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 جستارگشایی
در حقوق اسالمی نیز همین ت. ناشی از فع  شخصی اس مسئولیت، مدنی مسئولیتاولیه در  ۀقاعد

است، زیرا هتر شخصتی در    شده رفتهیپذبر اساس شرع و حکم عق  « وزر» ۀقاعده با عنوان قاعد

امتا در   .(38کشتد )متدبر، آیتۀ     فع  دیگری را به دوش نمتی  مسئولیتگرو کار خویشتن است و 

اتی که بته دیگتری   خسار مسئولیتبعضی افراد را از  گذار قانونکه  میخور یبرمحقوق، به مواردی 

تترین   شخص بالثی قترار داده استت. یکتی از مهتم     ۀمعاف کرده و جبران آن را بر عهد، زنند می

لت )به معنای عام( نسبت به اعمال کارکنان و مستتخدمان ختود استت    دو مسئولیتمصادیق آن 

 دهشت  مطرحدر نظام حقوقی ما  07/02/1339در تاریخ مدنی  مسئولیتیب قانون که از زمان تصو

هتا و   یارمندان دولتت و شتهردار  ک» دارد: عام مقرر می ۀقاعد موجب بهاین قانون  11 ۀاست. ماد

بته   یخستارات  یاطیت احت یب ۀجیدرنتا یعمداً   هیوف انجامه به مناسبت کمؤسسا  وابسته به آنها 

 هرگتاه خستارا  وارده   یول .باشند یول جبران خسار  وارده مئمسشخصاً ، ندیوارد نما  اشخاص

ن یت در ا، مؤسستا  مزبتور باشتد     ای  ادارا  و یمستند به عم  آنان نبوده و مربوط به نقص وسا

ت یت مکدر متورد اعمتال حا   یولت  .مربوطته استت   ۀا مؤسسی هادار ۀصور  جبران خسار  برعهد

د و یطبق قانون به عم  آ ین منافع اجتماعیتأم یحسب ضرور  برا ه برک یدولت هرگاه اقدامات

 .«دولت مجبور به پرداخت خسارا  نخواهد بود، شود یگریموجب ضرر د

برختی از   بار انیزقوانین و مقررا  دیگری در خصوص افعال ، پس از پیروزی انقالب اسالمی

تترین ایتن    عم  آنان را بر عهده دولت نهاد. از مهم مسئولیتکارکنان دولت به تصویب رسید که 

  هرگاه» دارد: قانون اساسی اشاره کرد که بیان میم و ه تاد و یک صد کی اص توان به  قوانین می

ضترر  ،  بتر متورد ختاص     مکت ح  قیت ا در تطبی  مکا در حی  در موضوع  یقاض  ا اشتباهیر یدر ابر ت س

و   است  ضامن  یاسالم  نیمواز  مقصر طبق، ریتقص  در صور ، گردد  یسک  متوجه  یا معنوی  یماد

  تیت ثیح  اعتاده   از متتهم   درهرحتال و  شود  یم  جبران  دولت  ۀلیوس به  خسار   صور   نیر ایدر غ

 .«گردد  یم

تربیتی توس  قضتا  از   مشابه همین حکم در موردی که حکم به مجازا  یا اقدام تأمینی و

قتانون مجتازا     13در متاده  ، حد مقرر قانونی تجاوز نماید و موجب صدمه و یا خستارتی گتردد  

ی ستالح توست  نیروهتای مستل  در     کتارگیر  بهقانون  12ماده  تکرار شده است. 1392اسالمی 

ن قانون مبادر  بته  یت مقررا  ایه با رعاک مأمورانی» گوید: نیز می 1372موارد ضروری مصوب 

 «.داشت  نخواهند یا مدنی یجزائ مسئولیتگونه  چیه جهت نیازا، ندیسالح نما کارگیری به

ن قتانون ستالح   یت ت مقتررا  ا یت با رعا أمورانم که یدرصورت» ؛همین قانون 13و طبق ماده 

ا مجروح یمقتول و   یگناه یا اشخاص بیم صالحه شخص کطبق آراء محا، جهیدرنتو  رندیکارگ به

ه و جبران خستار  بتر عهتده ستازمان     یپرداخت د، ده باشدشبر آنان وارد  یا خسار  مالیشده 

ن منظتور اختصتاص داده و   یت بته ا  را یا ساله بودجته  است همه  لفکمربوط خواهد بود و دولت م
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 «.مسل  قرار دهد یروهایار نیحسب مورد در اخت

شود که مبنای معافیت اشخاص فوق از جبران خستار  چیستت؟    مطرح می سؤالحال این 

یتک   هر پردازان حقوقی نظریه ؟ءنسبت به اعمال کارکنان خود قاعده است یا استثنا مسئولیتآیا 

ای بحث را با رواب  کارگری و کارفرمایی مقایسه کرده  اند. عده تهنگریس مسئلهاز منظری به این 

کتارگران   مسئئولیت کارفرمایی استت کته    ۀمثاب بهاند که دولت در این میان  و بدین نتیجه رسیده

بتدین ستبب جبتران    ، کننتد  هایی را که ایشان به دیگتران وارد متی   خود را بر عهده دارد و زیان

مترتب  کترده و تضتمین     دهیت د انیت زهتای   ه لزوم جبران خسار کند. برخی دیگر بحث را ب می

 11 ۀای نیز با دیتد انتقتادی بته متاد     اند. عده را حکمت آن شمرده دهید انیزهای  جبران خسار 

های فقهی برای ح  مشک   حلی عام و مبتنی بر آموزه ولی راه، اند مدنی نگریسته مسئولیتقانون 

 اند. ارائه نداده

 ۀیتادآور قاعتد  ، مرتکتب تقصتیری نشتده باشتند     کته  یدرصورتکنان دولت کار مسئولیتعدم 

تنها امین و  اند جنایا  خطایی نیز معاف ۀاستیمان است. چرا که این اشخاص حتی نسبت به دی

 .(499-616 :5، 1426است که چنین حکمی دارد )بهجت، 

حقوق عمومی  ۀحوز باید دید آیا این قاعده اختصاص به رواب  خصوصی دارد یا در، بنابراین

توانتد   استتیمان متی   ۀاحکام و آبار آن چیست؟ آیا قاعتد ، شود و در صور  جریان نیز جاری می

ها ابتتدا   ؟ برای پاسخ به این پرسشبه اعمال کارگزاران خود را توجیه کند دولت نسبت مسئولیت

د )مبحتث  شتو  ستی متی  استیمان نسبت به حاکم و کارگزاران در دولت اسالمی برر ۀاجرای قاعد

مبحتث  ) گیترد  ه قترار متی  استیمان در این حقوق مورد مطالع ۀاجرای قاعدر آبا سپس، .نخست(

توان از طریق مراجعه بته بنتاآ     هرچند امین فرض شدن حاکم و کارگزاران دولتی را می .دوم(

 از منظر ادله شرعی است. مسئلهعقال و عرف نیز به اببا  رساند اما اهتمام مقاله بر بررسی 

 استیمان نسبت به حاکم و کارگزاران در دولت اسالمی ۀاجرای قاعد. 1
 ۀدر زمتان غیبتت، نخستت اجترای قاعتد      هانیفق تیو صوم)ع( و امام مع ۀبا توجه به جایگاه ویژ

( آنگاه اجرای 1-1) .گیرد قرار می موردمطالعهاستیمان نسبت به حاکم و رهبری جامعه اسالمی 

 (2-1) .شود ررسی میقاعده نسبت به کارگزاران ب

 استیمان نسبت به حاکم اسالمی ۀاجرای قاعد. 1-1

ای  جداگانته  ۀمستلزم بررسی ادلت  هیفق یولین بودن یا نبودن امام معصوم)ع( و اببا  ام ازآنجاکه

( جداگانته مطالعته   2-1-1( و فقیه )1-1-1استیمان نسبت به امام معصوم ) ۀاست، اجرای قاعد

 شود. می

 استیمان نسبت به امام معصوم ۀرای قاعداجادله . 1-1-1

اهتم  توان اببا  کرد که در ادامه به  امین بودن امام معصوم را به استناد آیا  و روایاتی چند می
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 پردازیم. آنها می
 سورۀ مبارکۀ احزاب 72. آیۀ 1-1-1-1

بارکتۀ  از ستورۀ م  72امانتت معرفتی کترده، آیتۀ      عنوان بهیکی از آیا  قرآن کریم که امامت را  

علتی الستماوا  و اارض و الجبتال فتأبین  ن      هإنتا عرضتنا اامانت   »فرمایتد:   احزاب است که می
از  حستین بتن خالتد   و  (1)از امام صتادق)ع(  ابی بصیر «.یحملنها و اش قن منها و حملها اإلنسان

، شری ه همان و یت است)صتدوق  ۀکنند که منظور از امانت در این آی روایت می (2)امام رضا)ع(

، اصت هانی )و بترای ت صتی  بحتث    (36 :5، 1428، ؛ حسینی شتیرازی 31، ؛ بحرانی110 :1403

شتری ه   ۀبه بعد(. فقهای امامیه نیز بر این باورند کته مقصتود از امانتت در ایتن آیت      5 :5، 1404

، حستینی شتیرازی  ؛ 29، ؛ بحرانتی 55 :1425، ؛ حتائری 20 :1424، و یت الهی استت )حتائری  

؛ 194 :2، 1422، ؛ نراقتتتی118 :3، 1422، ؛ قطی تتتی359 :1421، واری؛ ستتتبز36 :5، 1428

( و انسان را نسبت به این امانت سنگین الهتی تحتت   110 :1403، ؛ صدوق313 :1414، طوسی

معتقدنتد  ، ( و بر اساس فهم عرفی از آن288 :2، 1421، ول دانسته )عمید زنجانیئمسشرایطی 

مکلف به برپا داشتن حکتومتی استت کته در    ، سنگین آدمی برای به سرانجام رساندن این امانت

 نیالمتت  حبت  اعتصتام بته    توحید کلمته و ، امر به معروف و نهی از منکر، حدود الهی ۀآن به اقام

شتری ه ایتن استت کته      ۀمست اد از این آیت ، بیترت نیا به .(118 :1424، )حائری الهی اقدام شود

امتام  ، آن تبتع  بهتیار امام معصوم است که ن س حکومت در بینش سیاسی اسالمی امانتی در اخ

 د.شو می دار آن محسوب امین و امانت

 نساء ۀمبارک ۀسور 58آیۀ . 1-1-1-2

 58 ۀآیت ، شود امامت و امین بودن امام)ع( از آن است اده می  از دیگر آیاتی که امانی بودن منصب

ن تودوا اامانتا  إلتی  هلهتا و    إن اهلل یأمرکم  »دارد:  نساء است که در آن بیان می ۀمبارک ۀسور
از امتام   شهر بن حوشتب روایت ، مبنای این برداشت «.إذا حکمتم بین الناس  ن تحکموا بالعدل

؛ 433 :1، 1409، انتد )منتظتری   نزول آیته را مختتص امترا دانستته     ،صادق)ع( است که حضر 

را و یتت ائمته)ع(   امام صادق)ع( نیز منظور از امانتت   .(135 :25، ؛ حاتم148 :1417، منتظری

طبتق  ، افزون بر آن .(21 :1، 1385، ؛ مغربی31، ؛ بحرانی276 :1، 1407، اند )کلینی اعالم کرده

فوق نسبت به کسانی است کته حکومتت در دستشتان استت      ۀاستنباط فقهای امامیه خطاب آی

؛ 152 :3، 1382، لتق متردم )خمینتی   ط)ائمه نسبت به امامان یا فقیهان جانشین ختود( و نته م  

، 1412، مرتضوی لنگرودی؛ 21 :1، 1385، مغربی؛ 431 :1، 1409، منتظری؛ 113 :2، خمینی

 ۀبا برخی از آیا  که امر نصب حاکم را خارج از اختیار مردم و تحت اراد، این برداشت .(252 :2

شود کته امانتت مزبتور     و از آنها استنباط می هماهنگ است (3)،اند انحصاری شارع مقدس دانسته

 )قراردادی(. عی است نه مالکیشر
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 طلحهزره  ۀدر قضی السالم هعلی. کالم امیرالمؤمنین 1-1-1-3

و یت و امتین بتودن امتام معصتوم)ع(،      ،عالوه بر آیا  پیشین، در اببا  امانی بودن منصب امامت

إِنَّ إِمَتامَ   یتا شرترحی    »...  د که فرمودند:کرتوان به بیان امیر مؤمنان)ع( در قضیۀ زره طلحه اشاره  می

؛ اصت هانی،  110 :3، 1413)صتدوق،   ....«مِنحْ  رم ورِهِمْ عَلحی مَا ه وَ  حعْظحم  مِنْ هَتذحا   ی ؤْتحمَنرالْم سْلِمِینح 

طبق این حدیث، رهبر جامعۀ اسالمی متصتدی تمتام امتور اداری و سیاستی      (301 :101، 1410

در  .(290وس متردم نافتذ استت )معرفتت،     اعراض و ن  ،جامعه بوده و تصرفا  وی نسبت به اموال

 واقع، بیان امام، نافر بر وجه امانی این تصرفا ، از حیث شرعی است.

 البالغه نهجدر  السالم هعلی. کالم امیرالمؤمنین 1-1-1-4

 یحتق  علت  »فرماینتد:   البالغه در مقام بیان حقوق مردم بر امام امتت متی   حضر  امیر)ع( در نهج
سمعوا له و یالناس  ن  یفحق  عل کفإذا فع  ذله، اامان یؤدّینزل الل ه و  ن م بما  کحیاإلمام  ن 

حکومت امام در جامعه اسالمی براساس ، در این عبار  شریف «.بوا إذا دعوایجیعوا و  ن یطی ن 

 .استامین بودن امام)ع( ، موازین الهی به ادای امانت تعبیر شده است که  زمه آن

 استیمان نسبت به فقها ۀداجرای قاعادله . 1-1-2

شتود   اند و از آنها استنباط می )ع( فقیهان را امین شمرده ناروایا  رسیده از سوی معصومبرخی 

 الستالم  همیعلت که سمت فقاهت نیز در دست آنان امانتی از سوی خداونتد و پیتامبران و امامتان    

 .«... ال قهتاء امنتاء  »دنتد:  کنتد کته فرمو   سکونی از امام صادق)ع( روایت می، مثال عنوان بهاست. 

( بستیاری از  312 :17و  124 :13، 1408، ؛ نتوری 81 :1، 1385، ؛ مغربی46 :، 1407، )کلینی

نظتر   هیت فق تیت و به امانت بودن حکومت و در ببو  ، فقهای معاصر نیز با استناد به حدیث فوق

 :2، 1418، تهرانتی ؛ حسینی 355 :1، 1381، ؛ نج ی70 :1423، ؛ خمینی7 .، اند )خمینی داده

 :1399، ؛ حائری152 :1425، ؛ اراکی475 :1، 1409، ؛ منتظری155 :6، 1416، ؛ جزائری178

گونته استتد ل کترد کته امتین حتاف         توان این در توجیه آن می .(413 :1422، ؛ خلخالی150

ون متعلتق بته   ئشده نزد فقها جمیتع شت   سپرده  ۀاست و ودیع شده سپردهچیزی است که به وی 

فقها بر تمامی امور آنان و ح   مصال  و دفتع م استد ایشتان امتین هستتند و       پسردم است. م

 .(155 :6، 1416، یریجزاشود ) محسوب می شئونا ترین آن  و یت از بزرگ

تردیتد   ت تصرف از م هوم امانت در آیا  و روایا  فوقیو  ۀممکن است در اراد، نیباوجودا

شده است به استناد آیا   یه سعین توجیدر ا، شود یه مالحظه مکگونه  زیرا همان، به وجود آید

ت تصر ف در اموال و یحاکمان اسالمی و  یاز امانت بودن مناصب حکومتی برا، ث مزبوریاحاد و

، تناستب نتدارد  « ت تصترف یت و » با « امانت»م هوم  که یدرحالن وس برای آنان به اببا  برسد. 

 ییر مشتتقا  آن در جتا  یو ستا « نیام»و « امانت» ۀواژ یعنی؛ ت ح   سازگار استیبلکه با و 

نه اینکه در آن ، ندک یبه شخص داده شود تا آن را ح   و نگهدار« یا سپرده»ه کرود  یم کار به

ال قهتاء امنتاء   »ث یحتد  پتس ح   امانتت باشتد.    ۀمقدمه ک یا اندازه بهمگر ، انجام دهد یتصرف
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د آن را یت ه باکت انتد   را بته فقهتا ستپرده    یامتانت  ین الهت ه رستو  کفق  بیانگر آن است ، «الر س 

، بنتابراین ؛ ت تصتر ف یت اند نه و  ت ح   دادهیبه آنان و ، نند. به دیگر سخنکو ح    ینگهدار

ن ختدا نیتز   یت ام و دکت اح، ن حق  تصر ف در مال متورد امانتت را نتدارد   یه شخص امکگونه  همان

گونه دخ  و تصر ف آن را به مردم برستانند.   چیدون هاست تا ب شده سپرده انامانت به آن عنوان به

 یو جتواب  سؤالندارد. « ت تصرفیو »مقام  برداشتنچ د لتی ین بودن فقها هیام، ن اساسیبر ا

را رستول  یت ز، نتد ک ید مت ییت ام را تأکت بر احیو ، است شده مطرحث مزبور یحد ۀه در دنبالکنیز 

ن ختود  یت در د، نمودند یروین جور پیفقها از سالطه کد یدیاگر د»رم)ص( در پاسخ فرمودند: کا

، ت بتر امتوال و ن توس نتدارد    یبه و  یام است و ارتباطکن همان احیو د« دیاز آنان بر حذر باش

 شد. یر مکه حذر در اموال و ن وس هم ذکوگرنه سزاوار بود 

ان و توان از چند جهت به این ایراد پاسخ گ ت: نخست آنکه و یتت تصترف پیتامبر    ولی می

ن بر اساس قوانین الهتی و ستایر   اجز آنکه پیامبر، سایر حاکمان اسالمی با یکدیگر مشترک است

و یت تصرف با و یت ، کنند. در این معنا حکام طبق قوانین موضوعه در امور اجتماعی عم  می

 ؛هستتند حتق  تصتر ف در امتور عامّته      یم دارایرهبر و زعت ، رو نیازاو  زعامت مساوی خواهد بود

را  ید حاف  و نگهبان آن باشند و هر حق یه باکن موقوفه یدر ع  ین در امانت و متولیهمچون ام

 یولت » عنتوان  بته م که در لسان قرآن و اخبار حاکبه صاحب حق برسانند و به همین سبب است 

 .(584 :1425، ده شده است )خلخالیینام« نی ه و امیخلی، راع

و یتت ح ت     ۀمقدمت  عنتوان  بته ان بته و یتت تصترف    تو واجب می ۀدوم آنکه از باب مقدم

تواند در آن تصرف کند.  واجب می ۀنگریست. با این توضی  که ولی بر ح   چیزی از باب مقدم

بلکته  ، وی را طتالق دهتد   ۀتواند اموال غایب را ب روشتد یتا زوجت    حاکم اصو ً نمی، مثال عنوان به

ولی اگتر ح ت  و نگهتداری از    ، دارد  نها را نگهاست تا آ شده سپردهغایب به حاکم  ۀاموال و زوج

تواند بته آن اقتدام نمایتد     می، مانند طالق زوجه یا فروش اموال، آنها اقتضای تصرف داشته باشد

 .(830 :1425، )خلخالی

، سوم آنکه بر فرض که و یت تصرف ابتدائاً از م هوم امانت مذکور در روایت فوق بابت نشود

گتران  یچرا که تصرف در اموال د، بانویه قاب  توجیه است عنوان بهفقها  اببا  و یت تصرف برای

ار شخص یص آن در اختیه تشخکه دارد ین اوّلیاعمّ از عناو یاز به مجوّزین، هیبر خالف قواعد اوّل

و  یاست یامتور س  یتۀ کله بته  کت بل، ام نبتوده کت ان احیت امبر تنها بی ۀ پیوف، ه است. در حقیقتیفق

امانت به فقهتا   عنوان بهف را ین وفایا یو تمام هنمود یم یدگیرس یور مذهبنار امکدر  یاجتماع

ستر  یث مزبتور م یحتد  ۀلیوس به یاوّل عنوان به« ت تصرفیو »و اگر چه اببا   است ردهکواگذار 

 یبانو عنوان به یت زعامت در صور  تحقق مصلحت الزامیق و ین است از طرکمم یول، ستین

 .(582-583 :1425، اببا  شود )خلخالی

، ت آنتان استت  یت توان گ ت که امانت حاکمان در حکومت اسالمی ن س و  می، افزون بر آن
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 یولت ، ت تصترف یت ت ح   سازش دارد نته و  یه م هوم امانت با و کست ین یدیزیرا گرچه ترد

متناستب بتا    ی؟ چرا که ح   هر امتانت کرد د آن را ح  یست و چگونه بایه امانت چکد ید دیبا

ام کت ح ت  اح ، دشتو  یه از تلف و نقص نگهدارکن است یمثالً ح   مال به ا، مانت استهمان ا

بدعت و مسامحه در فهم آن مصون بماند و ح ت    ،دروغ ،شدن ادیوز کمه از کن است یبه ا یاله

 یبتردار  از آن بهتره  یا ستته ینشود و به نحو مشروع و شا سوءاست ادهه از آن کن است یمقام به ا

 صتور   بته ن مقتام را  یت ه اکن است یمث  ا، داده شد یکیاگر مقام وزار  به ، مثال عنوان بهد. شو

 سوءاستت اده ه از آن ک گونه اینن امانت است. به یر ح   ای ۀ وزیامانت به او سپرده باشند و وف

ث یاگر منظور از امانت در حد، نیبنابرا؛ شانیان ایبرد نه به ز به کارننموده و در خدمت به خلق 

ت و یت ه مطلتق و  کت به ایتن معنتا خواهتد بتود     ، ت تصر فیو  یحت، ها باشد تیمطلق و  مزبور

ه ح ظش عبار  است از اعمتال آن  ک شده سپردهامانت به حکام  صور  بهت تصر ف یو  ازجمله

ن امانت از ایشان باز پس گرفته خواهد شتد.  یا، ومت جور شدکمشروع و لذا اگر تابع ح صور  به

ث مزبتور از  یدر حتد  ،(413-415 :1422، انتد )خلختالی   طور که برخی گ تته  انهم، هکجه آنینت

 وجود ندارد. یالکت تصرف اشیجهت عدم تناسب م هوم امانت با و 

 نکته یا بتا ، استت. در حقیقتت   شده رفتهیپذمشابه امر در ودیعه نهادن اموال نزد اشخاص نیز 

در  العنتاوین  صتاحب ولی ، اند ن تعریف کردهح   آ منظور بهمال نزد دیگری را ایداع غالباً ودیعه 

استیمان عبار  است از اذن مالک یتا شتارع در قتبا متال یتا بترای       »نویسد:  تعریف ودیعه می

کته گرچته مستتودع امتین      دیت آ یبرمت از این تعریف  (484: 2، 1417، مراغی)(4)«.تصرف در آن

انجتام  ، ح ت  استت   ۀکه  زم تواند تصرفاتی بلکه می، ولی وفی ه او تنها ح   مال نیست، است

 :4، 1390، کاتوزیتان انتد )  دهد. برخی از استادان حقوق مدنی نیتز بته ایتن امتر تصتری  نمتوده      

 (.31ش

فقهتای   یت مطلقه برایها و و  تیتوان گ ت که مطلق و  بحث می ۀنتیج عنوان به، بنابراین

متناسب بتا آن   یتیو ، دهادشیاز موضوعا   یکن بودن بر هر یرا امیز، جامع شرای  بابت است

متثالً  ، دیت آ یت بر ح   آن موضوع به شمار میو  یقت نوعیه در حقکند ک یجاب میموضوع را ا

ن در مرافعتا  و خصتوما  بتا    یامت ، ت زعامتت یت ن بر امّت با و یام، ت فتوایام با و کن بر احیام

 :1422، دارد )خلختالی اق تم انطبت تکت ت بتر ح یا و ترفه بتوعا  صتوضتر متن بیام، اتت قضیو 

417-416). 

 استیمان نسبت به کارگزاران در دولت اسالمی ۀاجرای قاعد. ادله 1-2

و یت فقهتا امتانتی از ستوی خداونتد متعتال      ، بعد از اینکه معلوم شد منصب امامت و همچنین

بایتد دیتد کته آیتا ستمت      ، است و امام معصوم)ع( و فقیهان جامع شرای  امین بتر آن هستتند  

شوند یا  زاران در دولت اسالمی نیز در دست آنان امانت است و کارگزاران امین محسوب میکارگ

( و ت سیر امام صتادق)ع(  1-2-1امیرالمؤمنین)ع( خطاب به والی خود در آذربایجان ) ۀخیر؟ نام
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-1« )ک  ذی عم  مؤتمن فی عمله ما لم یظهر خالفه» ۀ( و قاعد2-2-1سوره نساء ) 58 ۀاز آی

 دهند. پرسش فوق پاسخ مثبت می( به 2-3

 خطاب به والی خود در آذربایجان )ع(. نامۀ امیرالمؤمنین1-2-1

و إن  عملتک  »نویستند:   می والی خود در آذربایجان، اشعث بن قیسامیرالمؤمنین)ع( خطاب به 
پتنجم   ۀبر اساس این فرموده حضتر )ع( کته در نامت    «.هٌو لکن ه فی عنقک  مان هلیس لک بطعم

ای  وسیله عنوان بهنه ، های مختلف حکومتی در اسالم ها و سمت پست، است شده انیبالغه الب نهج

نه برای وسیله  یطورکل بهشهو  و قدر  کارگزاران و  ،اندوزی و ارضای نیازهای مالی برای برو 

ای برای اجرای  وسیله عنوان بهبلکه ، نی  به اهداف شخصی منظور بهقرار دادن مناصب حکومتی 

کتارگزاران  ، آن تبتع  بته و بر حق احکام و تعالیم اسالمی در دستت آنتان امانتت استت و      درست

این است ، نماید می توجه قاب شوند. آنچه در این حدیث مهم و  حکومت امین بر آن محسوب می

امتین   عنتوان  بته که گرچه در آیا  و روایا  پیشین صرفاً رهبر حکومت اسالمی )امامان و فقها( 

در ایتن  ، شتمردیم  سمت و منصب ایشان را امانتی در دست وی متی ، تبع بهودند و قلمداد شده ب

استت و بانیتاً منصتب وی نیتز      قرارگرفتهروایت او ً یکی از کارگزاران اجرایی طرف خطاب امام 

 است. شده شمردهامانت  عنوان بهجزئی از دستگاه اجرایی حکومت امام علی)ع(  عنوان به

 سوره نساء 58از آیۀ  )ع(. تفسیر امام صادق1-2-2

إن » ۀحضر  در ت سیر آی، نق  شده است زید بن اسلمدر روایتی از امام صادق)ع( که از طریق 
 58)آیته   «اهلل یأمرکم  ن تودوا اامانا  إلی  هلها و إذا حکمتم بین النتاس  ن تحکمتوا بالعتدل   

 .«ول تی متن  متور النتاس شتیئا       نزلت هذه اآلیۀ فی و ه اامر و فیمن»فرمایند:  سوره نساء( می

در ایتن روایتت    ازآنجاکه( 135 :25، حاتم و 148 :1417، ؛ منتظری433 :1، 1409، )منتظری

شود که عالوه بتر ولتی    گونه است اده می این، اند قرارگرفتهمطلق مشمول آیه  طور بهمتولیان امور 

قها و م سرین نیز مقصتود از  استیمان هستند. ف ۀسایر کارگزاران حکومتی نیز مشمول قاعد، امر

 :2 ،انتد )خمینتی   مزبور را مقاما  سیاسی در نظام حکومتی استالم شتمرده   ۀشری  ۀامانت در آی

؛ 252 :2، 1412، ؛ مرتضتتوی لنگتترودی 83 :1423، ؛ خمینتتی154 :3، 1382، ؛ خمینتتی113

؛ 195 و 29، ؛ بحرانی142 :1426، ؛ بحرانی266 :2، 1409، ؛ منتظری431 :1، 1409، منتظری

  .(298 :1، 1423، ؛ شاهرودی29 :1419، ؛ شاهرودی350 :1، 1421، عمید زنجانی

دو نتوع امانتت    که امانتت شتام  هتر    دیآ یبرمفوق  ۀاز اطالق آی، مام خمینی)ره(اطبق نظر 

گونته کته    شود. مقصود از رد امانت نیز این است که احکام استالمی بایتد آن   شرعی می مالکی و

بته عتدل   ، حتاکم شتدید   کته  یهنگام»فرماید:  خطاب ذی  آیه که می، عالوه بهاجرا شود. ، هست

کننتد و نته قضتا ؛     به کسانی است که زمام امور را در دست داشته و حکومت می، «حکم کنید

کند نه حکومت به معنای خاص کلمته. قاضتی فقت  از جهتتی حتاکم       چرا که قاضی قضاو  می
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کته قضتا     چنتان ، کند و نه حکم اجرایی صادر می چون فق  حکم قضایی، کند حکم می است و

و ، کننتدگان  نه تمام حکومتت ، اند کنندگان های جدید یکی از سه دسته حکومت در طرز حکومت

ریتزان( هستتند. اساستاً     و برنامته  گتذاران  قانون)مجریان( و مجلس ) رانیوز ئتیهدو دسته دیگر 

در  «و إذا حکمتتم »شتری ه   ۀیم که آیپس باید قائ  شو، قضاو  یکی از کارهای حکومتی است

شود. یعنی قاضی که حکتم صتادر    کنندگان می حکومت ۀمسائ  حکومت فهور دارد و شام  هم

سی و چه از لحاظ قانونی که حکم ختود را بتر آن   رحکمش نباید چه از حیث آیین داد، کند می

مثال  عنوان بهنمایند ) ینیز در قانونی که وضع م گذاران قانونخالف شرع باشد. ، سازد مستند می

 .(84 :1423، اند )خمینی کنند نیز چنین ها( و مجریانی که احکام را اجرا می در مورد مالیا 

 «کل ذی عمل مؤتمن فی عمله ما لم یظهر خالفه». استناد به قاعدۀ 1-2-3

بتر  که برخی آن را عتالوه   (5)«ک  ذی عم  مؤتمن فی عمله ما لم یظهر خالفه» ۀبر اساس قاعد

 حکتم  بته ای نیتز   ( و پاره137 :2، 1413، )سبزواری دانند مستند به اجماع و عم  عرف می، نص

یادشتده   ۀعمتوم قاعتد   ،(157 :4، 1427، اند )صافی گلپایگتانی  عقال مستند ساخته ۀعق  و سیر

شام  تمتام کتارگزاران و متصتدیان    ، گیرد امام معصوم و فقهای جامع شرای  را در بر می تنها نه

 شود. اجتماعی نیز می -ور سیاسیام

دست کارگزاران امانت است و آنها نیز امتین بتر آن محستوب    در مناصب حکومتی ، بنابراین

امین بودن آنها در صتورتی استت   ، اند گونه که برخی از فقهای امامیه گ ته همان، شوند. البته می

. با دقتت  یز مطابق با امانت باشدو رفتار آنها ن که شرای   زم برای احراز آن سمت را دارا باشند

امین یتاد   عنوان بهکه در آنها حاکمان جامعه  میخور یبرمدر آیا  قرآن کریم به موارد متعددی 

، دشت داری حضر  یوسف)ع( برای حاکم مصتر روشتن    آن هنگام که امانت، مثال طور بهاند.  شده

فقهتایی نیتز کته در بتاب      .(54-55 یوستف، داری منصتوب کترد )   خزانه مسئول عنوان بهوی را 

و وباقتت را شترط    یدار امانتت ، به استناد این آیته  ازجمله، اند زده قلمهای حاکم اسالمی  ویژگی

؛ 198 :3، 1409، انتد )منتظتری   های حکومت اسالمی عنوان داشته مسئولیتانتصاب اشخاص به 

، 1404، انی؛ جرجت 458 :1، 1428، ؛ وحید خراسانی306 :1425، ؛ اراکی116 :1417، منتظری

ای از  پتاره ، عتالوه  بته نیز آمده استت.   عمران آل ۀاز سور 161 ۀدر آی، مشابه این مطلب .(121 :2

دلی  را فرع بر ببو  اجتهاد و عدالت دانسته و بر  ۀفقها امین بودن قضا  و معافیت آنان از اقام

)حستینی  انتد   دهچنین قاضی را فاقد وصف امانت اعالم کر، فرض ببو  فسق یا عدم اجتهاد وی

نیز در صتورتی حتاکم را امتین و معتاف از      الواضحا  البراهین صاحب (.70 :25، 1412، روحانی

داند که فسق و جور و خطای او بابتت نشتده باشتد و آن را مقتضتای امانتت وی       دلی  می ۀاقام

علتی الیتد   ه البینته و مخصتص قاعتد    ۀاستتیمان را در راستتای قاعتد    ۀشمارد. ایشتان قاعتد   می

کارگزار در صورتی امین محسوب است ، همچنین .(197: 1، ای پور قمشه )اسماعی  (6)اند انستهد

کته فقیهتان امتامی اشتتباه قاضتی را تنهتا در        مرتکب تقصیری نشود. چنتان   هیوف انجامکه در 
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؛ 79و  70 :40، 1404، )نج تی دانند که تقصیری از او سر نزده باشد  صورتی موجب ضمان نمی

 .(115 :84، 1404، زیحسینی شیرا

 استیمان ۀاجرای قاعدر آثا. 2
نخواهد بود ، شود امین ضامن خسارتی که بر مال مورد امانت وارد می، استیمان ۀبه موجب قاعد

، شتود  او مدعی شمرده نمی، در دعوا علیه امین، ده باشد. همچنینکرمگر اینکه تعدی یا ت ری  

حقتوق   ۀیادشتده در حتوز   ۀابت نماید. ابر دو قاعتد بلکه طرف دعواست که باید مدعای خود را ب

 شود. عمومی به ترتیب مطالعه می

 ضمان کارگزاران رفع. 2-1

کتارگزاران دولتت استالمی بته ایتن معناستت کته         مسئئولیت استتیمان در قلمترو    ۀاجرای قاعتد 

، نخواهتد بتود  ، شتود  بته دیگتری وارد متی     ته یوف انجامضامن خساراتی که حین ، منصب صاحب

عتدم   ۀنت یدرزمروایتاتی کته    ازآنجاکته امتا  ؛ بر اینکه مرتکب تعدی یا ت ری  نشده باشد مشروط

استتیمان نستبت    ۀابتدا ابر اجرای قاعد، قضایی بوده است ۀدر حوز، واردشدهکارگزاران  مسئولیت

خواهیم دید که آیا روایتا  رستیده   ، ( آنگاه1-1-2) .شود در این حوزه مطالعه می به رفع ضمان

هتا نیتز کتارگزاران     عمومی است و در ستایر حتوزه   ۀقضایی دارد یا م ید قاعد ۀه حوزاختصاص ب

 (2-1-2) .ضمانی ندارند

 . ادله رفع ضمان در حوزۀ قضایی2-1-1

ترین دلیلی که در کتب فقهی برای مصونیت کارگزار حکومتی از پرداخت خسارا  ناشی از  مهم

)ع(  روایت منقول از امام علتی ، واردشدهومت حک ۀعدم تعدی و ت ری  وی و بار شدن آن بر عهد

، )کلینتی  .«فی دم  و قطع فعلی بیتت متال المستلمین    هإن  ما  خطأ  القضا»است که فرمودند: 

 النهایتتهدر  ابتتن ابیتترگرچتته  (7 :3، 1413، ؛ صتتدوق315 :6، 1407، ؛ طوستتی254 :7، 1407

ولی طبق نظر اکثر  ،(144 :2، 1417، را شام  اشتباه عمدی نیز دانسته است )ابن ابیر« اخطا»

خطأ و  خطأ به معنای اشتتباه غیرعمتدی استت    ، های خطیء شناسان واژه نویسان و واژه فرهنگ

انتد کته    فقهای امامیه نیز حکم حدیث فوق را نافر به فرضی دانستته  ،(47 :1، 1410، )جوهری

اگتر  »نویستد:   ره متی صاحب جواهر در این بتا ، مثال عنوان بهقاضی مرتکب تقصیری نشده باشد. 

قاضی مرتکب خطایی شود و موجب تلف گردد و سپس معلوم شود که در حکم خطا کرده و در 

گوید:  نیز می عروه( صاحب 79 :40، 1404، )نج ی .«ضامن نیست، اجتهاد تقصیری نکرده است

بر اساس روایتت اصتب    ، اگر خطای حاکم در حکمش معلوم گردد و حاکم مقصر یا جائر نباشد»

( مرحوم مجلسی هم در شترح  24 :1317، یزدی طبائی)طبا .«شود پرداخت می المال تیبدیه از 

 مسئئولیت صورتی  ؛ یعنی در«اجتهاداً او غلطاً او نسیاناً»نویسد:  می« ان ما اخطا  القضاه»عبار  

، اجتهاد یا غلت  یتا نستیان    ۀجیدرنتالمال است که  عهده بیت ناشی از تصمیم نادرست قاضی بر
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از حیتث قلمترو روایتت نیتز فتاهر        .(25: 6، 1406، )اص هانی (7) باشد صادرشدهکم نادرست ح

، گنتاهی ریختته شتود    اقتضا دارد که در هر حالتی که بر ابر اشتباه قاضی خون بتی « دم»اطالق 

المتال استت    دولتت و بیتت   ۀبتر عهتد   مسئئولیت ، خواه در ابر اجرای حد یا به جهت قصاص باشد

، فقها د لت خبر را به حالت اشتباه در مجتازا  حتدی  ، همچنین .(517 :2، 1418ی، یطبا)طبا

اشتتباه   صتور   بهحکم آن را ، بلکه با است اده از تنقی  مناط، یعنی قت  و رجم منحصر ندانسته

 .(398 :2 .، 1412، ؛ گلپایگتانی 261 :3، ج 1410، اند )حلی هدقاضی در حکم تعزیری سرایت دا

مدنی ناشی از اشتباه قاضی در حکتم و دعتاوی    مسئولیتر این است که حتی نظر مشهو، عالوه به

محتوای خبر اصب  بتن نباتته    ازجملهبه د ی  متعدد  باره نیدرامالی نیز بر عهده دولت است و 

 .(1:97، 1422، ؛ خویی79 :40، 1404، استناد شده است )نج ی

استت. حضتر     واردشدهی مجازا  خطای والی در اجرا ۀنیدرزم)ع( مؤمنان کالم دیگر امیر

مرتکب اشتباه و خطا ، اگر در اجرای مجازا »گوید:  خویش به مالک اشتر می ۀدر قسمتی از نام

زیرا چه بسا که ، مقتول خودداری کنی ۀمقام و قدر  موجب آن نگردد که از پرداخت دی، شدی

ایشان  ۀ)ع( و فرمود یعل حضر  ۀاین گ ت، فاهر به«. مشت زدن به کسی هم باعث مرگ او گردد

او ، زیرا در حدیث قب  در فرض خطای قاضی، در خصوص خطای قضا  با یکدیگر تعارض دارند

ول قترار  ئمست ولتی در اینجتا والتی    ، گرفت المال صور  می نداشت و جبران آن از بیت یمسئولیت

کته مالتک   زیرا مراد امام)ع( این نیستت  ، گرفته است. ولی این تعارض فاهری است و قاب  دفع

المتال بپتردازد. در حقیقتت     بلکه  زم است دیه را از بیت، اشتر از مال خود جبران خسار  کند

 خطاب امام)ع( متوجه شخصیت حقوقی کارگزار خود بوده است و نه شخصیت حقیقی وی.

تترین   خورد که مهتم  در منابع اه  سنت نیز مصادیقی از عدم ضمان کارگزاران به چشم می

ای ستخن   ا جهاز است: در حضور عمر بن خطاب راجع به زن بدکاره حکم بهوسوم م ۀمسئلآنها 

 نیجنت  ستق  را صادر کرد. زن با شنیدن این خبر از تترس   رحمشبه میان آمد و او نیز دستور 

 عبدالرحمان بن عتوف و  عثمان، دیه جنین پرسید مسئولیتکرد. عمر از حاضران جلسه راجع به 

مبترا   مسئئولیت تأدیتب اهت  منکتر او را از     ۀعمر و دارا بتودن وفی ت  به لحاظ و یت و حاکمیت 

ولی امام علی)ع( در پاسخ عمر فرمودند: اگر پاستخ آن دو ن تر بتر استاس اجتهادشتان      ، دانستند

انتد حقیقتت را بتر تتو مخ تی       اند ولی اگر بدون اجتهاد پاستخ گ تته   در اجتهاد خطا کرده، بوده

چتون فرمتان و دستتور تتو ستبب ایتن       ، سق  بر عهده توستاین  ۀاند. سپس فرمودند: دی کرده

، 1419، ؛ العستقالنی 192 :2، ؛ الشیرازی13و  11 :19، 1403، شود )نووی جنایت محسوب می

زن  ،معتقدند هرگاه حاکم برای اجترای حتد  حدیث فقهای امامیه نیز با استناد به این  .(102 :2

المتال پرداختت    دیته جنتین از بیتت   ، کنتد  نیجن سق ای را احضار کند و آن زن از ترس  حامله

 ۀزیرا این مورد از موارد خطتای حتاکم محستوب شتده و خطتای حتاکم نیتز بتر عهتد         ، شود می

 :2، 1412، ؛ گلپایگتانی 147 :4، 1408، ؛ حلتی 64 :8، 1387، المتال استت )شتیخ طوستی     بیت
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 تته ی ن  د»رمودنتد:  بتا اینکته امیرالمتؤمنین)ع( ف   ، (. در اینجا نیز483 :15، 1413، ؛ عاملی403
چتون تتو او را ترستاندی و    ، یعنتی دیته بتر عهتده توستت     ، «فإن ک  نتَ افزعتهتا و القتت   ک،یعل

نه بر عهده کتارگزار. مصتادیق   ، نهند المال می بیت ۀفقها پرداخت دیه را بر عهد، کرد نیجن سق 

 ۀتار قبیلت آوری زکتا  و کشت   دیگری نیز در فقه اه  سنت از قبی  درگیری ابوالجهم حین جمع

 :1411،6، استت )ابتن حنبت     شده مطرحخطای کارگزار  عنوان بهخالد بن ولید  ۀلیوس بهجذیمه 

( که به دلی  اینکته کتارگزار مرتکتب تقصتیر عمتدی شتده و از       173 :2، 1417، ؛ ابن ابیر132

 شود. از نقد و بررسی آنها خودداری می، شمول بحث خارج است

 ها حوزه. ادله رفع ضمان در سایر 2-1-2

ولتی بته نظتر    ، استت  واردشتده قضتایی   ۀگرچه اخبار نافر بر امین بودن کارگزاران تنها در حوز

است  شده انیبمصداقی از یک قاعده  عنوان بهبلکه ، رسد این اخبار اختصاص به قضا  ندارند می

 بیان کرد:گونه  توان این ترین د ی  این ادعا را می کند. مهم تمام کارگزاران صدق می ۀو دربار

 . تحلیل مبنای معافیت کارگزاران از ضمان2-1-2-1

توانتد موجتب سترایت حکتم امانتت کتارگزاران        تحلی  مبنای واقعی عدم ضمان کارگزاران متی 

 ۀحکومت از مصادیق مصرح به سایر موارد شود. برخی از فقها مبنای عدم ضمان قاضتی را قاعتد  

اگر قاضتی اشتتباه کنتد و باعتث تلتف      »نویسد:  می باره نیدرااند. صاحب جواهر  احسان پنداشته

حکم به مالکیت فرد دهد یا حکم به قصاص کند و بعد اشتباه او معلوم شتود   اشتباه بهمثالً ، شود

ایشتان   .(70 :40، 1404، چون محسن است )نج ی، ضامن نیست، و در اجتهادش مقصر نباشد

، 1404، د )نج تی دان احسان می ۀقاعدآن را منافی ، نیز ضمن رد ضمان قاضی شهادا در کتاب 

که فرمتوده استت:    شرایعدر توضی  عبار  صاحب   سس القضاء و الشهادهدر کتاب  .(241 :41

بکتون القاضتی    ... یستدل علیته »آمده است: ، «المال تیبضمن و کان علی یولو اخطأ فأتلف لم »

، ( همچنتین 66 :1415، )تبریتزی  .«محسناً و ما علی المحسنین من سبی  و إن  الضمان ستبی  

بلکته  ، نتدارد  یمسئئولیت ، دشتو بتدون تقصتیر مرتکتب خطتا     ، است هرگاه قاضی عادل شده گ ته

در مقتام اصتالح امتور و    ، زیرا قاضی در عملش محستن بتوده  ، المال است بیت ۀبر عهد مسئولیت

، شتیرازی  استت )حستینی   برآمتده شعائر و اجرای احکام الهی  ۀح   نظام و خدمت دین و اقام

1404 ،84: 115). 

 یبترا  چراکته  رستد،  یاحسان دشوار به نظر مت  ۀقاعد به یاستناد عدم ضمان قاض ،نیباوجودا

 دیت صدق عنوان احسان در نظر عرف،  زم است هم قصد احستان وجتود داشتته باشتد و هتم با     

کته صترف    ردیپتذ  ینم میوجدان سل .(42 :1372، یمحقق گردد )محمد یکار سودمند درواقع

حکتم   قیحقا یبر مبنا شهیهم م،یکند، چون در باب م اه تیآن ک ا حققت یاعتقاد احسان برا

خود  تیء تابع واقعیکند. هر ش یدخالت نم ایاش قیاعتقادا  اشخاص در حقا گاه چیشود و ه یم
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است، مگر آنکته   یقیاند که حق یشود، عبار  از همان معان یکه در شرع وارد م یمیاست و م اه

استاس، هرگتاه    نیت بتر ا  .(277، یبجنورد یداشته باشد )موسو جودبر انصراف از آن و یا نهیقر

با دارا بودن قصد احسان در قضاو  خود دچار اشتباه شده باشد و باعث وارد آمتدن ضترر    یقاض

او فق  قصتد   رایز شود، یالمال مستقر نم تیبر عهده ب مسئولیتد و شو یمبر ا نم مسئولیتد، از شو

 .(66 :1415 ،یزیکند )تبر یو فعالً محسن بر او صدق نم درواقع ید، ولاحسان دار

استتیمان و امتین بتودن حتاکم و قاضتی در       ۀجمعی دیگر از فقها به جهت قاعتد ، در مقاب 

جبتران آن معتاف    مسئئولیت وی را از ، مواردی که از ر ی اشتباه او خستارتی پدیتد آمتده استت    

در موردی که حتاکم امتوال م ل تس را بته شتخص بتالثی       صاحب جواهر ، اند. برای نمونه دانسته

وی را امتین شترعی آن امتوال شتمرده و از تهمتت مبترا       ، دارد واگذار نکرده و نزد خود نگاه می

مهذب ااحکام هم دلی  عدم ضمان قاضتی را   ۀنویسند .(330 :25، 1404، دانسته است )نج ی

امتین بتودن   ، دشتو  مجرم می جراحتدر فرضی که اجرای حد غیرسالب حیا  منجر به فو  یا 

شیخ طوسی در مورد وجوهی کته متردم    .(93 :29، 1413، قاضی عنوان داشته است )سبزواری

اما ایشتان در ابتر اشتتباه آن را بته شخصتی      ، اند تا به مصرف صدقه واجب برساند به امام سپرده

، )طوستی دانتد   آن نمتی  مستئول وی را ، به جهت امین بودن امتام ، کند غیرمستحق پرداخت می

این است کته ایتن فقیته بتزرگ در     ، نماید آنچه در کالم شیخ شایان توجه می .(260 :1، 1387

حاکم را امین شمرده و از ضمان معاف کرده است؛ امری ، حسبی اصطالح بهو  قضاییغیر ۀمسئل

شتود و تنهتا بتا کشتف علتت ایتن        که خارج از شمول نص مربوط به معافیت حاکم محسوب می

حلتتی نیتتز در  ۀت )استتتیمان( و عمومیتتت بخشتتیدن بتته آن قابتت  توجیتته استتت. عالمتت معافیتت

جایی کته بتدهکار   ، در موردی مشابه .(388 :8، 1412، نظر مشابهی دارند )حلی المطلب منتهی

حتاکم امتین فترض شتده و در     ، سپارد آن را به حاکم می، دهیبدر پی امتناع طلبکار از دریافت 

نیتز مشتابه    شیخ انصاری .(335 :8، 1403، او نخواهد بود )اردبیلیمتوجه  تیمسئولیصور  تلف 

از حکم اشتباه  که یدرصورتاین حکم را در مورد امین بودن حاکم در اجرای حکم بیان داشته و 

خسارا  را با این استد ل که سببی برای ضمان قاضی وجتود  ، قاضی اتالفی صور  گرفته باشد

رستد اشتاره بته     به نظر می .(155-156 :1415، ته است )انصاریالمال گذاش عهده بیت بر، ندارد

سبب ضمان برای حاکم در این استد ل منطبق با نظر آن دستته از فقهاستت کته علتت     فقدان 

 :1421، دانند )مصتط وی  سبب ضمان در صور  ابراز اعتماد به او میفقدان عدم ضمان امین را 

توان ایتن حکتم را بته     قعی عدم ضمان قضا  میبا مشخص شدن مبنا و دلی  وا، جهیدرنت .(18

 تسری داد.، به اببا  رسید نیازا شیپتمام کارگزاران حکومت که امین بودن آنها 

 . الغای خصوصیت از روایت رسیده در خصوص معافیت قاضی2-1-2-2

ولتی  ، اند از امین بودن کارگزاران حکومتی سخن نگ ته صراحت بهگرچه ، برخی از فقهای معاصر

 مسئئولیت از ، اند عضی از این اشخاص را که در راستای اجرای وفایف خود خساراتی به بار آوردهب
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به لحاظ الغای خصوصیت از موارد منصتوص و تستری آن    ااند. این قبی  فتاو مدنی معاف دانسته

 عمومی از آن بسیار م ید و راهگشاست. ۀبه مصادیق دیگر و استخراج قاعد

هتایی کته ارتتش در متورد کتاربرد       ابتر آزمتایش   ۀب استت تایی دربتار  در جوا، مثال عنوان به

هتایی از قبیت  ریتزش و     دهد و سبب خسار  ... انجام می افزارهای خود در اراضی موا  و جنگ

د که موجب زلزله و تخریب منازل و تلف شتدن  شو مسدود شدن قنوا  و یا ایجاد ارتعاشاتی می

ارتتش رعایتت متوازین را نمتوده و چنتین       که یدرصورتاست:  شده گ ته، شود اموال و ن وس می

در فرضی نیز  .(186 :1382، المال است )حسینی روحانی ضمان بر عهده بیت، آمدی بشود پیش

گونته پاستخ    ایتن ، گناهی تیراندازی کرده و جنایت وارد شود ن انتظامی به اشخاص بیاکه مأمور

ه چنانچه شخص آنها ت ری  کترده باشتند و   نهایت آنک، ن استاکه ضمان دیه بر مأمور شده داده

است و گرنه ضمان بتر   ییخطازیرا قت  ، ندا ضامن اقوامشان، مورد اعمال کرده باشند خشونت بی

، المال است )حستینی روحتانی   ن دولت است که  زمه آن ضمان دیه بر بیتامأمور عنوان بهآنها 

1382: 189). 

ل خطایی قاضی کته در خبتر اصتب  تصتری      مدنی دولت )حکومت( نسبت به اعما مسئولیت

از ، بلکه دلی  آن هر چته باشتد  ، خصوصیتی ندارد که آن را اختصاص به قضا  دهد، شده است

بتا  ، بنتابراین ؛ در سایر مناصب حکومتی نیز وجود دارد ،قبی  احتراز از اختالل نظام و لزوم حرج

یابتد.   کومتی نیز تسری متی های ح گ ته حکم آن به سایر سمت الغای خصوصیت از حدیث پیش

در  قضتایی عم  تقنینی بتا عمت     ۀبعضی از استادان حقوق نیز با استد لی مشابه ضمن مقایس

نویستند: دشتواری    متی  یگتذار  قتانون مدنی ناشتی از   مسئولیتباب معافیت نمایندگان مجلس از 

زیترا  ، یی استت بیش از اعمال اداری و قضتا  مراتب بهمقننه  ۀدولت در اعمال قو مسئولیتپذیرش 

نماینتدگان منتختب متردم     ۀلیوس بهو  گردد یبازممستقیم به ملت  طور بهاین شاخه از حکومت 

این حقوقدان به اینکه نمایندگان مجلس منتخب  ۀاشار .(176 :1383، شود )کاتوزیان اعمال می

فتراوان   احتمتال  بته ، نمایتد  منطقی می یاول قیطر بهمردم هستند و بر این اساس معافیت ایشان 

مجلتس در هنگتام    ندگانینماقانون اساسی است که طبق آن شصت و ه تم متأبر از حکم اص  

حکتم آن  ، ند. در صور  پذیرش چنین استتد لی کن ادای سوگند خود را وکی  ملت معرفی می

قانون اساستی ختود را   و بیست و یکم  صد کیکه بر اساس اص   جمهور سیرئتواند نسبت به  می

 سرایت داده شود.، اند داند که مردم به وی سپرده رتی میدار قد امانت

 نظام حکومت اسالمی مراتب سلسله. امین بودن تبعی کارگزاران در 2-1-2-3

گانته و نهادهتای    بتاقی اشخاصتی کته در قتوای سته     ، (هیفق یولبا اببا  اص  امین بودن حاکم )

وی امتین محستوب خواهنتد     تبتع  بهاند نیز  آنها از شخص امین ت ویا اختیار شده ۀرمجموعیز

با پذیرش امانی بودن تصرفا  شخص اول حکومت و منتهی شتدن تصترفا    ، شد. بر این اساس

تصرفا  آنها نیتز امتانی خواهتد بتود. بترای      ، مراتب حکومت به ایشان باقی کارگزاران در سلسله
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قی ید اصتلی از  تبعیت وضعیت حقوقی ید تبعی از وضعیت حقو ۀقاعد بهتوان  اببا  این مدعا می

در متورد ایتن قاعتده چنتین      عنتاوین مرحتوم صتاحب   لحاظ امانی یا غاصبانه بودن استناد کترد.  

از حیث حکم ضمان ید تبعی همانند ید اصلی است، مانند ید وکی  نسبت به غاصتب و  »گوید:  می

عبتار ،  ( در ایتن  425 :2، 1417)مراغی،  .«مال مغصوب است درواقعامین حاکم در مال، با اینکه 

بین عالوه بر پذیرش اص  امانی بودن ید حاکم، اشخاصی را نیز کته حتاکم در راستتای     فقیه روشن

بنابراین، اگر وفی ته امتور   ؛ اند به ایشان سپرده است، امین عنوان کرده تیمسئولیای ای وفایف خود 

، ولتی فقیته بتدانیم،    قضایی و تقنینی را او ً و بالذا  بر عهدۀ امام و البته در عصتر غیبتت  ، اجرایی

، دارنتد  عهدهمتصدیان این امور که از باب ضرور  و مقتضیا  زمان، اختیارا  ت ویضی ایشان را بر 

 ، امانی خواهد بود.تبع بهتصرفاتشان از حیث وضعی 

 له معافیت قاضی در برخی مواردئ. وحدت مالک با مس2-1-2-4

مواردی وجود دارد که ایشتان بتا   ، حاکم شده از عملکرد در مطالب فقها راجع به خسارا  حاص 

حتاکم را در متواردی غیتر قضتایی نیتز از      ، معافیتت قاضتی   ۀمسئلبا توجه به وجود مالک واحد 

در  ا فهتام  مستالک در کتتاب   شتهید بتانی  ، اند؛ بترای مثتال   آن خسارا  معاف دانسته مسئولیت

بتر ستقوط از درختت    خصوص موردی که شخصی به دستور حاکم به با ی درختی رفتته و در ا 

با این استد ل که حتاکم دستتور را در جهتت    ، معافیت قاضی ۀمسئلبا قیاس با ، باشد شده تلف

المتال   آن شخص از بیتت  ۀحکم به معافیت حاکم و پرداخت دی، مصلحت عامه صادر کرده است

 .(59 :14، 1413عاملی، ) اند داده

 . عموم و اطالق برخی از قواعد و روایات2-1-2-5

و ت ستیر امتام    کته شترح آن گذشتت    «عم  مؤتمن ما لم یظهر خالفته  ک  ذی» ۀعموم قاعد از

سوره نساء مبنی بر شأن نزول آن در حق والیان امتر و کستانی کته متتولی      58 ۀ)ع( از آی صادق

بلکته  ، ویتژه قضتا  نبتوده    ،که امین بودن کارگزاران دیآ یبرم صراحت بهنیز ، امور مردم هستند

یادشده برای عدم تحم  بار دلی  از سوی هتر   ۀشود. گرچه فقها از قاعد شام  می تمامی آنان را

اند و سخن وی را نسبت به موضتوع آن عمت     است اده نموده، شخصی که عملی را بر عهده دارد

؛ 420 :2، 1380، ؛ عتاملی 235 :16، 1418، ییخواند ) بدون نیاز به دلی  دیگری حجت دانسته

آنکه علت حکم یعنی مؤتمن بتودن   دلی ولی به  (562 :1369، تبریزی؛ 150 :2، 1416، حکیم

 توان به این قاعده تمسک جست. برای اببا  عدم ضمان ایشان نیز می، عامالن در آن آمده است

که کتارگزاران حکومتت )مستتخدمان دولتت(      دیآ یبه دست م جهینت نیگ ته شد، ا ازآنچه

نشتده باشتند، ضتامن     زین یریزم بوده و مرتکب تقص   یواجد شرا که یدرصورتهستند و  نیام

در صتور  ارتکتاب    یبلکه جبران آن بر عهده دولت استت. ولت   ستند،ین گرانیخسارا  وارد بر د

و شصتت و ه تتم    صتد  کیت ، حکم اص  رو نیازاجبران خسار  بر عهده خود آنان است.  ریتقص
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قتانون   11بند نخستت متاده    نینسالح و همچ یکارگیر بهقانون  13و  12و مواد  یقانون اساس

در  چراکته  رسد، یآن قاب  انتقاد به نظر م 3و  2 هایبند یموافق قاعده است. ول یمدن مسئولیت

  یبه انتساب ضرر بته نقتص وستا    ی یتکل دهید انیز تخدم،مس یاز سو ریصور  عدم وقوع تقص

صتادر   یر  دهیت د انیت زع بته ن ت   دی( بلکه وجود آن م روض است و دادگاه با2)بند  ،ادارا  ندارد

کتارگزاران استت.    ییخطتا  ریت غدولت نسبت به اعمال  مسئولیتمخالف اص   زیآن ن 3کند. بند 

 ینبتو  ثیبته حتد   تتوان  یمستتخدمانش مت   بتار  انیزدولت در قبال احعمال  یمدن مسئولیت ۀدربار

 .«راعفا متام   تته یعتن رع  مستئول کل کتم راع و کل کتم   »فرمودنتد   نیمشهور استناد کرد که چن

.    کل کتم راع  تته یعن رع مسئولال و هو»آمده است:  گری( و در نق  د129 :1، 1403 ،یی)احسا

استاس،   نیبر ا «تهیعن رع مسئولالن اس راع و هو  یعل یالذ ریفاام ته،یعن رع مسئولو کل کم 

 یاعت ر منزله بهدارند و چون امام و حاکم جامعه  مسئولیتخود  ردستانیاشخاص نسبت به ز ۀهم

: و ستد ینو یمت  بتاره  نیت درا هانیاز فق یکی. استاحعمال کارگزاران خود  مسئول شود، یمحسوب م

و  ریمتد  یعنت ی (362 :1417 م،ی)حکت  هلت یبق هیمسئولحقوق و تبعا  و ال هیواجبا  و عل یللراع

بتر   زیت ن ینیسنگ یها مسئولیتآن الزاما ،  تناسب بهبر عهده دارد که  یو الزامات فی، وفامسئول

المتال نستبت بته همته احعمتال اشتخاص        تیت دولت و ب ت،یدوش اوست. اگرچه مطابق فاهر روا

با توجه به نصوص، قواعد و عموما  متعتدد، هرگتاه احعمتال     یاست؛ ول مسئولخود  ۀرمجموعیز

 نیاستت؛ بنتابرا   بتار  انیزعام   ۀو بر عهد یشخص مسئولیتباشد،  ریتقص ایاز عمد  یناش ،بار انیز

ۀ ادلت  ازجملته  ن،یت افزون بر ا ،استکارگزاران  ییفق  نسبت به احعمال خطا ثیحد قلمرو د لت

از احعمال کتارگزارانش   لهحاص یها انیدولت در برابر ز یمدن تیبر مسئولکه ممکن است  یگرید

معتروف   ییت است که مستند آن در کتب روا« الخراج بالضمان»معروف  ۀبدان استناد کرد، قاعد

 یهتا  بته صتور    ی، در کتتب فقهت  شتده  نق  شهیگوناگون از عا ینبو تیارو صور  بهاه  سن ت 

 قاعتده »، «هالنعمت بقتدر   هه الغترم ... النقمت  یلعمن له الغنم ف»شده است؛ مانند:  ریتعب یگوناگون

 نیتالزم بت  یعنیمعنا واحد است؛  یگوناگون است، ول ریتعاب هرچند« النماء والدرک نیالتالزم ب

 کتارگزاران خصوصتاً   ازآنجاکته توان گ ت:  میقاعده  نیاستد ل به ا تی یک. در هال ائد وه الغرام

اهلل و  در بخش حتق  خواهآنها  ما یکنند و آبار تصم میبه مصلحت جامعه مسلمانان عم   یقاض

ملحتوظ   یگونته ن تع شخصت    چیو در آن ه شود می فاهر یرواب  اجتماع میالناس در تنظ حق ای

 یاز ضتررها  یبخشت  دیت با زیت مسلمانان ن ۀتالزم، جامع ۀقاعد حکم بهدر مقاب  و  نیبنابرا ست؛ین

قاعتده   نیت بته ا  ددر خصوص امکان استنا ینیمترتب بر احعمال کارگزاران را تحم  کند. امام خم

: محتمت   ندیفرما ی( میحقوق عموم ۀقاعده به حوز ی)تسر کارگزار یجا بهدولت  مسئولیت یبرا

تعهتدا  حتاکم    زیت باشتد و منظتور از ضتمان ن    وانتا  یو ح نیبر زم ا یاست مراد از خراج، مال

 ماست که بتر حتاک   یزیمردم و هر آن چ یازهایآوردن ن جامعه و بر یکارها شبردیدر پ یاسالم

   .(320 :1 ،1410 ،ینی)خم (9) زم است نیمنافع جامعه و مسلم نیجهت تأم
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 ار دلیلاز تحمل ب کارگزاران نسبت به معافیتاستیمان  ۀتأثیر قاعد. 2-2

این است کته متدعی بایتد بترای اببتا  ادعتای       ایران آیین دادرسی در فقه و حقوق  ۀاولی ۀقاعد

ستوگند نتدارد. بترای شتناخت     ادای ای جتز   علیه( وفی ه خویش دلی  اقامه کند و منکر )مدعی

است که خالف فاهر یا اصت   کسی مدعی  ازجمله، است شده  ارائهمدعی از منکر نیز معیارهایی 

؛ 317 :40، 1404، شتود )نج تی   دعتوا تترک متی   ، کنتد  نظر صرف گوید یا اگر از دعوا می سخن

 ۀدربتار  که یدرصورتفقها بر این باورند  ،ولی در رابطه با امین ،(34 :2، 1414، ؛ یزدی3، کاشانی

خواه امین بر اساس معیارهای آیتین دادرستی   ، موضوع امانت اتهامی علیه شخص او مطرح شود

 :4، 1421، زننتده بایتد دلیت  ارائته دهتد )مغنیته       اتهام، عی محسوب شود یا منکرگ ته مد پیش

 .(51 :1، 1421، کرمانشاهی؛ 252

فقیهان امتامی در متورد قاضتی در متوارد متعتددی بتا       ، در رابطه با کارگزاران حکومتی نیز

صاحب م تاح ، الاند. برای مث زننده کرده تکلیف آوردن دلی  را متوجه اتهام ،استناد به این قاعده

الکرامه در دعوای علیه قاضی مبنی بر اینکه حکم وی مستند به شهود فاسق بوده و وی ضتامن  

بتدون اختتالف   ، اگر قاضی بدان اعتراف کند»د: کن از قول شیخ طوسی در الخالف نق  می، است

ر خصتوص  فتاهر امتر د  ... چرا کته   شود قول او مقدم می، ضامن است. ولی اگر آن را انکار نماید

نیز با این استد ل که قاضتی   فاض  هندی (24: 10، )عاملی (8) .«امین است حاکم این است که

شاهد را ادای شهاد  و تکلیف قاضی را اصدار حکم به استناد آن گواهی )در  ۀوفی ، امین است

ند گوید نه قاضی و نه آن شهود نیازی بته اتیتان ستوگ    دارد و می صور  احراز شرای ( اعالم می

معافیتت از تحمت    ، گ تتیم  نیت ازا شیپطور که  همان، البته .(121 :10، 1416، ندارند )اص هانی

احراز شترای   زم توست  کتارگزار     یطورکل بهدلی  فرع بر ببو  اجتهاد و عدالت برای قاضی و 

 .(197 :1، ای ؛ قمشه70 :25، 1412، )حسینی روحانی است

اص  امین بودن قاضی ، این است که نخست، ان بیان کردتو برآیند این بند می عنوان بهآنچه 

به مصلحت جامعته و  ، است. آنان برای اببا  امین بودن قاضی شده رفتهیپذتوس  فقهای امامیه 

رغبت شدن افراد بته تصتدی منصتب قضتا نیتز استتناد        لزوم مصون ماندن قضا  از تهمت و بی

دوم آنکه یکی از نتایج امین  ؛(30 :2، 1414، یزدی؛ 70 :25، 1412، اند )حسینی روحانی کرده

معافیتت از تحمت  بتار دلیت      ، همانند رواب  خصوصی، حقوق عمومی ۀبودن کارگزاران در حوز

( 216 :6، 1407، طوستی ؛ 515 :2، 1410، برخی از فقیهان شیعی )طبرستی  که یطور بهاست. 

، ایشان از امین بتودن قضتا    اند که حکایت از نزدیک شدن تعابیر قاضی را به مودَع تشبیه کرده

 حقوق خصوصی با همان احکام و آبار دارد. ۀبه م هوم امین در حوز

 فرجام
در ، استیمان در نظام سیاسی حکومت اسالمی و بته تعبیتر حقتوقی    ۀبررسی امکان جریان قاعد
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اسالمی به استناد آیتا  قرآنتی و    ۀحقوق عمومی نشان داد که امامت امت و رهبری جامع ۀحوز

در یتد فقهتای جتامع    ، )ع( در دست امامان معصتوم و در زمتان غیبتت ایشتان     ناایا  معصومرو

از برخی از اخبار و ت اسیر بر ، شوند. همچنین شرای  امانت است و آنان امین بر آن محسوب می

های سیاسی و اجرایی و اداری همچون امانتی به کارگزاران  آید که مناصب حکومتی و سمت می

، بنتابراین ؛ همانند امین بر انجام این وفی ه مبادر  نمایندد است و آنان بای شده سپردهحکومت 

طتور کته برختی از فقیهتان امتامی       همتان ، ی ه امین هستتند. البتته  فکارگزاران نیز در اجرای و

امانت آنها در صورتی است که شرای   زم برای احتراز آن ستمت را دارا بتوده و حتین     ، اند گ ته

 ز مرتکب تقصیری نشوند.نی  هیوف انجام

استیمان با همان احکام و آبتاری کته در    ۀامکان جریان قاعد، با اببا  امین بودن کارگزاران

امتین  ، رو نیازاآید.  دولت اسالمی فراهم می مسئولیتدر حوزه حقوق ، رواب  خصوصی دارد ۀحوز

که به دیگتران وارد  خسارتی  مسئول، مرتکب تعدی یا ت ری  نشده باشد که یدرصورت )کارگزار(

در مقام اببا  دعوا امتین  ، نخواهد بود. بلکه جبران آن بر عهده حکومت است. همچنین، آید می

بینه برای اببا  ادعای خویش ندارد و طرف مقاب  استت کته بایتد آن را بابتت      ۀتکلی ی به اقام

ستتیمان در ایتن   ا ۀقاضی رسیده است نیتز جریتان قاعتد    مسئولیتنماید. از روایاتی که در مورد 

قضا  ضامن زیانی که در ابر ، )ع( شود. طبق حدیث شریف حضر  امیرالمؤمنین حوزه تأیید می

گیترد.   المتال صتور  متی    بلکه جبران آن از بیتت ، نخواهند بود، آورند اشتباه به دیگران وارد می

ف استت کته   قاضی در صورتی از جبران خسار  معتا ، اند طور که فقهای امامیه گ ته همان، البته

آن هرگاه کتارگزاران   موجب بهآید که  دست میه ای ب تقصیری مرتکب نشده باشد. از اینجا قاعده

 مسئئولیت شخصتاً  ، ورود خسار  ناشی از تقصیر آنتان باشتد   که یدرصورت، خسارتی به بار آوردند

المتال پرداختت    حکومتت استت و از بیتت    ۀجبران خستار  بتر عهتد   ، دارند. در غیر این صور 

قتانون   13و  12قتانون اساستی و متواد    و ه تتاد و یکتم    صتد  کیت حکم اص  ، بنابراین؛ شود می

 ۀقاعتد  عنتوان  بهمدنی  مسئولیتقانون  11 ۀی سالح مطابق قاعده است و  زم است مادکارگیر به

 اصالح شود. صور  نیبدعام 

 ها: پانوشت

 .«شُّررورِ الْم نحافِقرقحالح الْأحمَانحۀ الْوَلحایۀ وَ الْإِنْسَانر  حب و ال»( 1)

 .«فحقحالح الْأحمَانحۀ الْوَلحایۀ مَنِ ادَّعَاهَا بِغحیرِ حَقٍّ ک حرح»( 2)

 تِی قحتالح وَ إِذِ ابْتحلحی إِبْرحاهِیمَ رَبُّه  بِکلِمَا ٍ فحأحتحمَّه نَّ قحالح إِنِّی جَاعِلرک لِلنَّاسِ إِمَاماً قحالح وَ مِنْ ذررِّی»سوره بقره:  124ه یآ( 3)

 .«ا رض فحاحْکمْ بَینح النَّاسِ بِالْحَقِّ یا دَاو د  إِنَّا جَعَلْنحاک خحلِی حۀ فی»سوره ص:  26؛ آیه « ح ینحالر عَهْدِی الظَّالِمِینح

ان ا ستتیمان عبتارۀ عتن اذن المالتک او الشتارع فتی قتبا المتال او         »نویسند:  ایشان در تعریف استیمان می( 4)

 .«التصرف فیه ...

عَبْدِ الْأحعْلحی عَنْ  حبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قحالح: سَأحلْتره  عَنِ الْحِجَامَتۀ  ر اببا  این قاعده به این حدیث استناد شده است که: د( 5)

، 1407صَغِیراً )طوستی،    ح فِیهَا و ضروءٌ قحالح لحا وَ لحا یغْسِ ر مَکانحهَا لِأحنَّ الْحَجَّامَ م ؤْتحمَنٌ إِذحا کانح ینحظِّ ره  وَ لحمْ یکنْ صَبِیاً
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گرچه در حدیث، حجّام موضوع حکم قرار گرفته است، ولی برخی از فقها با الغای خصوصتیت   .(349-350 :10

 .(158 :4، 1427اند )صافی گلپایگانی،  از آن، حکم آن را شام  سایر عمّال نیز دانسته

علتی فستق    هًْان یحلف القاضی بعد عدم وجود البینت علی المدّعی و الیمین علی من انکر یقتضی  هًْفقانون البین»( 6)

الشهود و الحاکم امین ما لم یثبت فسقه و جوره او خطائه و هذا مقتضی امانته فال یقال انته ضتامن للمتال فتی     

 .«مورد کون  زم حکمه اخذ المال ...

نته  ، قاضتی قترار گیترد    شود که ضمان بتر عهتده ختود    در فقه امامیه ارتکاب مطلق تقصیر موجب می، بنابراین( 7)

قانون اساسی به تقصتیر عمتدی از ستوی استاتید حقتوق ایتران        171حم  تقصیر در اص  ، رو نیازاالمال.  بیت

( قاب  ایراد است و با فتاهر اصت  مزبتور نیتز مغتایر       168 :1391، ؛ ص ایی و رحیمی387، 1387، )کاتوزیان

 دارد.

 ن  الظاهر استظهار الحکام فی ااحکتام  » نویسد: نظر شیخ در می دیتائعالمه حلی نیز در مختلف الشیعه ضمن ( 8)

ایتن   .(435 :8، 1413، )حلتی  و ا ستقصاء فیها و التح   ، و الحکم بالصواب، فکتان القتول قولته متع الیمتین     

 :4، 1387، ال وائد به عنوان یکی از احتما   مطرح کرده استت )حلتی   المحققین نیز در ایضاح استد ل را فخر

305). 

 .7، 1390 ،یمازندران یصالح)دولت نسبت به اعمال کارکنان خود  مسئولیتۀ ینظر ۀمالحظ یبرا( 9)

 فارسی منابع

 قرآن کریم

 .2، ج دار احیاء التراث العربی :بیرو  ،الحدیث غریب فی نهایهًْ (،1417) کرم ابی بن مبارک ابیر، ابن

 ر.بیرو : دارال ک المسند،(، 1411) ابن حنب ، احمد

 .1 ج ، اول،سیدالشهداء مطبعۀ: قم ،اللئالی عوالی ؛(1403) علی محمدبن احسایی،

 .، اولال کرا سالمی مجمع :، قمالحکم فی اإلسالم هًْنظری، (1425) اراکی، محسن

 .8و  12ج دفتر انتشارا  اسالمی، اول،  :قم و البرهان، هًْمجمع الفائد، (1403) اردبیلی، احمد بن محمد

 .1ج اول، نا،  : بیقم دراسات فی القضاء، -البراهین الواضحات، تا( )بی یمحمدعلای،  پور قمشه اسماعی 

 .22ج دار ااسوۀ للطباعۀ و النشر، اول،  :، تهرانهمدارک العرو، (1417) پناه اشتهاردی، علی

دفتتر   :قم کام،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األح، (1416) محمد اص هانی بن حسن محمدبن(فاض  هندی)

 .10، ج انتشارا  اسالمی

مؤسسته   :قتم  روضه المتقین فی شرر  مرن حیحضرره الفقیره،    (، 1399) اص هانی )مجلسی اول(، محمدتقی

  .فرهنگی اسالمی کوشانپور

 جلد. 26، تهران: دار الکتب اإلسالمیۀ، دوم، العقول مرآهًْ(، 1404) محمدباقراص هانی )مجلسی دوم(، 

 و النشر، اول. الطبع مؤسسهبیرو :  بحار األنوار،(، 1410) محمدباقردوم(،  اص هانی )مجلسی

 .کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، اول :، قمالقضاء و الشهادات، (1405) انصاری، مرتضی

 .2، ج ج 12، اول، مولف :تهران ،الوثقی هًْمصبا  الهدی فی شر  العرو، (1380) آملی، میرزا محمدتقی

 .فدک، اول همکتب :قم ،هأسس النظام السیاسی عند اإلمامی، (1426) نی، محمد سندبحرا

 نا. جا: بی بی ،هالثالث هًْالشهادتا(،  )بی بحرانی، محمد سند

 .5، ج دوم، چاپ له دفتر معظم :قم جامع المسائل،، (1426) یمحمدتقبهجت، 

 .لف، اولدفتر مؤ :قم ،هأسس القضاء و الشهاد، تا( )بی تبریزی، جواد
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 .کتاب روشی کتبی نج ی، اول :قم أوثق الوسائل،، (1369) تبریزی، موسی

 .1، ج ، دوم)ع(مؤسسه آل البیت : قم دعائم اإلسالم،، (1385) نعمان بن محمد (،ابوحنی ه) تمیمی مغربی

 .6 ج ،الکتاب، اول مؤسسۀ دار :قم هدی الطالب فی شر  المکاسب،، (1416) جزائری، سید محمدجع ر

 ل.او ،دفتر انتشارا  اسالمی :، قمخمس رسائل، (1404) جوادی آملی، عبداهلل

 بیرو : دار العلم للمالیین، اول. تاج اللغه و صحا  العربیه، -الصحا (، 1410) جوهری، اسماعی  بن حماد

قتم: مؤسسته    بیره(، مجله فقه أهل البیت)ع( )بالعر، در: "ظریه و یه ال قیهن"تا(،  ا ستاذ الشیخ نوری )بی حاتم،

 )ع(، اول. تیب اه دائره المعارف فقه اسالمی بر مذهب 

 اول، ،البیضتاء  هدار الحجت  :بیرو  اإلسالم، هالفقیه فی حکوم هًْوحی، (1418) حسینی تهرانی، سید محمدحسین

 .2ج 

 .2 ج ،اولچاپ  ،انتشارا  نوید :تهران ،تفسیر شاهی، (1404) حسینی جرجانی، سید امیر ابوال ت 

 .1ج مجمع اندیشه اسالمی، دوم،  :قم فقه العقود،، (1423) حسینی حائری، سید کافم

 .دوم ،مجمع اندیشه اسالمی :قم ،هاألمر فی عصر الغیب هًْوحی، (1424) حسینی حائری، سید کافم

 .الت سیر، سوم دار :قم ،هو القیاد هالمرجعی، (1425) حسینی حائری، سید کافم

اهلل العظمی روحرانی بره اسرتفتائات قروه قضرائیه و       های آیت پاسخ، (1382) صادق سید ،حسینی روحانی

 ، تهران: حدیث دل، دوم.موسسه حقوقی وکالی بین الملل

 .25ج اول، ، دار الکتاب :قم ،فقه الصادق علیه السالم، (1412) سیدصادق ،حسینی روحانی

 .84یرو : دارالعلوم، ج ب )کتاب القضاء(،  الفقه(، 1406) حسینی شیرازی، سیدمحمد

 .، اول5ج رشید،  :، قممن فقه الزهراء علیها السالم، (1428) حسینی شیرازی، سیدمحمد

 .2 اول، ج ،دفتر انتشارا  اسالمی :قم ،هالعناوین الفقهی، (1417) حسینی مراغی، سید میرعبدال تاح

 .2 ج ت سیر، اول،دار ال همؤسس :قم الوثقی، هًْمستمسك العرو، (1416) حکیم، سیدمحسن

 .البیت آل مؤسسۀ :قم ،السیستانی علی السید فتاوی وفق هالمیسر الفتاوی (،1417) سیدمحمدتقی حکیم،

 .3ج  ا سالمی، النشر موسسه قم، الفتاوی، الحاوی السرائر (،1368) احمد بن محمد ادریس(، حلی )ابن

، همجمع البحوث اإلستالمی  :مشهد ق المذهب،منتهی المطلب فی تحقی، (1412) ، حسن بن یوسف(عالمه) حل ی

 .8ج  اول،

 .8، جلد دوم ،دفتر انتشارا  اسالمی :قم ،همختلف الشیع، (1413) ، حسن بن یوسف(عالمه) حل ی

 .1 ، اول، ج)ع(مؤسسه آل البیت  ،(، مشهدهًْالقدیم-)ط تحریر األحکام، تا( )بی ، حسن بن یوسف(عالمه) حل ی

 .4ج  ،مؤسسه اسماعیلیان، اول :قم إیضا  الفوائد،، (1387) محمد بن حسن، (فخر المحققین)حل ی 

 .3ج اول،  اسماعیلیان، -ال کر دار :قم األصول، تهذیب (،1382) اهللخمینی، سیدروح 

 .1 ج اسماعیلیان، مؤسسه: قم ،البیع کتاب (،1410) اهللخمینی، سیدروح 

 دوازدهم. خمینی، امام آبار نشر و تنظیم مؤسسه تهران: فقیه، وحیت (،1423) اهللخمینی، سیدروح 

 اول. اسماعیلیان، مطبوعاتی مؤسسه قم: الخمینی، لإلمام الرسائلتا(،  )بی اهللخمینی، سیدروح 

 .اول ،مؤسسه تنظیم و نشر آبار امام خمینی :تهران ،الفقیه هًْوحی، تا( )بی خمینی، سیدمصط ی

 .16ج  اول،(، ره)مؤسسۀ إحیاء آبار اإلمام الخوئی  :قم إلمام الخوئی،ا هموسوع(، 1418) خویی، سیدابوالقاسم

 .1قم: موسسه احیا آبار ا مام الخوئی )ره(، ج  مبانی تکمله المنهاج،(، 1422) خویی، سیدابوالقاسم

ادق مؤسسه امام صت  :قم الغراء، هاإلسالمی هفی الشریع هًْنظام القضاء و الشهاد، (1418) سبحانی تبریزی، جع ر
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 .1ج  اول، ،)ع(

 .2و  29، ج چهارم، مؤسسه المنار :قم مهذّب األحکام،، (1413) سبزواری، سید عبدااعلی

 .بیدار، اول :، قمفی الفقه هًْأرجوز-شر  نبراس الهدی، (1421) هادی مالسبزواری، 

 نا. بیرو : بی الشافعی، اإلمام فقه فی المهذبتا(،  )بی علی بن إبراهیم الشیرازی،

 .، اول4ج گنج عرفان،  :قم الوثقی، هالعقبی فی شر  العرو هًْذخیر، (1427) افی گلپایگانی، علیص

-28، 30 فصلنامه حقوق اسرالمی، ، "مدنی دولت از دیدگاه فقهی مسئولیت"(، 1390) صالحی مازندرانی، محمد

7. 

 .ا  اسالمیدفتر انتشار :قم معانی األخبار،، (1403) ، محمّد بن علی(بن بابویه)اصدوق 

 .3قم: دفتر انتشارا  اسالمی، ج  من حیحضره الفقیه،، (1413) ، محمّد بن علی(بن بابویه)اصدوق 

تهتران: ستمت،    مسئولیت مدنی )الزامات خارج از قرارداد(،(، 1389) اهلل ص ایی، سیدحسین و رحیمی، حبیب

 اول.

 .2ج المی، دوم، دفتر انتشارا  اس :، قمحقوق مدنی، (1418) اهلل طاهری، حبیب

 .انتشارا  محالتی، اول :قم األعالم إلی مدارک شرائع األحکام، ههدای، (1425) طباطبایی قمّی، سید تقی

 نا. تهران: بی المکاسب، حاشیه (،1317) طباطبایی یزدی، سید محمد کافم

 .اول کتاب روشی داوری، :قم الوثقی،ه العرو هتکمل، (1414) طباطبایی یزدی، سید محمد کافم

مجمتع البحتوث اإلستالمیۀ،     :مشتهد  السلف، هالمؤتلف من المختلف بین أئم، (1410) طبرسی، فض  بن حسن

 .2، ج اول

 .1و  8ج  ،، سومهالمرتضویه المکتب :تهران ،هالمبسوط فی فقه اإلمامی ،(1387) طوسی، محمد بن حسن

 .3و  6اول، ج  ،دفتر انتشارا  اسالمی :قم الخالف،، (1407) طوسی، محمد بن حسن

 چهارم. ،10و  6، 1ج  اإلسالمیه، الکتب دار تهران: األحکام، تهذیب، (1407) طوسی، محمد بن حسن

 .قم دفتر انتشارا  اسالمی، دوم الرسائل العشر،، (1414) طوسی، محمد بن حسن

و  13ج  اول، ،هستالمی المعتارف اإل  هًْمؤسس :قم مسالك األفهام،، (1413) ، زین الدین بن علی(شهید بانی) عاملی

15. 

 .10و  2ج  اول، دار إحیاء التراث العربی، :(، بیرو هالقدیم-)ط همفتا  الکرام، تا( )بی عاملی، سید جواد

 ،(جدیتد -ط ی،)محش ت  جامع عباسی و تکمیرل آن ، (1429)ساوجی  عاملی، محمد بن حسین و نظام بن حسین

 اول. اسالمی، انتشارا  قم: دفتر

 .13بیرو : دارال کر، ج  فتح الباری فی شر  البخاری،(، 1415) احمد بن علی بوال ض  حجر(، عسقالنی )ابن 

ه، دار الکتتب العلمیت   ،التلخیص الحبیر فی تخریج أحادیث الرافعی الکبیرر (، 1419) عسقالنی، احمد بن علتی 

 .ااولی

 .فدک، اول هتبمک :قم ،هأسس النظام السیاسی عند اإلمامی، (1426) عسقالنی، احمد بن علی

 .2ج کبیر، چهارم،  امیر :تهران فقه سیاسی،، (1421) علی عمید زنجانی، عباس

هرای وحیرت    فقیهان امامی و عرصره ، (1426) قاسمی، محمدعلی و پژوهشگران دانشگاه علوم اسالمی رضتوی 

 .1ج انتشارا  دانشگاه علوم اسالمی رضوی، اول،  :، مشهدفقیه

، 3ج  دار المصط ی إلحیاء التتراث،  :بیرو  رسائل آل طوق القطیفی،، (1422) صال ، احمد بن (آل طوق)قطی ی 

 .اول
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 تهران: میزان، دوم. مبانی حقوق عمومی،(، 1383) کاتوزیان، ناصر

 .1تهران: دانشگاه تهران، هشتم، ج  های خارج از قرارداد: قواعد عمومی، الزام(، 1387) کاتوزیان، ناصر

 .4، تهران، شرکت سهامی انتشار، ج های دین وثیقه -عقود معین: عقود اذنی ،(1390) کاتوزیان، ناصر

 .7و  5دارا ضواء، ج  بیرو : الکافی، (،1406) یعقوب بن محمد کلینی،

 .1، ج مؤسسه عالمه مجدد وحید بهبهانی، اول :قم ،مقامع الفضل، (1421) کرمانشاهی، آقا محمدعلی

 .2تقریر علی کریمی، جهرمی، دارال کر، ج  فی احکام الحدود، المنفود لّدرا(، 1412) گلپایگانی، سید محمدرضا

 .1ج  اول، دار القرآن الکریم، ،قم کتاب القضاء،(، 1413) گلپایگانی، سید محمدرضا

 اول. تهران: یلدا، فقه، قواعد (،1372) ابوالحسن محمدی،

مؤسسته   :قتم  اد و اححتیاط و التقلیرد، الدر النضید فی احجته، (1413) مرتضوی لنگرودی، سید محمدحستن 

 .2ج  اول، انصاریان،

 قم: دفتر انتشارا  اسالمی، چهارم. مئاه قاعده فقهیه،(، 1421) مصط وی، سید محمدکافم

 .چاپخانه مهر، اول :، قمتعلیق و تحقیق عن أمهات مسائل القضاء، تا( )بی معرفت، محمدهادی

: شتکوری، قتم    ضت  : محمود صلواتی و ابوالترجمه، ومت اسالمیمبانی فقهی حک (،1409) منتظری، حسینعلی

 .1و  2و  4ج  اول،کیهان، 

 قم: نشر ت کر، دوم. الفقیه و فقه الدوله اإلسالمیه، دراسات فی وحیهًْ(، 1409) منتظری، حسینعلی

 .1 ج ،سوم ،مؤسسه عروج :تهران ،قواعد فقهیه، (1401) موسوی بجنوردی، سیدمحمد

دفتتر   :جع ر الهادی، قم ه:، ترجمحاکمیت در اسالم یا وحیت فقیه (،1422) ، سید محمدمهدیموسوی خلخالی

 .اول، انتشارا  اسالمی

 .دفتر تبلیغا  اسالمی، اولقم:  ،هو تنزیه المل هتنبیه األم، (1424) نائینی، میرزا محمدحسین

مطبعتۀ اآلداب،   :نجتف اشترف   ه النافع،النور الساطع فی الفق، (1381) ، علی بن محمدرضا(کاشف الغطاء)نج ی 

 .1، ج اول

 .25و  40و  41 ه تم، ج دار إحیاء التراث العربی، :بیرو  جواهر الکالم،، (1404) محمدحسنشیخ نج ی، 

 .2ج  اول، کنگره نراقیین مال مهدی و مال احمد، ،قم رسائل و مسائل،، (1422) احمد النراقی، م

 ، بیرو ، مؤسسه آل البیت)ع(، اول.ک الوسائل و مستنبط المسائلمستدر(، 1408) نوری، میرزا حسین

 .19بیرو : داراحیاء التراث العربی، ج  المجموع،(، 1403) نووی، ابوذکریا محی الدین بن شرف

 .1ج  پنجم، )ع(،مدرسه امام باقر :قم منهاج الصالحین،، (1428) وحید خراسانی، حسین

المعارف فقه اسالمی بر مذهب  هًْمؤسسه دائر :قم ،همعاصر هات فقهیئقرا، (1423) هاشمی شاهرودی، سید محمود

 .1ج  ، اول،)ع( اه  بیت

 

 


