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  چکیده
نسبت  ،بودن الصدور یو قطع تیمصون لیقرآن به دل ،یمنابع استنباط احکام اسالم انیدر م

عـالوه بـر توجـه بـه مباحـث       آن  دارد و در يتـر  تیراهمو پ ينقش محوردیگر به منابع 
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 يو معنـو  یمـال  ،یجسـم  حقـوق و لزوم احترام به  گرانیتصرف باطل در مال د تیممنوع
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  مقدمه
 ك فعـل شخصـی بـر دیگـري وارد شـده،     لزوم جبران خسارتی که از ناحیه فعل یا تـر 

دلیل ارتباط بحث مسئولیت مدنی با ه نامیده شده است. ب »مسئولیت مدنی«اصطالح  در
شـده   اي بـه آن  توجه ویژه گوناگونحقوقی هاي  نظامنظم اجتماعی و زندگی مردم، در 

هـا   میان نظـام  هاي جبران خسارت در روشاست و با وجود اختالفاتی که در احکام و 
  دارد. بر اصل موضوع به عنوان یک ضرورت اجتماعی اتفاق نظر وجودشود؛  دیده می

قـرار   رمـد نظـ  حوزه مسئولیت مـدنی را   ،گسترده به صورتنظام حقوقی اسالم نیز 
کتاب و باب خاصی به این موضوع  ،متمرکز به صورتگرچه در کتب فقهی ؛ داده است

  دارد.اختصاص ن
بحـث   نخسـت اسـت   الزم ،در مهندسی نظام مسئولیت مـدنی در حقـوق اسـالمی   

اي  مباحث پراکنده سپسمسئولیت مدنی در هریک از منابع استنباط احکام منقح شود و 
عقل  ،تفقهی اعم از قرآن، سنّ گوناگوندر منابع  یکدیگرز که به عنوان جزایر منفصل ا

  شان برقرار شود. ارتباط منطقی و صحیح میان گردد ویکپارچه  ،و سیره عقال وجود دارد
ین منبع از میان منابع چهارگانه استنباط احکام تر مهمو  نخستین» قرآن« ،در این میان

  .داردنقش محوري  ،از تحریفبودن  دلیل مصونیت و خالیه است که ب
دیگـر  شود و بر مباحـث   می که مطرحاي  ین مسئلهتر مهم ،در مبحث مسئولیت مدنی

با دو پرسـش اساسـی    بارهموضوع مبناي مسئولیت مدنی است. در این  ،افکند می سایه
چـرا   ،اسـت؟ ثانیـاً  مکلـف  رساننده به پرداخت خسارت  چرا زیان ،اوالً ؛رو هستیم هروب

  ؟باشد میزیاندیده محق به دریافت خسارت 
 اند و کرده، نظریاتی را ایجاد اند ارائه شده پرسشهایی که در پاسخ به این دو  دیدگاه

مبانی نظري و فلسـفی کـه    ،یک دستهاند؛  دو دسته مبنا را به نمایش گذاشته بارهدر این 
براساس تجربـه و  فقط و  رندی به مبحث مسئولیت مدنی نظر داعمدتاً با رویکرد غیردین

 ـ هـم مبانی قابـل قبـولی را ارائـه دهنـد. مبنـاي تقصـیر        اند  هکوشیدگرایانه  با نگاه عقل
و هم در قسم  »فعالیتـ   خطر«هم در قسم  ،نظریه ایجاد خطر ، ـ  نوعیهم شخصی و 

 ،دیگـر  سـوي شـوند. از   بندي می در این گروه طبقه ،و مبناي تضمین حق »نفعـ    خطر«
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که با رویکرد دینی ضمن توجه بـه منـابع اسـتنباط    اند  ی دیگري طرح و عنوان شدهمبان
 بـاره که مبناي استناد عرفـی را بایـد در ایـن    اند  سعی در ارائه مبنا نموده ،احکام شرعی

  مورد توجه قرار داد.
 دیگـر  یعنـی توجـه بـه رویکـرد دینـی و منـابع       ؛در این مقاله به پیروي از نگاه دوم

کنار منبع عقل بشري و با این نگاه که عقل و تجربه به تنهـایی بـراي    استنباط احکام در
ین منبـع  تـر  مهمبا تمرکز بر  کوشیم میند، ا آل ناکافی ایجاد نظم اجتماعی مطلوب و ایده

م گرچـه معتقـدی  ؛ مبناي مسئولیت مـدنی بپـردازیم  دلیل و به مسئله  ،اط یعنی قرآنباستن
کند و الزم است همراه بررسی  نمی ام جامع مسئولیت مدنی را ترسیمنظقرآن به تنهایی 

و  نات معصـوم استنباط یعنی روایات و سنّدیگر به منابع  ،یا پس از آن مد نظرآیات 
بـه  صـددیم  منـابع دیگـر، در  با توجه به اهمیت قرآن در میان ؛ ولی نیز عقل توجه شود

ادله و «احث مسئولیت مدنی یعنی بخش مهمی از مبموشکافانه آیات مربوط به  صورت
  از قرآن استخراج شود.» مبانی مسئولیت مدنی

گفتنی است برخی آیات که به عنوان یک دلیل و مبنـاي مسـئولیت مـدنی ذکـر     
هاي دیگر نیز به کار آیند  شوند، ممکن است در استنباط و استخراج دلیل یا دلیل می

دنبال بررسی امکان اسـتخراج مبنـا و    این مقاله فقط به .و بتوان میان آنها جمع کرد
آینـد و جمـع ادلـه را بـه فرصـت       برشمردن آیاتی است که در این بحث به کار می

  گذاریم. دیگري وامی
گفته، ساختار مقاله بدین صورت خواهد بود که هریـک از   براساس توضیحات پیش

اي مورد  گانهمبانی قابل دریافت از آیات قرآن را براي مسئولیت مدنی، در سرفصل جدا
دهیم و پس از اثبات هریک از این مبانی، با توجه به آیات مرتبط، میـزان   مداقه قرار می

احکـامی را کـه    نیـز کنـیم و   بودن بررسـی مـی   شان را از جهت تکلیفی و وضعی داللت
  نماییم. وسیله حقوقدانان اسالمی و فقها از آیات استخراج شده است، بیان می به

  . ممنوعیت ظلم1
ممنوعیت ستم بر دیگران اسـت کـه در آیـات متعـدد      ،مبناي مورد توجه قرآننخستین 
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  مورد توجه قرار گرفته است.

  . آیات دالّ بر ممنوعیت ظلم1ـ1
براسـاس  سوره نساء است که خداوند  30آیه  ،که به این مبنا اشاره دارداي  آیهنخستین 

 مسـتوجب دخـول در جهـنم    ،اکل مال دیگران به باطل را از روي ظلـم و عـدوان  آن، 
ـ  و نـاراً  هینُصل فَسوف ظُلْماً و عدواناً کذل فْعلْی منْ و« :فرماید می داند و می ـ  انَک ـ  کذل  اهللاِ یعلَ

  ».راًیسی
ـ  نَیالَّذ إِنَّ«باشد:  به ممنوعیت ظلم به یتیمان مربوط میآیه دیگر    یتـام یالْ أَمـوالَ  لُونَکأْی

  ).10(نساء: » راًیسع صلَونَیس و ناراً بطُونهِم  یف لُونَکأْی إِنَّما ظُلْماً
  پردازیم. می »ظلم«مفهوم بررسی به  نخست ،آیهمهم از بررسی نکات  پیش

ي ادر مقابل روشنایی و نور و به معن ،اول ؛از نظر لغوي داراي دو معناستاین واژه 
و مقصود از ظلم در این  باشد میمعناي دوم این واژه که معناي مصدري  ؛تاریکی است

مصطفوي، (باشد  می قراردادن شیئی در غیر موضعشبه معناي ، است همین مفهوم ،مقاله
عدالتی و  بی همچنین به ستم و .)373ص ،12 ، ج1414منظور،  ابن /170ص، 7 ، ج1402

  .)91، ص1375بستانی، روا و نابجا باشد، تعریف شده است (آنچه نا
  توجه به چند مطلب اهمیت دارد: ،آیهاین  درباره

اعم از وجه نقد و غیر آن تعریف  ،اینکه اگر مال را به هرچیزي که مالیت دارد ،اول
بلکـه   ،رف خـوردن نیسـت  ص فقطباید دانست در آیه منظور از خوردن مال یتیم  ،کنیم

؛ خوردن مصداق بارز تصـرف اسـت   ،شود می چنانچه در بعضی آیات دیگر نیز مشاهده
  گوید: می صاحب حدائقچنانچه  باشد؛ میمد نظر آیه اي  هرگونه تصرف ظالمانه بنابراین

 ؛مطلق تصرف اسـت  ،»فَلْیأْکلْ بِالْمعرُوف«در سخن خداوند متعال در  »کلأ«از  قصودم
ــان ــه  هم ــابه گون ــات مش ــه در آی ــدین *ک ــت ( ب ــیمعناس ــفور آل بحران ، 1405، عص

  .)342ص ،18 ج

                                                   
 التَـأْکلُوا  و« و »یکبرُوا أَنْ بِداراً و إِسرافاً تَأْکلُوهاو ال« ،»الْیتامی ظُلْماً الَإِنَّ الَّذینَ یأْکلُونَ أَمو«مانند آیات  *

والَکمأَم ینَکملِ ببِالْباط«. 



  یمدن تیمسئول یادله قرآن  
95

  

، 20 ج، ]تـا  بـی [روحـانی قمـی،   ( و برخی فقهـاي دیگـر   *حکاماال آیاتنویسندگان 
مشابه این  نیز )17صتا]،  ، [بیمازندرانیسیفی  /141ص، 1 ج، 1316مامقانی،  /439ص

  اند. آورده» أکل«مطلب را در معناي 
؛ ولی کند می به تصرف ناروا در مال یتیم اشاره فقطاینکه اگرچه ظاهر این آیه  ،دوم

شـود و از   می مصادیق ظلم را شامل همهتصرف ناروا یکی از مصادیق ظلم است و آیه 
بعضی از فقیهان از این آیه براي اثبات برخی ، به همین دلیل .کند می هرگونه ظلمی نهی

ل قرآنـی حرمـت و   یـ و یکـی از دال انـد   مصادیق دیگر ظلم مانند غصب اسـتفاده کـرده  
 ،1981نجفـی،   / 73ص، 2 ج، 1405راونـدي،  نـد ( ا ممنوعیت غصب را این آیه دانسـته 

 »للْمطَفِّفـینَ  ویـلٌ « و »و التَأْکلُوا أَموالَکم بینَکم بِالْباطـلِ «) و آن را در کنار آیات 12ص، 37 ج
اعم  ،آنچه ظلم محسوب شود هر اند. بر این اساس، براي اثبات حرمت غصب قرار داده

در آیـه ذکـر    ،که یکی از مصادیق آن یعنی خوردنـ   از تصرف ناروا و غصب و اتالف
  باشد. میمشمول آیه  است ـ شده

رسد آیه در مقام تفکیک میان خوردن مال یتیم از روي ظلم و  می اینکه به نظر ،سوم
 به صـورت غیرظالمانه نیست تا اینکه بگوییم تصرف در مال وي  به صورت آنخوردن 

ه جبران خسارت ندارد. این مطلب بـدین جهـت   فاقد ایراد است و نیازي بغیرظالمانه، 
از تصرف ظالمانـه در مـال یتـیم نهـی      ،خداوند در آیهاند  گردد که برخی گفته می طرح

بلکـه از روي   ،ظالمانـه  بـه صـورت  در حالی که ممکن است متصـرف نـه    ،کرده است
مثالً متصرف وصی باشد و اجرت وصایت  ؛در مال وي تصرف کند ،استحقاقی که دارد

المثل خود را  تکاري براي یتیم انجام دهد و اجر ،ود را از مال یتیم بردارد یا متصرفخ
از است، از مال او بردارد یا اینکه به وي قرض دهد و در مقابل به میزانی که قرض داده 

  .)307ص، 2 ج، 1405راوندي، ( اموال او بردارد
گرفتن  در مورد قرضبرخی دادن متصرف به یتیم،  برخالف سخن اخیر درباره قرض
                                                   

 و المـال،  منافع أعظم ألنه بالذّکر األکل خص انما و فیه یتصرّفون و یأخذونه الّذین أي »االَّذینَ یأْکلُونَ الرِّب« *
 یـأْکلُونَ  الَّـذینَ « قولـه  و »بِالْباطـلِ  بینَکم أَموالَکم التَأْکلُوا و« قوله نحو کثیراً، القرآن فی ذلک نظیر وقع قد

  ).38ص، 3 جتا]،  [بی، (کاظمی والتصرف األخذ مطلق به أرید مما ذلک نحو و »امیتالْی أَموالَ
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متصـرف در مـال    ،در صورت قرض و تصرف در مال یتیماند  گفتهمتصرف از مال یتیم 
، 11، ج1403، مقدس اردبیلـی (کند  ند، بلکه در مال خودش تصرف میک نمی او تصرف

توانـد تصـرف    مـی  و اکل مال یتیم اسـت  نیزرسد این تصرف  می به نظر ؛ ولی)486ص
  ظالمانه تلقی شود.

 ،آید اینکه تصرف ظالمانه و ناروا در مـال یتـیم   می دسته آنچه از آیه بحال،  به هر
  ممنوع و غیرمجاز است.

  امکان استخراج حکم وضعی از این آیات .1ـ2
نـدارد و   بـه دنبـال  شده در آیه را  داده عذاب وعده ،گرچه تصرف ناآگاهانه در مال یتیم

اگـر بخـواهیم   ؛ ولی نه آگاهانه استمورد اشاره آیه منوط به تصرف ظالما حکم تکلیفی
آگاهانـه تصـرف   بـودن   دیگر نیـازي بـه ظالمانـه    ،کنیم حکم وضعی نیز از آیه استخراج

آگاهی، تصرف ظالمانـه  یا بدون قصد و آگاهی قصد و  با شخص متصرفاگر نیست و 
در گونـه کـه    در واقع همـان گردد.  می در هر صورت مشمول حکم وضعی ،داشته باشد

ظلـم   ،عدالتی و ستم و آنچه ناروا و نابجا باشـد  هرگونه بی گفته شد،مفهوم لغوي ظلم 
؛ حتـی اگـر شخصـی    نیسـت  قصد و عنصر معنوي شرط ،است و در صدق عنوان ظلم

در حالی که واقعـاً مـال متعلـق بـه دیگـري       ،کند می تصور کند که در مال خود تصرف
 به وسـیله ن مطلبی است که در موارد مشابه نماید. ای می عنوان ستم و ظلم صدق ،باشد

قصد اتالف و قصـد ظلـم شـرط     ،فقها مورد توجه قرار گرفته است و در ضمان اتالف
  ).61ص ،(همان دانسته نشده است

ضـمان و  امکان استخراج حکـم وضـعی    ،است مهمآنچه در بحث مسئولیت مدنی 
رسـد حکـم تکلیفـی     مـی  ظـر بـه ن  بـاره . در این باشد میالزام به جبران خسارت از آیه 
 مسـتلزم کشـف حکـم وضـعی     »حرمت« مستنبط از آیه ،ممنوعیت تصرف در مال یتیم

 ،بـه عبـارت دیگـر    .ممنوعیت ظلم با زدودن آثار ظلم مالزمـه دارد ؛ زیرا است »ضمان«
و این به معنـاي   باشد می بردن آن و آثارش الزم میاناز  ،که ظلم ممنوع است گونه همان

حکـم تکلیفـی   «اسـت. کسـی کـه بـه      زیاندیدهصرف به جبران خسارت اشتغال ذمه مت
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پذیرد که بر چنین متصرفی توبه الزم اسـت و در توبـه    می به ناچار ،باشدقائل  »حرمت
بازگرداندن حق و جبـران خسـارت    ،گام ، نخستیناستمربوط الناس  اموري که به حق

 آثار ظلم از لوازم توبه محسوبوي در حالت سابق است و زدودن دادن  و قرار زیاندیده
ـ فرما یربا م یفه قرآن دربارهه شریکه آ چنانشود؛  می ـ و إِنْ تُبـتُم فَلَ «د: ی : مکس أَمـوال وم رؤک
ـ نیب و نه ستم مـى  دیکن نه ستم مى ،هاى شما از خودتان است هیسرما د،یاگر توبه کن و  »دی
 أَصـلَح  و ظُلْمـه  بعد منْ تاب فَمنْ«به آیه  ،سرقت بارهجمهور فقها درهمچنین  .)279: بقره(

بـا توجـه بـه عبـارت     و  انـد  اشـاره کـرده   )39: مائده( »میرح غَفُور اهللاَ إِنَّ هیعلَ تُوبی اهللاَ فَإِنَّ
فاضـل  ( اند و آمرزش دانستهبازگرداندن مال و جبران خسارت را از لوازم توبه ، »أصلح«

  ).384ص، 3 ج، 1427اردبیلی، موسوي  /351ص، 2 ج ،1419مقداد، 
الناس  فأما أموال« :گوید می آیه بارهبا اشاره به نظر فقهاي شیعه و اهل تسنن در جزیري

  .)298ص، 5 ج، 1419مازح، (جزیري، غروي و  »ما قال جمهور العلماءکهم یفالبد من ردها إل
 الناس دانسته شده است. یکی از ارکان توبه، بازگرداندن حقهمچنین در روایات نیز 

رد: کـ شـان رفـت و عـرض    یله نخع نـزد ا یاز قب یه بزرگکنقل شده است  باقرامام از 
ت کحضـرت سـا   ».ست؟همن  يبرا يا ا راه توبهیام، آ بوده ینون والکتا حجاجزمان  از«

همـه   ه حـق کنیمگر ا !ریخ«ه حضرت فرمود: کرد کرار کخود را ت پرسشبار  گرید شد.
  .)329ص، 75ج ، 1410مجلسی، (» داران را به آنها برسانی حق

آنها این اسـت   نخستیند که نکن می شرایطی را ذکر ،ط توبهیان و شراکار درباره فقها
الی و جـانی ـ بـه آنـان     مـ ـ اعـم از  رده اسـت  کـ ع یناحق ضـا ه ه بکحقوق مردم را  که

  .)353، ص1419فاضل مقداد، (برگرداند 
متصـرف   فقـط آیا  ،مشغول است زیاندیدهاگر بپذیریم ذمه متصرف در مقابل  اکنون

 نیـز حـق مطالبـه و دریافـت خسـارت دارد؟      زیاندیدهوظیفه جبران خسارت را دارد یا 
روشن است که پذیرش حق مطالبه زیاندیده نیز به داللت التزامی حکم وضعی، جبـران  

رف نسـبت بـه        رساننده را به دنبال دارد و ایراد خسارت زیان توجـه حکـم تکلیفـی صـ
  سازد. رساننده را بر لزوم جبران خسارت مرتفع می زیان

کـه   یکسـ : سـبیلٍ  مـنْ  علَـیهِم  مـا  فَأُولئـک  ظُلْمه بعد انْتَصرَ لَمنِ و«فرماید:  قرآن کریم می
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ـ کند، ا یو دادخواه ردیاگر انتقام گ ،مورد ظلم و ستم واقع شده او  بـر  یو نکوهشـ  رادی
  ).41: شوري» (ستین

رساننده بر جبـران   مطابق آیه شریفه، زیاندیده نیز حق مطالبه دارد و میان وظیفه زیان
  خسارت و حق مطالبه زیاندیده، مالزمه وجود دارد.

  به دیگرانزدن  ممنوعیت ضرر .2
زدن به دیگري اسـت کـه در آیـات     آن، ممنوعیت ضرردومین مبناي مستنبط از آیات قر

  شود. از قرآن مشاهده می متعددي

  بر ممنوعیت اضرار به دیگران . آیات دال2ّـ1
لمـه  ک آشـکارا ه ک یاتیآ ،گروه اول ؛شود می دو دسته آیات در قرآن مشاهدهاین باره در 

  د:نا ضرار را در متن خود داریضرر 
ـ ز فرزنـد  ينگاهدار در مادر دینبا: التُضَار والدةٌ بِولَدها و المولُود لَه بِولَده  نـه  و نـد یب انی

  .)233 :بقره( فرزندش بسبب فرزند صاحب
نَّکأَسنْ نُوهم ثُیح کسنْ نْتُمم  ـدجکوم نَّ  ووهـ  التُضـآر ـ  قُوایلتُضَ  طـالق [ زنـان  و: هِنَّیعلَ

ـ ا نشسته خود هک یانکم در را ]شده داده  و دیـ گردان نکسـا  شیخـو  وسـع  قـدر  بـه  ،دی
  .)6: طالق( دیریگ تنگ شانیبرا هکآن يبرا ،دیرسانم رنج شانیاه ب ]نکمس نفقه  در[
کـه   )282 :بقـره ( »ید به نویسنده و شاهد ضرري برسدو نبا: دیاتب و الشَهِکضار یو ال«

  ی است.ت سند و گواهیتثباین امر درباره 
نَّ  ولَهلَغْنَ أَجفَب اءالنِّس إِذا طَلَّقْتُمو رُوفعنَّ بِموهرِّحس أَو رُوفعنَّ بِمکوهسنَّ  فَأَمکوهسالَتُم

و هنگامی که زنان را طالق دادید و به پایان عده خود نزدیک شدند، آنان : ضرَاراً لتَعتَدوا
کردن] به طور شایسته نگه دارید یا [با ترك رجوع] به نیکی و درستی رها  را [با رجوع

  .)231 :بقره( زدن نگه ندارید نان را براي آزاررساندن و زیانکنید و آ
ي [مسجد ه مسجدک یسانک: الْمؤْمنینَ والَّذینَ اتَّخَذُوا مسجِداً ضراراً و کفْراً و تَفْرِیقاً بینَ

سـاختن   نـده کدن حـق و پرا یدن و پوشانیرسانضرار در مقابل مسجد قبا] را وسیله ضرر
  .)107 :توبه( اند ساخته  نامؤمن
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»صد وعنْ بىی ۀٍیموص  ا أَورَیغَ نٍید بِه ضَارپـس از   ها و سـهام مربـوط بـه ارث    فرض»: م
بـه وراث تعلـق    ،ت قصد اضـرار بـه ورثـه نداشـته اسـت     یه مک ینیت و دیاخراج وص

  .)12 :نساء( گیرد می
، 1418عراقـی،  انـد (  در بحث ضرر مورد توجه غالـب فقهـا قـرار گرفتـه     این آیات

ـ ی) و اگرچه از اضرار در موارد مع 39ص آنهـا را ممنـوع    ه،کـرد  یخصـوص نهـ  ه ن و ب
 /93، ص1419، تبریزي جعفرياست ( درستی گفته شدهه که ب گونه همان یول ؛سازد یم

ـ   یتیگونه خصوص چیاین موارد ه ،) 132ص، 1 ، ج1406، محقق داماد یزدي ه ندارنـد و ب
حکم کلـی ممنـوع    به صورتگفت قرآن هرگونه ضرر و اضراري را توان  می طور کلی

بـا  ـ   نیت و دیوص مسئلهدر  مثالً کند که اگر می قیاس اولویت اقتضا؛ زیرا ساخته است
دن ممنوع بوده باشـد، بـه طریـق    یطبق آیه ضرر رسان ـ  ت بوده استیه مال خود مکنیا

  نیز ممنوع خواهد بود. يگریت دیجان و شخص ،اولی ضرر به مال
ممنـوع بـوده    كودکرسد ضرر به  یبه نظر نم ،م قاطعانه عقلکبه ح بر همین اساس

ماننـد بزرگسـاالن    ی،ن اجتماعیو قوان یعیروش طب کودك هنوز به لحاظه کنیبا ا؛ باشد
و  یضرر به بزرگساالن از نظـر مـال   یول ؛ده استکرت نیتثبدر جامعه ت خود را یموقع
 و ات مزبور مطرح شـده یه در آک یموضوعات ،به عبارت دیگر نداشته باشد. یمانع یجان

ها آن انـدازه   انسان بااهمیتشئون  دیگردر مقابل  ،وارد شده است یاز اضرار در آنها نه
ج آن دوران را مطـرح  یـ ل رائه مساکنیات به اضافه ایآن آ همهقت یو در حق یستن مهم

ضـرر را ممنـوع    هرگونـه  ،ده اسـت کـر  يریو از اضرار در آن موارد جلـوگ  کرده است
  ).94، ص1419جعفري تبریزي، ( سازد یم

انـد؛ ولـی    از واژه ضرر یا ضرار استفاده نکـرده  آشکاراند که گرچه ا آیاتی ،گروه دوم
انـد؛   حق یتیمان یا قتل یک انسان را ممنوع ساخته کردن برخی امور ضرري مانند پایمال

مال مرغوب یتیم با مال نـامرغوب   کردن از مخلوط ،در دومین آیه سوره نساءالً قرآن مث
  کند: نیز از خوردن مالشان نهی میکسی که با وي مرتبط است و 

ىیآتُوا الْ وتَام  و مالَهودلُوا الْخَبِ أَمبِیبِالطَّ ثَیالَتَتَب إِلَـى  و مالَهوکـانَ      الَتَأْکلُوا أَم إِنَّـه کمالـوأَم
ـ بده آنها به ]دندیرس رشد حد به هک یهنگام[ را مانیتی اموال و :راًیحوباً کبِ  امـوال  و! دی
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 خودتـان  امـوال  همراه را آنان اموال و! دینکن عوض ]آنها[ خوب اموال با را، ]خود[ بد
  ).2(نساء:  است یبزرگ گناه نیا رایز ؛دینخور ]نمودن لیتبد ای ردنک مخلوط با[

  :دیگري درباره قتل چنین آمده استدر آیه 
التَقْتُلُوا و الَّتی النَّفْس  رَّمقِّ إِالَّ اهللاُ حبِالْح نْ ولَ مظْلُوماً قُتم لْنا فَقَدعج یهلولْطاناً لس رِففَالیس 

 جـز  د،یشـ کن شـمرده،  حـرام  را خونش خداوند هک را یسک و :منْصوراً کانَ إِنَّه الْقَتْلِ فی
 قـرار  ]قصـاص  حـق  و[ سـلطه  شّا یول يبرا شده، شتهک مظلوم هک سک آن و! حق هب

  .)33(اسراء:  است تیحما مورد او هکچرا ؛ندکن اسراف قتل در ولی ؛میداد
انـد کـه قـرآن از آنهـا      در واقع خوردن مال یتیم و کشتن یک انسـان، امـور ضـرري   

  کرده است. نهی
  آمده است:جاي دیگري همچنین در 

نٍ کانَ ما وؤْممناً یقْتُلَ أَنْ لؤْمخَطَأً إِالَّ م نْ وناً قَتَلَ مؤْمریرُ خَطَأً مـۀٍ  فَتَحقَبنَـۀٍ  رؤْمم یـۀٌ  ود 
ـ ا هکنیا مگر برساند، قتل به را یمؤمن ستین مجاز یمانیباا فرد چیه: أَهله  یإِل مسلَّمۀٌ  نی

 يرو از را یمـؤمن  هکـ  یسـ ک ]حال نیع در و[ زند سر او از اشتباه و خطا يرو از ارک
 ،بپـردازد  او سـان ک بـه  ییخونبها و ندک آزاد را مؤمن برده یک دیبا رساند، قتل به خطا
  .)92(اسراء:  ببخشند را خونبها آنها هکنیا مگر

  . امکان استخراج حکم وضعی از آیات2ـ2
جبـران خسـارت    است و غرض ما استخراج حکم وضعی حکم تکلیفی ،حرمت اضرار

که به خداوند عالوه بر این ،که ذکر شداي  در آخرین آیهتوان گفت  . در این باره میاست
اشـاره   نیـز به حکـم وضـعی    ،و آن را ممنوع ساخته است حکم تکلیفی قتل اشاره دارد

ماهیت دیه و اینکه  بارهرد ،دانیم می که و پرداخت دیه را الزم دانسته است. چنان کند می
 کم دستدر اینکه ماهیت دیه ؛ ولی نظر است اختالف ،مجازات است یا جبران خسارت

اتفـاق نظـر وجـود     ،بلکه پرداخت خسارت است ،در موارد قتل خطئی مجازات نیست
این سخن قابـل پـذیرش    .داشته است مد نظردارد و قرآن در مورد آن حکم وضعی را 

سـخنی از حکـم    اند، تی که در قرآن به بحث ضرر و ضرار پرداختهنیست که بگوییم آیا
جـه  یه در نتک یپرداخت خسارت مثالًـ  یم وضعکوضعی و جبران خسارت ندارند و ح
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گردد و بـه مالحظـه    ینم نباطات مزبور استیم از آیبه طور مستق ـ  ضرر وارد شده است
  ).96، ص(همان دارداحتیاج  یمآخذ فقه دیگر

التُضَار «) از دو آیه 157، ص1419شاهرودي، (هاشمی عالوه بر این، برخی فقها 
هـاي زنـدگی    دادن و هزینه کند حق شیر که حکم می» التُضاروهنَّ«و » والدةٌ بِولَدها ...

گرفته باردار را باید پرداخـت،   هاي زن طالق مادران را تا پایان شیردهی و نیز هزینه
ها را حکم  اند و معتقدند اگر فقط دستور پرداخت هزینه اط کردهحکم وضعی استنب

تکلیفی بدانیم، سخن درستی نیست، بلکه باید ضمان وضعی را نیز قائل باشیم؛ زیرا 
ها همراه با استحقاق آن بوده است و  در نگاه عرف و عقال، دستور به پرداخت هزینه

  شود. در نتیجه ضمان نیز ثابت می
أَسـکنُوهنَّ مـنْ حیـثُ سـکنْتُم مـنْ وجـدکم، و       «آیـه شـریفه   بـه   ستنادبا ا صاحب جواهر

معتقـد   زیـرا  کرده اسـت؛ حکم وضعی را استنباط  ،)6: طالق( »روهنَّ لتُضَیقُوا علَیهِنَّاالتُض
 حـاکم  ،بدین شکل که حـق زن را نپـردازد   ،اگر اضراري از جانب مرد ظاهر شوداست 

  ).184ص، 31 ج، 1981نجفی، ( و ضرر را از زن رفع نماید دنتواند دخالت ک می

  . ممنوعیت اکل مال به باطل3
 به دلیلتحقق ضمان  ،شود می مسئولیت مدنی استخراج بارهسومین مبنایی که از قرآن در

  باطل است.ه اکل مال ب

 . آیات3ـ1

  در چندین آیه به این مبنا اشاره شده است:
التَأْکلُوا و والَکمأَم ینَکملِ ببِالْباط لُوا وکامِ إِلَی بِها تُدتَأْکلُوا الْحنْ فَریقاً لوالِ مبِالْـإِثْمِ  النَّاسِ أَم 
و ونَ أَنْتُملَمـ م در ]ناحق و[ باطل به را گریدیک اموال و: تَع ـ نخور خـود  انی  يبـرا  و! دی

 قضـات  بـه  ]رشـوه  عنـوان  به[ را آن ]از یقسمت[ ،گناه به مردم اموال از یبخش خوردن
  .)188: بقره] (است گناه ار،ک نیا[ دیدان یم هک یحال در د،ینده

 تَـراضٍ  عـنْ  تجـارةً  تَکونَ أَنْ إِالَّ بِالْباطلِ بینَکم أَموالَکم التَأْکلُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا
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نْکمم التَقْتُلُوا و کمو[ باطل به را یکدیگر اموال! اید آورده ایمان که کسانی اي :أَنْفُس 
 و گیـرد  انجـام  شـما  رضـایت  با تجارتی اینکه مگر ،نخورید ]نامشروع هاي راه از

  ).29: نساء( نکنید خودکشی
سوره نساء و  161مشابه حکم مذکور مبنی بر ممنوعیت اکل مال به باطل، در آیات 

  حکم دارد.سوره توبه نیز وجود دارد که نشان از تأکید خداوند بر این  34

  . امکان استخراج حکم وضعی از آیات3ـ2
تصرف در اموال دیگران بدون جلب رضایت صاحب مـال یـا بـدون     ،مطابق این آیات

از نظر  و رغبت از جانب طرفین مورد نهی قرار گرفته است.رضا از سر اي  وقوع معامله
تصـرف   نـه هرگو ،در ایـن آیـه  » کـل أ«از قصود ) م38ص، 3، ج1413شهید ثانی، ( فقها

داللت آیه بدین صورت خواهد بود که هرگونـه تصـرف    چگونگی ،. با این مقدمهاست
خالف  رفتن آن بر میانسبب از  کردن بردن آن یا فراهم میاندر اموال دیگران از جمله از 

 ،سـخن اینکـه آیـا از چنـین ممنـوعیتی      همـه ممنوع است. اکنون  ،نظر و رضایت مالک
میرزاي  برخی چون ؛توان اشاره کرد در این باره به دو دیدگاه می ؟گردد ضمان اثبات می

باشـد   مربوط میآیات به بطالن معامله در این حرمت مورد اشاره بر این باورند که  قمی
  نویسد: است. ایشان در این باره میغیر به متعلق نیست که مال دلیل ه این و حرمت ب

ــه تعــالی  ــوالَکم«و قول ــأْکلُوا أَم ــلِ و التَ بِالْباط ــنَکم ذ ظــاهره إالضــمان.  التــدل علــی »بی
الغیـر. فالتـدل علـی انـه مـن       کل من جهۀ بطالن المعاملۀ. ال مـن جهـۀ انـه مـال    األ حرمۀ

و ما ذکرناه یحتاج إلی تأمل و لطف قریحـۀ، حتـی یظهـر     الضمان. الغصب حتی یعقب قسامأ
داللتـی بـر   » التـأکلوا «: آیـه  نالمال بالباطـل و الیکـون ضـما    لک انه یمکن أن یکون أکل

ضمان ندارد؛ چون ظاهرش حرمت أکل و تصرف از جهت بطالن معامله اسـت، نـه از   
کند که از اقسام غصب اسـت و ضـمان    جهت اینکه مال غیر است؛ بنابراین داللت نمی

را در پی دارد و این نکته که ما گفتیم احتیاج به تأمل و دقت دارد تـا اینکـه مشـخص    
ممکن است أکـل مـال بـه باطـل باشـد؛ ولـی ضـمانی وجـود نداشـته باشـد           شود که 
  ).291ص، 2 ج ،1413قمی،   (میرزاي

بدون اینکه ضمانی در  ،باطل رخ دهده بنابراین از نظر ایشان ممکن است اکل مال ب
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الیـد   درباره ضمان، براساس قاعـده علـی   میرزاي قمـی روشن است که سخن  باشد. میان
حاضر به ضمانی مربوط است کـه براسـاس اتـالف و تسـبیب     است و حال آنکه بحث 

توان گفت مطابق آیه، تصرف در امـوال مـردم بـه گونـه      شود. از این رو، می حاصل می
اتالف حرام بوده است و به خاطر قابلیت جبران چنین حرمتی تا زمان تدارك و جبران 

ی (طباطبـای مه دارد ماند. به عبارت دیگر، حرمت تصرف، با وجوب جبران مالز باقی می
 ،قاعـده  طبـق ممکن است گفتـه شـود آیـه ضـمان      ،این . افزون بر)56ص، 1425، قمی
بازگشت به ممنوعیت تصرف در  ،زیرا وجه بطالن معامله ؛نماید الید را نیز اثبات می علی

جملـه ادلـه ضـمان     جهت نیست در برخی آراي فقهی این آیات را از بی مال غیر دارد.
که اجرت در اي  یا در بحث فساد اجاره .)137ص، 2، ج1420، یحلّد (ان غاصب دانسته

و در  انـد  مسـتأجر مخالفـت کـرده   نبودن  بسیاري از فقها با ضامن ،آن تعیین نشده است
  ).57، ص1419اند (طباطبائی یزدي، استناد جسته» التأکلوا«به آیه شریفه  ،اثبات ضمان

  . احترام4
 ،لزوم احترام به مـال  ،آید به دست میچهارمین مبنایی که براي مسئولیت مدنی از قرآن 

  جان و آبروي دیگران است.
بـه چنـدین آیـه شـریفه توسـل       ،فقهاي عظام در مدرك قاعده احترام مال مسـلمان 

تصرف بـدون اجـازه و بـه باطـل در مـال دیگـران را        ،و با اشاره به این آیاتاند  جسته
  اند. انستهد نامشروع

  آیات .4ـ1
، 24 جتا]،  ، [بیروحانی قمی /18ص، 15 ج، 1415نراقی، ( آیه مورد استناد فقها نخستین

 اسـت کـه در آن  » اضٍتَرارةً عنْ تجونَ کأَنْ تَ إِالّم بِالْباطلِ کنَیم بکالَأَموالُوا کتَأْال«آیه  )199ص
از اي  یا بدون وقـوع معاملـه  تصرف در اموال دیگران بدون جلب رضایت صاحب مال 

  از جانب طرفین مورد نهی واقع شده است. ،سر شوق و رغبت
، 3 جتـا]،   ، [بـی کـاظمی  /342ص ،18 ج، 1405، عصـفور  آل بحرانی( مطابق نظر فقها
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در آیـه بـدین   » کلأ« آمدنتصرف است و  هرگونه ،در این آیه» کلأ«از  قصودم ) 38ص
مطابق آیه هرگونه تصرف  است. در نتیجهرف تص آشکاردلیل است که خوردن مصداق 

  ممنوع است. ،شان و به صورت باطل باشد در اموال دیگران اگر بدون رضایت
درباره ارتباط زوجین مرتبط است که قرآن بـه مـردان امـر    » احترام«آیه دیگر با 

کند مهریه زنان را به طور کامل بپردازند؛ ولی اگر زنی از روي میـل و رضـایت    می
اي را که دریافت کرده اسـت، بـه مـرد مسـترد      خاطر بخشی از مهریه  و طیب باطن

ء منْـه   فَإِنْ طبنَ لَکم عنْ شَی«دارد، آنگاه مرد حق دارد آن مقدار را براي خود بردارد: 
 ببخشـند،  شـما  بـه  خـاطر  رضایت با را آن از چیزي آنها اگر: نَفْساً فَکلُوه هنیئاً مرِیئاً

  .)4: نساء» (کنید مصرف راگوا و حالل
چون مهریه قابل اکل  ؛در اینجا وضوح بیشتري دارد گفته شد،» أکل«معناي  آنچه در

  هرگونه تصرف است. ،»کلأ«بنابراین منظور از  ؛نیست
فقها معتقدند این آیه با مفهوم شرط بر عدم جواز تصرف زوج در مهریـه زن بـدون   

اجماع، عدم جـواز   توان با داللت فحوا و می؛ ولی رضایت و طیب خاطر او داللت دارد
 موارد تصرف در اموال دیگران سرایت داد و نتیجه عام و کلی گرفت تصرف را به همه

  ).199ص، 24 جتا]،  ، [بی/ روحانی قمی18ص، 15 ، ج1415نراقی، (
من و حرمـت ایـذاء مـؤمن    به حفظ احترام مـؤ  ،آیه دیگري که با بحث ارتباط دارد

  اشاره دارد:
الَّذنؤْذُینَ یوؤْمالْمینَ ونؤْمبِغَونَ الْم ا ایاتتاتَکرِ مهلُوا بتَماح وا فَقَدببِسإِثْماً م آنان و: ناًیناً و 

 بار گمان یب ؛نندک یم آزار ،باشند ردهک ]ناپسند[ يارک هکآن یب را مؤمن زنان و مردان هک
  .)58: احزاب( دارند دوش بر را ارکآش یگناه و بهتان

هرگونـه  آیـه مـذکور    ،)62ص ،1415مازنـدرانی،  گفته (سیفی  براساس مطالب پیش
 تنها شامل تهمت و آزار و اذیت مؤمن است نه روشنداند و  می ایذائی را بر مؤمن حرام

 مصادیق از جمله تصرف ناروا در مال وي نیـز  همهاطالق شامل  به دلیلبلکه  ،شود می
طع ورود خسارت بر وي و ضرررساندن به طور ق ،ایذاء حرام شود. یکی از مصادیق می

دلیل و بدون داشتن حقی، بـر مـؤمنی هرگونـه     بی کسی که ،به اوست و با توجه به آیه
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مؤمن از جهـت احترامـی    . بر این اساس،گناه آشکاري مرتکب شده است ،آزار برساند
  مورد توجه آیه قرار گرفته است. ،که دارد

بـر احتـرام امـوال     تأکیـد در این است که عالوه بـر   پیشیندو آیه  تفاوت این آیه با
بر احترام عرض، شرف، آبرو، جسم، خون و... نیـز داللـت دارد و بـه عبـارتی      ،دیگران

بلکه احترام اموال، انفس و حقـوق معنـوي    ،نیستمربوط به احترام اموال دیگران  فقط
  گیرد. میافراد را نیز دربر

  از آیات کم وضعیامکان استخراج ح .4ـ2
آیات مربوط به اکـل مـال بـه     فقها از ،که در آیات اکل مال به باطل گفته شد گونه همان

و از آن ضـمان   اند ل حرمت غصب دانستهیآن را از دال واند  باطل استفاده ضمان نموده
و نیز برخی در اتالف و تسبیب در اثبات اند  استنباط کردهغاصب یعنی حکم وضعی را 

در بحث  همچنین .)352ص، 21 ج، 1413سبزواري، اند ( ین آیات اشاره کردها ضمان به
بسیاري از فقها با حکم به عدم ضمان  ،که اجرت در آن تعیین نشده استاي  فساد اجاره

یـزدي،  ( انـد  اسـتناد جسـته  » التـأکلوا «آیه شریفه و در اثبات ضمان به اند  مخالفت کرده
  ).57ص، 5 ج ،1419

به تنهایی داللتی بر ضمان به معنـاي وجـوب    »التأکلوا« معتقدند آیه برخی ،در مقابل
، 1419 (موسـوي قزوینـی،   شدن مـال دیگـري نـدارد    رد مثل یا قیمت در صورت تلف

غایت ادله احترام از جمله ایـن   ،از نظر این گروه .)630ص، 2 ج، 1424، همو/ 210ص
م وضـعی مبنـی بـر    عین مـال اسـت و حکـ    يحکم تکلیفی حرمت در صورت بقا ،آیه

بنابراین آیه به  ؛شود نمی از آیه برداشت ،شود می جبران خسارت در جایی که عین تلف
  همان).( کند نمی تنهایی داللتی بر ضمان

طـرح شـده کـه     مـذکور  آیه درباره میرزاي قمیاین نظر موافق استداللی است که از 
 ،آیـه ایـن  در مورد اشاره و حرمت باشد  میمعتقد است حرمت مربوط به بطالن معامله 

  .نیست مالبودن  متعلق غیر دلیل به
حتی اگر معتقد شویم از این آیه فقط حکم تکلیفی حرمت تصرف توان گفت  اما می
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، شود و داللتی بر ضمان ندارد می شان استخراج در اموال دیگران بدون اجازه و رضایت
 ،چون مطابق این آیاتکرد؛ شت ضمان را بردا ،توان با توجه به آیات مربوط به توبه می

شان که این  الناس عبارت است از بازگرداندن مال به صاحبان توبه در امور مربوط به حق
  .مد نظر استهمان ضمان و حکم وضعی 

آیه دوم نیز مشخص است لزوم رضایت و طیب خاطر زوجه یا هر صـاحب   بارهدر
و همـین احتـرام    باشـد  مـی احترامی است که قرآن براي آنها قائل  به دلیل ،مال دیگري

جبران  ،کند تا چنانچه تصرف بدون رضایتی صورت گرفت و مالی تلف شد می ایجاب
  خسارت صورت گیرد.

 ،با این توضیح که ایـذاء مـؤمن   ؛آیه مربوط به تحریم ایذاء نیز داللت بر ضمان دارد
من و حرمت بـروز  ؤحکم تکلیفی حرمت ایذاء م ت.اسهم حدوثاً و هم بقائاً مورد نهی 

ضـرر   کردن خسارت و ایراد ضرر بر وي اگر به حکم وضعی جبران خسارت و برطرف
که این بقا نیز مورد نهی آیه قـرار  در نتیجه ایذاء همچنان باقی خواهد ماند  ،نشودمنجر 

اینکـه ممکـن   البته نکتـه مهـم    پس آیه داللت بر ضمان نیز خواهد داشت. ؛گرفته است
گرفتن نداشته باشد؛ براي مثال، ایذا مـؤمن   است موضوع به دلیل ماهیتش قابلیت بر ذمه

در امور مربوط به عرض، اگرچه به لحاظ تکلیفی غیرمجاز است؛ ولی به لحاظ وضـعی  
  قابلیت بر ذمه قرارگرفتن نیز ندارد.

  امکان مبنا قرارگرفتن احترام براي مسئولیت مدنی .4ـ3
مبنـاي   مسئولیت مدنی، احتـرام بـه عنـوان    پیشینبرخالف ادله کتب حقوقی  در برخی

انتخاب این دلیـل قرآنـی    .)125ص، 1386نیا،  مسئولیت مدنی طرح شده است (حکمت
امکـان اسـتخراج حکـم     ،مسئولیت مدنی به عنوان مبنا در صورتی ممکن است کـه اوالً 

 مربوط به احتـرام  ویژه روایاته ب ،منابع استنباط احکام دیگروضعی جبران خسارت از 
 اقسـام زیـان   براي آن در نظر گرفت که شامل همهبتوان قلمروي  ،ثانیاً ؛نیز ممکن باشد

  بدنی، مالی و معنوي) گردد.(
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  امکان استخراج حکم وضعی از روایات مربوط به احترام .4ـ4
، از که گذشـت  یعالوه بر آیاتاست، احترام اصطیادي برگرفته از قاعده که احترام دلیل 

کـه رسـول   اسـت  نقـل شـده    صـادق . از امام باشد دریافت می برخی روایات نیز قابل
دند و جمالتی فرمودند که از آن جمله است: الوداع در موقف منی ایستاۀ در حج خدا

بۀِ یمالُه إِلَّا بِط حلُّ دم امرِئٍ مسلمٍ و لَایاها؛ فَإِنَّه لَیمنِ ائْتَمنَه علَأَمانَۀٌ، فَلْیؤَدها إِلی  انَت عنْدهکأَلَا منْ «
هپیامبرهمچنین در بخشی از وصایاي  .)284ص، 14 ج ،1407کلینی، ( »نَفْس   ابـوذر  بـه

ـ   کو أَ ـ  فْرٌکا أَباذَر سباب الْمسلمِ فُسوقٌ و قتَالُه ی«آمده است:  غفاري اصعـنْ مم ـهمـ  اهللاِ یلُ لَح  و
 هالۀُ مرْمکحهمۀِ درْم281ص، 12 ج، 1409عاملی،  حرّ( »ح (.  

اند کـه مـدرك اصـلی ایـن      به رغم وجود این آیات و روایات، برخی فقها قائل
) و شارع رویه معمول میان 247ص، 20 ج، 1413قاعده، بناي عقالست (سبزواري، 

حیه شارع بر آن نرسیده است، بلکـه مطـابق   تنها ردعی از نا مردم را امضا کرده و نه
انـد   برخی آن را از ضروریات دیـن دانسـته   و حتی روایات به امضاي شارع رسیده

  ).79، ص1ج، 1403بحرالعلوم، (
برخی فقها با توجه درباره امکان استخراج حکم وضعی از روایات مربوط به احترام، 

چون روایت چهار حکـم را  ند معتقد ،ذکر شد ابوذرخطاب به  پیامبربه روایتی که از 
از مؤمنـان  ، ایشـان ده است و ناسزاگویی به مؤمنان، جنگیدن با کرذکر  یکدیگرهمراه با 

چون سه مـورد اول فقـط بـه     و شان را با یکدیگر آورده است و احترام مال کردن غیبت
را  مورد چهارم یعنی تصرف در مال دیگـران به همین دلیل  ،استمربوط احکام تکلیفی 
یعنی روایت در مقام بیان شدت گناه تصرف غیرمجـاز در   کرد؛گونه معنا  نیز باید همین

از  ،اینکه در برخی روایات مال به دم تشبیه شـده اسـت   . بر این اساس،مال مردم است
یعنـی دیـه در مـورد دم و     ؛این جهت نیست که هردو سبب پرداخت خسـارت باشـند  

بلکه ظاهر سیاق عبارت روایـات در تشـبیه مـال     باشد، پرداخت خسارت در مورد مال
مسلم به خون او این است که همان اثري که بر تعرض به خون و جان مسلمان مترتب 

بر تعرض نسبت به مال مسلمان نیز مترتب است و آن اثر چیزي نیسـت جـز    باشد، می
، ی: آخونـد خراسـان  كر.( شـود  می تشدید مبغوضیتی که باعت شدت عقاب و مجازات
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  .)322، ص1، ج1418اصفهانی،  /39ص، 13ج ، 1416حکیم،  /34ص، 1406
 ) کـه  214ص، 1 ج ،1406، (محقق داماد یزدي است به این استدالل پاسخ داده شده

معلـوم   یه با امعان نظر به خـوب ک، بلاند ان نشدهیسان بیکث یم مندرج در حدکچهار ح
 بـاره در ؛ ولـی لفـان اسـت  کسه عمل از اعمـال م  ،گریم دکگردد  موضوعات سه ح یم

سه مورد پیشین ف یتصرف در مال او تا در ردکه  است موضوع مورد بحث گفته نشده
حرمت مال او همانند حرمـت خـون    استگفته شده  ،ردهکر ییه لسان تغکرد، بلیقرار گ

  گریدیکـ ه بـه  کاحترام مال و احترام خون  یعنید مفهوم حرمت، ین بایبنابرا ؛است يو
  شود.ل یتحل اند، ه شدهیل و تشبیتنز

استدالل دیگر گروه اول یعنی معتقدان به داللت روایات بر حکم تکلیفـی و نـه   
تواند براي خود موضوع محقق کند؛ یعنی  حکم وضعی، این است که این قاعده نمی

مثالً در بحث اموال، مزاحمت و تعرضی که به حکم قاعده احترام، اموال باید از آن 
بت به مال موجود قابل تصور است و نسبت بـه مـال معـدوم    مصون باشند فقط نس

قابل تصور نیست؛ یعنی حقیقت مزاحمت در مال فقط در مال موجود معقول است 
و تصور آن در مال معدوم، نه حدوثاً و نه بقائاً عاقالنه نیست. بر این اساس، در مال 

آن تلقی شـود   معدوم، مزاحمتی نیست تا رفع آن واجب باشد و عدم رفع آن ابقاي
  ).321ص، 1 ج، 1418(اصفهانی، 
گوینـد مفـاد    مـی  ن به شناسایی حکم وضعی نسبت به قاعده احتـرام قائال ،در مقابل

قاعده این است که عالوه بر اینکه تعرض نسبت به اموال دیگران، تکلیفاً ممنوع اسـت،  
 در صورت تعرض به عنوان یک حکم وضعی خسـارت وارده نیـز بایـد تـدارك شـود     

با این توضیح که احترام اموال و اعمـال انسـان    )؛218ص، 2 ج، 1411مکارم شیرازي، (
چون بدون این  ؛جزئی از حقیقت معناي مالکیت و تسلط انسان بر اموال و منافع اوست

حق تعرض و  ،بنابراین دیگران بدون اذن مالک ؛یابد نمی احترام مالکیت و تسلط تحقق
باید خسارت  ،ثر مزاحمت و تعرض آنان تلف واقع شودمزاحمت ندارند و چنانچه در ا

  تدارك شود.
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  :گوید می اصفهانی
در مثل ( حیثیتی که ناظر به تسلط مالک است ،اول ؛براي شخص دو حیثیت وجود دارد

اموال) که متضمن احترام سلطنت اوست و مستلزم آن است که کسی حق ندارد به این 
حیثیتـی اسـت کـه     ،شخص تعدي کند؛ دومسلطنت با تصرف و غیر آن، بدون رضاي 

ارزش  بی رفتار کرد که آن را در حد چیزياي  توان با متعلق آن به گونه نمی آن براساس
و مهدور، تنزل دهد و عدم تدارك مالیت یا عوض آن در فـرض تعـدي، در واقـع بـه     

بنابراین رعایت ارزش مالی یا معاوضی آن در گـرو   ؛آن است کردن معناي مهدور تلقی
در حـالی کـه رعایـت مالکیـت و      ،تدارك آن پس از اتالف و استیفا و مانند آن اسـت 

بـدون اذن مالـک تصـرفی     کـه  اسـت صرفاً به ایـن   ،حیثیت اول)( سلطنت صاحب آن
  .) 323ص، 1 ج، 1418اصفهانی، (صورت نگیرد 

و ضمان تـالزم وجـود دارد و مزاحمـت در همـه     دیدگاه، میان احترام  براساس این
حیثیات اشخاص، حدوثاً و بقائاً ممنوع است و عدم تدارك پس از تعرض و مزاحمـت  
نیز در حقیقت مزاحمت ممنوعی است که شارع در آن رخصـت نـداده اسـت و اینکـه     

و جریـان   باشـد  مـی صـادق   ،آنچـه موجـود اسـت    گفته شود حقیقت مزاحمت فقط بر
  پذیرفته نیست. ،عدوم حدوثاً و بقائاً معقول نیستمزاحمت در م

 محقق داماد( اند گونه استدالل کرده رام و ضمان اینهمچنین در استدالل به تالزم احت
احترام مال به منزله احتـرام   ،) که چون مطابق برخی روایات 215ص، 1 ج، 1406، یزدي

احکـام خـون    همـه پس  ؛باشد میو چون مفاد این جمله عام  است خون قرار داده شده
مردم بر مال آنان نیز مترتب است؛ یعنی هرآنچه از باب احترام براي خون ثابت اسـت،  

کـس بـه    هـیچ  ،شک احترام خون به آن اسـت کـه اوالً   بی و باشد میبراي مال نیز ثابت 
 ؛فرض ارتکـاب، خـون او نبایـد هـدر بـرود      بر ،نیست؛ ثانیاًمجاز ریختن خون دیگري 

تصرف غیرمـأذون ممنـوع و حـرام    اینکه  ،یعنی اول ؛نتیجه آنکه در مال نیز چنین است
؛ تصرف و تعدي غیرمجاز نباید بدون تدارك و جبران گذاشـته شـود  دوم، اینکه است؛ 

متصـرف   به وسیلهکه  تا زمانیاگر تصرف و مزاحمت حرام است، این عمل حرام  ،ثالثاً
چون مزاحمـت تـداوم دارد و    شود؛ ر محسوب میاضراجبران و تدارك نشود، کماکان 

بنابراین حتـی اگـر مفـاد روایـت      ؛شود نمی رفع مزاحمت جز از راه تدارك زیان محقق
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  باز هم الزمه آن، ضمان خواهد بود. ،حکم تکلیفی باشد
حتی است اینکه درستی مورد توجه برخی نویسندگان قرار گرفته ه نکته دیگري که ب
ولـی از آنجـا    ؛خودي خود و به داللت مطابقی ضمان را افاده نکند اگر قاعده احترام به

 قاعده اتالف، تسبیب یا اسـتیفا بـه شـمار    همچونکه قاعده احترام، صغراي قواعد کلی 
با تحقق هریک از این عناوین، ثبوت حکم وضعی ضمان در این موارد در گرو  ،رود می

 ،قاعـده یـد   ،در ایـن صـورت   .تتحقق موضوع و از جمله احترام در ناحیه موضوع اس
نـه آنچـه احتـرام آن     ،اتالف و تسبیب، در واقع درصدد اثبات ضمان مال محترم اسـت 

  ).46ص، 1390و جاور،  قنواتی( غیرمحرز باشد

    . قلمرو مبناي احترام 4ـ5
خسـارات بـدنی و مـالی     بـاره درفقـط  پذیرش احترام به عنوان مبناي مسئولیت مـدنی  

رات معنوي و خسارات مربوط به آبرو، اعتبار، حیثیـت و امـور   بلکه شامل خسا ،نیست
که منظـور از احتـرام   اند  گردد. به همین دلیل برخی محققان تصریح کرده می عرضی نیز

  ).291ص، 3، ج1420صدر، ( است مد نظر بلکه احترام مالک ،نیست» مال«احترام  فقط
از احترام خانه خدا باالتر دانسته شـده   ،در برخی روایات نیز احترام و آبروي مؤمن

براي خداوند  ،و مطابق برخی دیگر از روایات ) 538ص ،14 ج، 1409عاملی،  حرّ( است
، حرمـت  ، حرمت آل رسـول رسول خدا حرمت ؛وجل پنج حرمت وجود داردعزّ

ـ . )107ص ،8 ج ،1407کلینی، (ت انسان مؤمن کتاب خدا، حرمت کعبه و حرم ا توجـه  ب
 نـد ا هبسیاري از فقها عرض و آبروي مؤمن را همسنگ خون او قرار دادروایات، به این 

و حتـی میـان زنـده و     )182ص، 10 ج، 1413شهید ثـانی،   /9ص، 34 ج، 1981نجفی، (
حکم قـرار   ذیلاز مرگ نیز احترام عرض او را  پسو اند  مرده مؤمن تفاوتی قائل نشده

؛ بنـابراین  )452ص، 1 ج، 1414کرکـی عـاملی،    / 37ص، 2 ج، 1419شهید اول، (اند  داده
گونه که مال از جهت انتساب بـه مـؤمن احتـرام دارد و در صـورت تضـییع بایـد        همان

تدارك شود، به طریق اولی عـرض و آبـروي مـؤمن نیـز محتـرم اسـت و در صـورت        
  دارشدن باید تا جایی که ممکن است، جبران گردد. خدشه
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المؤمن فسوق و قتاله کفر و أکل لحمه مـن   سباب«دند: که فرمو پیامبراز  صدوقروایت 
تقویـت کنـد   را  این برداشتد توان می نیز به قرینه سیاق» دمه ۀاهللا و حرمه ماله کحرمۀمعصی

در » خـون «و » مـال «و حرمت » غیبت«، »قتال«، »سب«که چون ممنوعیت و مبغوضیت 
پس عـرض   ؛د داردیک سیاق مورد لحوق حکم قرار گرفته است و وحدت سیاق وجو

  .)39ص ،1390و جاور قنواتی(ر.ك:  مؤمن نیز متعلق قاعده احترام است
تـوان حیثیـات معنـوي اشـخاص را مشـمول       می قیاس اولویت نیز به دلیل همچنین

 از دیـدگاه عـرف   نیـز م است که در نظر شارع و مسلّزیرا  ؛قاعده احترام فقهی قرار داد
از حرمت ، و حرمت خون» خون«و آبرو از حرمت » عرض«حرمت  ـ در بیشتر موارد ـ
؛ ولی نکته مهم اینکه براساس مطالب به ترتیب از اهمیت بیشتري برخوردار است» مال«

گفته، برخی از امور در نظر خردمندان، قابلیت بر ذمه قرارگـرفتن نـدارد. در اینجـا     پیش
یگري مبنی بر قرارگرفتن معـادل مـالی   عالوه بر احراز اضرار یا ایذا، باید دلیل شرعی د

ذمه وجود داشته باشد. این امر در جان با عنوان دیه از سوي شارع دیده شده اسـت؛   بر
ولی درباره عرض و امور عاطفی، دلیل روشنی وجود ندارد. البته اینکه آیا روش دیگري 

تقل براي اثبات ضمان وجود دارد یا خیر، سخن دیگري است که باید بـه صـورت مسـ   
  مورد بحث قرار گیرد.

  نتیجه
  شود: با توجه به ادله ذکر شده قرآنی براي مسئولیت مدنی این نتایج حاصل می

هاي جبران  . در قرآن عالوه بر آیاتی که به بحث ارکان مسئولیت مدنی، روش1
خسـارت یـا عنـاوین خـاص موجـب مسـئولیت ماننـد اتـالف، تسـبیب و غصـب           

توان براساس آنها ادله مسئولیت مدنی و مبناي  دارد که میاند، آیاتی وجود  پرداخته
  آن را استخراج کرد.

. از آیات مربوط به ادله قرآنی مسئولیت مدنی، عالوه بر حکـم تکلیفـی (حرمـت    2
ظلم، حرمت اضرار، حرمت اکل مال به باطل و وجوب احترام)، امکان استخراج حکـم  

 باشد، قابل دفع است. هریک مطرح میوضعی نیز وجود دارد و ایراداتی که درباره 
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زدن به دیگران و ممنوعیت  . آیات مربوط به ممنوعیت ظلم و ستم، ممنوعیت ضرر3
توان به عنوان ادله قرآنی مسئولیت مدنی و آیات مربوط به لـزوم   اکل مال به باطل را می

مبناي قرآنی توان عالوه بر دلیل، به عنوان  احترام جان، مال، عرض و آبروي افراد را می
 مسئولیت مدنی برشمرد.

الزم اسـت  هرچنـد   ،ادله قرآنی مسئولیت مدنی دیگررابطه دلیل احترام و  بارهدر. 4
 بـه نظـر  ؛ ولـی  در آینده سخن بیشتري گفته شود که این تحقیـق فرصـت آن را نیافـت   

ادله قرآنی مسئولیت مدنی دانست و آن را به  دیگرتوان دلیل احترام را جامع  می رسد می
  د.کربراي مسئولیت مدنی تلقی  ییعنوان مبنا

بیشتر مبانی مسئولیت مدنی  ،شود اینکه از نظر قرآن می آنچه از ادله قرآنی فهمیده. 5
 زیاندیـده بیشتر بـه حرمـت و حفـظ حـق     قرآن و  باشد مبتنی می زیاندیدهبر حفظ حق 

البته از بعضی آیات مانند آیه قصاص یـا آیـاتی کـه     .رساننده یانتا به نقش زرد توجه دا
قصـد و تقصـیر    ،آید که قرآن به نقـش  میسازند، بر می ی را از قتل عمد مجزاایقتل خط

 توجه نبوده است. بی رساننده نیز زیان
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 .ق1419
ـ   ؛، محمـدتقی جعفري تبریزي .9 منشـورات   ه، تهـران: مؤسسـ  1چ ؛ یرسـائل فقه

 ق.1419،  کرامت
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ـ  وسـائل محمـدبن حسـن؛    ،یعـامل  حرّ .10 ، قـم: مؤسسـه   1، چ14 و 12ج ،ۀ عیالش
 ق. ،1409تیالب آل

، قـم:  1چ ؛و سـاختار)  ی(مبـان  هیدر فقه امام یمدن تیمسئول ؛محمود ا،ین حکمت .11
 .1386 ،یپژهشگاه علوم و فرهنگ اسالم یاسالم غاتیدفتر تبل

،  دارالتفسـیر  ۀ ، قم: مؤسس1، چ13ج ؛ یالوثقةالعرو کمستمس ؛سیدمحسن حکیم، .12
 .ق1416

علــی  عیــۀام الشــرکــاألحتحریر ؛ مطهــر بــن یوســف بــن حســن ،(عالمــه) حلّــی .13
 .ق  ،1420، قم: مؤسسه امام صادق1، چ4 و 3ج ؛ۀ یاإلمام مذهب

اهللا  یـت ، قم: کتابخانـه آ 2، چ2ج ؛القرآن فقه اهللا؛عبد بن سعید الدین قطب راوندي، .14
 . ق1405مرعشی نجفی، 

  ]تا یب]، [جا یب[، 24و  15ج ؛الصادق فقه ؛سیدصادق قمی،روحانی  .15
، 21 و 20ج ؛ الحـرام الحـالل و  األحکام فی بیان مهذّب ؛ سبزواري، سیدعبداألعلی .16

 . ق1413لمنار، ه ا، قم: مؤسس4چ
، قم: 1چ ؛ ۀ قطـاللإحیاءالموات و ـ  ۀ دلیل تحریرالوسیل ؛اکبر علی مازندرانی،سیفی  .17

 .ق1415،  دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
  ]تا یب]، [جا یب[ ؛ الربا فقه ـ ۀ دلیل تحریرالوسیلـــــ؛  .18
والنشـر   عـۀ داراألضـواء للطبـا   :روتی، ب1، چ3ج ؛ الفقه ماوراء ؛ صدر، سیدمحمد .19

 .ق1420،  والتوزیع
ـ األح األعالم إلـی مـدارك شـرائع   ۀ هدای ؛سیدتقی قمی،طباطبایی  .20 ، قـم:  1چ ؛ امک

 .ق1425 ،یانتشارات محالت
، 5ج ؛)ی(المحشـ  يالبلـو  ما تعم بـه یف یالوثقةالعرو ؛سیدمحمد یزدي،طباطبایی  .21

،  مدرسـین حـوزه علمیـه قـم    ، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه 1چ
  .ق1419

، قم: 1، چ2ج ؛ ۀ عیالشر فی أحکام ۀ عیالش ذکري ؛مکی بن شهید اول)، محمد( عاملی .22
 .ق  ،1419البیت مؤسسه آل
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، قـم: انتشـارات دفتـر    1چ ؛قاعده الضـرر  ؛ علی کزازي و آقاضیاءالدین عراقی، .23
 .ق1418قم،  هیحوزه علم یاسالم غاتیتبل

ـ ، تحق2 ج ؛القـرآن  فقـه  یالعرفان ف کنز ؛نیالد مقداد، جمال فاضل .24 محمد دیسـ  قی
 .ق1419 ،یمذاهب اسالم بیتقر ی، قم: مجمع جهان1چ ی؛قاض

 میاز حـر  تیـ و حما ییاحتـرام در شناسـا   يمبنـا « و حسین جـاور؛  لیجل ،یقنوات .25
 .60ـ33، ص1390، تابستان 29ش ؛یحقوق اسالم ؛»در حوزه ارتباطات یخصوص

ـ األح األفهام إلی آیات مسالک؛ سـعد  بن فاضل، جواد کاظمی، .26 ـ [، 3ج ؛ امک ]، جـا  یب
 ].تا یب[

، 1ج ؛ القواعـد  المقاصد فی شرح جامع ؛حسین بن ، علی)محقق ثانی( عاملیکرکی  .27
 . ق  ،1414البیت ، قم: مؤسسه آل2چ

،  میـۀ اإلسـال  ، تهـران: دارالکتـب  4، چ14و  8ج ؛یافکال یعقوب؛ محمدبن کلینی، .28
 .ق1407

، 1، چ1ج ؛ اسبکالم اآلمال فی شرح کتابۀ غای اهللا؛مالعبد بن محمدحسن مامقانی، .29
 .ق1316،  ۀ الذخائر اإلسالمی قم: مجمع

ـ  األئم لدرر أخبار ۀ األنوار الجامعبحار ؛ محمدباقر مجلسی، .30 ، 1، چ75ج ؛األطهارۀ
 . ق1410،  الطبع والنشرۀ مؤسس بیروت:

، تهران: مرکز نشر علـوم  12، چ1ج ؛قواعد فقه ؛ سیدمصطفی ،يزدی دامادمحقق  .31
 . ق1406،  اسالمی

ـ ال التحقیق فی کلمـات القـرآن   ؛ حسن مصطفوي، .32 ، تهـران: مرکـز   1، چ7ج ؛ میرک
 ق.1402،  والنشر ۀ الکتاب للترجم

 ؛ذهانرشـاداأل إشرح  یالبرهان فو ةالفائد مجمعاحمد بن محمد؛  ،یلیاردب مقدس .33
 .ق1403اسالمی، ، قم: دفتر انتشارات 1، چ11ج

، المؤمنینری، قم: مدرسه امام ام3، چ2 ج ؛ۀ یالفقهالقواعد ؛شیرازي، ناصر مکارم .34
 .ق1411

 ه، قم: مؤسسـ 2، چ3ج ؛راتیالتعزالحدود و فقه ؛سیدعبدالکریم اردبیلی،موسوي  .35
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 ق.  ،1427المفید ۀ النشر لجامع
 ؛»ةمایضمن بصـحیحه یضـمن بفاسـد   « ةقاعد ۀ رسال  ؛سیدعلی قزوینی،موسوي  .36

،  ، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم    1چ
 .ق1419

ـ  معرف یام فکاألح ینابیع ـــــ؛ .37 ، قـم: دفتـر انتشـارات    1، چ2ج ؛ الحـرام الحالل وۀ
 .ق1424اسالمی، 

ـ  جامع ؛قمی، ابوالقاسم میرزاي .38 تهـران:  ، 1، چ2ج ؛ السـؤاالت بـۀ أجـو  یالشتات ف
 ق.1413،  مؤسسه کیهان

ـ جواهر ؛محمدحسن ،ینجف .39 ، 7، چ37و  34ج ؛سـالم اإل عئشـرح شـرا   یالکالم ف
 .م1981 ،یالتراث العرباءیحإ : دارروتیب

، تیالب ، قم: مؤسسه آل1، چ15 ج ؛یعۀالشر فی أحکام ۀ مستندالشیع ؛احمد ،ینراق .40
 ق.1415

، تهران: نشر میزان ، 1چ ؛حقوق جزا يها ستهیبا ؛سیدمحمود شاهرودي،هاشمی  .41
 .ق1419


