمینۀ تحصیل ثروت و همچناین مالیااتهاایی
همچون خمس و زکات و خراج و غیر آن و احکام بیت المال و انفال درسات پیااده شاود،
خودبهخود چنین نتیجه ای خواهد داد که در عین احترام به تالشهای فردی ،مصالح جماع
تأمین خواهد شد و از دو قطبی شدن جامعه (اقلیتی ثروتمناد و اکثریتای فقیار) جلاوگیری
میکند (مکارم شیرازی ،1910 ،ج .)112 :29
شهید صدر نیز این آیه را دلیلی برای منع از تمرکز ثروت در دست عدۀ خاصی میداند
(صدر .)021 :1011 ،بر همین اساس میتوان گفت غالباً پرداخت حقوقهای نامتعاارف باه
عدهای از افراد و گروها ،سبب تمرکز ثروت در دست عدۀ خاصی میشود که الزم است از
آنها جلوگیری شود و در صورتیکه به زیردستان ،وابستگان یا سایر افراد ،اموال و امتیاازاتی
از بیت المال داده شده باشد ،وظیفۀ حاکم و مسئول اسات کاه آنهاا را برگرداناد (منتظاری
نجفآبادی ،1023 ،ج .)991 :9
 .2خداوند متعال به پیامبر امر میکند« :یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ إِنْ کُنْهتُنَّ تُهرِدْنَ الْحَیهاةَ
الدُّنْیا وَ زِینَتَها فَتَعالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَراحاً جَمِیلًا(.احزاب )21:ای پیامبر! به همسارانت
بگو اگر زندگی دنیا و زینت آن را میخواهید ،بیایید تاا چیازی از دنیاا باه شاما بادهم ،و
رهایتان کنم ،طالقی نیکو و بی سر و صدا ».در شأن نزول این آیه آمده است :پس از جنگ
خیبر که مسلمانان داراییهای فراوانای را باه غنیمات گرفتناد ،برخای از همساران پیاامبر
تقاضاهایی چون بُرد ،حُله و جامه مصری داشتند که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرماود
به امر خدا بین مسلمانان تقسیم کردم .همسران در غضب شدند و گفتند که ظاهراً تو گمان
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میبری که اگر ما را طالق دهی شوهری به غیر تو پیدا نمیکنیم ،پس آن حضارت باه امار
خدای تعالی از ایشان دور شد و سوگند یاد کرد یک ماه نزد آنان نرود تا خداوناد متعاالی،
این آیات را نازل کرد بعد از آن پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و سلم ایشان را مایر گردانیاد
و آنها نیز ماندن نزد پیامبر را اختیارکردند و از گفته خود پشیمان شدند( .حسینی جرجاانی،
 ،1020ج )910 :2
این آیه پیامهای زیادی را میرساند که از جملهی آنها حرمت قائل شدن امتیازات ویاژه
برای خواص است .بنابراین از آنجایی که پرداخت حقوقهاای غیرمتعاارف باه عادهای از
افراد یا اشااص نیز در واقع نوعی امتیاز است ،الزم است از آن جلوگیری به عمل آید.
 .9خداوند متعال در آیات بسیاری از عدالت و برپایی آن سان گفتاه اسات .در ساورۀ
اعراف می فرماید« :وَ مِنْ قَوْمِ مُوسی اُمَّۀٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُون؛ گروهی از قاوم موسای
هستند که مردم را به حق راه مینمایند و به عدالت رفتار میکنند» (اعراف .)113 :بر اساس
این آیه قرآن و دیگر آیات (اعراف ،111 :نمل ،02 :حدید ،21 :شوری ،11 :ص ،20 :نساء:
 )11باید گفت عدالت صرفاً امری اخالقی نیست ،بلکه در هماۀ ابعااد و اماور بایاد ماورد
توجه قرار گیرد؛ بهویژه در عدالت اجتماعی و اقتصادی که از مهمترین حوزههاای عادالت
بهشمار میروند .شهید صدر عدالت اجتماعی را بهمعنای عدالت اقتصاادی دانساته و گفتاه
است« :اسالم مفهوم عدالت اجتماعی را در ضمن برنامۀ اجتماعی خاصی جلوهگار سااخته،
بدینسان توانسته است این مفهوم را در یک واقعۀ زندۀ اجتمااعی ،کاه هماۀ جواناب آن از
مفهوم اسالمی دربارۀ عدالت اشباع گشته مجسم سازد  ...شکل اسالمی عادالت اجتمااعی،
دارای دو اصل عمومی است .1 :اصال همکااری عماومی (تکافال عاام)؛  .2اصال تاوازن
اجتماعی ( »...صدر .)900 :1011 ،شهید مطهری نیز در اهمیت رعایت عادالت مایگویاد:
«اصل عدالت از مقیاسهای اسالم است که باید دید چه چیز بر او منطبق میشاود .عادالت
در سلسله علل احکام است نه در سلسلۀ معلوالت ،نه این است که آنچه دین گفات عادل
است ،بلکه آنچه عدل است ،دین میگوید .این معنای مقیاس بودن عدالت است برای دین»
(مطهری .)10 :1023 ،بنابراین در یک جامعۀ اسالمی قانونها و مقررات باید تاابع عادالت

  004پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،71شمارۀ  ،7بهار 7011

باشند تا هر گونه تبعیض از جامعه برطرف شود .ایشان عدالت را بهمعنای ایجااد امکاناات
مساوی و اجرای قانون بهطور مساوی معرفی کرده اسات ،وی اضاافه مایکناد« :اقادامات
اسالمی در این زمینه در دو قسمت است ،یکای در قسامت قاانون و دوم در زمیناۀ ایجااد
امکانات مساوی برای همه .یکی از مسائل اساسی در این مورد ،تقسیم عادالناۀ امکاناات و
مواد طبیعی نسبت به افراد اجتماع است ،چه در واقاع اخاتالف در تصااحب ایان سارمایۀ
اولیه ،موجب اختالفات بعدی اجتماعی میشود و تبعیض در این ماورد ،ریشاۀ بسایاری از
تبعیضها خواهد بود .در این مورد عدالت یعنی اینکه همۀ مردم بهره و سهمی را که باالقوه
در زمین یا اجتماع دارند ،به آنها برساانند تاا آن را باه فعلیات برساانند» (مطهاری:1023 ،
.)102
بنابراین الزم است هم در مرحلۀ قانونگذاری و هم اجرای قانون ،بهگونهای عمال کنایم
که توازن اجتماعی برقرار شود ،حال آنکه پرداخت حقوق و مزایاای نامتعاارف باه برخای
افراد و مشاغل ،اصوالً ماالف توازن اجتماعی است و سبب ایجاد امکاناات ناعادالناه باین
مردم و اقشار ماتلف جامعه میشود.
ب) سنت

 .1حضرت علی(ع) میفرماید« :دفاتر حقوق و عطایا راکه به دستور عمر طباق ماالکهاای
طبقاتی تعیین شده بود ،از بین بردم .و مانند رسول خدا(ص) کاه باهطاور مسااوی تقسایم
میکرد ،آن را به مساوات تقسیم کردم و آن را در دسات تاوانگران قارار نادادم»( 1کلینای،
 ،1021ج  .)11 :1حضرت در تقسیم اموال بیتالماال امتیاازات شاصای ،قبیلاهای ،سانی،
سبقت در قبول اسالم ،شرکت در جنگ ،سفید و سیاه ،آزاد و برده و امثال آنها را در کساب
سهم از اموال بیتالمال دخالت نمیداد.
از جملۀ اوصاف حضرت مهدی(ع) نیز ادارۀ امور بیتالمال به شایوۀ پیاامبر(ص) ذکار
شده است .عبداهللبن مسعود از پیامبر(ص) در مورد اوصاف آن حضرت نقل مایکناد کاه:
 .1وَ مَحَوْتُ دِیوَانَ الْأَعْطِیَۀِ وَ أَعْطَیْتُ کَمَا کَانَ یُعْطِی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَمْ أَجْعَلْهُ دُولَۀً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ.
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«مهدی (عج) مال را طبق مساوات تقسیم میکند و خداوند قلبهای این امات را لبریاز از
بینیازی خواهد کرد»(1مجلسی ،1029 ،ج)10 :11؛
 .2حضرت علی(ع) در نامۀ خود به مالاک اشاتر او را از هار گوناه امتیاازدهای بارای
خودش و دیگران نهی کرد و فرمود« :بسرهیز از امتیاازخواهی و اینکاه چیازی را باه خاود
ماصوص داری که بهرۀ همۀ مردم درآن یکسان است؛ و از تغافل در آنچه باه تاو مرباوط
است و برای همه روشن است ،بر حذر باش ،زیرا بههر حال نسبت باه آن در برابار ماردم
مسئول و پاساگویی و بهزودی پرده از روی کارهایت کنار مایرود و داد ساتمدیده از تاو
گرفته میشود»(2نهجالبالغه ،نامۀ  .)19ایان برخاورد را مایتاوان از برخاورد حضارت باا
برادرش عقیل (خطبۀ  )220و همچنین با دیگر کارگزارانش مشاهده کارد .پاس الزم اسات
برای جلوگیری از فقر ،فاصلۀ طبقاتی و دیگر آثار سوء حقوقهای نامتعارف ،با آن برخورد
جدی صورت گیرد؛
 .9حضرت علی(ع) در روایت دیگری میفرماید« :خداوند سبحان در اموال اغنیا قاوت
فقرا را قرار داده است .بنابراین هی فقیری گرسنه نمیماند ،مگر بهسبب اینکه ثروتمندان از
حق آنان بهرهمند شدهاند»( 9حکمت  .)922بر اساس فرمایش حضرت علی(ع) دلیل عمادۀ
فقر ،طبقاتی بودن جامعه است .بنابراین باال بودن میزان پرداخت حقوق به یک دساته افاراد
در یک جامعه و نبود حقوقی برای دستۀ دیگری از افراد جامعه یا باه میازان خیلای انادک،
موجب فقر عدهای از افراد جامعه خواهد بود؛
 .0امام موسی کاظم(ع) میفرماید« :خداوند هی نوع از انواع مال را به حال خود رها نکارده
است ،بلکه همه را تقسیم کرده و به هر صاحب حقی ،چه اشااص ،چه عموم مردم و فقیاران و
 .1یَقْسِمُ الْمَالَ بِالسَّوِیَّۀِ وَ یَجْعَلُ اللَّهُ الْغِنَی فِی قُلُوبِ هَذِهِ الْأُمَّۀِ.
 .2وَ إِیَّاکَ وَ الِاسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِیهِ أُسْوَةٌ وَ التَّغَابِیَ عَمَّا تُعْنَی بِهِ مِمَّا قَدْ وَضَحَ لِلْعُیُونِ فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْکَ لِغَیْهرِکَ وَ عَمَّها
قَلِیلٍ تَنْکَشِفُ عَنْکَ أَغْطِیَۀُ الْأُمُورِ وَ یُنْتَصَفُ مِنْکَ لِلْمَرْلُومِ.
 .9إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِیرٌ إِلَّا بِمَا مَنَ َ بِهِ غَنِهیٌّ؛ خداونهد سهبحان در امهوال
اغنیاء.
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مسکینان ،و چه بقیۀ طبقات مردم ،حقشاان را داده (و معاین کارده) اسات .اگار در میاان ماردم
عدالت اجرا شود ،همه بینیاز خواهند شد (و فقر و فقیری ناواهد ماند) .طعم عادل شایرینتار
از عسل است .و تنها کسی میتواند عدالت را اجرا کند که عدل (و ابعاد آن و طریاق اجارای آن
در میان همۀ مردم) را خوب بداند (یا خوب عملی کند)»( 1کلینی ،1021 ،ج .)102 :1
با توجه به آیات قرآن و کالم ائمۀ معصاومین(ع) بایاد گفات اینکاه اماروزه پرداخات
حقوقهای نامتعارف به دستهای از مشاغل یا افراد خاص یا قائل شدن باه تساهیالت بارای
مشاغل یا افراد دیگر ،بر مبنای قانون توجیه میشود؛ از لحاظ شارعی مشاروعیت نادارد و
باید در قانون تجدید نظر و اصالح صورت گیرد.
ج) عقل و سیرۀ عقال

پرداخت حقوق بیشتر به هر فرد از افراد جامعه بدون دلیل و سبب خاصی ،موجب ظلم باه
دیگران میشود و ظلم عقالً قبیح است و هر چیزی که عقالً قبیح باشد ،شارعاً انجاام دادن
آن جایز نیست.
عالوه بر دلیل عقل ،عقالی عالم نیز از هار صانف و دینای ،در طاول تااریخ بار لازوم
بهرهمندی همۀ افراد جامعه از بیتالمال بهصورت عادالنه (نه مساوی) اتفاق نظار دارناد .از
آنجاییکه پرداخت حقوق نامتعارف باه عادۀ خاصای بادون دلیال مشااص ،سابب ظلام
میشود ،الزم است از آن جلوگیری شود.
شاید گفته شود که پرداخت حقوقهای غیرمتعارف ،بهویژه به مدیران برای تاأمین نیازهایشاان،
موجب جلوگیری از اختالس ،رشوه و توسل به طرق نامشروع برای امرار معاش میشود؛ بناابراین
به مصلحت امت است .همانطور که حضرت علی(ع) میفرماید« :پس روزی آنان را فراخ دار .کاه
فراخی روزی نیرویشان دهد تا در پی اصالح خود برآیند و بینیازشاان ساازد تاا باه ماالی کاه در
اختیار دارند ،دست نگشایند و حجتی بود بر آنان اگار فرمانات را نسذیرفتناد یاا در امانات خیانات
 .1إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَتْرُکْ رَیْئاً مِنْ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَ قَدْ قَسَمَهُ وَ أَعْطَی کُهلَّ ذِی حَهق حَقَّههُ الْخَاصَّهۀَ وَ الْعَامَّهۀَ وَ الْفُقَهرَاءَ وَ
الْمَسَاکِینَ وَ کُلَّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ النَّاسِ فَقَالَ لَوْ عُدِلَ فِی النَّاسِ لَاسْتَغْنَوْا ثُمَّ قَالَ إِنَ الْعَدْلَ أَحْلَی مِنَ الْعَسَلِ.
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ورزیدند»( 1نامۀ  .)19پاسخ این است که فرمایش مذکور امام(ع) ،با نفی حقوقهاای غیرمتعاارف و
سوءاستفاده از بیت المال هی منافاتی ندارد؛ زیرا پرداخت بیشتر حقوق به صاحبمنصابان بایاد بار
اساس یک رویّۀ متعارف و نظر کارشناسی بر اساس نوع کار ،سااتی کاار و متناساب باا تغییارات
زندگی ،وضعیت اقتصادی کشور ،توجه به تودۀ مردم و  ....باشاد ،ناه سالیقهای و ماوردی و ....در
غیر اینصورت عدهای هرگز قانع نمیشوند .حضرت علی(ع) میفرماید« :هر که باه کفااف بسانده
کند ،او را پاکی کشاند»( 2تمیمی آمدی .)911 :1900 ،بنابراین گرچه امروزه شیوۀ تقسیم بیت الماال
همانند زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیست ،اما این اصل که بانخره همۀ افراد در بیتالماال و اماوال
و ثروتهای عمومی حقی دارند ،انکارپذیر نیست .بر همین اساس حکومات اساالمی وظیفاه دارد
که برای تأمین معاش مردم و جلوگیری از توزیع ناعادالنۀ ثروت ،قانونها و مقرراتی را وضاع کناد
که همۀ افراد بتوانند از اموال عمومی بهرۀ الزم را ببرند .البته عدالت به این معنا نیست که هی گوناه
تفاوتی بین افراد از حیث دریافت حقوق و پاداش وجود نداشته باشاد؛ بلکاه معناای عادالت ایان
است که تفاوتها باید بر مبنای صالحیت ،استحقاق و معیارهای مشااص و منطقای باشاد و هار
کس به میزان استعداد و توان خود ،بتواند از امکانات بهرهمند شود .بنابراین اگر عدهای بادون های
مزیتی ،با حقوق چندین برابر از بیت المال بهرمند شوند ،در حالیکه عدۀ دیگری از افراد جامعاه ،از
بیتالمال یا بهرهای ندارند یا با وجود داشتن شاغل یاا تواناایی برابار ،باه آن انادازه از بیاتالماال
بهرهمند نمیشوند ،یکی از مصادیق بیعدالتی است.
د) ادله و مبانی دیگر
الف) پرداخت حقوق نامتعارف ،مصداق خیانت به بیتالمال است.
حضرت علی (ع فرموده است« :بزر ترین خیانت ،خیانت به امت است» . 9ایشان در جای

 .7ثمَّ أَسْبِغْ عَلَیْهِمُ الْأَرْزَاقَ فَإِنَّ ذَلِکَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَی اسْتِصْلَااِ أَنْفُسِهِمْ وَ غِنًی لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَیْدِیهِمْ وَ حُجَّۀٌ عَلَهیْهِمْ
إِنْ خَالَفُوا أَمْرَکَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَکَ.
 .2مَنِ اقْتَنَ َ بِالْکَفَافِ أَدَّاهُ إِلَی الْعَفَافِ.
 .8اعْرَمُ الْخِیانَۀِ خِیانَۀُ الْامَّۀِ.
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دیگری فرمودهاند« :خیانت ،نشانۀ کم بودن تقوی و بیدینی اسات»( 1محمادی ریشاهری،
 ،1913ج  .)101 :12باز ایشان میفرمایند« :باشش نابجاای حکمراناان از اماوال عماومی
مساالمانان ،سااتم و خیاناات اساات»( 2محماادی ریشااهری ،1913 ،ج  .)101 :12پااس از
آنجاییکه باشش نابجا (حقوق نامتعارف) خیانت به بیتالمال است و خیانات نشاانۀ بای
دینی محسوب میشود ،پس جایز نیست؛
ب) پرداخت حقوقهای نامتعارف مصداق فساد و حرام است.
فساد در لغت در معنای تباهی و ضد صالح باهکاار رفتاه اسات (ابانمنظاور ،1010 ،ج :9
 .)991برخی لغویان گفتهاند :فساد عبارت است از خروج از حد اعتدال؛ کم باشاد یاا زیااد
(راغب اصفهانی .)021 :1012 ،بنابراین قرار دادن حقوقی که از حاد اعتادال خاارج شاده
باشد و نامتعارف باشد ،مصداق فساد است .مهمترین دلیل حرمت فسااد ،ایان آیاۀ شاریفه
دانسته میشود« :وَإِذَا تَوَلَّی سَعَی فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فیها وَیُهْلِاکَ الْحَارْثَ وَالنَّسْالَ وَاللَّاهُ لَاا
یُحِبُّ الْفَسَادَ؛ هنگامیکه روی برمیگردانند (و از نزد تو خارج میشاوند) ،در راه فسااد در
زمین کوشش میکنند ،و زراعتها و چهارپایان را نابود میسازند (با اینکه مایدانناد) خادا
فساد را دوست نمیدارد» (بقره .)221 :در این آیۀ مبارکاه ،فسااد مبغاوض خادای سابحان
دانسته شده و هر چه مبغوض خداوند باشد ،حرام است؛
ج) پرداخت حقوقهای نامتعارف تعاو بر اثم است.
برای تحقق معاونت بر اثم باید عملی از شاص صادر شود که در وقاوع یاا تکمیال شادن
فعل حرام دخالت داشته باشد .مشهور فقها برای تحقق معاونت ،علم بر قصد تحقاق حارام
توس مباشر را کافی میدانناد .نمایتاوان انکاار کارد کاه پرداخات حقاوق نامتعاارف از
بیتالمال ،کمک به گناه است؛ زیرا به دریافتکننده کماک مایشاود تاا بهارۀ ناعادالناه از

 .7الْخِیانَۀُ دَلیلٌ عَلی قِلَّۀِ الْوَرَعِ وَ عَدَمِ الدِّیانَۀِ.
 .2جُودُ الْوُلَاةِ بِفَیْءِ الْمُسْلِمِینَ جَوْرٌ وَ خَتَرٌ.
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بیتالمالی ببرد که حق او نیست .اما حرمت تعاون بر اثم ادلۀ ماتلفی دارد که مهمتارین آن
این آیۀ شریفه است« :وَال تَعاوَنوا عَلَی اطِثمِ وَالعُدوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّاهَ شَادیدُ العِقاابِ؛ و
(هرگز) در راه گناه و تعدی همکاری ننماییاد! و از (ماالفات فرماان) خادا بسرهیزیاد کاه
مجازات خدا شدید است» (مائده .)2 :تهدید به عقاب در صورت تعاون بر اثام ،حرمات را
تأکید میکند.
د) پرداخت حقوقهای نامتعارف اسراف است.
در حرمت اسراف هی شکی وجود ندارد .مال احمد نراقی میگوید« :بیان قاعدۀ اساراف از
امور مهم و الزم است» .وی پانزده معنا برای آن ذکر میکناد و ساسس هماه را باه دو معناا
ارجاع میدهد .1 :خرج کردن در معصیت؛  .2تجاوز از حد .سسس میگویاد« :مایتاوانی از
دومی به خرج کردنی که نزد عقال قبیح است یا خرج کردن در جهت غیرضروری یا خارج
کردن درموردی که شایسته نیست یا ناحق است و یا خالف اقتصااد (و میاناهروی) اسات،
تعبیر کنی» (نراقی .)021 :1011 ،حداقل بر اساس معنای دوم ،پرداخت حقوق نامتعارف از
مصادیق بارز اسراف و حرام محسوب میشود.
نتیجهگیری و پیشنهادها
در کشور ما برخای قاانونهاا سابب پرداخات حقاوق هاای متفااوت و گااه دساتمزدها و
پاداشهای زیادتر از حد معماول شاده اسات .پرداخات حقاوق و مزایاا ،ولاو بار اسااس
دستورالعملها و به برخی از کارکنان و مدیران ،باهدلیال نداشاتن تاصاص یاا شایساتگی
خاص در مقایسۀ با برخی مشاغل و مدیران دیگر ،غیرمتعارف تلقی میشاود .حاال سااال
این است که آیا حقوق و مزایای غیرمتعارف که صارفاً بار اسااس برخای دساتورالعملهاا
پرداخت میشود ،غیرشرعی و غیرقانونی است یا خیار؟ قاانون در ماورد حکام ایانگوناه
حقوقها که با استفاده از برخی مقررات پرداخت میشود ،سکوت کرده است .اماا بایاد در
مقررات وضعشده و نیز شاخصهای حقوق و مزایا ،بازنگری اساسی صورت گیرد .در این
زمینه اقدامات ذیل پیشنهاد میشود:
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 .1نظام پرداخت حقوق بر اساس در آمد کشور ،وضعیت اقتصادی ،نظار کارشناسای و
استفاده از تجربیات کشاورهایی کاه از نظاام پرداخات حقاوقی عادالناه برخوردارهساتند،
اصالح شود و قانونهای مساتثنایی کاه در ایان زمیناه وجاود دارناد ،مطاابق ماالکهاا و
معیارهای مشاص حقوق و دستمزد مستادمان دولتی پرداخت و از اساتثنا کاردن مشااغل
متعدد ،از حکم قانونهای مرجع پرهیز شود .در راستای برخورداری هماۀ افاراد از حقاوق
عادالنه ،الزم است تفاوت میزان حقوق بین مشاغل بهطور متعاادل کااهش یاباد؛  .2میازان
دریافتی حقوق و تمامی مزایای صاحبان مشاغل بهطور شفاف در حکم قیاد شاود تاا هماۀ
افراد بتوانند به آنها دسترسی پیدا کنند .همانطور که مادۀ  23قانون برنامۀ ششم توسعه نیاز
خواستار همین امر است؛  .9از دادن اختیارات داخلی به دستگاه ها برای پرداخات کاراناه و
سایر تسهیالت خودداری شود و این اختیارات بهصورت نظاممند و قانونی با تعیاین ساقف
کارشناسی و متعارف ،همراه با ارزش کاری وضع شود و در اختیار هماۀ دساتگاههاا قارار
گیرد؛  .0دستگاه های نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسای کال کشاور ،بایاد
بهطور دقیق پرداختهای حقوق را رصد کنند و گزارش آن را در اختیار مردم قرار دهند.
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کتابنامه
الف) فارسی
ا قرآن کریم ،ترجمۀ عالمه طباطبایی.
ا نهجالبالغه ( .)1911ترجمۀ محمد دشتی ،چ ششم ،قم :اندیشۀ هادی.
 .1اشکبوس ،حمزه ( .)1930سلسله جلسات بازخوانی مشهروا مهذاکرات مجلهس ،بررسای
نهایی قانون اساسی سال  ،1911بررسی اصال چهلام ،موضاوع جلساۀ سایام مشاروح
مذاکرات.

 .2تقیزاده ،احمد؛ ناظر ،محمد؛ بهادری جهرمی ( .)1939سلسه جلسات بازخوانی مشهروا
مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی سال  ،7813بررسی اصال بیساتم موضاوع جلساه
بیستوچهارم و بیستوهفتم مشروح مذاکرات.
 .9حسینی ،محمد ( .)1911فرهنگ لغات و اصطالحات فقهی ،چ اول ،تهران :صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران.
 .0قانون اساسی.
 .1قانون مدیریت خدمات کشوری.

 .0کریمی ،عباس ( .)1939رابطۀ منطقی قاعدة فقهی اضرر و قاعهدة غربهی سهوءاسهتفاده از
حق ،فصلنامۀ پزوهشی تطبیقی حقوق اسالم و غرب ،سال اول ،شمارۀ دوم.101 - 191 :
 .1محمدی ریشهری ،محمد ( .)1913میزان الحکمه ،ترجۀ شیای ،حمیدرضا ،جلد  ،12چ
اول ،قم :ماسسۀ علمی و فرهنگی دارالحدیث.
 .1مطهری ،مرتضی ( 1023ق) .مبانی اقتصاد اسالمی ،چ دوازدهم ،تهران :انتشارات حکمت.
 .3مکارم شیرازی ،ناصر ( .)1910تفسیر نمونه ،جلد  ،29چ اول ،تهران :دارالکتب اطسالمیه.
 .12منتظری نجف آباادی ،حساینعلی ( 1023ق) .مبهانی فقههی حکومهت اسهالمی ،ترجماۀ
صلواتی ،محمود و شکوری ،ابوالفضل ،چ دوم ،قم :ماسسۀ کیهان.
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ب) عربی

 .11ابنمنظور ،ابوالفضل ( 1010ق) .لسان العرب ،جلد  ،9چ سوم ،بیروت :دار صادر.
 .12تمیمی آمدی ،عبدالواحدبن محمد ( .)1900تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،چ اول ،قم:
دفتر تبلیغات.
 .19حسینی جرجانی ،سید امیرابوالفتوح ( 1020ق) .آیات األحکام ،چ اول ،تهران :انتشارات
نوید.
 .10راغب اصفهانی ،حساینبان محماد ( 1012ق) .مفهردات ألفها القهرآن ،چ اول ،لبناان:
دارالعلم.
 .11سبزواری ،محقق ،محمد باقربن محمد مامن ( 1029ق) .کفایۀ األحکام ،جلد  ،2چ اول،
قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .10صدر ،شهید سید محمد باقر ( 1011ق) .اقتصادنا ،چ اول ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
 .11صدر ،محمد ( 1022ق) .ماوراء الفقه ،چ اول ،بیاروت :دارانضاواء للطباعاه و النشار و
التوزیع.
 .11طبرسی ،فضلبن حسن ( .)1911مجم البیان ،جلد  ،3چ اول ،تهران :انتشارات دانشاگاه
تهران.
 .13صدوق ،محمدبن علی ( .)1910علل الشرائ  ،چ اول ،قم :کتابفروشی داوری.
 .22کاظمی ،جوادبن سعید ( 1901ق) .مسالک األفهام ،چ دوم ،تهران :کتابفروشی مرتضوی.
 .21کلین ای ،محماادبن یعقااوبباان اسااحاق 1023( .ق) .کههافی ،جلااد  1و  ،1چ اول ،قاام:
دارالحدیث.
 .22مجلسی ،محمد باقربن محمد تقی ( 1029ق) .بحار األنهوار ،جلاد  ،11چ دوم ،بیاروت:
داراطحیاء التراث العربی.

 .29نراقی ،مولی احمدبن محمد مهدی ( 1011ق) .عوائد األیام فی بیان قواعد األحکام و مهمهات
مسائل الحالل و الحرام ،چ اول ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم.
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