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ثبوت ضمان در اقدامات زیانبار دولت و کارکنان
در سایة قواعد عمومی ضمان
*

سیدضیاء مرتضوی

چکیده
در بررسی ضمان و مسؤولیت مدنی دولت در برابر زیانهاایی کا کارکااان دولات با
شهروندان وارد میکااد ،نخست با این پرسش روب رو هستیم ک آیا اساساً چاین زیاانهاایی
ضمانآور است یا چون این اعتقاد وجود دارد ک حاکمیات دولات ،اماری مطلاق اسات و
دولت در جایگاه خدمت است ،مسؤولشمردن دولت یا اجزای آن نادرسات اسات و ن ایاد
اقدامات دولت و کارکاان آن را در ردیف سایر اقدامات زیان اار شامرد پرساش دوا ایان
است ک در برابر این دست زیانها چ کسی مسؤول است؛ دولت یا عامل زیان در بررسای
پرسش نخست با دو دست دلیل روب رو هستیم؛ یک دست قواعد عمومی و دیگر ادل خاا
ک ویژه این دست زیانها میباشد؛ چاانک پارهای ادل نیز هست ک در نگاه نخست میتواند
شاهد بر عدا مسؤولیت دولت ب شمار آید .هر یک از این س دست  ،نیازماد بررسی جداگان
است .آنچ در این مقال آمده ،محدود ب دست نخست است .این مقال ک با بررسای چااد
قاعده عمده از نگاه اعت ار سادی ،قلمارو دللات و دللات آن بار ابال ض اوت ضامان و
مسؤولیت در زیانهای یاد شده میپردازد ،تأکیدی است بر ابل عدا مصونیت دولاتهاا و
دستاندرکاران آن در برابر عملکرد خود از جمل لزوا پایبادی ب حقوق شاهروندان و با
بورت خا

مسؤولیت ج ران خسارات و مقدم ای است بار اض اات ضامان و مساؤولیت

مدنی دولت در برابر اقدامات کارکاان ک ب عاوان یک پرسش مستقل مورد توج است.

واژگان کلیدي
ضمان دولت ،نفی ضرر ،ضمان اتالف ،ضمان تس یب ،ضمان ید ،قاعده تالزا.
دریافت1396/6/26 :

تأیید1396/8/15 :

* مدرس دروس خارج حوزه و دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

مقدمه

به فراخور گسترش دامنه مسؤولیت و خدمات دولتها در دو بخش اعماا ااممیات و
تصدیگری از یا

واو و تالاووت و ریتارفتهاای ماه در اواماخ مختدا

در راواتای

گسترش اصل عدم مصونیت و لزوم راوخگوی ااممان یا دولتها از ووی دیگر صاورت
گرفته ،موضوع اقدامات زیانباار دواتگاه ا و مارمناان دولات و ررواش از اصال ضامان و
مسؤولیت و نیز مسؤولیت دولت در برابر این زیانها و نظام ابران این دوات خساارات نیاز
مورد تواه روزافزون اقوقدانان و ن ادهای قانون گذاری قرار گرفته اوت .از نگاه اوامم
این مسؤولیت را گرچه م توان مبتن بر مجموعهای از قواعد و ادلاه فق ا وااخت ،اماا در
منابخ فق

ما ا تا آنجا مه خبر داریم ا و م ناچیز داشته و دارد و دلیل آن نیاز ماموبایش

آشکار اوت .خوشبختانه در وا های اخیر به ویژه در وطح ن ادهای قانونگذاری مه طبعاا
برخاوته یا با نگاه به مبان فق

اوت ،افزون بار اصال ضامان در ایان دوات اقادامات ،باه

گسترش مسؤولیت مدن دولت در برابر اقدامات مارمنان و بسندهنکردن به خطاای قاضا
مه در قانون اواو آمده ،تواه شده اوت .به عنوان نموناه ،وانجش میاان قاانون مجاازات
اومم (مصوب  )1392و به ویژه قانون آیین دادرو (مصوب  )1392با ریتینه ایان قاوانین
شاهد گسترش مسؤولیت دولت و دامنه راوخگوی آن در برابر رفتارهاای زیانباار مارمناان
هستیم.
قواعد ثبوت ضمان ،از نظر قدمرو و چگونگ شمو آن نسبت به زیانهای مه دولت و
مارمنان آن وارد م منند یکسان نیست .بررو این قواعد در این بالا
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از دو منظار ماورد

تواه اوت؛ یک از نگاه اصل دلیل باودن بارای ثباوت ضامان و دیگاری از نگااه گساترش
قدمرو و دولت آن به زیانهای یاد شده .از نگاه نخست چنانکه ما دانایم در مناابخ مختدا
فق  ،درباره هر ی

از این قواعد بال های فراوان صورت گرفته و ات درباره برخ از

آن ا روالههای مستقد نگاشته شده اوات؛ چنانکاه «میرعبادالفتاح مراغا » در تقسایمبنادی
قواعد فقه ،بخت را به این دوته قواعد اختصاص داده اوات (ر.ک :مراغا 1417 ،ق ،ج،2
ص .)415-554ازاینرو ،نیاز چندان به گسترش بال

در هر ی

از قواعد ماورد اواتدو

نیست .آنچه بیتتر مورد تواه اوت ارزیاب عموم و اطامق ایان دواته قواعاد و شامو آن
نسبت به ضمان در زیانهای مورد بال

م باشد و از ررداختن باه واایر مبااا

موااود در

هر قاعده ررهیز م گردد .با این اا  ،تواه به میزان اجیت و اعتبار فق

این قواعد ،امری

اوت مه همه آن را به منابخ دیگر واگذار نم منیم و هر قاعده را از این منظر نیز به اختصاار
بررو خواهیم مرد.
یکم :قاعده نفی ضرر

تا آنجا مه وراغ داریم قاعده نف ضرر ،عام تارین دلیال در ثباوت ضامان اوات ماه باا
تواه به قدمرو دلیل اعتبار آن هر نوع زیان را در بر م گیرد .این قاعده ماه باه فراوانا در
منابخ فق

در شرح و اثبات آن وخن گفتاه شاده و رواالههاای چنادی دربااره آن نگاشاته

شده ،در ابواب مختد

فقه به آن اوتناد شده اوت؛ چنانکه در برخ منابخ اقوق معاصر

نیز مه نگاه به منابخ و ادله فق

نیز داشته اند ،در شمار عمده ترین دویال اثباات ضامان و

مسؤولیت مدن از امداه مساؤولیت مادن دولات قارار گرفتاه اوات (ر.ک :ماتوزیاان،
 ،1389ج ،1ص151-156؛ ب رام اامدی ،1393 ،ص . )19-38در اوتدو به این قاعده
اوت.
الف) اعتبار فقهی قاعده

در برخ منابخ فق  ،در اوتدو بر دروت و اعتبار قاعده نف ضرر مه مالقا مراغا
آن را در شاامار «اصااو دریافاات شااده از شااریعت» ماا شاامارد (مراغاا 1417 ،ق ،ج،1
ص ،)304افزون بر روایات ،به اکم عقل نیز اوتدو شده اوت؛ چنانکه برخ آیات قرآن
مه در ن

از ضرر زدن در موارد خااص وارد شاده ،شااهد گرفتاه شاده اوات (اصاف ان ،

1410ق ،ص10؛ مکااارم شاایرازی1411 ،ق ،ج ،1ص28-30؛ مالق ا داماااد1406 ،ق ،ج،1
ص .)131-132اما همانگونه مه منابخ بال

نتان م دهد و برخا نیاز تصاریح ماردهاناد،

دلیل اصد قاعده ،روایات اوت مه در بابهای چندی آمده و نقل آن اختصااص باه مناابخ
شیع ندارد و در منابخ دیگران نیز آمده اوت (از امداه :ابانانبال1419 ،ق ،ج ،5ص326؛
دارقطن 1386 ،ق ،ج ،4ص228؛ موصد 1404 ،ق ،ج ،4ص )397و باه گفتاه اماامخمینا ،
امده «و ضرر و و ضرار» میاان شایعه و وان  ،شا رت دارد (اماام خمینا  ،1372 ،ص.)41
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روایات مه «فخرالمالققین» مفاد آن ا را متواتر شمرده اوات (ادا 1387 ،ق ،ج ،2ص.)48
آنچه در اوتدو بر این قاعده ،شا رت دارد امداه «و ضارر و و ضارار» ریاامبر امارم
اوت مه رس از لجاات نابخردانه «ومرةبناندب» بر ورود ورزده خود به اریم خانه مارد
انصاری و مخالفت با توصیه و ریتن اد مریمانه ریامبر ،ریامبر

به مرد انصاری ماه شاام

از رفتار ومره بود ،فرماان داد درخات خرماای وامره را از ریتاه درآورد ،و فرماود« :و ل
ضرر و ل ضرار» .در برخ نقل ها با این افزوده آمده خطاب به ومره اوات« :انا

راال

مضارّ و و ضرر و و ضرار عد ماؤمن» (مدینا 1407 ،ق ،ج ،5ص294؛ صادوق1413 ،ق،
ج ،3ص .)103این روایات ،نتان م دهد مه مفاد وخن ایتان در بیان اهل بیت
قاعده به مار رفته و به آن اوتناد شاده اوات و اتا انااب مدینا یا

ی

به عناوان

بااب باا عناوان

«ضرار» گتوده و روایات چنادی در آن آورده اوات (مدینا 1407 ،ق ،ج ،5ص 293-294و
ج ،7ص349-350؛ صااادوق1413 ،ق ،ج ،3ص238؛ هماااو1403 ،ق ،ص281؛ طووااا ،
1407ق(ب) ،ج ،7ص145؛ مغرباا ا 1385 ،ق ،ج ،2ص .)504همااااین تعبیاااار در وااااخن
ریامبر

 ،در تعیین ا شفعه میان شرماء نیاز باه ماار رفتاه اوات (مدینا 1407 ،ق ،ج،5

ص280؛ صدوق1413 ،ق ،ج ،3ص.)76
مجموع این روایات مه در میان آن ا روایات صاالیح و معتبار نیاز وااود دارد ،از یا
وو ،اطمینان به صدور مفاد وخن ریامبر و بدکه متن نقل شاده از ایتاان را ردیاد ما آورد و
نیازی به بررو تفصید آن نیست و از ووی دیگر ،نتاان ما دهاد بار خامن آنچاه اماام
خمین
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مطرح مرده و مفاد وخن ریامبر

را باا توااه باه قریناههاای موااود ،اکما

ودطان دانسته و در نتیجه از شمار ادلاه مدا فقاه بیارون بارده اوات (ر.ک :اماام خمینا ،
 ،1372ص ،)105-120بیان ریامبر

قابدیت اوتناد را به عناوان یا

دلیال و قاعاده مدا

مورد قبو شارع ،داراوت و در واقخ ،در نظر شاارع ،نفا ضارر همانناد نفا اارج ،یا
قاعده مد و قابل اوتناد در قدمرو وویخ خود ،به شمار م رود .به عبارت دیگر ،ریاامبر اگار
هم در قضیه ومره ،اکم ودطان یا قضای مرده باشد ،اماا منباخ ایان اکام هماان مبارای
مد ا «و ضاارر و و ضاارار» م ا باشااد .آی ةاهلل ویسااتان نیااز همااین نکتااه را در نقااد وااخن
اماامخمینا و تأمیااد بار مدا باودن مفااد ااادی
ص.)188-189

مار ماارده اوات (ویسااتان 1414 ،ق،

ب) قلمرو قاعده

نف ضرر به از در برداشت مه امامخمین دارد ،قاعدهای عام اوت و ایان عمومیات از
امده برخاوته از عموم لفظ امده «و ضرر و و ضرار» اوت و شامل هر نوع ضارر و زیاان
مال  ،اسم و روا نسابت باه دیگاری یاا خاود شاخ

ما شاود؛ چنانکاه شاامل هما

اشخاص زیاندیده یا اشخاص و عوامل زیانروان م شود .با فرض دروت قید «عد مؤمنٍ»
در یک از نقلهای قضیه ومره ،باز این عمومیت نسبت باه مناخ از زیاان باه دیگاران وااود
دارد .این عموم همانگونه مه شامل اشخاص اقیق و غیر دولت م شود ،شامل مسؤوون،
مارگزاران و مارمنان دولت و نیز اشخاص اقوق ا اعم از دولت و غیر دولت ا م گردد.
در قضیه شکایت مرد انصاری گرچه زیان ،ناش از اکومت و عوامال آن نباود ،اماا باه روشان
نیست؛ چه رود به عمومیتِ تعابیری مانند «مَن اَضرّ بطریا المسادمین

ریداوت مه مورد مخص

ف و له ضامن» مه به صورت قاعدهای ابتدای صادر شده اوت؛ چنانکه عماوم «و ضارر» یاا
«من اضرّ» اعم از شخ

اقیق و اقوق اوت و اقیق بودن زیانروان و زیااندیاده در ماورد

به بیان دیگر آنچه عرن در این روایات به روشن و باه عناوان تماام مامک ،از مناخ از
ضرر م بیند تالق عنصر زیان در معنای عام آن اوت .ازاینرو ،عموه بر اینکاه ،باه عناوان
مثا  ،عموم روایات «قضی رسولاهلل

بالشفعة بین الشرکاء فی االرضین و المساکن

و قال :ال ضرر و ال ضرار» شامل موارد موضوع بال
مصادی «شرماء» فرق میان شری

ما شاود ،عارن نیاز در برشاماری

دولت و غیر دولت نم بیند و ااتما فرق ،امری قابال

اعتناء نیست .بر رایه این وخن ،ا شفعه را مه فدسفه آن ادوگیری از زیان شاری
برای شخ

عادی در برابر شخ

اوات،

اامم یا عامل اکومت نیز م بیند و طبعا این عمومیات

برای امد «و ضرر و و ضرار» مه به عنوان مبرای موضوع مر شده نیز واود دارد .فق اء
نیز مه در ابواب مختد

به این قاعده اوتناد یاا دربااره آن بالا

ماردهاناد ،آن را مالادود

نساختهاند و اوتناد آنان به آن ،در موارد زیانهای غیر دولت  ،مانخ گسترش قاعاده باه واایر
موارد در نگاه آنان نیست .اگر وخن هست در این باره اوت مه آیاا در خصاوص ضامان،
مواردی مانند زیان خودخواوته و مُقْدَم یا زیان برخاواته از نیکا و ااساان ،همانناد ماوارد
دیگر ،مواب ضمان هست یا نیست؟
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ج) داللت قاعده

اگر مفاد امد «و ضرر و و ضرار» افزون بر اکم تکدیف  ،شاامل اکام وضاع شاود،
در امکان اوتدو به آن برای ثبوت ضمان و لزوم ابران آن تردیدی نخواهد ماند ،اما ی
ااتما این اوت مه مفاد آن ،مالدود به اکم تکدیف و صرن تالریم زیان روااندن باشاد
و ثبوت ضمان نیازمند دلیل دیگر شاود .در ایان صاورت ،نفا ضارر در امداه یادشاده در
ردی

نف در امدههای مانند فَالَ رَفَثَ وَالَ فُسُوقَ وَالَ جِدَالَ فِی الْحَجِّ (بقره()197 :)2

قرار خواهد داشت .اگر مس تمزم عرف میان منخ از ضرر با ثباوت ضامان و لازوم اباران
آن در مواردی مه ضمان موضوع داشته باشد را بپذیرد ،طبعا نیاز چندان به بال

از اصل و

قدمرو ضمان در قاعده نیست ،اما با تواه به برخ گفتهها مه چگونگ ثباوت ضامان را باا
رروش روبهرو مارده و خواهیاد دیاد ،ااتماا هاا و گفتاههاای موااود را باه اختصاار را
م گیریم.
 .1نفی حکم زیان ار« :شای انصااری» ،مقصاود از امداه «و ضارر و و ضارار» را نفا
«اکم» ضرری شمرده اوت؛ یعن در اومم اکم مه عمل باه آن مایاه زیاان بار بنادگان
باشد اعل نتده اوت و فرق نم مند مه اکم تکدیف باشاد یاا اکام وضاع و ارشاادی
(انصاری1414 ،ق ،ص .) 113-116اوتاد وی « مالق نراق » نیاز هماین معناا را تارایح
داده و آن را وازگارتر با وخن فق ااء شامرده اوات (نراقا 1417 ،ق ،ص .)51-52در
تالدیل چگونگ اراده نف اکم با نف موضوع اکم ،واوه و ااتماوت چندی مانناد
« مجاز در اذن» « ،مجاز در مدمه» و «اقیقت ادعای » مطارح شاده اوات؛ چنانکاه در
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تصویر نف اکم به گونه ادعای مه امام خمین آن را مانند مجاز در ااذن یاا مدماه،
در طو وخن شی انصاری شمرده و نه در عرض آن ،تفسایرهای چنادی وااود دارد،
اما نیازی به شرح و ریگیری این ا نیست (برای تفاویر وخن شی انصاری ر.ک :امام خمین ،
 ،1372ص.)74-80
 .2نفی زیان و لزوا ج ران آن« :فاضل تون » مقصود از نف ضارر را ضارری شامرده
مه ابران نتود؛ یعن مقصود واقع از نف ضرر ،لزوم ابران ضرر اوت و اگر این معناا باا
بیان نف اصل ضرر بیان شده با این ادّعاوات ماه ضارری ماه شاارع ،اباران آن را واااب
بداند ،ضرر نیست (تون 1415 ،ق ،ص .)194دولت این معنا بر ضمان و لازوم اباران زیاان

به دیگری ،بس آشکار اوت ،اما این گفته ااتماال ضاعی

اوات و از واوی فق ااء مانناد

شی انصاری (1414ق ،ص )116و امامخمین ( ،1372ص )93نوعا رذیرفته نتده اوت.
 .3نهی از زیان :برخ گفتهاند معنای امده «و ضرر و و ضرار» این اوت مه «نف » باه
معنااای «ن ا » باشااد و تن ااا باار اکاام تکدیف ا ارماات زیااان رواااندن دولاات م ا منااد.
«مالمدبناسن بدختا »؛ از عالماان اهال وانت چناین نظاری داده (بدختا  ،با تاا ،ج،3
ص )172و اناب شی انصاری به صورت ااتما مطرح مرده اوت ،اماا برخا فق اای ماا
مانند مراغ آن را برگزیده و برخ مانند «شی التریعه» بر آن تأمید دارند؛ با این فارق ماه
مراغ اگر هم ظاهر امده را ن

و ارمت تکدیفا شامرده ،اماا وزما آن را وادب چناین

اکم از شریعت دانسته اوت .وی به دلیل اکم عقل رذیرفته اوت ماه اکام وضاع نیاز
همین اوت و اکم مه مایه زیان باشد از نگااه عقال ،نااروا و ناواازگار باا لطا

و عاد

م باشد و لذا تتریخ آن بر خداوند نیز ناروا اوت .ایان اوات ماه در نگااه وی قاعاده نفا
ضرر از این منظر ،قاعدهای عقد نیز به شمار م رود (مراغ 1417 ،ق ،ج ،1ص.)311-312
ات واود امده «و ضرر و و ضرار» در رایان دو «ادی

شافعه» و «ارمات اداوگیری از

آب» مه شاهد بر شمو روایت نسبت به اکام وضاع اوات را اادای از خاود روایات و
مر آن را مار راوی شمرده اوت! وی موارد متعددی از ماربرد نف در ترمیب یادشده در
معنای ن

را شاهد مدعا گرفته و نتیجه م گیرد مه اوتناد به اادی

نفا ضارر در ماوارد

اکم وضع  ،نادروت اوت (اصف ان 1410 ،ق ،ص .)18-29گفتاه اماامخمینا در امال
نف ضرر بر ن

ودطان نیز مه به آن اشاره شاد ،در راواتای هماین معناا و چنانکاه برخا

معاصران گفتهاند (ویستان 1414 ،ق ،ص ،)163شاخهای از این نگاه مد م باشد.
به نظر م رود خاوتگاه این نف  ،ات اگر باه معناای ن ا گرفتاه شاود ،اکما مدا
اوت مه شارع اکیم در اصل ،زیان به خود یا دیگری را نف مرده اوت و تتریخ بر چناین
قاعدهای اوتوار شده اوت .فق اء نیز نوعا همین معنای مد را از امده «و ضرر و و ضارار»
ف میدهاند؛ چنانکه شی انصاری تأمید دارد مه باا فارض راذیرش معناای ن ا  ،روایات در
منار اکم ارمت ،ارشاد به اکم وضع فساد نیز دارد و صرن اکم تکدیف نیست؛ مانند
امر به وفای به عقود و شروط مه عموه بر اکم تکدیف واوب ،ارشااد باه لازوم و صاالت
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نیز م باشد .این اوت مه به نظر ایتان معنای ووم ،نزدی

به معناای او یاا عاین آن اوات

(انصاری1416 ،ق ،ج ،2ص .)535چنانکه ات اگر این اطمینان خاطر شی التریعه دروات
باشد مه امده یادشده به دو روایت شفعه و منخ از آب زاید افزوده شده ،باز نتاان ما دهاد
مه ف م راوی نیز مه در دوره صدور این روایات بوده همان اوت مه فق اء داشتهاند و نفا
یا ن

را اعم از اکم تکدیف و شامل اکم وضع نیز م دانساته اوات و ایان خاود شااهد

روشن اوت مه نباید آن را نادیده گرفت.
 .4تاکید بر احکاا موجود« :مالق عراق » ،مفاد ادی

نف ضرر را در راوتای واایر

ادله شمرده و تأ مید دارد مه این وخن در اایگااه بنیاان ن اادن یا

اکام در برابار واایر

قواعد و ااکام عموم مانند قاعده «ودطه انسان بر ما خود» نم باشاد .قاعاده نفا ضارر،
تن ا به مواردی اشاره دارد مه اکم آن با دلید دیگر ثابت اوت؛ دلید ماه نتاان ما دهاد
مه ودطه آدم بر ما خود از آغاز مالدود به عدم زیان به ماا دیگاری اوات و ازایانرو،
اگر به فرض این قاعده نیز در دوت نبود ،مقتضای ادله دیگر این اوت مه انسان نما تواناد
به دیگری زیان برواند (عراق 1420 ،ق ،ج ،2ص.)323
این معنا به رغم تأمیدی مه مالق عراق دارد ،با توااه باه وایاق واخن ریاامبر

باه

ویژه با تواه به دوتور اضرت به مندن درخت ،با گفته ریامبر ،چندان وازگاری ندارد و باا
فرض رذیرش نیز با مدعای ما در ثبوت ضمان به دلیل قاعده نف ضرر ناوازگار نیست؛ زیرا
اگر هم اکم تأویس در برابر ادله دیگر نباشد ،به ا عان وی در راوتای ادله دیگر اوات؛
ادله ای مانند قاعده ودطنت مه در اصل تتریخ خود تن ا در مالدوده عادم اتامن ماا غیار
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وضخ شده اوت.
نتیج ایاک  :از مجموع نکاات اینجاا و مباااث ماه مجاا باازگوی آن اا نیسات ،ایان
اطمینان به دوت م آید مه روایات نف ضرر ،قاعدهای را به دوت م دهد مه در واایه آن
به روشن م توان ضمان و مسؤولیت را در برابر هر نوع زیان از ووی هر شخ

اقیق و

اقوق  ،از امده دولت و مارمنان آن ،نسبت به هار زیااندیاد اقیقا یاا اقاوق  ،ثابات
دانست و از این نگاه چنانکه ریداوت ،هیچ فرق میان دولت و اشخاص اکومت و دیگران
نیست؛ چنانکه در ضمان دولت یا اشخاص آن فرق میان زیان ناش از خطای قاض و غیار
آن واود ندارد .به عبارت دیگر آنچه در این قاعده ،نف شده انس ضرر اوت و ایان نفا

همانگونه مه شامل هر نوع ضرری م گردد ،شامل هر عامل ضرری نیز م شود و از همین
رو ،وخن از عامل ضرر نرفته اوت.
دوم :قاعده ضمان اتالف و مانند آن

یک از قواعد عموم مه به روشن بار ضامان و مساؤولیت در برابار زیاان باه دیگاران
دولت م مند ،قاعده «ضمان اتمن» اوت .مفاد این قاعاده ایان اوات ماه هار مسا ماا
دیگری را خود از میان ببرد یا وبب تد

آن شود ضامن آن اوت .این قاعده گرچه از نظار

قدمرو به گستردگ قاعده نف ضرر نیست و شامل منخ از زیان به خود نم شود ،اماا از نظار
دولت و ات از نظر قوت وند و اعتبار بر قاعده نف ضرر ماه شااهد نگااه یکساان در آن
واود ندارد ،راالان دارد و قدمرو دولت آن نیاز عاام اوات و شاامل اتامن هار ماا و از
ووی هر مس م شود .اوتناد به قاعده ضمان اتمن را در دو مطدب ر م گیریم و واپس
به همراه قاعده تفویت به آن م رردازیم.

قاعااده ضاامان اتاامن در شاامار قواعاادی اواات مااه فق ااای شاایعه و واان همااه آن را
رذیرفتهاند و مس اصل آن را انکار نکرده اوت؛ چنانکه برخ آن را نهتن ا از قواعد مسادّم
میان فق ای شیعه (ماشا

الغطااء1422 ،ق ،ص ،)14بدکاه مسادّم میاان هما فارق اوامم

دیده اند و تا ورادّ ضروری دین بودن ثابت شمردهاناد (بجناوردی1419 ،ق ،ج ،2ص.)25
«صااب ااواهر» نیاز راذیرش ضامان در خصاوص «مباشارت در اتامن» را ناهتن اا اماری
ااماع از هر دو قسم نقد و تالصید شمرده ،بدکه ااتماا ضاروری باودن آن را مطارح
واخته و در ضمان ناش از «وببیتِ» برای «تد » نیز اختمف ندیده و ات تالصایل اامااع
را ممکن دانسته اوت (نجف 1404 ،ق ،ج ،37ص .)46به همین دلیل برخ در اثبات قاعده،
نیازی به بررو تفصید ادله آن ندیده و با اشاره به ضروری و ااماع باودن و نیاز وااود
روایات زیاد به آن بسنده مردهاند (مراغ 1417 ،ق ،ج ،2ص.)433
با این اا  ،اشاره م شود مه در اوتدو بر قاعاده ضامان اتامن ،افازون بار اامااع و
روایات بسیار ،به آیات چند نیز اوتناد یا ررداخته شده اوت؛ از امداه آیاه فَمَننِ اْتََندَ
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َْلَیتكُمت فَاْتََدُواْ َْلَیتهِ بِمِثْلِ مَا اْتََدَ َْلَیتكُمت (بقره( )194 :)2مه شای طووا (1387ق،
ج ،3ص )60و ابنادریس (1410ق ،ج ،2ص )480به آن اوتدو ماردهاناد؛ چنانکاه مفااد
قاعده ،امری عقمی شمرده شده اوت (امامخمین 1421 ،ق ،ج ،2ص .)458برخا از ایان
ادله مورد تواه همه فق اء نیست یا بر آن خدشه مردهاند ،اما از گفتههای آنان ریداوت ماه
دلیل اصد قاعده ،روایات فراوان اوت مه در ابواب مختد

فقه آمده و به روشن گویای

رذیرش مفاد قاعده به عنوان ی

اکم شرع مد اوت .این اوات ماه برخا خاطرنتاان

شدهاند مه گرچه امده «من اتد

ما غیره ف و له ضامن» در میان روایات نیست ،اماا مفااد

آن از مجموع روایات در مصادی مختد

به دوت آمده اوت؛ مصاادیق ماه قطاخ داریام

ثباوت ضامان اتاامن در آن اا امااری اختصاصا نیساات و ازایانرو ،ایاان قاعاده ،قاعاادهای
اصطیادی به شمار م رود (خوی  ،ب تا ،ج ،3ص )131و به همین دلیل اوت ماه فق ااء نیاز
در موضوعات مختد

در ثبوت ضمان به آن اواتدو ماردهاناد (از امداه ر.ک :مراغا ،

1417ق ،ج ،2ص .)434این روایات را م توان از امده در  44باب دید مه شی ار عاامد
در موضوع موابات ضمان تدوین مرده اوات (ارعاامد 1409 ،ق ،ج ،29ص.)233-282
به هر اا  ،چنانکه مالق بجنوردی نیاز تأ میاد مارده ثباوت ایان قاعاده در نگااه فق ااء در
ادی م باشد مه ب نیاز از بررو و منکاش در ادلاه آن اوات (بجناوردی1419 ،ق ،ج،2
ص.)28
ب) قلمرو قاعده
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فق اء درباره تعیین قدمرو قاعده ضمان اتمن از وه منظر وخن گفتهاند؛ گسترش قاعده
به وببیت در تد  ،گستر معنای اتمن و گستر متعدَّ تد .
 .1مباشرت و تسبیب :در اصل ثبوت ضمان ،میان «مباشرت» در اتمن و «وبب» بودن
برای تد  ،فرق نیست و مس از فق اء را نم شناویم مه میان این دو فارق گذاشاته باشاد.
مالق اد در برشماری موابات ضمان از امده ایان دو را مار مارده و «تسابیب» را هار
ماری دانسته مه به واوطه آن تد

ریش آید ،مانند مندن چاه در زمین دیگری ماه باه قتال

یا اراات مس بیانجامد (اد 1408 ،ق ،ج ،3ص .)186نکته اصد در نبود فرق میان ایان
دو نیز آن اوت مه منتأ ضمان ،چنانکه از ادله ریداوت ،چیازی ااز اتامن نیسات و ادلاه،

اطمق دارد و میان مس مه خود مستقیما ما دیگری را از میان م برد یا وابب و باعا از
میان رفتن آن م شود ،هیچ فرق دیده نم شود و چنانکه مالقا مراغا  ،اتا در مامک
شناخت ضامن در ااتماع مباشر و وبب ،خاطرنتان شده تن ا ممک ایان اوات ماه از نگااه
عرن عنوان «متدِ » صدق مند و تقسیم و تعری

به مباشار و وابب و مانناد آن تن اا بارای

شناخت دقی صدق عرف اوت و گرنه هیچ دلید بر تقدم یک بر دیگری نیسات (مراغا ،
1417ق ،ج ،2ص .)435گواه روشن بر نبود فرق ،بخت از روایاات اوات ماه مساتند ایان
قاعده اوت؛ از امده روایات مه ش ادت خامن واقاخ را وابب ضامان دانساته اوات (اار
عامد 1409 ،ق ،ج ،27ص.)327-328
 .2گسترۀ معنای اتالف :تد

و اتمن از نگاه واژهشناو به معنای از میاان رفاتن و از

میان بردن نابجا اوت و وقتا گفتاه ما شاود «اَتدَا َ الماا َ» یعنا آن را نابجاا ناابود مارد
(ابنمنظور1414 ،ق ،ج ،9ص18؛ زبیادی1414 ،ق ،ج ،12ص ،)101اماا مقصاود از اتامن
در این قاعده ،مف وم عامتر اوت مه «از میان بردن» تن ا ی

مصداق آن اوات .باه عناوان

مرده اوت؛ ولو ررنده زنده باشد ،یا مس مه آب انگور دیگری را تبدیل به شراب مند یاا
قطرهای شراب در ورمه او؛ هرچند در اد ی
اینگونه موارد اگر هم تد

اقیق نباشد ،اما تد

مرّ باشد بریازد ،آن را تدا

مارده اوات.

اکم به شمار م رود .ایان اوات ماه

امامخمین خاطرنتان م شود قاعد اتمن از مف اوم اتامن ووایختار اوات و شاامل تبااه
مردن ،خوردن ،معیوب واختن و نامارآمد ماردن نسابت صاااب ماا نیاز ما شاود و باه
صورت مد هر نوع تضاییخ و تبااهواازی را در بار ما گیارد (اماام خمینا 1421 ،ق ،ج،2
ص )458و بدکه ممک مد در ضمان ،هر نوع تباهوازی به زیان صااب ما اوت و نه تباه
واختن خود ما و معنای آن این اوت مه صااب ما از نظر شرع یاا عقدا نتواناد از آن
ب ره ماف ببرد (همان ،ص .)462ازاینرو ،ات اگر عین ما باق و در دواتر

باشاد ،اماا

از ارزش افتاده باشد ،ضمان ثابت اوت؛ مانند غصب ی دیگری در تابساتان تاا فارا روایدن
زمستان مه ی ارزش معتنا به ندارد (بجنوردی1419 ،ق ،ج ،2ص )28و یا مانند برخ اوناد
و مارتهای اعتباری مه با انقضای تاری از اعتبار م افتند .اوتناد فق اء به قاعاده در ماوارد
مختد

نیز گویای همین امر اوت (مراغ 1417 ،ق ،ج ،2ص.)434
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ی

دلیل روشن این تووعه الغای خصوصیت واضح عرن از مف وم واژگان اتمن در

ثبوت ضمان اوت .به عنوان مثا  ،عرن در ثبوت ضمان ،میان نابود مردن اصل ی
از دوتر

مال

خارج مردن آن؛ مانند اناداختن باه دریاا و از دواتر

ما باا

خاارج ماردن آن

فرق نم بیند .آنچه عرن در نگاه به ادله لفظ ضمان اتمن ما بیناد هماان زیاان اوات و
بس .افزون بر این ،خود ادله متعدد لفظ نیز اختصاص به اتمن لغوی نادارد و یا

شااهد

آن روایات ضمان ناش از آزاد ماردن وا م خاود از بارده اوات (ر.ک :مدینا 1407 ،ق،
ج ،6ص182و183؛ طوو 1407 ،ق(ب)  ،ج ،8ص .)220اوتدو به عقمیا باودن قاعاده
اتمن نیز مه در واخن برخا فق ااء مانناد اماامخمینا آماده (1421ق ،ج ،2ص )458باه
وضوح همین را م رواند و عقمء فرق میان موارد یادشده نم بینند.
 .3گسترۀ متعلَّق تلف :متعدَّ ضمان در قاعده اتمن« ،ما » اوت .برخا واژهشناواان،
ما را عبارت از هر آنچه از اعیان شمردهاند مه به چنگ م آیاد و در مدکیات انساان قارار
م گیرد (ابناثیر1418 ،ق ،ج ،4ص373؛ طریال 1416 ،ق ،ج ،5ص .)475اما برخ دیگار
آن را مطد هم چیزهای شمردهاند مه آدم مال

م شاود (ابانمنظاور1414 ،ق ،ج،11

ص635؛ زبیدی1414 ،ق ،ج ،15ص 703و نیز ر.ک :مصاطفوی1402 ،ق ،ج ،11ص.)216
اینکه فق اء از ی

وو ،بیخ را «مبادل ما به ما » شمرده و از ووی دیگر گفتاهاناد در عقاد

بیخ ،منفعت نیز م تواند عوض قرار گیرد نتان م دهد منفعت را نیز ما ما دانناد .باه نظار
م رود ات اگر واژ ما از نگاه واژگان مالدود به اعیان باشد ،اما تردیدی نیست ماه در
موارد ماربرد آن به ویژه در موضوع ضمان ،عین بودن خصوصیت ندارد و شامل هار آنچاه
مطالعات فقه معاصر
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مه در مالکیت انسان در آید مانند «منافخ» نیز م گردد؛ چنانکه وقت قارآن ماریم باه انفااق
ما فرا م خواند یا از نزدی

شدن به ما یتیم یا خوردن آن باز م دارد ،عرن خصوصیت

در اعیان اموا نم بیند .ممک در ثبوت ضمان همان زیان رواندن اوت مه شاامل ماا باه
معنای عام ،چه عین ما و چه منافخ آن ،ات اگر منافخ انسان ار باشد ،م شاود و عارن و
عقمء در این باره فرق میان انسان آزاد و برده نم گذارند .ادل قاعده نیز به شارا ماه در
بند ریش آوردیم ،به روشن همین را م رواند.
ریوند این قاعده با موضوع بال

ایان اوات ماه ادلاه ضامان اتامن ،اتا اگار دارای

اطمق یا عموم لفظ مانند تعبیار «مان اتدا » نباشاد ماه شاامل زیاان و اتامن اشاخاص

اقوق از امده دولت و مارمنان آن شود ،اما ب ش

عرن در شمو آن ا نسابت باه ایان

قسم از اشخاص فرق نم بیند و عقمء نیز فرق نم گذارند و ایان اماری واضاح اوات .باه
عبارت دیگر ،مدمه «مَن» در امده «مَن اَتد
شخص گرچه شخ

ما َ غیره »..از نگاه عارن و عقامء شاامل هار

اامم یا مارمنان دولت یا شخ

اقوق دولت م گردد و از ایان

نظر فرق نم مند مه عین این تعبیر در ادله آمده باشد یا نه .آنچاه در نگااه عارن در ف ام
ادله قاعده ،ممک ثبوت ضمان اوت ،عامال باودن بارای اتامن اوات .البتاه قابدیات بارای
ع دهداری و مه نیز امری اوت مه در شمو قاعده ،امری مفروض اوت .ازایانرو ،عارن
و عقمء بر خمن رذیرش ضمان برای اشخاص اقوق  ،ایوان ب صااب را ضامن اتامن
نم دانند.
از ووی دیگر از امده قواعدی مه در همراه با قاعده ضمان ناش از اتامن ،نتااندهناده
ضمان بخت از زیانها م باشد« ،قاعده تفویت» اوت مه از شرح آن خودداری م منیم.

یک از قواعدی مه در فقه در اثبات ضمان بخت از زیانها گااه باه آن اواتدو شاده
«قاعده تسبیب» اوت (از امده ر.ک :یزدی1419 ،ق ،ج ،4ص ،350ااشای عراقا ؛ وری،
1418ق ،ج ،2ص125؛ وبزواری1415 ،ق ،ج ،16ص )348و برخ به مساتقل باودن آن از
«قاعده اتمن» تصریح ماردهاناد (خمینا 1418 ،ق ،ج ،2ص .)420یا
روایت معتبر و بدکه صالیح «معدا بان خنایس» از اماام صاادق

دلیال ایان قاعاده

و الغاای خصوصایت از

مورد آن اوت« :من اَضرّ بطریق المسلمین شیئاً فهو ضامن» (طووا 1407 ،ق(ب) ،ج،9
ص .)158به نظر م رود گرچه م توان به این قاعده ،نگاه مستقل داشت و به عناوان مثاا ،
ترک فعل را اگر مواب زیان شود ،از مصادی اتمن ندانسات ،اماا باا توااه باه آنچاه در
شرح قدمرو قاعده ضمان اتمن و شمو آن نسبت به مباشرت و وببیت در اتمن آوردیام،
نیازی به نگاه اوتقمل به این قاعده نیست و با نگاه عامتر به اتمن م توان قاعد تسابیب
را بخت از آن به شمار آورد؛ مگر اینکه مانند امامخمینا (1421ق ،ج ،2ص 464باه بعاد)
نگاه خاصتری به مف وم عرف اتمن داشته باشیم و از همین رو در اوتدو بار آن تن اا باه
بخت از ادله ضمان اتمن اوتناد منیم .باه هار ااا  ،چاه ایان قاعاده را دلیدا مساتقل در
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ضمان بدانیم و چه بخت از قاعده اتمن ،با تواه به ادله موااود ،از امداه وایر عقامء و
روایات مه مانند روایت یادشده معد بنخنیس ،مادلو آن ثباوت ضامان ناشا از واببیت
اوت و به دلیل الغای خصوصایت از روایاات ضامان مباشارت در زیاان و تدا  ،در ثباوت
ضمان به دلیل وببیت زیان تردیدی نیست.
از ووی دیگر ،قاعد ضمان غرور را نیز مه از قواعد باب ضمان اوات (ر.ک :مراغا ،
1417ق ،ج ،2ص439-444؛ بجنوردی1419 ،ق ،ج ،1ص ،)267-284چنانکه برخ فق ااء
تصریح مردهاند (نائین 1413 ،ق ،ج ،2ص ،)274ااماو م توان از مصادی قاعاد تسابیب
شمرد .ازاینرو ،آن را به شرا ماه دربااره قاعاد تسابیب آوردیام ،ما تاوان در راواتای
قاعد اتمن و به عنوان بخت از قدمرو آن ارزیاب و قدمداد مرد .مفاد این قاعده آن اوت
مه زیان ناش از فریب و ناآگاه زیان دیده بر ع ده مسا اوات ماه مایاه فریاب و زیاان
اوت .این مفاد نوعا با امده «المغرورُ یراخ ال مَن غرّه» بیان شده اوت؛ فرازی متا ور ماه
در متون فق

ما گاه به عنوان روایت مرول یا روایت مرول از ریامبر

به آن اوتناد شده

و به گفته مراغ  ،مورد قبو همه فقی ان اوت و او ااراز ااماع بر آن مرده اوت (مراغا ،
1417ق ،ج ،2ص .)443در منابخ شیع و ون  ،چنانکه گفته شده ،روایت باا تعبیار یادشاده
نیست ،اما آنچه در ریتینه مواود روای آن م توان گفت نقدا از «بی قا » در بااب فریاب
خوردن در م ریه اوت مه مفاد قاعده را به نقل از «شافع » ،از امده باه اضارت عدا
نسبت م دهد (بی ق 1414 ،ق ،ج ،7ص .)219اما دلیل قاعاده ،مالادود باه اامااع یاا ایان
روایت عامّ نیست .روایات نف ضرر نیز به شرا مه در قاعده نف ضارر آوردیام بار آن
مطالعات فقه معاصر
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دولت م مند .این اوت مه روایت «من اَضرّ بطری المسدمین شایاا ف او ضاامن» دلیال ایان
قاعده نیز شمرده شده اوت (مراغ 1417 ،ق ،ج ،2ص .)442چنانکه به روایات چنادی نیاز
در ابواب مختد

اوتناد شده اوات ماه هماه در مجماوع و باه روشان مفااد ایان قاعاده را

ماا رواااند (از امدااه ر.ک :یاازدی1421 ،ق ،ج ،1ص179؛ امااامخمیناا 1421 ،ق ،ج،2
ص .) 450-453ی

دلیل نیاز بناای عقامء اوات ماه برخا آن را ب تارین دلیال دیادهاناد

(بجناوردی1419 ،ق ،ج ،1ص )271و برخا آن را نااهتن اا اماری رذیرفتااهشاده رایش هما
عقمء ،بدکه قاعدهای فطاری میاان ماردم شامردهاناد (وابزواری1415 ،ق ،ج ،16ص 343و
ج ،12ص.)247

به هر اا  ،این دو قاعده نیز چه آن ا را در عرض و مستقل از قاعده اتمن بدانیم و چاه
بخت از آن ،به روشن در قدمرو بخت از زیانهاا دولات بار ضامان ما منناد و هار ناوع
زیان  ،چه از ووی شخ

اقیق و چه اقوق از امده دولت را مواب ضمان م دانند.

چهارم :قاعدۀ ضمان ید

یک از قواعدی مه بخش عمدهای از اقدامات زیانآور دولت و اشاخاص آن را در بار
م گیرد «قاعد ضمان ید» اوت .مفاد مد این قاعاده ایان اوات ماه هار مسا چیازی از
دیگری را در تصرن و اختیار خود قرار دهد ،تا برگرداندن آن ،مسؤو و ضامن آن اوات.
وخن اصد در این قاعده مه در مواردی مانند عدم ضامان اماین تخصای

خاورده اوات،

متواه بیان قدمرو آن اوت؛ با این اا اشارهای نیز به مدرک آن داریم.
الف) اعتبار فقهی قاعده

گرچه اصل آن تن ا در منابخ اهل ونت باه صاورت مساند و مروال آماده اوات (از امداه:
وجستان  ،ب تا ،ج ،3ص321؛ ابنانبل1419 ،ق ،ج ،5ص 12 ، 8و13؛ ترمذی ،ب تاا ،ج،3
ص566؛ ابنمااه ،ب تا ،ج ،2ص802؛ نسائ 1411 ،ق ،ج ،3ص ،)411اماا فق اای شایعه از
گذشته در ابواب و مسائل مختد

به فراوان به آن اوتناد و عمل مرده و آن را رذیرفتاهاناد

(از امدااه :اوااکاف 1416 ،ق ،ص211؛ وااید مرتضاا 1415 ،ق ،ص 317و 468؛ طوواا ،
1407ق(الااا ) ،ج ،3ص 408 ،228و  409و ج ،4ص174؛ ابااانادریاااس1410 ،ق ،ج،2
ص 481 ،463 ،437 ،425 ،87و  )484و بر خمن نظر برخ مالققین مه نقال آن را در مناابخ
شیع  ،امری مستقل دیدهاند (بجنوردی1419 ،ق ،ج ،2ص ،)26از منابخ اهال وانت باه برخا
منابخ ادیث ما باه صاورت مروال راه یافتاه اوات (ااساائ 1405 ،ق ،ج ،1ص 224و  389و
ج ،2ص 345و ج ،3ص 246و 251؛ نااوری1408 ،ق ،ج ،14ص 8و ج ،17ص 88بااه نقاال از
ابوالفتوح رازی و ااسائ ) .چنانکه اوتناد برخ از فق ای ریتین مانند اناب «واید مرتضا » و
اناب «شی طوو » به این روایت در موارد مختد  ،در برابار فق اای اهال وانت اوات و در
واقخ ،ااتجاج به دلید اوت مه مورد قبو آنان اوت و نتان نم دهد مه خود اینان نیاز آن
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را معتبر م دانند .آری! در دورههای بعدی ،شاهد گسترش اوتناد به آن م باشیم تا ااای ماه
این قاعده در دورههای اخیر امری قطع و مدرک آن ب نیاز از بررو تفصاید دانساته شاده
اوت (نراق 1417 ،ق ،ص315؛ مراغ 1417 ،ق ،ج ،2ص416؛ مامقان  ،ب تاا ،ج ،2ص268؛
بجنوردی1419 ،ق ،ج ،4ص .)54این اوت مه اصاو چناین شا رت متاأخری ،مایاه تردیاد
امامخمین در اعتبار صدور آن شده اوت؛ با این اا ایتان از امده با توااه باه عمال مکارر
«ابنادریس» به آن ،به رغم عدم اعتبار خبر وااد در نگاه او و باا توااه باه اعتمااد گروها از
فق ای براسته به آن و نیز ش رت آن میان اهل ونت و قوت متن آن ،ورانجام تمایل به اعتمااد
به آن ریدا مرده و آن را ممتر از عمل به خبر ثقه ندیده اوت ،اما نتوانسته تردید خود را ماامم
از میان ببرد (ابنادریس1421 ،ق ،ج ،1ص .)372-376چنانکه فرزند فاضل ایتان ب اعتماادی
خود را به آن به صورت روشنتری نتاان داده اوات (خمینا 1418 ،ق ،ج ،1ص.)186-187
متن روایت مه بنا بر نقل اهل ونت در روایت «اسن بصاری» ،وامرة بان انادب(!) از ریاامبر
امرم

روایت مرده این اوتْ« :لی الید ما اخذتت حَی تؤدیه» .در رارهای نقلها آماده

اوت« :ات تؤدی» مه ریداوت مفاد آن با نقل «ات تؤدیه» یک اوت .نیز در برخ باه ااای
«ماا خخااذت» آماده اواات« :ماا قبضاات» .برخا میااان مادلو ایاان دو در قدمارو قاعااده ،فاارق
گذاشتهاند (لنکران 1416 ،ق ،ص )109اما به نظر ما فرق نیست.
به نظر م رود نباید دلیل قاعده را مالدود به این روایت مرد؛ زیرا بناا و ارتکااز عقامء
نیز بر این اوت مه اگر مس ما دیگری را در اختیار بگیرد ،به ویژه اگر به ناا باشاد ،او
را مسؤو آن م دانند .ازاینرو ،باید گفت این واخن ریاامبر
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نیاز تأییاد هماین ارتکااز

عقمی اوت؛ چنانکه یک از شواهد اعتبار روایت در نگاه امامخمین  ،عقمی باودن مفااد
آن اوت (امام خمین 1421 ،ق ،ج ،1ص .)376این اوت مه آیةاهلل برواردی ناهتن اا مفااد
قاعده را امری بدی

شمرده ،بدکه این امکان را مطرح واخته مه در شمار مسائل ضاروری

فقه باشد؛ باه گوناهای ماه اگار مسا آن را نپاذیرد ،در نگااه عارن ،اماری منکار شامرده
م شود .با این اا  ،بدی

بودن را مربوط به اصل اکم شامرده و اواتناد باه روایات را در

برخ ازئیات با فایاده ندانساته اوات (بروااردی1413 ،ق ،ص .)128آنچاه در بالا از
قاعده ،مورد تواه اوت قدمرو آن م باشد مه برخ ازئیات آن موااه با اخاتمن شاده و
منتأ اصد اختمن نیز خود امده یادشده اوت.

ب) قلمرو قاعده

در بیان قدمرو قاعده ضمان ید از نگاه دلیل لفظ آن و نیز مفردات به ماار رفتاه در آن،
به ویژه امده «ما خخذت» ،ا ات چندی مورد تواه و بال

اوت؛ از امده اینکه:

 .1همان گونه مه فق اء ف میدهاند و برخ نیز بر آن تأمید و اوتدو مردهاند ،مقصاود
از مسؤولیت «الید» ،شخص اوت ماه ماا دیگاری در اختیاار او قارار ما گیارد و در ایان
تردیدی نیست .این گونه بیاان یاا از بااب ناام باردن «مال» از طریا «اازء» اوات (نراقا ،
1417ق ،ص )316و یا از ایان بااب اوات ماه «دوات» ،مظ ار قادرت و وادطه اوات و در
ماربردی عرف در بیان اصو اوتیمء و ودطه شخ

گفته ما شاود در دوات وی اوات

(مراغ 1417 ،ق ،ج ،2ص418؛ بجنوردی1419 ،ق ،ج ،4ص.)53
 .2تردیدی نیست این امد خبری بیانمنناده مساؤولیت شارع در برابار ماا دیگاری
اوت مه در ودطه و اختیار انسان قرار م گیرد و به نظر م رواد ،هماانگوناه ماه برداشات
نوع فق اء نتان م دهد و بر خمن خردهگیریهای مالق نراقا ماه روایات را تاا وارادّ
صااورت بقااای عااین دانسااته (نراقا 1417 ،ق ،ص ،)316-318معنااا و برداشاات عرفا ایاان
مسؤولیت ،همان ضمان اوت مه شامل واوب افظ ما و برگردانادن آن و ادای مثال یاا
قیمت آن در صورت فقدان اوت .ات اگر مدلو لفظ روایات نیاز شاامل ضامان مثال و
قیماات نتااود ،امااا عاارن از آن الغااای خصوصاایت ما منااد؛ چنانکااه عقاامء نیااز در اصاال
مسؤولیت ،میان این دو فرق نم گذارند و نقطه متترک را هماان ضامان ما دانناد و ایان
نکته ای اوت مه افزون بر وضاع باودن اکام و نفا تکدیفا باودن ،ماورد تأمیاد مالقا
مراغ قرار گرفته اوت .چنانکه وی ف م گذشته و اا فق اء را در اوتدو به آن بر ثباوت
ضمان ،شاهد عرف بودن این معنا یا واود قرینهای بر آن مه باه دوات ماا نروایده شامرده
اوت (مراغ 1417 ،ق ،ج ،2ص )417-418و به نظر ما نیازی به فرض واود قریناه نیسات.
این معناای عرفا باه تفصایل ماورد تأمیاد مالقا بجناوردی (1419ق ،ج ،4ص )55-61و
برخ دیگار (لنکرانا 1416 ،ق ،ص89-96؛ مکاارم شایرازی1411 ،ق ،ج ،2ص )237نیاز
قرار گرفته اوت؛ از امده بر رایه مناوبت میان ماربرد واژه «عد » در بیان مسؤولیت ناش از
ودطه بر ما دیگری مه ضمان نسبت به آن را م رواند.
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 .3از ووی دیگر نباید تردید مرد مه قدمرو ضمان ید و به عبارت دیگر ،اطمق مدمه «ماا»
در امده «ما خخذت» همانگونه مه در قاعده ضمان اتمن نتان دادیام ،اختصااص باه «عاین»
ندارد و شامل «منفعت» نیز م گردد .ف م عرف از وخن ریاامبر

و نیاز در خصاوص امداه

«ما خخذت» هر چند از طری الغای خصوصیت ،هماین اوات و عارن منفعات ماأخو را نیاز،
گرچه به تبخ عین« ،ما مأخو » م داند یا خصوصیت در عین نم بیناد .در ارتکااز عقامء ماه
در واقخ دلیل اصد قاعده با امضای شارع اوت نیز فرق میان عین ما و منفعت ماا نیسات و
منفعت نیز نهتن ا ما به شمار م رود ،بدکه در بسیاری موارد ارزش عاین باه مناافخ آن اوات و
مس بدون آن ،بابت عین ،مال ررداخات نما مناد .برخا روایاات باه صاورت خااص نیاز
دولت بر این م مند؛ چنانکه ضمان نسابت باه مناافخ را در صاالیال معارون «ابا ولّااد» ماه
مرمب را اااره مرده بود و بیش از قارار اولیاه از آن ب اره بارده باود ،ما بینایم (اار عاامد ،
1409ق ،ج ،19ص .)119-120در صالیال «اسن صیقل» ،ضمان نسبت به عین و منفعت ،هار
دو آمده اوت (همان ،ص .)121برخ فق اء نیز قدمرو روایت یا قاعده را شامل ضمان منفعات
هم شمردهاند (ب ب ان 1417 ،ق ،ص625؛ مامقان  ،ب تا ،ج ،2ص .)288البته شی انصااری در
شمو خصوص روایت نباوی نسابت باه مناافخ ،تردیاد مارده اوات (انصااری1415 ،ق ،ج،3
ص ،)204ول به نظر ما ،این روایت هرچند با الغای خصوصیت ،شامل منافخ نیاز ما گاردد و
چنانکه گفتهاند منافخ نیز اموال اوت مه تالت «ید» داخل م گاردد (عاامد 1419 ،ق ،ج،18
ص .)158مسان مه به بررو قاعده ررداختهاند نیز بر این امر تأمید استهاند (از امداه ر.ک:
مراغاا 1417 ،ق ،ج ،2ص431-432؛ بجنااوردی1419 ،ق ،ج ،4ص61؛ لنکراناا 1416 ،ق،
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ص111-114؛ مکارم شیرازی1411 ،ق ،ج ،2ص.)240-241
 .4نکته م م دیگر این اوت مه در فوت منافخ ،میان منفعت ما و منفعت شاخ

فرقا

نیست؛ چنانکه در منفعت اشخاص انسان میان برده و آزاد فرق نیسات و هماین ماه مسا
قابدیت فعد مار و مسب درآمد داشته باشد و از آن به ناا منخ گردد ،مانند اینکه به ناا
زندان شود ،به رغم گفته گروه از فق اء مه انسان آزاد و به تباخ آن مناافخ آن را قابال در
اختیااار گاارفتن ندیاادهانااد (عممااه اداا 1413 ،ق ،ج ،2ص131؛ عااامد 1419 ،ق ،ج،15
ص )682و به ریروی از فق ای مانند مالق بجنوردی (1419ق ،ج ،4ص ،)184اماامخمینا
(1421ق ،ج ،1ص )37-38و آیةاهلل خوی (ب تا ،ج ،2ص )5موااب ضامان خواهاد باود؛

زیرا از ی

وو مارآی و منافخ انسان ،ات اگار بالفعال مایاه درآماد نباشاد ماا باهشامار

م رود و به ازای آن ما ررداخت م شود و از ووی دیگر ،عقمء در ضامان مناافخ انساان
میان شخ

آزاد و برده ،فرق نم گذارند و مؤید آن گفته برخا فق ااء مانناد شا ید او

اوت مه ضمن طرح ااتما ضمان ،در فرض اایر بودن ارّ برای شاخ

دیگار ،قائال باه

ضمان شده اوت (ش ید او  ،ب تا ،ج ،1ص .)343چنانکه برخ قواعد دیگار مانناد قاعاده
نف ضرر ،قاعده اتمن و به ویژه قاعده ضمان تفویت را نیز م توان بر ضامان مناافخ انساان
شاهد گرفت .آری! فرقگذاری میان انسان توانمند بر درآمد (مساوب) و نااتوان از درآماد
(غیر مسوب) ،امری قابل تأمل و بررو به نظر م رود .البته درباره ضمان منافخ انساان اارّ
میان فق اء اختمن اوت و مخالفان ضمان به برخ واوه اعتباری ،اوتناد ماردهاناد .اماا باه
نظر ما آن اوتدو ها ماف نیست و منافخ انسان ار نیاز مانناد بارده ،متامو برخا از ادلاه
ضمان مانند قاعده اتمن و قاعده ضمان ید ما باشاد ،اماا نیاازی باه ریگیاری بالا نیسات
(برای شرح بیتتر از امده ر.ک :رامان 1376 ،ش ،ص.)272-281

مقصود از «ید» در وخن ریامبر

مه دلیل اصد قاعده ید اوت ا چنانکه آوردیام ا

شخص اوت مه بر ما دیگری ودطه ریدا م مند .این شخ

و ودطه او م تواند فردی از

مارمنان دولت باشد و در شمو عنوان ید بر این دوته افاراد تردیادی نیسات؛ چنانکاه ایان
ودطه ،ممکن اوت از ووی شخص اقاوق باشاد و هماانگوناه ماه عارن ،میاان ایثیات
فرد و ایثیات اقاوق او فارق ما گاذارد ،میاان «اخاذ» باه عناوان

شخ

اقیق در ی

شخ

اقیق و به عنوان شخ

اقوق فرق م گذارد ،اما هار دو قسام را در وادطه ریادا

مردن بر ما دیگری و صدق عنوان «ید» یکسان م بیند؛ باه ایان معناا ماه هماانگوناه ماه
ممکن م بیند ودطه ناش از ید شخ

اقیق باشد ،ممکن م بیند مه ناش از یاد شاخ

اقوق باشد و میان این دو نوع ودطه در ایجاد ضمان فرقا نما بیناد و واخن ریاامبر

؛

یعن قاعده را شامل هر دو قسم م بیناد و اگار هام باه فارض مقصاود از واژه «الیاد» وادطه
شخ

اقیق باشد ،اما برای آن خصوصیت قائل نیست و باا الغاای خصوصایت ،اکام را

شامل فرد دیگر مه ودطه شخ

اقوق از امده دولت باشد ،م شمارد.
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بنابراین ،در قدمرو این قاعده میان افرادی مه به دلیل قاعده ضامان یاد مساؤو هساتند،
فرق نیست و قاعده به روشن شامل اماوا اشاخاص و نیاز منافعتاان ماه تالات تصارن و
اختیار دولت و اشخاص آن ،اعم از قضای و غیر قضای قرار گیرد نیز م شود و نهتن اا هار
نوع زیان مه از ووی دوتگاه ای دولت یا اشخاص آن در زمان اوتیمی بار ماا دیگاری
وارد شود ،بدکه فوت منافخ قابل اوتیفای آن ،ات اگر اوتیفاء نتاده باشاد ،موااب ضامان
اوت و اگر اوتثنای مانند صورت امانت واود داشته باشد نیز مطد اوت.
پنجم :قاعدۀ تالزم درآمد و زیان

یک از قواعدی مه در راوتای ثباوت ضامان ،از امداه ضامان دولات یاا اشاخاص آن
ماربرد دارد ،قاعد «الخراج بالضمان» اوت مه با تواه باه ااتماا هاای ماه در معناای آن
واود دارد ،با تعبیر «من له الغنم فعدیه الغرم» یا «الاتمزم باین النمااء و الادرک» (مصاطفوی،
1421ق ،ص )284یا «الغنم بالغرم» (رواان 1422 ،ق ،ص )18نیز بیان م شود .مفااد اصاد
قاعده این اوت مه درآمد و زیان ،تمزم دارند و شخ

در برابر درآمدی ماه دارد و واودی

مه م برد ،اگر زیان هم در همان زمینه ردید آمد ،بر ع ده او خواهد بود .برخ به عکاس
این قاعده نیز تواه دادهاند (اائری1423 ،ق ،ج ،2ص460؛ صدر1420 ،ق ،ج ،8ص.)258
درباره مفاد این قاعده به ویژه در اوتناد به امد «الخاراج بالضامان» نگااه یکساان نیسات و
برخ رذیرش آن را از نظر وند یا دولت موااه با اشکا دیدهاند.
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الف) اعتبار فقهی قاعده

در اوتدو بر قاعده «الخراج بالضمان» در مجماوع واخن فق ااء باه دلیالهاای چنادی
اواتناد شااده اواات .از وااادان و عقدا شاامردن قاعااده (منتظااری1409 ،ق ،ج ،1ص565؛
صدر1420 ،ق ،ج ،8ص 258به بعد؛ شیرازی ،ب تا ،ج ،12ص )194تا عقمیا و ارتکاازی
دانستن آن (خمین  ،با تاا ،ج ،2ص235؛ ماؤمن قما 1425 ،ق ،ج ،2ص )54و از اواتقراء
موارد آن در میان نصوص (انصاری1415 ،ق ،ج ،5ص238؛ ش یدی تبریزی1375 ،ق ،ج،3
ص )488تا برخ روایات (شا یدی تبریازی1375 ،ق ،ج ،3ص ،)488از امداه واخن نقال
شد از ریامبر امرم

ماه «الخررا االمرنا » (عمماه ادا 1412 ،ق ،ج ،7ص 249و

ج ،14ص200؛ مصطفوی1421 ،ق ،ص)285؛ وخن مه عنوان همین قاعده اوات و قاعاده
با اوتناد به آن در شمار قواعد غیر اصطیادی قرار م گیرد .در ماوارد زیاادی نیاز باه عناوان
دلیل به این قاعده ،اوتناد شده و ات مفاد آن اماری مسادّم نازد فق ااء شامرده شاده اوات
(مصطفوی1423 ،ق ،ص .)351فق ای اهل ونت نیز بر مفاد مدا ایان قاعاده ماه در مناابخ
آنان با تعبیرهای مختد  ،از امده همین تعبیر شایخ آمده ،اتفاق نظر دارند و بر آن اواتدو
و فروع زیادی را بر آن بار مردهاند (برای آگاه از دیدگاه ای فق ای اهال وانت دربااره
قاعده «الخاراج بالضامان» و نیاز «مان لاه الغانم فعدیاه الغارم» ر.ک :هاااری1429 ،ق ،ج،1
ص.)201-222
روایت نبوی «الخراج بالضمان» را منابخ ادیث اهل وانت باه روایات «عایتاه» ،بارهاا
نقل مردهاند (از امده :نسائ 1411 ،ق ،ج ،4ص11؛ وجستان  ،با تاا ،ج ،3ص304-305؛
ابنمااه ،ب تاا ،ج ،2ص753-754؛ ترماذی ،با تاا ،ج ،3ص .)581-582در برخا از ایان
نقل ها این افزوده نیز آمده اوت ماه مسا باردهای معیاوب خریاد و باه عیاب آن آگااه
ریااامبر

شااکایت باارد مااه خریاادار ،ماادت از آن مااار متاایده و درآمااد داشااته اواات.

ریامبر

فرمود :درآمد در برابر ضمان اوت .و این معنا با دو ناوع تعبیار نقال شاده اوات:

«الخراج بالضمان» و «الغَلّة بالضمان» (بی قا 1414 ،ق ،ج ،5ص422؛ اوافراین ،1362 ،
ج ،3ص .)404در نقلهای دیگر نیز مه بدون مر این افزوده و با تعبیر «قض » آمده ،ظاهرا
اشاره به همین قضیه اوت و نتان م دهاد ریاامبر امارم اگار هام در آن قضایه اکام مارده
باشد ،اما بر رایه قاعدهای مد بوده اوت.
با این اا  ،برخ فق اء اعتبار روایت و اوتناد به آن را مالل خدشه دانستهاند (از امداه:
امامخمین 1421 ،ق ،ج ،1ص468؛ خاوی  ،با تاا ،ج ،3ص )133و اتا گااه تصاریح باه
ب رایه بودن مفاد قاعده شده اوت (خوی  ،ب تا ،ج ،6ص .)251اگر چه ظاهر واخن ایتاان
در مااواردی دیگاار رااذیرش اعتبااار قاعااده اواات (ر.ک :همااان ،ج ،7ص 516 ،43و .)575
صرن نظر از ادله و مویّدهای دیگر مه به آن ا اشاره شد ،خاطرنتان م شاود ماه تامزم میاان
وود و زیان ،امری ارتکازی و قاعدهای عقمیا اوات؛ چنانکاه در معناای عاامتار ،در واخن
امیرالمؤمنین عد

بر تناوب و تمزم میان «ا » و «تکدی » تأمید شده اوت (واید رضا ،
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1414ق ،ص .)251اگر نقل وخن یادشده از ریامبر امرم

دروت باشد ،در واقخ امضاای

همین امر ارتکازی و عقمیا اوات .چنانکاه روایات معتبار «اواالاقبانعماار» باه وضاوح
ارتکازی بودن این امر را م رواند .خاطرنتان م شود مه برخ مانند امامخمین (1421ق،
ج ،1ص ،)435این روایت را با باور به فطال بودن اواالاقبانعماار« ،مؤثقاه» شامردهاناد و
برخ دیگر مانند آیةاهلل خوانساری (1405ق ،ج ،3ص )354آن را صالیاله دانستهاند .اوتاد
ما آیةاهلل ویدمووا شابیری زنجاان نیاز اواالاقبانعماار را اماام ثقاه و یا

نفار (غیار

متاااترک) ما ا داناااد (از امداااه ر.ک :شااابیری زنجاااان 1419 ،ق ،ج ،8ص 2475و ج،6
ص ،1929ج ،4ص )1111و روایت در نگاه ایتان «صاالیاله» اوات .باه هار روی ،اواالاق
وقت از امام ماظم

درباره ما رهن  ،مانند غمم و خانه ،رروید اگر آویب باه آن برواد

بر ع ده چه مس اوت ،امام

فرمود« :بر ع ده صااب آن» .وپس اضارت ،توااه وی

را به همین امر ارتکازی ادب مرد؛ با این رروش مه اگر غامم ،مسا را بکتاد بار ع اده
میست و یا اگر ب ای غمم افزایش یابد ماا میسات؟ ایان باود ماه اواالاق بار رایاه هماین
ارتکاز ،وود و زیان را در هر دو رروش متواه مال

نیاز در رایاان نتیجاه

شمرد و امام

گرفت« :کذلک یكون ْلیه ما یكون له» (مدینا 1407 ،ق ،ج ،5ص234-2345؛ طووا ،
1407ق(ب) ،ج ،7ص172؛ همو1390 ،ق ،ج ،3ص .)121امام صاادق

متاابه ایان امار

ارتکااازی را در روایاات معتباار «معاااوی ةباانمیسااره» نیااز خاطرنتااان شااده اواات (طوو ا ،
1407ق(ب) ،ج ،7ص .)177این اوت مه م توان این وخن مکرر ریامبر امرم

ماه هار

مس رس از خود مال (بدون وارث) گذارد ،برای من اوت و هر مس باده ای بگاذارد،
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بر ع ده من اوت (همان ،ج ،6ص 211و نیاز ر.ک :صادوق1413 ،ق ،ج ،4ص )351را در
راوتای همین ارتکاز یا مؤید آن شمرد؛ چنانکه در برخ روایاات باه گساترش آن باه اماام
رس از ریامبر

تصریح شده اوت (ر.ک :صدوق1386 ،ق ،ج ،1ص127؛ همو1403 ،ق،

ص52؛ مغرب 1385 ،ق ،ج ،2ص .)391البته این امر ،مانخ تخصی
دلیل بر آن باشد ،مانند قاعده «تد

قاعاده در ماواردی ماه

مبیخ ریش از قبض» نیست.

ب) قلمرو قاعده

درباره مدلو روایت «الخراج بالضمان» ااتما های چندی مر شده اوت ماه بار رایاه

برخ از آن ا مفاد روایت از قاعدهبودن یا اثبات تمزم میان وود و زیان ،بیارون ما رود (از
امدااه ر.ک :امااامخمینا 1421 ،ق ،ج ،1ص 468-472و ج ،4ص )617-618و همااین اماار
مایه این شده مه برخ مانند امامخمین  ،اوتناد به آن برای اثبات قاعده را موااه باا اشاکا
ببینند .یک از ااتما ها مه امامخمین خود ،آن را به لالاظ لفظ روایات ،تارایح داده ایان
اوت مه درآمدهای مه زمامدار اومم م گیرد ،مانند زماات ،خماس و ازیاه ،در برابار
تع دها و ضمان های متقابد اوت مه نسابت باه مسادمانان در اداره اماور آناان دارد .ایتاان
خاطرنتان مرده مه تعبیر «قض » مه در برخ از نقلها آمده و موضوع روایت را در شامار
قضاوتهای ریامبر
ریامبر

قرار داده ،م تواند شاهد این معنا باشد و به عبارت دیگر ،این اکم

در شمار «ااکام ودطان » م باشد و بیاان منناده مساؤولیت ااامم و اا ماردم

اوت (همان ،ج ،1ص 4168و ج ،4ص.)617
در ارزیاب اامال این وخن اشاره م شود مه عموه بر نگاه مه بسیاری از فق ااء باه
مفاد قاعده به عنوان ی

امر مد داشتهاند ،نقلهای مواود در مناابخ اادیث اهال وانت و

همان زمان ،برداشت از وخن ریامبر ،قاعدهای مدا باوده اوات (از امداه ر.ک :دارقطنا ،
1386ق ،ج ،3ص53؛ بی ق 1414 ،ق ،ج ،5ص .)421چنانکه شی طوو نیز ماه در مناابخ
فق

شیعه ،نخستین بار به این اادی

اواتناد مارده ،آن را یا

قاعاد مدا دیاده اوات

(طوو 1407 ،ق(الا ) ،ج ،3ص108 ،107و 257و 1387ق ،ج ،2ص125و .)126طبروا
نیز تصریح به عام بودن آن مرده اوت (1410ق ،ج ،1ص )495و این برداشت اوت مه هم
به قرینه شأن صدور وخن مه درباره فروش برده بود و اشاره شد و هم به لالاظ واژهشناوا
دروت به نظر م رود .توضیح اینکه:
واژه «خَراج» گرچه بیتتر در خصوص و م از ما مه به اامم و اکومات ررداخات
م شود ،به مار رفته و م رود و به همین لالااظ در لغات بیتاتر باه هماین معناا توااه شاده
اوت ،اما همانگونه مه مناابخ لغات و بختا از ماربردهاا نتاان ما دهاد ،باه معناای عاام
«برداشت» و «درآمد» نیز آمده اوت و گویاا اصال در مااربرد نیاز هماین معناا باوده اوات؛
چنانکه به مالصو زمین یا درآمد آشیانه ایوان ،چون از آن بیرون م آید ،خارج و خاراج
گفته شده اوت (فیوم  ،ب تا ،ج ،2ص166؛ راغاب1412 ،ق ،ص )278و باه درآماد بارده
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مه به مال

خود م رردازد نیز خراج گفته ما شاود (ابان منظاور1414 ،ق ،ج ،2ص.)251

عدت ماربرد ایان واژ ه در اماوال مانناد ازیاه و زماات و مالیاات نیاز چنانکاه ابان فاار
خاطرنتان مرده این اوت مه دهنده ،آن را از ما خود بیرون م مند (ابن فار 1404 ،ق،
ج ،2ص .)175برخ اصل معنا را در ماربرد مال مه مول بر برده خود م بسته و به دوات
مول م رویده شمردهاند و برخ دیگر اصل ماربرد را مربوط به مالصو زمین دانساتهاناد
مه به وایر درآمدهای اممک گسترش یافته اوت (زبیادی1414 ،ق ،ج ،3ص .)339قارآن
مریم نیز خراج را در معنای مزد و راداش به مار برده اوات (مؤمناون( .)72 :)23اصال واژه
ضمان نیز به گواه منابخ لغت ،معنای عام دارد و به معنای ع دهداری و مسؤولیت در برابر
متعد ضمان اوت .این ا همه نتان م دهاد برداشات معناای عاام در واخن فقی اان از نگااه
واژهشناو  ،امری ناصواب نیست.
با فرض عدم امکان اوتدو به روایت «الخراج بالضمان» ،دلیل بار مفااد قاعاده تامزم
وود و زیان چنانکه آوردیم ،مالدود به این روایت نیست و دلیل اصاد آن ارتکااز و وایره
عقمء اوت مه شارع آن را رذیرفته اوت .همانگونه مه امامخمینا باه رغام خاردهگیاری
یادشده در اوتدو به «الخراج بالضمان» ،در تالدیل روایات مانند روایت اوالاقبنعمار مه
نماء و وود را ما مس شمرده مه زیاان بار ع اده اووات ،تصاریح مارده ماه ایان اماری
عقمی اوت (امامخمین 1421 ،ق ،ج ،4ص.)617-618
از ووی دیگر ،اگر روایت «الخراج بالضمان» را آن گونه مه امامخمین تارایح داده،
مربوط به تع دات و اقوق متقابل اکومت و زمامدار اومم بدانیم خود ،دلید مستقل بار
مطالعات فقه معاصر
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مسؤولیت و ضمان دولت در برابر اقوق و اموال اوات ماه از ماردم دریافات ما مناد یاا
اموا و ورمایه های عموم مه در اختیار دارد و از این منظار در شامار ادلاه خااص ضامان
دولت قرار خواهد گرفت.
ج) داللت قاعده

قاعده تمزم میان درآمد و زیان یا مسؤولیت و ا  ،به هر ی

از دو معناای گساترده یاا

مالدود مه باشد ،تن ا اصل تامزم مدا را ما روااند و اامااو دولات ما مناد دولات یاا
اشخاص آن به عنوان ی

مصداق بنا بر نظر معارون در قاعاده یاا بار رایاه اکام وادطان

ریامبر

 ،به تناوب اقاوق و اختیاارات ماال  ،دارای مساؤولیت ماال نیاز ما باشاند ،اماا

دولت آن بر ثبوت ضمان در خصوص زیانهای مورد بال  ،نیازمند توضیح اوت.
به نظر ما رواد شامو ایان قاعاده نسابت باه ضامان دولات یاا اشاخاص آن در برابار
زیانهای مه به ش روندان وارد م منند را م توان از دو منظر مورد توااه و راذیرش قارار
داد؛ یک عموم یا اطمق امدههای مانند «الخراج بالضمان» و اتا امداه «یکاون عدیاه ماا
یکون له» در روایت اوالاقبنعمار و الغای خصوصیت از ماورد آن ماه ماا رهنا اوات؛
دیگری قدمرو ارتکاز و ویره عقمی اوت مه به تأییاد شاارع روایده اوات .در ایان دلیال،
فرق میان دولت و غیر دولت دیده نم شود و اگر دولت به تناوب درآمادها و امکاناات و
اختیارات خود مسؤولیت دارد ،یک ا ز وظای

نیز اباران زیاان خواهاد باود ماه خاود یاا

مارمنان آن بر اشخاص اقیق یا اقوق وارد م منناد .بناابراین ،قاعاد تامزم عقمیا و
شرع میان درآمد و زیان را نیز م توان در شمار دلیلهای ثبوت ضمان اکومات و تأمیاد
بر آن شمرد؛ هر چند ممکن اوت به قوت و روشن دولت ادله دیگر نباشد.

ثبوت اصل ضامان و مساؤولیت در اقادامات زیانباار دواتگاه ا و مارمنادان دولات در
راوتای تقویت راوخگوی دولتها و افظ اقوق ش روندان ،مستند به ادلاه چنادی اوات.
بخت از این ادله ،مجموعاه ای از قواعاد فق ا مواباات ضامان اوات ماه در مجماوع باه
روشن با اطمق و عموم خود نتان م دهند مه در ثباوت ضامان و لازوم اباران خساارت،
فرق میان مارمنان و دوتگاه ای دولت و غیر آن نیست .اما اینکه دولات خاود مساؤولیت
مدن و ضمان چنین زیانهای را بر ع ده دارد یا نه ،رروت اوت مه اداگانه باید برروا
شود و نویسنده در اای دیگر نتان داده ،مسؤولیت مستقیم در ابران ایان دوات خساارات
بر ع ده دولت اوت و زیاندیده م تواند ات در زیانهای عمادی مارمناان عدیاه دولات،
طرح دعوا مند.



 این مقاله ،گزیدهای از پژوهش نگارنده در موضوع «ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدامهای زیانباار ااراناان ن»
است اه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی به انجام رسیده است.
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نشر ثار امامخمینى(ره).
1418(--------------------- .28ق) ،کَا

البیع2 ،جلدی ،تهران :مؤسسه تنظایم و نشار

ثار امامخمینى(ره).
 .29خوانسارى ،سیداحمدبنیوسا (1405ق) ،جامع المدارك فی شرح مختصر الاافع7 ،جلادی،
چ ،2قم :مؤسسه اسماعیلیان.
 .30خویى ،موسوی ،سیدابوالقاسم(بیتا) ،مص اح الفقاه 7 ،جلادی ،تقریار :محمادعلی توحیادی،
بیجا :بینا.
 .31دارقطنی ،علیبنعمر(1386ق) ،سان دارقطای4 ،جلدی ،تحقیق :سیدعبداهلل هاشم یمانی مدنی،
بیروت :دارالمعرفة.
 .32راغب ،اصفهانى ،حسینبنمحمد(1412ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،لبنان ا سوریه :دارالعلم ا
الدار الشامیه.
 .33رحمانی ،محمد( ،)1376مقاله «قاعده اتالف» ،مجل فق اهل بیت

(فارسای) ،ش،11-12

پاییز و زمستان 1376ش ،قم :مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت

.

ثبوت ضمان در اقدامات زیانبار دولت و کارکنان در سایة قواعد عمومی ضمان  /سیدضیاء مرتضوی

 .26حر عاملى ،محمدبنحسن(1409ق) ،وسائل الشیعه30 ،جلدی ،قم :مؤسسه ل البیت

.

 .34روحانی ،قمی ،سیدمحمد حسینی(1422ق) ،المرتقی الی الفق الرقی ،کتاب الخمس ،تقریر:
سیدعبدالصاحب حکیم ،قم :مؤسسه مولود الکعبه.
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 .35زبیدی ،واسطی ،حنفی ،سیدمحمد مرتضی(1414ق) ،تاج العنرو

منن جنواهر القنامو ،

20جلدی ،تحقیق :علی شیری ،بیروت :دارالفکر.
 .36زنجانى ،سیدموسى شبیرى(1419ق) ،کَا

نكاح25 ،جلدی ،قم :مؤسسه پژوهشى رأىپرداز.

 .37سبزوارى ،سید عبد األعلى(1413ق) ،مهذّ

األحكام فنی بینان الحنالل و الحنرام ،تحقیاق:

مؤسسه المنار؛ قم :دفتر یةاهلل سبزواری.
 .38سجستانی ،ابوداود ،سلیمانبناشعث(بیتا) ،سنن ابیداود4 ،جلدی ،بیروت :دارالکتاب العربی.
 .39سید رضى ،موسوی ،محمدبنحسین(1414ق) ،نهج البالغه ،تصحیح :عزیزاهلل عطااردی ،قام:
مؤسسه نهجالبالغه.
 .40سید مرتضى ،موسوی ،علىبنحسین(1415ق) ،االنَصار فنی انفنرادات اامامینه ،قام :دفتار
انتشارات اسالمى.
 .41سیستانى ،سیدعلى حسینى(1414ق) ،قاْدال ال ضرر و ال ضرار ،قم :دفتر یةاهلل سیستانى.
 .42شهید اول ،عاملى ،محمدبنمکى(بیتا) ،القواْد و الفوائد2 ،جلدی ،قم :اتابفروشى مفید.
 .43شهیدی تبریزى ،میرزافتاح(1375ق) ،هدایة الطالب إلی أسنرار المكاسنب3 ،جلادی ،تبریاز:
چاپخانه اطالعات.
 .44شیرازى ،حسینی ،سیدمحمد(بیتا) ،إیصال الطالب إلى المكاسب16 ،جلدی ،تهران :منشورات
اعلمى.
 .45صدر ،سیدمحمد(1420ق) ،ماوراء الفقه10 ،جلدی ،بیاروت :داراألضاواء للطبااعةة و النشار و
التوزیع.
 .46صدوق ،محمّدبنعلىبنبابویه(1386ق) ،علل الشرائع2 ،جلدی ،قم :اتابفروشى داورى.
1403(-------------------- .47ق) ،معانی األخ ار ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
1413(-------------------- .48ق) ،مننن ال یحضننرف الفقیننه4 ،جلاادی ،چ ،2قاام :دفتاار
انتشارات اسالمى.

مطالعات فقه معاصر
سال دوم  /شمارة اول /پیاپی3

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

 .49طبرسى ،امیناإلسالم ،فضلبنحسن(1410ق) ،المؤتلف منن المخَلنف بنین أئمنة السنلف،
2جلدی ،مشهد :مجمع البحوث اإلسالمیه.
 .50طریحى ،فخرالدین(1416ق) ،مجمع البحرین6 ،جلدی ،چ ،3تهران :اتابفروشى مرتضوى.
 .51طوسى ،محمد بنحسن(1387ق) ،المبسوط فی فقه اامامینه8 ،جلادی ،چ ،3تهاران :المكتبةة
المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریه.
1390(--------------- .52ق) ،االسَبصار فیمنا اخَلنف منن األخبنار4 ،جلادی ،تهاران:
دارالکتب اإلسالمیه.
1407(--------------- .53ق) ،الخالف6 ،جلدی ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
1407(--------------- .54ق)؛ تهننذیب األحكننام10 ،جلاادی ،چ ،4تهااران :دارالکتااب
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اإلسالمیة.

 .55عاملى ،سیدجوادبنمحمد(1419ق) ،مفَاح الكرامة فی شرح قواْد العالّمه ،قم :دفتر انتشارات
اسالمى.
 .56عراقی ،ازازی ،قاضیاءالدین ،علی(1420ق) ،مقاالت االصنول2 ،جلادی ،قام :مجماع الفکار
االسالمی.
 .57عالمه حلّى ،حسنبنیوس بنمطهر اسدى(1412ق) ،منَهى المطلب فنی تحقینا المنذهب،
15جلدی ،مشهد :مجمع البحوث اإلسالمیه.
1413(----------------------------- .58ق) ،قواْد األحكام فی معرفنة الحنالل و
الحرام3 ،جلدی ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
1413(----------------------------- .59ق) ،مخَلف الشیعة فنی أحكنام الشنریعه،
9جلدی ،چ ،2قم :دفتر انتشارات اسالمى.
 .60فخر المحققین ،حلی ،محمدبنحسنبنیوس (1387ق) ،ایضاح الفوائد فی شنرح مشنكالت
القواْد4 ،جلدی ،تحقیق :سیدحسین موسوی ارمانی و دیگران ،قم :اسماعیلیان.
 .61فیومى ،احمدبنمحمد(بیتا) ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبیر للرافعی ،قم :منشورات
دار الرضی.
 .62ااتوزیان ناصر( ،)1389اليامهای خارج قرارداد (مسؤولیت مدنی) ،چ ،9تهران :دانشگاه تهران.
مؤسسه ااش

الغطاء.

 .64الینی ،محمدبنیعقاوب(1407ق) ،الكافی8 ،جلادی ،تحقیاق علایاابار غفااری ،چ ،4تهاران:
دارالکتب االسالمیه.
 .65الرى ،سیدعبدالحسین(1418ق) ،الَعلیقة ْلى المكاسب ،قم :مؤسسة المعارف اإلسالمیه.
 .66لنکرانى ،موحدی ،محمد فاضل(1416ق) ،القواْد الفقهیه ،قم :چاپخانه مهر.
 .67مامقانى ،محمدحسنبنمالعبداهلل(بیتا) ،غایة اآلمال فی شرح کَا

المكاسب3 ،جلدی ،قام:

مجمع الذخائر االسالمیه.
 .68محقق حلّى ،جعفربنحسان(1408ق) ،شرائع ااسالم فی مسائل الحالل و الحرام4 ،جلادی،
چ ،2قم :مؤسسه اسماعیلیان.
 .69محقق داماد ،سیدمصطفى(1406ق) ،قواْد فقه4 ،جلدی ،چ ،12تهران :مراز نشر علوم اسالمى.
 .70مراغی ،میرعبدالفتاح(1417ق) ،العااوین ،قم :مؤسسة االمام صادق

.

 .71مصطفوى ،حسن(1402ق) ،الَحقیا فی کلمات القرآن الكریم14 ،جلدی ،تهران :مراز الکتاب
للترجمه و النشر.
 .72مصطفوى ،سیدمحمدااظم(1423ق) ،فقه المعامالت ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.

ثبوت ضمان در اقدامات زیانبار دولت و کارکنان در سایة قواعد عمومی ضمان  /سیدضیاء مرتضوی

 .63ااش

الغطاء ،حسنبنجعفربنخضر(1422ق) ،أنوار الفقاهة (کَا

الغصب) ،نج

اشارف:

1421(------------------ .73ق) ،مأال قاْدال فقهیه ،چ ،4قم :دفتر انتشارات اسالمی.
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 .74مغربى ،تمیمی ،اب وحنیفه ،نعمان بن محمد ( 1385ق)  ،دعائم اإلسالا  2 ،ج لادی  ،چ  ، 2قام:
مؤسسه لالبیت

.

 .75مکااارم شاایرازى ،ناصاار(1411ق) ،القواْنند الفقهیننة2 ،جلاادی ،چ ،3قاام :مدرسااه امااام امیاار
المؤمنین

.

 .76منتظرى ،حسینعلى(1409ق) ،دراسات فی والیة الفقیه و فقه الدولنة ااسنالمیة4 ،جلادی،
چ ،2قم :نشر تفکر.
 .77موصلی ،ابویعلی ،احمدبنعلی(1404ق) ،مساد ابییعلی13 ،جلدی ،تحقیق :حسین سلم اساد،
دمشق :دارالمأمون للتراث.
 .78مومن قمى ،محمد(1425ق) ،الوالیة االهیة ااسالمیة أو الحكومة ااسنالمیة2 ،جلادی ،قام:
دفتر انتشارات اسالمى.
 .79نائینى ،غروی ،میرزامحمدحسین(1413ق) ،المكاسب و البیع2 ،جلادی ،قام :دفتار انتشاارات
اسالمى.
 .80نجفى ،محمدحسن(1404ق) ،جواهر الكالم فی شرح شرائع ااسالم ،تحقیق :عباس قوچانی،
43جلدی ،چ ،3بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 .81نراقى ،مولى احمدبنمحمدمهادى(1417ق)ْ ،وائد األیام فی بیان قواْد األحكام ،قام :دفتار
تبلیغات اسالمى.
 .82نسائی ،احمدبنشعیب(1411ق) ،سنن نسائی (السنن الكبنری)6 ،جلادی ،تحقیاق :عبادالغفار
سلیمان بنداری و سید اسروی حسن ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .83نورى ،محدث ،میرزاحسین(1408ق) ،مسنَدر
بیروت :مؤسسه ل البیت

الوسنائل و مسنَنبل المسنائل18 ،جلادی،

.

 .84هاجری ،حمدبنمحمد الجابر(1429ق) ،القواْد و الضوابل الفقهینة فنی الضنمان المنالی،
2جلدی ،ریاض :دار انوز اشبیلیا.

مطالعات فقه معاصر
سال دوم  /شمارة اول /پیاپی3

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

 .86یزدى ،طباطبایى ،سیدمحمدااظم(1419ق) ،العروال النوثقى (المحشّنى)5 ،جلادی ،قام :دفتار
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انتشارات اسالمى.
1421(---------------------- .87ق) ،حاشننیة المكاسننب2 ،جلاادی ،چ ،2قاام :مؤسسااه
اسماعیلیان.

