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و  یت مدنیآثار مسئول
  در قرآن خسارت  جبران

*نیا محمود حکمت
  

  **حسین هوشمند فیروزآبادي   ________________________________________________  
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اصـل در حقـوق    نیـ . ارود یشمار مـ  هب یحقوق يها همه مکاتب و نظام انیدرم یمدن
در  یاتیدارد و آ يا ژهیو گاهیاست، جا یحقوق يها نظام نیتر مهمکه از  زین یاسالم

اعتـداء،   اتیـ ماننـد آ  ؛است افتهی ختصاصا امر نیقرآن به ا یعنیمنبع فقه  نیتر مهم
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مت) یا قیق معادل (مثل یرخسارت (اعاده وضع سابق) و جبران ازط ینیجبران ع وهیش
  د.کراستخراج توان  می ،یمال هاي تدر خسار

، تقاص، یم وضعکئه، حیضمان، اتالف، معاقبه، اعتداء، انتصار، جزاء س :واژگان کلیدي
    .یت مدنیآثار مسئول

                                                   
  .)mh.hekmatnia@yahoo.com( یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند* استاد 

مسـئول   سـنده نوی /يبروجـرد  یالعظمـ اهللا  تیـ دانشگاه آ اریه قم و استادیآموخته حوزه علم ** دانش
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  مقدمه
 شده وارد يو بر که است یهای خسارت جبران ،زیاندیده انسان دغدعه نیتر مهمهمواره 

 تیمسـئول  حقوق زیبرانگ جنجال موضوعات ءجز جبران قابل خسارت از بحث و است
 هـاي  خسـارت  انـواع  جبـران  وهیشـ  و امکانباره درگوناگونی  نظرات ،بوده رانیا یمدن
  .است شده ارائه زیاندیده بر وارده يمعنو و یمال ،یبدن

 گرفتـه  قرار نظر مد مبسوط صورت هب یمدن تیمسئول حوزه ،اسالم یحقوق نظام در
ـ امام يفقهـا  اکثـر گرچه  و است مفهـوم   بـه  یت مـدن یمسـئول  بـه  را یمسـتقل  بحـث  هی
ات و... یـ د ،غصـب  همچون گوناگونی یفقهمباحث  در ،اند اش اختصاص نداده يامروز

 مقام هر ر، دیلک يضمن ارائه قواعد و اند شده جبران قابل هاي خسارت لهئمس متعرض
  اند. دهکر مطرح باره نیدرا را یمباحث

 بـر  ،یمـدن  تیمسـئول  ازجملـه  ،موضـوع  هر در فقها تمرکز نیتر ییابتدا و نیتر مهم
 ارکـان  مبنا،درباره  کهمهمی  مطالب رغم به ،یمدن تیمسئول مبحث در. است قرآن اتیآ
ـ آ یبرخ توجه مورد کیهر هک دارد وجود تیمسئول موجب خاص نیعناو و  قـرار  اتی

 جبـران  يهـا  وهیش و یمدن تیمسئول آثار موضوع ،اند شده یبررس خود يدرجا و گرفته
ـ امام يفقهـا  کـه  دارنـد  وجـود  يموارد ،قرآن اتیآ انیدرم. دارد تیاهم زین خسارت  هی

ـ ب به يموارد در و  اند شدهقائل  خسارت جبران و ضمان به يموارد در آنها استناد به  انی
  .اند پرداخته زین خسارت جبران وهیش

 جبـران  بـا  مرتبط اتیآ بر تمرکز و یبررس با که است نیا برحاضر تالش  مقاله در
 و گـردد  همـوارتر  یاسـالم  منـابع  در یمـدن  تیمسئول نظام یطراح يبرا راه ،خسارت

ـ ن حکمـت : ك.ر(اسـت   شده برداشته تاکنون که ییها گام  ؛ابـد ی تـداوم ) 7ص ،1386 ا،ی
 مـوارد  بـه  خسـارت،  جبـران  بـا  مـرتبط  اتیآ از کیهر انیب ضمن درادامه منظور نیبد

 جبـران  بـر  را کیـ هر داللت سپس و میپرداز یم ضمان بحث در هیآ هر از فقها استفاده
  کنیم. می یبررس خسارت
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  اعتداء هیآ. 1
» اعتداء« به معروف هیآ است، شده استدالل ، بداناتالف هقاعد مورددر هک اتىیآ از ىیک
 رد،کـ  تجاوز شما به سکهر :میکعلَ اعتَدى ما بِمثْلِ هیعلَ فَاعتَدوا میکعلَ اعتَدى فَمنِ: «باشد می

  .)194: بقره( !»دینک تعدى او بر آن همانند
 گـران ید حقـوق  و منـافع  ،اموال ردنک تلف هک است صورت بدین استدالل چگونگى

 مقـدار  همـان  بـه  ه،یآ مدلول اساس بر و است تعدى قیمصاد از ىیک آنان، اجازه بدون
ـ  بى و شود گرفته متجاوز از است زیجا  وللمـد  مکدست ـ هیآ حیصر میینگو اگر شک 

  .است متجاوز شخص ضمان آن، التزامى
 مکـارم ر.ك: انـد (  گفتهگونه  ، ایناستمربوط  هیبیحد واقعه به که هیآ نزول شأن در

 حـرام  هاى ماه در جنگ دانستند مى هکم انکمشر چون که) 32ص ،2ج ،1374 ،يرازیش
 اسـالم  گـر یردیتعب بـه  و ستین زیجا اسالم ازنظر) رجب و محرم، الحجه ذى، القعده ذى(
ـ دل نیهمـ  بـه  ؛است ردهک امضاء ،داشته وجود پیشاز هک را سنّت نیا  داشـتند  درنظـر  لی

 نیا گمانشان دیشا و شوند ور حمله آنها به حرام هاى ماه در وکنند  ریغافلگ را مسلمانان
 و زندیخ برنمى مقابله به مسلمانان ،رندیبگ دهیناد را حرام هاى ماه احترام آنها اگر هک بود
ـ پا پندارها نیا به بحث مورد هیآ .اند دهیرس خود مقصود به ،شودگونه  این اگر  و داد انی

 دسـت  حرام هاىماه در آنها اگر داد دستور و ردک برآب نقش را آنها احتمالى هاى نقشه
  .ستندیبا آنها درمقابل مسلمانان بردند، اسلحه به

 امـن  حـرم  ــ  هکـ م نیسـرزم  ای حرام ماه احترام که معناست نیبد درواقع جمله نیا
 آن احترام هک سانىک دربرابر ولى شمرند، مى محترم را آن هک است سانىک دربرابر ـ خدا

 اریکـ پ وارد آنهـا  بـا  دارنـد  حق مسلمانان و ستین الزم آن تیرعا ،گذارند مى پا ریز را
 از استفادهسوء  رکف به انکمشر گرید تا است قصاص ینوع؛ درحقیقت این مسئله شوند

 .فتندین هکم محترم نیسرزم ای حرام ماه احترام
ز یـ ه شامل موضوع مـورد بحـث ن  کعمومى  لى وک يدستورقرآن کریم همچنین به 

  د:یفرما مى کند و میشود، اشاره  مى
 :نَیمع الْمتَّق موا أَنَّ اللَّهواتَّقُوا اللَّه واعلَ علَیکم  علَیکم فَاعتَدوا علَیه بِمثْلِ مااعتَدى  فَمنِ اعتَدى
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ـ نکآن بـر او تجـاوز    مانند به ند،کس به شما تجاوز کهر ـ زیولـى از خـدا بپره   ،دی  و[د ی
  .)194(بقره:  اران استکزید خدا با پرهیو بدان کنید]روى ن ادهیز

  جبران خسارت يه اعتداء برایموارد استفاده فقها از آ .1ـ1
ـ ن ضـمان  بـودن  مىیق ای مثلى بر اتالف، هقاعد اثبات بر افزون ه،یآ نیا با طوسى خیش  زی

 ،همـو ( خالفال و) 65ص ،3ج ،1387 ،یطوس( مبسوطال تابک در يو. کند می استدالل
ـ مثل در ندکمى اقتضا مماثله هک ردهک استدالل هیآ بر گونه نیا ،)402ص ،3ج ،1407  ،اتی

  :سدینومى و باشد ضمان مورد متیق ،اتیمیق در و مثل
 دارد مثل هک اموالى: است گونه دو زین وانیرحیغ. وانیرحیغ و وانیح: اندگونه دو اموال

 مـال،  اگر ،ندک غصب را اموال نیا از زىیچ غاصب، چنانچه...  ندارد مثل هک اموالى و
ه: یآ لیدل به ؛است آن مثل ضامن ،شده تباه مال، اگر و است آن اصل ضامن ،است باقى

  .)60ص ،3ج ،1387 ،همو(» ... میکعلَ اعتَدى فَمنِ«
ـ ( سیادر ابن چونهم گرید يفقها ،شانیا تبع به  اول دیشـه  و) 480ص ،2ج ،1410 ،یحلّ
ـ  امـوال  در مثـل  ضمان به ،هیآ از استفاده با زین) 113ص ،1417 ،عاملی(  مـت یق و یمثل

ـ ا به زین یطبرس چونهم نامفسر یبرخ کالم دراند.  شده قائل تعذر درصورت  حکـم  نی
  .)51ص ،2 ج ،1372 ،یطبرس( است شده اشاره
 ،اسـت  متعـذر  مثـل  پرداخـت  کـه  ییدرجا ،یمثل مال درقبال متیق پرداخت بارهدر
 ظلـم  مـالش  از مالـک  منـع  چـون  کـه شده است  استدالل گونه مذکور این هیآ به باتوجه

 جمع يبرا ،است رممکنیغ و یمنتف نیز مثل پرداخت به ضامن الزام سوییاز و باشد می
 مـت یق پرداخـت  به ضامن الزام و میدان میملزم  متیق پرداخت به را يو ،حق دو میان

 کرده، يتعد که يمقدار از شتریب ضامن به چون ؛ندارد یمنافات هیآ با مثل تعذر درحالت
  ).327ص ،25ج ،1413 سبزوارى،( است نشده يتعد

 النفـع  عـدم  مسـئله  در ،اند شده قائل ضمان به ،هیآ استناد به فقها که يگریدموارد  از
 افـت یدر و او کـارکردن  مـانع  يو حبس با يگرید که است گر صنعت ای کسوب انسان

 نیا در گرفته صورت يتعد به اشاره باباره  دراین فقها یبرخ. شوداش  یآت نفع و اجرت
ـ آ لیدل هب ـ ضمان به حبس،  ضـمان  ادلـه  از یکـ ی وانـد   شـده ــ قائـل    اشـاره  مـورد  هی
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  :دیگو می باره نیدرا لىیاردب مقدساند.  دانسته همان را کننده حبس
ـ ز ؛اسـت  ضامن نبرد، انتفاع او از اگرچه ،ندک حبس را گرى صنعت سىک هرگاه  در رای

. رندیبم گرسنگى از الشیع و خودش بسا چه هکآن خاطر به ؛است مىیعظ ضرر امر، نیا
 تقـاص  مجوز آنکه مانند است عملى بد، عمل مجازات و است متعدى حابس، عالوه به

  .)513ص ،10ج ،1403 ،یلیاردب مقدس( است مظلوم
  :دیگو می هیآ به اشاره با مورد نیدرا زین يبجنورد

 از يو يفایاسـت  مـانع  و بازداشته عملش از و نموده حبس را او که یکس ستین یشک
 وارد او بر که يضرر زانیم به دارد حق زین يو نیبنابرا ؛کرده يتعد او بر ،شده منافعش

  .)183ص ،4ج ،1419 ،يبجنورد( ردیبگ غرامت او از و نموده يتعد او به ،کرده
 اهـل وسـیله   بـه  جنگ در مسلمانان اموال اتالف بارهدر عالمه حلّی همچون فقها یبرخ

 درمقابـل  مسـلمانان  ، ولـی دارند یمال ضمان یبغ اهل معتقدند هیآ نیا به استناد با ،یبغ
 آنها کشتن در واست  داده متجاوز دفع اجازه مسلمانان به هیآ چون ؛ندارند یمال ضمان
 حلّـى،  عالمـه ( بـود  نخواهـد  یضمان زین اموالشان در یاول قیطر به پس ؛ستین یضمان
  .)192ص ،15ج ،1412

قائـل   تقاص جواز به ،گرید اتیآ یبرخ و هیآ نیا به باتوجه يمتعدد يفقها نیهمچن
 ،1ج ،1419 مقــداد، فاضـل  /722ص ،2ج ،تــا] [بـی  ،يســبزوارمحقـق  ر.ك: ( انــد شـده 

  .)327ص ،25ج ،1413 سبزوارى، /345ص

  ه بر جبران خسارتیامکان داللت آ .1ـ2
است کـه در   يتوجه به چند امر ضرور ،ه بر جبران خسارتیان داللت آکام یدر بررس

  شود. ذیل بدان اشاره می

  اختصاص یا عدم اختصاص آیه به جنگ .1ـ2ـ1
 اختصـاص  عدم ای اختصاص یبررسشود،  توجه دیبا هیآ نیادرباره  که یمسائل از یکی
 مثـل  بـه  مماثلت بحث فقط و باشد داشتهاختصاص  جنگ به هیآاگر . است جنگ به هیآ

 و یمـال  ضـمان  بـه  و داد میتعمـ  دیگر موارد به را آن توان نمی ،دیبگو جنگ درزمان را
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  .شد قائل موارد همه در خسارت پرداخت
 مدرك عنوان به ای یمال ضمان موارد يبرا اعتداء هیآ به فقها متعدد هاياستناد گرچه

 ،دارد کمتري طرفدار ،جنگ زمان به هیآ اختصاص هینظر که دهد می نشان ،اتالف قاعده
  .است شده طرح یبرخوسیله  به نظر نیاولی 

 قصاص لهئمس به هیآمعتقد است  نمونه ریتفس کتاب در شیرازي مکارم اهللا آیتهرچند 
 شـامل  زین را حقوق دیگر و مالى امور هکبل ست،ینمنحصر  گرید اتیجنا ای قتل برابردر
 بحـث  در یـۀ فقهلا قواعـد الکتاب  در ولی ،)32ص ،2 ج ،1374 ،يرازیش مکارم( شود مى
 نفـس  قصـاص  و حرام يها ماه در قتال مسئله به ناظر هیآ نیا است معتقد یمیق و یمثل

 بـه  ضـمان  مسئله و است شده ریتعب يتعد به طرف دو هر عمل از لیدل نیهم به و است
ـ آ از )حـرام  يها ماه در جنگ به هیآ اختصاص( امر نیا و ستین دست نیا از تلف  اتی
 امـام  مانند زین یبرخ). 242ص ،2ج ،1411 ،يرازیش مکارم( گردد می روشن بعد و قبل
ـ یخم ـ  جنـگ  بـه  و شود نمی شامل را موارد همه در یمال ضمان هیآ نیا که ندا قائل ین  ای

 ،1ج ،تـا]  [بی نى،یخم( دارداختصاص  مهاجم برابردر دفاع همچون جنگ هیشب يموارد
 .)482ص

 ؛اسـت  نکـرده  صـادر  را حـرام  فعـل  اجـازه  عنوان چیه به فهیشر هیآ اینکه گرید نکته
 شـما  به سکهر شود گفته که ستین یجابیا مفهوم انیب درمقام فهیشر هیآ گرید عبارت به

 مفهـوم  نیا درمقام هکبل کنید، عدوان و ظلم او به دیتوانمى نیز شما د،کر عدوان و ظلم
 و ظلم او به و دیبده را پاسخش حرام با شما دینبا د،کر ظلم شما به سىک اگر هک است

ـ کن مراجعه او به دیتوانمى) الجواز مفروض( زانیم و مقدار همان به شما کنید؛ عدوان  د،ی
  .یستن محرمات انجام مجوز ؛ پسشتریب نه

 بـر  اعتـداء  اطـالق  و جزاست و جبران ،فهیشر هیآ در اعتداء ازاساس مقصود  براین
 مشـابه  قـاً یدق عمـل  انجام معناي به و ستین حرام ارتکاب مجوز ،زیاندیده شخص فعل
 زدن آتـش  با او اگر گفت توان نمی یعنی ؛ستین رساننده انیز هیناح از افتهی ارتکاب عمل

 واژه از اسـتفاده  بلکه ،بزنند آتش را اوتوانند  می نیز دم ايیاول ،است کشته را او يگرید
 استصحاب اتیروا یبرخ در که است یعبارت همانند ،زیاندیده عمل يبرا هیآ در اعتداء
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 بـا  ؛اسـت  شده شک درمورد نقض اطالق آن در و است آمده» نیقیبال الشک نقضی« مانند
ـ  شک يبرا نقض اطالق نیا که ستین شک در یابرام و استحکام نکهیا ـ دل هب  مقابلـه  لی

ـ  نقـض  استحکامش و ابرام لیدل هب نیقی در چون پس ؛است آمده نیقی در نقض  کـار  هب
 و اعتـداء  اطالق گفت دیبانیز  نجایدرا نیبنابرا ؛است رفته کار هب نیز شک يبرا ،رود می

 را يگـر ید مال یکس اگر یعنی ؛است مقابله درمقام ،زیاندیده شخص يبرا آن استعمال
 باشـد  مـی  زیجـا  رساننده انیز از مزبور مال يفایاست زین زیاندیده يبرا ،کند تلف عدواناً

  .)171ص ،2ج ،1416 ،يزیتبر: ك.ر(
  اند: گفته مطلب نیا دییتأ دربرخی فقها 

 ظـرف،  شکسـتن  درمقابـل  که ستین نیا مثل به اعتداء يمعنا ،است واضح طورکه همان
 شکسـتنش  درمقابـل  ظـرف  مـت یق افـت یدر منظـور  کهلب ،شود شکسته متجاوز ظرف

 خانـه  کـه  یکسـ  نیهمچن .باشد می موارد نیدرا مثل به اعتداء يمعنا عرفاً نیا و باشد می
 رااش  خانـه  درمقابـل  که کند نمی جادیا را حق نیا زیاندیده يبرا ،بزند آتش را يگرید

 ،1411 رازى،یشـ  مکارم( کند اخذ ،است معادلش که را آن متیق دیبا بلکه ،بزند آتش
  .)194ص ،2ج

  ؟یکاثر هر ؟موصوله یا مصدري» ما« .1ـ2ـ2
ـ آ داللت بارهدر دیبا که دیگري مباحث از ـ آ در» مـا « کـه نیا ردیـ گ قـرار مـد نظـر    هی  ،هی

 بـدون  فقهـا  یبرخ که دارد تیاهم جهت نیبد موضوع نیا ؟يمصدر ای است یموصول
 داللت آن بودن يمصدر احتمال لیدل به فقط ،»ما« بودن يمصدر ای بودن یموصول به اشاره

  اند. کرده دیترد ،ضمان بر را هیآ
 :بـود  خواهـد  گونه نیا هیآ يمعنا ،باشد داشته یموصول يمعنا» ما« اگر نکهیا حیتوض

 تجـاوز  شـما  بـه  آن واسطه به که يزیچ مانند به آنها به :علَیکم اعتَدى ما بِمثْلِ علَیه فَاعتَدوا«
 مصدر يمعنا» ما« از پس فعل ،باشد داشته يمصدر يمعنا اگر ولی ،»دیکن يتعد کردند،
 اگـر  :ائهاعتَد ما بِمثْلِ علَیه فَاعتَدوا»  :شود می ترجمه گونه نیا هیآ آن مطابق و داشت خواهد

  .»دیکن تجاوز آنها به تجاوزکردن، آن مانند به ،کردند تجاوز شما به
 قبـول  مـورد  وروشن » ما« بودن یموصول درصورت ضمان بر هیآ داللت بیترت نیبد
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  .گردد می مشکوك» ما« داشتن يمصدر يمعنا درصورت ضمان بر داللتش بوده،
 ،باشد مشکوك ما يبرا و میکن ثابت را آن بودن یموصول مینتوان اگر اساس براین

 درصــورت بتــوان نکــهیمگرا ،بــود خواهــد مناقشــه قابــل ضــمان بــر هیــآ داللــت
ـ درا کـه  کـرد  اسـتخراج  را ضمان زین» ما« يمعنا بودن يمصدر  مباحـث  صـورت  نی

انـد، همگـی    کـرده » ما« يمعنا بودن يمصدر ای بودن یموصول در فقها که يا پراکنده
 داشـته داللـت   ضمان بر تواند می هیآ درهرصورت چون ؛بود خواهد عبث و هودهیب

  .)88ص ،1386 ،این حکمت: ك.ر( باشد
  شود. که در ذیل به برخی اشاره می اند دهکر بحث طرح شکل چند به باره نیدرافقها 
ـ  یموصـول  یبررسـ  بـه  ورود بدون یبرخ ـ  ،»مـا « بـودن  يمصـدر  ای احتمـال  رفص 
 ،يبجنـورد ر.ك: انـد (  شده قائل ضمان يبرا هیآ از استفاده امکان عدم به ،بودن يمصدر
ـ آ داللت آن لهیوس به و اند دانسته یموصول را» ما« گرید یبرخ). 63ص ،4ج ،1419  را هی

 تواند می هم باز ،باشد يمصدر» ما« اگر یحتکه  اند قائلنیز  یبرخ .اند رفتهیپذ ضمان بر
  .کند داللت ضمان بر

 وجـود کـم   اسـت دسـت   معتقـد  ،ردیگ می قرارنخست  دسته در که يبجنورد مرحوم
  .)همان( شود استدالل بدان ستین حیصح پس ؛شود می هیآ اجمال سبب گرید احتمال
» مـا « دانسـتن  یموصول در ظاهراً ،اند شدهقائل  ضمان به ،هیآ از استفاده با که ییفقها

 هـم  دیشـا  وانـد   کـرده  اشـاره  ضمانگوناگون  مواردبه  ،هیآ استناد به واند  نداشته دیترد
 هماهنـگ  جـاوز مت دانستن ضامن و هیآ از ضمان استخراج با که يمتعدد اتیروا لیدل هب

ـ آ بـه  اسـتدالل تـر   . پـیش انـد  هندانست يضرور را بحث نیا به ورود ،است  مـوارد  در هی
ـ  گر صنعت انسان کننده حبس ضمان ای یمیق و یمثل مال ضمان چون يمتعدد  ضـمان  ای

  شد. اشاره ،اتالف از یناش
ـ آ از را ضـمان  تـوان  مـی  ،باشـد  يمصدر» ما« اگر یحتقائل است که  ینیخم امام  هی

 متقابل عمل و مثل به مقابله بر نیز فعل لحاظ به هیآ اگر است معتقد شانیا. دکر استخراج
وي  گرچـه  البته. )480ـ479ص ،1ج ،تا] [بی ،ینیخم( دیآ می دست به ضمان کند، داللت

ـ آ داللـت » مـا « بـودن  يمصـدر  احتمال با که را یدگاهید ،سخن نیا با  ضـمان  بـر  را هی
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 بـر  داللـت  اسـت  معتقـد  يگـر ید لیدل به ، ولیبرد می رسؤالیزاست،  ساخته مخدوش
 در مماثلت فقط و ندارد داللت» به يمعتد« در مماثلت بر هیآ ،شانیا ازنظر. ندارد ضمان
ـ آ ،باشد» به يمعتد« در مماثلت دیبا یمال ضمان يبرا چون و رساند می را اعتدا اصل  هی

  .)481ص همان،( دربرندارد را جهینت نیا
ـ  ،)... ياعتـد  فمـن ( اعتـداء  بـه  مربـوط  جملـه  است معتقد خمینیامام   جنـگ  بـه  ای

ـ  ياکبر کی ای ،ستین ضمان بر یداللت چیه آن در صورت نیدرا که دارداختصاص   یکل
 مـورد  نیا توان نمی و بود خواهد آن در داخل زین جنگ درزمان اعتداء ریناگز که است

 جنـگ  زمـان  اعتداء دخول با. داد ختصاصا یبه مسائل مال را هیآ و کرد خارج آن از را
 گفت توان نمی که شکل نیبد ؛رود می میاناز» به يمعتد« در یمثل اراده امکان اکبر نیا در
 اگـر  ای دیشبکُ آنها از تعداد همان به زین شما ،کشتند را يتعداد نمقاتال و نامتجاوز اگر
ـ کن يتعد عضو آن ریغ از دینبا شما ،کردند یاصابت شما از یکی خاص عضو کی بر  .دی

 هیآ از قصودم اًظاهر بلکه ،ستین اعتداء مقدار در مماثلت منظور ،هیآ در که استروشن 
 پـس  ؛دیکن يتعد آنها بر گونه همان زین شما ،کردند يتعد شما بر کفار اگر کهاست  نیا

 مورد ریغ در مثل ضمان استفاده امکان ،نباشد منظور هیآ نظر مد درمورد مثل که یهنگام
ـ ی هیآ در مذکور نهیقر .داشت نخواهد وجود اطالق لیدل هب زین  مقابلـه  ریتقـد  عـدم  یعن

ـ آ نظـر  مـد  یمال امور که دهد می نشان ،تجاوز جواز و مثل به ـ آ و اسـت  نبـوده  هی ـ  هی  ای
 دزد برابـر در دفاع مثل ؛باشد جنگ مانند که است يموارد شامل ای ،است جنگ مختص

  ).482ص ،1ج ،تا] [بی نى،یخم( مهاجم ای
» مـا « لمـه ک برفرض کهاند  گونه نتیجه گرفته از آیه مذکور این زین فقهااز  گرید یبرخ

 بـر  داللت ىدرصورت ـ مصدرى نه ـ   باشد یموصول معناى به» میکعلَ اعتَدى ما« جمله در
 و تجـاوز  متعلـق  هکـ  باشد) به معتدى( خارجى ایاش آن، از قصودم هک دارد متلف ضمان
 ارک و فعل ،موصول ماى مصداق اگر رایز ؛تجاوز و تعدى عمل نه ،اندشده واقع اعتداء

 دربرابـر  دیمجاز فىیلکت ازنظر شما هک شد خواهد گونه نیا هیآ معناى باشد، تجاوزگرانه
 زین شما ،ردک تصرف شما مال در او اگر عنىی ؛دینک مقابله لکش همان به تجاوزگرانه، ارک

ـ  و ننـده ک تلـف  شخص ضماناساس  . برایندیده انجام را ارک همان مجازید  شـدن  کمال
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 ،مـال  یـک  در تصـرف  جـواز  هالزم رایز ؛شودنمى استفاده هیآ از شده تلف مال صاحب
 ؛اسـت  زیجـا  آنها ردنک مصرف و اموال برخى در تصرف رو نیازا ؛ستین آن شدن کمال
  .باشد آنها کمال شخص، هکآن بى

  بر ضمان »فاعتدوا«داللت  .1ـ2ـ3
اشـتغال ذمـه و    ،اعتـداء  بـه  امراز  ایآ که است نیا هیآ داللت با مرتبط گرید مسئله

 در مثل پرداخت در ذمه اشتغال به ارشاد ایآ دیگر عبارت بهشود؟  می ضمان برداشت
 بتوانـد  تـا  است مالک يبرا یرخصت و اجازه نکهیا ای است یمیق در متیق و یمثل

 امـر  چنانچـه کـه   اسـت  روشـن  کند؟ یمیق در متیق و یمثل در مثل اخذ و مطالبه
 حـق  بـه  ،باشـد  اجازه و رخصت اگر و انباریز فعل عامل فیتکل به ،باشد يارشاد

  .است دهکر توجه مطالبه در زیاندیده
ت و حرمـت  یـ ممنوع ،ییم ابتـدا کـ ح ؛وجود دارد حکم سه یمدن تیمسئول در

اشـتغال   ،م دومکاست. ح یفیلکت یمکه حکگران است یرساندن به د انیاضرار و ز
م کـ ن حیناظر بر هم یت مدنیو مسئول باشد می یم وضعکه حکذمه و ضمان است 

ه ک باشد میبر وجوب جبران خسارت  یمبن یفیلکت یمکح ،مکن حیسوم .دوم است
  ن است.یهم یت مدنیاثر مسئول

 بـا  کـه  دارد اشـاره  یفـ یتکل حکـم  بـه  ،باشد يارشاد هیآ که یدرصورت ،حیتوض نیباا
ـ آدر  اعتـداء  بـه  امـر  چنانچه ولی 1،داشت نخواهدارتباطی  ضمان و خسارت جبران  هی

                                                   
بر امر ارشادي اشتغال ذمه یـا تـرخیص   » فاعتدوا«شاید بتوان بحثی را که برخی فقها درمورد داللت  .1

)، ذیـل عنـوان رخصـت و عزیمـت مطـرح      371ص، 1ج ،1418 اصـفهانى، (اند  و اجازه مطرح کرده
منظور تسـهیل بـر او    حکمی است که در موارد عذرداشتن مکلف، به» رخصت«، علم اصول درکرد. 

دراصطالح عبارت است از الزام شرعی به انجـام   »عزیمت«، ولی گردد ثابت می حکم اولیبرخالف 
مقتضـاي رخصـت الزامـی نـدارد و تـرك آن       بنابراین در موارد رخصت، عمل بـه ؛ کاري یا ترك آن

. در واجـب و تـرك آن ممنـوع اسـت     ،مقتضاي عزیمت در موارد عزیمت، عمل به ، ولیجایز است
 حـق  به ،باشد رخصت اگر و دارد اشارهرساننده  اشتغال ذمه زیان به ،باشد یمتامر عز چنانچه اینجا

و اگر مانند برخی آیـات دیگـر هـم رخصـت و هـم عزیمـت        است دهکر توجه مطالبه در زیاندیده
رسـاننده، عزیمـت در اشـتغال ذمـه      کند؛ یعنی براي زیان صورت نیز بر ضمان داللت می باشد، دراین
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بـر ضـمان بـه    » فاعتـدوا «هرچنـد داللـت    ،باشد داشته مالک اجازه و رخصت به اشاره
 ضـمان  یالتزام داللت به که به مالیتوان از رخصت آ می ،شود می یمنتف یداللت مطابق
  د.کررا استخراج 

ه ناظر بر رخصـت و  یظاهر آ ،اند فقها معتقد شده یه برخک گونه همانرسد  می نظر به
» فاعتدوا«توان داللت  می ) و373ص، 1418، یمحقق اصفهانر.ك: است ( کاجازه به مال

  رفت.یرساننده پذ انیبر ضمان ز یصورت التزام هرا ب
ـ را در آ» مثل«ه ک یطوسـ خ یه شیراد بر نظریضمن ا یمحقق اصفهانمرحوم  اعتـداء  ه ی
 ،)403ــ 402ص، 3، ج1407طوسـی،  ر.ك: ( است در فقه دانسته یمیو ق یمرتبط با مثل

تعـذر پرداخـت مثـل ازابتـدا      درصورتمت یه معتقدند اشتغال ذمه به قکرا  یسانکنظر 
ـ  هب ـ آ یوجود م  ،)98ص، 1، ج1406ایروانـی،   /219ص، 3، ج1414انصـاري،  ر.ك: ( دی

 ،رد و معتقد است اگر امر در آیه ارشادي باشدیپذ نمی »فاعتدوا«بودن  ارشادي درصورت
   :است متصور سه حالت

 ،کنـد  می مثل پرداخت به ارشاد هیآ مییبگو نکهیا کرد فرض توان می که یحالت نیاول
رسـاننده   زیـان  اعتـداء  زماننسبت به  ینوع مماثلبالفعل  شده تلف مال يبرا که ییدرجا

 ،اگر بالفعـل مماثـل نـوعی نداشـته باشـد      و باشد )اتالفو چه در  تلف(چه در  ضامن
ـ دل هبـ چـه عـدم وجـود مماثـل      ؛کنـد  می متیق به ذمه اشتغال به ارشاد  مماثـل  نبـود  لی

 نه ،باشد شده متعذرازابتدا  مثلش نکهیا ای )باشد یمیق نکهیا مانند( باشد یذات صورت هب
   ).371ص ،1ج ،1418 اصفهانى،محقق ( باشد يطار تعذر نکهیا

 مثـل  بـه  مـه بـه اشـتغال ذ   ارشاد هیآ مییبگو نکهیا است فرض قابل که یحالت نیدوم
که همان زمان فراغت ذمه  مالک اعتداءمالک (زمان  خسارت جبران درزمان اگر ،کند یم

ـ  زمان نیا در اگر و باشد موجود بالفعل ینوع مماثل ضامن است) ، بـود ن یممـاثل  نیچن

                                                                                                                        
کـه   »القصـاص  علَیکُم کُتب«ده، رخصت در مطالبه خسارت باشد؛ مانند آیه شریفه دی باشد و براي زیان

 رخصت اسـت. بـر قاتـل الـزام شـده      ،نسبت به قاتل، عزیمت و نسبت به اولیاي دمدر آن قصاص 
تواننـد   مـی ؛ انـد  اولیاي دم الزام به قصاص نشـده  ، ولیکه خود را دراختیار اولیاي دم قرار دهد است

 دیه بگیرند.عفو کنند یا 
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 مالـک،  خسـارت  مطالبـه  زمـان  در اگـر  پـس  ؛کند می متیق به ذمه اشتغال به ارشاد هیآ
آنچه  نه متیق به امر اول از را ضامن ذمه اشتغال میکن یم کشف ،نباشد مال يبرا یمماثل

 بـه  لیتبد مثل، تعذر هنگام و است مشغول مثل به ابتدا از اش ذمهه کاند  ه مشهور گفتهک
   .)همان( دشو یم تیقم به ذمه اشتغال
 ،کند یمیق در متیق و یمثل در مثل به ذمه اشتغال به ارشاد هیآ حالت نیسوم در
ـ  حـدوثاً  ینـوع  مماثل مال، يبرا که ییدرجا یعنی ؛زمان درنظرگرفتن بدون  بقائـاً  ای
 مشـغول  مـت یق بـه  ذمـه  ،نباشـد  یمماثل نیچن اگر و شود مشغول مثل به ذمه ،باشد

 ؛اسـت  یمـ یق مانند مطلق صورت هب ،شده متعذر مماثلش که یمثل نیبنابرا ؛شود می
ـ  یحـدوث  صورت هب مماثلش پرداخت اگر که ستین گونه نیا یعنی  متعـذر  ییبقـا  ای

 اسـت  مشهور نظر خالف نظر نیا. شود می یمیق مانند کامالً بلکه ،شود یمیق ،شود
ـ  تعذر وجودآمدن به درصورت ،تیقم به ذمه اشتغال معتقدند که ـ آ مـی  وجـود  هب  ؛دی

   .باشد سریم مثل پرداخت بعدازآن ای ازآن قبل اگرچه
 پـس  ،باشـد  مالـک  اعتداء يبرا اجازه و صیترخ صرفاً و نباشد يارشاد هیآ اگر اما
 اعتداء يبرا مالک به دادن اذن چون ؛شود نمی راطالق داشتن متصو یعنی سوم شق اصالً

رسـاننده   زیـان  ذمه اشتغال مانندو  ندارد امعن ،اعتداء زمان در مثل فقدان وجود با مثل به
یکـی از دو   میناچـار  پـس  ؛باشد یکاف بقائاً ای حدوثاً ،مثل وجود مجرد که ستین مثل به

مماثل درزمان تلف یا اتالف یـا   بودن آیه در اعتداء به شق اول را انتخاب کنیم (مفید اذن
مماثل درزمان اعتداء مالک) که درصـورت پـذیرش شـق     بودن آیه در اعتداء به مفید اذن

شـود و بعـد آن حتـی     مـی  قهراً جبران با مثل منحصـر بـه زمـان تعـدي اول امـر      ،دوم
جبران با قیمت صورت خواهد گرفت و صـورت پـذیرش شـق     ،درصورت وجود مثل

 نباشد موجود آن قبل اگرچه ؛شود خسارت جبران بدان دیبا ،است موجود مثل اگرسوم 
 و قـت یحق در مماثل به آخر تا تلف نیح از ،باشد موجود مماثل اگر است زیجا مالک و

 و نظـر مشـهور تأییـد    ردیـ گ صـورت  کـار  نیا متیق قیازطر وگرنه ،کند اعتداء تیمال
  .)372ص ،همانك: .ر( گردد می

داللـت   ،بر رخصت و اذن براي مطالبه مالک» فاعتدوا«نتیجه اینکه با پذیرش داللت 
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 کـه توان قائـل شـد    می شود و می رساننده به داللت التزامی ثابت آیه بر اشتغال ذمه زیان
 مالـک  تـا  کنـد  می تیکفا ،مالک مطالبه ای مال شدن تلف زمان دو از یکی در مثل وجود

 ،ضامن وسیله به خسارت پرداخت زمان در ، ولیکند مماثل مطالبه شود محق و ابدی اذن
  .شود می لیتبد متیق به ناچار به ،بود متعذر ای نبود موجود مثل اگر

  ئهیس جزاء اتیآ. 2
 :است دانسته آن همانند يبد را يبد يجزاکریم،  قرآن هیآ چند درخداوند 
و زاءج ئَۀٍیس ثْلُها ئَۀٌیسنْ مفا فَمع و لَحأَص رُهلَى فَأَجاهللاِ ع یال إِنَّهبم حبـدى،  فرکی: نَیالظَّال 

 خداونـد  .خداسـت  با او پاداش ند،ک اصالح و عفو سکهر و آن همانند است مجازاتى
  .)40: يشور( !ندارد دوست را ظالمان

ـ  سانىک و: عاصمٍ منْ اهللاِ منَ مالَهم ذلَّۀٌ تَرْهقُهم و بِمثْلها ئَۀٍیس جزاء ئاتیالس سبواک نَیوالَّذ  هک
 را آنـان  خـوارى  و اسـت  مانندآن ،بدى] هر[ جزاى]  هک بدانند[ اند شده ها يبد بکمرت

  .)27: ونسی( ستین شانیا براى گرى تیحما چیه خدا درمقابل. ردیگ فرومى
 مـؤْمنٌ  هـو  و  أُنْثـى  أَو رٍکذَ منْ صالحاً عملَ منْ و مثْلَها إِالَّ  جزىیفَال ئَۀًیس عملَ منْ

خُلُونَی کفَأُولئنَّۀَ دقُونَی الْجسابٍ رِیبِغَ هایف رْزآن ماننـد  هب جز ند،ک بدى سکهر: ح 
ـ  مـرد  خـواه  ـ  دهـد  انجام اى ستهیشا ارک سکهر ولى ،شود نمى داده فرکی  ـ  زن ای

 آنهـا  به یحساب بى يروز درآن و شوند مى بهشت وارد آنها ،باشد مؤمن هک درحالى
  .)40  :غافر( شد خواهد داده

 میشو قائل اگر که شود رو روبه خود سنگ هم یمجازات با دیبا يبد هر ،اتیآ نیا مطابق
 خسـارت  رادیا شامل یبدن هاي خسارت و تیجنا ،جرح بر عالوه و دارد اطالق» ئهیس«

  .داشت خواهند داللت خسارت جبران و ضمان بر اتیآ نیا ،بشود زین گرانید بر یمال
ـ آ در» مثلهـا « پس از» عفو« کلمه قرارگرفتن از ـ ا ،يشـور  سـوره  40 هی  معنـا  نی

 خود حق دارد حق هیآ موجب به است زیاندیده که یکس هرچند که شود می برداشت
 ،2ج ،1417 ،شهابى( است راجح عفو ،کند عفو اگر ،کند خسارت جبران و ردیبگ را

ـ  نـاظر  ،هیآ ادامه در» عفو« آمدن ندمعتقد یبرخ لیدل نیهم به ؛)246ص ـ ا هب  امـر  نی
، )350ص ،1419 ،يشاهرودهاشمی ر.ك: ( شود مربوط می قصاص به هیآ که است
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 فقها دهد می نشان ،خسارت جبران يبرا آن از استفاده و هیآ نیا به فقها استناد ولی
 داننـد  نمی یبدن هاي خسارت و قصاص مختص را آن و اند قائل اطالق» ئهیس« يبرا
  بدان اشاره خواهد شد. ادامه در که

ـ ا اگـر  نکهیا به باتوجه ،است آمده هیآ در که یدوم» ئهیس« کلمه بارهدر  ئهیسـ  نی
 مقابلـه  و خسـارت  پرداخـت  اگر و ستین ئهیس و است حق قصاص باشد، قصاص

 نخست، احتمال :است شده داده احتمال چند ،ستین بد و ئهیس هم آن ،باشد مثل به
ـ ی بـودن  شکل هم و) 232ص ،4ج ،تا] [بی ،یکاظمر.ك: ( بودن زوج ازباب نکهیا  یعن
ـ ا از) 63ص ،4ج ،1419 ،يبجنـورد ر.ك: ( مشاکله صنعت لیدل هب  اسـتفاده  واژه نی

 ای قاتل شخص يبرا خسارت جبران ای قصاص عمل نکهیا ،دوم احتمال ؛است شده
 ،تا] [بی ،یکاظمر.ك: ( شود می محسوب بد و ئهیس است، زده خسارت که یشخص

  ).232ص ،4ج

  جبران خسارت يه براین آیموارد استفاده فقها از ا. 2ـ1
 را ضـمان  آن از و انـد  قائـل  اطـالق  هیآ نیا يبرا فقها دهد می نشان که يموارد ازجمله

 اهـل  آنچـه . اسـت  عدل اهل با جنگ در یبغ اهل يها اتالف درمورد ،اند دهکر برداشت
 از یکی و هیمالک ،هیامامازنظر  مال، و نفس از اعم ،کنند می تلف نامؤمن با جنگ در یبغ

 یمـال  غرامت و نندک خسارت جبران هیآ نیا لیدل هب دیبا و است مضمون ،هیشافع اقوال
  ).418ص ،9ج ،تا] [بی ،عالمه حلّی( بپردازند هید و

 ضماناست  معتقد یلیاردب مقدس. است شده استفاده نیز حابس ضمان در هیآ نیا از
 مـال  ،آزاد انسـان  چون ستین غصب از یناش گر صنعت منافع به نسبت کننده حبس فرد

ـ آ و ضـرر  ینفـ  قاعـده  از یناش يو ضمان بلکه ،شود غصب تا شود نمی محسوب  یاتی
  .)513ص ،10ج ،1403 ،یلیاردب مقدس( است ئهیس جزاء و اعتداء هیآ مانند

 رازى،یشـ ر.ك: ( ي دیگـر فقهـا  و) 27ص ،1415 حلّى،ر.ك: ( هیفقه بحوث در حلّی
 اند دانسته اتالف قاعده یقرآن مدرك به مربوط اتیآ از یکی را هیآ نیا) 119ص ،تا] [بی

 اند. دهکر ضمان برداشت آن از و
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ـ  مال ضمان بر که یاتیآ از یکی ،اتالف درصورت اساس براین  داللـت  مثـل  بـه  یمثل
 /30، ص1422 الغطاء، اشفکاند ( جسته استناد بدان فقها که است فهیشر هیآ نیا ،کند می

 و ضـرورت  روي از کـه  اسـت  يقهـر  بـدل  مـت، یقولـی   ،)137ص ،1ج ،1359 ،همو
  ).137ص ،1ج ،1359 ،همو( شود می حکم بدان ییاستثنا درموارد

  بر جبران خسارتجزاء سیئه ات یداللت آ .2ـ2
ـ آ کـه  است نیا ئهیس جزاء اتیآ در یبررس قابل موضوعات از یکی  واژه بـه  باتوجـه  ای
 یمـ یق اتـالف  در را متیق و یمثل اتالف در را مثل ضمان توان می ،اتیآ نیا در» مثل«

  ر؟یخ ای دکر استخراج
ـ  قـى یحق مسـاوى  بـه  تـوان  می ،است آمده هیآ در هکرا » مثل« ،مقداد فاضلازنظر   ای

 زىیـ چ را قـى یحق مسـاوى  گـاهى  و دکـر  حمـل  ارزش در مساوى ای مکح در مساوى
» مثـل « از فقهـا  مقصـود  همان که است مساوى نام، صدق در آن لّک و جزء هکدانند  می
  ).84ص ،2ج ،1419 مقداد، فاضل( باشدمى

 تـوان  نمـی  ئهیسـ  جـزاء  و اعتـداء  هیآ از است معتقد یقم يرزایم ،نظر نیا برخالف
 ،خاص هیتشب انیبیا  ،هین دو آیازیرا مقصود  ؛کرد استنتاج یمثل اتالف در را مثل ضمان

  .است هیا مطلق تشبی
 شده يتعد شما به که يحد از اعتداء مقدار در یعنی ؛ه خاص باشدیتشب قصوداگر م

 ،قتل در مقدار اعتداء درمورد يو تساو مقدار در مشابهت قصودم و دینکن تجاوزاست، 
 نکهیا به يا اشاره هیآ در. یمصطلح فقه معناي به مماثل نییتعنه  ،استجرح و اخذ مال 

 بلکه ستین دارد وجود اریاخت آنها انیم و است متیق ای مثل عنوان به ،يمعتد و اعتداء
ـ  ،دارد وجود واحد حکم کو ی شدهعفو و اخذ انیم رییتخ به امر  و رخصـت بـر   یمبن

 و فراتر رود مقدار آن از دینبا نکهیا واول صورت گرفته  اعتداء مقدار به اعتداء در اجازه
ه همـان  کـ سـت  یل نکیف و وزن و کیو  مکبودن در  يمساو نیزاعتداء  مقدار از دقصوم
 عـرف  اهـل  که معنا نیدب ؛است یو عقل یعرف تیمقبوله مقصود کبل ،باشد یفقه» مثل«

 کیـ هر تملک عقل و بودند کسانی دهیفا و منفعت در یاول اعتداء دوم با اعتداء ندیبگو
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 ای یفقه مصطلح »مثل« يتعد مورد نکهیا به نسبت هیآ نیبنابرا ؛ردیبپذ را يگرید برابردر
 يرزایم( یمیق ای باشد یمثل ،گرفته قرار يتعد مورد آنچه چه ؛است ساکت ،باشد متیق

  .)300ص ،2ج ،1413 ،یقم
 اتیآ در» مثلها« و اعتداء هیآ در» اعتداء« از منظور اگر ي قمیرزایمازنظر اساس  براین

 چون ؛دیآ نمی دست هب یمثل در مثل پرداخت لزوم حکم ،باشد خاص هیتشب ،ئهیس جزاء
 زین متیق با مثل ضمان در که دارد اشاره بودن يمساو و عرف ازنظر يبرابر به فقط هیآ
  .باشد داشته وجودتواند  می مقدار و ارزشازنظر  بودن يمساو نیا

ـ ی ؛باشـد  هیتشـب  مطلق ،هیآ دو از قصودم اگر دیافزا می شانیا سپس  شـما  يبـرا  یعن
 مـورد  آنچـه  در و تجـاوزش  در يتعـد م تجـاوز  مثل و هیشب نحو به ،است مجاز اعتداء
 در رخصـت نخسـت،   ؛اسـت  حکم دو شامل اطالق نیا آنگاه .است گرفته قرار تجاوز
 یمیق و یمثل شامل که است يزیهرچ در یمثل لیسب بر رخصت نیا نکهیا ،دوم ؛اعتداء

 مگـر  ،اسـت  معتبـر  يتعـد  مـورد  و اعتـداء  در مماثلت آنها از کیهر در و شود می نیز
 الزم نیـز  یمـ یق در :دیـ گو مـی  که است دیجن ابن مذهب مناسب نیا که تعذر درصورت

  ).همان( تعذر درصورت مگر ،شود پرداخت مثل است
 چـون  ؛است یمثل به مثل ضمان وجوب قول رد در ردیگ می یي قمرزایم که يا جهینت
 کـه  میشـو  قائـل  جا همه دیبا ،باشد هیتشب مطلق ،هیآ دو از قصودم اگر است معتقدوي 

 فقط و دارد وجود مثل ضمان ـ یمیقیا  یمثلـ اعم از  یئیش هر در و است الزم مماثلت
  .گردد میتبدیل  یمیبه ق مثل ضمان که است تعذر درصورت
 امکـان  در فقها گرچه مییبگواست اینکه  استنتاج قابل ایشان سخن از و ممسلّ آنچه
 مال در متیق و یمثل مال در مثل ضمان اثبات يبرا ئهیس جزاء و اعتداء اتیآ از استفاده

 موضـوع  با را اتیآ نیا مشهور برخالف ي قمیرزایم مانند یبرخ و دارند اختالف یمیق
ـ  بر آنها همه ولی ،اند دانسته ارتباط یب  و يبرابـر  لـزوم  آن ودارنـد   نظـر  اتفـاق  امـر  کی

 کـه اسـت   یاتالف و تجاوز با خسارت جبران بودن يمساو ارزشازنظر  و بودن سنگ هم
  باشد. گرفته صورت

 در ئهیسـ  جـزاء  و اعتـداء  اتیآ از استفاده امکان بر یمبن مشهور قول دیگر عبارت به
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ـ کفا بر یمبن ي قمیرزایم نظر ،یمیق در متیق و یمثل در مثل ضمان اثبات  مشـابهت  تی
 در هـم ، مثـل  پرداخـت  لزوم بر یمبن دیجن ابن نظر و ـ مماثل در نه ـ ارزش و مقدار در
 اتـالف  بـا  خسارت جبران بودن سنگ هم و يبرابر لزوم در یهمگ ،یمیق در هم و یمثل

 و شـود  مـی  حاصل یاصل چنین نظرات نیا نقّیمت قدر از و دارند اشتراك گرفته صورت
 و کـف  ،گفتـه  ي قمـی رزایم آنچه. است اشاره مورد اتیآ داللت زانیم در فقط اختالف

 ضمان بر را اتیآ داللت فقط شانیا و باشد می زیندیگران  قبول مورد که است یحداقل
  .است رفتهینپذ یمیق در متیق و یمثل در مثل

  انتصار اتیآ. 3
  :است انتصار به معروف فهیشر اتیآ ،خسارت جبران موضوع با مرتبط اتیآ گرید از

نِ ورَ لَمانْتَص دعب هظُلْم لَ کفَأُولئیماعنْ هِمب مـ  شـدن  مظلـوم  از بعد هک سىک و :لٍیس  ارىی
  .)41: يشور( ستین او بر رادىیا طلبد،

ـ  و ظُلمـوا  مـا  بعد منْ انْتَصرُوا و راًیثک اهللاَ رُواکذَ و الصالحات عملُوا و آمنُوا نَیالَّذ إِالَّ یسلَمع 
ـ  سانىک مگر: نْقَلبونَی منْقَلَبٍ يأَ ظَلَموا نَیالَّذ  انجـام  سـته یشا ارهـاى ک و آورده مـان یا هک
 از دفاع به ،شوند مى واقع ستم مورد هک هنگامى به و نندک یم ادی اریبس را خدا و دهند مى
 سـتم  هکـ آنها ]رنـد یگ مـى  کمـ ک راه نیا در ریغ از و[ زندیخ برمى ]مؤمنان و[ شتنیخو

  .)227: شعراء( !جاستک به شان بازگشت هک دانند مى زودى به ،ردندک
برخی  در ،اند افتهی شهرت نام نیهم به» انتصار« کلمه از استفاده لیدل به که اتیآ نیا

بـدان اشـاره    درادامه کهاند  شده استفاده خسارت جبران براي یفقه مسائل و ابواب
  خواهد شد.

 عبـارت  در الم ،ينحـو  لحـاظ  که بـه  شود توجه است الزم هیآ تر قیدق یبررس يبرا
 شـده  واقـع  مبتـدا  هک باشد موصوفه ای موصوله تواند می» من« است، ییابتدا »انْتَصرَ لَمنِ«

 ظلـم  اضافه و منه ب است راجع »ظُلْمه« ریضم. است یدادخواه معناي به انتصار و است
. بسـتانند  خـود  ظالمـان  از خود داد هک سانىک عنىی است؛ مفعول به مصدر اضافه او به
 و مـا  اسم لیسب و عموم و نفى دکیتأ براى یاستغراق» من« و است جنس نفى» ما« هلمک
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ـ «  /65ص ،18ج ،1417 ،ییطباطبــا: ك.ر( اهتمـام  ازجهـت  او بــر مقـدم  او خبـر  »همیعل
  ).702ص ،2ج ،1404 جرجانى،

 واقـع  مظلـوم  سـى ک اگر شود گفته که است گونه نیبد اتیآ نیا داللت بیترت نیبد
 نیست؛ مؤاخذه قابل ،دینما خود حق يفایاست و بستاند ظالم از را خود داد سپس ،شود
ه بـه او  ک یظلم چه و کند قصاص بخواهد او و باشد یجسم شده يو به که یظلم چه

  .دینما مثل به مقابله بخواهد او و باشد یمال است، شده

  جبران خسارت يه برایموارد استفاده فقها از آ .3ـ1
 غصـب  میتحر ادله در ،خورد می گره یمدن تیمسئول با اول هیآ که يموارد ازجمله

ـ ا کـه  )40ص ،2ج ،1417 ،شهابى/ 84ص ،1395 شراره، حمد عبدالجبار( است  نی
 ای ظالم که یشخص درمقابل ای غاصب برابردر مالک تقاص مجوز اتیآ از یکی هیآ

 فاضـل  /140ص ،2ج ،1417 ،شـهابى (رود  مـی  شـمار  به زین است غاصب حکم در
  ).372ص ،2ج ،1419 مقداد،

 از مظلـوم  بتیغ مجوز» سوء جهر به« هیآ درکنار را هیآ نیا فقهااز  ياریبس نیهمچن
 ،یعـامل  /132ص ،16ج ،1413 سـبزوارى، : ك.ر( انـد  دانسته بتیغ اتیمستثن از و ظالم

 جبران از یشکل و يا گونه را ظالم از ییبدگو و بتیغ نیا اگر که) 303ص ،4ج ،1427
  .خورد می گره خسارت جبران به هیآ م،یبدان يمعنو خسارت

 بتیغ زیتجوي برا انتصار هیآ و) 148: نساءر.ك: ( سوء جهر به هیآ از استفاده در
ـ ا جـواز  رشیپذ با صدر دیشه ظالم، از مظلوم ـ آ دو داللـت  بـت، یغ نی  آن بـر  را هی

 ذکـر  بـه  اختصاص باشد، می زیجا هیآ دو نیا مطابق آنچه کند می اضافه و ردیپذ می
 عنوان چون ؛ستین زیجا ظلم رآنیغ ذکر اما ،شده يو بر که است یظلم از مظلوم

. سـت ین ظالمدیگر  وبیع و گناهان انیب درصدد هیآ زین و است آن از منصرف ظلم
ـ آ ؛دارد وجـود تفاوتی  هیآ دو نیا منطوق نمیا نیهمچن  را بـت یغ جـواز  انتصـار  هی

 سـبب  بـت یغ و کـالم  اگـر  نیبنابرا ؛است دانسته یخواه کمک و انتصار به مشروط
 از ،نشـود  مظلـوم  بـه  یکمکـ  آنها موجب به یعنی ،نباشد کم احتمال با یحت انتصار
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  .اول هیآ برخالف ؛شود نمی خارج حرمت
ـ تق بـه  ناچـار  پس ؛است دیمق ،دوم هیآ و مطلق ،اول هیآ است معتقد صدرشهید   دیی

ـ ی ؛شـود  می دوم هیآ منطوق به مختص حکم نیبنابرا ؛میدیمق با مطلق  جـواز  حکـم  یعن
  ).120ص ،3ج ،1420 صدر،( است یخواه کمک و انتصار به مشروط بتیغ

رسـائل  الدر  يانصار خیش حبس، لیدل هب منافعش فوت و آزاد انسان حبس مسئله در
 پـس  وکند  میت یرا تقو ضمان به قول ضمان، عدم و ضمان دگاهید دو تقابل در ۀیفقهلا

 ییزهـا یچ مطلـق  بلکـه  ،سـت ین مجعـوالت  مخصوص فقط یمنف امور نکهیا به اشاره از
 ـ یعدمیا  باشند يوجود اعم از اینکه ـ است آمده عتیشر در و خواسته نید که است

 ،اسـت  آمـده  يضـرر  احکـام  ینفـ  ،شـارع  حکمـت  در کـه  گونـه  نهمـا  اسـت معتقـد  
ـ آ مـی  وجود هب ضرر عدمشان از که یاحکام جعل شکل همان به ـ ن دی و  اسـت  واجـب ز ی

 حرمـت  مسـتلزم  اسـت،  شده فوت ین انسانیاز چن که یمنافع ضمان عدمشدن به  قائل
خـود   دگاهیـ د سپس. باشد میننده ک حبس به نسبت تعرضحرمت  و يو تقاص ،مطالبه

ـ پ اقـدام  بـا  راوجود ضمان نسبت به فوت منـافع انسـان آزاد    یمبن  تیـ روا در امبری
 داللـت  نیا دییتأ در و کند می تیتقو ضرر ینف لیدل هب سمره نخل قطع با جندب بنةسمر

ـ آ و انتصـار  هیآ مانند ،دارد داللت مقاصه جواز بر که یاتیآ به  اسـتناد » ئهیسـ  جـزاء « هی
  ).120ص ،1414 ،يانصار( کند می

  ات انتصار بر جبران خسارتیداللت آ .3ـ2
 تمسـک  نیا در زین یاشکاالت خسارت، جبران يبرا انتصار هیآ به استناد رشیپذ باوجود

 و گذشـت  که یدگاهید برخالف ازجمله ؛است شده طرح آن به استناد و انتصار هیآ به
 اند و کرده استفاده ظالم از مظلوم بتیغ جواز يبرا انتصار هیآ از فقها ياریبس آن مطابق

  :است معتقد و داند می نابجا را استفاده نیا یروانیا ،اند دانسته بتیغ اتیمستثن از را آن
 ظالم مجازات و ظلم بر یطلب ياری جواز بر یلیدل بلکه ،است بتیغ با ارتباط یب هیآ نیا

 بر بلکه ،ستین مثل به معتد بر يا مؤاخذه آن در که اعتداء هیآ مانند ؛است ظلمش مثل به
ـ ه آک[ است مجازات یز نوعیبت نیغ که ادعا نیا و است مؤاخذه ییابتدا معتد ه آن را ی
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 نـدارد  اطـالق  محرمات با مجازات به نسبت هیآ چون ؛شود می دفع کرده است]ز یتجو
ـ آ  ه قطعاًک[ شود می محسوب مجازات ینوع زین گوشتش خوردنا تجاوز به او و لّإو ه ی

  .)36ص ،1ج ،1406 روانى،یا(] ده استکرز نیآنها را تجو
 اجازه را مثل به مقابله فقط که است اعتداء هیآ مانند انتصار هیآ ،شانیاازنظر  اساس براین

ـ آ ، ولـی خواسـت  کمـک  گرانید از توان می مثل به مقابله نیا يبرا و دهد می  مجـوز  هی
 .دهد نمی را بتیغ همچون محرمات با مجازات

ـ م مماثلـت  وجود لزوم و اعتداء هیآ با انتصار هیآ مشابهت بر یمبن یروانیا سخن  انی
ـ ن گـر ید یبرخـ  کالم در يگرید نحو به شانیا اشکالنیز  و گرفته صورت ظلم و انتقام  زی

 سـت ین انتقام تیفیک انیب درمقام فهیشر هیآ است شده گفته نکهیا ازجمله ؛شود می دهید
 و محرمـات  ياریبس ارتکاب جواز آن الزمه رایز ؛گرفت اطالق هیآ از توان نمی نکهیا و

 قمـى  /372ص ،14ج ،1412قمـى، روحـانی  : ك.ر( شـود  می انتقام درمقام رهیکب گناهان
  ).122ص ،1ج ،1426 ،ىیطباطبا

 يبـرا  بتـوان  و بدهد را مثل به مقابله مجوز هیآ اگر که است نیا اشکاالت نیا پاسخ
 تـا  چـون  ؛شودیم زیجا ظالم بتیغ مقدمه، ازباب ،خواست کمک گرانید از مقابله نیا

 و بیـ ترغ را آنهـا  توانـد  نمـی  ،است رفته يو بر یظلم چه که دینگو گرانید به مظلوم
 ؛رسـد  نمی نظر به حیصح زین یذات محرمات دیگر با بتیغ اسیق. دینما انتصار در همراه
ــ   نامشـروع  عمـل  مانند ـ است برقرار حرمتشان یطیشرا هر در محرمات یبرخ چون
 به افسد دفع ازباب یمواقع در ،دارند حرمت گرچه ،دروغ و بتیغ همچون یبرخ ولی

 وارددانسـتن  نکـه یا ضـمن . ابندی مجوز تر بزرگ فساد از يریجلوگ يبرا توانند می فاسد
 قرار هیآ شمول تحت که ماند نمی یباق يامر چیه وکند  می مورد یب را هیآها  اشکال نیا
 ،است ضررش و ظلم از يریجلوگ و مظلوم به نکرد کمک درمقام که هیآ روح با و ردیگ

ـ  و مسـتقل  صـورت  هب ظلم مقابلاست  نتوانسته که یمظلوم اگر و دارد منافات  تنـه  کی
 روح و هـدف  بـا  ،کند بازگو حاکم ای یقاض به شده متحمل که را یظلم نتواند ،ستدیبا
  .است شده مخالفت هیآ

 باشـد؛  مـی  ریـ غ از انتصار جواز مستلزم ،ظالم از انتقام جوازمعتقد است  ینیخم امام
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 و انتصـار  الزمـه  و باشـد  ممکـن  ظـالم  از انتقـام  شـان یبرا کـه  یمظلومـان  نـد ا کـم  رایز
 انتقـام  جـواز  یمقتض ،انتصار اطالقکم  دست و است ظالم وبیع ذکرنیز  یخواه کمک

 نباشـد  ممکن خودش يبرا که ییدرجا ؛است ـ لهیقب و رهیعشهمچون  ـ ریغ معاونت با
  ).429ص ،1ج ،1415 نى،یخم( است بتیغ مالزم نیز معاونت نیا و

 از انتقـام  يبرا است زیجا مظلوم يبرا که گونه همانمعتقد است  شانیا ،نیبرا افزون
 اسـت  زیجا یعرف مالزمه به زین گرانید يبرا پس ؛بخواهد کمک گرانید از بتواند ظالم

ـ  نـه  کـرده اسـت ـ    مظلوم به که یظلم در ظالم با مقابله در را او که  اغـراض  خـاطر  هب
  ).همان( کنند ياری ـ یشخص
ـ آ داللـت  کـه  است طرح قابل هیآ درمورد گرید اشکال دو : سـازد  مـی  محـدود  را هی

ـ ب درصـدد  بلکه ،ندارد اطالق ،انتصار تیفیک ازجهت هیآ مییبگو نکهیا نخست، ـ ا انی  نی
 آن از قنیمت قدر و است زیجا یخواه کمک و انتصار ،یمظلوم هر يبرا که استمطلب 

 حـاکم  و ردادگاهیغ به توان نمی و است یقاض و حاکم از یخواه کمک و استنصار جواز
 انتقـام  ظـالم  از خـودش  میده اجازه مظلوم به اگر نکهیا ،دوم کرد؛ مراجعه انتصار يبرا

ـ ا ،بخواهـد  کمک و انتصار گرانید از ،حاکم و یقاض به مراجعه بدون و بگیرد  امـر  نی
 و مـردم  امـور  میتنظـ  يبـرا  حـاکم  و یقاضـ  نصـب . شودمنجر  ومرج هرج به تواند می

 خودشـان  داد اجـازه  مـردم  به توان می چگونه آنها وجود با و آنهاست از خواستن کمک
 از نکرد بتیغ و حاکم و یقاض از انتصار جواز به اکتفا ،اشکال دو هر جهینت کنند؟ اقدام
  .است گرانید نزد بتیغ و انتصار جواز عدم و آنها نزد ظالم

ـ آ شهادت به هیآ ظاهر دیگو می نخست، اشکال به پاسخ در خمینی امام پیشـین   اتی
 دوم اشکال .ندارد یقاض به اختصاص و است یشخص هر از انتصار جواز انیب درصدد

 مـوارد  شـرع  در ،امـر  نیا همانند دیگو می و داند می هیآ اطالق مخالف و فیضع زین را
 ،جان برابردر مشروع دفاع زیتجو ای طلبکار يبرا تقاص جواز مانند ؛دارد وجود يگرید

 برابردر میده می اجازه فرد به چگونه پس آنها؛ ریغ و ینبال ساب قتل ای عرض و مال
 فعل ارتکاب از پس را او به دفاع اجازه ، ولیکند دفاع مالش ای عرض به مهاجم سارق

  ).همان( دکن رجوع صالح محکمه به مییبگو و مینده
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  معاقبه هیآ. 4
 معـروف  فهیشر هیآ ،جست استناد بدان توان می خسارت جبران بحث در که يگرید هیآ

 شما با آنچه مانند د،یدهمى سزا اگر: بِه عوقبتُم ما بِمثْلِ فَعاقبوا عاقَبتُم إِنْ و« :است معاقبه به
  .)126: نحل( »دیده سزا ،اندردهک

 ،1408 سـعدى، (باشـد   مـی  جزا معناي به است، معاقبه اسم که عقوبت ،يلغوازنظر 
 انجام ستیناشا کار از آنچه بر شخص که است نیا معاقبه دیگو می منظور ابن). 255ص
 معنا نیهم .)619ص ،1ج ،1414 منظور، ابن( شود مجازات ای شود داده جزا است، داده
  .)180ص، 1 ، ج1410دى، یفراهر.ك: ( است شده ذکر زین يدیفراه کتاب در

 منظـور  بلکـه  سـت ین مصـطلح  مجـازات  لغـت  کتب در جزا از منظور است روشن
  .ردیگ می را شخص بانیگر بد کار لیبدل که است یعاقبت و جهینت هرگونه

 شـد  نازل حمزه حضرت شهادت هنگام هیآ نیا است آمده هیآ نزول شأن درمورد
 را مشکشـ  دیـ د و افتاد او جان بى جسد به نگاهش و نظر امبریپ هک بود زمانى آن و

 ،دلخـراش  هصـحن  آن همشاهد از پس حضرت. انددهیبر را شیهاگوش و نىیب و پاره پاره
 و گذاشتممى جاى در را او نهیهرآ ،شدنمى رسم و سنّت من از بعد ارک نیا اگر: «فرمود

 و دکر طلب مانىی ردب آنگاه .»شتمک مى رافار ک مرد هفتاد او جاى به فقط ردم ...ک می رها
 سـپس  شـت، اگذ ـ علف ـ گرىید زیچ شیپا دو روى و پوشاند آن با را حمزه صورت

ـ بکت هفـت  با را او نماز و آمد جلو ـ ا هکـ  بـود  گـاه  آن. خوانـد  ری ـ آ نی  و شـد  نـازل  هی
: داشـت  عرضـه  و ردکـ  بلنـد  خداونـد  درگـاه  بـه  دعـا  و تضـرّع  دست خدا رسول

  ).373ص ،2ج ،1419 مقداد، فاضل( »مینکمى صبر! پروردگارا«

  جبران خسارت يه برایموارد استفاده فقها از آ. 4ـ1
 اموال به نسبت آن شمول ، ولیاست اقتصاص و مجازات معناي به درلغت معاقبه اگرچه

 نسـبت  معاقبه شمول با نیبنابرا ؛)195ص ،2ج ،1411 ،يرازیش مکارم( است اشکال یب
 و مینـ ک اسـتناد  اتـالف  از یناشـ  ضـمان  اثبات در هیآ نیا به میتوان می انفس و اموال به

 قاعـده  مـدرك  ذکـر  در فقهـا از  ياریبسـ . میبـدان  معاقبه مصداق را یمال امور در اتالف
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 مکـارم  /119ص ،تـا]  [بـی  رازى،یشـ ر.ك: ( انـد  دهکـر  اشـاره  هیآ نیا به ،قرآن از اتالف
  .)195ص ،2ج ،1411 ،يرازیش

 ،امـوال  شـدن  تبـاه  ،آن مطـابق  کـه  اسـت  صورت نیبد اتالف در هیآ نیا به استدالل
 داللت مثل به مقابله جواز بر هیآ که است عقاب نوعى آنها صاحب اذن بى منافع و حقوق

 فهیشـر  هیآ نیا ،کند می داللت مثل به یمثل مال ضمان بر که یاتیآ از یکی نیبنابرا ؛دارد
 عبدالجبار /30ص ،1422 الغطاء، اشفک نجفىر.ك: ( اند جسته استناد بدان فقها که است
  .)126ص ،1395 ،شراره حمد

 ،ینجفر.ك: ( استشده  اشاره فقهاوسیله  به هیآ نیا زین تقاص جواز در نیهمچن
ــوم، /86ص ،37ج ،1981 ــبزوارى، /276ص ،3ج ،1403 بحرالعل ــی س ــا] [ب  ،2ج ،ت

 ریتـأخ  بـه  را پرداخت ای انکار را یبده بدهکار کهآنجاست  تقاص جواز .)722ص
ـ  ،رساندب اثبات به حاکم نزد را حقش تا ندارد يا نهیب نیز حق صاحب و ازداند یم  ای

 یمدت از پس ولی ،دارد هم یدسترس ای ندارد یدسترس حاکم به یول ،دارد نهیباینکه 
 ضـرر  مسـتلزم  او يبـرا ها  یسخت و زمان نیا که رسد می حقش به ییها یسخت با و

 اسـت  شده خالف عدم يادعا ،موضوع نیا در و دارد تقاص حق فقهاازنظر  ؛است
  .)722ص ،تا] [بی ،يسبزوار(

ـ آ داللـت  ،باشد داشته وجود ضمان کند می اقتضا تقاص جوازبه اینکه  باتوجه  بـر  هی
ـ ا يمقتضا :دیگو می باره نیدرا جواهر صاحب. گردد می روشن خسارت جبران ـ آ نی  و هی

 اسـت  مـثلش  بـه  ءیشـ  ضـمان  ،رسانند می را مقاصه جواز که ئهیس جزاء و اعتداء اتیآ
  .)86ص ،37ج ،1981 ،ینجف(

 شـده  سـتم  و ظلـم  به وي که یکس که داردامر  نیا بر داللت معاقبه هیآ نیبرا عالوه
  .اوست از خسارت گرفتن مؤاخذه، قیمصاد از یکی وکند  مؤاخذه را ظالم تواند میاست، 

  ه بر جبران خسارتیامکان داللت آ .4ـ2
 یـی جزا و يفـر یک مباحـث  بـه فقط  مذکور هیآ ایآدرمورد این آیه باید بررسی گردد که 

  شود؟ می زین یمدن تیمسئول مباحث شامل ای استمربوط 
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 هیآ که شود می مطرح شبهه نیا ،میبدان بد کار بر مجازات معناي به فقط را معاقبه اگر
 گونـه  همان ، ولیدارد داللت مثل به مقابله یفیتکل جواز برفقط  و ندارد ضمان به یربط
 هرگونه منظور بلکه ،ستین مصطلح مجازات ،لغت کتب در جزا از منظور ،شد گفته که
ـ ب نیبـد  و ردیـ گ مـی  را بانشیگر رساننده انیز بد کار لیدل هب که است یعاقبت و جهینت  انی

  .گردد می زین خسارت جبران و اتالف شامل
 یعنـی  ؛انـد  شـده  قائل ، تفاوتعقاب و عقوبت نمیا شناسان لغتی برخ نکهیا ضمن

 در آنچـه  و دارد نـام  عقوبـت  ،رسـد  می او به ایدن نیا در انسان بد عمل جهینت در آنچه
 .)526ص ،2ج ،تـا]  [بـی  ،عبدالرحمان محمود: ك.ر( است عقاب ،رسد می او به آخرت

 شـامل  بلکـه  ،سـت ینمربوط  يفریک مصطلح مجازات به فقط بوده، عام زین فیتعر نیا
 .گردد می زین اتالف بد عملدنبال  به خسارت جبران
 از تـوان  مـی  ،استمربوط  يفریک مباحث به فقط هیآ مییبگو اگر یحت هرحال به

ـ آ شـمول  و دکـر  برداشـت  را ضـمان  و خسـارت  جبـران  هیآ  امـوال  بـه  نسـبت  هی
 کـه  را یاتالف و جرم از یناش خسارت فقط هیآ مییبگو که بود خواهد صورت نیبد

 و مثـل  بـه  مقابلـه  حـق  زیاندیـده  و شود می شامل باشد، گرفته صورت جرم هنگام
  .دارد را موارد نیا در مطالبه

 چندان زین فقه در ،است مربوط ییجزا و يفریک مباحث به فقط هیآ که نظر نیا البته
 ؛انـد  دهکـر  اسـتفاده  هیآ از يفریک مباحث ریغ در فقها از ياریبس که چنان ؛ندارد طرفدار

ـ ا ،داردداللت  یحقوق مصطلح حبس حق بر که را یاتیآ از یکی يسبزوار نمونه براي  نی
 ،دارد را زوجـه  از تمتـع  حـق  زوج که گونه همان است معتقدآن  استناد به و داند می هیآ

 امتناع هیمهر پرداخت از زوج اگر و کند مطالبه هیمهر از را خود حق تواند می زین زوجه
 دارد نیتمکـ  يبـرا را  زوج درخواسـت  از امتنـاع  حـق  زوجه آیه مذکور، استناد به کرد،

 ضـمان  هیآ نیا موجب به فقها که اتالف بحث در ای ،)189ص ،25ج ،1413 سبزوارى،(
  اند. دانسته مثل به را یمثل مال تلف
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  و ضمان یت مدنیارتباط تقاص با مسئول .4ـ3
 بـر  را آنهـا  داللـت  فقهـا  که يدیگر اتیآ و معاقبه هیآ درمورد که يگرید مهم موضوع
 یمدن تیمسئول به ،تقاص بر اتیآ داللت از توان می ایآ که است نیا ،اند رفتهیپذ تقاص

  ر؟یخ ای دیرس ضمان و
 /722ص ،2ج ،تـا]  [بـی  ،يسـبزوار محقـق  ر.ك: ( اعتداء هیآ از فقها را تقاص جواز

 ،37ج ،1981 ،ینجفـ ر.ك: ( ئهیسـ  جـزاء  اتیآ از و )345ص ،1ج ،1419 مقداد، فاضل
 بحرالعلـوم،  /پیشـین  ،ینجفر.ك: ( معاقبه هیآ از زین و) 467ص ،تا] [بی ،یلیاردب /86ص

ـ آ که شبهه نیا رفع براي یبرخ نیاوجودبا. اندکرده استخراج) 276ص ،3ج ،1403  اتی
ـ آ ،سـت ین مـوارد  همه به يتسر قابل و استمربوط  غاصب از تقاص به گفته شیپ  اتی

ـ  معتقدنـد  و انددانسته تقاص جواز بردیگر  اتیآ ازتر  روشن را انتصار  گفتـه  اگـر  یحت
 بـر  شان داللت بلکه ،ستندین تقاص مخصوص» مثْلُها ئَۀٌیس ئَۀٍیجزاء س« و اعتداء اتیآ شود

 ،باشد شده غصب مال متیق ای مثل رد وجوب و است مغصوب به نسبت غاصب ضمان
 که است نیا آن يمعنا و کند یمداللت  تقاص جواز بر خاص صورت هب» انتصر لمن« هیآ

 عمالا يبرا خودش ،شد يتعد و ظلم او بر نکهیا از پس و دیایب خود کمک به هرکس
شکلی  همان به البته ؛دارد یگناه نه و ذم نه ،عقوبت نه يمنتصر نیچن کند، اقدام حقش

 ،یکاظم( بردارد حقش از ادتریز صفت و نیع درآنکه  یباست،  شده واقع ظلم مورد که
  ).101ص ،3ج ،تا] [بی

 یبرخ. شودیم دهید یمتفاوت يها دگاهید زین ضمان و تقاص انیم جمع امکان بارهدر
 .)113ص ،3ج ،1417 اول، دیشـه ر.ك: ( انـد  رفتهیپذ ضمان بر راگفته  پیش اتیآ داللت

 تقـاص  فقـط  آنهـا  از و اند رفتهینپذ ضمان بر میمستقطور  به را اتیآ داللت گرید یبرخ
ـ یا/ 196ص ،3ج ،1412 ،ییخـو ر.ك: ( انـد کـرده استخراج   .)98ص ،1ج ،1406 ،یروان

 بـر  داللـت  از پـیش  هیآ نیا اندگفته اعتداء هیآ درمورد خاص صورت نیز به گرید یبرخ
 مجـاز  تقاص درفقط  اعتدا و ندک مى اعتدا به امر هیآ رایز ؛داردداللت  تقاص بر ضمان،

 گـرفتن  ،تقاص در چون ؛)480ص ،1ج ،تا] [بی ،ینیخم( ضمان موارد همه در نه ،است
 شـده  تلـف  مـالش  هک شخصى ضمان، موارد در که یدرحال ،ستین ازین يمتعد از اجازه
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 .بـردارد  ضـامن  امـوال  از را حقـش  ،خـود  ضامن، شخص اجازه بدون تواند نمىاست، 
  .گذشت زین بودندقائل  تیمال در ضمان ای یمثل ضمان به که یکسان سخنباره  دراین

ـ آ نیا اند گفته اعتداء هیآ بارهدر گرید یبرخ ـ  ــ  ضـمان  بـر  هی  اتـالف  درمـورد  یحت
نیز داللتـی   يرعمدیغ يها اتالف ودیگر  موارد برطریق اولی  و به نداردـ داللتی  يعمد

  ).171ص ،2ج ،1416 ،يزیتبر(ندارد 
 ،باشـند  نداشـته  ضمان بر مىیمستق داللت چیه اتیآ نیا اگر یحت گفت بتوان دیشا
 باشـد،  زیجـا  تقـاص  هکـ  درمـواردى  و اند دانسته زیجا را تقاص فه،یشر اتیآ هکازآنجا

 بـر  داللت ماًیمستق و مطابقت به اتیآ نیا گفت توان مى ،هست هم ضمان ممسلّطور  به
ـ آزیرا  ؛دارد نیز داللت ضمان بر ،التزام صورت به و میرمستقیغ و ندک مى تقاص جواز  هی

 نـه ، نـد ک مـى  تقـاص  جواز بر داللت افته،ی ذمه اشتغال مقابل طرف هک زىیچ به نسبت
 بـه  مکـ ح دیگـر  عبـارت  بـه  ندارد؛ آن به اى ذمه اشتغال چیه شخص هک زىیچ به نسبت
 متعـدى  ضمان مکح به مسبوق ،يمتعد اموال از ،يتعد مورد شخص براى تقاص جواز

  .است شده داده تقاص صورت به آندریافت  رخصت هک است مالى به نسبت
 ؛باشـد  مـی  آن بـا  متفاوت و ضمان قاعده از محدودتربسیار  نیز ضمان نیا حتى

 ياریبسـ  در هک را ضمانهاي  حالت همه و استمنحصر  تقاص موارد به فقط رایز
 به قول عدم با موارد نیا درناگزیریم  و شود نمى شامل ست،ینهمراه  يتعد با موارد
 و جحـد  ،تقـاص  ثبـوت  شـروط  از یکـ ی نکـه یا ضمن .میکن اثبات را ضمان فصل،

ـ ( است عنه مقاص وسیله به حق مماطله  ،یثـان  دیشـه  /453ص ،17ج ،1415 ،ینراق
  ).389ـ388ص ،2ج ،1413

 ،دارد ذمـه  بـر  آنچـه  پرداخـت  از علـم  با بدهکار که یدرصورت ،شرط نیا به باتوجه
 عنـه  مقـاص  ضمان نیبنابرا ؛ابدی می را يو مال از تقاص اذن بستانکار ،ورزد يخوددار

 مقـاص  حـق،  جبران از يو يخوددار درصورت که است تقاص امکان طیشرا از یکی
ـ  مییبگو میتوان می بیترت نیبد ؛کند اقدام خود تواند می ـ آهمـه   فـرض  شیپ  مجـوز  ،اتی

  .است مقاص برابردر عنه مقاص ضمان تقاص
 داللت بارهدر کنزالعرفان صاحب. است انینما فقها کالم در ،فرض شیپ و شرط نیا
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  :دیگو میگونه  این ،تقاص جواز بر اعتداء هیآ
ـ آ يمقتضـا  بـه  گرداند، بازنمی را شده گرفته ظلم به مال ظالم، و غاصب که ییجا در  هی
ـ ا چـه  ؛شود برداشته ،نموده غصب که يقدر به مالش از است زیجا  حکـم  بـه  اخـذ  نی

  .)345ص ،1ج ،1419 مقداد، فاضل( حاکم حکم بدون ای باشد حاکم
ر.ك: ( ضـمان  اثبـات  بـه  نقائال دگاهیازد گفت دیبا اعتداء هیآ در موجود حکم مورددر

 یوضع حکم متضمن هیآ، )113ص ،3ج ،1417 اول، دیشه /60ص ،3ج ،1387 ،یطوس
ـ آ داللت عدم به نقائالازنظر  و است ضمان ـ یار.ك: ( ضـمان  بـر  هی  ،1ج ،1406 ،یروان

ـ آ مخاطـب  چـون  و باشـد  مـی  تقـاص  جواز یفیتکل حکم متضمن فقط هیآ)، 98ص  هی
 ،سـت ین يا چـاره  و گرددینم اثبات ضمان یمطابق داللت به ،است يتعد مورد شخص

  .شود استخراج يمتعد ضمان یالتزام داللت به نکهیا مگر
 هیآ در ،باشد خاص هیآ در موجود هیتشب هک ىدرصورت است معتقد جواهر صاحب

 زیـ چ ،يمتعـد  اعتداى مقدار به ءاعتدا در رخصت همان هک واحد یفیتکل مکح جز
 فـى یلکت مکـ ح دو بر مشتمل فهیشر هیآ ،باشد مطلق هیتشب اگر ، ولیستین گرىید

ـ مثل تیـ رعا وجوبدوم،  ء؛اعتدا در رخصت نخست،: است . جوانـب  همـه  در تی
 تیـ رعا گرفـت،  مقابلـه  بـه  میتصـم  اگـر  ولـى  است؛ زیجا ،مقابله اصلدرحقیقت 

 است واجب آن تیرعا بوده، فیلکت حد، آن از ردنکتجاوزن و ازهرجهت همانندى
 ).86ص ،37ج ،1981 ،ینجف(

  سوء جهر به هیآ. 5
  :است» سوء جهر به« هیآ ،خسارت جبران با مرتبطدیگر  اتیآ از یکی

ـ  و ظُلـم  مـنْ  إِالَّ الْقَـولِ  مـنَ  بِالسـوء  الْجهـرَ  اهللاُ حبیال  خداونـد، : مـاً یعل عاًیسـم  اهللاُ انَک
 و باشـد  رفتـه  سـتم  او بـر  هک سىک] از[ مگر ندارد، دوست را بدزبانى به برداشتن بانگ
  .)148: نساء( داناست شنواىِ خدا

 و انـد  کـرده  مطـرح  را بـت یغ اتیمسـتثن  از یکی ،هیآ نیا به اشاره با يادیز يفقها
 /218ص ،12ج ،1419 ،نىیحسـ  عاملى( غیبت کند ظالم از تواند می مظلوماند  گفته
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 ندمعتقد یبرخ نیهمچن .)342ص ،1ج ،1412 ،ییخو /426ص ،1ج ،1415 نى،یخم
 آشـکار  آنچـه  بـه  نسـبت  تواند می هیآ نیا استناد به زین کند می گناه آشکارا که یکس

 ردیـ گ قـرار  بـت یغ مـورد  شـود،  مـی  محسـوب  یشـرم  یب یا يدر پرده و است کرده
  .)202ص ،3 ج ،1372 ،یطبرس(

 اطالق واست  ظالم از مظلوم بتیغ جواز یعنینخست،  مطلب ،ماست مدنظر آنچه
  .یجسم و يمعنو ،يماد انیز یعنی ؛شود می انیز و ظلم اقسام همه شامل هیآ

 مییبگو نکهیانخست،  باشد: می نییتب قابل شکل دو به ،خسارت جبران با هیآ ارتباط
ـ ا و دارد تیشکا و انتقاد حق ،زیاندیده ومظلوم  فرد  ازبـاب  و دارد تیـ قیطر ،حـق  نی

 ،شـنوند  می را يو سخن که یگرانید ای یقاض چون ؛باشد می حقش گرفتن يبرا مقدمه
 اظهـار  ستم، و ظلم انیب شود گفته نکهیا ،دوم ؛کنند می کمک او به حقش يفایاست يبرا
 برابردر که است انباریز یفعل رساننده انیز و ظالم به نسبت چون ،ظالم از تیشکا و آن

 را او و شـود  می زیاندیده و مظلوم آرامش و نیتسکسبب  است، گرفته صورت او ستم
  .دارد تیموضوعخود  خودي به ؛ پسکند می آرام اي اندازهتا

 نزد ،ظالم درمورد تواند می مظلوم که استامر  نیا انگریب نساء سوره 148 هیآ اطالق
ـ ( یرقاضـ یغیـا   باشـد  یقاضـ  مسـتمع،  فرداعم از اینکه  ؛کند ییبدگو یهرکس  ،یبحران
 قـدر  به دیبا کهند ا قائل نیز یبرخ .)93ص ،3ج ؛تا] [بی رازى،یش /160ص ،18ج ،1405

دلیل این  همین ؛ بهکند سوء ازاله، مظلوم از تواند می که است یکس آن و کرد اکتفا قنیمت
 جـاب یا ،بـت یغ حرمـت  بر یمبن عام لیدل به رجوع و قنیمت قدر به اکتفا ندمعتقدگروه 

 کنـد  کمـک  او به بتواند کهدارد  را یکس و یقاض نزد بتیغ حق فقط مظلوم که کند می
  ).66ص ،4ج ،1419 ،عاملىحسینی  /86ص ،تا] [بی سبزوارى،محقق : ك.ر(

 کـه  اسـت  نیا بر متوقف ،موضوع بر هیآ داللت معتقدند ینیخم امام همچون یبرخ
 مییبگـو  کـه  باشد گونه نیا هیآ يمعنا و باشد سوء جهر به از استثنا بوده، متصل ياستثنا

ایشـان  . اسـت  شـده  واقـع  ظلم مورد که یکس هرج مگر ،ندارد دوست را جهر خداوند
 قرارگـرفتن  استثناءنیز  و باشد منقطع ياستثنا است ممکن نکهیا به باتوجه دیگو می سپس

ـ آ بـه  استدالل ،است ریتقد محتاج »است شده ظلم او به که یکس :ظلم من« ـ ازا هی  رو نی
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  ).427ص ،1ج ،1415 نى،یخم( شود می مخدوش
 اگـر نـد  معتقد واند  دانسته یکاف را هیآ داللت ،استثنا دانستن منقطع با یبرخ ،درمقابل

؛ بود خواهد ىیک »نکل« لمهک معناى با شیمعنا باشد، منقطع استثناى »ظُلم منْ إِلَّا« :جمله
  :است فرموده قتیدرحق پس

ـ ح مـن  و ظلمـه  مـن  یف القول من بالسوء جهری بان سأالب ظلم من نکل  خـدا  :الظلـم  ثی
 شخصـى  ظلم مورد هک سىک نیکل را، گفتن بلند باصداى زشت سخن دارد نمى دوست

ـ  شـخص  آن درخصوص تواند مى گرفته، قرار اشخاصى ای  درخصـوص  و اشـخاص  ای
ـ بگو بلنـد  باصـداى  و زشـت  سخن رفته، وى به هک ظلمى  ،5 ج ،1417 ،ییطباطبـا ( دی

  .)123ص
 یعنوان ،زشت سخن ارشدنکآش و سوء هب جهر ،فقها و) همانر.ك: ( نامفسرازنظر 

 مواردى شاملحتی  هکبل اختصاص ندارد، فرد در بیع رکذ و بتیغ به و است عام
 ،1412 ،ىروحانی قم /343ص ،تا] [بی م،کیح( شودمى نیز دشنام و اهانت همچون

 نـى، یخم( اسـت  شده دانسته بیع ذکر و بتیغ آن قنیمت قدرولی  ،)340ص ،14ج
  ).428ص ،1ج ،1415

 واجـب  را شـونده  بـت یغ از دنیطلب تیحالل و یعذرخواه فقها اگرچه درهرصورت
 دارد حـق  باشـد،  شـده  خسارت دچار بتیغ واسطه به زیاندیده که ییجا در 1،اند دانسته

 مجـاز  انبارشیز فعل چون مورد نیدرا و کند بتیغ ظالمش به نسبت و ظلمش درمورد
  نیست. یعذرخواه و دنیطلب تیحالل به يازین ،شود می یتلق

  جهینت
 نظـام  يبـرا  را يسـاختار  تواند می ،)اجماع و عقل ت،سنّ( فقه منابعدیگر  کمک به قرآن

 آورد فراهم ـ تیمسئول آثار و ارکان ،یمبان بر مشتمل ـ اسالم حقوق در یمدن تیمسئول
                                                   

 مغتاب شدن مطلع نیز و نابالغ و بالغ مغتاب میان و اند قائل شده تفصیل به باره دراین فقها برخی .1
انـد   قائـل شـده   تفصیل به آن امکان عدم و طلبیدن حاللیت امکان یا نشدن وي مطلع و غیبت از
 ،1423 هاشـمی شـاهرودى،   /321ص، 1421 ثـانى،  شهید /334ص ،1ج ،1412 خویی،  :ر.ك(

 ).510ص، 10ج
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 .دکر هیته یاألحکام آیات ،حقوق در یمدن تیمسئول مبحث يبرا توان می و
ـ  تیمسـئول  آثـار  بـه  ،یمـدن  تیمسئول گرفتن مفروض ضمن قرآن اتیآ یبرخ در  ای
 اعتـداء،  هیآ. است شده اشاره زین آنها بر حاکم قواعد و خسارت جبران يها وهیش همان

 ضـمان  آنها از فقها که ندا یاتیآ از ،سوء جهر به و معاقبه هیآ و انتصار و ئهیس جزاء اتیآ
هریک از این آیات، امکان استفاده  داللت و حدود یبررس ضمن و اند دهکر استخراج را

ـ ب بـه هریک را براي جبران خسارت بررسی نموده و با استفاده از آنهـا    يهـا  وهیشـ  انی
  اند. پرداخته مدنی تیمسئول آثار و خسارت جبران
 اصـل  همچـون  یحقوق شده شناخته اصول یبرخ توان می اتیآ نیا از استفاده با
 ازجانب خسارت مطالبه امکان و رساننده انیز توسط زیاندیده خسارت جبران لزوم

 خسـارت  بـودن  سـنگ  هـم  و يبرابـر  لـزوم  ای خسارت کامل جبران اصل ،زیاندیده
 درصورت زیاندیده مثل به مقابله و تقاص امکان اصل افته،ی ارتکاب انیز با یپرداخت

 محرمـات  ارتکاب زیتجو عدم اصل زین و خسارت جبران از رساننده انیز استنکاف
 جبـران  يهـا  وهیش بر حاکم اصول عنوان به را زیاندیده هیناح از خسارت مطالبه در

  .ساخت مطرح خسارت
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 ،نیرالمـؤمن یام امـام  مدرسـه ، قـم:  3چ ؛یـۀ لفقها القواعد ؛ناصر رازى،یشمکارم  .47

 ق.1411
 .1374 ،میۀاإلسال تبکدارال، تهران: 1چ ؛نمونه ریتفس ؛ناصر ،يرازیشمکارم  .48
، 1چ ؛لمجلـۀ ا تحریـر  محمدرضـا؛  بـن  علی بن نیمحمدحس ،)الغطاء اشفکنجفی ( .49

  .1359 ،یۀالمرتضو لمکتبۀانجف: 
، 1چ ؛الغصب کتاب ـ  هۀالفقا أنوار ؛خضر بن جعفر بن حسن ،)الغطاء اشفکنجفی( .50

  ق.1422 ،الغطاء اشفک ۀسسمؤنجف: 
ـ  جواهرالکالم ؛محمدحسن ،ینجف .51 ، 7چ ،37 و 34ج ؛سـالم اإل عئشـرا  شـرح  یف



  و جبران خسارت در قرآن یمدن تیآثار مسئول  
41

 

  .م1981 ،یالعرب التراث اءیحاإل داربیروت: 
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  ق.، 1415تیالب آل
ـ م نشـر ، تهـران:  1چ ؛جـزا  فقه هاىبایسته ؛دمحمودیس شاهرودى،هاشمی  .53  ،زانی

  ق.1419
 لمــذهب طبقــاً اإلســالمی الفقــه عــۀموســو ؛دمحمودیســ شــاهرودى،هاشــمی  .54

  ق.1423 اسالمى، فقه المعارفةریدا سسهمؤ، قم: 1چ ،4ج ؛البیت أهل
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