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 چکیده
س تاد  ران،ی ا هیغرب عل یهامیکرونا و تحر وعیواسطه شبه 1311کشور در آغاز سال  یبا بحران اقتصاد     

 دی را مص وب نم ود ک ه م واران را مل  ت ب ه تمد یمقابله با کرونا باهدف کمک ب ه مس تراران، ق انون یمل

پژوهش ب ه روش  نی. اتبها در نظر گرفاااره  انیم شیاف ا یابر یاااره نمود و محدوده خاص یقراردادها

آن ب ا اص ول حق وق بش ر  اسی مص وبه، و ق نی ا یو حق وق یفقه  تی ماه یباهدف بررس یفیتوص-یلیتحل

که تس ام  در ص در  یاصول فقه هیخاص کشور، بر پا طیشد که باتواه به شرا جهینت نیشده است. چنانجات

مسکن شهروندان  تیبه امن ازیبه ن هباتوا ،یااهت داشته و ازنظر اصول حقوقو یقانون نیآن است، وضع چن

مقابله ب ا کرون ا داده ش ود. مط اب  ب ا  یبه ستاد مل تواندیم اریاخت نیا ،ییخاص کرونا طیبودن شرا یو موقت

ن کامل ا  قانو نیهاست و اانسان هیاز حقوق اول یکی یزندگ یداشتن مسکن مناسب برا  یحقوق بشر ن هیاعلام

 شده است. باصول حقوق بشر مصو یدر راستا

 کرونا، مسکن. ،یگذارتسام ، حقوق بشر، قانون  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

به نات کرونا موااه شد که شروع  یریگهمه یماریاهان با ب ،یلادیم 0202در آغاز سال      

  یفت و در حال حاضر ندامن کشورمان را گر یدیخورش یهجر 1311بحران در آغاز سال 

به نات  یکشور ستاد نی. با آغاز بحران، مسئولباشدیکرونا م یماریمبارزه با ب ریدرگ رانیا

 نیمبارزه با ا یریگمیسط  تصم نیتریداده و به عنوان عال لیتشک «روناستاد مقابله با ک»

ه با کرونا مقابل یستاد مل ماتیتصم یخود را آغاز نمود. اارا تیمنحوس، فعال روسیو

خاص  طیاز آن، کنترل شرا یکشور ضرورت داشته و هدف کل های ارگان یتمام یبرا

از  یکیسکونت  ییمسئله اابجا اکشور است. ازآنجاکه هرساله در آغاز فصل گرم

به  یخاص یمسئله رنگ و بو نی، ا1311در سال  باشد،یم یاسیو س یداغ ااتماع یهابحث

مردت محسوس  شتیآن بر مع میوکارها که اثر مستقاکثر کسب یلیخود گرفت و تعط

کرونا، کشورمان به اهت  یماریب وعیاز ش شیافکند. پ هیها سااست، بر مسئله سکونت آن

نداشت و با  یمطلوب یاقتصاد تیوضع ها،تیریسوء مد یو برخ کایظالمانه آمر یهامیتحر

مقابله با کرونا با  یستاد مل بحران اف وده شد. نیشدت ادر کشور، به  یماریب نیا وعیش

 یبها بسته به شهرهااااره شیاف ا  انیمستراران، مصوب نمود که م ییآغاز فصل اابجا

منازل  هیاز صدور حکم تخل ییخاص کرونا طیشرا انیو تا پا ،مختلف محدود باشد

د، مسترار باش ریواسطه تقصاااره به دیعدت تواف  تمد کهیشود. تنها در صورت یخوددار

هاست به دغدغه دارد. هرچند که مشکل مسکن در کشور، سال تیآنگاه فسخ اااره رسم

مسترار  یبر دوش خانوارها یلما نیسنگ یاز بارها یکیمبدل شده و  نیمسئول یاصل

کرونا بود که  یماریب وعیدرد در زمان ش نیا نیدر اهت تسک یمصوبه گام نیا باشد،یم

 نیاست. در مورد ا نیمسئول یهمت واقع ازمندیشور نمسکن در ک یالبته حل مشکل اصل
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 یخارج از قوا یقانون نیدارد. اولا  که وضع چن تیاهم یمصوبه، ذکر چند نکته حقوق

مورد بحث است. دوما به  یقانون نیوضع چن تیشده که صلاح انجات هیو مجر یگذارقانون

تطاب  داشته  یاصول حقوق گریبا د ستیبایم نیقوان نیقانون در قوه مقننه، ا بیفرض تصو

 دهیبخش تیرسم دیمتعارض، به قانون اد نیاعلات کردن قوان یو در صورت ل وت با ملغ

حقوق بشر کاملا  تطاب  داشته و اصول حقوق  هیقانون با اعلام نیوضع ا گریشود. از طرف د

 نیا وضع یو حقوق یفقه تیپژوهش، ماه نینموده است. در ا تیرعا یخوبرا به یانسان

مسترار، مواب  دیاست. ابتدا بر قانون اد شدهیبررس ،یحقوق بشر تیقانون بالحاظ وضع

 یحقوق تیصلاح ن،یقوان گریآن با د یتعارضات حقوق یشده، بابررسانداخته ینگاه

 .شده استقانون با اصول حقوق بشر انجات نیازآن مقارنه او پس شدهیآن بررس بیتصو

 

  موجر-در مورد روابط مستأجرکرونا  یمصوبه ستاد مل

کرونا بر توان پرداخت  یماریب وعیش ریشد، ستاد مذکور باتواه به ترث انیکه ب طورهمان     

 تی. باعناباشدیم یکنون  یداشت که موضوع موردبحث تحق یبها شهروندان، مصوبه مهماااره

ظالمانه  یهامیتحر نیچنکرونا و هم روسیو وعیاز ش یبر کشور ناش یلیتحم یاقتصاد طیبه شرا

 یمربوط به املاک مسکون یقراردادها هیکل ر،یپذبیاز اقشار آس تیحما ضرورتو بالحاظ 

 نیطرف نینشده بودند، در صورت عدت تواف  ب دیهنوز تمد 20/20/1311 خیکه تا تار یجاریاست

 یپ شکوزارت بهداشت و درمان و آموزش  یمسترار تا سه ماه پس از اعلات رسم لیو تما

  انیم شیشدند. حداکثر اف ا دیتمد یاضطرار طیکرونا و اتمات شرا وعیش انینسبت به پا

اصفهان،   ،ی)مشهد، تبر گرید یشهرهادرصد، کلان 0۲شهر تهران تا  یمبلغ رهن برا ایبها اااره

 .شد نییدرصد تع 1۲کشور تا  یشهرها ریدرصد و سا 02کرج، اهواز، قم و کرمانشاه( تا  راز،یش
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قرارداد  دیدر مدت تمد ایمصوبه، املاک مورد اااره که قبلا   نیا کمیتبصره  مواببه     

ظرف دو ماه از  ستیبایمورد معامله قرارگرفته باشد، مسترار م یو رسم یطور قطعبه

 .دیآن اقدات نما لیو تحو هینسبت به تخل یانتقال سند رسم خیتار

مجوز، به  نیکه در دوره قرارداد اااره براساس ا ینیتبصره دوت، مستاار مواببه     

حقوق موار شوند  عییدادگاه صال  به تعهدات خود عمل نکنند و مواب تض صیتشخ

 .مصوبه نخواهند شد نیمشمول ا

الذکر فوق یهامبلغ اااره با نرخ شیتبصره سوت چنانچه مسترار با اف ا مواببه     

 .تاس هیواحد قابل تخل د،یموافقت ننما

مصوبه  نینسبت به ا یشتریزمان بتبصره چهارت، چنانچه در قرارداد اااره مدت مواببه     

 .معتبر است یزمان قراردادمدت قرارداد در نظر گرفته شود، یانقضا یبرا

ابلاغ  ییاارا یهادستگاه هیبه کل عا یبوده و سر یوااهت کامل حقوق یمصوبه دارا نیا     

بها به اااره یقراردادها، مواران مبالغ نجوم یبراساس اصل آزاد ن،یشیپ یهاشد. در سال

مواب  ها،نهیه  نیمستراران متناسب با ا یدرآمد شیاضافه کرده که باتواه به عدت اف ا

قدرت فشار بر  ر،ی. اما بامصوبه اخشدیبر قشر مسترار م شتریو فشار ب یاتتضاد طبق شیاف ا

 یکشور گام ییخاص کرونا تیمهم در وضع نیده و امحدودش نیتوسط موار نیمستاار

 یرا مبنا ریمصوبه اخ عا یسر هی. قوه قضائگرددیمحسوب م ییمثبت در اهت فقرزدا

 .دیبخش تیقرار داد و به آن رسم یامورات قضائ
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  یمنابع حقوق گریتعارض با د

تعارضات با  یشود، برخ انداخته ینگاه ریبه مصوبه اخ یفقه و حقوق اسلام دگاهیاز د اگر     

را  یحقوق فرد یمقابله با کرونا برخ یستاد مل ری. مصوبه اخخوردیبه چشم م یاصول حقوق

 .شده استاهم آن اشاره، و در ادامه به نقد آن پرداخته  یقسمت به بررس نیگرفته که در ا دهیناد

   صحت معاملات طیشرا -

قرار  یقانون مدن 112صحت قرارداد را در ماده  طیشرا ،یاز اصول فقه تیبه تبع گذارقانون     

تا « مقابله با کرونا یستاد مل» ری. مصوبه اخباشدیرکن آن م نیترمهم نیطرف تیداده که رضا

 .بحث استذکر چند نکته قابل بارهنیدار کرده است. درارا خدشه تیاصل رضا یحدود

اراده سالم )قصد و  یدارا دیعقد با در مکاسب گفته است که دو طرف یانصار یمرتض خیش     

 ان،یو مفاد عقد را در ذهن خود بواود آورند )کاتوز رندیبگ میآزاد تصم یطیرضا( باشند، در مح

(. 03: 131۲ ،یو امام یاز ارکان هر قرارداد است )صفائ نیطرف یقصد و رضا ای(. اراده 12: 1301

انعقاد قرارداد  یفرد برا میتصم انگریکه ب یقصد انعقاد قرارداد قصد داشته باشند. یبرا دیبا نیطرف

قصد  =]شد  انیکه ب ییمعنا نیابراز شود. شرط بودن قصد به ا ن،یمتعاقد یاز سو دیبوده و با

 ینظر و اشکالاست که اختلاف یعقد، امر تیدر صحت عقد، بلکه در تحق  مفهوت و ماه [یاد

 کسی=] غالط که سان . همانشودیظ واقع نمعقد بدون قصد نسبت به لف نی. بنابراستیآن ن در

عقد بدون قصد معنا واقع   یقصد لفظ واود ندارد، و ن [آورد یکه لفظ را به غلط به زبان م

قصد معنا واود  [کند یتلفظ م یکه لفظ را به شوخ کسی=] هازل در که سان نخواهد شد. همان

آن  یگوهودهیکننده و ب یشوخ ایخواب  ایاگر غافل  نی( بنابرا04: 1300 ،یزنجان یباسندارد )ع

 ،یکتب ،یصورت لفظبه تواندی(. ابراز قصد م110: 1310و مهذب،  ضیرا واقع سازد، لغو است )ف

 لیاز فقها دل یگروه  یباشد. و به تحق یصورت عملبه ایبا اشاره )مانند معامله اشخاص ناشنوا( و 
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 یدلالت نم تیبر رضا رونازای رضاست، از اعم سکوت که اند دانسته نیسکوت را ا تیکفاعدت

 لیاست. رضا هم تما یکه حاصل شود کاف یاز هر راه یقلب تیاساس، صرف رضا نی. بر اکند

مواود باشد؛ اما اگر در  دیبا نیطرف یانعقاد عقد، قصد و رضا یفرد است. برا یدرون تیو ن یقلب

رضا  کهی. درصورتهوشیب ایمله فرد مست انعقاد معامله قصد نباشد، آن عقد باطل است مانند معا

که در صورت  یاکراه یاست مانند معامله رنافذیو غ وبیدر انعقاد معامله مواود نباشد، معامله مع

: 131۲ ،یباطل است )صفائ صورتنیرایو درغ  یاکراه شونده، معامله صح یزوال اکراه و ااازه

 .ندآی یرضا به شمار م وبی(. اشتباه و اکراه، از ع0۲

 .(01ه.ق:  1340 ر،ی: )ابن اثشودیمواب بطلان قرارداد م  یاز موارد، اشتباه ن یاپاره در     

اشتباهات  نیداشته باشد، ا ی یاز چ یاست که ممکن است آدم یتصور غلط اشتباه

اشتباه اراده  یاست. گاه یاحکات متفاوت یها در اراده داراآن ریو اندازه ترث تیبرحسب اهم

اشتباه کننده فقط ح  فسخ به یو گاه شود یو مواب بطلان عقد م کند یم لیزا یکلبهرا 

 .(00: 131۲ ،یو امام یدر عقد ندارد )صفائ یریثتر  ین یو گاه دهد یم

برطرف  یکس لهیوسکه به ینامشروع یمعنو ایو  یعبارت است از فشار ماد اکراه     

که  یاست و کس رنافذیمعامله غ نیقرارداد کند. ا قرارداد وارد گردد و او را وادار به عقد

که  دیرد نما ای  ؛یآن را ااازه که معامله صح تواندیشده در صورت زوال اکراه م اکراه

را در  شیمکره استقلال خو رای(. ز100: 1314 ان،یاست )کاتوز باطلصورت معامله  نیدر ا

کند و  یاقدات م یقبل تیبدون رضا ،دهدیبه آنچه انجات م کهیطورداده، بهتصرف ازدست

اراده در قراردادها نقش  تی. پس اصل حاکمکند یآن کار را قصد نم تیرضا یاز رو

از موارد در  یا(. اما اضطرار، ا  در پاره31: 131۲ ،یو امام یی)صفا کند یم فایا یاساس
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 دیاد و بدون تهدخارج از قرارد عیبراثر وقا یکس کهنیندارد؛ مانند ا یریصحت معامله ترث

 .منظور انجات معامله، ناچار به انجات معامله شود )مانند فقر(به ،یاز اانب کس

 ،یاقتصاد سخت طیمثال، در شراعنوانبه ،یقضائ لیو تعد رعادلانهیدر بحث شروط غ نیهمچن     

 ادلانهرعیشرط غ ینوع ن،یطرف یاااره داده که باواود رضا متیرا به چند برابر ق یمن ل یفرد

 نیاند. بنابرامطاب  با عرف، حکم داده یقضائ لیحالت به تعد نیمحسوب شده که فقها در ا

عدالت  و عرف حاکم و ردیصحت معامله قرار گ یمبنا تواندینم یطیدر هر شرا نیرفط تیرضا

 .(0۲: 1311اند )شاکر، را عنوان نموده یقضائ لیاست لذا فقها مسئله تعد ازیموارد، ن نیدر ا

و به مدت موقت  یاضطرار طیدر شرا کهنیا تیدر مورد عنصر رضا یکل جهینت     

واود  ترشیکه پ یقرارداد دیگرفت. لذا تمد دهیرا ناد تیعنصر رضا یتا حدود توانیم

را  تیعنصر رضا یکمک به قشر مسترار محسوب شده که هرچند تاحدود یداشته نوع

 .باشد هیتوا یدارا تواندیم یکنون تیاما در وضع رد،یگیم دهیناد

  موار -قانون مسترار  -

مسترار را  -قراردادها در چند نوبت قانون موار یاز اصول عموم تیبه تبع گذارقانون     

 یشده که عمدتا  به بررسانجات 1314قانون مذکور در سال  راتییتغ نیمصوب نموده است. آخر

، 13۲4. در قانون مصوب سال باشدینم ینپرداخته و مرتبط با اااره مسکو یروابط سرقفل

 ایهرگاه متصرف خانه مواب ماده دوت آن، شده و به  یتشر یخوببه یناااره مسکو تیماه

 هیمحل سکونت باشد، از تخل هیقرارداد مکلف به تخل ایمواب مقررات که به یمحل سازمان

مستقل به او اخطار دادگاه بخش  سیرئ ایطرف دادستان کند برحسب مورد از  یخوددار

. در صورت امتناع به دستور همان مقات  دیمان هیماه محل را تخل کیکه ظرف  شودیم

 نیهم ازدهمی. در ماده شودیاشخاص مربوط داده م ایمؤسسه  ایسازمان  لیو تحو شدههیتخل
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 دیتجدفسخ اااره تا موقع  ایالمثل پس از انقضاء مدت و قانون، تعهد مسترار به پرداخت اارت

 .شده است نامه شمردهاااره راز عناص یالمسماارت  انیملک به م هیتخل ایاااره 

باز  یمسئله به عرف عموم نینکرده و ا انیب یگذار مطلبآن قانون شیبها و اف امورد اااره در     

ت مهل انیشده است، پس از پا دیق یقراردادها که در قانون مدن ی. بنا به اصول عمومگرددیم

 یآن توافق دیتمد یبه موار بازگردانده شود و برا ستیبایمورد اااره م نیقرارداد اااره، ع

  انیم نییتع یبرا یتعهد چیه یدر اااره مسکون ،ی. برخلاف اااره تجارردیصورت گ دیاد

بها اقدات اااره نیینسبت به تع ستیبایتنها براساس تواف  م نیبها واود نداشته و طرف اااره

 ،یمسترار تجار شهیح  کسب و پ ی، تنها برا1314موار در سال -ند. قانون روابط مسترارکن

دلخواه خود اااره مکان را به تواندیموار نم ،یکرده و با داشتن ح  سرقفل نییتعح  حضور 

مقابله با کرونا، مخالف  یتوسط ستاد مل یاااره مسکون شیسقف اف ا نییدهد. لذا تع شیاف ا

. چراکه در سکوت قانون، عرف حکم فرماست و عرف ستیبط مسترار و موار نروا نیقوان

  انیم ،یبها در نظر داشته و بنا به اعلات بانک مرک اااره شیاف ا یناتورت را مب  انیم یعموم

 تواند یمقابله با کرونا نم یستاد مل میو تصم شدهنییدرصد تع 0۲متوسط تورت در محدوده 

مسترار   مواب  نیبا قوان 1311مصوبه  ه،یتخل تی. در مورد وضعباشد یخلاف اصول حقوق

 .واود دارد نهیزم نیبحث در ا یاداشته که ا یتعارضات 13۲4مصوب 

 

 یگذارقانون تیصلاح

مصوب شده و « مقابله با کرونا یستاد مل»، توسط 1311شد، مصوبه سال  انیکه ب طور همان     

 یحقوق تیقسمت صلاح نیقاد حقوقدانان است. در امورد انت یگذاراز اهت مراع قانون

نهاد،  نیا یگذارقانون تیوضع یاز بررس شیاست. پ شدهینهاد بررس نیتوسط ا یگذارقانون



 9/   ننژاد و همکارا نرگس آریان؛ ... ییکرونا طیمستأجر ـ موجر در شرا دیتسامح قانون جد 

به  یحکم یط امهورسی، رئ1310اسفند  0 کشنبهیشده است. انداخته یآن نگاه بیبه ترک

را  لیکرونا نمود و افراد نامبرده ذ مبارزه با یستاد مل لیرا مرمور به تشک یبهداشت، و ریوز

ستاد  ریعنوان دببهداشت، معاون خود را به رینمود. متعاقبا ، وز نییستاد تع یعنوان اعضابه

 :باشندیم لیستاد به شرح ذ یاصل یانتخاب کرد. اعضا

 .کشور ریوز ،یفضل یعبدالرضا رحمان *

 .یراه و شهرساز ریوز ،یمحمد اسلام* 

 .وپرورشآموزش ریوز ،ییزاریمیمحسن حاا *

 .یو فناور قاتیعلوت، تحق ریوز ،یمنصور غلام *

 .یدستعیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیم ریمونسان، وز اصغریعل *

 .یفرهنگ و ارشاد اسلام ریوز ،یعباس صالح دیس *

 .مسل  یروهایستاد کل ن سیرئ ،یباقر نیمحمدحس *

 .دادستان کل کشور ،یمحمداعفر منتظر *

 .و بوداه سازمان برنامه سیمحمدباقر نوبخت، رئ *

 .رانیا یاسلام یامهور یمایسازمان صداوس سیرئ ،یعسگر یعل یعبدالعل *

 .ارتیسازمان حج و ز سیرئ ان،یدیرش رضایعل* 

 .رانیدولت ا یسخنگو ،یعیرب یعل *

 .رانیا یاسلام یامهور یانتظام یرویفرمانده ن ،یاشتر نیحس *

 .نگهبان یشورا یعضو فقها ،یاعراف رضایعل *

کرده  لیحوزه دخ نیا یرگی میمختلف را در تصم یصورت عادلانه نهادهامذکور به بیترک     

دادستان  ه،یاست. از طرف قوه قضائ دهیبخش یحقوق تیستاد مشروع نیبه مصوبات ا ،ینوعو به
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عنوان نگهبان به یشورا محترت یاز فقها یکی  یکل کشور در ستاد حضورداشته و از قوه مقننه ن

ستاد کاملا   نی. اگر اکند ینهاد کوچک اارا م نیخود را در ا یقوه عمل نظارت نیا ندهینما

مسئول و مرتبط در  یعدت حضور نهادها لیقوه خاص بود، به دل کی ایمتشکل از چند نهاد و 

 طهیدر ح ،ینونک تی. اما در وضعشد یوارد م رادیآن ا ینیتقن وهیبه ش ،یرگی میتصم انیار

 .دانست تیمشروع یدارا یستاد را از نظر حقوق گذاری اعمال قانون توان یم شدهنییتع اراتیاخت

 تسام  -

. به کندیم هیمسائل را توص یدر برخ یریگبوده که عدت سخت یاز قواعد فقه یکی تسام      

 تیقابله با کرونا، مشروعم یاسلات، مصوبه ستاد مل نید رپذی اصول تسام  هیکه بر پا رسدینظر م

 .شده است پرداخته یاز تسام  در فقه اسلام یبه شرح نجایلازت را دارد. در ا یو حقوق یفقه

 یع ل م یوگوهافراوان در گفت یکاربرد افته،یو ت س اه ل که اکنون رواج  ت س ام       

 ینیکه در متون د ای لهب ا س م ح ه و س ه رسدیاز مصدر باب تفاعل است و به نظر م داکرده،یپ

در تسام  و ت س اه ل  رایفرق دارد؛ ز یکاررفته است، اندکاک رت )ص( به امبریو سخنان پ

و  یو گذشت و مهرورز ینرم قت،یب ودن نهفته است در ح ق  هیو دوسو ی ی ارویرو یاگونه

ذشت باشد، با و اهل گ ریگ. اگر او آسانکند یم دایطرف م قابل پبه یبستگ ه،یسوکی یمدارا

 .(03: 1311 ،ی)نظر رینبود، خ یریگاگر اهل گذشت و آسان یول شود،یرف تار م یبه ن رم  یو

و گ ذش ت را  یریگبرخوردار باشند و نگهداشت آسان یژگیو نیاز ا دیب ا ،یس و ه ردو     

 اتیدر روادر س م ح ه و س هله که  یاس ت؛ ول  اثریب ،یژگیو نیا هیسوکیب کنند. نگهداشت 

اس لات،   ع تیاست. ش ر یبلکه نگاه از اف  بازتر و بالاتر ست،ین یاهیاز آن سخن رفته، مسئله دوسو

داشته باشند و روح  گرانیبا د مانهیکه برخورد ک ر خواهدیخود م روانیاز پ قت،یح ق  در

 .(1۲: 1310و در همه حال، در خود زنده نگهدارند )معتمد نژاد،  شهیسماحت و سهولت را هم
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شده است که از  استفاده بان اروپ ا از ک ل م ه ت ول رانساص ط لاح و در ز  نیا ب راب ر     

اکنون در اصطلاح  شتریاست و ب دنیو ب ه دوش کش  رشیت ح م ل، پ ذ یآن به معنا شهیر

 .)همان( رودیبه کار م یکارو سازش یتفاوتیو ب یو رهاساز یدیقیدر ب انیف رن گ

به روابط خوب و گسترش  هیضمن توص دهد؛یفراوان م تیبه حقوق اامعه اهم اسلات     

را وضع کرده است تا حقوق افراد از تجاوز مصون باشد،  یااتماع نیقوان نیتر یدق ،یهمکار

ربا به پرداخت وات  میدر کنار تحر ،ییاز زورگو یریبه ناتوانان ااتماع و الوگ یاری یبرا

 دهد؛می دستور گرفتن وات و دادن شکل درباره وات نیتر یبقره به دق سورهدر و  کندیسفارش م

محفوظ بماند و به طلبکاران درباره بدهکاران ناتوان به صبر و  رندهیگدهنده و واتتا حقوق وات

 یو از تعجیل و تحمیل فشار بر ناتوانان نه دهدیانتظار تا زمان دارا شدن و امکان پرداخت فرمان م

و بخشیدن آن  دیبه او بده یمهلت ش،یاگر بدهکارتان تنگدست باشد تا گشا دیفرمایو م کندیم

ملاحظه و  نیاگر تسام  و تساهل در وضع قوان کهیدرصورت دیشما بهتر است؛ اگر بدان یبرا

اصل  کهیدرحال شد؛یمجبور م نید یبر ادا یقیبدهکار تنگدست به هر طر شد، یمراعات نم

سبب حکم به صبر طلبکار تا حصول قدرت و توان پرداخت  یاسلام نیقواندر سمحه و سهله 

 نیخود چن ریدر تفس یوطیس نیالدشده است؛ الال ینه لیدر بدهکار شده و طلبکار از تعج یبده

 نیاست در هر د نیمهلت است و همچن شیاگر بدهکار تنگدست باشد تا موقع گشا» کند ینقل م

کند  یناتوان است زندان داندیبدهکارش را که م ستین  یاا یمسلمان چیهبر  رونیبر مسلمانان ازا

 .(030: 1340)صدر، « کند ح  مطالبه دارد. جادیا یشیکه خدا گشا یو زمان

 یااتماع یحقوق نیدر قوان عتیاز سماحت و سهولت شر گرید ینوع انگریهم ب نیقوان نیا     

 یاریبس دگاهیگفت از د دیبا هیفقتیدرباره ولا هیفقتیقاعده سهله در باب ولا یو اارا باشد یم

بتواند به نات مصلحت پا را از حدود شرع  هیفقیکه ول ستین نیا تیمنظور از اطلاق ولا هانیاز فق
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و  ردیقرار نگ دیمورد تائ یرا انجات دهد که واابات شرع یافعال هیفقیبگذارد؛ اگر ول رونیب

تر حاکم شرع مجاز ساده انیگرفت، به ب رادیا شیبه کارها دیامت ل ل شود ب نیاعتماد مردت به د

ها و آنچه امروز به نات حقوق بشر انسان یخشونت بورزد؛ حقوق فطر اهتیب ستین

و ح  مقاومت در مقابل ظلم در چارچوب  یح  آزاد ت،یح  امن ات،یمثل ح  ح شدهرفتهیپذ

از  یصراحت در فقه ذکرشده و بعضحقوق به نیاز ا یاثبات است؛ بعضقابل ،یکلام-یفقه

 .(۲۲: 1310 ،ینیو حس ییقابل استنتاج است )مرتضا  یها نآن

  یقانون اساس -

. در چارچوب باشدیقوه مقننه م فهیوظ یگذارکشورمان، قانون یقانون اساس براساس     

داشته که  ییهامهو بخشنا هانامهنیآئ بیح  تصو هیقوه مجر ینهادها ،یاار نیقوان یاارا

 ن،یتعارضات قوان انیدر ار یعدالت ادار وانیمتناقض نباشند. د گرید یبا اصول حقوق

. البته در ستاد کند یمصوب تعارض داشته باشند را باطل اعلات م نیانکه با قو ییهابخشنامه

د داشته واو یندگانینما ه،یامله قوه قضائکشور من ینهادها یمقابله با کرونا، از تمام یمل

 تیصلاح توانیم شده،بیبودن قانون تصو یموقت نیو همچن یاضطرار طیو باتواه به شرا

 .گرفتآن را در نظر  بیتصو یلازت برا

 ، همهاست یاسلام اامعه یادیواحد بن خانواده ازآنجاکه ،یدهم قانون اساس اصل مواببه     

، خانواده لیتشک کردن آسان در اهت دیط بامربو های ی یرو برنامه و مقررات نیقوان

 .باشد یاسلام و اخلاق حقوق هیبر پا یروابط خانوادگ یو استوار آن از قداست یپاسدار

مقابله با کرونا را  یستاد مل ریها دارد، مصوبه اخبا خانواده میمسکن ارتباط مستق ازآنجاکه     

 یهایازمندیاز ن یکیاده دانست. درواقع ستاد مذکور به در اهت استحکات نهاد خانو توانیم

 .خانواده تواه کرده است
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 اهت یضوابط اسلام بر طب  و عادلانه  یصح یاقتصاد ی یریپ  یاصل سوت ن مواببه     

و  و مسکن هیتغذ یها نهیدر زم تیمحروم هر نوع ساختن و رفع فقر و برطرف رفاه جادیا

طور . همانباشدیم رانیا یاسلام یدولت امهور فیاز وظا مهیب میو تعم هداشتکار و ب

 ییو فقرزا یروز بر تضاد طبقاتنابسامان مسکن در کشور روزبه تیشد، وضع انیکه ب

 یمقابله با کرونا، اقدام ی، ستاد مل1311حساس سال  تیداشته و در وضع ریشهروندان ترث

 .اامعه انجات داد فیمثبت در اهت تواه به اقشار ضع

از  اشخاص و شغل ، مسکن، حقوق، مالاان ،تیثیو دوت، ح ستیب اصل مواببه     

 تواندیقانون م  یکند. منظور از تجو  یتجو قانون که یمگر در موارد مصون است تعرض

رونا را مقابله را ک یستاد مل ریاخ میصال  در مواقع حساس باشد و تصم ینهادها ماتیتصم

 .کاملا  بر اصل مذکور منطب  دانست توانیم

. است یرانیا هر فرد و خانواده ح  از،یبا ن متناسب مسکن داشتن کمیو  یس اصل مواببه     

و  نانیروستانش خصوصبه ازمندترندین ها کهآن یبرا تیاولو تیبا رعا است موظف دولت

به  موف دولت  ریچند دهه اخ یکند. مترسفانه در ط را فراهم اصل نیا یاارا نهیزم کارگران

از متوسط تورت بوده است.  شتریاملاک ب متیمسکن در کشور نشد و همواره رشد ق دهی سامان

 یو ب ینینشزاغه شیمسکن، اف ا تیکه احتمال بدتر شدن وضع 1311حساس سال  تیدر وضع

 یواود داشت، در راستا یتضاد طبقات شیف امردت و ا دیکمتر شدن قدرت خر ،خانمانی

 افتهیرا  یخاص اراتیاخت یبحران تیستاد مذکور که در وضع ،یقانون اساس زاصل ا نیا یاارا

 .دارد ریبس تقد یمصوب نمود که اا یقانون نیاست، چن

قر و ف کردن کنشهیو ر اامعه یاقتصاد استقلال نیترم یچهل و سوت، برا اصل مواببه     

 یاو، اقتصاد امهور یرشد، با حفظ آزاد انیدر ار انسان یازهاین و برآوردن تیمحروم
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، ، خوراکمسکن یاساس یازهاین نیکه ترم شودیاستوار م یضوابط براساس رانیا یاسلام

 همه یبرا خانواده لیتشک یبرا لازت و امکانات وپرورش، آموزش، درمانبهداشت ،شاکپو

 .باشدیازامله آن م

کشور منطب   یمقابله با کرونا در مورد مستراران، با اصول قانون اساس یستاد مل مصوبه     

 تیصلاح توانیمختلف در آن، م یمهم از نهادها یهاتیبوده و باتواه به حضور شخص

زمان بحران و در  یقانون مذکور موقت نکهیکرد. ضمن ا دیتائ بارهنیرا درا یگذارقانون

اعتبار ندارد. لذا وااهت  گریقانون د نیا ،یاضطرار طیان شرایمصوب شده و پس از پا

 .است دیقانون قابل تائ نیا یقانون

 یانسان تیامن

 یگسترده در حقوق عموم اریبس یااست که مقوله یانسان تیاز امن یمسکن، بخش تیامن     

فراخوانده و  یانسان تیامن نیا را به ترمکشوره الملل،نی. اصول حقوق بگرددیمحسوب م

شده است. برخلاف تصور عموت کشورها منعکس یداخل یگذارابعاد مختلف آن در قانون

شامل  تیامن دانند؛یروزمره م یزندگ انیدر ار یفرد تیامن تنهاکه آن را  یانسان تیاز امن

ست. اقدات ستاد مقابله با از آن ا یبخش  یو مسکن ن یاقتصاد تیبوده که امن یاقسات مختلف

در  لا یمسکن بوده که ذ تیموار، کاملا  در اهت امن -مستاار دیکرونا در وضع قانون اد

 .شده استچند بخش به آن اشاره

 رانیحقوق ا -

 ستبای می و محور است انسان ای اقتصاد مقوله ران،یا یاسلام یامهور یقانون اساس در     

و برنامه آن  ،یقانون، اقتصاد اسلام نیشود. در مقدمه ا بندیت آنان صور یازهایباهدف رفع ن

 .شده استگذاشته  یو تحق  آن بر عهده حکومت اسلام شدهفیتعر اریدو مع نیبا ا
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 یمتفاوت انسان های تیبروز خلاق یمناسب برا نهیفراهم کردن زم ،یاقتصاد اسلام برنامه»     

همه افراد و رفع  یکار برا جادیمتناسب و ا و یامکانات مساو نیترم اهت،نیاست و بد

در « است یاو بر عهده حکومت اسلام یاهت استمرار حرکت تکامل یضرور یازهاین

 نیآمده و مقصود از ا« است نه هدف لهیاقتصاد وس» عنوان لیمطالب ذ نیمقدمه مذکور، ا

و  ییت نه سوداوانسان اس یازهایدر اقتصاد، اصل رفع ن»است:  شدهانیب گونه نیعنوان، ا

 «.رشد و تکامل اوست انیانسان در ار یازهایاصل رفع ن ،یاقتصاد های انیبن میدر تحک

 و است منطب  و خوان هم یانسان تیو اهداف رهیافت امن یرگی تلقی کاملا  با اهت نیا     

 یانانس تیامن نیو مواز ارهایدرواقع، مفهوت اقتصاد را با مع ،یاسلام یامهور اساسی قانون

به  لین یرا برا یاسلام ینظات امهور ،یاساس، قانون اساس نیکرده است، برا بندی صورت

او در برابر خدا )بند ششم از اصل دوت(،  تیتوأت با مسئول یانسان و آزاد یلاکرامت و ارزش وا

رفاه و رفع فقر  جادیاهت ا یو عادلانه بر طب  ضوابط اسلام  یاقتصاد صح ی ری یپ»موظف به 

 «مهیمسکن، کار، بهداشت و تعمیم ب ه،یتغذ های نهیدر زم تیبرطرف ساختن هر نوع محرومو 

 ،یاسلام یامهور یقانون اساس دهد یاصل نشان م نی)بند دوازدهم از اصل سوت( کرده است. ا

  یسلامت را ن تیو امن ییغذا تیمدنظر دارد و امن ریاامع و فراگ یرا در مفهوم یاقتصاد تیامن

 یاساس یازهاین نیمن له ترمرا به یاقتصاد تیامن گر،یدانیب. بهدانند ین و مرتبط با آن مآ لیدر ذ

 یاساس یهایامر را نه در تقابل با آزاد نیو ا کند یم فیتعر هانهیزم یدر تمام ینانسا هیو اول

قتصاد ا»عنوان  لیذ». در اصل چهل و سوت، شماردیبرم هایآزاد نیتحق  ا نهزمی شیاو، بلکه پ

 :کند یم دیترک اساسی گذار قانون «یو امور مال

رشد، با حفظ  انیانسان در ار یازهایو برآوردن ن تیکردن فقر و محروم کنشهیر یبرا»

 :شودیاستوار م ریبر اساس ضوابط ز رانیا یاسلام یاو، اقتصاد امهور یآزاد
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وپرورش( و آموزش )مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، یاساس یازهاین نیترم. 1

 .همه یخانواده برا لیتشک یامکانات لازت برا

به اشتغال کامل و قرار دادن  دنیمنظور رسهمه به یو امکانات کار برا طیشرا نیترم. 0

کار ندارند )در شکل  لیوسا یکه قادر به کارند ول یکسانهمه اریکار در اخت لیوسا

 .(گریروع دهر راه مش ایاز راه وات بدون بهره  ،یتعاون

که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که  یکشور به صورت یبرنامه اقتصاد میتنظ. 3

و  یاسیس ،یمعنو یخودساز یبرا یفرصت و توان کاف ،یهر فرد علاوه بر تلاش شغل

 .ابتکار داشته باشند شیکشور و اف ا یااتماعی و شرکت فعال در رهبر

 یکشاز بهره یریو الوگ نیمع یاابار افراد به کارانتخاب شغل و عدت  یآزاد تیرعا. 0

 «.یگریاز کار د

موردنظر قانون  ینظات اقتصاد کنند، یگمان م یاریبرخلاف آنچه بس دهد، یموارد نشان م نیا     

 ،یو دولت ینه اقتصاد اشتراک کند،یم ادی «یاقتصاد اسلام»عنوان که از آن به یاسلام یامهور یاساس

به مسکن،  ازیها از نآن یبخش رهایی و ها انسان تیامن نیباهدف ترم یصاد انسانبلکه نوعی اقت

 ،یها از وحشت گرسنگرهایی آن ن،یوپرورش و همچنخوراک، پوشک، بهداشت، کار و آموزش

را  تیسط  از امن نیاستقرار ا یبرا یاست. راهکار قانون اساس یسوادیو ب یخانمانیب ،یماریفقر، ب

آن  ولىو مت شدهلیتشک یو توانمندساز تیراهبرد حفاظت دانست که از دو واه حما همان توانیم

است و  یبخش یوپرورش و آگاهناظر بر آموزش شتریب یاست. بعد توانمند یاسلام یدولت امهور

 نی. براشودیم یسازاشتغال و خانه جادیا ،یااتماع نیترم یهامهیب یعمدتا  شامل برقرار تیحما

 :موظف است رانیا یاسلام یامهور دولت اساس،
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با استفاده  ها نهیدر همه زم یعموم های یبالا بردن سط  آگاه یهمه امکانات خود را برا اولا      

را  گانیرا یبدنتیوپرورش و ترببه کاربرد و آموزش یگروه یهااز مطبوعات و رسانه  یصح

گمارد  همتیآموزش عال میو تعم لیو نسبت به تسه ندینما نیهمه، در تمات سطوح ترم یبرا

 .(ات یدوت و سوت از اصل سوت و اصل س ی)بندها

همه افراد امکان اشتغال به کار و  یاامعه به مشاغل گوناگون، برا ازین تیبا رعا ا یثان     

 .و هشتم( ستی)اصل ب دینما جادیاحراز مشاغل ا یرا برا یمساو طیشرا

حاصل از مشارکت مردت،  یو درآمدها یعموم یآمدهااز محل در ن،یطب  قوان ثالثا       

 ،یکاریب ،یازنظر بازنشستگ یااتماع نیاز ترم یشامل برخوردار یمال های تیخدمات و حما

 یبه خدمات بهداشت ازیحوادث و سوان  و ن ،یراه ماندگ در ،یسرپرستیب ،یازکارافتادگ ،یریپ

 یبرا ،یاست همگان یرا که حق هریو غ مهیصورت ببه یپ شک یاه و مراقبت یو درمان

 .و نهم( ستیکند )اصل ب نیافراد کشور ترم کیکی

 یبرا تیاولو تیاست، با رعا یرانیرا که ح  هر فرد و خانواده ا ازیمسکن متناسب با ن رابعا ،     

 .(کمیو  یو کارگران فراهم کند )اصل س نانیبخصوص روستانش ازمندترندیها که نآن

مسکن،  تیامن ،یاقتصاد تیامن نیبا عناو یانسان تیامن افتیس، آنچه در رهاسا نیا بر     

 لیذ یاسلام یامهور یدر قانون اساس شود،یسلامت مشخص م تیو امن ییغذا تیامن

 اانبه طور اامع و همهو عادلانه، به  یمقوله اقتصاد و با عنوان اقتصاد اسلامی با اقتصاد صح

 یدولت را متول ،یاسلام یامهور یقانون اساس گر،یدانیببه. است قرارگرفته موردتواه

 فهیوظ نیو ا داندیمردت در حوزه اقتصاد، مسکن، خوراک و سلامت م یامرارمعاش و بقا

آن  هیبر پا یانسان تیگرفته و امنآن شکل رامونپی ها انسان یزندگ یاتیاست که هسته ح ای

 .(11۲: 131۲ ،یاست )کازرون شدهفیتعر
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ها و حکومت فیاز وظا یکیشده و کشورها منعکس یاساس نیدر قوان یانسان تیامن     

 یانسان تیاز ابعاد امن یکیمسکن  تیشهروندان خود است. امن یبرا تیامن نیها، ترمدولت

 یکنون یبحران تیذکرشده است، در وضع یمواب آنچه در قانون اساسمحسوب شده و به

 یو دارا شدهلیمختلف تشک یرونا که خود از نهادهاک امقابله ب یستاد مل میکشور، تصم

 .شودیم فیتعر یانسان تیامن یو در راستا یهست، کاملا  حقوق یا ئ یگذارقانون تیصلاح

  حقوق بشر هیاعلام  -

 یدر مورد حقوق انسان یمنبع حقوق نیترحقوق بشر مهم هیاعلام الملل،نیبعد حقوق ب در     

 نجایاست. در ا دهیمصوب گرد یداخل نیاز قوان یاریبنا، بسم نیو بر هم دهیمحسوب گرد

 .شده استکرونا پرداخته یو مقارنه آن با مصوبه ستاد مل هیاعلام نیاز ا یبه ذکر مفاد

است. در  یفرد تیو امن یآزاد ،یس اوار و مح  به زندگ یماده سوت، هر فرد مواببه     

که  یادیساله متورت کشور رفتار شود، عده ز نیاگر مطاب  روال چند ،یکنون یبحران تیوضع

موااه  دیها با تهدآن یفرد تیشده و امن خانمانیاند، بدادهناخواسته شغل خود را ازدست

 .ماده مهم است نیا یکاملا  در راستا ها،یدادن در مورد پرداخته بده ت. لذا مهلشودیم

 ایو آزار،  یرحمیب ایرد شکنجه مو دینبا کسچیآمده است که ه  یماده پنجم ن در     

گردد.  یو یکه منجر به تن ل مقات انسان ردیقرار گ یرفتار ای یرانسانیتحت مجازات غ

افراد را متن ل کرده که ادا از  یکرامت انسان ما یمستق ،یکنون تیمنازل در وضع هیتخل

 .ستین  یاصلا  صح یاخلاق دگاهیاز د ،یمسائل حقوق

  یاز طر یمؤثر به مرااع دادرس یس اوار و مح  به دسترس یتم، هر انسانماده هش مواببه     

او  یبرا یعاد نیقوان ای یاساس نیاست که قوان یاهیدر برابر نقض حقوق اول یمل صلاحیمحاکم ذ

دولت  د،نگاه انداخته شو یماده به حقوق انسان نیا دگاهیاند. اگر از دداشته یبرشمرده و به او ارزان
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عنوان کمک به یمبالغ ییکرونا یکنون تیدول اهان، در وضع گریت که همچون دموظف اس

اقدات در عمل محق   نیها حفظ گردد. مترسفانه اآن یانسان تیکه امن دیبه خانوارها پرداخت نما

نشد. مطاب  قانون  دهیدبیبه شهروندان آس یکمک چیه ،یا ئ یهاوات یو ا  برخ دینگرد

از خانوارها  یادیشغل ح  هر شهروند است که مترسفانه امروزه عدت ز کشورمان، داشتن یاساس

به موضوع  نگاه انداخته شود،  دگاه،ید نی. اگر از اکنندیوپنجه نرت مدست یکاریبا مشکل ب

کنند. ح   تیخود، از دولت شکا یانسان تیامن دیشهروندان متضرر ح  داشته که به علت تهد

شده منعکس  یکشورمان ن یحقوق بشر در قانون اساس هیاز اعلامماده  نیدر ا ورمذک یدادخواه

 یبرا یجاریداشتن منازل استنگه تواندیمذکور، حداقل اقدات دولت م یهاتیاست. در نبود حما

 .گرددیاهت محسوب م نیدر ا یگام ر،یمصوبه اخ نیمستراران باشد که ا

خانواده،  ،یدر قلمرو خصوص ستیابینم یاحد چیه ه،یماده دوازدهم اعلام مواببه     

. به ردیتحت مداخله ]و م احمت[ خودسرانه قرار گ ،یمکاتبات شخص ای یمحل زندگ

س اوار و  ی. هرکسردیمورد تعرض قرار گ دینبا کسچیه یشرافت و آبرو اقیس نیهم

 ریاست. در مصوبه اخ یمداخلات و تهاامات نیچندر برابر  یو قانون ییمح  به حفاظت قضا

باشند مشمول  رپانهادهیرا ز نیکه حقوق موار یذکرشده که مستراران  یکرونا ن یتاد ملس

حقوق  عییبا اقدامات خلاف عرف، مواب تض نی. اگر مستاارباشندیقانون نم نیا تیحما

 یکه مشکل یحالت عاد درنمود. اما  یها برخورد قضائبا آن توانیمن ل شوند، مصاحب

کلان کشور که خارج از توان و  یهاواسطه تورتارد و موار بهها واود نددر روابط آن

 نیپرداخت ا ییعدت توانا لیکند و به دل نیسنگ بهاهای شهروندان است مطالبه اااره اریاخت

 یکرامت انسان  یشوند، نقض صح ابانیمستراران آواره کوچه و خ ه،یمقدار کرا

 نیوان شهروندان است و اگر از امواود خارج از ت ی. درواقع مشکلات اقتصادهاستآن
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 ی. ستاد ملستندیشهروندان ن یمقصر اصل جادشده،یبهاها ادر پرداخت اااره یریبابت ترخ

 هیقانون مذکور، کاملا  در اهت عمل به ماده دوازدهم اعلام بیمقابله با کرونا با تصو

 .واود دارد ریتقد یاا اهتنیحرکت کرده و ازا

 

 یریگجهینت

 یاارا شوند؛ مشکلات یانعطاف گونهچیصورت مطل  و بدون هاگر به ،یو حقوق یفقه قواعد     

 یاسلات برا نیمب نیدارند. د لیبه تعد ازیاامعه به واود آورده که در مقاطع مختلف ن یرا برا

 ریکه تساهل ناپذ یاصول مهم مذهب یا  برخکاربرده و بهمذکور، واژه تسام  را به لیتعد

و  یکرده که برادر هیو به مسلمانان توص ستهیتساهل نگر دگاهیقواعد را از د گرید شده،خوانده

قرارداد است که قواعد آن در  یخود قرار دهند. اااره من ل، نوع یرفتارها تیاخوت را اولو

 واهچیهبوده که به یحقوق یملک دارااست. صاحب شدهانیمفصلا  ب یفقه و حقوق اسلام

حالت خود در چند دهه  نیبه بدتر 1311کشور در سال  یاقتصاد تیوضع . اماستیانکار نقابل

از افراد  یادیعده ز گرفت،یصورت مطل  مدنظر قرار مو اگر اصول قراردادها به دهیرس ریاخ

 تیمقابله با کرونا در وضع ی. ستاد ملرفتیفراتر م نیاز ا یو تضاد طبقان شدهیم خانمانیب

 یاست، قانون ندهینما یمختلف دارا یساختار متنوع خود که از نهادهابه  اهباتو ،یکنون یبحران

 تسام  یمصوبه، اقدام نیلحاظ کرد. ا یصورت منطقمصوب نمود که حقوق موار را به

. تواه به باشدیم هیقابل توا یکنون تیدر اهت حقوق مسترار است که در وضع انهگرای

اانبه ستاد مذکور به حقوق ان از نگرش همهنش نونقا نیا یهااز تبصره یکیحقوق موار در 

 دگاهیمسترار با د فیاست که به تکال ازیکشور ن یکنون تیاست. درواقع در وضع نیطرف

و  یمقابله با کرونا کاملا  حقوق یستاد مل ریمصوبه اخ ه،یتوا نیکه با ا ستینگر انهیگرا-تسام 



 20/   ننژاد و همکارا نرگس آریان؛ ... ییکرونا طیمستأجر ـ موجر در شرا دیتسامح قانون جد 

در قبال  ییهاتیمسئول یلت داراکشورمان که دو یقانون اساس دگاهی. از دباشدیمشروع م

نشده و حداقل اقدات  عمل  یبه طور کاملا  صح فیوظا نیمترسفانه به ا باشد،یشهروندان م

مقابله با کرونا بود.  یستاد مل ریشهروندان، مصوبه اخ یانسان تیاز امن تیحما یممکن در راستا

مهم در اهت  یاقدات گام نی، اشود ستهینگر هیحقوق بشر به قض هیاصول اعلام دگاهیاگر از د

 کهنیا یینها جهیکرده است. نت نیمسکن شهروندان را تضم تیبوده و امن یحفظ کرامت انسان

مسترار واود دارد،  -موار نیکرونا با قوان یستاد مل ریمصوبه اخ نیتناقضات که ب یبرخ

      است. هیقابل توا یانسان تیتسام  و اصول امن دگاهیباتواه به د
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