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ظلم با  ینف اتیرابطه آ لیتحل
  یمدن تیمسئول

*سیدحمید جزایري
  

  **مهدي همتیان   _______________________________________________________________  

  چکیده
توانـد باعـث    یمـ  یمـدن  تیهمچـون مسـئول   یمهم حقـوق  نیعناو يبرا یقرآن یمبان افتنی

مـورد قبـول همـه     یقرآن تنهـا منبـع حقـوق    رایز ؛شود ایجوامع مسلمان دن یوحدت حقوق
 میظلـم در قـرآن کـر    ینفـ  اتیـ معتقدنـد آ  نامحققـ  یبرخ. است یاسالم یجوامع حقوق

، ادعـا  نیـ ا تیـ اهم باتوجـه بـه   .ردیـ قرار گ یمدن تیمسئول یقرآن يمبنا عنوان بهتواند  یم
از سـه بخـش   پـیش رو  پـژوهش  . باشد می ادعا نیا ییآزما یدرصدد راستحاضر پژوهش 

 يدیـ موضـوعات کل  یبرخـ  یبـه معناشناسـ  نخسـت،  در بخـش   ؛شده است لیتشک یاصل
، در بخـش دوم . پرداختـه شـده اسـت   ... ضـمان و ، ظلم، یمدن تیپژوهش همچون مسئول

شـده   یبررسـ ، کنـد  مـی  ظلـم صـدق   زیانسان ن ياریاختریبر افعال غ ایآ نکهیو ا ظلمقلمرو 
 ،عدم مالزمه حرمت ظلم و ضمان پرداخته شده ایمالزمه  یبه بررس ،در بخش سوم .است

ـ  يمبنـا  عنـوان  بـه تواننـد   نمی منع ظلم در قرآن اتیاثبات شده است که آ تینها در  یقرآن
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  مقدمه
ن قرار گرفتـه  انامنبع حقوق اسالم مورد پذیرش همه مسلم ینتر مهم عنوان بهقرآن کریم 

، ابهـام اسـت   هرگونـه بـدون   ،تنها منبعی است که ازجهـت سـند  قرآن  ازآنجاکه. است
  .باشد می ین منبع استنباط مورد توجهتر مهم عنوان به

کـانون بسـیاري    عنوان به، مسئولیت مدنی یا همان لزوم جبران خسارت ،در دانش حقوق
 معـین  ،در حقـوق مسـئولیت  . )37ص، 1386، کاتوزیان( حقوقی قرار گرفته است از مسائل

مال و حقوق دیگران چگونه رفتار ، شود که مردم در روابط اجتماعی خود نسبت به جان می
  .چگونه آن را جبران نمایند ،ورود ضرر و خسارت درصورتکنند و 

اهمیت و حرمتی که دین مبین اسـالم بـراي امـوال مـردم قائـل اسـت و        باتوجه به
 ،احساییر.ك: ( واجب دانسته است آنها حفظ اموال مردم را همانند حفظ جان نوعی به
. گـردد  مـی  روش خـوبی  بهاهمیت نهاد مسئولیت مدنی در حقوق اسالم  ،)473ص ،3ج

. کنـد  مـی  شـدت تهدیـد   بـه نظـم و امنیـت جامعـه را    ، عدالت، نبود چنین نهاد حقوقی
  اند. حقوقدانان اسالمی همواره بر اهمیت مسئولیت مدنی تأکید کرده

از مسائل فقهی را به خود اختصاص  اي بخش عمده ،در فقه اسالمی نیز بحث ضمان
توان در  می ضمان) را( مبحث مسئولیت مدنی. )29ص، 1382، عمید زنجانی( داده است

اسـباب   ،فقها براي ضمان .)8ـ7ص، 1389، صافی(کرد بسیاري از قواعد فقهیه مشاهده 
تعـدد   سـبب بته بر این نکته که اسباب و موجبات متعدد ضمان ال .اند متعددي ذکر کرده

واحد اسـت کـه اسـباب و آثـار      یحقیقت ،ضمان دیگر عبارت بهحقیقت ضمان نیست و 
شـاید بتـوان مقولــه    انــد. تأکیـد کـرده   ،)75ص، 1387 ،فاضـل لنکرانــی ( متعـددي دارد 

هـاي حقـوق    ین بحـث تـر  مهـم مسئولیت مدنی را پس از کلیات عقـود و قراردادهـا از   
است کـه   اي اندازهاهمیت مسئولیت مدنی تا. )22ص، 1388، بهرامی( خصوصی دانست

ه همه قواعد مـدنی را در سـه اصـل اجتمـاعی خالصـ     اند  نویسندگان که خواستهبرخی 
، 1386، کاتوزیـان  :نقـل از  بـه  ؛دوگـی ( انـد  آن را یکی از آن سـه اصـل قـرار داده   ، کنند
مقررات حقـوقی   یرفته تمام ند که قواعد مسئولیت مدنی رفتها برخی نیز مدعی. )37ص

  .)37ص، 1386، کاتوزیاننقل از:  به ؛مازو( را دربرخواهد گرفت
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مبنا یا مبانی مسـئولیت   ،بحث بودهیکی از مباحثی که همواره میان حقوقدانان محل 
اغلب حقوقدانان مسـلمان  ، اهمیت قرآن کریم در استنباط حقوق باتوجه به. مدنی است

مبانی اند  کوشیدهو اند  سراغ قرآن رفته به نخست ،هنگام بحث از اصول و قواعد حقوقی
باشد و  راحت ،آن اصل یا قاعده را در قرآن بیابند تا هم خیالشان ازجهت سند و صدور

اسـت کـه آیـا    امـر  دنبال این  نیز بهحاضر پژوهش . هم براي همگان قابل پذیرش باشد
مبناي مسـئولیت مـدنی مطـرح باشـند؟      عنوان بهتوانند  می آیات نفی ظلم در قرآن کریم

  تواند علت و دلیل مسئولیت مدنی باشد؟ می آیا حرمت ظلم در قرآن دیگر عبارت به
شناسی مسئولیت مدنی در حقوق و ضمان  مفهومبه نخست  پیش رو در پژوهش

واژه ظلم و سپس ارتباط یا  شناسی سپس مفهوماست. در فقه اسالمی پرداخته شده 
منطقـی   یاسـتدالل  کمـک  بـه عدم ارتباط نفی ظلم در قرآن کریم با مسئولیت مدنی 

  .تحلیل شده است
بناي مسئولیت مدنی م عنوان بهدرواقع براي اینکه بتوان حرمت ظلم در قرآن کریم را 

صـغراي  . انجـام رسـانید   متشکل از یک صغري و کبري را بـه  یاستداللکرد، باید تصور 
قلمرو ظلم گسترده اسـت و شـامل همـه افعـال ارادي و     است ازاینکه  استدالل عبارت
ظلـم و مسـئولیت مـدنی    : از عبارت اسـت  نیز کبراي استدالل .شود می غیرارادي انسان

  .مسئولیت و ضمان نیز ثابت است ،آنجاکه ظلم صدق کند یعنی ؛مالزمه دارند

  شناسی فهومم. 1
از ورود بـه بحـث،    پـیش از واژگان مهم این پژوهش است که  ،مسئولیت مدنی و ظلم

آنهـا بـا   رابطـه  نیز الزم است با مفاهیم لغوي، اصطالحی، قرآنی و فقهی این واژگان و 
  پرداخته شده است.مذکور رو در این بخش به بررسی واژگان  ؛ ازاینیکدیگر آشنا شویم

  مفهوم مسئولیت مدنی .1ـ1
ر.ك: ( واژه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی از مسئول اسـت کـه در آیـات قـرآن    

کسی است که مورد پرسش و مؤاخذه واقع شـده   معناي به) 24: صافات /36ـ34: اسراء
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ه در برخی روایات نیز به همین معنا آمـده  این واژ. )200ص، 3ج، 1371، قرشی( است
همه شما نگهبان و همه شما در مقابـل رعیـت    :کم مسئول عن رعیتهکم راع و کلّکلّ«: است

  .)129ص، 1ج، 1404، احسایی(ر.ك: » خود مسئولید
ر.ك: ( تعهـد و مؤاخـذه آمـده اسـت    ، ضـمانت  معنـاي  بهمسئولیت در زبان فارسی 

. ردیف آن دانست را هم» ضمان«توان واژه  می و در زبان عربی )448، ص1377، دهخدا
ي اعمـال  گـو  پاسخ برابرشمسئولیت را چیزي معنا کرده است که انسان باید در المنجد

برخـی لغویـون نیـز مسـئولیت را      . )455،ص1373لویس معلـوف، ر.ك: ( خویش باشد
  .ضمن)اده م ذیل؛ 1414، منظور ابنر.ك: ( اند غرامت معنا کرده معناي به

شاید بتـوان  . مسئولیت مدنی در اصطالح حقوقدانان مرتبط با معناي لغوي آن است
. )38ص، 1382، عمیــد زنجــانی( از آثــار التــزام و تعهــد دانســت مســئولیت مــدنی را

زیان و خسارتی است که ناشی از  برابریی درگو پاسخپذیرش  درحقیقتمسئولیت مدنی 
الـزام بـه    نـوعی  بههمچنین . )27ص، 1384، بادینی( باشد می عمل یا ترك عمل شخص

 برقراري عدالت از راه جبران ضـرر نیـز  . )28ص، 1388، بهرامی( جبران خسارت است
  .)33ص، 1386، کاتوزیان( تواند بیانگر مفهوم مسئولیت مدنی باشد می

  ضمان)( مسئولیت مدنی در حقوق اسالم .1ـ1ـ1
 معادل ضمان در اصـطالح فقهـا دانسـته شـده اسـت      ،مسئولیت در اصطالح حقوقدانان

، تعهـد  معنـاي  بـه ضمان درلغت . )29ص، 1384، بادینی /46ص، 1382، عمید زنجانی(
/ 275ص، 6ج، 1375، طریحـی ( تزام به جبران خسـارت آمـده اسـت   و ال گرفتن برعهده

  .)275ص، 13ج، 1414، منظور ابن
 2ج ،1423، حـائري ( شـود  مـی  عقالیـی محسـوب   اي اینکـه قاعـده  بر  عالوهضمان 

اگرچه کلمه ضمان در . مورد تأیید و امضاي شرع مقدس نیز قرار گرفته است ،)468ص
کـه بیـانگر ایـن معنـا     در قرآن کـریم آمـده اسـت    ولی کلماتی  است، قرآن کریم نیامده

کفیـل و   معنـاي  بـه ن کلمـه زعـیم را   ابرخی مفسر .سوره یوسف 72آیه  ازجمله ؛هستند
 /223ص ،11ج ،1417، طباطبـایی  /386ص، 5ج ،1372، طبرسـی ( انـد  ضامن معنا کرده
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گونـه   نیـز همـین   سوره قلم 40معناي کلمه زعیم در آیه . )231ص ،9ج ،1364، قرطبی
  .)401ص ،2ج ،1416، جزي ابن /509ص ،10ج ،1372، طبرسی(است 

  رابطه مسئولیت مدنی در حقوق و ضمان در فقه .1ـ1ـ2
، عمیـد زنجـانی  ( فقهاسـت زبـان  همان ضـمان در   ،حقوقدانانزبان ئولیت مدنی در مس

 »مسـئولیت قـراردادي  «انـد از:   عبـارت ضـمان)  ( مسئولیت مدنیاقسام . )46ص ،1382
. )128ص ،1386، کاتوزیـان ( ضمان قهري)( »قرارداديغیر مسئولیت« و ضمان عقدي)(

شـخص   ،در مسـئولیت قـراردادي  . مسئولیت قـراردادي اسـت   برابرمسئولیت قهري در
متعهـد شـده و مسـئول     کـرده اسـت،  واسطه قراردادي که فرد با اراده خودش منعقد  به

شـخص  ، که تلف و خسـارتی صـورت گیـرد    یدرصورتولی در مسئولیت قهري  ،است
ضـمان   از آن بهحاضر آنچه در پژوهش  ؛ بنابراینشود می حکم قانون مسئول شناخته به

  .سئولیت مدنی استم ،شود می قهري یاد

  ادله و مبانی فقهی مسئولیت مدنی .1ـ1ـ3
شـاید  ، پذیرفته شده است ي حقوقمبنا عنوان بهاراده شارع  در حقوق اسالمی ازآنجاکه
کلـی و مبنـایی کـه     اي شده توسط وي بـه ضـابطه   بررسی ادله و قواعد بیان راهبتوان از 

  .دست یافت ،اند قواعد حقوقی بر اساس آن تشریع شده
 ؛یافتن مبانی فقهی مسئولیت مدنی بدون توجه به ادلـه و اسـباب آن ممکـن نیسـت    

شـود و   مـی بنابراین در این بخش اندکی به ادله و اسباب مسئولیت مدنی در فقه اشـاره  
  .خواهیم شدوارد مبحث مبانی  سپس

  ادله فقهی مسئولیت مدنی .1ـ1ـ3ـ1
آور در تعبیر حقوقی مسئولیت  زیانمعادل فعل  ،اسباب و موجبات ضمان در تعبیر فقهی

فقها در شـمارش اسـباب ضـمان اخـتالف      .)75ص ،1382، عمید زنجانی( مدنی است
 رو ازایـن  ؛اعتبـاري عقالیـی اسـت    اي قاعـده  ،دارند و شاید علتش این باشد که ضمان

. )86ص ،1ج ،1359، الغطـاء  کاشـف ( دکـر توان موجبات متعددي بـراي آن تصـور    می
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ولـی شـاید بتـوان     ،توان به بیان مشخصی در اسباب ضمان رسـید  نمی در فقه هرحال به
 ،»تعـدي و تفـریط  « ،»غـرور « ،»اتالف« ،»ید«: دکراسباب ضمان را در ده مورد شمارش 

ضماناتی که ثابت اسـت و  « ،»قبض به عقد فاسد و قبض بالسوم« ،»از قبض پیشتلف «
و » عقدالضـمان « ،»مان مسـمی ضـمان عقـدي یـا ضـ    « ،»منشأ آن شریعت و شارع است

 رسد اسباب ضـمان  می نظر به حال بااین. )24ص ،1387، فاضل لنکرانی( »الضمان شرط«
 »یـد «و  »غصـب « ،تسـبیب و مباشـرت)  ( »اتـالف «: باشـد  منحصر میدر سه مورد  فقط

 ،1414، شهید اول /103ص، 1ج ،1418، حلّی محقق /399ص، 1ج ،1417، فاضل آبی(
اسباب ضـمان در کتـب    عنوان بهباید گفت مصادیق متعددي که  بنابراین؛ )391ص، 2ج

  .)6ص، 5ج ،1421، مغنیه( همگی از مصادیق همین سه موردند ،فقهی بیان شده است

  مبانی فقهی مسئولیت مدنی .1ـ1ـ3ـ2
دهد که چه عامـل یـا عـواملی     می مبناي مسئولیت مدنی به این پرسش پاسخ درحقیقت

 گـو  پاسـخ مسئول و  ،ده استکرشود شخص درقبال زیانی که به دیگري وارد  می باعث
، سیر اجتماعی در تاریخ تحول مسئولیت مدنی در حقوق. )76ص ،1384، بادینی( باشد
و  واسـطه «و  »نظریه مخـتلط «، »ایجاد خطر«، »تقصیر« دهد تاکنون چهار نظریه می نشان

 ،1386، کاتوزیـان ( مبانی مسئولیت مدنی مطرح شده اسـت  عنوان به »نظریه تضمین حق
  .)271ص ،2ج، ]تا بی[، طاهري /114ص ،1389، دیلمی /182ص

مسـئولیت  ( از اسـباب ضـمان قهـري    هریـک توان گفت در نظام حقوقی اسـالم   می
ند و در اسالم یک ا دالیل حجیت و قلمرو اجرایی خاصی، عناصر، مدنی) داراي ماهیت

قاعده عمـومی جبـران    عنوان بهکه بتواند است لی حقوقی تدوین نشده اصل یا قاعده ک
توان مبناي واحدي بـراي   نمی ؛ بنابراین)48ص ،1384، بادینی( حساب بیاید خسارت به

توانـد   مـی  برخی حقوقدانان معتقدند قاعـده الضـرر   اگرچه کرد؛مسئولیت مدنی تصور 
 ،1386، کاتوزیـان ( مبناي مسئولیت مدنی در نظام حقوقی اسـالم مطـرح باشـد    عنوان به

 اند برخی نیز نفی ظلم را مبناي مسئولیت مدنی در حقوق اسالمی دانسته. )156ـ151ص
  .)98ـ93ص ،1394، (حکمت نیا
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، اردبیلـی ( ضمان قهري)( یکی از مبانی قرآنی مسئولیت مدنی عنوان بهنفی ظلم 
 /107ص ،1408، مـــدرس /893ص ،2ج ،1424، قزوینـــی /494ص ،10ج ،1403

برخـی نیـز   اگـر چـه    .) در حقوق اسالم مطرح اسـت 431ص ،2ج ،1418، خمینی
 مبناي قرآنی مسئولیت مدنی مطرح باشد عنوان بهتواند  نمی 1معتقدند آیات نفی ظلم

  .)175ص، ]تا بی[، حکیم(

  شناسی ظلم مفهوم .1ـ2
تاریکی) و قرارگرفتن ( مخالف نور و روشنایی: است ه ظلم براي دو معنا وضع شدهماد

 ،3ج ،1404، فـارس  ابن /1977ص ،5ج ،1410، جوهري( از جایگاه خود غیر چیزي در
برخی نیز . )373ص ،12ج ،1414، منظور ابن /537ص ،1412، اصفهانی راغب /468ص

. )373ص ،12ج ،1414، منظـور  ابـن (انـد   ستم و تجاوز از حـد دانسـته   معناي بهظلم را 
 ،17ج ،1414، زبیدي( تصرف در ملک دیگري از معانی ظلم دانسته شده استهمچنین 

تجـاوز از  ، تـاریکی  شده در کتب لغـت همچـون   شاید بتوان گفت معانی بیان. )447ص
مشهور ظلم یعنـی   معناي به نوعی بههمگی ، گرفتن حق غیر و تملک در ملک غیر، حد

کاربردهاي مشـتقات  . بازگشت دارند» قعی خودشاز مکان وا غیر در یءقرارگرفتن ش«
شاهدي بر معناي مشهور ظلـم بیـان    عنوان به توان می زبانان را ظلم در استعماالت عرب

یعنی  ؛)376ص ،12ج ،1414 ،منظور ابن( »ظلم الوادي« است گفته شده نمونه کرد؛ براي
 ،1410، فراهیدي( »رضظلمت األ«یا  ،ش فراتر رفته استا یآب رودخانه از مقدار طبیع

 »من أشـبه أبـاه فمـا ظلـم    «. دندکریعنی جایی که موضع حفر نبود را حفر  ؛)163ص ،8ج
ظلم نکرده است یا  ،یعنی کسی که شبیه پدرش باشد ؛)1977ص ،5ج ،1410، جوهري(

                                                   
  :کرداشاره موارد ذیل توان به  ین آیات نفی ظلم میتر مهم. از 1

  .)10: نساء( ظُلْماً إِنَّما یأْکلُونَ فی بطُونهِم ناراً و سیصلَونَ سعیراً  أَموالَ الْیتامى إِنَّ الَّذینَ یأْکلُونَـ   
  .)30: نساء(  یسیراًاهللاِ علَى و منْ یفْعلْ ذلک عدواناً و ظُلْماً فَسوف نُصلیه ناراً و کانَ ذلک ـ  
  .)39: مائده(   غَفُور رحیمه إِنَّ اهللاَ یتُوب علَیو أَصلَح فَإِنَّ اهللاَلْمه فَمنْ تاب منْ بعد ظُ ـ  
  .)41: شوري( و لَمنِ انْتَصرَ بعد ظُلْمه فَأُولئک ما علَیهِم منْ سبِیلٍ ـ  
 . ...وـ   
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یعنـی حقیرتـرین مظلـوم    ؛ )375ص ،12ج ،1414، منظور ابن( »هون المظلوم سقاء مروبأ«
گرفتن نوشیده شود از کره پیششکی است که م.  

از مکان خودش  غیر در یءقرارگرفتن ش ،رسد معناي جامع همه این معانی می نظر به
 همگـی ... تصـرف در ملـک دیگـران و   ، تجـاوز از حـد  ، تعدي به حقوق دیگران ؛باشد

  .باشد می در جاي خودش یءحاصل از قرارنگرفتن ش نوعی به
ـ   یلْبِسوا إِینَ آمنُوا و لَم یالَّذ«در تبیین ظلم در آیه  طباطباییعالمه  بِظُلْـمٍ أُولئ مکمـانَه   ـملَه

در معنـاي تجـاوز و تعـدي بـه حقـوق       اگرچـه معتقد اسـت ظلـم   ، » الْأَمنُ و هم مهتَدون
 هرگونـه و انـد   از ظلم فهمیده تري ولی مردم معناي گسترده ،اجتماعی افراد متبلور است

 اوامـر مولـوي و ارشـادي شـارع مقـدس را نیـز ظلـم       ، ت جاریهسنّ، مخالفت با قانون
 مثـال  بـراي  ؛ها از روي جهل یا سهو و نسیان واقع شود حتی اگر این مخالفت ؛دانند می

ظالم  ،کند نمی مردم شخصی را که دستورات طبی و بهداشتی مربوط به خود را رعایت
  .)200ص ،7ج ،1417، طباطبایی( دانند می به خودش

  ظلم و مسئولیت مدنی .1ـ2ـ1
مبناي قرآنی مسئولیت مدنی محسوب  عنوان بهبراي اینکه منع ظلم در قرآن کریم بتواند 

  پذیرفته شود:دو مطلب  دبای شود،
 ظلـم محسـوب  ، زیان و خسارت مالی یا حقوقی هرگونهپذیرفته شود که  دبای ،اوالً

 ي باشـد؛ سـهو  یـا عمـد وارد شـده باشـد     بـه  خسارتآن زیان و اعم از اینکه  ؛شود می
یعنـی   ؛شـود  می اصلی این است که آیا ظلم بدون قصد نیز محققپرسش  دیگر عبارت به

ظلـم   ،ده اسـت کرتوان فعل کسی را که در خواب مال دیگري را تلف  می آیا مثال براي
 حسـوب آیـا قتـل او ظلـم م    ،دانست یا اگر پدري در خواب بغلتد و نوزادش را بکشـد 

  ؟کند می شود و عنوان ظالم بر او صدق می
 ،ارادي انسان نتواند از مصادیق ظلم محسـوب گـردد  غیر اگر اعمال است کهروشن 

 ،زیرا دلیـل  ؛حساب آید تواند مبناي مسئولیت مدنی به نمی آیات نفی ظلم در قرآن کریم
  .اخص از مدعاست
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 ،توان از حرمت تکلیفـی ظلـم   می اینکه آیافته شود پذیر دمطلب دیگري که بای ،ثانیاً
حرمت ظلم و لزوم جبران  میاناي  مسئولیت) رسید؟ آیا مالزمه( حکم وضعی ضمان به

  ؟خیرخسارت وجود دارد یا 
 )...علم و، بلوغ، عقل( رو شرایط تکلیف ازاین ؛اند فقها ضمان را حکم وضعی دانسته

 ،1426، استرآبادي و عـاملی  /369ص ،2ج ،1420، شهید ثانی( دانند نمی را در آن شرط
؛ مسئولیت مدنی) متوقـف بـر قصـد و اراده نیسـت    ( ضمان قهري نظر آناناز. )399ص

 عالمه( ندا آور خود مسئول در فقه امامیه صغیر و مجنون نیز نسبت به افعال زیان بنابراین
. )152ص ،6ج ،1414، عاملی /460ص، 1ج ،1424، حلّی /229ص ،14ج ،1414، حلّی

درحال خواب بغلتد یا حرکتی انجام دهد که باعث اتـالف مـال یـا جـان      اگر شخصی
توان گفت یکـی   می پس ؛)106ص ،29ج ،1413، سبزواري( مسئول است، دیگري شود

 عمد و، ضمان و مسئولیت است و علم و جهلسبب از اصول کلی این است که اتالف 
واسـطه اتـالف    ولیت بهدر پیدایش مسئ یک عقل و جنون هیچ، بلوغغیر بلوغ و، عمدغیر

  .)141ص ،2ج ،1359، الغطاء کاشف( یستندن دخیل
و بـا تعریـف   انـد   حقوقدانان نیز مسئولیت مدنی را متوقف بر قصد و اراده ندانسـته 

زیـرا   ؛انـد  از تعریف به مجازات مقصر فاصله گرفته ،مسئولیت مدنی به جبران خسارت
 گـی هم ،وجود آمده است هو تجارت بکه بر اثر رشد صنعت اي  هاي تازه خطرها و زیان

اجراي عدالت در زمـان مـا    سوییاز. )151ص ،1386، کاتوزیان( ناشی از تقصیر نیستند
کند مسئولیت مدنی همواره مبتنی بر تقصیر نباشد و افرادي که مقصـر نیسـتند    می اقتضا

  .)223ص ،همان( گاهی مسئول واقع شوند نیز
صغیر و مجنون را مسـئول   ،1216ماده  اسالمی درفقه  یت ازتبع قانون مدنی ایران به

 غیـر  رشید باعث ضـرر غیر گاه صغیر یا مجنون یاهر«: آور خود دانسته است اعمال زیان
رسد نظریه تقصیر در حقـوق اسـالم و    می نظر بهماده  این باتوجه به. »ضامن است ،شود

بلکـه تجـاوز از    ،نیسـت بودن ازنظـر اخالقـی)    قابل سرزنش( اخالقی آن معناي بهایران 
، بـادینی ( بسیاري از حقوقدانان نیز بر این باورندکه  چنان ؛باشد می معیار اجتماعی رفتار

، کاتوزیـان ( اجتماعی است یمفهوم ،توان گفت تقصیر میاساس  ؛ براین)210ص ،1384
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حفظ زندگی مشترك اجتمـاعی   ،یعنی نقش مسئولیت مدنی در جامعه )؛349ص ،1386
مسـئولیت مـدنی    دیگـر  عبارت به ؛چندان توجهی به مباحث اخالقی ندارد مردم است و

نـه تحسـین یـا نکـوهش مـردم و       ،دنبال اصالح و تنظیم روابط اجتماعی مردم است به
مسئولیت گفته  مباحث پیش باتوجه به .شود می اختیاري نیزغیر شامل افعال دلیل همین به

آن است که این دسته از دنبال  به ،افعال مضروجودآورنده  همدنی بدون توجه به فاعل و ب
  .نظم روابط اجتماعی مردم را تهدید نکند ،افعال

ن فعل شخص و تلـف مـال   میارابطه علیت  فقطدر تحقق مسئولیت ناشی از اتالف 
بودن اتالف  عمديغیر بنابراین ؛قصد و اراده تلف نداشته باشد ،هرچند تالف ؛مهم است

البتـه برخـی نیـز در مسـئولیت     . )158ص، همـان ( نیسـت  مانع ایجاد مسـئولیت مـدنی  
 انـد  تردیـد کـرده  ـ همانند طفل دوماهه یا دیوانـه   ـ اختیار و شعور   ،اشخاص فاقد اراده

  .)119ص ،1382، عمید زنجانی(
باشـد   مـی بـه فاعـل آن    آور زیـان استناد عرفی فعل  ،آنچه ازنظر فقها مهم است

ن عامـل ضـرر و فعـل    میـا یعنی عرف سببیت  ؛)51ص ،37ج ،1404، نجفی  ر.ك:(
نقشی در تحقق یا عدم تحقق  ،قصد و اراده فاعل ؛ بنابراینرا تشخیص دهد بار زیان

  .مسئولیت ندارد
 قصدي وغیر آور زیانتواند حاصل از افعال  می مسئولیت مدنی و ضماناساس  براین

 آیا شـامل افعـال   ؟استاندازه باید ببینیم قلمرو ظلم تا چه  اکنون. اختیاري نیز باشدغیر
شود؟ پس در اینکه نفی ظلم بتواند مبناي مسئولیت مدنی محسـوب   می اختیاري نیزغیر

دلیـل اخـص از    ، وگرنـه اختیـاري ظلـم اطـالق شـود    غیر بـار  زیانبه افعال  دبای ،گردد
  .تواند مبناي قرآنی مسئولیت مدنی محسوب شود نمی مدعاست و نفی ظلم

  یا عدم تحقق ظلم نقش قصد در تحقق .2
مبنـاي مسـئولیت    عنـوان  بهتوان از آیات نفی ظلم  می یدرصورت ،که بیان شد گونه همان

شخصـی   مثـال  براي ؛رسان نیز ظلم اطالق شود ارادي زیانغیر مدنی نام برد که به افعال
آیا این شخص مرتکب ظلم شـده  ، درحال خواب به شخص دیگري زیان رسانده است
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قصـدي  غیر افعـال  ،نامند؟ اگر پاسخ مثبت باشـد  می شخص را ظلمآیا فعل این  ؟است
 رو ازایـن  ؛گیرند می و مشمول آیات نفی ظلم قرار شوند میرسان نیز ظلم محسوب  زیان

مبناي قرآنی مسئولیت مـدنی مطـرح شـوند و اگـر      عنوان بهآیات نفی ظلم شاید بتوانند 
  .تواند مبناي مسئولیت مدنی باشد نمی آیات نفی ظلم ،قصدي را ظلم ندانندغیر افعال
برخـی معتقدنـد    ؛انـد  رسد اندیشمندان مسلمان در این بحث دو دسته شده می نظر به
 ازنظر برخی افعال ،شود و درمقابل می حسن و قبحافعال اختیاري انسان متصف به  فقط
  .گردد حسن و قبحتواند متصف به  می اختیاري انسان نیزغیر

 حسـن و قـبح  توانـد   می ند و عقلا سن و برخی قبیحح، افعالعدلیه معتقدند برخی 
حسـن و  همچنین برخی افعال هستند که عقل را یاراي درك . برخی افعال را درك کند

 عالمـه ( اسـت  آنـان  حسن و قـبح کاشف  فقطهمانند عبادات که شرع  ؛آنها نیست قبح
کنـد   می درك برخی افعال را مستقالً حسن و قبح ،همچنین عقل. )82ص، 1982، حلّی

قبـیح   ظلم ذاتـاً . سن عدل و قبح ظلمح ؛ مانندشود می ذاتی گفته حسن و قبحکه به آن 
 درك را عقل مستقالًامر علت تامه قبح است و این  ،هو ظلم یعنی نفس ظلم بما ؛است

 سـت اینکه نسبت قـبح و ظلـم تسـاوي ا    باتوجه به. )232ص ،1410، سبحانی( کند می
 ،کـه عقـل قـبح آن را درك کنـد     را هر فعلـی ـ   است قبحی ظلم و هر ظلمی قبح هر ـ

  .توان ظلم نامید می
، فاضـل مقـداد   /85ص ،1414، حلّـی  محقق /478ص، 1411، رازير.ك: ( نامتکلم

برخـی   انـد.  بیان کـرده  هایی مالك ،حسن و قبحبراي اتصاف افعال به  )210ص، 1422
نقـص نفـس   سـبب  کـه   شیءو آن  حسن، نفس محسوب شودکه کمال شیئی معتقدند 

 سـن متصـف بـه ح   ،کمال نفس استسبب رو که  علم ازآن مثال براي ؛قبیح است ،باشد
برخـی نیـز   . شود می متصف به قبح ،نقص نفس استسبب رو که  شود و جهل ازآن می

؛ مـثالً  انـد  دانسـته  حسن و قـبح مالئمت و منافرت فعل با نفس را علت اتصاف فعل به 
حسـن   ،شـود  می خوشایند نفسباعث که  رو ازآن ،یک غذاي لذیذ یا یک صوت خوش

. قبـیح اسـت   ،شـود  مـی  ناراحتی نفسسبب جهت که  است و یک صوت ناخوش ازآن
آن افعـالی   برابـر که فاعلش مستحق مدح باشد و دراند  برخی نیز افعالی را حسن دانسته
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برخی نیز مالك تحسین و تقبـیح عقلـی    اند. قبیح دانسته ،که فاعلش مستحق ذم باشدرا 
زوال نظـام  سـبب  معتقدنـد هرآنچـه    انـد و  را حفظ و زوال نظام اجتماعی بشر دانسـته 

مستند بـه فاعـل باشـد    اعم از اینکه فعلی  هرگونهایشان  نظر به. قبیح و ظلم است ،شود
نباشـد یعنـی آن فعـل     مستند بـه فاعـل  یا اینکه یعنی فاعل مکلف قاصدي داشته باشد 

، جزایـري ( قبیح و ظلم اسـت  ،اختالل نظام شودباعث اگر ، فاعل قاصدي نداشته باشد
  .)53ص ،7ج ،1415

ادعاي ، حسن و قبحبه  ارادي و بدون قصدغیر برخی درمورد عدم اتصاف افعال
 /148ص، ]تـا  بـی [، کرباسی /369ص ،2ج، 1382، استرآبادير.ك: ( اند اجماع کرده

ولی چنین فعلی اگر به  ،)158ص ،1ج ،1375، اراکی /419ص ،1ج ،1383، انصاري
شود و قبیح  می متصف به قبح ،بار آورد حق دیگري تعدي کرد و زیان و خسارتی به

خاطر آنکه فاعلش بدون  به اگرچه ؛زیرا حقیقت ظلم در آن وجود دارد ؛و ظلم است
زیرا استحقاق مدح و ذم مشروط به قصد و  یست؛ن مستحق ذم بوده،قصد و اختیار 

 قاضـی / 308، ص1381همـو،   /90ص ،2ج، تـا]  [بـی  ،سـید مرتضـی  ( اختیار است
 /78ص ،1414، نیشـابوري  /84ص ،1406، طوسـی  /12ص ،6ج، 1965، ابوالحسن

  .)283ص ،7ج ،1372، طبرسی
افعـال  ص تمخ حسن و قبحشود که  می فهمیدهان از عبارت برخی مفسربراین  افزون

ـ   «ذیل آیه دسته  این. قصدي و ارادي نیست در بیـان  ، )17: نسـاء ( »ۀیعملـون السـوء بجهال
جاهـل بـه    اگرچـه یهودیان  :اند نقش جهالت و عدم علم در استحقاق عقاب افراد گفته

ولی جاهالنی کـه مـتمکن از    ،ندا مستحق عقاب ،ندا چون متمکن از علم ،حقیقت باشند
 مسـتحق عقـاب   ،شوند می همچون نائم و ساهی وقتی مرتکب فعل قبیحی ،علم نیستند

فعل نائم یا . )374ص ،2ج ،1416، األعرج نظام /7ص ،10ج ،1402، فخر رازي( یستندن
نشان از ایـن اسـت کـه آنهـا معتقدنـد      امر تواند قبیح باشد و این  می ازنظر اینان ،ساهی
  .یستبودن افعال همیشه مرتبط به فاعل آنها ن قبیح

درمقابل کسانی که مالك تحسین و تقبیح عقلی را استحقاق مدح و ذم فاعل آن 
 رادي و اختیـاري اسـت  اوصـف افعـال    فقط حسن و قبحمعتقدند  ،اند فعل دانسته
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) و کسی که بدون قصد و اراده 77ص ،8ج ،1417، صدر /343ص ،1383، الهیجی(
چون حاصل از  کرد؛ حسن و قبحتوان آن فعل را متصف به  نمی ،مرتکب فعلی شود

 غیـر  اتـالف مـال   ،نظـر اینـان  بـر پایـه    .)پیشین، صدرر.ك: ( اراده و اختیار نیست
  .قبیح و ظلم نیست ،درحالت خواب

 فقـط ، ناسی و معتقد است برخی افعال همانند فعل نائم در تقسیم افعال طوسی شیخ
دي یـ متصف به وصف زا ،ند و برخی افعال عالوه بر وصف حدوثا متصف به حدوث

، طوسـی ( شـوند  مـی  سن و قبـیح تقسـیم  ند و به حا این دسته افعال اختیاري .نیز هستند
 ،از وصـف زائـد   قصـود م :نویسد می در شرح این تعریف فاضل مقداد. )85ص، ق1414

ازنظر ایشان مالك اتصـاف بـه   . )253ص، 1405، فاضل مقداد( قبح فعل است سن وح
؛ )418ص، 1413 زاده آملـی،  حسـن ( استحقاق مدح و ذم فاعلشان اسـت  ،حسن و قبح

حسن و آن فعلی که فـاعلش مسـتحق ذم   ، بنابراین فعلی که فاعلش مستحق مدح است
مـورد حکـم    قطعـاً ، توان گفت فعل بدون قصد می یعبارت به ؛شود می قبیح نامیده باشد،

 /37ص ،1410، راسـانی آخونـد خ ( محال است ،حسن و قبحعقل نیست و اتصافش به 
  .)239ص ،2ج ،1401، فانی اصفهانی

آید نیز مؤید این مطلب است که  می دست همچنین آنچه از ظاهر روایات مربوطه به
یعنی آن فعلی کـه از فاعـل بـدون قصـد      باشد؛ میروح هر فعلی منوط به قصد فاعلش 

، خـویی ( شود نمی حسن و قبحمتصف به  ،روح ندارد و فعل بدون روح ،شود می صادر
  .)208ص ،1ج ،1419
انسـان   باشد، میواسطه افعالش مستحق مدح و ذم  هکه ب آن توان گفت می مجموعدر

کـه  جهـت   ازآن ...طفـل و ، سـاهی ، ولی انسان بدون تکلیف همچون نائم، مکلف است
فعلی است کـه  ، که فعل قبیح رو گیرد و ازآن نمی مستحق مدح و ذم قرار ،تکلیفی ندارد

 ،1425، حلّـی  عالمه( شود نمی مکلف مرتکب قبیحغیر انسان باشد،لش مستحق ذم فاع
گـاه در ایـن    نائم و ساهی هـیچ  ؛ بنابراین)14ص ،10ج ،1410، شهید ثانی /99ص، 1ج

  .شوند نمی حال مرتکب قبیح و ظلم
لهـی  ، شناخت افعال ان استامتکلم میانعقلی  حسن و قبحآنچه هدف طرح بحث 
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لهی را کشـف کنـد و اینکـه آیـا آنچـه      اتواند وصف افعال  می و اینکه آیا عقل باشد می
دانستن پاسخ ایـن   است؟ گونه نهماآیا نزد شارع نیز  ،داند می عقل آن را حسن یا قبیح

؛ جـدا از مالکـات دیگـر   البتـه   ؛در گـرو مالحظـه خـود فعـل اسـت      گـی هم ها پرسش
حـافظ   موافقت و مخالفت غـرض یـا  ، مالئمت و منافرت چونمالکاتی هماساس  براین

 دلیـل  همـین  بـه خارج از نفس فعل است و  گیهم.. .بودن براي نظام و اجتماع و هادم و
عقـل  معناست که  بدین ،شود ظلم قبیح است می یعنی اگر گفته باشد؛ میاز بحث خارج 

ظلـم را بخواهـد    ،نـه اینکـه قـبح    ،کند می قبح را درك ،هو ظلم انسان از خود ظلم بما
بـا ایـن مالکـات قـبح ظلـم       اگرچـه  کند.درك  زحیث منافرت یا نقص یا اختالل نظاما

تـوان پـذیرفت    نمـی  ؛ بنـابراین شـود  نمی ولی دیگر به آن قبح ذاتی گفته ،شود می درك
زیـرا تنهـا مالکـی کـه مـورد       ؛شـوند  مـی  حسن و قبحارادي انسان متصف به غیر افعال

 باشـد  مـی  رادياکـه مخصـوص افعـال     بـوده همان استحقاق مدح و ذم  ،پذیرش است
  .)236ص ،1410، سبحانی(

ظلـم   شناسـی  برخـی در تعریـف یـا مصـداق    است رسد آنچه باعث شده  می نظر به
افعـال را  ، ناشی از مبانی کالمی آنان است که بـه کـدامین مـالك    ،اختالف داشته باشند

طبـع و مـالك   کسانی که مالك مالئمت و منـافرت بـا   . کنند می متصف حسن و قبحبه 
 نـاگزیر افعـال   ،اند کمال و نقص نفس یا مالك اتمام و انهدام نظام و اجتماع را برگزیده

 باتوجـه بـه   ؛ بنـابراین و ظلم بدانند توانند متصف به قبح کنند می ارادي انسان را نیزغیر
متصـف   ،نقص یا منافرت نفـس اسـت  سبب ارادي انسان نیز که غیر افعال ،ها این مالك
و  اسـت  هـر فعـل قبـیح    معناي بهظلم ازنظر حکما . شود می ظلم محسوب ،هبه قبح شد

 بـا ایـن تعریـف    ».الینبغـی ان یفعـل  « :فعل قبیح یعنی آنچه سـزاوار نیسـت انجـام شـود    
متصـف بـه    ،ارادي نیز با مالك عدم شایستگی براي وجودیافتنغیر توان گفت افعال می
افعالی را نیز قبیح و ظلـم  چنین  مرتضیسید افرادي همچون دلیل  همین به ؛شوند می قبح

ارادي انسـان را  غیـر  آن دسته از اندیشمندانی که افعال توان گفت می ؛ بنابرایناند دانسته
البتـه   .انـد  عد عقلی ظلم نظر داشـته به ب فقط ،اند دانسته حسن و قبحنیز قابل اتصاف به 

موضـعه  غیر فـی  یءوضع الش معانی در لغت نیز. منافاتی با معناي لغوي ظلم نداردامر این 
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اگر کسی در خـواب بغلتـد   . ارادي نیز صادق استغیر بر افعال... و الغیر لی حقإو تعدي 
تعـدي بـه حـق     نیـز محلـه اسـت و   غیر فی یءالش وضع درحقیقت ،شدو کودکی را بکُ

 حاصـل اینکـه معنـاي فلسـفی و لغـوي ظلـم بـر افعـال        . باشـد  مـی طبیعی آن کـودك  
  .است صادق ،اراديغیر

حسـن و  ارادي بـه  غیـر  درمقابل آن دسته از اندیشمندانی که به امتناع اتصاف افعال
برخـی   تـوان گفـت   می ؛ بنابرایناند عد اخالقی ظلم نگریستهبه ب ، فقطدنا شدهقائل  قبح

توانند براي اشـیا و   می ،توانند صفت براي افعال اختیاري باشند می که گونه مفاهیم همان
صفت افعـال   حسن و قبحاگر . حسن و قبحمثل  ؛ارادي نیز صفت قرار گیرندغیر افعال

و اگـر صـفت بـراي اشـیا و     شود  محسوب میمفاهیم اخالقی جزء  ،اختیاري قرار گیرد
، یـزدي  مصـباح ( شود نمی دیگر از مفاهیم اخالقی محسوب ،ارادي قرار گیردغیر افعال
  .)48ـ47ص ،1380
اش اسـتعمال شـده    عـد اخالقـی  رآن کریم همواره بـا ب رسد واژه ظلم در ق می نظر به
شـود   نمـی  ؛)19: فرقـان ر.ك: ( ن اسـت اشاهد این مطلب وعده عذاب بـه ظالمـ   .است

 ،همچنین متفاهم عرفـی ظلـم در قـرآن   . ن را وعده عذاب دهدامکلفغیر خداوند حکیم
مفهـوم   فقـط ن و فقها نیز از ظلم در آیات قـرآن  امفسر مفهوم اخالقی آن است و ضمناً

، تـا]  [بـی  ،طوسـی ( اند و ظالم را اسم ذم و تحقیر دانستهاند  هکرداخالقی آن را استظهار 
، نظـــام /448ص ،6ج ،1420، فخـــر رازي /159ص ،8ج، 1408، رازي /374ص ،4ج

بـر   فقـط آنها اطـالق ظلـم را   . )62ص ،1ج ،1422، الغطاء کاشف /633ص ،1ج ،1416
/ نیـز  18: هـود ( »اهللا علـی الظـالمین   اال لعنـۀ « :اند جایز دانسته باشد،کسی که مستحق لعن 

تردید  ،همچنین بر اینکه ظلم گناه و معصیت است. )193ص ،1ج ،1372، طبرسیر.ك: 
  .)227ص ،20ج ،1420، فخر رازي( اند نکرده

. همان معناي منتسب به فاعل مختار است ،فهمد می آنچه عرف از واژه ظلم ازسویی
 ،41ج ،1404، نجفـی ( معناي عرفی بر لغوي مقدم است دینی در فهم نصوص ازآنجاکه

 .نه معناي لغوي یا فلسـفی ظلـم  باشد،  میفهم عرفی در تبیین معناي ظلم مهم ، )19ص
نامد  نمی ظالم است، که درحال خواب به دیگري زیان رساندهرا گاه شخصی  عرف هیچ
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و  داند که حق دیگري را عالمـاً  می ا ظالمافرادي ر فقطبلکه  ،داند نمی و فعل او را ظلم
ظـالم   ،فاعـل ظلـم   رو ازایـن ؛ )240ص ،15ج ،1418، حائري( دنسلب کرده باش اختیاراً

؛ )383ص ،5ج، تا] [بی ،طوسی( شود کسی مرتکب ظلم شود و ظالم نباشد نمی است و
اخالقی است و مفاهیم  یمفهوم ،ظلم در قرآن کریم بر اساس متفاهم عرفی اساس براین

 ظلـم محسـوب   بـار  زیـان ارادي غیـر  افعـال  پـس  ؛ندا اخالقی دائرمدار اختیار و تکلیف
  .شوند نمی

ـ   ما حکم بـه العقـل حکـم بـه الشـرع     ـ   مالزمه عقل و شرع باتوجه بهنکته دیگر اینکه 
کند و حکم شرع به قبح  می شرع نیز به قبح آن حکم، هرآنچه عقل قبح آن را درك کند

  .شود می نامتوجه مکلف فقطهمان حرمت است که  ،فعلی
عرفی و استظهار فقها و مفسران از ظلـم در نصـوص    معناي باتوجه بهحاصل اینکه 

  .پس صغراي استدالل ناتمام است ؛شود نمی اختیاري را شاملغیر افعال ،ظلم، دینی

  مالزمه حکم تکلیفی حرمت ظلم و حکم وضعی ضمان. 3
و برفرض  اند اختیاري را نیز متصف به قبح و ظلم دانستهغیر که فعل بنابر مبناي کسانی

براي اثبات مبناي نفی ظلم در قـرآن کـریم بـراي    ، شمول آیات منع ظلم در قرآن کریم
  .الزم است اثبات شود حرمت ظلم و ضمان مالزمه دارند ،مسئولیت مدنی

م وضـعی  و حکـ  برخی معتقدند میان حکم تکلیفـی حرمـت ظلـم در قـرآن کـریم     
، 1394، نیــا حکمــت /431ص ،2ج ،1418، خمینــی( مالزمــه وجــود دارد  ،ضــمان

 ،م نـزد همگـان اسـت   عقلی و مسـلّ  يامرنظر اینان قاعده قبح ظلم که از .)116ـ91ص
ایشـان معتقدنـد   . )431ص ،2ج ،1418، خمینـی ( باشد می یکی از قواعد و مبانی ضمان

جهت قاعـده قـبح ظلـم     به دبای، استدر مواردي که حکم به ضمان یا عدم ضمان ظلم 
 ؛ضمان کنیم تا ظلم محقـق نشـود  عدم یا ، حکم به ضمان م نزد عقالستکه امري مسلّ

بـودن فروشـنده    در جایی که شخصی مالی را از غاصب با جهـل بـه غاصـب    مثال براي
توانـد بـه    نمـی  اگر حکم به عدم ضمان غاصب کنـیم و بگـوییم مشـتري    ،خریده است

ـ   ؛ظلم در حق وي و قبـیح اسـت   امر، این ،غاصب رجوع کند حکـم بـه    دبنـابراین بای
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حکـم بـه عـدم ضـمان فروشـنده      صـورت   درایـن  .ضمان او شود تا ظلم محقق نگردد
  .همان)( پس ضامن است ؛ظلم است ،غاصب

ن حرمـت ظلـم و   میاعدم مالزمه  ،اند درمقابل آنچه برخی فقها بدان اذعان کرده
تواند حکم وضعی ضـمان   نمی تکلیفی حرمت ظلمحکم ضمان است و اینکه حکم 

اینان ادله . )175ص، ]تا بی[، حکیم /86ص ،1417، شاهروديهاشمی ( را اثبات کند
ادله حرمت ظلم ، یعنی در موارد ضمان ؛اند حرمت ظلم را فرع ثبوت ضمان دانسته

عدم ، شود می یعنی در مواردي که ضمان ثابتامر شود و این  می آن موارد را شامل
  .جبران خسارت ظلم است

ي ظلم محقق بار زیانواسطه فعل  ههرجا ب« اند ن به مالزمه گفتهاینکه قائالاکنون 
صـحیحی  گفتـه  ، »شـود  مـی  پس ضمان ثابت ؛حکم به ضمان نافی ظلم است، شود

زیرا در برخی موارد اسباب ضمان محقق نیسـت و فقهـا حکـم بـه ضـمان       ؛نیست
  .استولی ظلم محقق  اند، نکرده

ایشـان در مـواردي کـه     .انـد  ندیدهاي  مالزمه ،فقهاي بزرگ امامیه میان ظلم و ضمان
ظلم محقـق شـده    قطعاً اگرچهاست، ولی ضرري وارد شده  ،اسباب ضمان وجود ندارد

این قاعده را نیـز   غالباً ؛ هرچنداند با قاعده الضرر حکم به ضمان کرده ولی نهایتاً باشد،
ولی از قاعده قبح ظلـم   ،اند به تحقق ظلم اشاره کرده اگرچهفقها . دانند نمی مثبت حکم

 عنـوان  بـه توانـد   مـی مسـئله   و ایـن اند  یا ادله حرمت ظلم براي اثبات ضمان بهره نبرده
تـوان عـدم    مـی  حتی از اقوال برخـی فقهـا  . شاهدي بر عدم مالزمه ظلم و ضمان باشد

  .ن ظلم و ضمان را فهمیدمیامالزمه 
کـه بـه    یدرحـال  ،گیـرد  مـی  مالی را امانت ،که شخصی از غاصبآنجا صاحب جواهر

او  ،اگر آن مال در دست مستعیر تلـف شـود  ، گفته است بودن آن مال علم ندارد غصبی
برخـی   .)166، ص27، ج1404(نجفـی،   تواند به او رجوع کنـد  می ضامن است و مالک

ایـن ظلـم محـض    انـد   گفته ،جاي غاصب به ،در اشکال به جواز رجوع مالک به مستعیر
پاسـخ  در  صـاحب جـواهر  . زیرا وي جاهل به غصب بوده اسـت  است؛ در حق مستعیر

 ؛صـحیح نیسـت   ،خاطر اینکه ظلم است عدم جواز رجوع مالک به مستعیر به :نویسد می
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  .همو)( زیرا ضمان وي سبب دارد و آن ید و اتالف است
مـن ظلـم    :اهللا قال رسول«: فرماید می که صادقاز امام  سکونیدر ذیل روایت 

، اگر کسی به دیگري ظلم کند و فرد مظلوم بمیرد: فّارة لهک فإنّه ستغفر اهللایأحدا ففاته فل
(خمینـی،   »آنگاه ظالم باید براي مظلوم استغفار کند و ایـن کفـاره ظلـم وي اسـت    

که ممکن است مطرح شـود   اشکالاین در پاسخ  خمینیامام )؛ 480، ص1، ج1415
 ،اسـتغفار  :نویسـد  مـی  ،شـود  می شده مظلوم نیز کفاره حقوق مالی تلف ،استغفارآیا 

 برائت وي از حقوق مالی مظلـوم  سببولی  ،شود می کفاره گناه ظلم وي محسوب
 فقـط یعنی ایشان  ؛)همو( ضامن شده است ،واسطه تلف و ید هزیرا وي ب ؛شود نمی

ولـی حکـم    ،شـود  مـی  حل که با استغفاراست حرمت تکیفی قائل شده  ،براي ظلم
حصول اسباب شـرعی آن همچـون    خاطر بلکه به ،خاطر ظلم وضعی ضمان را نه به
 ،به وي ظلم کرده استکند، کسی که حرّي را حبس  یا مثالً ،تلف و ید دانسته است

پـس ظلـم    ؛)41ص ،37ج ،1404، نجفـی ( چون بر او ید نـدارد  ؛ولی ضامن نیست
که ایشان ظلم را مبنـاي  دهد  مینشان  امر ینو ا خیرولی ضمان است، محقق شده 

  اند. ضمان ندانسته
دلیـل   ایـن  شاید به ،که ادله حرمت ظلم مبناي ضمان استاند  آنچه برخی گمان کرده

بیان که اسـباب ضـمان در    بدین ؛اند باشد که آنان توجهی به اسباب فقهی ضمان نداشته
یکـی از  ، در هـر مـوردي کـه ظلمـی تحقـق یابـد       فقه روشن و مشخص است و غالباً

ضـمان از حکـم    دیگـر  عبـارت  بـه  ؛کنـد  مـی  اسباب ضمان وجود دارد و ضمان را ثابت
 اثبـات ... ید و، واسطه ایجاد اسبابش همچون تلف هبلکه ب ،آید نمی دست حرمت ظلم به

، عـدم ضـمان ظـالم    ،شـود  می ممکن است گفته شود وقتی ظلمی محقق آري!. شود می
بلکـه از   ،آید نمی دست هاز نفی ظلم در قرآن ب موارد ولی ضمان دراین ،ظلم است، خود

  .شود می اسباب خودش فهمیده
دلیـل   همـین  شوند و شاید بـه  می مصداق ظلم محسوب نوعی بهتمامی اسباب ضمان 

در کـار  اي  مالزمـه  کـه  ، درحـالی اند برخی میان حکم حرمت ظلم و ضمان مالزمه دیده
  .ضمان هم باشد ،گونه نیست که هرجا ظلم بود ی اینیعن ؛نیست
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نمایـانگر  ، وجود موارد نقضی بـراي ایـن مالزمـه ادعـایی در فقـه شـریف       سوییاز
ولـی ضـمان    اسـت، ظلم بـه وي  ، صانع حبس حرّ نمونه براي است؛ بطالن این مالزمه

 ،1418، حـائري  /221ص، 1410، شـهید اول  /255ص ،2ج ،1418، حلّی محقق( ندارد
ــه /634ص ،2ج ،1423، ســبزواري /11ص ،1422، الغطــاء کاشــف /302ص ،2ج  عالم

ــی ــانی  /520ص ،4ج ،1420، حلّ ــهید ث ــی /159ص ،22ج ،1413، ش  ،4ج ،1407، حلّ
 شـود،  مـی دراینجا ظلم محقق است و آیات نفـی ظلـم آن را شـامل     ؛ بنابراین)249ص

نقـض مالزمـه حرمـت ظلـم و ضـمان      مسـئله،  ولی ضـمانی در کـار نیسـت و همـین     
البتـه برخـی فقهـا بـا قاعـده الضـرر در مـواردي کـه حـبس حـرّ منجـر بـه             . باشد می

 ،1418، حـائري ( انـد  دادهحکم به ضمان حـابس   ،شود می رفتن درآمد مسلّم او ازدست
  ).513،ص10ج ،1403، مقدس اردبیلی /263ص ،12ج

ظلم  گاهییعنی  ؛وجه است عموم و خصوص من ،حاصل اینکه رابطه ظلم و ضمان
 ؛ولی ظلم نیسـت  ،ضمان هستدر مواردي و  مثل حبس حرّ ؛ولی ضمان نیست ،سته

هـم ظلـم   گـاهی  کنـد و   می مال شخصی را تلف ،که فردي درحال خواب همانند جایی
مال شخصـی را   ،آنجاکه فردي در حالت بیداري و هوشیاريمانند  ؛هست و هم ضمان

  .و هم ضمانکند که هم ظلم هست  می تلف
ولی اسبابی از اسـباب   ،اگر کسی بتواند موردي را بیابد که ظلم و ضمان باشددرمجموع 

یکـی   عنوان بهآن کس شاید بتواند آیات نفی ظلم را ، مطرح ضمان در فقه در آن مورد نباشد
مـوردي یافـت    ،کتـب فقهـی  هنگام کاوش در . مسئولیت مدنی) مطرح کند( از مبانی ضمان
  .ید و قاعده الضرر نباشد ،غصب ،اتالفهمچون باشد و اسباب ضمان  نشد که ضمان

  نتیجه
زیـرا هـم    ؛مبناي قرآنی مسئولیت مدنی مطـرح باشـد   عنوان بهتواند  نمی آیات نفی ظلم

و هم اشکال  ـ شوند نمی اینکه افعال غیرارادي متصف به قبح و ظلم ـ اشکال صغروي
ـ  ظلم و حکم وضعی ضمان وجود ندارد ن حکم تکلیفی حرمتمیااي  مالزمه ـ کبروي

  .در جاي خود پابرجاست
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 یمفهـوم  عنـوان  بـه زیرا ظلـم در قـرآن کـریم     ؛صغراي استدالل مخدوش است
بـر افعـال   فقـط  بنـابراین ظلـم    ؛اخالقی مطرح است و مورد نهی قرار گرفته اسـت 

هی در از مصادیق ظلم من بار زیانکند و افعال غیراختیاري  می اختیاري انسان صدق
  .شوند نمی قرآن کریم محسوب

زیرا عالوه بر آنکه دلیل و برهانی بر مالزمه منع  ؛کبراي استدالل نیز مخدوش است
 ظلـم محسـوب   کـه عرفـاً   موارد نقضی همچون حبس حـرّ ، ظلم و ضمان وجود ندارد

ندارد دنبال  بهولی ضمان حابس را  ،گیرد می شود و تحت ادله نهی ظلم در قرآن قرار می
  .شوند می این مالزمه محسوبرد  نیز دلیلی بر

مبناي مسئولیت مدنی نیـاز   عنوان بهپذیرش آیات منع ظلم در قرآن کریم  درمجموع
 ؛رسد چنین دلیل یا برهانی وجـود نـدارد   می نظر بهبه دلیل و برهان قابل قبولی دارد که 

  .نی پذیرفتمبناي قرآنی مسئولیت مد عنوان بهتوان  نمی پس آیات منع ظلم را
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