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 در قرآن يمدن تيخاص موجب مسئول نيعناو
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 چکيده
که  يتيو محور تيمصون ليمنابع استنباط احکام، قرآن به دل انيدر م

و در کنار توجه به مباحث  افتهي يمضاعف تيد اهممنابع دار رينسبت به سا

 ژهي  توجه و يبه مباحث حقوق ،ياسيس ،ياخالق ،يعباد ،يمختلف اعتقاد

و جبران خسارت را مدنظر ق رار   يمدن تينموده و از جمله مبحث مسئول

آن قاب ل   اتي  از آ ياز احکام مربوط به ضمان قهر ياريکه بس است هداد

 تيخاص موج ب مس ئول   نيمورد تمام عناواستخراج است. از جمله در 

وج ود   ياتي  آ ريو اداره مال غ فاءيغصب، است ب،ياتالف، تسب يعني يمدن

ک ه دارن د    يتيبا توجه ب ه عم وم   يبه طور خاص و برخ يدارند که برخ

از احکام  ياريبس يدانان اسالمو حقوق دهيگانه گردچپن نيعناو نيشامل ا

 اند.رتبط برداشت نمودهم اتيرا از آ نيعناو نيو آثار ا

 

اداره مـا    ،غصـب  ،فا ياسـت  ،فـا  يا ،بيتسب ،اتالف ي،مدن تيمسئول   :هاي کليديواژه

 احسان ،ريغ

 

                                                 
 تهران قاتيواحد علوم تحق ،ياستاد دانشگاه آزاد اسالمshsafaei@ut.ac.ir                                         

 نويسنده مسئو (  تهران قاتيدانشگاه آزاد، واحد علوم تحق يحقوق خصوص یدکتری آموخته دانش( 

h.hmnd.f@gmail.com 
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 . مقدمه1

الزام به جبران خسارتي که از ناحيه فعل يا ترک فعل شخصي بر ديگری 

 ارد شده است اصطالحاًًًً مسئوليت مدني ناميده شده است. به دليل ارتباط بحثو

های حقوقي مسئوليت مدني و جبران خسارت با نظم اجتماعي و زندگي مردم، در نظام

مختلف به آن توجه ويژه و خاص شده است و با وجود اختالفاتي که در احکام و 

های آن ميان نظام ها وجود دارد بر اصل موضوع به عنوان يک ضرورت اجتماعي شيوه

 اتفاق نظر وجود دارد. 

م نيز به صورت گسترده حوزه مسئوليت مدني را مدنظر قرار نظام حقوقي اسال

صورت متمرکز کتاب و باب خاصي به اين موضوع ه داده است. اگرچه در کتب فقهي ب

اختصاص نيافته اما آيات متعدد از قرآن در ارتباط با موضوع مورد توجه فقها قرار 

 بحث قرار گرفته است.  گرفته و بسياری از قواعد فقهي مرتبط با مسئوليت مدني مورد

های حقوقي که غالب احکام خود را از عقل بشری و تجربه برخالف ساير نظام

کنند، ويژگي نظام حقوقي اسالم در اين است که اوالًً از منابعي فراتر از استخراج مي

عقل برخوردار است که برخي مانند قرآن کامالًً مصونيت دارند؛ ثانياًً چون دراستنباط

امکان اشتباه وجود دارد، ساير منابع حقوق اسالمي راههای تشخيص حکم های عقلي 

دهند و در کتب اماميه ضمن باالبردن نقش صحيح عقل را از حکم ناصحيح نشان مي

کارگيری آن، ميان استنباط قطعي عقل با استنباط ظني و ه عقل و دعوت و تشويق ب

اس و استحسان و احکام ظني مشکوک فرق قائل شده و جامعه و مردم را از طريق قي

 دهند. در بوته آزمايش قرار نمي

در مهندسي نظام مسئوليت مدني در حقوق اسالمي ضروری است ابتدا بحث 

ای مسئوليت مدني در هريک از منابع استنباط احکام منقح شود و بعد مباحث پراکنده

، سنت و عقل و که به عنوان جزاير منفصل از هم در منابع مختلف فقهي اعم از قرآن

سيره عقال  وجود دارد يکپارچه شده و ارتباط منطقي و صحيح ميانشان برقرار و يک 

 نظريه عمومي از مسئوليت مدني ارائه شود.
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در اين ميان اولين و مهمترين منبع از ميان منابع چهارگانه استنباط احکام )قرآن، 

نقش  ،بودن از تحريف سنت، عقل و اجماع( قرآن است که به دليل مصونيت و خالي

 کند.محوری داشته و به مثابه نخ تسبيحي است که جايگاه ديگر منابع را معين مي

در مبحث مسئوليت مدني علي رغم مطالب با اهميتي که پيرامون مبنا و ارکان و 

اند که فهم هريک های جبران خسارت وجود دارد، عناوين خاصي نيز ذکر گرديدهشيوه

شان سهم بسزايي در شناخت حيطه مسئوليت مدني دارد. اختصاصي ها و احکاماز آن

اند اين عناوين که در قسمت مربوط به الزامات خارج از قرارداد قانون مدني ذکر شده

 عبارتند از اتالف، تسبيب، استيفا ، اداره ما  غير و غصب.

ها اين مقاله اوالًً با پيش فرض گرفتن حجيت ظواهر قرآن و رد نظريه اخباری

مبني بر اختصاص قرآن برای معصومين و ناتواني سايرين از فهم آيات و ثانياًً اعتقاد به 

تعين داشتن معنا برای متون وحياني از جمله قرآن و رد اين اعتقاد که متن حقيقتاًً و ذاتاًً 

امر مبهمي است و عدم تعين وجود دارد و ثالثاًً اعتقاد به اينکه جامعيت قرآن در بيان 

مور مورد نياز بشر و بويژه اطالع از باطن آن مختص معصومين)ع( است درصدد تمام ا

پاسخ به اين پرسش است که قرآن تا چه حد و ميزاني در ترسيم نظام جامع مسئوليت 

نمايد مدني برای غير معصومين)ع( قابليت دارد؟ همچنين بصورت ويژه بررسي مي

يعني اتالف، تسبيب، استيفا ، اداره  احکام و آثار عناوين خاص موجب مسئوليت مدني

 ما  غير و غصب هريک تا چه ميزان در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است؟

 

 . اتالف و تسبيب2

را  هاآنمتذکر اين دو عنوان شده و  882و 883، 823قانون مدني در مواد 

ابق موجب ضمان قهری دانسته است. در چندين آيه قرآن به اتالف اشاره شده است. مط

آورند و آن را به اتالف بالمباشره و اتالف تقسيم بندی که فقها در اتالف به عمل مي

کنند اين آيات برخي شامل هر دو نوع اتالف يعني هم اتالف به بالتسبيب قسمت مي

 گردد و برخي تنها بر يک قسم داللت دارند.معنای اخص و هم تسبيب مي
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 . آيه اول1.2

هر کسى ( »431بقره/ کُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْکُمْ.())فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْ

   «به شما تعدّى کرد، شما هم همان گونه به او تعدّى کنيد.

از اين آيه فقهای زيادی چون شيخ طوسي و ابن ادريس حلي در اثبات اتالف 

مصطفوی، ؛ 4146:034 ؛ ابن ادريس حلي،96: 4997)شيخ طوسي، اند.استفاده نموده

استدال  به اين صورت است که تلف  (390: 3033؛ مکارم شيرازی،  24، 3023

کردن اموا  و منافع و حقوق ديگران بدون اجازه آنان، يکى از مصاديق تعدّى است و 

بر اساس مدلو  آيه جايز است به همان مقدار از متجاوز گرفته شود بنابراين اگر آيه را 

 ندانيم حداقل مدلو  التزامى آن، ضمان شخص متجاوز است.صريح بر ضمان 

بايد توجه شود که امکان استناد به آيه مذکور برای داللت بر ضمان متلف نسبت 

موصو  « مَا اعْتَدى»در جملۀ « مَا»به شي  تلف شده، متوقف بر اين است که اوالًً 

عناى آيه عبارت مصدرى باشد م« ما»چون اگر (  004: 4119قمي، )طباطبائيباشد

خواهد بود از جواز تکليفى تعدّى همانند تعدّى طرف مقابل. امّا ضامن بودن تعدّى 

 شود. کننده که حکم وضعى است از آيه استفاده نمى

ی موصو  بايد اشيا  خارجي )معتدی به( باشد که متعلق «ما»ثانياًًًً مراد از اين 

از آن عمل تعدی و تجاوز باشد معنای چون اگر مراد ( 114)همان: اند اعتدا  واقع شده

آيه اين خواهد بود که شما از نظر تکليفي مجازيد در برابر تجاوز به همان شکل مقابله 

نمائيد و چنانچه کسي در ما  شما تصرف کرد شما نيز مجازيد همان کار را انجام دهيد 

 اما حکم وضعي و ضمان شخص تلف کننده از آيه استفاده نخواهد شد.

کند يا قيمي بودن ضمان نيز استداللمي طوسى عالوه بر اثبات اتالف، بر مثليشيخ 

 نويسد: و مى

اند: حيوان و غير حيوان. غير حيوان نيز دو گونه است: اموالى که  اموا  دو گونه»

مثل دارد و اموالى که مثل ندارد....چنانچه غاصب، چيزى از اين اموا  را غصب کند اگر 
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ن اصل آن است و اگر ما  از بين رفته، ضامن مثل آن است به دليل ما ، باقى است ضام

 (96)شيخ طوسي، همان:  ...(«آيۀ: )فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْکُمْ 

دانند و معتقدند در در مقابل برخي استناد به اين آيه را برای اتالف ناتمام مي

و در هر  قاعده اتالف ميان عمد و غير عمد شخص تلف کننده تفاوتي وجود ندارد

مذکور در آيه تنها صورت عمد و اختيار « اعتدا »که صورت متلف ضامن است در حالي

شود بدين ترتيب گيرد و شامل اتالف غير عامدانه و از روی غلفت نميرا در بر مي

 ( 04تا: )لنکراني، بيدليل اخص از مدعا خواهد بود.

ر آغاز گفتيم که اتالف اين سخن اگرچه صحيح است اما با توجه به مطلبي که د

هم شامل اتالف مباشرتي و هم تسبيب است و در تسبيب هم بجز مواردی که ناشي از 

بي احتياطي است در بقيه موارد عمد و اختيار شخص اعتبار دارد فلذا اگر آيه شامل 

 توان بدان استناد جست.همه موارد نگردد حداقل برای برخي اقسام اتالف مي

کند و نسبت به حکم شود که آيه تنها بر حکم تکليفي داللت مياگر ايراد گرفته 

توان گفت الزمه جواز اعتدا  مندرج در آيه به مانند اعتدا  وضعي ساکت است مي

شخص متجاوز )يعني همان حکم تکليفي که مورد اتفاق همگان است(، اثبات حکم 

لت التزامي را عرف وضعي و امکان مطالبه خسارت از جانب زيان ديده است و اين دال

 کند.بخوبي درک مي

 

 . آيه دوم2.2

 )و کيفر بدی، بدی است مانند آن( (11)شوری/«اٰ  وَ جَزا ُ سَيِّئَۀٍ سَيِّئَۀٌ مِثْلُه»

توان را بر اتالف اموا  و منافع بپذيريم به اين آيه نيز مي« سيئه»چنانچه اطالق 

)مکارم اند.بدان استناد نموده گونه که برخي فقهادرخصوص اتالف استناد جست همان

 (443؛ حسيني شيرازی، بيتا:  1، 4164؛ بجنوردى،  434: 4144شيرازی، 

)لنکراني،  تنها شامل عمد است« اعتدا »برخالف آيه قبل که برخي معتقد بودند 

شود اما در اينجا همه موارد اتالف را شامل نمي« فَمَنِ اعْتَدى...»و آيه  ( 19بي تا، 
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شود و آيه ميان عموميت دارد و شامل هر نوع سيئه چه عمد و چه غير عمد مي« سيئه»

 تفاوتي قائل نشده است. هاآن

تواند خطاب به زيان رساننده باشد با اين خطاب که اگر زياني اين آيه هم مي

ها، جبران خسارت است و هم رساندی بايد معاد  آن را خود تحمل کني که يکي از راه

تواني معاد  ب به زيان ديده باشد که اگر خسارتي بر تو وارد گرديد ميتواند خطامي

 آن خسارت و ضرر را از زيان رساننده مطالبه نمايي.

 

 . آيه سوم3.2

دهيد، مانند آنچه  اگر سزا مى»( 419)نحل/ «وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ»

        «اند سزا دهيد. با شما کرده

اگرچه معاقبه در لغت به معنای مجازات و اقتصاص است اما شمو  آن نسبت به 

بنابراين با شمو  معاقبه نسبت  (434: 4144)مکارم شيرازی، اموا  بدون اشکا  است.

 توانيم به اين آيه نيز در اثبات اتالف استناد نمائيم.به اموا  و انفس مي

ت که مطابق آن تباه کردن اموا  و حقوق و استدال  به اين آيه بدين صورت اس 

نوعى عقاب است که آيه بر جواز مقابله به مثل داللت دارد.  هاآنمنافع بى اذن صاحب 

حسيني در ذکر مدرک قاعده اتالف از کتاب به اين آيه نيز توسط فقها اشاره شده است)

 (434: 4144؛  مکارم شيرازی،  443: بيتاشيرازی، 

تواند ت بر اين دارد که کسي که مورد ظلم و ستم واقع شده ميآيه معاقبه دالل

 ظالم را مورد مؤاخذه قرار دهد و يکي از مصاديق مؤاخذه، گرفتن خسارت از اوست.  

نکته ديگری که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که داللت آياتي مانند معاقبه 

م يا اتالف متقابل ما  شخص متعدی و اعتدا  بر مقابله به مثل به معنای تجويز فعل حرا

 و متجاوز نيست. 

طور که واضح است معنای اعتدا  همان »گويند: برخي فقها در اين خصوص مي

به مثل اين نيست که در مقابل شکستن ظرف، ظرف متجاوز شکسته شود بلکه منظور 
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ر اين دريافت قيمت ظرف در مقابل شکستنش است و اين عرفاًً معنای اعتدا  به مثل د

موارد است همچنين کسي که خانه ديگری را آتش بزند برای زيان ديده اين حق را 

يمت آن را که معادلش کند که در مقابل خانه اش را آتش بزند بلکه بايد قايجاد نمي

 (431: 4144)مکارم شيرازی،.«است اخذ کند

مي چون برخي مذاهب اسالبه خاطر اعتقاد به مقابله به مثل  نکته توجه به اين

اگر شخصي توسط ديگری  است؛ بر اساس اين اعتقاد ا اشاره به آيه تجويزب شافعيه

مورد سب و دشنام قرار گرفت مجاز است به مقداری که دشنام خورده دشنام دهنده را 

،  ياسر مازح -غروى، سيد محمد -دشنام دهد و سب نمايد.)جزيرى، عبد الرحمن

ا از کالم جناب اردبيلي در زبده البيان نيز قابل ( مرحوم خويي اين نظر ر993: 4143

داند و ضمن مخالفت با اين نظر معتقد است اينکه از آيات تجويز مقابله به برداشت مي

تواند در مقابل برای اعتدا  مثل چنين برداشت شود که شخصي که مضروب است مي

تواند مرتکب يمرتکب کتک زدن شود يا کسي که مورد ناسزا و دشنام قرار گرفته م

دشنام شود برداشت غلطي است چون اطالق اين آيات شامل مجازات و جزا دادن با 

آمد که در مقابل تجاوز زنا مقابله به مثل شود و اعتدا  شود واال الزم ميحرام نمي

مشابه صورت گيرد که هيچ کس ملتزم به آن نشده است و بطالنش ضروری 

 (911: 4141خويي، است.)

ا برای اثبات ضمان و جبران خسارت در اتالف و تسبيب به آيه شريفه برخي فقه

 (941: 4149اند.)سبزواری، بخشد، اشاره کردهای که اکل ما  به باطل را ممنوعيت مي

 اى( )22نساء/«)ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةًً عَنْ تَراضٍ»

 نخوريد( نامشروع طرق از و) باطل به را ديگر يک اموا ! ايد آورده ماناي که کسانى

 (.گيرد انجام شما رضايت با تجارتى که اين مگر

تصرف در اموا  ديگران بدون جلب رضايت صاحب ما  يا بدون مطابق آيه 

ای از سر رضا و رغبت از جانب طرفين مورد نهي قرار گرفته است. از نظر وقوع معامله

چنانچه  در اين آيه هر گونه تصرف است.« اکل»( مراد از 4149199شهيد ثاني،)فقها
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 «فَلْيَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ»مراد از اکل در سخن خداوند متعا  در " گويد:صاحب حدائق مي

إِنَّ الَّذِينَ يَأْکُلُونَ أَمْوا َ »طور که در آيات مشابه مانند آيات مطلق تصرف است همان

وَ ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ »و « وَ ال تَأْکُلُوها إِسْرافاًً وَ بِداراًً أَنْ يَکْبَرُوا»و « لْماًًالْيَتامى ظُ

 (911: 4164)بحراني، "به اين معناست.« بِالْباطِلِ

با اين مقدمه نحوه داللت آيه بدين صورت خواهد بود که هرگونه تصرف در 

ممنوع است و چون اتالف و تسبيب برخالف اموا  ديگران و تجارت بدون تراضي 

 داند. پس نوعي تصرف باطل خواهد بود که آيه آن را حرام ميرضايت مالک است 

در مقابل برخي معتقدند اين آيه به تنهايي داللتي بر ضمان به معنای وجوب رد 

( از نظر 146: 4143مثل يا قيمت در صورت تلف شدن ما  ديگری ندارد )قزويني، 

از جمله اين آيه که يکي از دالئل لزوم احترام اموا   -روه غايت ادله احترام اين گ

حکم تکليفي حرمت در صورت بقا  عين ما  است و حکم وضعي  -ديگران است

شود بنابراين شود از آيه برداشت نميمبني بر جبران خسارت در جايي که عين تلف مي

 (996: 4111قزويني، کند.)اين آيه به تنهايي داللتي بر ضمان نمي

اين نظر موافق استداللي است که از ميرزای قمي در مورد اين آيه طرح شده که 

معتقد است حرمت مربوط به بطالن معامله است و حرمت مذکور در آيه به دليل متعلق 

 (293: 3038ميرزای قمي، غير بودن ما  نيست.)

ات مربوط به اکل ما  به باطل از آيايراد اين نظريه اين است که اوالًً مشهور فقها 

استفاده ضمان نموده اند و عالوه بر بحث اتالف و تسبيب، اين آيه را يکي از ادله 

ای که اجرت در ( يا در بحث فساد اجاره497: 4116اند)حلي، ضمان غاصب دانسته

اند و در اثبات آن تعيين نشده است بسياری از فقها با حکم به عدم ضمان مخالفت کرده

( واضح است غصب 47: 4143اند.)يزدی، استناد جسته« ال تأکلوا»مان به آيه شريفه ض

خصوصيتي ندارد و اگر بتوان از آيه شريفه حکم به لزوم جبران خسارت را برای 

توان آن را به ديگر موارد تصرف باطل در اموا  ديگران از غاصب برداشت نمود، مي

تعميم داد. ثانياًً ميان اکل ما  به باطل و  -که مصداق بارز تصرف است-جمله اتالف 
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( مگر در جايي که دليلي بر عدم مالزمه 49: 4114ضمان مالزمه وجود دارد)قمي، 

 باشد که در اينجا چنين دليلي در ميان نيست.

 

 . اداره مال غير3

قانون  969عنوان ديگر موجب مسئوليت مدني اداره ما  غير است که در ماده 

به ميان آمده است. در اين نوع اداره که مدير بدون اجازه مالک ما ،  مدني از آن سخن

دهد الزم است نفع و مصلحت مالک مدنظر و هدف مدير از اداره باشد صورت مي

همچنين از ديگر شرايط اين است که مدير قصد تبرع و انجام عمل رايگان نداشته باشد 

شد. واضح است چنين مديری به دليل و اخذ اجازه نيز ناممکن يا منجر به ضرر مالک با

احساني که نسبت به مالک دارد نبايد از کار نيکش متضرر گشته و پشيمان شود و 

ها و اجرت عملي که انجام داده است حداقل برخوردی است که نسبت به جبران هزينه

 پذيرد. وی انجام مي

جرت مدير توان لزوم جبران خسارت و پرداخت ااز برخي آيات قرآن کريم مي

)هَلْ جَزا ُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ( و همچنين آيه ما  غير را استنباط نمود. از جمله آيه 

شخصي که هدف احسان و نفع رساندن  هاآن)ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ( که مطابق 

ت عمل وی به ديگری را دارد نه تنها نبايد از اين عملش متضرر گردد بلکه بايد اجر

 پرداخت گردد.

 

 . ارتباط اداره مال غير و احسان1.3

-مي فقهای عظام با استناد به آيات مذکور که به عنوان مدرک قاعده احسان تلقي

که اند که اجرت عمل مدير به دليل احسان بايد به وی بازگردد؛ چنانشوند نظر داده

تي باشد و وی نيت تبرع و کاشف الغطا  معتقد شده اگر برای عمل فاعل محسن مالي

انجام عمل رايگان نداشته باشد بايد اجرتش پرداخت گردد. سپس ايشان با تفکيک 

موردی که شخص مدير )فاعل(، نيت رجوع به مالک برای دريافت اجرت عمل را دارد 
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گويد در هر دو صورت فاعل مستحق دريافت از موردی که فاعل چنين نيتي ندارد، مي

 (324: 411144)کاشف الغطا ، اجرت عملش است.

وی در ادامه نظر کساني را که معتقدند فاعلي که نيت رجوع برای دريافت اجرت 

دارد به دليل نيت و قصدش محسن نيست و مشمو  آيه نيست مورد انتقاد قرارداده و 

گويد بين فعلي که با نيت رجوع به اجرت انجام شده اما قصد احسان بوده و فعلي مي

تدا اجرتش تعيين گرديده فرق است زيرا اولي احسان است و مشمو  قاعده که از اب

 (414گردد.)همان:نمي گيرد اما دومي احسان تلقياحسان قرار مي

نمونه ديگری از مصاديق اداره ما  غيرکه در فقه بدان مثا  زده شده اين است که 

لف آن را به مکان مالي نزد مستودع امانت گذاشته شود و مستودع به دليل ترس از ت

امني برای مراقبت بيشتر منتقل کند و اين انتقا  برای وی هزينه داشته باشد که در اين 

صورت اگرچه مستودع از ابتدا اذن داشته اما در خصوص اقدامات خارج از اذني که 

نَ ما عَلَى الْمُحْسِنِي»برای مديريت بهتر اموا  مالک انجام داده است به دليل احسان و آيه 

 4943)کاشف الغطا ، ها و اجرت دانسته شده است.مستحق دريافت هزينه« مِنْ سَبِيلٍ

. همچنين در استحقاق دريافت حق السعي و حق العمل وی به محترم بودن عمل (92:

 (31)همان: فرد مسلمان نيز استناد شده است.

لي آن را در جايي که شخصي ما  متعلق به ديگری را بيابد و الزم باشد مالک اص

پيدا کند اگر پيدا کردن مالک را از مصاديق اداره ما  غير به حساب آوريم )با اين 

گيرد و از توضيح که حفظ و بقا  و اداره شي  در يد مالک به نحو بهتری صورت مي

باب مقدمه الزم است برای اداره شي ، مالکش پيدا گردد که  انتشار آگهي و اعالن از 

توان به سخن فقهايي اشاره داشت که در بحث لقطه گاه ميت( آنجمله اين مقدمات اس

دهند پس از اعالن و آگهي، درخواست استرداد مبالغي را به شخص يابنده اجازه مي

نمايد که برای اعالن پرداخت نموده و همچنين قائلند اگر برای محافظت و نگهداری  

)کاشف الک درخواست نمايد.تواند از موی اجرتي قرار گيرد اين اجرت را نيز مي
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در اين موارد نيز به آيه ما علي المحسنين استناد گرديده  (044: 3833الغطا ،

 (147)همان: است.

که نگهدارنده ضاله )حيوان گمشده( با نيت رجوع و نه با نيت تبرع برای در جايي

ه حيواني که در شرف تلف و از بين رفتن است غذا تهيه کند و همچنين در جايي ک

شخصي برای افراد واجب النفقه ديگری بدون نيت تبرع غذا و ما يحتاج الزم را فراهم 

کند فقها نظر داده اند که وی محسن است و حق دارد به مالک حيوان گمشده و يا به 

فردی که شرعاًً نفقه بر عهده اش قرار دارد رجوع نمايد و يکي از داليل اين رجوع را 

 (804: 3034)بحراني، اند.دانسته« مُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍا عَلَى الْٰ  م»آيه شريفه 

برخي فقها از اين نيز فراتر رفته و اعتقاد دارند چنانچه ودعي با وجود نهي مالک، 

انفاقي نسبت به ما  مالک انجام دهد چون اين ودعي محسن است و محسن به دليل 

وی حق رجوع به مالک را در نبايد در حرج قرار گيرد پس « ما علي المحسنين...»آيه 

 (293: 3021عاملي ترحيني، )صورت عدم نيت تبرع دارد.

گردد دو امر مورد توجه فقها قرار گرفته طور که از اين موارد مشخص ميهمان

هايي که مدير نموده است و ديگری است. يکي استحقاق دريافت مخارج و هزينه

با وجود اين آنچه از ظاهر هر فرد رت عملش بدليل احترام عمل استحقاق دريافت اج

ها و عدم قابل استنباط است تنها استحقاق مدير برای دريافت هزينه 844ماده 

رسد اين ماده مفهوم مخالف ندارد و استحقاقش در دريافت اجرت است. اما به نظر مي

 عدم اشاره به امکان مطالبه اجرت به معنای به رسميت نشناختن آن نيست بلکه با توجه

به قواعد عمومي و محترم بودن عمل مدير وی استحقاق هر دو را دارد ضمن اينکه 

احسان مدير منافاتي با مطالبه اجرت ندارد يا اينکه بگوئيم اجرتي که در اين موارد قابل 

 پيش بيني شده است. 844های الزمي است که در ماده مطالبه است جز  هزينه
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 اعده احسان. بررسي اثبات ضمان توسط ق2.3

اگرچه فقدان يا اسقاط ضمان به دليل احسان مورد اتفاق فقهاست)حسيني مراغي، 

رغم مواردی از فقه که شاهد آورده ( اما علي44-41: 4143؛ بجنوردی، 171: 4147

اند؛ اين شد که بسياری فقها قائل به اثبات ضمان با توجه به آيات قاعده احسان نيز شده

اند. برخي قاعده احسان را تنها در اسقاط ضمان پذيرفته موضوع محل بحث است و

واضح است برخالف اسقاط ضمان، استخراج اثبات ضمان از آيات نسبت به محسن 

مطرح نيست بلکه ضمان محسن اليه در قبا  محسن نسبت به اجرت محسن و مخارج 

 و هزينه هايي که نموده است، محل بحث است و در اين صورت است که با بحث

قانون مدني( سازگار بوده و ضمان مالک را در مقابل اداره  969اداره ما  غير )ماده 

 کننده مالش در جايي که مدير محسن است در پي خواهد داشت. 

-حقوق در مقابل نظريه امکان اثبات ضمان از قاعده احسان که مورد اذعان برخي

ديگری است که مطابق آن ( نظر 499، 4971دانان نيز قرار گرفته است )کاتوزيان، 

 ( 843، 3044محقق داماد، ) ضمان مالک و صاحب ما  ناشي از قواعد حسبه است.

تواند مثبت ضمان باشد و قاعده احسان تنها مسقط ضمان است و نميمطابق اين نظر 

هايي را که  شخص محسن به موجب آن گفته شود که مالک بايد مخارج و خسارت

احسان صرفاًً در موردی است که  ید؛ بلکه قلمرو قاعدهمتحمل شده است جبران کن

ضماني نداشته باشد  یاگر محسن خسارتي بر ما  مالک وارد کند به موجب قاعده

 (843چون قصد احسان داشته است. )همان، 

اين نظر با توجه به اينکه آيه شريفه اطالق دارد و در مضيقه قرار نگرفتن محسن 

که ديديم رسد و چنانقرار داده است قابل قبو  به نظر نميرا از هر جهت  مورد توجه 

بسياری از فقها نه تنها احسان را مسقط ضمان محسن بلکه آن را مثبت ضمان مالک در 

توان گفت اند. همچنين ميمقابل محسن در پرداخت اجرت و هزينه ها نيز دانسته

ايراد خسارت غير  ضمان محسن را در صورت« ما علي المحسنين»همانطور که آيه 

هايي بنمايد ضمان اين کند اگر هم محسن مخارج و هزينهعامدانه بر مالک نفي مي
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دهد به بيان ديگر آيه شريفه نه تنها مسقط ضمان موارد را نيز بر دوش محسن قرار نمي

محسن در مورد امور منفي و بروز خسارات به ضرر مالک است بلکه مسقط ضمان 

وجودی و مثبت و به نفع مالک يعني هزينه ها نيز است و ضمان محسن در مورد امور 

دهد و چون محسن نبايد از هيچ جهتي در اين موارد را نيز بر دوش مالک قرار مي

ها، به واسطه فعل مؤثر و مضيقه قرار گيرد پس عالوه بر استحقاق در دريافت هزينه

 گردد. خيرخواهانه اش مستحق اجرت نيز مي

 عد حسبه مربوط به جايي است که شخص برای مصلحتي خصوصيقوابه عالوه 

يا عمومي غير مربوط به خود قيام و اقدام کند که شارع راضي به فوت آن مصلحت 

( بنابراين اگر فردی در 4943: 4979؛ جعفری لنگرودی، 416: 4141نيست)خويي، 

تصرف نکرده  اموا  خود تصرف کند تا نفعي به ديگران برساند چون در اموا  ديگران

است ادله حسبه جاری نخواهد بود تا حکم به ضمان شخص منتفع نمائيم در حالي که 

شود که شخص مدير از طريق ما  غير محسوب مي یاين مورد قطعاًً از مصاديق اداره

 یآن اموا  مالک يا مالکان را حفظ نموده است در نتيجه قواعد حسبه بر خالف قاعده

 مالک در همه موارد در قبا  مدير ناتوان است.احسان در توجيه ضمان 

 

 . استيفاء4

گردد. در اينکه استيفا  به دو قسم استيفا  از ما  و استيفا  از عمل تفکيک مي

 گيرد فقها اتفاق نظر دارند.مقابل استيفا  از ما  و استيفا  از عمل، ضمان قرار مي

 ؛432تا: ی خميني،بي؛ موسو18: 3818نائيني، ؛04 :1: 4111)کاشف الغطا ، 

؛ 233: 3038سبزواری،  ؛302: 3023؛ عراقي، آقا ضيا ، 422: 3049يزدی، 

 (223 :4149)جزائری، و بر آن ادعای اجماع شده است. ( 341: 3021خلخالي، 
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 استيفاء از مال  .1.4

قانون مدني مورد اشاره قرار گرفته است و  997استيفا  از ما  ديگری در ماده 

)مانند عدم تعيين قبلي اجرت، اذن مالک و اجرت داشتن عرفي استفاده از آن شرايطي

ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلّا »ما ( برای آن ذکر شده است. اين نوع استيفا  از آيه 

)بحراني،  قابل برداشت است. از نظر فقها (13)نسا /«أَنْ تَکُونَ تِجارَةًً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ

در اين آيه هر گونه تصرف است و « اکل»مراد از (  83؛ کاظمي، بي تا، 802، 4164

-در آيه بدين دليل است که خوردن مصداق بارز تصرف محسوب مي« اکل»ذکر کردن 

داللت بدين صورت خواهد بود که مطابق آيه هرگونه تصرف در اموا   یشود. نحوه

صورت باطل باشد ممنوع است. بنابراين اگر کسي از ديگران اگر بدون رضايتشان و به 

ما  ديگری با اجازه او استفاده نمايد و عرفاًً در مقابل آن استفاده اجرتي قرار گيرد، اگر 

شخص استيفا  کننده اجرت را نپردازد چون رضايت صاحب ما  مفقود است و قصد 

صرف باطل در ما  ت»انتفاع مجاني نيز نبوده است پس مطابق آيه اين عمل مصداق 

 گيرد که آيه از آن نهي نموده است. قرار مي« ديگران

گونه که گذشت بسياری از فقها از آيات مربوط به اکل ما  به باطل استفاده همان

؛ شهيد او ، 32 :4394اند و آن را از دالئل حرمت تکليفي غصب)نجفي، ضمان نموده

 :3024عالمه حلي، ب)ضمان غاص(، 38 :3039؛ فاضل مقداد، 344 :3031

چون غصب و ( پس 941 :4149)سبزواری، اندو ضامن بودن متلف دانسته (381

يعني جبران خسارت را  توان از آيه شريفه، حکم وضعياتالف خصوصيتي ندارند مي

برداشت نمود و آن را به ديگر موارد تصرف باطل در اموا  ديگران و از جمله استيفا  

فت مطابق آيه تمام مصاديق تصرف باطل در اموا  ديگران ما  غير تعميم داد و گ

 ضمان را به دنبا  خواهد داشت.

بر خالف نظر مشهور ميرزای قمي معتقد است حرمت مربوط به بطالن معامله 

سخن ايشان چنين  است و حرمت مذکور در آيه به دليل متعلق غير بودن ما  نيست.

 است: 
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د چون ظاهرش حرمت اکل و تصرف از جهت آيه التأکلوا داللتي بر ضمان ندار

کند که از اقسام بطالن معامله است نه از جهت اينکه ما  غير است. بنابراين داللت نمي

غصب است و ضمان را در پي دارد. و اين نکته که ما گفتيم احتياج به تأمل و دقت 

د نداشته دارد تا اينکه مشخص شود که ممکن است اکل ما  باطل باشد اما ضماني وجو

 (293، 3038)ميرزای قمي، باشد.

 بنابراين از نظر ايشان ممکن است اکل ما  بالباطل بدون وجود ضمان رخ دهد. 

اين سخن ضعيف مغاير است با سخن ديگر  فقهايي که اکل ما  به باطل را مالزم 

ضمن اينکه  (448، 3020؛ قزويني، 44، 3024)قمي طباطبائي، اند.ضمان دانسته

کل ما  به باطل و ضمان مالزمه وجود دارد مگر اينکه دليل خاص بر عدم ضمان ميان ا

وجود داشته باشد که جناب ميرزا چنين دليلي را ارائه نداده است. تيين مالزمه در غير 

مورد اتالف بدين صورت است که بگوئيم مطابق آيه تصرف باطل و بدون رضايت در 

وه بر تصرف ابتدايي، استمرار آن را نيز شامل ما  ديگران حرمت دارد و اين حرمت عال

شود و تا زماني که متصرف جبران خسارت نکند باقي است بنابراين با اثبات مالزمه مي

ضمان در غير مورد اتالف از آيه در مورد اتالف نيز با قو  به عدم فصل ضمان اثبات 

 گردد.مي

 

 . استيفاء از عمل 2.4

قانون مدني بدان اشاره  999فا  از عمل که در ماده قسم دوم استيفا  يعني استي

 توان از چندين آيه قرآن استنباط نمود.شده است را نيز مي

 

در ماجرای مواجهه حضرت موسي )ع( با دختران شعيب و سيراب . آيه اول: 1.2.4

 فرمايد: کردن گوسفندان دختران، قرآن مي

مَا سَقَيْتَ   اسْتِحْيَا ٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوکَ لِيَجْزِيَکَ أَجْرَ فَجَا َتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى»

 نهايت با که يحال در آمد او سراغ به( زن) دو آن از يکى ناگهان (.14)قصص/«....لَنَا
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( گوسفندان به) دادن آب مزد تا کند مى دعوت تو ز ما پدر: »گفت داشت، برمى گام حيا

 (.«بپردازد تو به دادى انجام ما براى که را

اند در جايي که يکي ديگری برخي فقها ضمن اشاره به اين آيه شريفه معتقد شده

کند اگر اجير متبرع باشد اجرتي برای او نيست اما اگر قصد تبرع نداشته را اجير مي

باشد بايد اجرت وی داده شود سپس با اشاره به داستان حضرت موسي )ع( و حضرت 

گويند حتي در جايي که اجير و عامل قصد تبرع دارد مانند موسي)ع( به شعيب )ع( مي

دليل اقتدا  به حضرت شعيب مستحب است که صاحب ما  اجرت وی را 

 ( 21: 3034سبحاني، )بپردازد.

بعيد است منظور از اين سخن، اجاره شخص مصطلح باشد چون در استيفا  نيز 

ای از ابتدا حضرت موسي)ع( قرارداد اجاره شود و در داستاناستفاده مي« اجير»عبارت 

وجود نداشت و درخواست دختر حضرت شعيب از موسي)ع( برای دريافت اجرت از 

پدرش کامالًً قابل تطبيق با مورد استيفا  از عمل غير است که برخالف اجاره شخص، 

 گردد. اجرتي از ابتدا تعيين نمي

سي)ع( صرفاًًيک حدس و گمان اما تصور نويسنده مبني بر قصد تبرع داشتن مو

است و قطعيت ندارد زيرا در هيچ کجای آيه به قصد تبرع ايشان اشاره نشده است 

 بنابراين وجود اين قصد مشکوک است و در موارد ترديد اصل بر عدم قصد تبرع است.

 

آيه ديگری که با اين موضوع مرتبط است مربوط به همين داستان . آيه دوم: 2.2.4

که مربوط به  (77)کهف/«قا َ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراًً»ست. آيه اين است: اخير ا

-قسمتي از داستان همراهي حضرت موسي )ع( با عبد صالح خدا است که قرآن مي

 فرمايد: 

هُما فَوَجَدا فِيها جِداراًً فَانْطَلَقا حَتّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَۀٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُو»

 اى قريه اهل به تا رفتند )پس« يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ قا َ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراًً

 خوددارى دو آن نمودن مهمان از[ هاآن لى] و خواستند، خوراکى آنجا مردم از .رسيدند
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 استوار آن را[ ما بنده] و ريزد، فرو واستخ مى که يافتند ديوارى آنجا در پس. کردند

 (.«بگيرى مزدى آن براى[  توانستى مى] خواستى مى اگر: »گفت[ موسى.]کرد

برخي از فقها از اين آيه لزوم پرداخت اجرت عمل را در غير اجاره و در جايي که 

 (24، 3028جمعي پژوهشگران، )اجرت از قبل تعيين نشده استخراج نموده اند.

ن اين آيه استيفای عمل را مدنظر دارد و اگرچه برخي از اين آيه برای اثبات بنابراي

اما به  (136)حلي، بي تا،  اندمشروعيت اجاره بر عمل و اجاره شخص بهره برده

که دليل اعم از مدعاست به اين دليل که  ( 233جمعي مؤلفان، بيتا، ) درستي گفته شده

يفه به معنای مسمای اجر در عقد اجاره نباشد ممکن است منظور از اجر در اين آيه شر

بلکه مطلق عوض در مقابل عمل باشد همچنين امر ديگری که اين استدال  را تقويت 

گردد اما در کند اين است که در اجاره مبلغ و اجرت از ابتدا معلوم و معين ميمي

ح ديوار شد داستان مورد اشاره قرآن پس از آنکه عبد صالح خدا مشغو  تعمير و اصال

حضرت موسي )ع( پيشنهاد دريافت اجرت از اهل آن روستا نمود و اين بيان نه تنها با 

 گردد.اجاره سازگار نيست بلکه فقط شامل استيفا  از عمل مي

 

توان بدان اشاره نمود آيه شريفه آيه ديگری که در استيفا  از عمل مي. آيه سوم : 3.2.4

 است.  (9)طالق/«فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ»

فقها از اين آيه يک حکم ندبي و استحبابييعني شير دادن به مدت حولين کاملين و 

يک حکم وجوبييعني پرداخت اجرت به زن مرضعه را ذکر نموده اند يعني چنانچه زني 

چه بر او اش با وضع حمل تمام شود شير دادن بکه طالق داده شده حامله باشد و عده

واجب نيست. اگر وی با قصد تبرع به بچه شير دهد مستحق اجرت نيست اما اگر بدون 

قصد تبرع به بچه شير دهد پدر مکلف به پرداخت اجرت  شير دادن  به وی است. 

( که اين وجوب پرداخت 30445324؛ راوندی، 233: 3039)فاضل مقداد، 

 است. طباق بر استيفا  از عمل ديگریاجرت از جانب زوج به زوجه مطلقه نيز قابل ان
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 . غصب5

نمائيم غصب آخرين عنوان از عناوين خاص مسئوليت مدنيکه در قرآن بررسيمي

قانون مدني بصورت مبسوط ضمن تعريف غصب، احکام  821تا  843است. مواد 

بقا ، تلف، تعذر در رد يا ناقص شدن عين ما  مغصوب و منافع آن و معامله نسبت به 

 در هر يک از حاالت وجود غاصب واحد يا غاصبان متعدد آورده است.  آن را

 

 . بند اول: آيات1.5

نام برده شده است که در فقه مورد توجه « غصب»در يک آيه قرآن به صراحت از 

 (3:  3933نجفي، )قرار گرفته است.

 (73)کهف/«وَ کانَ وَرا َهُمْ مَلِکٌ يَأْخُذُ کُلَّ سَفِينَۀٍ غَصْباًً»

يه مربوط به داستان حضرت موسي )ع( در همراهي با خضر عبد صالح خداست آ

کند و در پي که در سفری که با هم داشتند حضرت خضر )ع( کشتي را سوراخ مي

اعتراض حضرت موسي )ع( دليل اين کار را جلوگيری از غصب کشتي توسط پادشاه 

های خود را اجاره  صاحبان کشتى مسکين بوده و کشتىنمايد چون ظاهراًً ذکر مي

. در اين آيه قبيح بودن غصب و ظالمانه بودن آن فرض گرفته بردند دادند و سود مى مى

 شده است که برای جلوگيری از آن پيامبر الهي اقدام به چنين کاری کرده است.

بجز اين آيه، برخي آيات ديگر نيز با توجه به عموميتي که دارند شامل غصب 

ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَکُونَ »آيات، آيه شريفه  گردند. يکي از اينمي

است. در بحث از ادله تحريم غصب از کتاب، (13)نسا /«تِجارَةًً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ

؛ ابن براج طرابلسي، 49: 3831شيخ طوسي، )اند.بسياری فقها به اين آيه اشاره کرده

؛ شهيد او ، 439:  3024؛ عالمه حلي، 18، 3044ندی، ؛ راو080: 3044

( وجه شمو  آيه بدين بيان است که چون آيه از هرگونه تصرف بدون 344: 3031

کند و غصب نيز بدون رضايت مالک است پس نوعي اکل ما  به مي    تراضي نهي

 داند. باطل خواهد بود که آيه شريفه آن را حرام مي
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از اکل ما   هاآناظ مفهومي به آيه قبل شباهت دارند و در دو آيه ديگر نيز از لح

و  (499)بقره/«وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَيْنَکُم بِالْبَاطِلِ»به باطل نهي شده است يکي آيه 

است  (91/)توبه«إِنَّ کَثِيراًً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْکُلُونَ أَمْوا َ النّاسِ بِالْباطِلِ»ديگری آيه 

( و دومي از جانب برخي 439: 3024عالمه حلي، ) که اولي از جانب برخي فقها

 اند. ( درخصوص غصب مورد استناد قرار گرفته38:  3039فاضل مقداد، ) ديگر

إِنَّ »آيه ديگر که از آن حرمت و حکم تکليفي غصب استفاده شده است آيه شريفه 

تامى ظُلْماًً إِنَّما يَأْکُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراًً وَ سَيَصْلَوْنَ الَّذِينَ يَأْکُلُونَ أَمْوا َ الْيَ

است. با توجه به آيه، اکل ما  و تصرف در ما  يتيم ظلم است و  (46)نسا /«سَعِيراًً

خداوند شديداًً از ظلم بر يتيم نهي کرده است و غصب ما  يتيم هم نوعي ظلم 

رسد که آيه تنها ظلم بر يتيمان را ميشود. اگرچه در بادی امر به نظر محسوب مي

گونه که بسياری از فقيهان حرمت غصب را از آيه مدنظر دارد اما بايد دانست همان

؛ راوندی، 344: 3031؛ شهيد او ، 49: 3831شيخ طوسي، )اندبرداشت کرده

( ظلم بر يتيمان خصوصيتي ندارد و هرگونه ظلمي )از جمله غصب( 18: 3044

 است. مورد توجه بوده

؛ شهيد 18: 3044؛ راوندی، 49: 3831شيخ طوسي، )آيه ديگر مورد استناد

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اکْتالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذا  ( » 344: 3031او ، 

بت است زيرا کم فروشي نوعي غصب نس (9-4)مطففين/«کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

 به باقيمانده مالي است که پو  آن کامل پرداخت شده است.

(است زيرا غاصب معتد 97مائده/«)إِنَّ اللّهَ ال يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»آيه بعد 

 گردد.و کارش منجر به خروجش از تحت رحمت الهي مي (343تا: )کاظمي، بياست

 

 . بررسي امکان استخراج حکم وضعي از آيات2.5

آيد حرمت غصب و حکم تکليفي آن است. اما تمام اين آيات بدست ميآنچه از 

  در خصوص حکم وضعي غصب و اينکه در صورت بقا  عين ما  مغصوب مالک 
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تواند آن را از غاصب مطالبه کند و در صورتي که ما  مغصوب تلف شده باشد مي

آيه شريفه  مالک مستحق مثل يا قيمت است. فقهای عظام در استخراج اين احکام به

ابن ادريس )اند.استناد جسته« فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْکُمْ»

 (803: 3023؛ سبزواری قمي،  034: 3034حلي، 

توان در حالت تلف، مقابل ما  مثلي قيمت گرفت و بايد حتماًً در اينکه چرا نمي

که در آيه، امر به  (803: 3023)سبزواری قمي، آورده شدهمثل داده شود چنين دليل 

شود و معلوم و مشخص اعتدا  به مثل شده است و چون مثل مشاهده و رؤيت مي

است اما قيمت دقيقاًً معلوم نيست بلکه براساس اجتهاد است و امکان دارد که بيشتر يا 

شود و چه اجتهاد ميکمتر از مقدار واقعي باشد پس آنچه معلوم است يعني مثل بر آن

 امکان کم و زياد شدنش وجود دارد يعني قيمت مقدم خواهد بود. 

نيز بر حکم وضعي  (16)شوری/«وَ جَزا ُ سَيِّئَۀٍ سَيِّئَۀٌ مِثْلُها»داللت آيه شريفه 

ای همانند آيه قبل است. اگر گفته شود که اين دو آيه به امکان تقاص مالک اشاره

غاصب نسبت به ما  مغصوب و وجوب رد مثل يا قميت اشاره ندارند و تنها به ضمان 

وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ »توان حکم وضعي امکان تقاص مالک را از آيه شريفه دارند مي

. چون مطابق آن هرکس بعد از 1استخراج نمود (14)شوری/«فَأُولئِکَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ

دفاع از خود برآمد و حق خود را گرفت چنين شخصي ظلمي که بر او شد در مقام 

منتصر است و مطابق آيه، گناه و عقوبت و هيچ ذمي برای او نيست البته در صورتي که 

 ( 343کاظمي، بي تا: )تنها به ميزاني که بر او ظلم شده است تقاص کند نه بيشتر از آن.

تکليف غاصب دانيم حکم وضعي در پرداخت خسارت از طرفي به که ميچنان

کند و از طرفي به حق طرف مقابل يعني مالک. مباحثي که مطرح شد ناظر به اشاره مي

بخش دوم يعني حق مالک برای مطالبه عين ما  مغصوب، مثل يا قيمت در صورت 

تلف شدن و نهايتاًً تقاص در صورت امتناع غاصب بود. بخش او  يعني تکليف غاصب 

رداشت کرد. با اين توضيح که چون غصب حرمت توان از همين آيات برا نيز مي

تکليفي دارد خداوند به شدت از آن نهي کرده است ابتدائاًً وظيفه غاصب است که 
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نسبت به جبران و رد عين يا مثل و قيمت اقدام کند و برخالف امين در بحث امانت 

قرآن  شرعي در اينجا يد غاصب غير محترمانه و اصطالحاًً ضماني است و به همين دليل

 برای مالک حق تقاص قائل شده است. 

توان گفت حکم تکليفي حرمت برای غاصب نه تنها در عالوه بر اين آيات مي

ايجاد غصب است بلکه در بقا  غصب نيز هست و زماني حرمت از غاصب برداشته 

هِ وَ فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِ»شود که توبه کرده و اصالح امور نمايد تا مطابق آيه مي

اش پذيرفته شود و در توبه (93)مائده/«أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ 

اينجا که موضوع حق الناس مطرح است اصالح امور با جبران خسارت و بازگرداندن 

 است.ما  ديگران است و زدودن ظلم با از بين بردن آثار ظلم يعني پرداخت خسارت 

يعني جايي که چند غاصب پي در پي ما  را غصب     حکم حالت تعاقب ايادی

کنند نيز از اين آيات قابل برداشت است که برخي فقها با اشاره به آيات به مواردی مي

 (  34:  3039فاضل مقداد، )اند.از آن توجه نموده

هم حق  بيني شده ودر غصب هم حق رجوع مالک به کل غاصبين مجتمعاًً پيش

. حق رجوع مالک به هريک از غاصبان به تنهايي برای مطالبه کل هاآنرجوع به فرد فرد 

وَ لَمَنِ انْتَصَرَ »مالش )مسئوليت تضامني هر يک از غاصبين در مقابل مالک( مطابق آيه 

است که آيه آن را حق مالک دانسته است و چگونگي داللت آيه بر آن « بَعْدَ ظُلْمِهِ

حق رجوع مالک به همه غاصبان با هم )مسئوليت تضامني و اجتماعي  گذشت. اما

است که هم  (431)بقره/«فمن اعتدی عليکم»غاصبين متعدد در مقابل مالک( مطابق آيه 

گونه که غاصب او  اعتدا  را ايجاد شامل غاصب واحد و هم متعدد است و همان

 اند.نموده ساير غاصبان در تداوم و استمرار آن نقش داشته

در صورت رجوع مالک به يکياز غاصبين و اخذ حقش، حق مراجعه اين غاصب 

لمن »به ساير غاصبين )حکم وضعي مسئوليت نسبي ميان غاصبين( نيز مستنبط از آيه 

است. همچنين در صورتي که ما  مغصوب نزد يکي از غاصبين « انتصر من بعد ظلمه
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کند، حق مراجعه غاصب جبران  تلف شود و مالک حقش را از غاصب ديگری مطالبه

 است.« وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ»کننده به غاصب بعدييا متلف نيز مستنبط از آيه 

 

 گيري. نتيجه6

در نظام حقوقي اسالم حوزه مسئوليت مدني بصورت مبسوط مدنظر قرار گرفته و 

گرفته و به دنبا  آن آيات متعدد از قرآن در ارتباط با موضوع مورد توجه فقها قرار 

بسياری مباحث فقهي و قواعد مختلف فقهي چون احسان و اتالف و علي  اليد، غرور 

 و .... مرتبط با بحث مسئوليت مدني مدنظر قرار گرفته است. 

هريک از عناوين موجب ضمان قهری که در قانون مدني ذکر شده است مستنبط و 

ای اماميه با توجه به آيات و روايات متمم، مستخرج از يک يا چند آيه قرآنياست که فقه

اند. اتالف و تسبيب موجب ضمان دو احکام و آثار هر يک را مورد بررسي قرار داده

قابل استخراج هستند « جزا  سيئه»و « معاقبه»، «اعتدا »عنواني هستند که از آياتي چون 

 اند.و فقها به آيات مزبور توجه وافي نموده

تنها بر « هل جزا  االحسان»و « نفي سبيل»تقد است آيات برخالف نظری که مع

توانند نقش اثباتي داشته باشند و ضمان آور باشند با اسقاط ضمان داللت دارند و نمي

توجه به اطالق آيات شريفه مذکور و لزوم در مضيقه قرار نگرفتن محسن از هر جهت، 

مان مالک در مقابل ثابت شد که اين آيات عالوه بر خصوصيت اسقاطي، مثبت ض

« اداره ما  غير»محسني که ما  وی را اداره نموده است نيز هستند و بدين ترتيب در 

هايي نمائيم که ها و هزينهتوانيم به استناد اين آيات مالک را ملزم به جبران خسارتمي

 شخص مدير بصورت محسنانه و برای مصلحت مالک متحمل شده است.

اکل ما  »ای که قائل بر ممنوعيت غير، در آيات شريفهدرخصوص استيفا  از ما  

هستند، اکل به معنای هرگونه تصرف است و بر اساس نظر مشهور فقها اين « به باطل

آيات عالوه بر اينکه بر حکم تکليفي حرمت تصرف داللت دارند، در صورت بروز 

نند و نظر کتصرف در ما  ديگران بر حکم وضعي لزوم جبران خسارت نيز داللت مي
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شاذی که ميرزای قمي مبني بر داللت نداشتن آيات مذکور بر جبران خسارت ارائه 

 شود.نموده با اين استدال  که ميان اکل ما  به باطل و ضمان مالزمه وجود دارد، رد مي

استيفا  از عمل ديگری نيز در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است و فقهای عظام از 

ای که به مرد امر به پرداخت اجرت زن و آيه« تَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراًًقا َ لَوْ شِئْ»آيه 

اند که هرگاه کند اين حکم کلي را برداشت نمودهای که طالق داده شده، ميمرضعه

شخصي بدون قصد تبرع به دستور ديگری عملي انجام دهد و آن عمل عرفاًً دارای اجر 

 باشد مستحق اخذ اجرت است.

ای که در داستان حضرت موسي و خضر )عليهمـا  د غصب نيز عالوه بر آيهدر مور

السالم( به صراحت از غصب نام برده شده و آن را تقبيح نموده و ظالمانه دانسته اسـت  

آيات ممنوعيت اکل ما  به باطل و حرمت اعتدا  و جواز اعتدا  به مثل عالوه بر حکـم  

عي غصب هم در غصب واحد و هـم در  تکليفي تحريم غصب بر بسياری از احکام وض

غصب توسط ايادی مختلف داللت دارند و مورد توجه فقها قرار گرفته انـد. عـالوه بـر    

اين موارد که داللت بر جواز رجوع مالک به غاصب و مسئوليت تضامني غاصبان متعدد 

ـ »کنند در خصوص مسئوليت نسبي ميان غاصبان هم به آيه مي « دَ ظُلْمِـهِ وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْ

 توان تمسک جست.مي
هانوشتپي

 
بيّنـه(   -اى ) که بدهکار منکر طلب است و طلبکار نيز براى اثبات طلب خود نزد قاضى بيّنه ييدر جا. 1

تواند اقدام به تقاصّ  باشد يا در صورت داشتن بيّنه قاضى در دسترس نباشد، بدون اذن حاکم مىنداشته 

و احکـام آن   تيفيک رامونيتقاص در فقه، پ رشيرغم پذ ي( عل149 -146 :4144 ،ينمايد.)رک: نراق

قـرار  که با وجود بيّنه و در دسـترس بـودن قاضـى يـا ا     ييوجود دارد. از جمله درجا يياختالف نظرها

طرف مقابل به دين و امتناع از اداى آن، اقدام به تقاصّ منوط به اذن حاکم شرع است يـا نـه، اخـتالف    

تقـاص   تيـ فيدر مـورد ک  ني( همچن936 -999 :4394 ،يباشد. اکثر قائل به قو  دوم هستند.)نجف مى

شد به مقـدار طلـب   افتد اگر از جنس طلب او با منه به دست طلبکار مى دانست مالى که از مطلوب ديبا

شود و اگر از غير جنس طلب باشد، در صورتى که تقـاصّ از جـنس طلـب از هـيچ راهـى       برداشته مى

انـد. در   آن را مورد تأمّل قـرار داده  ازممکن نباشد، برداشتن از غير جنس جايز است؛ هرچند برخى جو
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؛ 141 همان:،يجـواز تقــاصّ از غيــر جــنس بــا امکــان تقــاصّ از جــنس طلــب، اخــتالف اســت.)نراق 

 (934 همان:،ينجف

 منابع

 الف. فارسي

 ،تهران: مؤسسه عروج4ج ، قواعد فقهيه ، (4164بجنوردى، سيد محمد)

، تهران: 9، جمبسوط در ترمينولوژي حقوق(، 4997جعفری لنگرودی، محمد جعفر)

 انتشارات گنج دانش

 : انتشارات دانشگاه، تهران4ج؛الزاماتخارجازقراداد،(4971کاتوزيان،ناصر)

، تهران: مرکز نشر علوم 1، جقواعد فقه،  (4169محقق داماد يزدی، سيد مصطفى)

  اسالمى

 ب. عربي

 قرآن کريم

، تهران: المکتبۀ الجعفريـۀ   زبدة البيان في أحکام القرآنتا(،)بي  اردبيلى، احمد بن محمد

  إلحيا  اآلثار الجعفريۀ

، قـم: نشـر   1،جالقواع د الفقهي    (، 4143وی)بجنوردی، سيد حسن بن آقابزرگ موسـ 

 الهادی

، قـم: انتشـارات   1 ؛ جکتاب الطهارة -سند العروة الوثقى (، 4144) بحرانى، محمد سند

  صحفى

الحدائق الناضرة ف ي أحک ام العت رة    ،  (4164بحرانى، آ  عصفور، يوسف بن احمـد)  

  امعه مدرسين، قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به ج14و  43، ج الطاهرة

، قـم:  9 ؛ جهدى الطالب في شرح المکاسب،  (4149جزائرى، سيدمحمد جعفر مروج)

  مؤسسۀدار الکتاب

، الفقه عل ى الم هاهب    (4143ياسر مازح) -غروى، سيد محمد -جزيرى، عبد الرحمن

-، بيـروت  األربع  و مههب أهل البيت وفقاً لمههب أهل البيت عل يهم الس الم  
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  نلبنان: دار الثقلي

، موسوع  الفقه  (4119جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى)

، قم: مؤسسۀدائرة المعـارف  1، ج اإلسالمي طبقاً لمههب أهل البيت عليهم السالم

  فقه اسالمى بر مذهب اهل بيت عليهم السالم

سسـه دائـرة   قـم: مؤ  ،14ج ،مجل  فقه أهل البيت عليهم السالمتا(، جمعى از مؤلفان)بي

  المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بيت عليهم السالم

 ، بي جا.الفقه، القواعد الفقهي حسيني شيرازى، سيد محمد)بيتا(، 

 ، قم، جامعۀ المدرسين1، جالعناوين(، 4147حسيني مراغي ميرعبدالفتاح)

ؤسسـۀ  ، قم: م1، جتهکرة الفقهاءتا(، )بي حلّى، عالمه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى

 ، قم آ  البيت عليهم السالم

الس رائر الح اوي لتحري ر    ،  (4146حلّى، ابن ادريس، محمد بـن منصـور بـن احمـد)    

 ، قم: دفتر انتشارات اسالمى1، ج الفتاوى

تحرير األحکام الشرعي  عل ى  ،  (4116حلّى، عالمه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى)

  ه السالم، قم: مؤسسۀ امام صادق علي1و9، جمههب اإلمامي 

، تهـران:  کت اب اإلج ارة   -فقه الش يع   ،   (4117خلخالى، سيد محمد مهدى موسوى)

  مرکز فرهنگى انتشارات منير

 ، تقرير: توحيدی، قم: نشر داوری4، جمصباح الفقاهه(، 4141خويي، سيد ابوالقاسم)

آيـۀ ا   ، قم: کتابخانـه  1، جفقه القرآن،  (، سعيد بن عبداللّه4164راوندى، قطب الدين)

  رحمه ا  -مرعشى نجفى

، قم: مؤسسه امـام   نظام المضارب  في الشريع  اإلسالمي  الغراء(، 4149، جعفر) سبحانى

  صادق عليه السالم

،  مههّب األحکام ف ي بي ان الح الل و الح رام    ،  (4149سبزوارى، سيد عبد األعلى)   

 ، قم: مؤسسۀ المنار19ج

جامع الخالف و الوفاق بين اإلمامي  و ب ين أئم     ،  (4114سبزوارى، على مؤمن قمّى)
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  ، قم: زمينه سازان ظهور امام عصر عليه السالم الحجاز و العراق

 ،قم: دفترانتشارات اسالمي9 ، جالدروس الشرعي  في فقه اإلمامي (،4147شهيد او )

، قـم: مؤسسـۀ   46 ج، مسالك األفهام إلى تنق ي  ش رائع اإلس الم   (، 4149شهيد ثاني)

 لمعارف االسالميۀا

الحيـا    ، تهران: المکتبۀ المرتضويۀ9، جالمبسوط في فقه االمامي (، 4997شيخ طوسي)

 اآلثار الجعفريۀ

 ، قم: دفتر انتشارات اسالمى4، ج المههب(، 4169طرابلسى، ابن براج، قاضى)

؛ الزبدة الفقهي  في شرح الروض   البهي    (،   4117عاملى، سيد محمد حسين ترحينـى) 

 ، قم: دار الفقه للطباعۀ و النشر4 ج

آبادی(؛  )تقريرات، للنجم حاشي  المکاسب(، 4114) عراقى، آقا ضيا  الدين، على کزازى

  قم: انتشارات غفور

تحقيق سيد محمـد   ،1 ج، القرآن فقه في کنزالعرفان(، 4143فاضل مقداد، جما  الدين)

 قاضي، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي

، 1، ج ينابيع األحکام في معرف  الح الل و الح رام  ،  (4111ى موسوى)قزوينى، سيد عل

 قم: دفتر انتشارات اسالمى

،  «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»رسال  قاعدة (، 4143) قزوينى، سيد على موسوى

  قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

، قـم: منشـورات قلـم    7 ، جاني منه اج الص الحين  مب،  (4119قمّى، سيد تقى طباطبايى)

  الشرق

، قـم:   ألعالم إلى م دار  ش رائع األحک ام   هداي  ا،  (4114قمّى، سيد تقى طباطبايى)

 انتشارات محالتي

، کت اب المکاس ب   - أنوار الفقاه ،  (4111کاشف الغطا ، حسن بن جعفر بن خضر)

 نجف اشرف: مؤسسۀ کاشف الغطا -عراق

، کت اب االج ارة   - ، أنوار الفقاه    (4111سن بن جعفر بن خضـر) کاشف الغطا ، ح
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  نجف اشرف: مؤسسۀ کاشف الغطا  -عراق

، 4 ؛ ج، تحري ر المجل     (4943کاشف الغطا ، محمد حسين بن على بن محمد رضـا) 

  المکتبۀ المرتضويۀ نجف اشرف:  -عراق

،  في الفقه الن افع  النور الساطع،  (4994کاشف الغطا ، على بن محمد رضا بن هادى)   

  نجف اشرف: مطبعۀ اآلداب -،  عراق4 ج

 ، بي جا9، ج مسالك األفهام إلى آيات األحکام،  تا(کاظمي، فاضل، جواد بن سعد)بي

 ، بي جاالقواعد الفقه ، تا(لنکرانى، محمد فاضل موحدى)بي

 ل درر أخب ار   األن وار الجامع    بح ار  ،  (41446مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى)

  بيروت: مؤسسۀ الطبع و النشر -، لبنان93، ج األطهار عليهم السالماألئم  

 ، قم: دفتر انتشارات اسالمىمائ  قاعدة فقهي (، 4114مصطفوی، سيد محمد کاظم)

 ، قم: مدرسه امام امير المؤمنين)ع(1 ج ،القواعدالفقهيه (،4144) مکارم شيرازى،ناصر

 ،  قم، مؤسسهدارالعلم4، جرالوسيل تحريتا(، موسوی خميني، روح ا )بي

، تهران: مؤسسه  جامع الشتات في أجوب  السؤاالت(، 4149ميرزاى قمّى،ابوالقاسم)

 کيهان

، 4 ؛ جالطالب ف ي حاش ي  المکاس ب   مني  ،  (4979نائينى، ميرزا محمد حسين غروى) 

  تهران: المکتبۀ المحمديۀ

و 97و 11، جيع االس الم جواهر الکالم في ش رح ش را  (، 4394نجفي، محمد حسن)

 بيروت: داراالحيا  التراث العربي -، لبنان16

، قم: مؤسسه آ  البيت 47 ،جالشريع  أحکام في الشيع  مستند(، 4144نراقي، احمد)

 عليهم السالم

،  1، ج الوثقى فيما تعم به البل وى العروة،  (4163يزدى، سيد محمد کاظم طباطبـايى)    

  ي للمطبوعاتبيروت: مؤسسۀ األعلم -لبنان

ــايى)   ــاظم طباطب ــد ک ــيد محم ــزدى، س الع  روة ال  وثقى فيم  ا تع  م ب  ه   ،  (4143ي

حوزه ، قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين4ج ،البلوى)المحشّى(
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 .علميه قم


