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ثبوت ضمان در اعمال زیانبار کارکنان
و مسؤولیت دولت
*

سیدضیاء مرتضوی

چکیده
«ضمان» در برابر زیانی که دولت یا کارکنان آن به شهرروناان هیرسهاننا از سهال

رهو و

پردا نهای است که در فقه به صورت خاص چناان ورد توجه قرار نگرفته است .آنچه بر اهمیهت
این وضوع افزوده از یک سو گسترش قلمهرو خها ات و در نتیجهه ،گسهترش دا نهه دخالهت
دولتها در زناگی فردی و اجتماعی افراد جا عه و از سوی دیگهر ،حرکهت جوا هب بهه سهوی
گسترش و تقویت پاسخگویی دولتها یباشا و بیتردیا جوا ب اسال ی بیش از دیگران شایسهته
اهتمام به پاسخگویی دولتها از جمله در برابر چنین زیانهایی اسهت .پرسهش نخسهت در ایهن
وضوع این است که آیا چنین زیانهایی ،وجب ضمان هست یا نه؟ و دیگر اینکه چهه کسهی در
برابر چنین زیانهایی سؤول است؛ عا

باشرِ زیان یا دولهت؟ نگارنهاه در پهوه هی گسهترده،

اثبات کرده است که افزون بر اص ثبوت ضمان ،سؤولیت سهتقیو جبهران چنهین زیانرهایی بهر
عراه دولت و حکو ت است و البته این سؤولیت ،نافی حق رجوع دولت به عا

زیهان نیسهت.

در اص پهوهش ،افزون بر شرح و تحلی نظریههای دولت و بررسی تفصیلی ادله عمو ی ضهمان
و نیز بانی کلی سؤولیت دولت در برابر اعمال کارکنان و نیز تبیین نوع رابطه و نسبتی که دولهت
با کارکنان دارد ،به ارزیابی و نقا ادله خالف ضمان نیز پرداخته است .آنچه در ایهن قالهه آ هاه
حاود به بررسی روترین ادلهای است که به صورت خهاص بهر ثبهوت اصه ضهمان د لهت
یکنا و بخ ی نیز افزون بر آن ،شاها سؤولیت دولت یا حاکو در برابر چنین زیانهایی

است1.

واژگان کلیدي
کارکنان دولت ،ضمان ،ضمان دولت ،خطای قاضی ،خطای حاکو.
دریافت1395/9/2 :

تأیید1395/9/30 :

* مدرس دروس خارج حوزه و دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.)mortazavi@isca.ac.ir( :
 .1این مقاله ،گزیدهای از پژوهش نگارنده در موضوع ضمان دولت در برابر اقدامات زیانباار کارکناان اسات کاه در
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،مراحل پایانی خود را میگذراند.

مقدمه

در منابع حدیثی و فقهی ،در کنار قواعد عمومی و عمومات و اطالقات ادله ضمان،
شاهد ادله و شواهدی نقلی هستیم کهه بهه رهورت ،هار ،در قلمهوو ضمهوت ضهمان در
زیان هایی که از سوی دولت یا کارکنان آن بهو شههووندان وارد مهی شهود ،بایهد مهورد
تو جه و بورسی قوار گیود .مفاد کلی این ادله ،در واقع تأ کیدی بو مفاد قواعدی عمومی
است که در اضمات این ضمان ،قابل استناد است .بخشی از این ادله ،افزون بو داللهت بهو
ارل مسؤ ولیت و ضمان ،نشان می دهد که پودا،ت ،سارت نیز اجماالً بو عهده دولهت
و بیت المال است .در این مقاله ،عالوه بو بورسی ادله ای کهه بهه رهورت ،هار ،ارهل
ضموت ضمان در زیان های موضوع بحث را می رساند ،همزمان به بخشهی از ادلهه اضمهات
مسؤ ولیت حاکم یا دولت در بوابو زیان های ناشی از اقدامات کارکنان نیز پودا،ته شده
است؛ با این توجه که ادله مسؤ ولیت دولت ،محدود به اینها نی ست و از جمله مسهتند بهه
نوع نسمت و رابطه ای است که از نگاه فقهی و حقوقی میان دولت و کارکنان آن وجود
دارد و ما در ارل پژوهش ،ود به تفصیل به آن پودا،ته ایم؛ چنانکهه لزومهاً نهافی حه
رجوع دولت به عامل زیان نمی باشد.
دلیل یکم :ضمان خطای قاضی

جناب کلینی (1429ق ،ج ،7ر )354و شیخ طوسهی (1407ق ،ج ،10ر )203ههو دو
به یک سند از امام باقو
مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال اول  /شمارة دوم /پیاپی2

22

 ،نقل کودهانهد «قَضی امیرُالمومنین

فی دمٍ او قطعٍ فَعلی بیتِ مال المسلمین»؛ امیوالمؤمنین

انّ ما اَخطأت القضاة

حکم کهود آنههه را قاضهیان

در ،ون (اعدام) یا قطع عضو، ،طاء کودند بو عهده بیتالمال مسلمین است .همین روایهت
را شیخ ردوق با سند ،ود از «ارمغ بن نماته» روایهت کهوده اسهت (رهدوق1413 ،ق ،ج،3
ر)7؛ چنانکه شیخ طوسی نیز از ارمغ به رورت موسل روایت کوده و به جای لفه «دمٍ»،
«دیةٍ» آورده است (طوسی1407 ،ق ،ج ،10ر.)203
الف) اعتبار فقری دلی  :این روایت که استدالل به آن در فقه ه چنانکه ،واهد آمده ،
محدود به ضموت ضمان ،طای قاضی بو بیتالمال نیست ،بارهها مهورد توجهه و اسهتناد قهوار
گوفته است؛ چنانکه مجلسی دوم ،فتوای ارهحاب را منطمه بهو آن و بهه اسهتناد آن شهموده

اسههت (مجلسههی دوم1404 ،ق ،ج ،24ر174؛ همههو1406 ،ق ،ج ،16ر )421و افههزون بههو
اعتمار راویان حدیث که به نظو ما رحیح یا موض است و به تعمیو مجلسی اول «موضقی ماننهد
رحیح» است (مجلسی اول1406 ،ق ،ج ،10ر ،)465از نگاه عمل فقهاء نیز حهدیثی معتمهو
به شمار میرود .اما روایت ارمغ اگو هم بتوان در سند رهدوق بهه وی ،وضاقهت «عمهوو بهن
ضابت» معووف به «عمووبنابیالمقدام» ه چنانکه بو،ی مانند آی ةاهلل ،هویی (1418ق ،ج،13
ر )72-75و استاد معظم (نومافزار درایة النور) 1گفتهانده  ،ضابت شهمود و مجمهوع شهواهد
نیز همین را نشان میدهد ،اما وجود «حسینبنعلوان» که از عامه است و شاهدی بهو وضاقهت
وی در دست نیست ،سند را از اعتمار میاندازد و ظاهواً به دلیل همهین ضهعس سهندی اسهت
که شیخ ردوق با تعمیو «رُوِیَ عن االرمغبننماتة» نشان میدهد اعتماد الزم بهه سهند نداشهته
است .با این حال ،مجلسی اول روایت را در نقل ردوق ،موض شموده اسهت (مجلسهی اول،
1406ق ،ج ،6ر )25و این مایه شگفتی است .وی نقل موسل شیخ طوسهی از ارهمغ را نیهز
«قوی» دانسته است (همان) .این در حالی است که شیخ طوسی در بخش مشیخه ،سند ،هود
را بههه ارههمغ نیههاورده و در کتههاب «فهوسههت» نیههز تنههها سههند ،ههود بههه وی در نقههل عهدنامههه
امیوالمومنین

به مالک اشتو و وریتنامه حضوت را ذکو کهوده اسهت (طوسهی ،بهیتها،

ر .)89-90شاید نظو مجلسی در قوی شمودن سهند بو،اسهته از ایهن نکتهه اسهت کهه شهیخ
نسمت داده است (طوسی1407 ،ق ،ج ،6ر)315؛ مانند آنهه درباره روایات موسله جزمهی
شیخ ردوق گفته شده است 2.به هو حال ،وجه نظو مجلسی اول بوای ما روشهن نیسهت ،امها
این روایت دستکم بو پایه نقل نخست ،روایتی معتمو است؛ چنانکه مفاد آن به عنوان یهک
روایت مورد اتفاق و اجماع ،به محهدضان و فقیههان شهیعه نسهمت داده شهده اسهت 3.رهاح
جواهو نیز در مفاد روایت ا،تالفی ندیده است (نجفهی1404 ،ق ،ج ،40ر )79و فقههاء در
 .1این نرم افزار ،به گفته استادزاده محترم ،جناب سیدجواد شبیری به نگارنده ،بر پایه دیدگاههای کلی یاا ماوردی
استاد معظم ،آیةاهلل شبیری زنجانی فراهم آمده است و از این رو نظر استاد در این مورد ظاهراً همین است.
 .2ر.ک :نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،8ص142؛ امام خمینای ،البیا  ،ج ،2ص628؛ هماو ،ص255؛ هماو ،الرساالل،
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طوسی آن گونه که نقلهای موجود نشان میدهد ،روایهت را بهه رهورت جزمهی بهه ارهمغ

ج ،1ص.288
 .3ر.ک :طوسی ،تهذیب االحکام ،ج ،6ص290؛ طبرسی ،المؤتلف من المختلف بین ائمةة السالف ،ج ،2ص560؛
ابن سعید حلی ،الجام الشرال  ،ص.546
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حد یک قاعده و حتی مقتضای مذه

به مفاد آن نگویسته (طوسی1387 ،ق ،ج ،7ر 60و

ج ،8ر )63و در مواردی مانند ضموت ضمان بو بیتالمال در موارد کشس فسه شههود ،بهه
آن استناد کودهاند.

1

ب) قلمرو د لت :قلموو داللت این روایت از چند جهت ،مورد توجه است
 .1قلموو ضمان بیت المال در ظاهو لفظی این روایت، ،سارت جانی (دم) و بدنی (قطع)
ناشی از ،طای قاضی است ،اما بو ،الف تودید فقیهانی مانند محق نواقهی (1413ق ،ج،17
ر ،)88طماطمایی یهزدی (1414ق ،ج ،2ر )29و محمدحسهین کاشهس الاطهاء (1359ق،
ج ،2ر ،)194به نظو ما در فهم عوفی روایت ه چنانکه فقیهان نیز گفتهاند ه قتهل یها قطهع
عضو ،صوریت ندارد و آنهه مالک ارلی در ضموت ضمان است ،ورود زیهان بهو شهخ
است و فوقی نمی کند این زیان بو جان و بدن شخ

باشد یا بو مال او؛ همانگونهه کهه فههم

عوف از روایت این است که در زیان جسمی ،فوقی میان قطهع عضهو و ریهو آن نیسهت و از
کار افتادن یا معیوبشدن عضو نیز همهین حکهم را دارد .ازایهنرو ،اگهو بها ،طهای قاضهی،
زیانی مالی وارد شد به دلیل همین روایت ضمان ضابت اسهت؛ چنانکهه عهوف ،تفهاوتی میهان
زیان مادی و معنوی نمیبیند و هوگونه زیان قابل جموان را در قلمهوو ایهن روایهت مهیبینهد.
اگو فقهایی مانند عالمه حلی ،ضمان بیتالمهال در ،طهای قاضهی را بهه رهورت کلهی و در
آداب کلی قضاوت آورده و آن را محدود به زیان جانی نکهودهانهد ،بهو همهین پایهه اسهت.
راح
ن

جواهو نیز بیهیچ دردرهای در شوح وظایس قاضی ،تصویح کوده است که از نظهو

ّ و فتوی ،الفی نیست که اگو قاضی با ،طای در حکم ،مایه تلس مالی یا جانی یا مانند
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آن شود و مقصو نماشد ،ضامن نیست؛ زیوا «محسن» است و جموان زیان بو عهده بیهتالمهال
است و سپس روایت ارمغ را شاهد گوفته است (نجفی1404 ،ق ،ج ،40ر.)79
محق داماد با تصویح به اینکه ذکو «دم» و «قطع» از باب «مثال» است ،نه «تعیین» و حکم
شامل مال نیز می شود ،فلسفۀ ایهن حکهم را شهاهد عهدم ،صورهیت زیهان جهانی و جسهمی
 .1ر.ک :طوسی ،المبسوط ،ج ،8ص249-250؛ ابن ادریس ،السرالر ،ج ،3ص479؛ عالمه حلی ،مختلاف الشةعةة،
ج ،3ص552؛ شهید ثانی ،مسالک االفهاام ،ج ،14ص474؛ کاشاانی ،مفااتی الشارال  ،ج ،2ص109؛ اصافهانی،
کشف اللثام ،ج ،10ص378-379؛ امام خمینی ،تحریر الوسعلة ،ج ،2ص.481
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 .2ر.ک :عالماه حلای ،مختلاف الشةعةة ،ج ،3ص428؛ اصاافهانی ،کشاف اللثاام ،ج ،10ص40؛ بحرانای ،االنااوار
اللوام  ،ج ،14ص.39

شموده و ،اطونشان کوده است که آنهه از سیاق روایت بومهیآیهد ایهن اسهت کهه حقهوق
مسلمانان و جان و جسم آنان از تلسشدن و بو بهاد رفهتن ،نگهه داشهته شهود و از بیهتالمهال
جموان گودد (محق داماد1401 ،ق ،ج ،3ر .)801پیش از وی محق نایینی نیز در داللهت
روایت بو عدم ضمان شخ

حاکم ،فوقهی میهان جهان و مهال ندیهده و مهالک آن را یکهی

شموده است .ازایهنرو ،حهاکم را ضهامن مهال گهمشهدهای کهه رهدقه داده و از میهان رفتهه
نمیداند؛ هوچند وی پودا،ت زیان از بیتالمال را نیز محدود بهه زیهان جهانی دیهده کهه در
این روایت ذکو شده است (نائینی1373 ،ق ،ج ،1ر .) 26اما شاگود او ه محق ،ویی ه
پودا،ت از بیت المال را نیز محدود بهه مهورد ذکهو شهده ندیهده و روایهت را حکمهی کلهی
درباره همۀ زیانهای جانی و مالی ،از جمله جموان مال گمشهدهای کهه حهاکم آن را رهدقه
داده ،شموده است (،ویی ،بیتا ،ج ،1ر.)528
بو،ی بو این گستوش ،وده گیوی کوده اند کهه پودا،هت مهال مجههول بهه فقیهو بهه
عنوان حاکم نیست ،بلکه به عنوان کسی است که مال گم شده در دسهت او مهی باشهد و
لذا نمی توان آن را از بیت المال جمهوان کهود (روحهانی1412 ،ق ،ج ،5ر )158و ایهن
،ود نشان دهنده پذیوش ارل ضمان حاکم در زیان های موبوط بهه منصه

وی اسهت؛

چنانکه بو،ی تصویح کوده اند که به ررم ورود روایت درباره زیهان جهانی ،فقههای مها
جانی و جسم ی ظاهواً از باب مثال است یا ذکو مورد رال

است؛ زیوا در مسهائل مهالی

که نوعاً به سود کسی حکم می شود ،اگو ،طای حکم آشکار شهود ،نوعهاً امکهان پهس
گوفتن مال هست و چنانکه بو،ی فقهاء نیز در فهوق گهذاری ،اطونشهان شهده انهد ،مهال
وقتی به ناح در دست کسی قوار گیود ،حتی اگو ناش ی از تعهدی نماشهد ،مایهه ضهمان
است (بحوانی ،بی تا ،ج ،14ر .) 291به هو حال ،گستوش حکم به زیان های مالی ،اعم
از آن است که حکم نادرست به سود کسی رادر شده باشد یا نه؛ بها ایهن فهوق کهه در
فههون نخسههت ،چنانکههه بو،ههی فقهههاء ،اطونشههان کههوده انههد (طوسههی1387 ،ق ،ج،8
ر ،) 250ضمان یا اس تقوار آن بو عهده محکوم له است.
 .2ظاهو اولیه این روایت ،اضمات ضمان در قلموو کهار قضهات و زیهانههای نا،واسهتهای
است که از ،طای در احکام قضایی پدید می آیهد .بها ایهن حهال در محهدوده امهور قضهایی
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میان جان و مال فوق نگذاشته اند (موسوی اردبیلی1423 ،ق ،ج ،1ر )274و ذکو زیان
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نمیتوان حکم روایت را به روف ردور حکم قضایی نادرست ،محهدود سها،ت و عهوف
در ف ههم مفههوم روایهت میهان ،طهای قاضهی و ،طهای مهأموران و ضهابطان اجوایهی ،فوقههی
نمیبیند .ازاینرو ،در نگاه عوف اگو زیان موجود ،ناشی از ،طای مجوی حکم در ارل یها
چگونگی اجوای حکم باشد نیز مشمول روایت است .به عمارت دیگو ،گوچه نقطه محهوری
امور قضهایی رهدور حکهم اسهت ،امها روایهت شهامل سهایو امهور قضهایی؛ ماننهد احضهار و
بازداشت متهم یا اجوای حکم که لزوماً به دست ،ود قاضی نیست ،نیز میگودد .بهه عنهوان
مثال ،اگو به ررم رحت حکم قضایی ،در اجوای حکم ،فود بیگنهاهی ه هوچنهد از سهوی
فودی ریو از قاضی ه به ،طاء مجازات شود ،موجه

ضهمان اسهت و جمهوان زیهان ،چنانکهه

بو،ی تصویح کودهاند (همان ،ر ،)62بو عهده بیتالمال میباشد.
امهها آیهها مههیتههوان حکههم روایههت را بههه امههور ریههو قضههایی نیههز گسههتوش داد و بهها الاههای
،صوریت ،سایو زیانهایی را که از سوی دولت و کارکنان آن به شهووندان وارد میشهود
مشمول سخن امیوالمؤمنین

دانست که افزون بو ارل ضمهوت ضهمان ،جمهوان آن نیهز بهو

عهده دولت باشد؟
به نظو میرسد عوف در اینجا نیز با توجه به مناسمات میهان حکهم و موضهوع و حکمهت
تشویع ضموت ضمان دولت در زیان ههای قضهایی ،میهان امهور قضهایی و ریهو قضهایی ،فوقهی
نمیبیند و حکم ضمان را به سایو شؤون دولت و حکومت گستوش میدهد؛ به ویژه اگو بهه
این نکته توجه شود که موضوع تفکیک قهوا کهه امهووزه در نظهامههای حقهوقی و سیاسهی،
اموی پذیوفته و رایج است ،در دوره رهدور روایهت ،امهوی فواگیهو نمهوده اسهت و چنانکهه
مطالعات فقه معاصر
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میدانیم نهتنها یکی از شؤون زمامداران ،دستکم در محیط رهدور روایهت ،رسهیدگی بهه
امور قضایی بوده ،بلکه این جایگاه در ارل موبوط بهه حهاکم بهوده اسهت کهه گهاه همهه یها
بخشی از آن را به دیگوی واگذار میکوده است .در چنهین فضهایی وقتهی حکهم بهه ضمهوت
ضمان ،طای قاضی داده میشود ،عوف بوای قضاوت ،صوریتی نمیبیند و آن را به سهایو
زیانهایی که ناشی از سایو اقدامات دولت و کارگزاران آن است گسهتوش مهیدههد .یهک
شاهد ،گفته بو،ی فقیهان است که ضمان مال گمشده را که حاکم بهه فقیهو داده و مصهوف
شده و مالک ،واهان جموان آن است ،به دلیل ضمهوت مفهاد روایهت مهورد بحهث ،بهو عههده
بیتالمال دانستهاند و بو،ی تصویح کودهاند که ضمان مال گهمشهده از مصهادی آن اسهت

(،ویی ،بیتا ،ج ،1ر .)528فاضل ارفهانی ،ضمان بیتالمال در زیان ناشهی از ،طهای در
نههی از منکههو را از همهین بههاب شهموده اسههت (ارهفهانی1416 ،ق ،ج ،11ر .)273محقه
کوکی، ،طای حاکم در اذن تحویل مال رهنی به ریو مالهک را از مصهادی ،طهای حهاکم
که جموان آن بو بیتالمال است ،دانسته (کوکی1414 ،ق ،ج ،5ر )114و رهاح جهواهو
نیز با آن همواهی کوده است (نجفی1404 ،ق ،ج ،25ر .)186یک شاهد نیز اسهتدالل بهه
«قاعده احسان» است که افزون بو سخن امیوالمؤمنین

در سخن بو،ی فقهاء آمده اسهت؛

مانند فاضل ارفهانی که دلیل نخست را انگیزه قاضی ،طاکار شموده که چیزی جز ارالح
نمهوده اسهت (ارهفهانی1416 ،ق ،ج ،10ر )40و چنانکههه در جهای دیگهو تصهویح کههوده،
مقصود همان قاعده احسان است (همان ،ر 379و  )564و نیز راح جواهو که در فهون
،طای قاضی در حکم به قصار و مانند آن ،دیه را به دلیهل محسهنبهودن قاضهی بهو عههده
بیتالمال دانسته است (نجفهی1404 ،ق ،ج ،40ر 79و ج ،41ر241؛ لنکوانهی1422 ،ق،
ر .)487بو،ی هم عدم ضمان قاضی و مسؤولیت بیتالمال را بهه ایهن دلیهل دیهدهانهد کهه
قاضی ،کارگزار عموم مودم و بیتالمال هم مال آنان است (موسوی اردبیلی1427 ،ق ،ج،1
ر .)679به هو حال ،حتی اگو نتوان با الاای ،صوریت از این روایت ،ضمان را بهو عههده
بیتالمال ضابت دانست ،اما کسی در ارل ضمان تودید نکوده است.
روایت در مقام رفع ضمان و مسؤولیت از شخ

و حمل آن بو دولت ،تنها همهین فهون را

بیان کوده است و این به ،وبی نشان میدهد که ارهل ضهمان در زیهانههایی کهه از سهوی
دولت و کارکنان وارد میشود امهوی ضابهت و مفهوو عنهه اسهت و در ارهل ضمهوت ضهمان،
روف نظو از اینکه بو عهده چه کسی است و زیاندیده ،ح رجهوع بهه چهه کسهی را دارد،
فوقی میان ،طاء و عمد و قصور و تقصیو نیست .وقتی در زیان ناشی از ،طاء ،ارهل ضهمان
ضابت است ،در تقصیو و عمد ،ارل ضمان بهه طویه اولهی ضابهت اسهت؛ چنانکهه در قلمهوو
،طاء ،عموم لفظی روایهت ،همانگونهه کهه بو،هی فقههاء تصهویح کهودهانهد (مجلسهی اول،
1406ق ،ج ،6ر ،)25شامل هو نوع ،طهاء؛ اعهم از اشهتماه ،فواموشهی و ،طهای در اجتههاد
میشود .محدودشدن موضوع روایت به ،طاء به این ،اطو است که ههدف ارهلی روایهت،
بیان مصونیت قاضی و حاکم و مسؤولیت دولت در بوابو زیهان اسهت؛ امهوی کهه فلسهفه آن
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مورد توجه بو،ی فقیهان قوار گوفته و اشهاره کهودهانهد کهه اگهو قاضهی ،مصهون از ضهمان
نماشد ،انگیزه افواد در پذیوش کار قضاء از میان ،واهد رفت یا کهم ،واههد شهد؛ در حهالی
که جامعۀ اسالمی به آن نیاز دارد و بیتالمال نیز باید در جهت منافع و مصالح مهودم هزینهه
شود (همان؛ نجفی1404 ،ق ،ج ،41ر241؛ تمویزی ،بیتا ،ر .)67با این حال ،ح رجوع
زیاندیده به بیتالمال در فون عمد و تقصیو نیز اموی قابل بورسی و دفاع است و در ارهل
پژوهش به آن پودا،ته شده است؛ چنانکه دولت میتواند ح رجوع ،ود به عامهل زیهان را
حتی در موارد ،طای روف ،اگو دلیلهی ماننهد مصهونیت قاضهی بهو ،هالف آن نماشهد ،در
روابط ،ود با کارکنان پیشبینی کند.
 .4از سوی دیگو این روایت گوچهه بها تعمیهو «قضهی» آمهده و ممکهن اسهت گمهان رود
فومانی حکومتی است و نه حکم کلی؛ اما همانگونه که فقهاء آن را همانند موارد مشهابه ،در
شمار ادله کلهی دیهده و بهه آن فتهوی دادهانهد و حتهی در شهمار قواعهد مهذه

شهمودهانهد

(طوسی1387 ،ق ،ج ،8ر ،)63-64در ردد بیهان حکهم شهوعی کلهی اسهت و نقهل آن از
سههوی امههام بههاقو
امیوالمؤمنین

یهها حتههی ارههمغ ،تنههها بههه هههدف ذکههو یههک نکتههه تههاریخی دربههاره
نموده است؛ چنانکه منابع روایی یادشهده نیهز آن را بهه عنهوان دلیهل حکهم

شوعی و ذیل عنوانی کلی قوار دادهاند و در روایات ما تعمیو یادشده ،اموی رایج بهوای بیهان
بو،ی از احکام کلی است.
بو پایه قواعد باب ضمان ،در موارد ،طای حکم ،قاضی ،ود به دلیل مماشوت یا سهممیت
در زیان ضامن است ،اما فقهاء به دلیل همین روایت پذیوفتههانهد کهه زیهان ،طهاء بهو عههده
مطالعات فقه معاصر
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بیت المال و به تعمیو دیگو بو عهده دولت اسهت و حه رجهوع دولهت بهه قاضهی نیهز وجهود
ندارد؛ کما اینکه فون ،طای قاضی یا حاکم که راح
درستی اعم از ،طای محه

جواهو آن را در آسی جهانی بهه

و شهمه عمهد مهیدانهد (نجفهی1404 ،ق ،ج ،41ر )473و در

معنایی عامتو ،فون ،طای کارکنان در این روایت ،مانع گستوش ضمان به زیانهای ناشهی
از تقصیو و حتی عمد ه هو چند به رورت تضامنی ه نیست ،المته با حف ح رجهوع دولهت
به قاضی مقصو؛ زیوا موضوع این روایت ،سهل

ارهل ضهمان از قاضهی و قهواردادن آن بهو

عهده بیتالمال و دولت بدون ح رجوع به قاضی است و این امو با مسهؤولدانسهتن دولهت
در فون تقصیو و حتی عمد در زیان همواه با ح رجوع دولت به عامل زیهان ،ناسهازگاری

ندارد؛ چنانکه با فون محدودبودن مصونیت یادشده به قاضی و امور قضایی ،مانع مصونیت
سایو کارکنان در فون ،طاء یا مسؤ ولیت دولهت بها حه رجهوع بهه آنهان در فهون زیهان
عمدی یا از سو تقصیو نمیباشد.
به عمارت دیگو ،با توجه به اینکه مفاد روایت سل

مسؤولیت کلی در فهون ،طاسهت،

چنین مفهومی ندارد که در فون تقصیو و عمد ،دولت هیچ مسؤولیتی ندارد .مؤیهد و بلکهه
شاهد این سخن ،گفته بو،ی فقهاء در فون ،طای قاضی در امور مالی و حکم نادرست بهه
سود یکی از دو طوف نزاع است؛ چنانکه شیخ طوسی در فوضی که قاضی به دلیل شههادت
فود نارالح به سود کسی حکم کند و مال در دست «محکومله» از میهان رفتهه باشهد و تهوان
جموان آن را نداشته باشد ،حاکم را ضامن شموده است تا زیان «محکومعلیه» را جموان کنهد
و در وقت حصول توانهایی «محکهوملهه» از او بهاز سهتاند (طوسهی1387 ،ق ،ج ،8ر.)250
ابنادریس نیز همین سخن را که معلوم است عیناً از شهیخ طوسهی گوفتهه ،نقهل کهوده اسهت
(ابن ادریس1410 ،ق ،ج ،2ر .)150حتی بو،ی تمایل ،هود را بهه ایهن نشهان دادهانهد کهه
استقوار نهایی ضمان در فون تلس در دست «محکومله» بهو عههده بیهتالمهال اسهت؛ زیهوا
قاضی با حکم نابجای ،ود سم

تلس شده است؛ سممی که اقوای از مماشو اسهت .ازایهنرو،

گوچه محکوم له در بوابو راح

مال ضامن است ،اما ح رجوع به حاکم را از باب «قاعده

مورد بحث نیز به دست آورد؛ زیوا ذکو قتل و قطع از باب نمونه است و مصهونیت قاضهی و
مسؤولیت بیتالمال ،شامل امور مالی نیز میگودد؛ با این هدف که قاضی در معهون زیهان
نماشد و کار قضاء را رها نکند (همان ،ر . )461بو،هی فقههای اههل سهنت نیهز مشهابه شهیخ
طوسی نظو دادهاند (ابن قدامه1405 ،ق ،ج ،12ر143؛ همو ،بیتا ،ج ،12ر)128؛ با ایهن
حال بو،ی فقهاء مانند محق حلی ،با کمهی تودیهد (1408ق ،ج ،4ر )134و عالمهه حلهی
(1413ق ،ج ،3ر )514-515و فاضل ارفهانی (1416ق ،ج ،10ر )392بیتودید ،ضمان
را بو عهده محکومله شمودهاند.
دلیل دوم :ضمان خطای حکم

نزدیک به سخن امیوالمؤمنین

در ضمان ،طای قاضی ،سخن پیاممو اکوم

است.
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این روایت را جناب کلینی به شوح سندی معتمو که ،واهیم گفت از «هشامبنحکهم» و او از
امام رادق

روایت کوده و ایشان نیز از پیاممو

نقل کوده است

«إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَكُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِننْ بَعْن

ٍ

فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَنهُ بِنهِ قِطْعَنمً مِننَ
النَّارِ» (کلینی1407 ،ق ،ج ،7ص)414؛ تنها با بیناههاا و سوگندهاسات کاه
میان شما داوری میکنم و برخی از شاما در بیاان دلیال خاود زیارکتار و
آگاهتر است ،پس هر کسی که از مال برادرش برای او حکمی بریدم با ایان
کار برای او پارهای آتش بریدهام!

این روایت را که تنها در ارل ضمان میتوان به آن استناد کود ه و نه مسؤولیت دولت ه ،
میتوان در ذیل و ادامه روایت پیش آورد ،اما تمایز در بو،ی نکات ،ما را بو آن داشت کهه
به عنوان دلیلی مستقل بیاوریم .روایت به روشهنی نشهان مهیدههد اقهدامات حهاکم از جملهه
قاضی ،حتی اگو بوابو موازین کلی باشد و وجوب اطاعت نیز داشته باشد ،اگو در متن واقهع
درست نماشد و مایه زیان یا تضییع ح گودد ،واقعیت را تاییو نخواهد داد و بهه شهوحی کهه
می آوریم ،ح مالک واقعهی پابوجاسهت و گیونهده ،ضهامن اسهت .آنههه از ظهاهو روایهت
بومیآید این است که این روایت ،ناظو بهه ،طهایی اسهت کهه الزمهه طمیعهی ،هود مهوازین
قضایی و آیین دادرسی است و نه قصور قاضی و حاکم؛ مانند نسیان و ،طای در اجتهاد.
الف) اعتبار فقری دلی  :این روایت را کلینی از چند طوی آورده اسهت؛ یکهی از طویه
«علیبنابواهیم قمی» و او از پدرش؛ «ابواهیمبنهاشم» و دیگو از طوی «محمهدبناسهماعیل» و
مطالعات فقه معاصر
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او از «فضلبنشهاذان نیشهابوری» ،و ابهواهیم و فضهل ههو دو از «محمهدبنابهیعمیهو» و او از
«سعدبنابی،لس» و «هشامبنحکم» ه در بو،ی نسخهها سعدبنهشهامبهنحکهم یها سهعد عهن
هشامبنحکم آمده که نادرست است ه و این دو از امام رادق

روایهت کهودهانهد .شهیخ

طوسی نیز روایت را به نقل از کلینی از طوی «علهیبهنابهواهیم» کهه در سهند کلینهی آمهده،
روایت کوده است (طوسی1407 ،ق ،ج ،6ر .)229سند روایت بنا بو هو چهار طوی ،هود
معتمو و بلکه رحیح است و دستکم این است که سهند کلینهی از طویه «علهیبهنابهواهیم»
رحیح است و فقهای ما نیز از آن به عنوان روایت «رحیح» نام بودهاند و منابع دیگهوی نیهز
دارد (ماوبی1385 ،ق ،ج ،2ر 518؛ حو عاملی1409 ،ق ،ج ،27ر.)232

30

مفاد همین نقل در منابع حدیثی و فقهی اهل سنت از جمله رحاح ششگانه نیز بارهها و
بارها و نوعاً از «امسلمه»؛ همسو پیاممو

نقهل شهده اسهت .در نقهل ایهن منهابع نیهز انهدکی

ا،تالف وجود دارد که نشان میدهد ناشی از نقل مضهمون اسهت و بهه ههو حهال ،اضهوی در
ارل اسهتدالل مها نهدارد 1.آنهان ایهن سهخن را از طویه «عایشهه» و «ابهوهویوه» نیهز روایهت
کودهاند و همه مؤید دو روایتی است که از منابع ،ود بهازگو کهودیم و در مجمهوع ،اعتمهار
سندی روایت را نشان میدهد.
در میان مخالفان نیز تنها «ابوحنیفه» است که گفته شده با فون علم به ،طای قاضی نیهز
مال را از آن کسی شموده کهه بهه سهود او حکهم داده شهده اسهت (نجفهی1404 ،ق ،ج،41
ر)179؛ در حالی که محق اردبیلی ،مفاد این روایات در عدم تاییو واقع به رهوف حکهم
حاکم را مقتضای داللت عقل دانسته و واضح میداند که واقعیت ملکیت با حکهم نادرسهت
حاکم؛ چه به عمد و چهه بهه ،طهاء ،عهون نمهیشهود (اردبیلهی1403 ،ق ،ج ،12ر.)513
بو،ی فقهاء نیز که جایگاه پیاممو اکهوم

را بوتهو از آن شهمودهانهد کهه در داوری دچهار

،طاء شود و از این رو ظاهو روایت «هشامبنحکم» را کنار گذاشتهاند ،بو ارل مفاد آن کهه
عدم تاییو واقع به دلیل ،طای حاکم است ،تأکید دارند.
ب) قلمرو د لت :مفاد سخن پیاممو

2

چنانکه بو،ی فقهاء نیهز ذکهو کهودهانهد ،ایهن

عدم انطماق نتیجه حکم با واقع نمیتواند مانع کار داوری باشد ،وگونه پیداست مایه ا،هتالل
در این نیاز اجتماعی ،واهد شد .این است که به عنوان مثال ،شهود وقتی شوایط شههادت را
داشته باشند ،به ررم احتمال قصور یا تقصیو آنان حاکم ،چارهای جز عمل بو طم آن نهدارد
و کسی که به نادرستی ،به زیان او حکم و داوری شده ،چارهای جز تندادن به حکم ندارد،
اما این لزوم ظاهوی مانع از ضمان واقعی شهود یا کسی که بهه سهود او حکهم شهده نیسهت.
اینکه زیان دیده بوای دریافت ح ،ود راهی مانند تقار دارد یا نه ،اموی است که نگارنده

 .1از جمله ر.ک :ابنماجه ،سنن ،ج ،2ص777؛ بخاری ،صاحی  ،ج ،2ص952؛ نیشاابوری ،صاحی مسالم ،ج،5
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است که حاکم در مقام داوری باید در چارچوب موازین کلی قضایی عمل کنهد و احتمهال

ص128؛ سجستانی ،سنن ابی داود ،ج ،3ص.328

 .2ر.ک :سیدجواد عاملی ،مفتاح الکرامة ،ج ،10ص309؛ نجفی ،جاواهر الکاالم ،ج ،40ص247؛ شایرازی ،الفقاه،
القانون ،ص.236-241
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در جای دیگهو بهه آن پودا،تهه اسهت 1،امها آنههه ایهن روایهت بهو آن تأکیهد دارد و محقه
اردبیلی ،دلیل ارلی آن را حکهم عقهل شهمود ،مسهؤولیت ضمهوتی و شهوعی و ضهمان بونهده
داوری است و الزمه این مسؤولیت ،مسؤولیت حاکم در فون کشس ،طهاء و احقهاق حه
زیاندیده است .به عمهار ت دیگهو و چنانکهه بو،هی فقههای مها بهه عنهوان یهک قاعهده کلهی
آوردهاند «در فقه شیعه ،حکم حهاکم ههیچ چیهزی را از رهفت و حکهم واقعهی ،هود تاییهو
نمیدهد و تنها در ظاهو اجوا میشود ،نه اینکه واقعاً نیز قابلیت اجوا داشته باشد» (ارهفهانی،
1416ق ،ج ،10ر77؛ نجفی1404 ،ق ،ج ،41ر )179و دلیل آن نیز سخن یادشده پیهاممو
اسالم

است .این است که با فون وجود دلیل بو بطالن حکهم حهاکم قملهی ،حتهی اگهو

مستح  ،در،واست نکند ،حاکم کنونی بایهد آن حکهم را باطهل کنهد (ارهفهانی1416 ،ق،
ج ،10ر.)77
مورد این روایهت گوچهه هماننهد روایهت پیشهین، ،طهای در امهور قضهایی؛ آن ههم در
محدوده دعاوی مدنی و مالی است ،اما بوداشت عوفی از آن محدود به ،صور ایهن امهور
نمیگودد و همانگونه که در شوح دلیل پیش آوردیم عهوف ،نقطهه ارهلی دسهتور پیهاممو را
ریانت از ح افواد و عدم تأضیو حکم قضایی در تاییو واقعیهت مهیدانهد .ازایهنرو ،اگهو در
قلموو احکام کیفوی کسی نا،واسته و به ناروا زیان بمیند ،جموان زیان او بو عهده بیتالمهال
است؛ چنانکه در سایو دستورات و تدابیو حاکم یا دولت نیز اگهو نا،واسهته زیهانی نهاروا بهو
کسی وارد شود ،باید جموان گودد.
مطالعات فقه معاصر
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دلیل سوم :ضمان سقط جنین

یکی از مسائل فوعی که فقهای گذشته و حال ،بارها مطوح کودهاند این اسهت کهه اگهو
حاکم ،زن بارداری را بوای بازجویی یا اجوای حد احضار کند و زن از تهو ،،سهقط جنهین
کند ،موج

ضمان است و بیشتو آنان آن را از مصادی ،طای حاکم شهموده و ضهمان آن

را بو عهده بیتالمال گذاشتهاند (محق حلی1408 ،ق ،ج ،4ر158؛ شهید ضهانی1413 ،ق،
ج ،14ر474؛ نجفههی1404 ،ق ،ج ،41ر472؛ گلپایگههانی1412 ،ق ،ج ،2ر.)403-404
بو،ی نیز مانند «ابنادریس» (1410ق ،ج ،3ر )480از آنجا که قتل ،طهائی اسهت ،جمهوان
 .1ر.ک :سیدضیاء مرتضوی« ،تقاص در اموال دولتی و عمومی» ،فصلنامه فقه ،ش ،82زمستان.1393

را بو عهده عاقله حاکم دانسته اند .طوح ،صور این مسأ له در منابع فقهی کهه یکهی از
مصادی ،طای حاکم بهشمار می رود ،بو،اس ته از موضوع احضار زنی بهاردار از سهوی
،لیفه دوم است که منجهو بهه سهقط جنهین وی شهد و امیوالمهؤمنین

بهه در،واسهت

،لیفه ،دربارة آن نظو داد؛ نظوی که طم یک نقل ،شاهد گفته ابن ادریهس اسهت و بهو
،الف نظو بیشتو فقهاء که آن را از مصادی ضمان ،طای حاکم می دانند که بهو عههده
بیت المال است.
ارل موضوع روایت در منابع شیعی و سنّی هو دو آمده است و نقل منابع ما نیهز یکسهان
نیست .آنهه با سند معتمو آمده روایتی است که جناب کلینی و شیخ طوسی بها یهک سهند از
امام رادق

نقل کودهاند .سند کلینی و شیخ طوسی این است «احمدبنمحمد العارهمیّ

عن علیبنالحسن المیثمی عن علیبناسماط عن عمه یعقوببهنسهالم» .مفهاد روایهت چنهین
است که زنی در مدینه بود که سوا رابطه با او میرفتند .این موضوع بهه «عمهو» رسهید و در
پی او فوستاد و او را توساند و دستور داد پیش او بهوده شهود .زن دچهار وحشهت شهد و درد
زایمان گوفت و به ،انهای رفت و پسوی زایید؛ سپس کودک مهود .عمهو از وحشهت زن و
مودن کودک ،یلی ناراحت شد .بو،ی از اطوافیان گفتند به ،اطو ایهن کهار چیهزی بهو تهو
نیست و بو،ی گفتند اینگونه نیست .گفت از ابوالحسهن بپوسهید .ابوالحسهن

بهه آنهان

گفتهاید ،طاء کودهاید .سپس ه به عموه فومهود دیهه پسهوبهه بهو عههده تهو اسهت (کلینهی،
1407ق ،ج ،7ر374؛ طوسههههی1407 ،ق ،ج ،10ر312؛ حههههو عههههاملی1409 ،ق ،ج،29
ر .)267در استدالل به این روایت نیز چند نکته مورد توجه است
 .1سند روایت معتمو است؛ زیوا احمدبنمحمد عارمی و یعقوببنسهالم احمهو ،ههو دو
چنانکه جناب «نجاشی» گفته است (نجاشی1407 ،ق ،ر 93و  ،)449امهامی و ضقهه هسهتند.
همانطور که علیبنحسن میثمهی یها تیملهی؛ یعنهی ابهنفضهال و علهیبهناسهماط نیهز گوچهه
فطحیاند ،اما مورد وضوق هستند؛ به ویژه ابهنفضهال کهه از فقههاء و بزرگهان مهورد توجهه و
احتوام ارحاب میباشد .درباره ابناسماط نیز گفته شهده کهه از فطحهیبهودن بوگشهته اسهت
(همان ،ر252و .)257ازاینرو ،روایت در شمار روایات موضه قهوار دارد .همهین قضهیه را
جناب شیخ مفید به رورت موسل نقل کوده است؛ از جمله با این فهوق کهه بنها بهو نقهل وی
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گفت اگو اجتهاد کهودهایهد کهه (اجتهادتهان) مطهاب واقهع نیسهت و اگهو از پهیش ،ودتهان
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سایو ارحاب با این استدالل که ،لیفه به وظیفه ،ود کهه تأدیه
مسؤولیتی را متوجه او ندانستند ،اما امیوالمؤمنین

مجهوم اسهت عمهل کهوده

که ،ود در جلسه حاضو بود ،در پاسخ

به عمو ،دیه را بو عهده عاقله او دانست؛ با این اسهتدالل کهه کهودک بهه ،طهاء کشهته شهده
است «الديمُ على عاقلتک ألَنَّ قَتلَ الصبِی خَطَأٌء تَعَلَّقَ بِک» .عمو نیز پهذیوفت و اجهوای
فوری آن را بو عهده حضوت گذاشت تا از «بنیعدی» که قوم عمو بودنهد ،دیهه را بگیهود و
ایشههان نیههز چنههین کههود (مفیههد1413 ،ق ،ج ،1ر204-205؛ حههو عههاملی1409 ،ق ،ج،29
ر .)268این نقل که شیخ طوسی نیز نزدیک به آن را به رورت موسل نقل کوده (طوسی،
1387ق ،ر159؛ همو1407 ،ق ،ج ،5ر ،)276بوابهو نقلهی اسهت کهه در منهابع حهدیثی و
فقهی اهل سنت نیز آمده اسهت (بیهقهی1414 ،ق ،ج ،8ر322؛ طحهاوی1415 ،ق ،ج،15
ر )245و احتمههال دارد مصههدر ارههلی آن همههان منههابع باشههد؛ چنانکههه «شههیخمحمههدتقی
شوشتوی» ،منمع هو دو نقل شیخ مفید و شیخ طوسی را نقل اهل سنت دانسته و ارل در نقهل
را نیز همان نقل شیخ طوسی شموده که شهیخ مفیهد ،نقهل بهه معنها کهوده اسهت (شوشهتوی،
1406ق ،ج ،11ر.)148
به هو حال ،چگونگی ضمان در این مسأله با دو نقل مختلس روبهرو میباشد؛ یکی نقهل
معتمو در روایت «یعقوببنسالم» که آمده است «علیک دينم الصنبی» و دیگهو نقهل ریهو
معتمو که دیه را به عنوان قتل ،طائی به روشنی بو عههده عاقلهه گذاشهته اسهت؛ ولهی در ههو
حال ،شاهدی روشن بو ارل ضموت ضمان و عدم مصونیت حاکم است و مسهؤولیت ،لیفهه،
حتی اگو از حیث قاضیبودن وی باشد ،اما عوف بوای حیثیهت قضهایی حهاکم ،صورهیتی
مطالعات فقه معاصر
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نمی بیند و مالک آن را شامل سایو شهؤون وی مهیبینهد؛ چنانکهه ایهن حکهم را در شهخ
،لیفه یا حاکم ،محدود نمیبیند و به سایو قاضیان و کارگزاران نیز تسوی میدهد.
 .2آنهه مدعای ما در استناد به این ادله از جمله این روایت است ارهل ضمهوت ضهمان و
نفی فوق میان زیان ناشی از اقدامات دولت و کارگزاران آن با دیگوان اسهت و ایهن بها نفهی
ضمان در موارد ،ار به دلیل ،ار ،سازگار است؛ چنانکه شهیخ طوسهی در همهین مسهأله
میان مهو

جنهین و مهو

مهادر ،فهوق گذاشهته اسهت و در فهون دوم ،حهاکم را ضهامن

ندانسته؛ با این استدالل که شخ

بزرگسال نوعاً به روف احضار نمیمیهود .پیداسهت نفهی

ضمان در این فون ،ا،تصهار بهه حهاکم نهدارد .ازایهنرو ،ایشهان آن را ماننهد فهوق میهان

فویادزدن بو سو کودک که ل
دانسته است که سقوط و مو

بام ایستاده با فویهادزدن بهو فهود بزرگسهال در همهان حهال،
شخ

 ،تنها در فهون نخسهت ،موجه

ضهمان مهیگهودد

(طوسی1387 ،ق ،ج ،8ر.)64
 .3در این روایت وقتی ،لیفه ،نظو امیوالمؤمنین

را جویا شد ،طم نقلهی ریهو معتمهو،

حضوت دیه را بو عهده عاقلۀ عمو دانست و نه بیت المهال؛ بها ایهن اسهتدالل کهه کهودک بهه
،طاء کشته شده است «الديمُ على عاقلتک ألنّ قتلَ الصبِی خَطَأٌء تَعَلَّقَ بک» .امها بنها بهو
نقل معتمو ،پاسخ حضوت این بوده است که «دیه بو عهده تو اسهت؛ علینک دينم الصنبی»
(کلینههی1407 ،ق ،ج ،7ر374؛ طوسههی1407 ،ق ،ج ،10ر312؛ حههو عههاملی1409 ،ق،
ج ،29ر .)267همین تعمیو در نقل دیگو شیخ طوسی به رورت موسل در کتاب «،الف»،
نشان میدهد که عمو ،ادای آن را متوجه عاقله ،ود دانسته و از حضوت

،واسهته اسهت

که پودا،ت آن را بو آنان توزیع کند (طوسی1407 ،ق ،ج ،5ر .)276اما بهررم اینکه نقل
اول و سوم قضیه به روشنی نشان میدهد که دیه جنین بو عهده بیتالمال نیسهت و بوداشهت
فقهاء از نقل دوم نیز همین بوده است ،ولی اکثو قاطع فقهاء ،با این استدالل که این فهون از
مصادی ،طای حاکم است و ازاینرو ،بو عهده بیتالمال میباشد ،ضهمان آن را بهو عههده
بیتالمال گذاشتهاند و سخن ابنادریس که عاقله را ضامن شهموده ،نپذیوفتههانهد .بهه عنهوان
امیوالمؤمنین

این است که دیه بو عهده عاقله است ،ضمان آن را همانند رورت اجهوای

حد بو پایه شهادت شهاهدانی کهه فسه آنهان پهس از اجهوای حهد آشهکار شهود ،بهو عههده
بیههتالمههال شههمودهانههد (محق ه حلههی1408 ،ق ،ج ،4ر158؛ عالمههه حلههی1420 ،ق ،ج،5
ر347؛ همو1410 ،ق ،ج ،2ر .)191شهید ضهانی نیهز ضهمان بیهتالمهال در ایهن مسهأله را
مطاب قواعد فقهای شیعه دانسته است (1413ق ،ج ،14ر .)474فاضل ارهفهانی (1416ق،
ج ،10ر )564و راح

جواهو (نجفی1404 ،ق ،ج ،41ر )472نیز همین را بوگزیدهاند.

فقهای معارو هم بو همین نظو عمل کودهاند 1.شیخ طوسی نیز همانگونه که فقهای دیگهو از
جمله محق حلی و عالمه حلی تصویح کودهاند ،دیه را بو عهده بیتالمال مهیدانهد و آن را
 .1از جمله :امامخمینی ،تحریر الوسیله ،ج ،2ص ،481گلپایگانی ،الادر المنضاود ،ج ،2ص403-405؛ سابزواری،
مهذب االحکام ،ج ،28ص.58-59
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نمونه ،محق حلی و عالمه حلی ،بهررم اشاره بهه اینکهه مقتضهای قضهیه یادشهده در داوری
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مقتضای مذه

شیعه میشمارد و اگو به قضیه سقط جنین زن و قضاوت علی

نیز اشهاره

کوده ،تنها ارل ضمان را مستند به آن کوده است ،اما ادای آن را در شمار مصادی ،طهای
حاکم و موارد مشابه دیگوی شموده که پیش از این فوع ،مطوح سا،ته و ضهمان آنهها را بهو
عهده بیتالمال دانسته است و بهه ذیهل روایهت عمهل نکهوده اسهت (طوسهی1387 ،ق ،ج،8
ر .)63-64ازاینرو ،جمله «عَلی ما مَضی» در عمارت ایشان ،در بیهان محهل پودا،هت دیهه
جنین ،اشاره به چند فوع پیش است که وی مسؤولیت بیتالمال را مقتضای مهذه

شهموده

است.
 .4بنابواین ،به جز آنهه از ابنادریس سوا داریم کهه عاقلهه حهاکم را ضهامن شهموده و
حتی آن را مقتضای ارول مذه

دیده است (ابهن ادریهس1410 ،ق ،ج ،3ر ،)480سهایو

فقهاء به ررم نقلهایی از قضیه سقط جنین که بو ،الف قاعده نشان میدهد ضمان بو عههده
عاقله است ،آن را بو عهده بیتالمال دانستهاند؛ در حالی که اگو تنها بو ظاهو نقل معتمهو دوم
عمل شود که حضوت ،دیه را بو عهده ،لیفه گذاشته و سخنی از عاقله نیست ،مطاب قواعهد
،واهد بود و نیازی به توجیه یا رد ارل روایت نخواهد بود .از جملهه ایهن توجیهه کهه منشهأ
حکم حضوت این بوده که ایشان ،لیفه را حاکم مشووع نمیدانسهت و در واقهع ،او حهاکم
نمود تا مشمول قاعده یادشده باشد؛ 1توجیهی که شهید ضانی آن را شایسته ایهن قضهیه ندیهده
و افزوده است روش امیوالمؤمنین

این نمود که وضع شوعی ،لیفه را آشکارا بیان کند و

از او هم نمیپذیوفتند (1413ق ،ج ،14ر .)475-476بو،هی نیهز در پاسهخ بهه ایهن توجیهه
،اطونشان کودهاند که حضوت رالماً با قضهاوت آنهان بهه مثابهه حاکمهان واقعهی اسهالمی و
مطالعات فقه معاصر
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والیان ح عمهل مهی کهود و بهو قضهاوت آنهان اشهواف داشهت (گلپایگهانی1412 ،ق ،ج،2
ر .)404بو،ی نیز منشأ حکم را این دانسهتهانهد کهه احضهار زن و سهقط جنهین او پهیش از
ضموت جوم و به روف اتهام بوده است (عالمه حلهی1413 ،ق ،ج ،9ر208؛ مجلسهی دوم،
1406ق ،ج ،16ر )683و پاسخ روشن آن این است که ضمان بیتالمهال در بوابهو ،طهای
حاکم ،ا،تصار به پس از ضموت جوم ندارد (شهید ضهانی1413 ،ق ،ج ،14ر475؛ نجفهی،
1404ق ،ج ،41ر .)473حتی بو،ی دلیل آن را این دانستهانهد کهه قتهل جنهین از مصهادی
 .1از جمله عالمه حلی ،تحریر االحکام ،ج ،5ص347؛ هماو ،مختلاف الشةعةة ،ج ،9ص208؛ اصافهانی ،کشاف
اللثام ،ج ،10ص564؛ نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،41ص.473

شمه عمد بوده و نه ،طای مح

؛ در حالی که این امو مانع از آن نیست کهه مشهمول حکهم

،طای حکام باشد (نجفی1404 ،ق ،ج ،41ر .)473بو،ی نیز با این عنوان کهه حکمهی در
قضیهای ،ار است ،آن را قابل استناد ندانستهانهد (سهمزواری1413 ،ق ،ج ،28ر.)58-59
این است که شهید ضانی راه بهتو را این دیده که به این روایت به دلیل ضعس سهندی اعتمهاد
نشود (1413ق ،ج ،14ر)476؛ اموی که درباره دو نقل اول و سوم چنانکه گفتهیم درسهت
است ،اما نقل کلینی و شیخ طوسی ،معتمو است و در آن نه تنها اشارهای به مسهؤولیت عاقلهه
نیست ،بلکه دیه بو عهده ،لیفه گذاشته شده است و هوچند رهواحت در ضهمان بیهتالمهال
ندارد اما با آن سازگار است .فی

کاشانی نیز به این نکته توجه داده است که ضهمان عاقلهه

در این قضیه بهو پایهه نقهل دیگهوا ن اسهت و آنههه از طویه ،هود مها آمهده ایهن اسهت کهه
دیه را بو عهده عُمو گذاشت (کاشانی ،بیتا ،ج ،2ر.)110

حضوت

دلیل چهارم :دستور جبران زیانهای بنیجذیمه

یکی از رویدادهای رمانگیز در تاریخ ردر اسالم ،کشتن گووهی از طایفه «جهذیم ةبهنعهامو»
به دستور ،ودسوانه «،الدبنولید» است؛ رویدادی مشهور که پیاممو اکوم

را به واکهنش

شدید واداشت و حتی ایشان را بنا بو نقلی به گویه اندا،ت .این رویداد که در منابع تاریخی
مودم حجاز به اسالم ،در سال هشتم هجوت و در نزدیکیهای مکهه ،در منطقهه «یلملهم» رخ
داد .پیاممو

که هنوز در مکه بود،« ،الدبنولید» را با سپاهی سیصد و پنجاه نفهوه از افهواد

مهاجو و انصار و طایفه بنیسلیم ،در مأموریتی تملیاهی ،بهوای دعهوت بنهیجذیمهه بهه اسهالم
گسیل داشت .افواد بنیجذیمه که در روزگار جاهلیت ،عموی ،الد را کشته بودند و نگوان
انتقام گیوی وی بودند ،به رهورت مسهلح بها او روبههرو شهدند ،امها اعهالم کودنهد و تأکیهد
ورزیدند که اینک مسلمان و اهل نماز و مسجد هستند و آن اموی نادرست در دوره جاهلی
بوده است، .الد با وجهود تصهویح و تأکیهد آنهان بهو اسهالمآوردن و بهه ررهم اینکهه پیهاممو
اکوم

 ،سپاه را بوای جنگ و جهاد گسیل نکوده بود و باید اسالم آنان را میپذیوفت ،از

 .1از جمله ر.ک :مفید ،االرشاد ،ج ،1ص 55-56؛ ابنهشاام ،السةعة البوییةة ،ج ،2ص428-430؛ واقادی ،کتااب
المغازی ،ج ،3ص875 -882؛ طبری ،تاریخ طبری ،ج ،3ص.66-69

ثبوت ضمان در اعمال زیانبار کارکنان و مسؤولیت دولت  /سیدضیاء مرتضوی
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آنان ،واست به نشانه اضمات راستگویی ،ود سالح را کنار بگذارند و آنان چنین کودند ،امها
،الد آنان را به اسارت گوفت و در فورت دیگو به سپاهیان فومان داد هو کسی اسهیو ،هود
را بکشد .گووهی چنین کودند و گووهی سو باز زدند.
،مو اقدام ناجوانمودانه و جنایتبار ،الدبنولید که به رسول ،دا

رسید ،ایشان بسی

اندوهناک شده و بیدرنگ دستهای ممارک ،ود را باال بود و دو یا سه بهار عهون کهود
«،دایا به درگاه تو از آنهه ،الد کوده بیزاری میجویم ».سپس مهال فواوانهی را کهه بنها بهو
نقلی آن را قون گوفهت (واقهدی ،1409 ،ج ،3ر882؛ بهالذری1959 ،ق ،ج ،1ر)381
در ا،تیار علی بن ابیطال

گذاشت و دسهتور داد پهیش طایفهه بنهیجذیمهه بهوود و بهه

زیانهایی که دیدهاند رسیدگی کند و ضمن دلجویی از آنان، ،هونبههای کشهتهشهدگان را
بپودازد و زیانهای مالی را جموان و همه را راضی کند .علی

نیز که این مأموریت ،مایهه

شادی ،اطو وی شد و آن را در شمار افتخارات ،ود آورده؛ چنانکه ،ود نیز بازگو کهوده،
،ونبهای همه کشتهشدگان را داد و همه زیانهای مالی را جمهوان کهود؛ حتهی زیهان کاسهۀ
آبخوری سگ و ریسمان بستن پای شتو را جموان کهود .ایشهان تأکیهد فهواوان کهود و حتهی
آنان را سوگند داد اگو ،سارتی مانده که جموان نشده بگویند و وقتی چیهز مشخصهی بهاقی
نماند که جموان نشده باشد ،همۀ باقی مانده مال را از باب احتیهاط بهه آنهان داد و ،اطونشهان
کود این افزوده نیز به ،اطو ذمه رسول ،دا

و در بوابو زیانهای احتمالی دیگوی اسهت

که هست و ،مو ندارند! (ابنهشام ،بیتها ،ج ،2ر .)430ایهن جملهه در نقهل شهیخ رهدوق
چنین است «بوای چیزهایی که ،مو دارید و ندارید» و نیز با این افزوده «بوای جمهوان تهو،
مطالعات فقه معاصر
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و نگوانههی زنههان و کودکههان» در ایههن رویههداد .وی همههین بخههش از موضههوع را از زبههان
امیوالمؤمنین

که در شورای ششنفهوه در شهمار امتیهازات و دالیهل بهو حه بهودن ،هود

بازگو کوده ،چنین آورده است
«رفتم و زیان های آنان را پرداختم ،سپس آنان را به خداوند سوگند دادم که
آیا چیزی مانده است؟ گفتند :چون ما را سوگند دادی ،میگوییم که ظار
آبخوری سگها و ریسمان پای شتران ما مانده است .بابت ایان دو نیاز باه
آنان پرداخت کردم و طالی زیادی پیش من ماند؛ آن را نیز باه آناان دادم و
گفتم :این برای ذمه رسول خدا
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و برای آنچه خبر دارید و خبر نداریاد

و برای ترس و وحشات زناان و کودکاان اسات» (صادوق1403 ،ق ،ج،2
ص.)562

چنانکههه در همههین منههابع آمههده ،علههی
پیاممو

پههس از بازگشههت ،گههزارش کههار ،ههود را بههه

داد و پیاممو نیز شادمانی ،ود را از چگونگی کار ایشان نشان داد و آن را سهتایش

کود.
چگونگی واکنش پیاممو اکوم به جنایت ،الد و تأکید بو جموان زیان و چگهونگی رفتهار
علی

و بو،ی تعابیو ایشان مانند «احتیاطاً لرسول اهلل

رسول اهلل

» یها بنها بهو نقهل دیگهو «لذمنم

» ،در مجموع نشان می دهد این اقدام به عنوان عمهل بهه یهک وظیفهه الزامهی

شههوعی و جمههوان ،سههارت بههوده اسههت و نههه یههک کههار مسههتح

و بههه عنههوان کمههک بههه

آسی دیدگان .با این توضیح به نظو میرسد در استدالل به کار پیاممو اکهوم در ایهن واقعهه،
جایی بوای این شمهه نیز باقی نمیماند که گفته شود «عمل» حضوت

ظهور لفظی نهدارد

و معلوم نیست اقدام ایشان به جموان زیان به دلیل ضموت ضهمان بهوده یها بهه دلیهل دیگهو؟ از
سوی دیگو پیداست اقدام حضوت

از باب پودا،ت ،ونبهاء توسط عاقلهه کهه در قتهل

،طائی بو عهده آنان می باشهد ،نمهوده اسهت .بهه عمهارت دیگهو چگهونگی واکهنش و اقهدام
پیاممو

در این رویداد ،نه تنها بو ضموت ضمان در زیانهایی کهه از سهوی دولهت و افهواد

عهده دولت یا حاکم است.
آنهه از مجموع قضیه و به ویژه تعمیوهایی مانند «ذمه» و «احتیاط» به ،وبی بومیآید ایهن
است که افزون بو ارل ضموت ضمان ،پیاممو اکوم

به ررم اقدام ،ودسوانه ،الد و مقصو

بودن او، ،ود را موظس به جموان این زیانها میدانست و ازاینرو ،افهزون بهو اعهالن علنهی
بوائت از کار ،الد ،علی

را که نزدیکتوین و معتمدتوین فود نزد ایشان بود ،بها امهوالی

فواوان فوستاد تا هیچ زیانی بدون جموان نماند و حتی زیان روحهی تهو ،و نگوانهی زنهان و
کودکان را جموان کند .در این نقلها گوچه به منمع مالی جموان ،سارت اشاره نشده اسهت،
اما به نظو میرسد پیاممو از محل اموال عمومی و بیتالمال که ا،تیار آن به دست ایشان بهود
پودا،ت کوده است؛ زیوا بعید است که حضهوت ،دارای ایهن مقهدار امهوال شخصهی بهوده
باشد .المته این امو در ارل استدالل د،الهت نهدارد؛ چهوا کهه پیداسهت مسهؤولیتی شخصهی

ثبوت ضمان در اعمال زیانبار کارکنان و مسؤولیت دولت  /سیدضیاء مرتضوی

آن وارد میشود داللت دارد ،بلکه گویای آن است که مسهؤولیت اول در جمهوان زیهان بهو
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متوجه حضوت نموده است و اگو با فون بعید هم ایشان از مال شخصی ،ود پودا،ته باشد،
اما به عنوان جایگاه و مسؤولیت ،ود در رهموی جامعه و فومان اعزام ،الد و سهپاهیان بهوده
است.
اگو امیوالمؤمنین

در نامه ،ود به دستهای از کارگزاران ،هویش کهه در مسهیو عمهور

سوبازان اعزامی حضوت بودند ،پیشاپیش از سهتم و رفتهار زیانمهار احتمهالی سهوبازان اعهالن
بوائت میکند و به آنهان فومهان مهی دههد ههو سهوبازی کهه موتکه تعهدی شهد و بهه مهالی
دستدرازی کود ،او را تنمیه کنند و در مواردی که ،هود نمهیتواننهد جلهوگیوی کننهد ،بهه
،ود حضهوت ارجهاع دهنهد ،در سهیاق و راسهتای همهین اقهدام پیهاممو اسهت (سهید رضهی،
1414ق ،ر ،388نامۀ .)60چنانکه وقتی کسی نزد «عموبنعمدالعزیز» شکایت بود کهه سهپاه
شام با عمور ،ود زراعهت او را از میهان بهودهانهد و عمهو ده ههزار درههم بهه او ،سهارت داد
(ابویوسس1382 ،ق ،ر ،)119نشان میدهد ارل مسؤولیت حکومت ،بوابو زیان اشهخار
حکومت ،اموی پذیوفتهشده بوده است و این امو بو،استه از ارل کلی مسؤولیت حهاکم در
بوابو اعمال کارکنان و کهارگزاران ،هود اسهت؛ چنانکهه عمهوبنعمهدالعزیز در اسهتدالل بهو
مسؤولیت ،ود در موضوعی دیگو به همین ارل کلی اشاره میکند که «انَّ الواعیَ مسهؤولٌ
عن رعیته» (همان)؛ حاکم در بوابو مودم ،ود مسؤول است.
دلیل پنجم :فرمان امیرالمؤمنین

امیوالمؤمنین علی

در عهدنامه

در بخشی از دستورالعمل ،ود به جنهاب «مالهکبهنحهار اشهتو

مطالعات فقه معاصر
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نخعی»  ،هنگام فوستادن وی به حکموانی مصهو ،پهس از آنکهه دربهاره ،هونویزی بهه نهاح ،
هشدار شدید میدهد و آن را دارای بدتوین و بزرگتوین پیامد میشهمارد و تأکیهد مهیکنهد
که به هیچ رو بوای تقویت زمامداری ،ود ،ون ناروایی نویزد ،میافزاید
«در قتل عمد ،نه پیش خداوند و نه پیش من عذری نداری؛ چاون قصااص
نفس خواهد داشت و اگر گرفتار خطاء شادی و تازیاناهات یاا دساتت در
کیفر دادن ،ناخواسته نافرمانی و زیاده روی کرد ،که گاه یک مشت یا بیشاتر
مایة کشتن میشود ،زنهار که غرور حکومت ،تو را از اینکه حق بازماندگان
کشتهشده را بدهی باز بدارد» (سید رضی1414 ،ق ،ص ،382-383نامة.)53
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مجموع شواهد متنی و سندی این عهدنامهه شهویس و اعتنهای فهواوان بهه آن از گذشهته،
نوعی اطمینان را درباره ارل ردور و حجیت سندی آن به دست میدهد؛ چنانکه میدانیم
افزون بو نقل آن به وسیله جناب سید رضی ،کسان دیگوی پیش و پس از وی نیز ارل مهتن
آن را هوچند با تفاوت روایت کودهاند؛ کما اینکه جناب نجاشی و شیخ طوسی ،سهند ،هود
را به «ارمغبهننماتهه» کهه از یهاران نزدیهک امیوالمهؤمنین

و راوی عهدنامهه اسهت ،ذکهو

کودهاند (نجاشی1407 ،ق ،ر8؛ طوسی ،بیتا ،ر )89-90و لذا متن نامه ،روایتی بها سهند
به شمار می رود و نه آن گونه که در نهج المالرهه بهه رهورت موسهل آمهده اسهت و بو،هی
اساتید مها بهه تفصهیل دربهاره جایگهاه سهندی آن سهخن گفتههانهد (منتظهوی1409 ،ق ،ج،4
ر.)303-305
از سوی دیگو ،حکم قتل عمد ه چنانکه در این دستور نیز آمده ه امهوی آشهکار اسهت و
داللت این فومان بو ضموت دیه در جایی که حاکم در مقام انجام وظیفه ،نا،واسته دچار قتهل
شده نیز آشکار است ،اما قتل به ررم اهمیتی که دارد ،پیداست ،صوریتی ندارد و عوف بها
الاای ،صوریت تودید نمیکند که این دستور شامل هو نهوع زیهان جهانی مهیگهودد و در
گستوش آن به جنایت بو اعضاء و ضموت قصار یا دیه نیازی به شاهد و دلیل دیگو نمیبینهد
و ذکو ،صور قتل را به دلیل اهمیت آن میبیند .اما آیا این دسهتور ،ضهمان در زیهانههای
گستوش حکم به زیانه ای مالی گوچهه بهه آشهکاری گسهتوش آن بهه جنایهت بهو اعضهاء
نیست ،اما به نظو می رسد عوف از ایهن نظهو نیهز در ایهن فومهان بهوای زیهانههای جهانی چنهان
،صوریتی نمیبیند که حکم ضمان را محدود به لف مفههوم قتهل یها قطهع عضهو و جواحهت
سازد .عوف همانگونه که از نگاه ،ود ،به عنوان منمع و روف نظو از دستور یادشده ،در ارهل
ضموت ضمان به دلیل زیان ناشی از ،طای فوود شمشیو بهو جهان یهک انسهان بهیگنهاه یها یهک
حیوان فوقی نمیبیند و فوقگذاشتن را نیازمند شاهد و دلیل جداگانه میبیند ،در شهنا،ت معنها
و مقصود این سخن امیوالمؤمنین

به عنوان موجع فههم الفهان نیهز ظهاهواً فوقهی میهان زیهان

نا،واسته مالی و جانی نمیبیند و مناط حکم را یکی میشمارد و ذکو قتل را از باب تأکیهد بهو
حکم آن به دلیل اهمیت موضوع میشمارد؛ چنانکهه قلمهوو ایهن فومهان ،امهوی فواتهو از امهور
،ار قضایی است و سایو مسؤولیتهای تأدیمی و ریو تأدیمی حاکم را نیز در بو میگیود.
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با این حال ،ابن ابی الحدید معتزلی آورده است کهه گووههی از فقههای امامیهه بهه او
گفته اند که در مذه

امامیه ،حاکم ضامن دیه نیست و او افزوده اسهت «ایهن مخهالس

سخن امیوالمؤمنین

است» ( معتزلی1404 ،ق ،ج ،17ر . )113شارح ،وئی به دفهاع

از سازگاری این دو بوآمده و م قصود حضوت را بیان حکم اولی ذاتی «ضوب» شهموده
که با سقوط دیه به عنوانی دیگو مانند تأدی

و دفاع ،ناسازگار نیست (هاشمی ،هوئی،

1358ش ،ج ،20ر . )313اما آنهه ابن ابی الحدیهد بهه نقهل از فقههای مها آورده واضهح
نیست که مقصود نفی ارل دیه است یا نفهی آن از عههدة شهخ

حهاکم یها عاقلهه او؟

پیش تو دیدیم که کسی از فقهای ما ارل دیهه را نفهی نکهوده اسهت و بیشهتو بهه عنهوان
،طای حاکم بو عهده بیت المهال گذاشهته انهد .ازایهنرو ،احتمهال بیشهتو ایهن اسهت کهه
مقصود او رورت دوم است .در این رورت ،سهازگاری سهخن فقههاء بها ظهاهو سهخن
امیوالمؤمنین

در این است که مقصود حضوت ،ضموت دیه بو حاکم به عنوان شخ

مالک اشتو یا مانند آن نیست ،بلکه ضموت بو وی به عنوان حاکم و به عمهارت دیگهو بهو
عهده بیتالمال است .توضیح اینکه در این دستور گوچه تصویح نشده است که زیان بو
عهده بیت المال است ،اما افزون بو داللت بو ارل ضمان و عدم ا،تصار آن بهه زیهان
جانی به نظو می رسد مقصود حضوت

به تناس

حکم و موضوع که ،طاب به یهک

حاکم است و تذکو می دهد که جایگاه و روور حکومت ،مانع جموان زیان نشهود ،ایهن
است که از بیت المال پودا،تهه شهود و شهاهد آنکهه اگهو مقصهود شهخ

حهاکم و نهه

بیت المال باشد ،تنها شامل قتهل شهمه عمهد ،وا ههد شهد و ایهن بهو ،هالف ظهاهو سهخن
مطالعات فقه معاصر
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حضوت است که فون ،طاء را پس از بیان حکم عمد آورده است؛ مگو اینکهه گفتهه
شود فون قتل نا،واسته در مثل ،طای در تأ دی
شده ،تنها شمه عمد است و مقصود امام

که در سهخن حضهوت بهه آن اشهاره

تنها همین رورت اسهت و ایشهان در مقهام

بیان حکم فون دیگو نموده است .با این حال چنانکه راح

جواهو ،اطونشان کهوده،

شمه عمد بودن قتل ،آن را از حکم ضمان ،طای حاکم که بهو عههده بیهت المهال اسهت
بیوون نمی بود و مالک این است که ارل اقدامی که منجو به زیان نا،واسته شده ،مجاز
باشد (نجفی1404 ،ق ،ج ،41ر ) 473و این نکته به تأمل بیش تو نیاز دارد و از این منظو
اینک تأ کیدی بو استدالل به این سهخن حضهوت

نهداریم؛ چنانکهه از نظهو داللهت،

مانند تعمیو امیوالمؤمنین

در قضیه احضار زن باردار از سوی عمو ،بنا بهو نقهل معتمهو

آن می باشد که شوح آن گذشت.
دلیل ششم :روایت «الخراج بالضمان»

یکی از قواعدی که در ر استای ضموت ضمان ،از جمله ضمان دولت یا اشخار آن،
کاربود دارد ،قاعدة « الخواج بالضمان» است که با توجه به احتمال ههایی کهه در معنهای
آن وجود دارد ،با تعمیو « من لهه الاهنم فعلیهه الاهوم» یها « الهتالزم بهین النمهاء و الهدرک»
(مصطفوی1421 ،ق ،ر )284یها « الاهنم بهالاوم» (روحهانی1422 ،ق ،ر )18نیهز بیهان
می شود .مفاد ارلی قاعده این است که درآمد و زیان ،تهالزم دارد و شهخ

در بوابهو

درآمدی که دارد و سودی که می بود ،اگو زیانی هم در همان زمینه پدید آمد ،بو عهده
او ،واهد بود .بو،ی به عکهس ایهن قاعهده نیهز توجهه داده انهد (حهائوی1423 ،ق ،ج،2
ر460؛ ردر1420 ،ق ،ج ،8ر . )258درباره مفاد ایهن قاعهده بهه ویهژه در اسهتناد بهه
جملۀ « الخواج بالضمان» نگهاه یکسهانی نیسهت و بو،هی پهذیوش آن را از نظهو سهند یها
داللت ،مواجه با اشکال دیده اند.
الف) اعتبار فقری قاعاه :در استدالل بو قاعهده « الخهواج بالضهمان» در مجمهوع
(منتظوی1409 ،ق ،ج ،1ر565؛ ردر1420 ،ق ،ج ،8ر258؛ شیوازی ،بهیتها ،ج ،12ر )194
تا عقالیی و ارتکازی دانستن آن (،مینی ،بی تا ،ج  ،2ر  235؛ مهؤ من قمهی1425 ،ق،
ج  ،2ر  ) 54و از استقواء موارد آن در میان نصور (انصاری1415 ،ق ،ج  ،5ر  238؛
شهیدی 1375 ،ق ،ج  ،3ر  ) 488تا بو،ی روایات (شههیدی 1375 ،ق ،ج  ، 3ر ،) 488
از جمله سهخن نقهل شهدة از پیهاممو اکهوم

کهه « الخهواج بالضهمان» (عالمهه حلهی،

 1412ق ،ج  ،7ر  249و ج  ،14ر  200؛ مصههطفوی 1421 ،ق ،ر ) 285؛ سههخنی کههه
عنوان همین قاعده است و قاعده با استناد به آن در شما ر قواعد ریهو ارهطیادی قهوار
می گیود .در موارد زیادی نیز به عنوان دلیل به این قاعده ،استناد شده و حتی مفاد آن
اموی مسلّم نزد فقهاء شموده شده است (مصهطفوی 1423 ،ق ،ر  .) 351فقههای اههل
سنت نیز بو مفاد کلی این قاعده که در منابع آنان با تعمیوهای مختلس ،از جمله همین
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تعم یو شایع آمده ،اتفهاق نظهو دارنهد و بهو آن اسهتدالل و فهووع زیهادی را بهو آن بهار
کوده اند.

1

روایت نموی «الخواج بالضمان» را منابع حدیثی اهل سنت به روایهت عایشهه ،بارهها نقهل
کودهاند 2.در بو،ی از این نقلها این افزوده نیز آمده است که کسی بودهای معیهوب ،ویهد
آگاهی نداشت .مدتی از او کار کشید و سپس به عیه

و به عی

داد .فووشنده به پیاممو
است .پیاممو

آن پهی بهود و آن را پهس

شکایت بود که ،ویدار مدتی از آن کار کشیده و درآمد داشهته

فومود «درآمد در بوابو ضمان است» و این معنا با دو گونه تعمیو نقهل شهده

اسههت «الخههواج بالضههمان» و «الغَل ة بالضههمان» (بیهقههی1414 ،ق ،ج ،5ر422؛ اسههفواینی،
1362ق ،ج ،3ر .)404در نقلهای دیگو نیز که بدون ذکو این افهزوده و بها تعمیهو «قضهی»
آمده ،ظاهواً اشاره به همین قضیه است و نشان میدهد پیهاممو

و لهو در آن قضهیه حکهم

کوده باشد ،اما بو پایه قاعدهای کلی بوده است.
با این حال ،بو،ی فقهاء اعتمار روایت و استناد به آن را محل ،دشه دانستهانهد (امهام ،مینهی،
1421ق ،ج ،1ر468؛ ،ویی ،بیتا ،ج ،3ر )133و حتی گاه تصویح به بیپایهبودن مفهاد
قاعده شده است (،ویی ،بیتا ،ج ،6ر)251؛ امها ظهاهو سهخن آی ةاهلل ،هویی در مهواردی
دیگو ،پذیوش اعتمار قاعده اسهت (همهان ،ج ،7ر 516 ،43و  .)575رهوف نظهو از ادلهه و
مؤیّدهای دیگو که به آنها اشاره شد، ،اطونشان میشود که تالزم میان سود و زیهان ،امهوی
ارتکازی و قاعدهای عقالیی است؛ چنانکه در معنایی عامتهو در سهخن امیوالمهؤمنین
تناس

بهو

و تالزم میان «ح » و «تکلیس» تأکیهد شهده اسهت (سهید رضهی1414 ،ق ،ر.)251
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اگو نقل سخن یادشده از پیاممو اکوم

درست باشد ،در واقع امضای همین امهو ارتکهازی

و عقالیی است؛ کما اینکه روایت معتمو «اسحاقبنعمار» به وضوح ،ارتکازیبودن ایهن امهو
را میرساند .وی وقتی از امام کاظم

درباره مال رهنی ،مانند رالم و ،انه اگو آسهیمی بهه

آن بوسد بو عهده چه کسهی اسهت ،پوسهید امهام
حضوت

فومهود بهو عههده رهاح

توجه اسحاق را به همین امو ارتکازی جل

آن .سهپس

کود؛ با این پوسش که اگو رهالم،

 .1برای آگاهی از دیدگاههای اهل سنت درباره قاعده «الخراج بالضمان» و نیز «مان لاه الغانم فعلیاه الغارم» ر.ک:
هاجری ،القواعد و الضوابط الفقهیه فی الضمان المالی ،ج ،1ص.201-222
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 .2از جمله :نسالی ،السنن الکبری ،ج ،4ص11؛ سجستانی ،سنن ابی داود ،ج ،3ص304-305؛ ابانماجاه ،سانن،
ج ،2ص753-754؛ ترمذی ،الجام الصحی  ،ج ،3ص.581-582

کسی را بکشد بو عهده کیست و یا اگو بهای رالم افزایش یابد مال کیست؟ این بود که
اسحاق بو پایه همین ارت کاز ،سود و زیان را در ههو دو پوسهش متوجهه مالهک شهمود و
نیز در پایان نتیجه گوفت « کذلک یکون علیه ما یکهون لهه» (کلینهی1407 ،ق،

امام

ج ،5ر234-235؛ طوسی1407 ،ق ،ج ،7ر172؛ همو1390 ،ق ،ج ،3ر .)121امهام
رادق

مشابه این امو ارتکازی را در روایت معتمو «معاویةبنمیسهوه» نیهز ،اطونشهان

شده است (طوسی1407 ،ق ،ج ،7ر .) 177این اسهت کهه مهی تهوان ایهن سهخن مکهور
پیاممو اکوم

که هو کسی پس از ،ود مالی (بدون وار ) گهذارد ،بهوای مهن و ههو

کسی بدهی ای بگذارد ،بو عههده مهن اسهت (طوسهی1407 ،ق ،ج ،6ر211؛ رهدوق،
1413ق ،ج ،4ر ) 351را در راستای همین ارتکاز یا مؤید آن شمود؛ چنانکه در بو،ی
روایات به گستوش آن به امام پس از پیاممو

تصویح شده اسهت (رهدوق1386 ،ق،

ج ،1ر127؛ همو1403 ،ق(الس) ،ر52؛ ماوبی1385 ،ق ،ج ،2ر .) 391المته این امو
مانع تخصی
قم

قاعده در مواردی که دلیل بو آن باشد ،مانند قاعده « تلهس ممیهع پهیش از

» نیست.
ب) قلمرو قاعاه :درباره مدلول روایت «الخواج بالضمان» ،احتمهالههای چنهدی ذکهو

شده است که بو پایه بو،ی از آنها مفاد روایت از قاعده بودن یها اضمهات تهالزم میهان سهود و
امو ،مایه این شده که بو،ی مانند امام،مینی  ،استناد به آن بوای اضمات قاعده را مواجه بها
اشکال بمینند .یکی از احتمالها که امام،مینی ،ود ،آن را به لحان لف روایت توجیح داده
این است که درآمدهایی که زمامدار اسالمی میگیود؛ مانند زکهات و ،مهس و جزیهه ،در
بوابو تعهدها و ضمانهای متقابلی است که نسمت به مسلمانان در اداره امور آنان دارد .ایشان
،اطونشان کوده که تعمیو «قضی» که در بو،ی از نقلها آمده و موضوع روایت را در شهمار
قضاوتهای پیاممو

قوار داده ،می تواند شاهد این معنا باشد و به عمارت دیگو این حکهم

پیاممو در شمار «احکام سلطانی» بوده و بیانکننده مسهؤولیت حهاکم و حه مهودم مهیباشهد
(همان ،ج ،1ر 468و ج ،4ر.)617
در ارزیابی اجمالی این سخن اشاره میشود که عالوه بو نگاهی که بسیاری از فقههاء بهه
مفاد قاعده به عنوان یک امو کلی داشتهاند ،نقلهای موجود در منهابع حهدیثی اههل سهنت و

ثبوت ضمان در اعمال زیانبار کارکنان و مسؤولیت دولت  /سیدضیاء مرتضوی

زیان بیوون میرود (امام،مینی1421 ،ق ،ج ،1ر 468-472و ج ،4ر )617-618و همین
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استناد به آن ،از جمله در یک مورد داوری عمهوبنعمهدالعزیز بهه روشهنی نشهان مهیدههد از
همان زمان ،بوداشت از سخن پیاممو

قاعدهای کلی بوده است (دارقطنهی1386 ،ق ،ج،3

ر53؛ بیهقی1414 ،ق ،ج ،5ر)421؛ چنانکه شیخ طوسهی نیهز کهه در منهابع فقههی شهیعه
نخستینبار به این حدیث استناد کوده ،آن را یک قاعدة کلی دیده است (طوسهی1407 ،ق،
ج ،3ر 108 ،107و257؛ همههو1387 ،ق ،ج ،2ر125و .)126امههین االسههالم طموسههی نیههز
تصویح به عامبودن آن کوده است (طموسی1410 ،ق ،ج ،1ر )495و ایهن بوداشهتی اسهت
که هم به قوینه شأن ردور سخن که درباره فووش بهوده بهود و اشهاره شهد و ههم بهه لحهان
واژهشناسی «،واج» درست به نظو میرسد .اگو روایت «الخواج بالضهمان» را آن گونهه کهه
امام ،مینی توجیح داده ،موبوط به تعههدات و حقهوق متقابهل حکومهت و زمامهدار اسهالمی
بدانیم، ،ود دلیلی مستقل بو مسؤولیت و ضمان دولت در بوابو حقوق و اموالی اسهت کهه از
مودم دریافت میکند یا اموال و سومایههای عمومی که در ا،تیار دارد.
ج) د لت قاعاه :قاعده «الخواج بالضمان» یا تالزم میان درآمد و زیان یها مسهؤولیت و
ح  ،به هو یک از دو معنای گستوده یا محدود که باشد ،تنها ارل تالزم کلی را مهیرسهاند
و اجماالً داللت می کند دولت یا اشخار آن به عنوان یک مصداق بنا بهو نظهو معهووف در
قاعده یها بهو پایهه حکهم سهلطانی پیهاممو

 ،بهه تناسه

حقهوق و ا،تیهارات مهالی ،دارای

مسؤولیت مالی نیز می باشند ،اما داللت آن بو ضمهوت ضهمان در ،صهور زیهانههای مهورد
بحث ،نیازمند توضیح است.
به نظو مهی رسهد شهمول ایهن قاعهده نسهمت بهه ضهمان دولهت یها اشهخار آن در بوابهو
مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال اول  /شمارة دوم /پیاپی2
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زیانهایی که به شهووندان وارد میکنند را میتوان از دو منظو مورد توجهه و پهذیوش قهوار
داد؛ یکی عموم یا اطالق جملههایی مانند «الخواج بالضمان» و حتهی جملهه «یکهون علیهه مها
یکون له» در روایت اسحاقبنعمار و الاای ،صوریت از مورد آن که مهال رهنهی اسهت و
دیگوی قلموو ارتکاز و سیوه عقالیی است که به تأییهد شهارع رسهیده اسهت .در ایهن دلیهل،
فوقی میان دولت و ریو دولت دیده نمیشود و اگو دولت به تناس

درآمهدها و امکانهات و

ا،تیارات ،ود مسؤ ولیت دارد ،یکی از وظایس نیز جمهوان زیهانی ،واههد بهود کهه ،هود یها
کارکنان آن بو اشخار حقیقی یا حقوقی وارد میکننهد .بنهابواین ،قاعهدة تهالزم عقالیهی و
شوعی میان درآمد و زیان را نیز میتوان در شمار دلیلهای ضموت ضمان حکومهت و تأکیهد

بو آن شمود؛ هو چند ممکن است به قوت و روشنی داللت ادله دیگو نماشد .بو این پایه اگو
هم این روایت قاعدهای کلی و عام به دست ندهد ،اما قاعدهای بنیادی را در تنظیم مناسمات
میان دولت و مودم و حقوق متقابل آنان به دست میدهد.
نتیجهگیری

ضموت ضمان در زیانهایی که از سوی دسهتگاهها و کارکنهان دولهت بهو اشهخار وارد
میشود ،افزون بو عمومات و اطالقات ادله ،مستند به ادلهای است که بخشی از آنهها افهزون
بو ارل ضمان ،مسؤولیت دولت را نیز در بوابو چنین زیانهای ضابت میکنهد .بخشهی از اسهتدالل
بو مسؤولیت دولت به تمیین نوع رابطه و نسمتی بو میگودد که میان دولهت و کارکنهان آن وجهود
دارد و بخش دیگو آن ادلهای نقلی است که نشان مهیدههد حهاکم یها دولهت در بوابهو اقهدامات
زیانبار کارکنان ،ود مسؤ ول و ضامن است .آنههه در ایهن مقالهه آمهد شهش دلیهل بهود کهه در
مجموع از نگاه سندی ،اطمینان به حجیت و اعتمار آنها را به دست میدههد و از نگهاه داللهت نیهز
نشان میدهد ضمان ،ا،تصار به ،طای قاضهی نهدارد و شهامل سهایو کارکنهان نیهز مهیگهودد؛
چنانکه گستوش حکم ضمان به زیان ناشی از تقصیو و عمد کارکنان نیز اموی ،قابهل دفهاع اسهت
و نگارنده در ارل پژوهش ،ود به بورسی آن پودا،ته است.

 .1ابنادریس ،حلی ،محمدبنمنصوربناحمد (1410ق) ،السرالر الحاوی لتحریر الفتاوى ،ج ،3قم:
دفتر انتشارات اسالمى ،چ.2
 .2ابنسعید ،حلی ،یحیی (1405ق) ،الجا ب لل رالب ،قم :مؤسسة سیدالشهداء العلمیه.
 .3ابن قدامه ،مقدسی ،عبدالرحمنبنمحمدبناحمدبنقدامه حنبلی (بیتاا) ،ال هرح الکبیهر ،ج،12
بیروت :دارالکتاب العربی.
 .4ابنقدامه ،مقدسی ،عبداهللبناحمدبنقدامه (1405ق) ،المغنی فی فقه ا هام احمهابهنحنبه
ال یبانی ،ج ،10بیروت :دارالفکر.
 .5ابنماجه ،محمدبنیزید (بیتا) ،سنن ابن اجه ،ج ،2تحقیاق :محماد فاؤاد عبادالباقی ،بیاروت:
دارالفکر.

ثبوت ضمان در اعمال زیانبار کارکنان و مسؤولیت دولت  /سیدضیاء مرتضوی

منابع

 .6ابنهشام ،عبدالملکبنایوب حمیری (بیتا) ،السیرة النبويم ،ج ،2بیروت :دارالمعرفة.
 .7ابویوسف ،قاضی ،یعقوببنابراهیم (1382ق) ،الخراج ،قاهره :المطوةة السلفعة ،چ.3
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 .8اردبیلى ،احمدبنمحمد (1403ق) ،جمب الفالاة و البرهان فی شرح إرشهاد اذهههان ،ج،14
قم :دفتر انتشارات اسالمى.
 .9اسفراینی ،ابوعوانه ،یعقوببناسحاق (1362ق) ،سنا ابیعوانه ،ج ،5بیروت :دارالمعرفة.
 .10اصفهانی ،فاضل ،محمدبنحسن (1416ق) ،ک ف اللثام و اإلبرام عن قواعا اذحکهام ،ج،11
قم :دفتر انتشارات اسالمى.
 .11امامخمینى ،موسوی ،سیدروحاهلل (بیتا) ،تحریرالوسیله ،ج ،2قم :مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم.
1421( ---------------------- .12ق) ،البیههب ،ج ،5قاام :مؤسسااه تنظاایم و نشاار آثااار
امامخمینى(ره).
1375( ---------------------- .13ق) ،الرسههال  ،تحقیااق :مجتباای تهراناای ،ج ،2قاام:
اسماعیلیان.
1378( ---------------------- .14ش) ،صحیفه ا ام ،ج ،22تهران :مؤسسه تنظیم و نشار
آثار امامخمینی(ره).
( ---------------------- .15بیتا) ،کتاب الخل فی الصالة ،قم :چاپخانه مهر.
 .16انصارى ،مرتضىبنمحمد امین (1415ق) ،کتاب المکاسب ،ج ،6قم :کنگره جهانى بزرگداشت
شیخ اعظم انصارى(ره).
1416( -------------------- .17ق) ،فرالا اذصول ،ج ،2قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .18بحرانى ،آل عصفور ،حسینبنمحمد (بیتا) ،اذنوار اللوا ب فی شرح فاتیح ال هرالب ،ج( 6از
جلد دهم) ،قم :مجم البحوث الةلمعة.
 .19بخاری ،محمدبناسماعیل (1407ق) ،صحیح بخاری ،تحقیق :مصطفی دیاب بغاا ،بیاروت :دار
ابنکثر ،چ.3
 .20بیهقی ،احمدبنحسینبنعلی (1414ق) ،السنن الکبری ،ج ،10تحقیق :محمد عبادالقادر عطاا،
مکه :دارالباز.

مطالعات فقه معاصر
سال اول  /شمارة دوم /پیاپی2

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

 .21تبریزى ،جوادبنعلى (بیتا) ،أسس القضاء و ال رادة ،قم :دفتر مؤلف.
1427( -------------- .22ق) ،صراط النجاة ،ج ،7قم :دارالصدیقة الشهید .
 .23ترمذی ،محمدبنعیسی (بیتا) ،سنن تر ذی (الجا ب الصهحیح) ،ج ،5تحقیاق :احماد محماد
شاکر و دیگران ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 .24حالرى حسینى ،سیدکاظم (1423ق) ،فقه العقود ،ج ،2قم :مجم اندیشه اسالمى ،چ.2
 .25حرّ عاملى ،محمدبنحسن (1409ق) ،وسال الشیعم ،ج ،30قم :مؤسسة آل البیت

.

 .26خمینى ،موسوی ،سیدمصطفى (بیتا) ،ستنا تحریر الوسیلم ،ج ،2تهران :مؤسسه تنظیم و نشار
آثار امامخمینى(ره).
 .27خوانسارى ،سیداحمدبنیوسف (1405ق) ،جا ب الماارك فی شرح ختصر النافب ،ج ،7قام:
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مؤسسه اسماعیلیان ،چ.2

 .28خویى ،موسوی ،سیدابوالقاسم (بیتا) ،صباح الفقاهم ،ج ،7تقریر :محمدعلی توحیدی ،بیجاا،
بینا.
1369( -------------------- .29ش) ،عجو رجال الحایث و تفصهی ببقهات الهرواة،
مرکز نشر آثار الشیعه ،چ.4
 .30دارقطنی ،علیبنعمر (1386ق) ،سنن دارقطنی ،ج ،4تحقیق :سیدعبداهلل هاشام یماانی مادنی،
بیروت :دارالمعرفة.
 .31روحانی قمی ،سیدمحمد حسینی (1422ق) ،المرتقی الی الفقه ا رقی( ،کتاب الخمس) ،تقریر:
سیدعبدالصاحب حکیم ،قم :مؤسسه مولود الکعبه.
 .32سبحانی ،جعفر (1418ق) ،نظام القضاء و الشهادة فی الشنريعم اسسنیمیم الانراء ،ج ،2قام:
مؤسسه امام صادق

.

 .33سبزوارى ،سید عبد األعلى (1413ق) ،رذّب اذحکام فهی بیهان الحهالل و الحهرام ،تحقیاق:
مؤسسة المنار ،قم :دفتر آیةاهلل سبزواری.
 .34سجستانی ،ابوداود ،سلیمانبناشعث (بیتا) ،سنن ابیداود ،ج ،4بیروت :دارالکتاب العربی.
 .35سید رضى ،موسوی ،محمدبنحسین (1414ق) ،نرج البالغه ،تصحی  :عزیز اهلل عطااردی ،قام:
مؤسسه نهجالبالغه.
 .36شبیری زنجانى ،سیدموسى (1419ق) ،کتاب نکاح ،ج ،25قم :مؤسسه پژوهشى رأىپرداز.
 .37شهید ثانى ،عاملى ،زینالدینبنعلاى (1413ق) ،سالک اذفرام إلى تنقهیح شهرالب اإلسهالم،
ج14و ،15قم :مؤسسة المعار

اإلسالمعة.

اطالعات.
 .39شوشترى ،محمدتقى (1406ق) ،النجعم فی شرح اللمعه ،ج ،11تهران :کتابفروشى صدوق.
 .40شیرازى ،حسینی ،سیدمحمد (1419ق) ،الفقه ،القانون ،بیروت :مرکز الرسول األعظم

 ،چ.2

( ------------------- .41بیتاا) ،إیصال الطالب إلى المکاسب ،ج ،16تهاران :منشاورات
اعلمى.
 .42صدر ،سیدمحمد (1420ق) ،اوراء الفقه ،ج ،10بیروت :داراألضواء للطباعة و النشر و التوزی .
 .43صدوق ،محمّدبنعلىبنبابویه (1386ق) ،عل ال رالب ،ج ،2قم :کتابفروشى داورى.
1403( -------------------- .44ق(الف)) ،عانی اذخبار ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
1403( -------------------- .45ق(ب)) ،الخصهال ،ج1( 2مجلاد) ،قاام :دفتار انتشااارات
اسالمی.
1413( -------------------- .46ق) ،ههن

یحضههره الفقیههه ،ج ،4قاام :دفتاار انتشااارات

ثبوت ضمان در اعمال زیانبار کارکنان و مسؤولیت دولت  /سیدضیاء مرتضوی

 .38شهیدی تبریزى ،میرزافتاح (1375ق) ،هاايم الطالب إلی أسرار المکاسب ،ج ،3تبریز :چاپخانه

اسالمى ،چ.2
 .47طباطبایی یزدی ،سیدمحمد (1414ق) ،تكملم العروة الوثقى ،ج ،2قم :کتابفروشى داورى.
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 .48طبرسى ،امین اإلسالم ،فضلبنحسن (1410ق) ،المؤتلف ن المختلف بین أئمم السلف ،ج،2
مشهد :مجم البحوث اإلسالمعة.
 .49طبری ،محمدبنجریار (1387ق) ،تاریخ ا و و الملهوك (تهاریخ ببهری) ،تحقیاق :محماد
ابوالفضل ابراهیم ،بیروت :دارالتراث ،چ.2
 .50طحاوی ،احمدبنمحمد (1415ق) ،شرح

ک اآلثار ،ج ،16تحقیق :شعیب ارنؤوط ،بیروت:

مؤسسة الرسالة.
 . 51طوسى ،محمدبن حسن (  1390ق)  ،ا ستبصار فیما اختلف هن اذخبهار  ،ج  ، 4تهاران:
دا ر الکتب اإلسال مع ة .
1407( --------------- .52ق) ،الخالف ،ج ،6قم :دفتر انتشارات اسالمى.
1387( --------------- .53ق) ،المبسوط فی فقه اإل ا یه ،ج ،8تهران :المكتوةة المةضوةییة
إلحیاء اآلثار الجعفریه ،چ.3
1407( --------------- .54ق) ،ترذیب اذحکام ،ج ،10تهران :دارالکتب اإلسالمعة ،چ.4
( --------------- .55بیتا) ،الفررست ،نجف اشر  :المكتوة المةضوییة.
 .56عاملى ،سیدجوادبنمحمد (1419ق) ،فتاح الکرامنم فهی شهرح قواعها العالّ هه ،قام :دفتار
انتشارات اسالمى.
 .57عالمه حلی ،حسنبنیوسفبنمطهر اسدى (1410ق) ،إرشاد اذههان إلى أحکام اإلیمان ،ج،2
قم :دفتر انتشارات اسالمى.
1420( ---------------------------- .58ق) ،تحریر اذحکام ال رعیم علهى هذهب
اإل امیم ،ج ،6قم :مؤسسه امام صادق

.

1413( ---------------------------- .59ق) ،ختلف الشیعم فی أحکام ال ريعم ،ج،9
قم :دفتر انتشارات اسالمى ،چ.2
1412( ---------------------------- .60ق) ،نترى المطلب فهی تحقیهق المهذهب،

مطالعات فقه معاصر
سال اول  /شمارة دوم /پیاپی2

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

ج ،15مشهد :مجم البحوث اإلسالمعة.
 .61کاشانى ،فیض ،محمدمحسنبنشاهمرتضى (بیتا) ،فاتیح ال هرالب ،ج ،3قام :کتابخاناه آیةةاهلل
مرعشى نجفی.
 .62کاشف الغطاء ،محماد حساین (1359ق) ،تحریهر المجلهه ،ج ، 5نجاف اشار  :ا لمكتوةة
المرتضویة.
 .63کرکی ،محقق ثانی ،علىبنحسین (1414ق) ،جا ب المقاصا فهی شهرح القواعها ،ج ،13قام:
مؤسسة آل البیت

 ،چ.2

 .64کلینى ،محمدبنیعقوب (1429ق) ،الکافی ،ج ،15قم :دارالحدیث.
 .65گلپایگانى ،موسوی ،سیدمحمدرضا (1412ق) ،الارالمنضود فهی أحکهام الحهاود ،ج ،3قام:
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دارالقرآن الکریم.

 .66لنکرانى ،موحدی ،محمد فاضل (1422ق) ،تفصی ال هريعنم فهی شهرح تحریهر الهوسنیله
(الحاود) ،قم :مرکز فقهى المه اطهار

.

 .67مجلسى اول ،محمدتقى (1406ق) ،روضم المتقین فی شرح ن

یحضره الفقیه ،ج ،13قام:

مؤسسه فرهنگى اسالمى کوشانپور ،چ.2
 .68مجلسى دوم ،محمدباقر (1406ق) ،اله اذخیار فی فرو ترذیب اذخبار ،ج ،16قم :کتابخاناه
آیةاهلل مرعشى نجفى.
1404( --------------- .69ق) ،رآة العقول فی شرح اخبهار آل الرسهول ،ج ،26تحقیاق:
سیدهاشم رسولی ،تهران :دارالکتب االسالمعة ،چ.2
 .70محقق داماد ،سیدمحمد (1401ق) ،کتاب الحج ،ج ،3تقریر :عبداهلل جوادی آملی ،قم :چاپخانه مهر.
 .71محقق حلی ،جعفربنحسن (1408ق) ،شرالب اإلسالم فی سال الحالل و الحهرام ،ج ،4قام:
مؤسسه اسماعیلیان ،چ.2
 .72مرتضوی سیدضیاء« ،تقاص در اموال دولتی و عمومی» ،فصلنا ه فقهه ،کاوشهی نهو در فقهه
اسال ی ،ش ،82زمستان .1393
 .73مصطفوى سیدمحمدکاظم (1423ق) ،فقه المعا الت ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
1421( ----------------- .74ق) ،مأة قاعدة فقریه ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ.4
 .75معتزلی ،ابنابیالحدید ،عبدالحمیاد (1404ق) ،شهرح نرهج البالغهه ،ج 10( 20مجلاد) ،قام:
کتابخانه آیةاهلل مرعشی نجفی.
 .76مغربى ،ابوحنیفه ،نعمانبنمحمد (1385ق) ،دعالو اإلسالم ،ج ،2قم :مؤسسة آلالبیت

 ،چ.2

(یک مجلد) ،قم :کنگره بزرگداشت هزارمین سال وفات شیخ مفید.
 .78منتظرى ،حسینعلى (1409ق) ،دراسات فی و يم الفقیه و فقه الدولنم اسسنیمیم ،ج ،4قام:
نشر تفکر ،چ.2
 .79موسوی اردبیلى ،سیدعبدالکریم (1427ق) ،فقه الحاود و التعزیرات ،ج ،4قم :دانشگاه مفید ،چ.2
1423( --------------------- .80ق) ،فقه القضاء ،ج ،2قم :بینا.
 .81مؤمن ،قمی ،محمد (1425ق) ،الواليم اسلهیم اسسیمیم أو الحكومم اسسیمیم ،ج ،2قم :دفتار
انتشارات اسالمى.
 .82نالینى ،غروی ،میرزامحمدحساین (1373ق) ،منیم الطالب فی حاشیم المکاسهب ،ج ،2تهاران:
المكتوة المحمدیة.
 .83نجاشی ،احمدبنعلیبناحمد (1407ق) ،فررست اسماء صنفی ال یعه (رجال النجاشی) ،قم:
دفتر انتشارات اسالمی.

ثبوت ضمان در اعمال زیانبار کارکنان و مسؤولیت دولت  /سیدضیاء مرتضوی

 .77مفید ،عکبری ،محمدبنمحمدبننعمان (1413ق) ،ا رشاد فی عرفم حجج اهلل علی العباد ،ج2

 .84نجفى ،محمدحسن (1404ق) ،جواهر الکالم فی شرح شرالب اإلسالم ،تحقیق :عباس قوچانی،
ج ،43بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،چ.3
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 .85نراقی ،مولی احمدبنمحمدمهدی (1415ق به بعد) ،ستنا الشیعم فی احكنام الشنريعم ،قام:
مؤسسة آل البیت

.

 .86نسالی ،احمدبنشعیب (1411ق) ،سنن نسالی (السنن الکبری) ،ج ،6تحقیق :عبدالغفار سلیمان
بنداری و سید کسروی حسن ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .87نیشابوری ،مسلمبنحجاج (بیتا) ،صحیح سلو ،ج4( 8مجلد) ،بیروت :دارالجیل ا داراآلفاق
الجدید .
 .88هاجری ،حمدبنمحمدالجابر (1429ق) ،القواعا و الضوابط الفقریه فی الضمان المهالی ،ج،2
ریاض :دار کنوز اشبیلیا.
 .89هاشمی خولی ،میرزاحبیباهلل (1358ش) ،نراج البراعم فی شرح نرج البالغه ،ج ،21تصحی :
سیدابراهیم میانجی ،تهران :المكتوة االسالمعة ،چ.4
 .90واقدی ،محمدبنعمر (1409ق) ،کتاب المغازی ،ج ،3تحقیق مارسدن جونز ،بیروت :مؤسسةة
االعلمی ،چ.3

مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال اول  /شمارة دوم /پیاپی2
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