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چکیده:

مسئولیت مدنی دولت در حقوق داخلی کشور ،به گونهای تدوین شده که دولت را مصون از بسیاری از ضررها میداند.
در همین راستا ،ماده  11قانون مسئولیت مدنی ،دولت را از رفتارهای حاکمیتی برای تأمین منافع اجتماعی مبرا دانسته و
مسئولیت وی را تنها در نقص سیستم اداری بر اساس قواعد سنتی تقصیر مورد شناسایی قرار داده است .همین امر ،الزام
دولت به جبران بسیاری از خسارتهای وارده از سوی وی را با مانع روبرو کرده است .لذا به طریق اولی ،نمیتوان در
مسئولیت خارج از اراده ،دولت را ملزم به جبران خسارت دانست .در مقاله حاضر که با شیوه تحلیلی -توصیفی انجام
گرفته است ،درصدد هستیم تا با بررسی قواعد فقهی ،مسسولیت دولت در قبال حوادث خارج از اراده وی را تحلیل
نماییم .در نگاه سنتی به قواعد مسئولیت مدنی که مبتنی بر تقصیر است ،الزام دولت نسبت به حوادث خارج از اراده،
امکانپذیر نیست .اما در عصر کنونی ،بر اساس تکالیف دولت به تأمین نظم و امنیت در جامعه و تأمین منافع عمومی و بر
مبنای بسیاری از قواعد فقهی همچون الضرر ،قاعده الحاکم ولی الممتنع ،قاعده الخراج بالضمان ،قاعده «الیبطل دم امر
مسلم» ،قاعده الزعیم غارم و قاعده من له الغنم فعلیه الغرم میتوان وی را حتی در وقایع خارج از اداره نیز مسئول دانست.
واژگانکلیدی :دولت ،مسئولیت مدنی ،جبران خسارت ،عدالت اجتماعی ،فقه.

* دکتری فقه و مبانی حقوق ،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تربت حیدریه ،ایران.

** استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران( .نویسنده مسئول) saberi@um.ac.ir

***عضو هیأت علمی واحد تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تربت حیدریه ،ایران.
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مقدمه
لزوم جبران ضرر قدیمیترین بنیادی است که در مسئولیت مدنی از دیرباز به جا مانده است؛ بنیادی که امروزه از مجازات
مقصر فاصله گرفته و در نظریههای مدرن ،جبران خسارت نام گرفته است ،زیرا خطرهای تازهای که در نتیجه پیشرفتهای
صنعت و فرآوردههای آن ایجاد شده است ،جملگی ناشی از تقصیر نمیباشند .تکیهگاه نتیجه فعالیتهای شروع و مفید
اقتصادی میباشند .بنابراین عدالت ایجاد میکند،که ضررهای ناشی از این فعالیتهای مشروع و مفید جبران شده و از
حمایت حقوق زیان دیدگان نیز غافل نماند .مسئولیت مدنی دولت در تکالیف خارج از اراده وی ،از جمله مهمترین
موضوعات است که باید توسط قانونگذار مورد شناسایی قرار گیرد .مبانی جدید حاکم بر مسئولیت مدنی و یا خارج از
ضمان بر لزوم جبران بسیاری از ضررها و خسارات تاکید دارد .در این خصوص ،دولتها هم به عنوان تأمینکننده نظم
جامعه و برقراری عدالت اجتماعی از این قاعده مستثنی نیستند .هرچند قوانین داخلی همچون ماده  11قانون مسئولیت
مدنی ،دولت را تنها در اعمال تصدی و آن هم در صورت بروز تقصیر مسئول میداند ،اما قواعد فقهی بر لزوم جبران
بسیاری از ضررها تاکید دارد .لذا در این تحقیق به دنبال آن هستیم که بر اساس چه مبانی فقهی میتوان دولت را مکلف
به جبران خسارت وارده در اعمال و رفتارهای خارج از اراده وی ،دانست؟ تحقیق و بررسی پیرامون مبنای ایجاد مسئولیت
دولت در قبال مسئولیتهای خارج از اراده این حقیقت را آشکار میسازد که مبنای واحدی را نمیتوان به عنوان یگانه
معیار پذیرش این مسئولیت قلمداد کرد .بر همین اساس در مقاله حاضر ،از جمله مهمترین قواعدی فقهی که میتوان
اساس شناسایی مسئولیت دولت در اعمال خارج از اداره وی باشد ،را بررسی کردیم.
قاعده «الضرر» ،مبنای تالزم و قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» ،قاعده «الیبطل دم امر مسلم» و قاعده «الخراج بالضمان» از
مهمترین مبانی فقهی تکلیف و مسئولیت دولت در قبال مسئولیتهای خارج از اراده است که در ادامه آنها را بررسی
مینماییم.
« .1قاعده الضرر»
یکی از قاعدههای فقهی که در سراسر فقه به آن استناد میشود و در بسیاری از مسائل مختلف سیاسی واجتماعی کاربرد
دارد ،قاعدهی الضرر است ،که نقش آن کنترل و تعدیل قوانین دیگر است .در حقیقت اسالم برای این قاعده نسبت به
سایر قوانین ومقررات خود «حق وتو» قائل شده است (مطهری .)136 -135 :1389 ،این قاعده از قاعدههایی است که
مورد پذیرش شیعه و اهل سنت قرار گرفته و عالمان هر دو مذهب در بسیاری از بابهای فقهی ،بدان استناد جستهاند،
حتی شماری از عالمان اهل سنت ،بر این باورند که فقه بر چهار و یا پنج پایه میچرخد و یکی از آنها قاعده ی الضرر
است (شهید اول.)4 : 1411 ،
امام المارزی میگوید :اصل الضرر ،مراعات عدم ضرر است ،پس هرآنچه به ضرر مسلمین باشد ،باید از آن دوری کرد
(الندوی .)292 :1430 ،در صحاح ،ضرر چنین معنا شده است« :انه خالف النفع» ضرر مقابل نفع است و در مجمعالبحرین
آمده :ضرر عبارت است از نقص در حق (الطریحی .)152 :1985 ،قاعدهی الضرر ناظر است بر حرمت ضرر رساندن
مکلف به دیگران که شامل دو مورد میشود:
اول :محدودیت احکام مجعول در شریعت مقدس تا حدی که از آن یا اجزای آن ضرری به افراد امت نرسد.
دوم :نهی از قرار گرفتن شخص در جایگاه اضرار به غیر و طبق این قاعده میتوان ثابت کرد ،که آلودگی هوا خالف نفع
نوع بشر و دیگر جانداران است .از آنجا که بسیاری از بیماریهای روحی و روانی و جسمی را ناشی میشود ،همچون
بیماریهای تنفسی ،قلبی و عروقی و تاثیر آن بر جنین که باعث مشکالت عمده از جمله کمهوشی و بیماری اوتیسم
میشود .پیامبر(ص) از آزار و اذیت و اضرار شخص به خود و دیگران نهی نموده و فرموده است« :المسلم من سلم
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المسلمون من لسانه و یده» (البیهقی .)187 :1424 ،مسلمان کسی است که دیگر مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند.
همچنین ایشان فرموده اند :الضرر و الضرار فی االسالم ،ضرر رساندن به خود و دیگران در اسالم مردود است (حکیم،
ج .)1 :4حاکم در المستدرک در مورد این حدیث میگوید که سند این حدیث مطابق شروط مسلم صحیح است ،ولی نه
مسلم و نه بخاری آن را ذکر ننمودهاند (ابنماجه.)146 :1954 ،
این نظریه که مبین مفاد حـدیث الضرر است ،مـىگوید که از طـرف شارع در اسالم هیچ حـکم ضررى وضع نشده
است .بر این اساس ،ضرر زدن به دیگران نیز جایز نیست .لذا آلوده ساختن مـحیط زیسـت و تخریب و نابود کردن طبیعت
و منابع طبیعى از روشـنترین نـمونههاى زیان زدن بـه دیگـران (عموم و خصوص مـردم) اسـت که اسالم با قاطعیت آن را
مردود شمرده است .از آنجا که ضرر به محیط زیست (حیات و مال شهروندان) نیز مـىتواند از مـصادیق این حکم باشد
به داللت این قاعده مىتوان ضمان قـهرى صـدمهزنندگان بـه مـحیط زیسـت را از طـرق نفى «خطر غیر متدارک» و
مالزمه ضرر با جبران و همچنین استفاده از شمول احکام عدمى مورد مداقه قرار داد.
مرحوم مراغى سعى کرده است از طریق این حدیث مسئولیت مدنى را به اثبات بـرساند .در نظر ایشان روایات الضرر
حکمى دستورى را بیان کرده و داللت بر نهى مى کند .بنابراین ،اگر در خارج ضررى واقع شود تنها حکم به صرف
اضرار کفایت نمىکند ،بلکه باید راهى براى دفـع ضـرر ارائه داد (مراغی .)113 :1417 ،فاضل تونى در این زمینه آورده
است « ...اگر انسانى  ...حیوانى را حبس کند تا بچه آن بمیرد ،در این موارد نمىتوان به اصل برائت استناد کرد .بلکه
اینگونه موارد در روایت «الضرر و الضرار فى االسالم» وارد مىشود و با این حال ،نظریه رقیبى نیز در فقه وجود دارد که
تحت عنوان «قاعده تسلیط» مشهور است .این قاعده ممکن است ،به نوعى با حفاظت محیط زیست بر مـبناى قـاعده
الضرر در تزاحم قرار گیرد .در واقع یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه شامل عبارات و معامالت به
آن استناد میشود .قاعدهی الضرر است که مستند بسیاری از احکام فقهی محسوب میشود .فشرده و چکیده این قاعدهی
عقلی و فقهی ،که از حدیث نبوی «الضرر و الضرار فیاالسالم» استنباط شده است ،بنا بر یک تفسیر ،آن است که هیچ
ضرر و زیانی نباید بدون تدارک و جبران باقی بماند .بررسی موارد استعمال واژههای ضرر و ضرار در منابع اسالمی نشان
میدهد که« :ضرر» شامل کلیه خسارات و زیانهای وارد به دیگری است ولی «ضرار» مربوط به مواردی است که شخص
با استفاده از یک حق و جواز شرعی به دیگری زیان وارد سازد (فاضل تونى.)194 -193 :1417،
قاعدهی الضرر عالوه بر آنکه در موارد ضرر شخص به عنوان دلیل ثانوی میتواند دایرهی ارائه اولیه را محدود سازد،
حاکی از خط مشی کلی در تشریع احکام اولیه است .بدیگر سخن ،این قاعدهی مفید آن است که اوال احکام الهی اعم از
وضعی و تکلیفی بر مبنای نفی ضرر بر مردم وضع گردیدهاند و ثانیا چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد
خاصی موجب زیان بعضی توسط بعضی دیگر گردد ،آن قوانین مرتفعند (محقق داماد.)151 :1390 ،
این همان ضرری است که در شکلگیری مسئولیت نوعی دارنده وسیلهی نقلیه بر اساس قانون بیمهی اجباری نقش بسزائی
ایفا کرده است .توضیح اینکه ،اگرچه اصوال مسئولیت مدنی در حقوق ایران مبتنی بر تقصیر است و هرکس مسئول
زیانهایی است که به عمد و یا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران وارد میسازد (کاتوزیان .)39 :1392 ،منتهای مراتب چون
اثبات تقصیر دارنده در حوادث رانندگی نظر به پیچیده بودن مسأله ،امری دشوار و زمانبر است و در عمل موجب
میگردد تا بسیاری از زیانهای جبران نشده باقی بمانند ،لذا قاعدهی الضرر ایجاب مینماید که از مسئولیت مبتنی بر
تقصیر دارنده عدول کرده و حکم به مسئولیت نوعی و بدون تقصیر او شود ،تا از این طریق خسارت جبران نشدهای باقی
نماند .طبق مطالب فوق ،قاعدهی الضرر به عنوان یکی از مبانی عمده مسئولیت نوعی دارنده وسیلهی نقلیه ،بر اساس قانون
بیمهی اجباری ،قابل توجه میباشد.
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 .2قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»
بر اساس این قاعده هر کسی از منافع و ثمرات شیء استفاده کند ،میبایست از عهدهی غرامتها و خساراتی که از
مجرای آن شیء به دیگران وارد شود ،برآید .در اینجا مسئولیت مبتنی بر ترک وظیفه مسئول در رابطه با افراد یا اشیایی
است که تضمین کارکرد صحیح آنها به عهدهی اوست (محمود صالحی.)18 :1379 ،
این قاعده را البته میتوان با «نظریه تضمین حق» مرتبط تلقی کرد و آن را تکمیلکننده نظریه تضمین حق دانست ،هرچند
با آن متفاوت است ،زیرا از یک سو مطابق قاعدهی من له الغنم فعلیه الغرم ،کسی که از وسیلهی نقلیهاش بهرهمند میشود،
الجرم باید غرامتهای ناشی از آسیب رساندن وسیلهی نقلیه اش را نیز متقبل شود .از سوی دیگر ،بر اساس نظریه تضمین
حق به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیاندیده و حقوق ضایع شده او دقت میشود و تمام
تالش در جهت تضمین این حقوق معطوف میگردد .بر اساس این نظریه ،هر کس حق دارد در جامعه خود به شیوهای
سالم و ایمن زندگی کند و حقوق انسانی او مورد تضمین قرار گیرد و هیچ کس حق ندارد سالمت ،ایمنی و حقوق دیگر
همنوعان خود را به خطر اندازد .به محض اینکه حقی از بین رفت و زیانی به کسی وارد شد ،عامل زیان باید آن را جبران
کند و همین الزام و تعهد به جبران زیان است که مسئولیت مدنی نامیده میشود (زمانیجباری و اسکندریجوی:1382 ،
.)144
این قـاعده عین نص یا حدیث وارده از جانب شارع یا معصوم علیهالسـالم نیسـت ،بلکه مستنبط از روایات متعدد است
(بجنوردی ،1419 ،ج .)308 :6این قاعده بـیشتر در مـورد ضـمان تلف عین مرهونه و مبیع در بیع شرط مـورد اسـتناد واقـع
شــده ،مــع الوصــف در فقـه شـیعه و کتـب عامـه برداشتهای متفاوت و بعضا نامانوسی از آن شده است.
الف .مهمترین منبع و مالک این قاعده ،حدیث نبوی مشهوری است که صرفا از طریق اهل عامه نقل گـردیده ولی به
صورت گسترده در فقه امامیه هـم مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه است  .بدین مضمون که حضرت رسول مکرم اسالم
(صلی اهلل علیه وآله وسلم) فرمودند «الخراج بضمان» ( بیهقی ،ج  .)321 :5در این راستا ،عروه بن زبیر از عایشه و ایشــان
از رســول خـدا (ص) نقل کرده است ،که حضرت در بعضی قضایا مثل معیوب بودن مبیع و وجود حـق فسـخ برای
مشتری و عدم پرداخت منافع مستوفات زمان تصرف مشتری از مبیـع بـاین دلیـل است که اگـر مـبیع در ید مشتری تلف
میشد وی ضامن بود ،پس منفعت حاصـله را هـم مال اوست و نمیتوان در صورت فسخ منافع را از وی مسـترد داشـت.
زیـرا «الخـراج بضمان» وجد مقتوال الیدری من قتله قـال :ان کـان عرف له اولیاء یطلبون دیته من بـیت المـال المسلمین و
ال یبطل دم امرء مسلم الن میراثه لالمام فذالک دیته علی االمام  ....و قضی فی رجل زحمه الناس یوم الجمعـه فی زحام
الناس فمات ان دیته من بـیت المـال المسلمین (بحر العلوم ،1403 ،ج .)231 :4
به نظر میرسد که مفهوم نبوی الخراج بالضمان از حیطـه معـامالت و رهـن فراتـر بوده و مسئولیت مدنی و ضمان قهری را
متوجه فردی میدانـد کـه از خـراج بهـرهمنـد است .مسئولیت ولی در قبال جبران ضـرر وارده به افراد ثالث از جانب
فرزند صـغیر یـا مجنون به واسطه این است که وی اختیار فروش و بهرهمندی از اموال صغیر و مجنـون را دارد .همچنین
مسئولیت ورثه در اداء دیون مورث منوط به قبولترکه و بهـرهمنـدی آنـان از مـاترک اسـت  .اساس مسئولیت و ضمان
بهرهمندی از مـنافع اسـت (همان.)231 :
با استفاده از مالزمه مسئولیت جبران غرامت تـوسط قـائم مـقام مدیون اصـلی از یـک سود و بهرهمندی از منافع اموال
بدهکار و اداء دیون او میتوان نـتیجه گرفـت ،همـانطور که ورثه به واسطه بهرهمند شدن از ماترک مسئول پرداخت
بـدهیهـای مـورث خـود میباشند به همان جـهت دولت بـه واسـطه گرفتن مالیات از مـردم و در اختیـار داشـتن اموال
عمومی مانند معادن و ذخایر ارزشمند کـه فـی الواقع متعلق به عامه مـردم اسـت و حـصهای از آن بـه زیان دیدگان از
جنایات تعلق دارد ،بایـد خسـارت وارده بـه آنـان را جبران نماید.
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آیت اهلل مکارم شیرازی ضـمن شـرح و بسط این قاعـده مـیفرماینـد کـه تعـدادی از فقهاء اهل تسنن اعتقاد دارنـد کـه از
جـمله کاربرد قاعده الخراج و بالضمان مسـئولیت و ضمان دولت است در قبال جبران خسارات وارده به مردم ،زیرا دولت
از مـردم خــراج و مـالیات میگیرد .پس در مورد حوادث نسبت به خسارات وارده بـه آنـان ضـامن اسـت .معظم له،
ضـمن رد ایـن اســتدالل از اسـتنباطی کـه قاعـده را مبنـای ضـمان دولـت در خصوص مردم و رعیت میدانند تعجب
میکند (همان .)231 :ایشان اعتقاد دارنـد تعمـیم قـاعـده بــه ضمان دولت و عموم و شمول بخشیدن آن کاری است
مشکل ،مگر اینکه دلیل دیگر و یا قرینههـایی در اخـتیار باشد.
« .3قاعده الزعیم غارم»
قاعده الزعیم غارم از جمله قواعد مـشهور فـقهی است که بـه نحـو مبسـوط تـوسـط فقها مورد تحلیل و تفسیر واقع شده و
برعکس قاعده من له الغـنم فـعلیه الغـرم که عـین متن روایات وارده نیست ،بلکه از مجموعه احـادیث و روایـت مـسـتنبط
گـردیـده اســت ،قـاعده الزعیم غارم عین عبارتی است که از رسول مکرم اسـالم (ص) وارد شـده اسـت (محقق داماد،
.)181 :1390
العاریه موداه و المنحه مردوده و الدین مقضی والزعیم غارم «زعیم« در لغت به معنی رئیس ،کفیل و ضامن آمـده است و
در قرآن کریم نیز ذکر شده و در تفاسیر معنی «ضامن» و «مسئول» از آن استنباط گردیـده اسـت .بخشـی از آیه شریفه 72
از سوره مبارکه یوسف  ...« :نفقد صواع الملک و لمن جاء به حمل بعیـر و انا به زعـیم  »...کـه جریان گم شدن ظرف
گرانقیمت مربوط به ملک (یوسف) را مطرح و در نتیجه محموله قافله برادران یوسـف توسـط مـاموران حکومـت
بازرسـی و ابـراز میگردد که  :ظرف ملک را گم کردهایم و چنانچه کـسـی آن را بـیـاورد یـک بـار شـتر جایزه میگیرد
و من خود نسبت به آن ضامن هستم .در کتب قواعد فقهی بوجه غالب از کلمه «زعیم» معنی ضامن «کفیل« یا «متعهد»
استنباط شـده و از قـاعده این معنی مستفاد شده است کـه «هـر ضامن و متعهدی ،بـه آنکه دادن موضوع تعهد خود متلزم
است» (همان  ،)181 :به این معنی که اگر موضوع تعهد پرداخت مال است ،ضامن باید موضوع ضمانت را به مـضمون له
پرداخـت نماید و اگر موضوع تـعهد کـفالت است ،کفیل بایستی مکفول عنه را در موعد مقرر معرفی کند.
فقهاء عظام معاصر متعاقب ارائه چنـین مفهـومی از قاعـده الـزعیم غـارم مباحـث مبسوطی را در خصوص نقل و یا ضم
ذمـه ضـامن بـه ذمـه متعهـد اصـلی اختصـاص دادهاند (همان.)199 -179 :
چـنین تحلیل و تفسیری از قاعده الزعیم غارم تفسیری موجه و ارزشمند اما محـدود و تـحت الفـظی و اصـطالحا تعریف
به نفس است .مانند ایـنکـه بگـوییم انسـان ،انسـان است یا ضامن و متعهد نسبت به آنکه مـورد تعهد ،متعهد و متلزم است.
اگر منظـور از ملتزم بودن متعهد و کفیل باشد ،که تـوضیح واضـح اسـت و این مفهوم از دیگـر قواعـد و مبانی مسلم و
نصوص مبارکـه کتـاب و سـنت ماننـد اوفـو بـالعقود و المومنـون عنـد شـروطهم نیز استنباط میشود.
به نظر میرسد که شارع مقدس از ارائه نصوصی که مبنای این قـاعده واقع شدهانـد ،مـفهوم وسـیعتر و مهمتری را در نظر
داشته که منجمله مسئولیت کارفرما و مولی در قبال رفتار مستخدم و مولی علیه و مسئولیت دولت در قبال رفتار افراد متبوع
خویش است.
همانگونه که فوقا بیان گردید کلمه «زعیم» هم بـه معنی «ضامن« و هم بـه معنـی «رئیس» و کلمه «غارم» به معنی «ضامن» و
«مسئول» بکار رفته است  .لذا شایسـته است که وجه اقوای کلمه زعیم را به معنی «رئیس» تلقـی نمـاییم تـا از کـل عبـارت
الزعیم غارم اینـگونه اسـتنباط شود ،که مولی و رئیس ضامن و مسـئول اسـت  .در غیـر این صورت همان گونه که در
عبارات بعضی فقها مالحظه میشده باید عبارت را اینگونـه تحلیل نمائیم که ضامن ،ضامن است یا متعهد ملتزم است.
در عرف مـجامع مـختلف و قبایل قدیم نیز اینگونـه مرسـوم بـوده اسـت کـه اگـر از جانب فردی خسارت و ضرری به
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دیگری وارد میشد به سراغ رئیس قبیله میرفتنـد و یا از فرد ضرر زننده سوال میکردند که رئیس قبیله او چه کـسی
اسـت ؟ و بـرای جبـران خسارت به وی مراجعه میکردند .از آن که اگر طفل صغیر و مجنونی ضرری به دیگری وارد کند
شرع مقدس و قانون ولی یا سرپرست او را ضـامن و مسـئول مـیدانـد و در همین راستا شـریعت مـسئولیت ولی و
سـرپرست در قبال ضرر وارده از جانـب صـغیر و مـجنون را بـه مـسئولیت رئیس و کارفرما در قبال ضرر وارده از جانب
خادم و همچنـین مسئولیت دولت در قبال ضرر داده از جانب افراد متبوع نیز تسری می دهد.
 .4قاعده «الیبطل دم امر مسلم»
از دیدگاه اسالمى ،انسان در بین سایر موجودات از جایگاه واال و ارزش ویژهاى برخوردار است .حفظ حیات انسان مورد
توجه اکید اسالم قرار گرفته و حفظ جان هر فرد را بر دیگران واجب کرده و آن را یکى از مهمترین واجبات شمرده
است ،و در قرآنکریم ،سنت نبوى و احادیث اهل بیت علیهم السالم با تأکید فراوان یاد شده است« .و هر کس ،انسانى را
از مرگ رهایى بخشد ،چنان است که گویى همهی مردم را زنده کرده است» (مائده .)32 :در آیه دیگر خداوند
میفرماید« :هر کس مؤمنى را به عمد و خواسته و دانسته بکشد ،مجازاتش آتش جهنم است که در آن براى همیشه
خواهد ماند و مورد خشم و غضب و دورى از رحمت خدا واقع خواهد شد و عذابى بسیار عظیم و سخت ،برایش آماده و
فراهم ساخته است» (نساء .)93 :در حدیثی از حضرت رسول اکرم(ص) آمده است :به حق آن خداوندى که جانم در
قبضهی قدرت او است ،که اگر اهل آسمان و زمین همه شریک شوند در خون مؤمنى ،خدا همه را در آتش اندازد
(کلینی .)410 :1367 ،با توجه به اینکه حفظ جان انسانها در اسالم دارای اهمیت و احترام زیادی است و کسی که خون
دیگری را به عمد میریزد به حکم اسالم و قانون قصاص میشود و در صورتی که شبه عمد و یا خطایی محض باشد ،دیه
به عهده خود قاتل یا عاقله او میباشد و اما در صورتی که قاتل مشخص نباشد ،دیه او از بیتالمال پرداخته میشود.
روایاتی که داللت بر پایمال نشدن خون مسلمان دارد ،به صورت یک قاعدهی فقهی با نام «قاعدة الیبطل دم امری مسلم»
در آمده است (نجفی410 :1367 ،؛ مصطفوى .)129 :1417 ،در ذیل روایاتی دال بر اینکه در صورت مشخص نبودن
قاتل ،بیتالمال متحمل پرداخت دیه خواهند شد:
الف :امیر المؤمنین(ع) درباره مردى که کشته شده بود و مشخص نبود قاتل او کیست ،قضاوت کرد و فرمود :اگر اولیایى
براى وى شناخته شد که دیهی او را مطالبه کردند ،از بیتالمال مسلمانان دیه او پرداخت مىشود ،و خون مرد مسلمان
ضایع نمىشود ،زیرا میراث او براى امام است پس دیهی او هم ،بر امام است (مجلسى دوم اصفهانى174 :1406 ،؛ حر
میباشد (مجلسى اول اصفهانى.)149 :1406 ،
عاملی )145 :1409 ،سند روایت صحیح و موثق 
ب :از امام صادق(ع) چنین آمده است« :اگر جسد شخصی در بیابان یافت شود ،دیهی او از بیتالمال پرداخت میشود.
همانا امیرالمؤمنین(ع) همیشه میفرمود :خون مسلمان هدر نمیرود» (کلینی )515 :1429 ،و همچنین از پیامبر اکرم(ص)
روایت شده :خون مسلمان هدر نمیرود (ابن ابى جمهور )365 :1405 ،این روایت موثق میباشد (مجلسى اول اصفهانى،
.)295 :1406
مقصود از این قاعده ،بیان اهمیت خون مسلمان از جهت ساقط نشدن دیهی مقتول است .نتیجه قاعدة مذکور ،آن است که
هرگاه قاتل معلوم نباشد و یا اگر قاتل معلوم است امکان گرفتن دیه از او به دلیل متواری بودن ،فقر یا مورد دیگری وجود
نداشته باشد ،پرداخت دیهی مقتول بر عهدهی بیتالمال قرار میگیرد؛ زیرا در غیر این صورت خون مقتول پایمال
میگردد.قانونگذار اسالمى ،دیه را براى احترام خون مسلمان وضع نموده است که در زمرهى حقوق مالى اشخاص
محسوب مىشود .در باب حقوق مالى ،اصل بر مداقه بوده و در این عرصه ،اصول عقالیى مثل اصل عدم اشتباه ،اکراه،
غفلت و نظایر آن جارى مىشود .از این رو به مجرد شبهه ،حق مسلمان ساقط نمىشود؛ البته در مواردى بالتبع ،وجوب
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پرداخت دیه ساقط مىشود که این مطلب بهندرت مورد توجه واقع شده است .باید توجه داشت که مسأله تأثیر شبهه در
دیات -گرچه به طور غیر مستقیم -وقتى مىتواند مطرح شود که در ابتدا قصاص واجب باشد ،آنگاه به دلیل حصول
شبهه ،قصاص ساقط شود ،سپس جایگزینى دیه مطرح گردد؛ ولى اگر ابتداء دیه واجب شود ،مانند جنایات شبه عمدى و
خطایى محض ،پر واضح است که شبهه هیچ تأثیرى ندارد (محقق داماد.)86 :1406 ،
اصل  171قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران در این باره مقرر مىدارد« :هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع
یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ،ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى شود ،در صورت تقصیر ،مقصر طبق
موازین اسالمى ضامن است و در غیر این صورت ،خسارت به وسیلهى دولت جبران مىشود و در هر حال از متهم اعادهى
حیثیت مىشود» .در مواردى که قاتل مسلمان ،داراى عاقله نباشد و یا عاقله وى توانایى پرداخت دیه را نداشته باشد،
مسئولیت پرداخت دیه بر عهدهی بیتالمال مسلمین قرار مىگیرد .در این گونه موارد ،در واقع دولت به قائم مقامى از
عاقله ،پرداخت دیه و جبران خسارت را عهدهدار مىشود؛ زیرا به هر حال در جامعه اسالمى ،خون مسلمان نباید هدر شود
و از طرفى ،هیچ ضررى نباید بدون جبران باقى بماند.
 .5قاعدة «الخراج بالضمان»
متن قاعده ،حدیث نبوی است که در کتب حدیثی عامه به طور مشهور آمـده اسـت .ولـی در کتـب حـدیثی شـیعه بـا این
عنوان و متن نیامده ،مگر در کتاب «عوالی اللئالی» که ابن ابی جمهور به صـورت مرسله ایـن روایـت را نقـل کـرده اسـت
(ابوداود سجستانی ،بیتا482 :؛ بیهقی.)123 :1424 ،
همچنین در مـواردی خـاص ،روایاتی هم معنا بـا مـتن کتاب «عوالی اللئـالی » وارد شـده است (حر عاملی.)356 :1414 ،
«شیخ طوسـی » در چــند جــا بــه ایـن حدیث تمسک کـرده است ،از جمله در مسأله  174باب البیوع فرمـوده « :دلیلنـا
اجمـاع الفرقة و روت عائشة  ،ان النبی (صـلیاللـه علیـه و آلـه ) قـضـی ان الخــراج بالضـمان ( »...شیخ طوسی)47 :1377،
«صاحب جواهر» نیز در مسأله چهارم از احکـام خیـار ،ظاهرا به این حدیث تمسک کرده است (نجفی« )81 :1367 ،محقق
اردبیلی» در «مجمع الفائده » گویا به نحوی روایت را معتبر دانسته اسـت(اردبیلی ،)516 :1402 ،شیخ «محمدحسین
اصفهانی » در کتاب «حاشـیة المکاسـب « آورده اسـت « :و بـالجملة المـرسل معروف بین القدماء و قد استدل به الشیخ
رحمه اهلل ( »...اصفهانی )87 :1418 ،شاید از این عبارت استفاده شود کـه ایشـان ضـعف روایـت را بـه مـعروف بـودن
بـین قدما ،منجبر دانسته اند «آیه اللـه سـیدهادی میالنـی » در ایـن مـورد فـرموده اند« :نسلم انــجباره بعمـل الفقهـاء
القـدامی» (حسینی میالنی .)58 :1388 ،
در پارهای از روایات نقل شده از اهل سنت ،دلیل صدور حدیث بیان شـده اسـت و آن اینکه مـردی بـردهای خـرید تا
همیشه پیش خـودش نگـه دارد ،پـس از چنـدی در او عیبی یافت و نزد پیامبر به دادخواهی رفت و خواست او را به
فـروشنده پس دهـد ،فروشنده گفت  :ای پیامبر خدا [خریدار] از غالم مـن کـار کشـیده اسـت  .آنگـاه پیـامـبر فرمود:
«الخراج بالضمان» (سیوطی ،بی تا )93 :یعنی در برابر ضمان خریدار ،سود و بهرهای که او از رهگذر کار و خـدمات
غـالم بـرده اسـت  ،از آن خریـدار اسـت؛ زیـرا همانگونه که اگر آن در نزد خریدار نابود میشد ،او مسئول میبود،
مـنافعی هم که از آن به دست آمده است ،به وی تعلق دارد.
باتوجه به معانی لغوی و مفردات قاعده ،فـقها بـرداشتهـای مختلفـی از ایـن قاعـده دارند که اجماال عمده نظرات بیان
می شود« :آیه اهلل خویی معتقدند که مـراد از کـلمه خراج  ،همـان معنـای معـروف در باب خراج و مقاسمه است و منظور
از کلمه ضمان ،ضمان اراضـی خـراجیه بـه سـبب تقبل و اجاره است (خوئی ،)291 :1371 ،یعنـی خـراج ارض خراجیـه
بـر حسب آن مقداری اسـت کـه شخص عامل و متقبـل أرض  ،ملتـزم شـده و بـه عهـده گرفته است و والی هم پذیرفته
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اسـت و از نـظر کـمی و زیادی بسته به الـزام و التـزام طرفین است« .ابن حمزه» در اثبات عدم ضمان مشتری نسبت به منافع
مـستوفات در مـقبوض بــه عقد فاسد به این قاعده استناد کرده و بیان داشته است که مراد از خـراج ،مـنافع می باشـد و
مراد از ضمان ،ضمان خاص است نه مطلق ضمان؛ یعنی ضمان مقیـد بـه قیـد اقــدام؛ ضـمانی که خود شخص بر آن اقدام
کرده است و آن در معامالت اسـت کـه بـایع آن را تـضمین مـیکند و او قبول ضمانت کرده و ضامن میشـود ،امـا از
این حـیـث اطـالق دارد که شارع مقدس این اقدام بر ضـمان را امـضا بکند (مانند عقـد صـحیح) یـا امضـا نکنـد (مانند
معاملة فاسد) .پس «الخراج بالضمان » یعنی هـرکس اقـدام کرد و چیزی را ضـامن شد و آن را بـرای خـود تقبل کـرد،
خـراج آن هـم مال او خواهد بود .بنـابراین در مـا نـحـن فـیه مشتری چنین اقدامی کرده و بایع او را تضمین کرده و او هم
قبول ضـمانت نمـوده کـه در بـرابر عین ،چیزی بدهد و در عوض ،استفاده از عـین برای او مجانی باشد و الزمـه این اقدام
آن است که اگر مـعامله فـاسد شد ،خراج مال او باشد ،کما اینکـه ضـمانت بـر عهده اوست (ابن حمزه ،بیتا.)255 :
مراد از خراج ،خصوص مـنافع مـستوفات و مـنظور از ضمان ،ضمان اخـتیاری نـاشی از عقود صحیحه میبـاشد و بـه تعبیر
شیخ انصاری ضمان مورد نظر در ایـن قاعـده بایـد دو قید داشته باشد:
الف) التزام الشی ء عـلی نـفسه و تقبله له (ضمان اختیـاری)
ب) مـع امـضاء الشـارع له (ضمان نـاشی از عـقود صـحیحه)
پس منافع مستوفات در عقود صـحیحه در مقابل ضمان عین به ضمان اختیاری میباشد .البته این نظـر شـامل عاریـه
مضـمونه نمیشـود ،چـون در عاریه مضمونه  ،منافع  ،ملک مستعیر نـمیشـود و او صـرفا حـق اســتیفا و انتفاع دارد
(انصاری ،)290 :1410 ،ضمنا این نوع برداشت از قاعده «الخراج بالضمان» با روایاتی که در باب خیار شرط و عیب وارد
شده است نـیز مـطابقت دارد ،بـه جز اینکه شمول ایـن قاعـده بیشـتر بـوده و شـامل جـمیع مـنافع مـستوفات در مـواردی
کـه رد عین جایز است ،میشود (مکارم شیرازی« ،)316 :1380 ،محقق نائینی» با توجه به معنایی که برای «ضمان » در
بحث معاطات ذکـر کـرده است (در صورت فسخ و یا انفساخ عـقد بیع پس از تلف ،هر یک از بایع و مشتری باید مثل و
یا قیمت را بپردازد) ،مفاد این قاعده را ضمان جعلـی فعلـی اصـلی مـورد تأییـد شارع و منحصر به بیع دانسته است ،زیرا
«باء» خواه بــه مـعنای سببیت باشد یا مقابله ،مقتضی طرفینی بودن است؛ یعنی تملک منـافع ،داعـی بـر ضمان و ضمان هم
سبب تملک منافع میباشد .بنابراین ،مفاد قاعده بیانگر آن است کـه هر یک از مـشتری و بـایع در مقابل یکدیگر نسبت به
ثمن و مثمن ضامنند؛ زیرا از ثمـن و مثمن بهرهمند میباشند .همچنـین بـه نظـر میـرزای نـائینی قاعـده «الخراج بـالضمان»
شـامل ضمان معاوضی هم مـیشــود .البتـه از نظـر حضرت امام این معنا برای ضمان و تفسیر فوق از مفاد قاعـده
مخـدوش مـی باشـد (نائینی .)232: 1421 ،
از نگاه امام خمینی این قاعده یک قاعده حکومتی بوده کــه در بردارنـدة تعهداتی است که حکومت در قبال اخذ مالیات
به صورتهای مختلف از مـردم ،ملتـزم به آنها میشـود و حـکومت مـوظف به ایفای تعهدات خود بوده و مردم
میتواننـد انجـام امورات تـعهد شـده از طرف حکومت را از حاکمیت مطالبه کننـد« :و أن الـوالی موظـف بذلک و
الشعب مطالبون منه » (امام خمینی .)473 :1385 ،
از نـظرات مـطرح شده چنین استفاده میشود ،که کارایی قاعده «الخراج بالضـمان » در نگاه اکـثر فـقهـای شــیعه
(بحرالعلوم177 :1403 ،؛ انصاری )289 :1410 ،محدود به منافع مستوفات و عـقود صــحیحه مـیباشد .پس هرجا رد عین
روا باشد ،منافع به دست آمده از عین به خریدار بر میگـردد و فـروشنده از مـنافع عین بهرهای نخواهد داشت؛ چراکه هر
خردمنـدی هرگـاه ضـمانت ملک دیگری را برعهده بـگیرد و ضـمانت نـابودی آن بر دوش او بار شود ،این کار را بـه
هدف بهرهوری از منافع آن عین انجام میدهد .پس سـود و بـهره عین به خـاطر پـذیرش ارادی این ضمان ،از آن خریدار
است  .به تعبیر دیگر طبق مبانی ایشان این قـاعده ،اثـبات «عدم ضمان » میکند؛ یعنی خریدار به سبب منـافع مسـتوفات
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کـه ناشـی از یـک عقـد صحیح بـوده و بـعدا به دلیل شرعی و قانونی یا به تراضی ،فی مابین رد عین کـرده اسـت ،در
قبال فروشنده هـیچ مـسئولیت و ضـمانی ندارد؛ چرا که این منافع در برابر ضـمانی بـود که در صورت تلف عین متوجه
خریدار میشد .امـا از تـحلیل امـام خمینی در باب این قاعده چنین برداشت میشود که طبق مبنای ایشـان این قـاعده جزو
قواعد حکومتی بوده و دولـت اسـالمی در قبـال مالیـاتی کـه بـه صورت زکات ،خمس ،جزیه و  ...میگیرد ،تـعهد دارد
کـه حوائج و نیازهای مسـلمین را برطرف نموده و نسبت به سر و سامان دادن امور در جهت مـصـالح عـامـه اقـدام نمایـد.
همچنین ایشان برای مردم در این امـور ،حـق مـطالبه از حاکمیت قائل شدهانـد .بنـابراین ،قاعده «الخـراج بـالضمان» از
طرفی حکومت را ملزم به انجام تعهداتش میکند و از طرف دیگر ،مردم را مستحق الزام حـاکمیت بـه انجام تعهدات
(مطالبه حقوق خـود) مـیداند .بـهطـور مـشخص با این تفسیر ،قاعده الخراج بالضـمان بــا اثـبـات «مسـئولیتپـذیری
دولت» ،ناظر به مسئولیت عام آن میباشد .اما اگر اقدامات دولت موجب ورود ضـرر بــه مردم شود ،آیا قاعده شامل لزوم
تدارک این نـوع ضررها مـیشـود؟
بـه بـیـان دیگــر ،آیـا میتوان قاعده «الخراج بـالضمان » را بـه عنوان مبنای مسئولیت دولت در جبران خسـارت مطرح
کرد؟ از ظاهر کالم امام خمینی استفاده میشـود ،کـه پرداخـت مالیـات از جانـب مـردم تـبرعی نـبوده و حـاکمیت در
قبال آن موظف بـه رفـع حوائج مردم در جهت تـأمین مـصـالح دولت اسالمی و مسلمین است؛ یعنی با پرداخـت مالیـات
از سـوی مـردم ،دولـت نیـز تعهداتی را بر عـهده مـیگیرد .حال سؤال این است که آیا مـیتـوان تعهد دولت را نـسـبت
بـه تـدارک ضررهایی که از ناحیه اقـداماتش به مردم وارد میشود ،در شـمار آن تعهـدات آورد؟ به عبارت دیگر آیا
طبق این قاعده  ،یکی از وجوه تـوجیهکـننده پرداخـت مالیـات ،تعهد دولت به پرداخت زیانهای وارده اسـت؟ آنـچه از
سـیره عملی و نظری امـام خـمینی و همچنین منابع روایـی و فقهـی قابـل استنباط میباشد ،این است که دولت مکلـف بـه
جبـران خسـارات ناشـی از اقـدامات خـویش مـیبـاشد .زیرا:
 .1اصل اولی آن است که هیچ کس حق دســت یـازی در مــال و جــان و عــرض و شـؤون فـردی و اجتماعی دیگران
را نداشته باشد (امام خمینی .)28-68: 1385 ،همین اصل در قانون اساسی نیز تبلور یافته است (اصل  22قانون اساسی ) و
حاکمیت از این قاعده مستثنی نیست ؛ حتـی حفـظ جـان و مــال و عـرض مـردم از تکـالیف ذاتـی حکومت است (امام
خمینی  )101 :1385 ،و جبران ضرر وارده بر جان و مال و عرض از لوازم آن تکلیف میباشد .بر ایـن اسـاس ،امام خمینی
دولـت را مکلـف بـه جـبـران خـسـارات ناشـی از جنـگ ،بالیـای طبیعـی و تـرمیم خسـارات دوران انقالب از طریق
تأسیس صندوق ملی به این نام نمودهانـد که تدارک خـسارات مـذکور از محل منابع عمومی صورت می گیرد.
 .2اقامة عدل و احقاق حقوق مردم و رعایت انصاف از وظایف اساسی حکومت اسالمی است و اساسا «اسالم بـرای
تأسـیس حـکومـت عــدل آمـده اسـت و تمـامی قوانین مـالی و جـزایی اسـالم بـر اسـاس عـدالت و سـهولت اسـت»(
امام خمینی ،)460 :1421 ،پس باید آنجایی که اقدامات دولـت موجـب ورود ضـرر و زیان شده است ،با طیب خاطر آن
را جـبران کـند .در غیر این صورت ،طریق عـدالت و انـصاف با مردم را نپیموده است؛ زیرا مطابق آنچه میـان فقهـا و
اهـللغـت مشـترک است ،ضرر به معنای «نقص » میباشد و از این جهت با »ظلم» قرابـت معنـایی دارد؛ چرا که از ظلم به
«انتقـاص الحـق» یـاد شــده اســت (طوسی  ،بیتا200 :؛ مجلسی202 :1378 ،؛ طبرسی .)166 :1408 ،با این تعبیـر ،هـر
گونه نقص نسبت به مال ،عرض ،جان و ناموس ظلم اسـت و قـبح ظلـم از قـوانین فطری اسـت (سیستانی ،)186 : 1372 ،
مـضافا اینکه از منظر امام خمینی
« .1همـه زحمت انبیاء برای این بود،که یـک عـدالت اجتمـاعی درسـت بکننـد بـرای بـشـر در اجتماع و مقتضای عدالت
اجتماعی این اسـت که شـهروندان از مـنافع و ضـررهای جامعه به طور یکسان بهـرهمنـد شـوند و تحمیـل ضررهای ناشی
از اقداماتی که دولت به جهت منافع و مصالح عـمومی انـجام میدهـد ،به اشخاصی خاص و عدم جبران آن از محل منـابع
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عمـومی  ،ظلـم بــه آن اشــخاص میباشد و حاکمیت باید «از ظلم و جور احتـراز داشـته باشـد و بـه مـال ،جـان و
ناموس آنها تـجاوز نکند»(امام خمینی ،بی تـا)185 :
 .2یکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی  ،لزوم جـبران خسارت است؛ تا جــایی کــه «امروزه مسأله مسئولیت چیزی جز
جبران خسارت نیست  ...و حقوق کنونی تمایل به آن دارد تا اندیشه جبران خسارت را جایگزین اندیشه مسئولیت کند» (
بادینی  .)64 :1383 ،فقها ،ضمن پذیرش این نظر که اصل لزوم جبران ضــرر از مسـتقالت عقلیـه محسوب میشود و
پشتوانه عقلی دارد ،به نحوی که اگر شرع نیز حکـم بـه پـذیرش این اصل نمیداد؛ عقل ،خود -حکم به پذیرش آن
مـیداد (محقق داماد131 :1385 ،؛ حسینی مراغی .)312 :1425 ،جـهت اثـبات اصل لزوم جبران ضرر به روایات متعددی
از معصوم نیز استناد میکننـد کـه مهمتـرین آن عبـارت اسـت از «الضرر و الضرار» و «کل شی یضر بطریـق المسـلمین
فصـاحبه ضـامن لمـا یصـیبه» (همان .)320 :دلیلی بـر اسـتثنا شدن حاکمیت از اصل لـزوم تدارک ضرر اقامه نشده است و
از این رهگذر اسـت کـه در منـابع روایـی(صدوق473 :1413 ،؛ کلینی374 :1407 ،؛ مجلسی )378 : 1406 ،به کرات به
ضرورت تدارک ضرر از بـیتالمـال اشاره شده است؛ طوری که هرگـاه ضـرری از حکم قاضی متوجه جان یا مال
کسـی گـردد ،در صـورتی کـه قاضی در استنباط یا اجتهاد دچار خطا و اشتباهی شده باشد ،جبران خسارت بر عهده
بـیــتالمـــال خـواهـــد بـــود (نجفی 79 :1367 ،؛ طوسی )358 :1387 ،به عالوه ،دیه مقتولی که در شارع عام بـه قتـل
رسـیده و قاتـل وی یافـت نـشده و نیـز دیه شخصی که به عمد یا شبه عمد کشته شـده و قـاتل مـتواری گـشته و امکـان
پرداخـت دیـه از امـوال جـانی و یــا بــستگانش ممکــن نـباشــد ،بـایــد از بیـتالمـال پرداخـت شـود(طوسی:1377 ،
310؛ ابن ادریس .)360 :1410 ،همچنین اگر قتل غیر عمد باشد و قاتل عاقله نـداشته بـاشد یا عـاقلـه از پرداخت دیه
ناتوان باشند ،دیه از بیت المال پرداخت خواهـد شـد(طوسی345 :1387 ،؛ شهیدثانی ،)521 :1413 ،چراکــه از وظـــایف
اصـــلی دولـت ،ایجـاد امنیـت در همـه ابعـاد (اقتـصادی ،اجتماعی ،سیاسی و  )...است .بـدین تـرتیب ،دولت در ابتـدا
وظیفـه دارد تـا بـستری فـراهم نماید که امکان ظهور و بروز کـسانی کـه به نحوی امنیت مردم را به مخاطره میاندازنــد،
سـلب شـود و سـپس در صورت شکلگیری این قبیـل حـرکـتهــا ،بــا کـشف آنهـا ،حـق خسارت دیده را به وی
اعـاده نمایـد و در صـورت عـدم توانـایی در شـناخت مــسببین ،مـیبـایست خود به جبران خسارت اقدام نماید (اردبیلی،
 .)246 :1402بر این اساس برخی بـا تـوجه بـه روایات ،حتی به پرداخت خسارت از بیتالمال به عنـوان قاعـدهای
فراگیـر ،اعتقاد دارند(ایزانـلو.)379 :1390 ،
بنا بر آنچه بیان شد ،جبران خسـارت ناشـی از فـعالیـتهــای دولـت از وظــایف دولت بوده (و أن الوالی مؤظف بذلک)
و مطابق قاعده «الخـراج بالضـمان » در قبـال دریافت مالیات و از محل آن ،حاکمیت مکلف بـه تـدارک ضرر اسـت و
بـرای مـردم حق مطالبه جبران خسارت از طرف حکومت (و الشعب مطالبون مـنـه ) وجــود دارد؛ زیرا اصـل لزوم جبران
ضرر و تصریح متون روایی و فقهی به ضرورت تدارک ضـرر از بیتالمال در موارد متعدد و نیز اصـل مـصـونیت جـان،
مال ،نـاموس و عـرض مردم از هر نوع تعرض اقتضا میکند ،کـه صــیانت از آنـهـا تکلیـف حاکمیـت بـوده و جبران
ضرر وارده از سوی حاکمیت از لوازم آن تکلیـف مـیباشـد؛ همچنـین اقـامـه عـدل از وظـایف حکومت اسالمی است و
الزمه عـدالت آن اسـت کـه شـهروندان از منافع و ضررهای جامعه بـه طـور یکسان بهرهمند شوند و تحمیل ضـررهای
ناشـی از اقداماتی که دولت به جهت منافع و مصالح عمـومی انجـام مــیدهــد بـه اشخاصـی خاص و عدم جبران آن از
محـل منـابع عمـومی ،ظلـم بـه آن اشـخاص مــیبـاشـد.
 .6قاعده «الحاکم ولي المـمتنع»
این قاعده نیز عـین عبـارت وارده در کتـاب و سـنت نیسـت ،بـلکـه از دیگــر کـالم معصومین (ع) استنباط گردیده و به
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نحو وسیعی توسط فقهـا مـورد اسـتفاده و اسـتناد واقع شده است .لذا از آن تحت عنوان «السلطان ولی المـمتنع» نـیز یاد
شـده است.
روایت سلمهبن کمیل که نقل کرده است علی (ع) بـه شریح قاضی امر کـرده کـه حقوق مردم را بستاند و در صورت
لزوم اموال بدهکاران دارای مالئت را بفروشد ،زیرا پیامبر اکرم فرموده اند« :مـطل المـسلم المـوسر ظلم للمسلم» و اگر
بدهکار معسر بود او را رها کند (کلینی.)412 :1407 ،
فقها و حقـوقدانان عموما از قاعده حقحاکم در الزام فرد ممتنع به ایفای تـعهد را اســتنتاج نـمـوده و متعرض جنبه اصلی
این قاعده که همانا مسئولیت حاکم در ایفای تعهد به قائم مقامی از جـانب فـرد ممتنع است ،نشدهاند .آنان عقیده دارند
چنانچـه فـردی از ایفـای وظـایف قـانونی و شـرعی خـود تا حدودی که مرتبط با متعهد له است؛ امتناع نمایـد ،حـاکم
فـرد ممتنع را بـه ایفـای تعهد خود مجبور میکند و چنانچه اجبار وی ممکن نباشـد ،حـاکم خود راسـا اقـدام مـینماید
(مـصطفی .)214 : 1429 ،در این خصوص مباحث مبسـوطی در نحـوه الـزام فـرد ممتنـع به ایفای تعهد بیان گردیده ،دایر
بر اینکه حاکم بدوا بـاید فـرد مـمتنع را حبس نماید ،تا او جبران به آنکه مورد تعهد یا ادای دین منقاد گردد .در مقابل
عـدهای از فـقها اعتقاد دارند که حاکم در حبس ممتنع و آنکه مورد تعهد توسط دیگـری بـه هزینـه ممتنـع مختـار اسـت
(مغنیه.)649 :1982 ،
این تـفسیر که در واقع لزوم تشکیل قوه قضاییه و رسیدگی به دادخواهی مظلومین و مدعیانی است کـه بـه نحوی از عدم
ایفای تعهدات افراد زیان میبینند و الـزام مـتعهـد را بـه ایفـای تعهد و یا جبران غرامت از دادگاه و حاکم میخواهند،
یکــی از مـفـاهیم قاعـده است و بدیهی است که فقها عظام از استناد به قاعده الحاکم ولی الممتنع مـفهوم خــاص و
ویژهای را مد نظر داشتهانـد و گـرنه لزوم تشکیل مـحکمه و الزام فـرد مـمتنـع بـه ایفـای تعهد ،والیت و اقتدار حاکم در
الزام افـراد ممتنع به ایفای تعهدات از بدیهیات شریعت است که از نصوص روشن و صریح دیگـر اسـتنباط میشود و برای
حاکمیـت حـاکم در رسیدگی بـه تظلمات افراد نیازی بـه اسـتناد به قاعده الحاکم ولی الممتنـع کــه فــی نفسـه عین
عبارت شارع مقدس هم نیست ،نمیباشد.
تحلیل قاعده به اقتدار حـاکم در اجـبار متعهد به ایفای تعهد یا جـاری سـاختن طــالق به قائم مـقامی از جـانب شوهر در
موارد عسر وحـرج صـرفا بیانکننده «حـق» حـاکم در اجبار متعهد است .حال آنکه وجه اغوای قاعده« ،مسئولیت» حـاکم
در قـبول مسئولیت و ایفای تعهد به قائم مـقامی و والیت از فـرد ممتنع اسـت .یعـنی اگـر متعهد از ایفای وظیفـه قانونی
امـتناع نـمود و صـد البته اگر الزام وی به ایفای تعهد ممکن نـبود ،خـود حـاکم راســا مـوظف بـه ایفای تعهدات متعهد
است .دقیقا به مثابه این که خود حاکم راسا متعهد بـوده است  .همان گونه که اگر فرد مجنونی ضرری به دیگری وارد
کند ،ولی او جبران غرامت مـیکند .با این وصف دولت ولی فرد ممتنع محسوب است و اگـر الـزام وی بـه ایفـای تعهد
ممکن نبود ،صرف عدم امکان الزام متعهد به ایفای تعهد ،او را به مثابـه معسـر یـا صغیر تلقی نموده و مسئولیت به «ولی» او
کـه هـمان «حاکم» است منتقل میشـود و دولت باید راسا تعهد فردی را که قادر به آن که متعهدش نیست ،ایفاء نماید و
صد البته دولت بعدا به متعهد اصلی حق رجوع دارد.
از مـجمـوع روایـات وارده اسـتنباط میشود که مسئولیت دولت به نحو عموم شامل کلیه غرامـات وارد بــه یـک شهروند
ساکن در بالد مـسلمین اسـت که به نحوی از انحاء ادای دین یا جبران خسارت از جانب مدیون یا مسئول اصلی غیر
ممکن شده است .احترام به حقوق افـراد و لـزوم تدارک ضرر به عنوان یک قاعده آمره ایجاب میکند ،که در چنین
مواردی مسئولیت بــه امام یا دولت منتقل شود تا اصل لزوم تدارک ضرر به عنوان یکی از بنیـادهـای اساسـی عدالت
اجتماعی در نظام اسالمی خدشه دار نگردد.
پذیرش وجه «مسئولیت» حاکم در ایفای تعهد به والیـت از فـرد ممتنـع در کنـار «حق» و «اقتدار« حاکم در الزام متعهد ،بـا
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تـئوری مسئولیت دولت در مساعدت زیان دیدگانی که قادر به مطالبه غرامت یا الزام متعهد به ایفای تعهد شـخص متعهـد
نیسـتند ،سازگارتر است.
نتیجه گیری
دول ت مکلف است ،زیان های وارده به شهروندان که خارج از اراده روی داده است را جبران نماید .دولت به دالیل
مختلف متعهد و مکلف به جبران خسارت زیان های وارده به شهروندان در حوادث خارج از اراده است .یکی از این
دالیل وظیفه تصدی گری دولت است .در واقع مبنای تشکیل دولت ،در مهمترین وجه خود ،تعریف حقوق افراد،تأمین و
تضمین آنهاست و در نـتیجه ،مـشروعیت آن در گرو پاسداشت این تعهد است .مسئولیت مدنی دولت ناشی از الزامی
است که این تأسیس در تأمین حقوق مؤسسین خود دارد .بسیاری از مبانی فقهی بر لزوم مسئول بودن دولت در قبال
خس ارت وارده بر مردم تاکید دارند .این امر نه تنها در مواردی که تقصیری از جانب دولت رخ میدهد ،بلکه در وقایعی
که خارج از اراده نیز اتفاق میافتد ،نیز صدق میکند .چرا که دولت ،به عنوان حاکم ،وظیفه تأمین نظم و امنیت جامعه را
بر عهده دارد و در قبال فعالیتهای خود ،مالیات می گیرد .از طرفی دیگر ،نسبت به افراد جامعه ،تکالیفی دارد که هر
گونه خسارت و ضرری که به صورت غیرارادی بر مردم وارد میشود ،باید بهوسیله دولت تأمین گردد .همین مفهوم را
میتوان از قواعد فقهی همچون الضرر ،قاعده الحاکم ولی الممتنع ،قاعده الخراج بالضمان ،قاعده الیبطل دم امر مسلم،
قاعده الزعیم غارم و قاعده من له الغنم فعلیه الغرم ،فهمید که بر لزوم مسئول دانستن دولت در اعمال غیر ارادای تاکید
دارند .این قواعد فقهی ضمن داشتن مفهوم خاص خود ،همگی بر این امر تاکید دارند که دولت ضمن برخورداری از
حقوق خود در جامعه ،در مقابل تکالیفی هم ،بر عهده دارد و این دوگانگی ،همراهی حق و تکلیف ،وی را ملزم مینماید
که ضمن اعمال حق حکمرانی خود ،از عهده تکالیفی هم که بر عهده اوست برآید و در قبال خسارات ناشی از عدم
انجام تکالیف مربوطه ،به موجب قواعد مسئولیت مدنی ،مسئول شناخته شود.
تشکر و قدرداني
پژوهشگران ،از عزیزانی که در فرآیند ویراستاری ادبی و صفحهآرایی این مقاله همکاری و راهنمایی داشتند ،کمال تشکر
و امتنان را دارند.
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