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ادله قرآنی مسئولیت مدنی
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چکیده
در میان منابع استنباط احکام اسالمی ،قرآن به دلیل مصونیت و قطعیالصدوربودن ،نسببت
به منابع دیگر نقش محبوری و پُراهمیبتتبری دارد و در آن عبالو ببر تو به ببه مباحب
گوناگون اعتقادی ،عبادی ،اخالقی و سیاسی ،به مباح حقوقی نیز تو ه ویژ شد است؛
از مله مبح مسبوولیت مبدنی مبد نظبر قبرار گرتتبه اسبت .در میبان مباحب گونباگون
مسوولیت مدنی که در قرآن اشار شد است ،آیاتی از این کتاب به ارائه چند مبنا و دلیبل
در حوز مسوولیت میپبردازد کبه ممنوعیبت ظلب ،،ممنوعیبت ضرررسباندن ببه دیگبران،
ممنوعیت تصرف باطل در مال دیگران و لزوم احترام ببه حقبو سبمی ،مبالی و معنبوی
اتراد را میتوان به عنوان مبانی قرآنی مسوولیت مدنی برشمرد.
واژگان کلیدی :ظل ،،اضرار ،اکل مال به باطل ،احترام ،مبنای مسوولیت مدنی ،حک،
تکلیفی ،حک ،وضعی.
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مقدمه
لزوم جبران خسارتی که ا ناحیه فعل یـا تـرک فعـل خصیـی بـر دیگـری وارد خـده
در اصطالح «مسئولیت مدنی» نامیده خده است .به دلیل ارتباط بحث مسئولیت مدنی بـا
نظم اجتماعی و ندگی مردم در نظامهای حقوقی گوناگون توجه ویـژهای بـه آن خـده
است و با وجود اختالفاتی که در احکام و روشهای جبران خسارت در میـان نظـامهـا
دیده میخود؛ بر اصل موضوع به عنوان یک ضرورت اجتماعی اتفاق نظر وجود دارد.
نظام حقوقی اسالم نیز به صورت گسترده حو ه مسئولیت مـدنی را مـد نظـر قـرار
داده است؛ گرچه در کتب فقهی به صورت متمرکز کتاب و باب خاصی به این موضوع
اختیاص ندارد.
در مهندسی نظام مسـئولیت مـدنی در حقـوق اسـالمی ال م اسـت نصسـت بحـث
مسئولیت مدنی در هریک ا منابع استنباط احکام منقح خود و سپس مباحث پراکنـدهای
که به عنوان جزایر منفیل ا یکدیگر در منابع گوناگون فقهی اعم ا قرآن سنّت عقـل
و سیره عقال وجود دارد یکپارچه گردد و ارتباط منطقی و صحیح میانخان برقرار خود.
در این میان «قرآن» نصستین و مهمترین منبع ا میان منابع چهارگانه استنباط احکـام
است که به دلیل میونیت و خالیبودن ا تحریف نقش محوری دارد.
در مبحث مسئولیت مدنی مهمترین مسئیهای که مطرح میخود و بر مباحـث دیگـر
سایه میافکند موضوع مبنای مسئولیت مدنی است .در این باره بـا دو پرسـش اساسـی
روبهرو هستیم؛ اوالً چرا یانرساننده به پرداخت خسـارت مکیـف اسـت اانیـاً چـرا
یاندیده محق به دریافت خسارت میباخد
دیدگاههایی که در پاسخ به این دو پرسش ارائه خدهاند نظریاتی را ایجاد کردهانـد و
در این باره دو دسته مبنا را به نمایش گذاختهاند؛ یک دسته مبانی نظری و فیسـفی کـه
عمدتاً با رویکرد غیردینی به مبحث مسئولیت مدنی نظر دارند و فقط براساس تجربـه و
با نگاه عقلگرایانه کوخیدهاند مبانی قابـل قبـولی را ارائـه دهنـد .مبنـای تقیـیر ـ هـم
خصیی و هم نوعی ـ نظریه ایجاد خطر هم در قسم «خطر ـ فعالیت» و هم در قسـم
«خطر ـ نفع» و مبنای تضمین حق در این گروه طبقهبندی مـیخـوند .ا سـوی دیگـر
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مبانی دیگری طرح و عنوان خدهاند که با رویکرد دینی ضمن توجـه بـه منـابع اسـتنباط
احکام خرعی سعی در ارائه مبنا نمودهاند که مبنای اسـتناد عرفـی را بایـد در ایـن بـاره
مورد توجه قرار داد.
در این مقاله به پیروی ا نگاه دوم؛ یعنـی توجـه بـه رویکـرد دینـی و منـابع دیگـر
استنباط احکام در کنار منبع عقل بشری و با این نگاه که عقل و تجربه به تنهـایی بـرای
ایجاد نظم اجتماعی مطیوب و ایدهآل ناکافیاند میکوخیم با تمرکز بر مهـمتـرین منبـع
استنباط یعنی قرآن به مسئیه دلیل و مبنای مسئولیت مـدنی بپـردا یم؛ گرچـه معتقـدیم
قرآن به تنهایی نظام جامع مسئولیت مدنی را ترسیم نمیکند و ال م است همراه بررسـی
آیات مد نظر یا پس ا آن به منابع دیگر استنباط یعنی روایات و سنّت معیومان و نیز
عقل توجه خود؛ ولی با توجه به اهمیت قرآن در میان منابع دیگر درصددیم به صورت
موخکافانه آیات مربوط به بصش مهمی ا مباحث مسئولیت مدنی یعنـی «ادلـه و مبـانی
مسئولیت مدنی» ا قرآن استصراج خود.
گفتنی است برخی آیات که به عنوان یک دلیل و مبنـای مسـئولیت مـدنی کـر
می خوند ممکن است در استنباط و استصراج دلیل یا دلیل های دیگر نیز به کار آیند
و بتوان میان آنها جمع کرد .این مقاله فقط به دنبال بررسی امکان اسـتصراج مبنـا و
برخمردن آیاتی است که در این بحث به کار می آینـد و جمـع ادلـه را بـه فرصـت
دیگری وامی گذاریم.
براساس توضیحات پیش گفته ساختار مقاله بدین صورت خواهد بود کـه هریـک ا
مبانی قابل دریافت ا آیات قرآن را برای مسئولیت مدنی در سرفیل جداگانهای مـورد
مداقه قرار می دهیم و پس ا اابات هریک ا این مبانی با توجه به آیات مـرتبط میـزان
داللتخان را ا جهت تکییفی و وضعیبـودن بررسـی مـیکنـیم و نیـز احکـامی را کـه
به وسییه حقوقدانان اسالمی و فقها ا آیات استصراج خده است بیان مینماییم.

 .9ممنوعیت ظلم
نصستین مبنای مورد توجه قرآن ممنوعیت ستم بر دیگـران اسـت کـه در آیـات متعـدد
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مورد توجه قرار گرفته است.

9ـ .9آیات دالّ بر ممنوعیت ظلم
نصستین آیهای که به این مبنا اخاره دارد آیه  03سوره نساء است که خداونـد براسـاس
آن اکل مال دیگران به باطـل را ا روی لیـم و عـدوان مسـتوجب دخـول در جهـنم
میداند و میفرماید« :وَ مَنْ یفْعَلْ ذلِک عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلیهِ نااااً وَ کاانَ ذلِاک عَلَایاهللِ

یسیراً».
آیه دیگر به ممنوعیت لیم به یتیمان مربوط میباخد« :إِنَّالَّا ینَ یاأْکلُونَ أَمْاوا َ الْیتاامی

ظُلْماً إِنَّما یأْکلُونَ فی بُطُونِهِمْ ناااً وَ سَیصْلَوْنَ سَعیراً» (نساء.)03 :
پیش ا بررسی نکات مهم آیه نصست به بررسی مفهوم «لیم» میپردا یم.
این واژه ا نظر لغوی دارای دو معناست؛ اول در مقابل روخنایی و نور و به معنـای
تاریکی است؛ معنای دوم این واژه که معنای میدری میباخد و مقیود ا لیم در ایـن
مقاله همین مفهوم است به معنای قراردادن خیئی در غیر موضعش میباخد (میطفوی
 0031ج 7ص /073ابنمنظور  0000ج 01ص .)070همچنین به ستم و بیعدالتی و
آنچه ناروا و نابجا باخد تعریف خده است (بستانی  0071ص.)10
درباره این آیه توجه به چند مطیب اهمیت دارد:
اول اینکه اگر مال را به هرچیزی که مالیت دارد اعم ا وجه نقد و غیر آن تعریـف
کنیم باید دانست در آیه منظور ا خوردن مال یتیم فقط صـرف خـوردن نیسـت بیکـه
چنانچه در بعضی آیات دیگر نیز مشاهده میخود خوردن میداق بار تیـرف اسـت؛
بنابراین هرگونه تیرف لالمانهای مد نظر آیه میباخد؛ چنانچه صاحب حدائق میگوید:
مقیود ا «أکل» در سصن خداوند متعال در «فَیْیأْکلْ بِالْمَعْرُوف» مطیق تیـرف اسـت؛
همــانگونــه کــه در آیــات مشــابه* بــدینمعناســت (بحرانــی آلعیــفور 0031
ج 01ص.)001
* مانند آیات «إِنَّ الَّ ِینَ یأْکلُونَ أَمْوا َ الْیتامی ظُلْماً» «وَ الَتَأْکلُواا إِسْرافاً وَ بِداااً أَنْ یکبَرُوا» و «وَ الَتَاأْکلُوا
أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ».
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نویسندگان آیاتاالحکام* و برخـی فقهـای دیگـر (روحـانی قمـی [بـیتـا] ج13
ص /001مامقانی  0001ج 0ص /000سیفی ما ندرانی [بیتا] ص )07نیز مشابه ایـن
مطیب را در معنای «أکل» آوردهاند.
دوم اینکه اگرچه لاهر این آیه فقط به تیرف ناروا در مال یتیم اخاره میکند؛ ولـی
تیرف ناروا یکی ا میادیق لیم است و آیه همه میادیق لیم را خامل مـیخـود و ا
هرگونه لیمی نهی میکند .به همین دلیل بعضی ا فقیهان ا این آیه برای اابات برخی
میادیق دیگر لیم مانند غیب اسـتفاده کـردهانـد و یکـی ا دالیـل قرآنـی حرمـت و
ممنوعیت غیب را این آیـه دانسـتهانـد (راونـدی  0031ج 1ص / 70نجفـی 0110
ج 07ص )01و آن را در کنار آیات «وَ الَتَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِالِ» و «وَیال لِلْمُطَفِّفِاینَ»

برای اابات حرمت غیب قرار دادهاند .بر این اساس هر آنچه لیم محسوب خود اعـم
ا تیرف ناروا و غیب و اتالف ـ که یکی ا میادیق آن یعنی خـوردن در آیـه کـر
خده است ـ مشمول آیه میباخد.
سوم اینکه به نظر میرسد آیه در مقام تفکیک میان خوردن مال یتیم ا روی لیم و
خوردن آن به صورت غیرلالمانه نیست تا اینکه بگوییم تیرف در مال وی به صـورت
غیرلالمانه فاقد ایراد است و نیا ی به جبران خسارت ندارد .این مطیـب بـدین جهـت
طرح میگردد که برخی گفتهاند خداوند در آیه ا تیـرف لالمانـه در مـال یتـیم نهـی
کرده است در حالی که ممکن است متیـرف نـه بـه صـورت لالمانـه بیکـه ا روی
استحقاقی که دارد در مال وی تیرف کند؛ مثالً متیرف وصی باخد و اجرت وصـایت
خود را ا مال یتیم بردارد یا متیرف کاری برای یتیم انجام دهد و اجرتالمثل خود را
ا مال او بردارد یا اینکه به وی قرض دهد و در مقابل به میزانی که قرض داده است ا
اموال او بردارد (راوندی  0031ج 1ص.)037
برخالف سصن اخیر درباره قرضدادن متیرف به یتیم برخی در مورد قرضگرفتن
* «الَّ ِینَ یأْکلُونَ الرِّبا» أی الّ ین یأخ ونه و یتصرّفون فیه و انما خصّ األکل بال ّکر ألنه أعظم منافع الماا و
قد وقع نظیر ذلک فی القرآن کثیراً نحو قوله «وَ الَتَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِالِ» و قولاه «الَّا ِینَ یاأْکلُو َن
أَمْوا َ الْیتامی» و نحو ذلک مما أاید به مطلقاألخ والتصرف (کالمی [بیتا] ج 0ص.)01

19

محمود حکمتنیا و حسین هوشمند فیروزآبادی

متیرف ا مال یتیم گفتهاند در صورت قرض و تیرف در مال یتیم متیـرف در مـال
او تیرف نمیکند بیکه در مال خودش تیرف میکند (مقـدس اردبییـی  0030ج00
ص)011؛ ولی به نظر میرسد این تیرف نیز اکل مال یتیم اسـت و مـیتوانـد تیـرف
لالمانه تیقی خود.
به هر حال آنچه ا آیه به دست میآید اینکه تیرف لالمانه و نـاروا در مـال یتـیم
ممنوع و غیرمجا است.

9ـ .9امکان استخراج حکم وضعی از این آیات
گرچه تیرف ناآگاهانه در مال یتیم عذاب وعده دادهخده در آیه را بـه دنبـال نـدارد و
حکم تکییفی مورد اخاره آیه منوط به تیرف لالمانه آگاهانه است؛ ولی اگـر بصـواهیم
حکم وضعی نیز ا آیه استصراج کنیم دیگر نیـا ی بـه لالمانـهبـودن آگاهانـه تیـرف
نیست و اگر خصص متیرف با قید و آگاهی یا بدون قید و آگاهی تیرف لالمانـه
داخته باخد در هر صورت مشمول حکم وضعی میگردد .در واقع همـانگونـه کـه در
مفهوم لغوی لیم گفته خد هرگونه بیعدالتی و ستم و آنچه ناروا و نابجـا باخـد لیـم
است و در صدق عنوان لیم قید و عنیر معنوی خـرط نیسـت؛ حتـی اگـر خصیـی
تیور کند که در مال خود تیرف میکند در حالی کـه واقعـاً مـال متعیـق بـه دیگـری
باخد عنوان ستم و لیم صدق مینماید .این مطیبی است که در موارد مشابه بـه وسـییه
فقها مورد توجه قرار گرفته است و در ضمان اتالف قید اتـالف و قیـد لیـم خـرط
دانسته نشده است (همان ص.)10
آنچه در بحث مسئولیت مدنی مهم است امکان اسـتصراج حکـم وضـعی ضـمان و
الزام به جبران خسارت ا آیه میباخد .در ایـن بـاره بـه نظـر مـیرسـد حکـم تکییفـی
ممنوعیت تیرف در مال یتیم مستنبط ا آیه «حرمـت» مسـتیزم کشـف حکـم وضـعی
«ضمان» است؛ یرا ممنوعیت لیم با دودن آاار لیـم مال مـه دارد .بـه عبـارت دیگـر
همانگونه که لیم ممنوع است ا میانبردن آن و آاارش ال م میباخد و این بـه معنـای
اختغال مه متیرف به جبران خسارت یاندیده اسـت .کسـی کـه بـه «حکـم تکییفـی
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حرمت» قائل باخد به ناچار میپذیرد که بر چنین متیرفی توبـه ال م اسـت و در توبـه
اموری که به حقالناس مربوط است نصستین گام با گرداندن حـق و جبـران خسـارت
یاندیده و قراردادن وی در حالت سابق است و دودن آاار لیم ا لوا م توبه محسوب
میخود؛ چنانکه آیه خریفه قرآن درباره ربا میفرمایـد« :وَ إِنْ َتُبْاتُمْ فَلَکامْ اُؤوسُ أَمْاوالِکمْ:
و اگر توبه کنید سرمایههاى خما ا خودتان است نه ستم مىکنید و نه ستم مـىبینیـد»
(بقره .)171 :همچنین جمهور فقها درباره سرقت به آیه «فَمَنْ َتابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِاهِ وَ أَصْالَ َ

فَإِنَّاهللَ یتُوبُ عَلَیهِ إِنَّاهللَ غَفُواٌ اَحیمٌ» (مائده )01 :اخـاره کـرده انـد و بـا توجـه بـه عبـارت
«أصیح» با گرداندن مال و جبران خسارت را ا لوا م توبه و آمر ش دانستهاند (فاضـل
مقداد  0001ج 1ص /010موسوی اردبییی  0017ج 0ص.)010
جزیری با اخاره به نظر فقهای خیعه و اهل تسنن درباره آیه میگوید« :فأما أموا الناس

فالبد من اداا إلیهم کما قا جمهوا العلماء» (جزیری غروی و ما ح  0001ج 1ص.)111
همچنین در روایات نیز یکی ا ارکان توبه با گرداندن حقالناس دانسته خده اسـت.
ا امام باقر نقل خده است که بزرگی ا قبییـه نصـع نـزد ایشـان رفـت و عـرض کـرد:
«ا مان حجاج تاکنون والی بودهام آیا راه توبهای برای من هسـت » .حضـرت سـاکت
خد .دیگر بار پرسش خود را تکرار کرد که حضرت فرمود« :خیر! مگر اینکه حـق همـه
حقداران را به آنها برسانی» (مجیسی  0003ج  71ص.)011
فقها درباره ارکان و خرایط توبه خرایطی را کر میکنند که نصستین آنها ایـن اسـت
که حقوق مردم را که به ناحق ضایع کرده اسـت ـ اعـم ا مـالی و جـانی ـ بـه آنـان
برگرداند (فاضل مقداد  0001ص.)010
اکنون اگر بپذیریم مه متیرف در مقابل یاندیده مشغول است آیـا فقـط متیـرف
ولیفه جبران خسارت را دارد یا یاندیده نیـز حـق مطالبـه و دریافـت خسـارت دارد
روخن است که پذیرش حق مطالبه یاندیده نیز به داللت التزامی حکم وضـعی جبـران
خسارت یانرساننده را به دنبال دارد و ایراد توجـه حکـم تکییفـی صـرف نسـبت بـه
یانرساننده را بر لزوم جبران خسارت مرتفع میسا د.
قرآن کریم می فرماید« :وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِک ما عَلَیهِمْ مِانْ سَابیل :کسـی کـه
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مورد لیم و ستم واقع خده اگر انتقام گیرد و دادخواهی کند ایراد و نکوهشی بـر او
نیست» (خوری.)00 :
مطابق آیه خریفه یاندیده نیز حق مطالبه دارد و میان ولیفه یانرساننده بر جبـران
خسارت و حق مطالبه یاندیده مال مه وجود دارد.

 .9ممنوعیت ضررزدن به دیگران
دومین مبنای مستنبط ا آیات قرآن ممنوعیت ضرر دن به دیگری اسـت کـه در آیـات
متعددی ا قرآن مشاهده میخود.

9ـ .9آیات دالّ بر ممنوعیت اضرار به دیگران
در این باره دو دسته آیات در قرآن مشاهده میخود؛ گروه اول آیاتی که آخـکارا کیمـه
ضرر یا ضرار را در متن خود دارند:
الَتُضَااَّ والِدَة بِوَلَدِاا وَ المَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه :نباید مادر در نگاهداری فر ند یـان بینـد و نـه
صاحب فر ند بسبب فر ندش (بقره.)100 :
أَسْکنُواُنَّ مِنْ حَیثُ سَکنْتُمْ مِنْ وُجْدِکمْ وَ الَتُضاراوواُنَّ لِتُضَایقُوا عَلَایهِنَّ :و نـان [طـالق
دادهخده] را در مکانی که خود نشسـتهایـد بـه قـدر وسـع خـویش سـاکن گردانیـد و
[در نفقه مسکن] به ایشان رنج مرسانید برای آنکه برایشان تنگ گیرید (طالق.)1 :
«وَ الیضااو کاَتِبٌ وَ الشَهِید :و نباید به نویسنده و خاهد ضرری برسـد» (بقـره )111 :کـه
این امر درباره تثبیت سند و گواهی است.
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکواُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُواُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ الََتُمْسِکواُنَّ
ضِرَاااً لِتَعْتَدوا :و هنگامی که نان را طالق دادید و به پایان عدّه خود نزدیک خدند آنان
را [با رجوع کردن] به طور خایسته نگه دارید یا [با ترک رجوع] به نیکی و درستی رهـا
کنید و آنان را برای آ اررساندن و یان دن نگه ندارید (بقره.)100 :
وَالَّذینَ اتَّصَذُوا مَسْجِداً ضراراً وَ کفْراً وَ تَفْرِیقاً بَینَالْمُؤْمنینَ :کسانی که مسجدی [مسـجد
ضرار در مقابل مسجد قبا] را وسییه ضرررسانیدن و پوخانیدن حـق و پراکنـدهسـاختن
مؤمنان ساختهاند (توبه.)037 :
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«مِنْ بَعْد وَصِیة یوصَى بِهَا أَوْ دین غَیرَ مُضَااٍّ» :فرضها و سـهام مربـوط بـه ار
اخراج وصیت و دینی که میت قید اضـرار بـه وراـه نداخـته اسـت بـه ورا
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میگیرد (نساء.)01 :

این آیات در بحث ضرر مورد توجـه غالـب فقهـا قـرار گرفتـهانـد (عراقـی 0001
ص )01و اگرچه ا اضرار در موارد معیّن و بـه خیـوص نهـی کـرده آنهـا را ممنـوع
میسا د؛ ولی همانگونه که به درستی گفته خده است (جعفری تبریزی  0001ص/10
محقق داماد یزدی  0031ج 0ص )001این موارد هیچگونه خیوصیتی ندارنـد و بـه
طور کیی میتوان گفت قرآن هرگونه ضرر و اضراری را به صورت حکـم کیـی ممنـوع
ساخته است؛ یرا قیاس اولویت اقتضا میکند که اگر مثالً در مسئیه وصیت و دین ـ بـا
اینکه مال خود میت بوده است ـ طبق آیه ضرر رسانیدن ممنوع بـوده باخـد بـه طریـق
اولی ضرر به مال جان و خصییت دیگری نیز ممنوع خواهد بود.
بر همین اساس به حکم قاطعانه عقل به نظر نمیرسد ضرر به کودک ممنـوع بـوده
باخد؛ با اینکه کودک هنو به لحاظ روش طبیعی و قوانین اجتماعی ماننـد بزرگسـاالن
موقعیت خود را در جامعه تثبیت نکرده است؛ ولی ضرر به بزرگسـاالن ا نظـر مـالی و
جانی مانعی نداخته باخد .به عبارت دیگر موضوعاتی که در آیات مزبور مطرح خـده و
ا اضرار در آنها نهی وارد خده است در مقابل دیگر خئون بااهمیت انسانها آن انـدا ه
مهم نیست و در حقیقت همه آن آیات به اضافه اینکه مسائل رایـج آن دوران را مطـرح
کرده است و ا اضرار در آن مـوارد جیـوگیری کـرده اسـت هرگونـه ضـرر را ممنـوع
میسا د (جعفری تبریزی  0001ص.)10
گروه دوم آیاتیاند که گرچه آخکارا ا واژه ضرر یا ضرار استفاده نکـردهانـد؛ ولـی
برخی امور ضرری مانند پایمالکردن حق یتیمان یا قتل یک انسان را ممنوع سـاختهانـد؛
مثالً قرآن در دومین آیه سوره نساء ا مصیوطکردن مال مرغوب یتیم با مـال نـامرغوب
کسی که با وی مرتبط است و نیز ا خوردن مالشان نهی میکند:
وَ آَتُوا الْیتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَ الََتَتَبَدلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیبِ وَ الََتَأْکلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْاوَالِکمْ إِنَّاهُ کاانَ
حُوباً کبِیراً :و اموال یتیمان را [هنگامی که به حد رخد رسیدند] به آنها بدهیـد! و امـوال
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بد [خود] را با اموال خوب [آنها] عوض نکنید! و اموال آنان را همراه امـوال خودتـان
[با مصیوطکردن یا تبدیلنمودن] نصورید؛ یرا این گناه بزرگی است (نساء.)1 :

در آیه دیگری درباره قتل چنین آمده است:
وَ الَتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَاهللُ إِالَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سُلْطاناً فَالیسْرِفْ
فِیالْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوااً :و کسی را که خداوند خونش را حـرام خـمرده نکشـید جـز
به حق! و آن کس که مظیوم کشته خده برای ولـی ّاش سـیطه [و حـق قیـاص] قـرار
دادیم؛ ولی در قتل اسراف نکند؛ چراکه او مورد حمایت است (اسراء.)00 :

در واقع خوردن مال یتیم و کشتن یک انسـان امـور ضـرریانـد کـه قـرآن ا آنهـا
نهی کرده است.
همچنین در جای دیگری آمده است:
وَ ما کانَ لِمُؤْمِن أَنْ یقْتُلَ مُؤْمِناً إِالَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ اَقَبَاة مُؤْمِنَاة وَ دِیاة
مُسَلَّمَة إِلی أَاْلِهِ :هیچ فرد باایمانی مجا نیست مؤمنی را به قتل برساند مگر اینکه ایـن
کار ا روی خطا و اختباه ا او سر ند [و در عین حـال] کسـی کـه مـؤمنی را ا روی
خطا به قتل رساند باید یک برده مؤمن را آ اد کند و خونبهـایی بـه کسـان او بپـردا د
مگر اینکه آنها خونبها را ببصشند (اسراء.)11 :

9ـ .9امکان استخراج حکم وضعی از آیات
حرمت اضرار حکم تکییفی است و غرض ما استصراج حکم وضعی جبـران خسـارت
است .در این باره میتوان گفت در آخرین آیهای که کر خد خداوند عالوه بر اینکه به
حکم تکییفی قتل اخاره دارد و آن را ممنوع ساخته است به حکـم وضـعی نیـز اخـاره
میکند و پرداخت دیه را ال م دانسته است .چنانکه میدانیم درباره ماهیت دیه و اینکـه
مجا ات است یا جبران خسارت اختالفنظر است؛ ولی در اینکه ماهیت دیه دستکـم
در موارد قتل خطئی مجا ات نیست بیکه پرداخت خسارت اسـت اتفـاق نظـر وجـود
دارد و قرآن در مورد آن حکم وضعی را مد نظر داخته است .این سـصن قابـل پـذیرش
نیست که بگوییم آیاتی که در قرآن به بحث ضرر و ضرار پرداختهاند سـصنی ا حکـم
وضعی و جبران خسارت ندارند و حکم وضعی ـ مثالً پرداخت خسارتی کـه در نتیجـه
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ضرر وارد خده است ـ به طور مستقیم ا آیات مزبور استنباط نمیگـردد و بـه مالحظـه
دیگر مآخذ فقهی احتیاج دارد (همان ص.)11
عالوه بر این برخی فقها (هاخمی خاهرودی  0001ص ) 017ا دو آیه « الَتُضَااَّ

والِدَة بِوَلَدِاا  »...و « الَتُضااوواُنَّ» که حکم می کند حق خیر دادن و هزینه هـای نـدگی
مادران را تا پایان خیردهی و نیز هزینه های ن طالق گرفته باردار را باید پرداخـت
حکم وضعی استنباط کرده اند و معتقدند اگر فقط دستور پرداخت هزینه ها را حکـم
تکییفی بدانیم سصن درستی نیست بیکه باید ضمان وضعی را نیز قائل باخیم؛ یرا
در نگاه عرف و عقال دستور به پرداخت هزینه ها همراه با استحقاق آن بوده است و
در نتیجه ضمان نیز اابت می خود.
صاحب جواهر با استناد بـه آیـه خـریفه «أَسْاکنُواُنَّ مِانْ حَیاثُ سَاکنْتُمْ مِانْ وُجْادِکمْ وَ

الَتُضااوواُنَّ لِتُضَیقُوا عَلَیهِنَّ» (طالق )1 :حکم وضعی را استنباط کرده اسـت؛ یـرا معتقـد
است اگر اضراری ا جانب مرد لاهر خود بدین خکل که حـق ن را نپـردا د حـاکم
میتواند دخالت کند و ضرر را ا ن رفع نماید (نجفی  0110ج 00ص.)010

 .9ممنوعیت اکل مال به باطل
سومین مبنایی که ا قرآن درباره مسئولیت مدنی استصراج میخود تحقق ضمان به دلیل
اکل مال به باطل است.

9ـ .9آیات
در چندین آیه به این مبنا اخاره خده است:
وَ الَتَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ وَ َتُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکامِ لِتَأْکلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوا ِالنَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَ أَنْتُمْ َتَعْلَمُونَ :و اموال یکدیگر را به باطل [و نـاحق] در میـان خـود نصوریـد! و بـرای
خوردن بصشی ا اموال مردم به گناه [قسمتی ا ] آن را [به عنـوان رخـوه] بـه قضـات
ندهید در حالی که میدانید [این کار گناه است] (بقره.)011 :
یا أَیهَا الَّ ینَ آمَنُوا الَتَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِالَّ أَنْ َتَکونَ َتِجاااَةً عَانْ َتَارا
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مِنْکمْ وَ الَتَقْتُلُوا أَنْفُسَکمْ :ای کسانی که ایمان آوردهاید! اموال یکدیگر را به باطل [و
ا راه های نامشروع] نصورید مگر اینکه تجارتی بـا رضـایت خـما انجـام گیـرد و
خودکشی نکنید (نساء.)11 :

مشابه حکم مذکور مبنی بر ممنوعیت اکل مال به باطل در آیات  010سوره نسـاء و
 00سوره توبه نیز وجود دارد که نشان ا تأکید خداوند بر این حکم دارد.

9ـ .9امکان استخراج حکم وضعی از آیات
مطابق این آیات تیرف در اموال دیگران بدون جیب رضایت صـاحب مـال یـا بـدون
وقوع معامیهای ا سر رضا و رغبت ا جانب طرفین مورد نهی قرار گرفته است .ا نظـر
فقها (خهید اانی  0000ج 0ص )01مقیود ا «أکـل» در ایـن آیـه هرگونـه تیـرف
است .با این مقدمه چگونگی داللت آیه بدین صورت خواهد بود که هرگونـه تیـرف
در اموال دیگران ا جمیه ا میانبردن آن یا فراهمکردن سبب ا میانرفتن آن بر خـالف
نظر و رضایت مالک ممنوع است .اکنون همـه سـصن اینکـه آیـا ا چنـین ممنـوعیتی
ضمان اابات میگردد در این باره به دو دیدگاه میتوان اخاره کرد؛ برخی چون میـر ای

قمـی بر این باورند که حرمت مورد اخاره در این آیات به بطالن معامیه مربوط میباخـد
و حرمت به این دلیل نیست که مال متعیق به غیر است .ایشان در این باره مینویسد:
و قوله َتعاالی « وَ الَتَاأْکلُوا أَمْاوالَکمْ بَیانَکمْ بِالْباطِالِ» الَتاد علایالضامان .إذ ظاااره
حرمةاأل کل من جهة بطالن المعاملة .ال من جهة اناه ماا الغیار .فالَتاد علای اناه مان
أقسامالغصب حتی یعقبالضمان .و ما ذکرناه یحتاج إلی َتأمل و لطف قریحة حتی یظهر
لک انه یمکن أن یکون أکل الما بالباطل و الیکون ضامان :آیـه «الَتاأکلوا» داللتـی بـر
ضمان ندارد؛ چون لاهرش حرمت أکل و تیرف ا جهت بطالن معامیه است نه ا
جهت اینکه مال غیر است؛ بنابراین داللت نمی کند که ا اقسام غیب است و ضمان
را در پی دارد و این نکته که ما گفتیم احتیاج به تأمل و دقت دارد تا اینکه مشـصص
خود که ممکن است أکل مال بـه باطـل باخـد؛ ولـی ضـمانی وجـود نداخـته باخـد
(میر ای قمی  0000ج 1ص.)110

بنابراین ا نظر ایشان ممکن است اکل مال به باطل رخ دهد بدون اینکه ضـمانی در
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میان باخد .روخن است که سصن میر ای قمی درباره ضمان براسـاس قاعـده عیـیالیـد
است و حال آنکه بحث حاضر به ضمانی مربوط است کـه براسـاس اتـالف و تسـبیب
حاصل میخود .ا این رو میتوان گفت مطابق آیه تیـرف در امـوال مـردم بـه گونـه
اتالف حرام بوده است و به خاطر قابییت جبران چنین حرمتی تا مان تدارک و جبـران
باقی می ماند .به عبارت دیگر حرمت تیرف با وجوب جبران مال مه دارد (طباطبـایی
قمی  0011ص .)11افزون بر این ممکن است گفتـه خـود آیـه ضـمان طبـق قاعـده
عییالید را نیز اابات مینماید؛ یرا وجه بطالن معامیه با گشت به ممنوعیت تیرف در
مال غیر دارد .بیجهت نیست در برخی آرای فقهی این آیـات را ا جمیـه ادلـه ضـمان
غاصب دانستهاند (حیّی  0013ج 1ص .)007یا در بحث فساد اجارهای که اجـرت در
آن تعیین نشده است بسیاری ا فقها با ضامننبـودن مسـتأجر مصالفـت کـردهانـد و در
اابات ضمان به آیه خریفه «الَتأکلوا» استناد جستهاند (طباطبائی یزدی  0001ص.)17

 .9احترام
چهارمین مبنایی که برای مسئولیت مدنی ا قرآن به دست میآید لزوم احترام بـه مـال
جان و آبروی دیگران است.
فقهای عظام در مدرک قاعده احترام مـال مسـیمان بـه چنـدین آیـه خـریفه توسـل
جستهاند و با اخاره به این آیات تیرف بـدون اجـا ه و بـه باطـل در مـال دیگـران را
نامشروع دانستهاند.

9ـ .9آیات
نصستین آیه مورد استناد فقها (نراقی  0001ج 01ص /01روحانی قمی [بیتـا] ج10
ص )011آیه «الَتَأْکلُوا أَمْواالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِالّ أَنْ َتَکونَ َتِجااَةً عَنْ َتَرا » اسـت کـه در آن
تیرف در اموال دیگران بدون جیب رضایت صاحب مال یا بـدون وقـوع معامیـهای ا
سر خوق و رغبت ا جانب طرفین مورد نهی واقع خده است.
مطابق نظر فقها (بحرانی آلعیـفور  0031ج 01ص /001کـالمی [بـیتـا] ج0
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ص )01مقیود ا «أکل» در این آیه هرگونه تیرف است و آمدن «أکل» در آیـه بـدین
دلیل است که خوردن میداق آخکار تیرف است .در نتیجه مطابق آیه هرگونه تیـرف
در اموال دیگران اگر بدون رضایتخان و به صورت باطل باخد ممنوع است.
آیه دیگر با «احترام» درباره ارتباط وجین مرتبط است که قرآن بـه مـردان امـر
می کند مهریه نان را به طور کامل بپردا ند؛ ولی اگر نـی ا روی میـل و رضـایت
باطن و طیب خاطر بصشی ا مهریه ای را که دریافت کـرده اسـت بـه مـرد مسـترد
دارد آنگاه مرد حق دارد آن مقدار را برای خود بردارد « :فَإِنْ طِبْنَ لَکمْ عَنْ شَی ءٍ مِنْاهُ

نَفْساً فَکلُوهُ اَنِیئاً مَرِیئاً :اگر آنها چیزی ا آن را با رضایت خـاطر بـه خـما ببصشـند
حالل و گوارا میرف کنید» (نساء.)0 :
آنچه در معنای «أکل» گفته خد در اینجا وضوح بیشتری دارد؛ چون مهریه قابل اکل
نیست؛ بنابراین منظور ا «أکل» هرگونه تیرف است.
فقها معتقدند این آیه با مفهوم خرط بر عدم جوا تیرف وج در مهریـه ن بـدون
رضایت و طیب خاطر او داللت دارد؛ ولی میتوان با داللت فحوا و اجماع عـدم جـوا
تیرف را به همه موارد تیرف در اموال دیگران سرایت داد و نتیجه عام و کیی گرفـت
(نراقی  0001ج 01ص /01روحانی قمی [بیتا] ج 10ص.)011
آیه دیگری که با بحث ارتباط دارد به حفظ احتـرام مـؤمن و حرمـت ایـذاء مـؤمن
اخاره دارد:
وَالَّذینَ یؤْ ُونَ الْمُؤْمنینَ وَالْمُؤْمنات بِغَیرِ مَا اکتَسَبُوا فَقَد احْتَمَیُوا بُهْتاناً وَ إِاْماً مُبِیناً :و آنان
که مردان و نان مؤمن را بیآنکه کاری [ناپسند] کرده باخند آ ار میکنند؛ بیگمان بـار
بهتان و گناهی آخکار را بر دوش دارند (احزاب.)11 :

براساس مطالب پیش گفته (سیفی ما نـدرانی  0001ص )11آیـه مـذکور هرگونـه
ایذائی را بر مؤمن حرام میداند و روخن است نهتنها خامل تهمت و آ ار و ا یت مـؤمن
میخود بیکه به دلیل اطالق خامل همه میادیق ا جمیه تیرف ناروا در مـال وی نیـز
میخود .یکی ا میادیق ایذاء حرام به طور قطع ورود خسارت بر وی و ضرررسـاندن
به اوست و با توجه به آیه کسی که بیدلیل و بدون داختن حقـی بـر مـؤمنی هرگونـه
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آ ار برساند گناه آخکاری مرتکب خده است .بر این اساس مـؤمن ا جهـت احترامـی
که دارد مورد توجه آیه قرار گرفته است.
تفاوت این آیه با دو آیه پیشین در این است که عالوه بـر تأکیـد بـر احتـرام امـوال
دیگران بر احترام عرض خرف آبرو جسم خون و ...نیـز داللـت دارد و بـه عبـارتی
فقط به احترام اموال دیگران مربوط نیست بیکه احترام اموال انفـس و حقـوق معنـوی
افراد را نیز دربرمیگیرد.

9ـ .9امکان استخراج حکم وضعی از آیات
همانگونه که در آیات اکل مال به باطل گفته خد فقها ا آیات مربوط به اکـل مـال بـه
باطل استفاده ضمان نمودهاند و آن را ا دالیل حرمت غیب دانستهانـد و ا آن ضـمان
غاصب یعنی حکم وضعی را استنباط کردهاند و نیز برخی در اتالف و تسبیب در اابـات
ضمان به این آیات اخاره کردهاند (سبزواری  0000ج 10ص .)011همچنین در بحث
فساد اجارهای که اجرت در آن تعیین نشده است بسیاری ا فقها با حکم به عدم ضمان
مصالفت کردهاند و در اابات ضمان به آیه خـریفه «الَتاأکلوا» اسـتناد جسـتهانـد (یـزدی
 0001ج 1ص.)17
در مقابل برخی معتقدند آیه «الَتأکلوا» به تنهایی داللتی بر ضمان به معنـای وجـوب
رد مثل یا قیمت در صورت تیفخـدن مـال دیگـری نـدارد (موسـوی قزوینـی 0001
ص /103همو  0010ج 1ص .)103ا نظر این گروه غایت ادله احترام ا جمیـه ایـن
آیه حکم تکییفی حرمت در صورت بقای عین مـال اسـت و حکـم وضـعی مبنـی بـر
جبران خسارت در جایی که عین تیف میخود ا آیه برداخت نمیخود؛ بنابراین آیه بـه
تنهایی داللتی بر ضمان نمیکند (همان).
این نظر موافق استداللی است که ا میر ای قمی درباره آیه مـذکور طـرح خـده کـه
معتقد است حرمت مربوط به بطالن معامیه میباخد و حرمت مورد اخـاره در ایـن آیـه
به دلیل متعیق غیربودن مال نیست.
اما میتوان گفت حتی اگر معتقد خویم ا این آیه فقط حکم تکییفی حرمت تیرف
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در اموال دیگران بدون اجا ه و رضایتخان استصراج میخود و داللتی بر ضمان نـدارد
میتوان با توجه به آیات مربوط به توبه ضمان را برداخت کرد؛ چون مطابق این آیـات
توبه در امور مربوط به حقالناس عبارت است ا با گرداندن مال به صاحبانخان که این
همان ضمان و حکم وضعی مد نظر است.
درباره آیه دوم نیز مشصص است لزوم رضایت و طیب خاطر وجه یا هـر صـاحب
مال دیگری به دلیل احترامی است که قرآن برای آنها قائـل مـیباخـد و همـین احتـرام
ایجاب میکند تا چنانچه تیرف بدون رضایتی صورت گرفت و مالی تیف خد جبـران
خسارت صورت گیرد.
آیه مربوط به تحریم ایذاء نیز داللت بر ضمان دارد؛ با این توضیح کـه ایـذاء مـؤمن
هم حدوااً و هم بقائاً مورد نهی است .حکم تکییفی حرمت ایذاء مؤمن و حرمت بـرو
خسارت و ایراد ضرر بر وی اگر به حکم وضعی جبران خسارت و برطرفکردن ضـرر
منجر نشود در نتیجه ایذاء همچنان باقی خواهد ماند که این بقا نیز مورد نهی آیـه قـرار
گرفته است؛ پس آیه داللت بر ضمان نیز خواهد داخت .البته نکتـه مهـم اینکـه ممکـن
است موضوع به دلیل ماهیتش قابییت بر مهگرفتن نداخته باخد؛ برای مثال ایـذا مـؤمن
در امور مربوط به عرض اگرچه به لحاظ تکییفی غیرمجا است؛ ولی به لحاظ وضـعی
قابییت بر مه قرارگرفتن نیز ندارد.

9ـ .9امکان مبنا قرارگرفتن احترام برای مسئولیت مدنی
در برخی کتب حقوقی برخالف ادله پیشین مسئولیت مـدنی احتـرام بـه عنـوان مبنـای
مسئولیت مدنی طرح خده است (حکمتنیا  0011ص .)011انتصاب این دلیـل قرآنـی
مسئولیت مدنی به عنوان مبنا در صورتی ممکن است کـه اوالً امکـان اسـتصراج حکـم
وضعی جبران خسارت ا دیگر منابع استنباط احکام به ویژه روایات مربوط بـه احتـرام
نیز ممکن باخد؛ اانیاً بتوان قیمروی برای آن در نظر گرفت که خامل همـه اقسـام یـان
(بدنی مالی و معنوی) گردد.
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9ـ .9امکان استخراج حکم وضعی از روایات مربوط به احترام
دلیل احترام که برگرفته ا قاعده اصطیادی احترام است عالوه بر آیاتی کـه گذخـت ا
برخی روایات نیز قابل دریافت میباخد .ا امام صـادق نقل خده است که رسـول خـدا

در حج ةالوداع در موقف منی ایستادند و جمالتی فرمودند که ا آن جمیه است« :أَلَا مَانْ

کانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَة فَلْیؤَدِّاَا إِلی مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَیهَا؛ فَإِنَّهُ لَایحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِم وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِاهِ»
(کیینی  0037ج 00ص .)110همچنین در بصشی ا وصایای پیـامبر بـه ابـو ر غفـاری
آمده است« :یا أَبَاذَاٍّ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوق وَ قِتَالُهُ کفْر ا وَ أَکلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعَاصِیاهللِ ا وَ حُرْمَةُ مَالِهِ

کحُرْمَةِ دَمِهِ» (حرّ عامیی  0031ج 01ص.)110
به رغم وجود این آیات و روایات برخی فقها قائل انـد کـه مـدرک اصـیی ایـن
قاعده بنای عقالست (سبزواری  0000ج 13ص ) 107و خارع رویّه معمول میـان
مردم را امضا کرده و نه تنها ردعی ا نا حیه خارع بر آن نرسیده اسـت بیکـه مطـابق
روایات به امضای خارع رسیده و حتی برخی آن را ا ضـروریات دیـن دانسـته انـد
( بحرالعیوم  0030ج 0ص.)71
درباره امکان استصراج حکم وضعی ا روایات مربوط به احترام برخی فقها با توجه
به روایتی که ا پیامبر خطاب به ابو ر کر خد معتقدند چـون روایـت چهـار حکـم را
همراه با یکدیگر کر کرده است و ناسزاگویی به مؤمنان جنگیدن با ایشـان ا مؤمنـان
غیبتکردن و احترام مالخان را با یکدیگر آورده است و چون سـه مـورد اول فقـط بـه
احکام تکییفی مربوط است به همین دلیل مورد چهارم یعنی تیرف در مال دیگـران را
نیز باید همینگونه معنا کرد؛ یعنی روایت در مقام بیان خدت گناه تیـرف غیرمجـا در
مال مردم است .بر این اساس اینکه در برخی روایات مال به دم تشـبیه خـده اسـت ا
این جهت نیست که هردو سبب پرداخـت خسـارت باخـند؛ یعنـی دیـه در مـورد دم و
پرداخت خسارت در مورد مال باخد بیکه لاهر سیاق عبـارت روایـات در تشـبیه مـال
مسیم به خون او این است که همان ااری که بر تعرض به خون و جان مسیمان مترتـب
میباخد بر تعرض نسبت به مال مسیمان نیز مترتب است و آن اار چیـزی نیسـت جـز
تشدید مبغوضیتی که باعت خدت عقاب و مجا ات میخـود (ر.ک :آخونـد خراسـانی
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 0031ص /00حکیم  0001ج  00ص /01اصفهانی  0001ج 0ص.)011
به این استدالل پاسخ داده خده است (محقق داماد یـزدی  0031ج 0ص )100کـه
چهار حکم مندرج در حدیث یکسان بیان نشدهاند بیکه با امعان نظر بـه خـوبی معیـوم
می گردد موضوعات سه حکم دیگر سه عمـل ا اعمـال مکیفـان اسـت؛ ولـی دربـاره
موضوع مورد بحث گفته نشده است که تیرف در مال او تا در ردیف سه مورد پیشـین
قرار گیرد بیکه لسان تغییر کرده گفته خده است حرمت مال او هماننـد حرمـت خـون
وی است؛ بنابراین باید مفهوم حرمت یعنی احترام مال و احترام خون کـه بـه یکـدیگر
تنزیل و تشبیه خدهاند تحییل خود.
استدالل دیگر گروه اول یعنی معتقدان به داللت روایات بر حکم تکییفـی و نـه
حکم وضعی این است که این قاعده نمی تواند برای خود موضوع محقق کند؛ یعنی
مثالً در بحث اموال مزاحمت و تعرضی که به حکم قاعده احترام اموال باید ا آن
میون باخند فقط نس بت به مال موجود قابل تیور است و نسـبت بـه مـال معـدوم
قابل تیور نیست؛ یعنی حقیقت مزاحمت در مال فقط در مال موجود معقول اسـت
و تیور آن در مال معدوم نه حدوااً و نه بقائاً عاقالنه نیست .بر این اساس در مال
معدوم مزاحمتی نیست تا رفع آن واجب باخد و عدم رفع آن ابقای آن تیقـی خـود
(اصفهانی  0001ج 0ص.)010
در مقابل قائالن به خناسایی حکم وضعی نسبت به قاعده احتـرام مـیگوینـد مفـاد
قاعده این است که عالوه بر اینکه تعرض نسبت به اموال دیگران تکییفاً ممنـوع اسـت
در صورت تعرض به عنوان یک حکم وضـعی خسـارت وارده نیـز بایـد تـدارک خـود
(مکارم خیرا ی  0000ج 1ص)101؛ با این توضیح که احترام امـوال و اعمـال انسـان
جزئی ا حقیقت معنای مالکیت و تسیط انسان بر اموال و منافع اوست؛ چون بدون این
احترام مالکیت و تسیط تحقق نمییابد؛ بنابراین دیگران بدون ا ن مالک حق تعـرض و
مزاحمت ندارند و چنانچه در اار مزاحمت و تعرض آنان تیف واقع خود باید خسارت
تدارک خود.
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اصفهانی میگوید:
برای خصص دو حیثیت وجود دارد؛ اول حیثیتی که نالر به تسیط مالک است (در مثل
اموال) که متضمن احترام سیطنت اوست و مستیزم آن است که کسی حق ندارد به ایـن
سیطنت با تیرف و غیر آن بدون رضای خصص تعدی کنـد؛ دوم حیثیتـی اسـت کـه
براساس آن نمیتوان با متعیق آن به گونهای رفتار کرد که آن را در حد چیزی بیار ش
و مهدور تنزل دهد و عدم تدارک مالیت یا عـوض آن در فـرض تعـدی در واقـع بـه
معنای مهدور تیقیکردن آن است؛ بنابراین رعایت ار ش مالی یا معاوضـی آن در گـرو
تدارک آن پس ا اتالف و استیفا و ماننـد آن اسـت در حـالی کـه رعایـت مالکیـت و
سیطنت صاحب آن (حیثیت اول) صرفاً به ایـن اسـت کـه بـدون ا ن مالـک تیـرفی
صورت نگیرد (اصفهانی  0001ج 0ص.)010

براساس این دیدگاه میان احترام و ضمان تـال م وجـود دارد و مزاحمـت در همـه
حیثیات اخصاص حدوااً و بقائاً ممنوع است و عدم تدارک پس ا تعـرض و مزاحمـت
نیز در حقیقت مزاحمت ممنوعی است که خارع در آن رخیـت نـداده اسـت و اینکـه
گفته خود حقیقت مزاحمت فقط بر آنچـه موجـود اسـت صـادق مـیباخـد و جریـان
مزاحمت در معدوم حدوااً و بقائاً معقول نیست پذیرفته نیست.
همچنین در استدالل به تال م احترام و ضمان اینگونه استدالل کردهاند (محقق داماد
یزدی  0031ج 0ص )101که چون مطابق برخی روایات احترام مال به منزله احتـرام
خون قرار داده خده است و چون مفاد این جمیه عام میباخد؛ پس همـه احکـام خـون
مردم بر مال آنان نیز مترتب است؛ یعنی هرآنچه ا باب احترام برای خون اابـت اسـت
برای مال نیز اابت میباخد و بیخک احترام خون بـه آن اسـت کـه اوالً هـیچکـس بـه
ریصتن خون دیگری مجا نیست؛ اانیاً بر فرض ارتکـاب خـون او نبایـد هـدر بـرود؛
نتیجه آنکه در مال نیز چنین است؛ یعنی اول اینکه تیـرف غیرمـأ ون ممنـوع و حـرام
است؛ دوم اینکه تیرف و تعدی غیرمجا نباید بدون تدارک و جبـران گذاخـته خـود؛
االثاً اگر تیرف و مزاحمت حرام است این عمل حرام تا مانی که به وسییه متیـرف
جبران و تدارک نشود کماکان اضرار محسوب میخود؛ چـون مزاحمـت تـداوم دارد و
رفع مزاحمت جز ا راه تدارک یان محقق نمیخود؛ بنابراین حتـی اگـر مفـاد روایـت
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حکم تکییفی باخد با هم ال مه آن ضمان خواهد بود.
نکته دیگری که به درستی مورد توجه برخی نویسندگان قرار گرفته است اینکه حتی
اگر قاعده احترام به خودی خود و به داللت مطابقی ضمان را افاده نکند؛ ولـی ا آنجـا
که قاعده احترام صغرای قواعد کیی همچون قاعده اتالف تسبیب یا اسـتیفا بـه خـمار
میرود با تحقق هریک ا این عناوین ابوت حکم وضعی ضمان در این موارد در گرو
تحقق موضوع و ا جمیه احترام در ناحیه موضوع است .در ایـن صـورت قاعـده یـد
اتالف و تسبیب در واقع درصدد اابات ضمان مال محتـرم اسـت نـه آنچـه احتـرام آن
غیرمحر باخد (قنواتی و جاور  0013ص.)01

9ـ .9قلمرو مبنای احترام
پذیرش احترام به عنوان مبنای مسـئولیت مـدنی فقـط دربـاره خسـارات بـدنی و مـالی
نیست بیکه خامل خسارات معنوی و خسارات مربوط به آبرو اعتبـار حیثیـت و امـور
عرضی نیز میگردد .به همین دلیل برخی محققان تیریح کردهاند که منظـور ا احتـرام
فقط احترام «مال» نیست بیکه احترام مالک مد نظر است (صدر  0013ج 0ص.)110
در برخی روایات نیز احترام و آبروی مؤمن ا احترام خانه خدا باالتر دانسـته خـده
است (حرّ عامیی  0031ج 00ص )101و مطابق برخی دیگر ا روایات برای خداوند
عزّوجل پنج حرمت وجود دارد؛ حرمت رسول خدا حرمت آل رسول حرمت کتـاب
خدا حرمت کعبه و حرمت انسان مؤمن (کیینی  0037ج 1ص .)037با توجه به ایـن
روایات بسیاری ا فقها عرض و آبروی مؤمن را همسنگ خون او قرار دادهاند (نجفـی
 0110ج 00ص /1خهید اانی  0000ج 03ص )011و حتی میان نده و مرده مـؤمن
تفاوتی قائل نشدهاند و پس ا مرگ نیز احتـرام عـرض او را یـل حکـم قـرار دادهانـد
(خهید اول  0001ج 1ص /07کرکی عامیی  0000ج 0ص)011؛ بنابراین همانگونه
که مال ا جهت انتساب به مؤمن احترام دارد و در صورت تضییع باید تدارک خود بـه
طریق اولی عرض و آبروی مؤمن نیز محترم است و در صورت خدخهدارخدن بایـد تـا
جایی که ممکن است جبران گردد.
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روایت صدوق ا پیامبر که فرمودند« :سبابالمؤمن فسوق و قتاله کفار و أکال لحماه مان

معصیةاهلل و حرمه ماله کحرمة دمه» نیز به قرینه سیاق میتواند این برداخت را تقویـت کنـد
که چون ممنوعیت و مبغوضیت «سبّ» «قتال» «غیبت» و حرمـت «مـال» و «خـون» در
یک سیاق مورد لحوق حکم قرار گرفته است و وحدت سیاق وجود دارد؛ پـس عـرض
مؤمن نیز متعیق قاعده احترام است (ر.ک :قنواتی و جاور 0013ص.)01
همچنین به دلیل قیاس اولویت نیز میتـوان حیثیـات معنـوی اخـصاص را مشـمول
قاعده احترام فقهی قرار داد؛ یرا مسیّم است که در نظر خـارع و نیـز ا دیـدگاه عـرف
ـ در بیشتر موارد ـ حرمت «عرض» و آبرو ا حرمت «خون» و حرمت خون ا حرمت
«مال» به ترتیب ا اهمیت بیشتری برخوردار است؛ ولی نکته مهم اینکه براساس مطالـب
پیش گفته برخی ا امور در نظر خردمندان قابییت بر مه قرارگـرفتن نـدارد .در اینجـا
عالوه بر احرا اضرار یا ایذا باید دلیل خرعی دیگری مبنی بر قرارگـرفتن معـادل مـالی
بر مه وجود داخته باخد .این امر در جان با عنوان دیه ا سوی خارع دیده خـده اسـت؛
ولی درباره عرض و امور عاطفی دلیل روخنی وجود ندارد .البته اینکه آیا روش دیگری
برای اابات ضمان وجود دارد یا خیر سصن دیگری است که بایـد بـه صـورت مسـتقل
مورد بحث قرار گیرد.

نتیجه
با توجه به ادله کر خده قرآنی برای مسئولیت مدنی این نتایج حاصل میخود:
 . 0در قرآن عالوه بر آیاتی که به بحث ارکان مسئولیت مدنی روش های جبـران
خســارت یــا عنــاوین خــاص موجــب مســئولیت ماننــد اتــالف تســبیب و غیــب
پرداخته اند آیاتی وجود دارد که می توان براساس آنها ادله مسئولیت مدنی و مبنـای
آن را استصراج کرد.
 . 1ا آیات مربوط به ادله قرآنی مسئولیت مدنی عالوه بـر حکـم تکییفـی (حرمـت
لیم حرمت اضرار حرمت اکل مال به باطل و وجوب احترام) امکان اسـتصراج حکـم
وضعی نیز وجود دارد و ایراداتی که درباره هریک مطرح میباخد قابل دفع است.
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 .0آیات مربوط به ممنوعیت لیم و ستم ممنوعیت ضرر دن به دیگران و ممنوعیت
اکل مال به باطل را می توان به عنوان ادله قرآنی مسئولیت مدنی و آیات مربوط به لـزوم
احترام جان مال عرض و آبروی افراد را میتوان عالوه بر دلیل به عنوان مبنای قرآنـی
مسئولیت مدنی برخمرد.
 .0درباره رابطه دلیل احترام و دیگر ادله قرآنی مسئولیت مـدنی هرچنـد ال م اسـت
در آینده سصن بیشتری گفته خود که این تحقیـق فرصـت آن را نیافـت؛ ولـی بـه نظـر
میرسد میتوان دلیل احترام را جامع دیگر ادله قرآنی مسئولیت مدنی دانست و آن را به
عنوان مبنایی برای مسئولیت مدنی تیقی کرد.
 .1آنچه ا ادله قرآنی فهمیده میخود اینکه ا نظر قرآن بیشتر مبانی مسئولیت مدنی
بر حفظ حق یاندیده مبتنی میباخد و قرآن بیشتر بـه حرمـت و حفـظ حـق یاندیـده
توجه دارد تا به نقش یانرساننده .البته ا بعضی آیات مانند آیه قیـاص یـا آیـاتی کـه
قتل خطایی را ا قتل عمد مجزا میسا ند برمیآید که قرآن بـه نقـش قیـد و تقیـیر
یانرساننده نیز بیتوجه نبوده است.
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 .1آخوند خراسانی محمدکالمبنحسـیــن؛ حاشیةالمکاسب؛ چ 0تهـران :و ارت
فرهنگ و ارخاد اسالمی 0031ق.
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 .03حرّ عامیی محمـدبن حسـن؛ وساائلالشایع ة ج 01و  00چ 0قـم :مؤسسـه
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 .01حکیم سیدمحسن؛ مستمسک العروةالوثقی؛ ج 00چ 0قم :مؤسس ة دارالتفسـیر
0001ق.
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مرعشی نجفی 0031ق.
 .01روحانی قمی سیدصادق؛ فقهالصادق؛ ج 01و [ 10بیجا] [بیتا]
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0001ق.
 .11عامیی (خهید اول) محمدبنمکی؛ ذکریالشیعة فی ححکا الشریعة؛ ج 1چ 0قم:
مؤسسه آلالبیت0001 ق.

ادله قرآنی مسئولیت مدنی
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 .10عراقی آقاضیاءالدین و عیی کزا ی؛ قاعاده ضضارر؛ چ 0قـم :انتشـارات دفتـر
تبییغات اسالمی حو ه عیمیه قم 0001ق.
 .10فاضل مقداد جمالالدین؛ کنزالعرفان فای فقاهالقارآن؛ ج 1تحقیـق سـیدمحمد
قاضی؛ چ 0قم :مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 0001ق.
 .11قنواتی جییل و حسین جـاور؛ «مبنـای احتـرام در خناسـایی و حمایـت ا حـریم
خیوصی در حو ه ارتباطات»؛ حقوق اسالمی؛ ش 11تابستان  0013ص00ـ.13
 .11کالمی فاضل جوادبنسـعد؛ مسالکاألفها إلی آیاتاألحکاا ؛ ج[ 0بـیجـا]
[بیتا].
 .17کرکی عامیی (محقق اانی) عیی بن حسین؛ جام المقاصد فی شرحالقواعاد؛ ج0
چ 1قم :مؤسسه آلالبیت0000 ق.
 .11کیینی محمدبنیعقوب؛ الکاافی؛ ج 1و  00چ 0تهـران :دارالکتـباإلسـالمیاة

0037ق.
 .11مامقانی محمدحسنبنمالعبداهلل؛ غایةاآلمال فی شرح کتا المکاسب؛ ج 0چ0
قم :مجمعالذخائر اإلسالمیة 0001ق.
 .03مجیسی محمدباقر؛ بحاراألنوار الجامعة لدرر حخبار األئم ةاألطهاار؛ ج 71چ0
بیروت :مؤسسةالطبع والنشر 0003ق.
 .00محقق داماد یزدی سیدمیطفی؛ قواعد فقه؛ ج 0چ 01تهران :مرکز نشـر عیـوم
اسالمی 0031ق.
 .01میطفوی حسن؛ التحقیق فی کلماات القارآنالکاریم؛ ج 7چ 0تهـران :مرکـز
الکتاب لیترجمة والنشر 0031ق.
 .00مقدس اردبییی احمد بن محمد؛ مجم الفائدة والبرهان فی شرح إرشااداألذهان؛
ج 00چ 0قم :دفتر انتشارات اسالمی 0030ق.
 .00مکارم خیرا ی ناصر؛ القواعدالفقهیة؛ ج 1چ 0قم :مدرسه امـام امیرالمـؤمنین

0000ق.
 .01موسوی اردبییی سیدعبدالکریم؛ فقهالحدود والتعزیرات؛ ج 0چ 1قـم :مؤسسـه
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محمود حکمتنیا و حسین هوشمند فیروزآبادی

النشر لجامعة المفید0017 ق.
 .01موسوی قزوینی سیدعیی؛ رسالة قاعدة «مایضـمن بیـحیحه یضـمن بفاسـدة»؛
چ 0قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعـه مدرسـین حـو ه عیمیـه قـم
0001ق.
 .07ـــــ؛ ینابی األحکا فی معرفةالحاالل والحارا ؛ ج 1چ 0قـم :دفتـر انتشـارات
اسالمی 0010ق.
 .01میر ای قمی ابوالقاسم؛ جام الشتات فای حجاوبةةالساااضت؛ ج 1چ 0تهـران:
مؤسسه کیهان 0000ق.
 .01نجفی محمدحسن؛ جواهرالکال فای شارح شارائ اإلساال ؛ ج 00و  07چ7
بیروت :دار إحیاءالترا

العربی 0110م.

 .03نراقی احمد؛ مستندالشیعة فی ححکا الشریعةة؛ ج 01چ 0قم :مؤسسه آلالبیـت

0001ق.
 .00هاخمی خاهرودی سیدمحمود؛ بایستههای حقوق جزا؛ چ 0تهران :نشر میـزان
0001ق.

