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  چكیده

تصرف و تجاوز به قاعده فقهی احترام مال و عمل مسلمانان بیان میدارد ولیت مدنی است و درمیان مسلمانان ،قاعده احترام مبنای مسئ

وجود حكم وضعی عالوه برحكم تكلیفی برای به دنبال اثبات  تحقیـق ایـن دراموال دیگران بدون اذن و رضایت آن ها حرام است.

 احترام قاعده و یا مبنای مسئولیت، تعیین مسئولبنای م جدایی دنرروشن ک بـا مسلمانان دربرابر جان ،مال وآبروی مسلمانان دیگراست.

 دو این مـاهوی و اصـلی تفـاوت .اسـت شده معرفی غیرمسلمانان برای مسئولیت مبنای الضرر قاعـده و مسلمانان میان مسئولیت مبنای

 فعل انجام و حفظ به یكدیگر، آبروی و جان مال، به تعرض عـدم بـه تكلیـف بـر عـالوه یكـدیگر بـه نسـبت مسلمانان که است این در مبنا

 آبروی و مال جان، به نباید و دارنـد سلبی تكلیف فقط غیرمسلمان به نسبت که حالی در د،نمكلف مذکور موارده بـ نسـبت ایجابی و مثبت

 .نمایند تعرض آنها

 مسئولیت مبنای الضرر، قاعده احترام، قاعده :کلیدی واژگان

  مقدمه

نام برده می شود،در منابع فقهی ،به طور مبسوط مورد بحث قرار نگرفته فقهی احترام که تحت عنوان ))احترام مال المسلم و عمله(( قاعده

و جلوگیری از تجاوز دیگران به آن وضع شده است و بیان می دارد تصرف و تجاوز است.این قاعده در راستای حمایت از مالكیت خصوصی 

 تعیـین مبـانی و مسـئولیت مبـانی میـان تفاوت بر تأکید و تكیه با میرسد نظر بهن اذن و رضایت آن ها حرام است.به اموال دیگران بدو

دالیـل »مقصود از مبنای ضمان قهری،  .ساخت مبتنـی «الضـرر قاعـده» و «احتـرام قاعـده» بر میتوان را قهری ضمان نظریه مسئول،

قهری و در نتیجه  و پاسخ به این پرسش است که چرا ضمان« ی در هنگام انجام عملِ زیانبارمسئولیت مدن کننـده پیـدایش توجیـه

چرا واردنمودن خسارت به دیگری سبب مسئولیت است، در حالی  جبران خسارت دیگری از منظر نظام حقوقی اسالم مشروعیت دارد یا

و در مقام پاسخ به این  اسـت« زیانزننده و جبرانكننده زیان دالیل و قواعد تعیینكننده شخصِ»تعیین مسئول،  که مبانی و مالکـات

 در میان مسلمانان، قاعده احترام مبنای مسـئولیت مـدنی اسـت و نسـبت بـه کارایی دارد.« چه کسی مسئول است؟»پرسش که 

ای میگیرد و فقط بر حقوق ایجابی قاعده الضرر ج غیرمسلمانان، قاعده الضرر حاکم خواهد بود. روشن اسـت قاعـده احتـرام در دامـن

عالوه بر مفاد قاعده الضرر داللت دارد؛ بنابراین قواعد دیگر همچون اتالف، تسبیب،غرور، تفویت و... از  مسلمان نسبت به مسلمانان دیگر

برو و مال مسلمان، همچون لزوم حفظ جان، آ قاعده احترام، بر حقوق ایجابی.مالکات تعیین مسئول و جبرانكننده زیان شمرده میشود
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سلبی  زیان به دیگری داللت دارد؛ بنابراین دو قاعـده احتـرام و الضـرر، در قلمـرو حقـوقعالوه بر حقوق سلبی مانند عـدم ورود

د. برای رابطه سببیت )یا استناد عرفی( ـ نیز همسانی دارن همپوشانی دارند و آن دو، در ارکـان مسـئولیت ـ عمـلِ زیانبـار، ورود زیـان و

راین مقاله ر از منظر فقه امامیه، موضـوع دمسلمانان دیگ اثبات مبنابودن قاعده احترام به عنوان مبنای ضمان قهری مسلمان نسبت بـه

 سبت قاعده احترام با غیرمسلمانان مورد بررسی قرار میگیرد.ن

  احترام قاعده معنای.1

 بحرالعلــوم،) انــد کــرده تعریــف «مســلمان مالـك از مـال قاهرانه گرفتن و احمتمز ناروابودن» به را مال احترام فقیهان، از گروهی

 دانسته«مسـلمان مـال نسـاختن ضایع و نابودی از محافظت» را آن دیگر برخی.) 121،ص 1،ج1011 اصــفهانی،/  97،ص 1،ج 1041

 اند شمرده مال احترام قاعده معنای نیز را «مسلمان مـال مردننشـ ارزش بـی» فقیهـان از بعضـی.) 79،ص 1ج ،[بـیتـا] ایروانی،) اند

 آن شـود،حرمت رفتار اولی مباحات و صاحب بی اشیای همسان مسلمان، مال با که هنگامی نظـرایشان بـه(. 122،ص 1047 اصفهانی،)

 و نیندازید جدایی مال، و مالك میان هک است این مسلمان مـال بـه نسـبت احترام قاعده پیام نخست، تعریف بر بنا. است شده شكسته

 ممنوعیت» بر افزون مسلمانان که است آن ظاهراً دوم تعریف در پیام ولی بازندارید؛ مالكانه تصرفات از مال، گـرفتن یـا تصـرف با را وی

 بـه. نگردد نابود مسلمان مال ورزند تالش باید دارند؛ نیز «نابودی از مسـلمان مـال نگهـداری» ایجابی تكلیف ،«دیگری مال به تعدی

. است «تصرفات نبودن رایگان»بـر سـوم تعریـف نگـاه. مكلفاند محافظت و نگهداری به دیگر مسلمان مال به نسبت آنـان دیگـر، عبـارت

 کـه حـالی در اسـت، محافظـت بـه تكلیف و ایجابی حكمی احترام، دوم، تعریف در. اسـت روشـن دوم مفهـوم با معنا این مفهومی تمایز

 عبارت به. دارد منافات احترام با مجانی ستفادها  تصرف به اقدام سوم، مفهوم در. نیست تأکید مورد سوم تعریف در روشنی به تكلیف ایـن

 تراماح نیـزنقض استفاده و تصرف فرص زیرا است؛ ضعیفتر نیز ـ سلبی حكم ـ اول معنای ازمفهوم معنـا ایـن در احتـرام مفهـوم دیگـر،

 . دانست احترام منافی باید را خسارت پرداخت عدم بلكه نیست،

 و اوالً،تعدی که معنـا بدین میباشد؛ تعدی و تصرف از آنان اموال مصونیت مردم، مال احترام از مقصود: اند گفته معاصر فقیهان از برخی

 دامــاد، محقــق) اســت ضــامن و مســئول متجــاوز، ،وتجــاوز تعـدی وقـوع فـرض در ثانیـاً، و نیسـت جایز آنها به نسبت تجاوز

 آیـا گرفـت، خواهـد قـرار بحث مورد که آن قلمرو و قاعده این مدارك به توجه با.) 20،ص 1021 مصطفوی،/ 211،ص 1،ج 1111

 جان، در تصرف و تجاوز هرگونه داشتن ومسئولیت نمـودن حفـظ نهـادن، ارج» احتـرام، قاعـده از مقصـود فقیهـان، نظـر به گفت میتوان

 مجانی، وتصرف تعـدی بودن حرام ـ تكلیفی حكم نمایانگر هم قاعده این و است «شرعی اجازه مسـلمان،بدون انسـان عمـل و آبـرو مال،

 ورود زا محافظت عدم و اجازه بدون تصرف تجاوز، داشتن ضمان ـ وضعی حكم نمایشگر هم و ـ نابودی و زیان حالت در حفظ وجوب و

 مـیباشـد؟ ـ زیان

 به آنان. است دیگر مسلمان آبروی و مال جان، دربرابر مسلمانان برای تكلیفی حكم بر عالوه وضعی حكم وجود اثبات دنبال به تحقیق این

 جبران ئولمس آنها بـه زیان ورود مستندشدن و محافظت تكلیف انجام عدم فرض در و مكلفاند یكدیگر جـان و اعراض اموال، از محافظت

 .بود خواهند زیان

 بررسی معنای لغوی و اصطالحی واژگان  در قاعده1-1

اسم مصدر از احترام است و آن چیزی است که تصرف در آن جایز نیست.همچنین به معنای مهابت و اجالل "حرمه"معنای لغوی احترام:

 پیشگیری و ایجاد مصكنیت لحاظ شده است. (پس حرمت به معنای ممنوعیتی است که در آن242:ص2ه ق،ج 910است.)الفیومی،

معنای اصطالحی احترام:احترام چیزی عبارت از عدم جواز تصرف در آن است و محترم آن چیزی است که انتهاك و تصرف در آن جایز 

ر وجه شرعی نیست و انتهاك عبارت است از تصرف در شیء وتعرض  به آن به صورت غیر حالل)ناروا(که نتیجه آن تصرف در شیء به غی

(با توجه به اینكه واژه احترام حقیقت شرعیه ندارد باید در پی حقیقت عرفیه برای آن 247ه ق،ص1017می شود.)موسوی قزوینی،
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بود،یعنی باید دید که در عرف وقتی احترام مال مطرح می شود در چه معنایی ظهور دارد که بنظر می رسد در تعریف مذکور تعریف 

 غوی یكسان است.اصطالحی با تعریف ل

معنای لغوی مال:اصل در این ماده،مطلق آن چبزی است که تملك می کند که شامل طال و نقره و چهارپایان و بنده و غیر آن می 

 (219،ص11ه ق،ج1042شود.)مصطفوی،

 ته باشد:معنای اصطالحی مال:با عنایت  به سخنان فقها می توان گفت چیزی مال محسوب می شود که مالك های زیر را داش

.نافع بودن و رغبت مردم جهت در اختیار گرفتن آن،البته آنچه منفعتش از سوی شارع ساقط شده است،از نظر فقها مال محسوب نمی 1

 (0و1:ص2ه ق،ج1019شود.)موسوی خویی،

ه  1019( و رقابت بر سر آن.)موسوی خویی،192،ص1ه ق،ج1049.عدم امكان دستیابی به آن بدون کار و عمل)ایروانی،2

 (این مالك را می توان تحت  عنوان ))ارزش اقتصادی((بیان داشت 0:ص2ق،ج

 (100:ص22ه ق،ج 1040.قابلیت اختصاص یافتن)به شخص یا ملك معین(و تملك.)صاحب جواهر،1

 

  احترام قاعده مدارك. 2

 نجفـی،) «متشرعه سیره» یا) 211،ص 2،ج1011 شـیرازی، مكـارم) «عقالیـی سـیره» فقیهان، نگاه در احترام قاعده اصلی گاه تكیه

 ضـروریات» از را قاعـده ایـن گروهی. است( همان) «فقهی تسالم» یا و) 22،ص1021 مصـطفوی،/  122،ص 11ج ،[بـیتـا]

 121،ص 1،ج 1019 جزایری، مروج)«روایـت دسـته سـه از اصطیادی قاعده» را آن برخی و) 97،ص 1،ج 1041 بحرالعلوم،)«دیـن

 فـرض در اسـت، یكـدیگر عـرض و مال جان، حفظ به نسبت مسلمانان تكلیف اثبات دنبـال بـه تحقیـق این اینكه به توجه با .میدانند)

 قرار بررسی مورد را روایت دو بنابراین است؛ الزم آن بـه مربـوط روایـات بـه مراجعه است، عقالیی قاعدهای احترام، قاعده اینكه پذیرش

 .میدهیم

  نیم دررم اک سولر خطبه. 2ـ1

 خویش سخنان اندیشیدن و شنیدن به را پرودگار،مردم ستایش و سپاس از پس حجةالوداع، مراسم رمنی د سرزمین در، اکرم رسول

 مكان کـدامین و ماه کدام روز، کدام ارجمندی و احترام از کرده، گوشزد را مراسمی چنین در دیـداری چنین تكرارنشدن و فرامیخواند

 روزها، سایر از «مكه شهر» و «الحجه ذی ماه» ،«نیم روز: »مـیدهنـد پاسـخ همگان. میپرسد دیگر اقلیمهای و ماهها روزها، به نسبت

 دارای شما مالهای و خـونهـا وادی، ایـن و مـاه ایـن روز، این خاص احترام همانند: »پیامبرمیفرماید آنگـاه. ارجمندترنـد دیارهـا و ماهها

 (. 291،ص 9،ج 1199 کلینی،) «گیرید قرار سؤال مـورد اعمالتان از رستاخیز روز در اینكه تا است یویژها ارزشمندی

  روایت سند. 2ـ1ـ1

/  14،ص 27،ج 1047 عـاملی، حرّ/  71،ص 0،ج1011 صـدوق،) است آمده روایی کتابهای در عبارتی تفاوت اندك با مذکور، روایت

 صحیح»نقــلهــا برخــی در ســند، جهــت از و) 010،ص 2،ج 1112 مغربــی،/  241ص، 11همـان،ج/  19،ص 19،ج 1041 نـوری،

 1112 مغربی،) «مرْسلَه» یا) 71،ص 0،ج 1011 صدوق،)وثَّقَـهم احادیـث از نقلهـا برخی در و) 291،ص 9،ج 1199 کلینی،) «مسند و

/  11: اسراء/ 170 و 197ـ191، 02: نساء/  121: انعام/  12: مائده) تأییدات که جهت آن از مجموع در و میرود شمار به) 010،ص

 2،ج 1049 طوسـی،) نمودهاند عمل آن به فقهی گوناگون ابـواب در امامیـه فقیهـان و دارد عملـی شهرت و) 129: نحل/  04: شوری

 1011 ثانی، شهید/ 142،ص 1،ج 1019 عـاملی،/  211،ص 10ج ،[بیتـا] همو،/  217 و 119،صص 2،ج1024 حلّـی، عالمـه/  7،ص
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 فرزنـد علـی: قبـوالنـد مـورد اشـخاص از مـذکور، روایت راویانِ افـزود بایـد. داشت نخواهد دشواری سند، جهت از)، 102،ص 12،ج

/  219،ص 1،ج 1111 حلّـی،/294،ص 1،ج 1049 نجاشـی،) اسـت راسـتگویـان و راستبـاوران از راویشناسان گـواهی بـه ابـراهیم

 داده، انتشار قم شهر در را مانسخنان معصو که است شخصی نخستین نیـز هاشـم فرزنـد ابـراهیم.) 71،ص 1،ج 1012 ـی،طوس

 1011 حلّی، عالمه/  19،ص 1049نجاشـی،) نیسـت دسـت در او تعـدیل و قدح بر دلیلی زیرا است؛ شده داده ترجیح او قـول پـذیرش

 از زیدالشحام همچنین،.) 272ـ274،ص 1،ج 1047 کشی،) میشناسند پرهیزکاریو بـاوری دیـن دریـای را عمیـر بـیا محمدبن.) 0،ص

 . ندارد دشواری پذیرش، و سند جهت از که داشت باور میتوان ؛(91ص ،[بیتا] طوسی،) میرود شمار به ثقات زمـره

  روایت داللت. 2ـ1ـ2

 در گاه) 127،ص 1021 مصطفوی،) کیفری مسائل در آن طـرح از گذشـته. ـدنا آورده فقهی گوناگون ابواب در را یادشده روایت فقیهان،

 موسوی/ 102،ص 12،ج 1019 ثــانی، شــهید/  142،ص 2،ج 1019 اول، شــهید/  119،ص1024 حلّی، عالمه) «غصب» باب

 اند؛ نموده استدالل مزبور روایت به( 11،ص 19،ج[ بیتـا] نجفی،/  0،ص 2،ج 1021 مغنیه،/  211،ص 21،ج 1019 سبزواری،

 گرفته رانتیجه( 291ص، 29،ج 1019 اشـتهاردی،) «منـافع ضـمان» و «انسـان عمل اجرنبودن بی»،«ستمگران جوایز گرفتن روانبودن»

 فرمـودهانـد فقهـا برخـی همچنانكه میرسد نظر به. اند اسـتوارساخته آن بر را) 29،ص 2،ج 1029 بجنوردی،) «اتالف قاعده» گاه و اند

 و جان» حدیث، این بـرصراحت بنـا و اسـت «احتـرام قاعده» هایه پای از ی،نم در اسالم رسول سخن) 122،ص1،ج 1112 خمینـی،)

 آبروی یا و مال یا جان به آسیبی که صورتی در و گیرد قرار تجاوز و موردتعدی نباید و میباشد حرمت دارای «مسلمان انسان مال

 و مسـلمان آبـروی و مـال جـان، احترام)ادعـا ایـن بـر فراوانـی و روشـن قـراین. شـود تـرمیم و ـداركت بایـد گـردد، وارد شخصـی

 اهمیـت خطبه، این در را اسالم رسول سخن جانِ اساساً اوالً،: مانند است؛ نمایان خطبه همین در(زیـان ورود صـورت در خسـارت جبـران

 اقلیمهای و ماهها روزها، به نسـبت دیـار کدامین و ماه کدام روز، کدام برتری» از پرسش با را خویش کالم. میدهد تشـكیل «احتـرام»

 و مـاه آن زمان، آن حرمت و اهمیت به و میفهمند را «احترام» آن، از یكرنگو هماهنگ نیز شنوندگان و همراهان و مینماید آغاز «دیگر

 آبروی و جان مال، احترام اصلی، مقصود پـس مـیرود؛ سـخن مـال و جان احترام و عظمت از این، بر عالوه. میورزند اعتراف مكـان آن

 . بود خواهد مسلمان

 میان تناسب لزوم. است شده تشبیه «شهرمكه» و «الحجه ذی ماه» ،«منی روز» به «مسلمانان مال و خون» مذکور خطبه در ثانیاً،

 . است احترام اصـلی،قاعده گزینه که میرساند» بِه شَّبهم» و»مشَبه»

 نشانه شهادت و اعتراف چنین. دارد گواهی درخواست نیز خداونـد از و میگیـرد اعتراف مردم از «پیامبرانه پیام ابالغ» بر اسالم رسول ثالثاً،

 . میباشد مسلمانان مال و جان حرمـت و موضـوع اهمیـت

 و اسـت احترام قاعده سازی برجسته روایت، مقصود کـه نیسـت مـایین قـراین و کاوشـگری بـه نیازی «حرمه» واژه آمدن وجود با رابعاً،

 .بود نخواهد یابی دلیل نیازمند حقیقی، معنـای در سـخن جـاریسـاختن

  احترام و تحریم

 را «وعممن» مفهوم لغویان نگاه از حرام. «احترام»نـه اسـت، آمده «حرام» واژه مزبور، روایت متن در که شود مطرح اینگونه است ممكن

 گرامی آنكه نه دارد، داللت مسلمانان آبروی و مال جان، به تعرض ودنب ممنوع بر روایت ظاهر یعنی احترام؛ معنای لزوماً نه دارد، افاده

 حرمت و مال نابودساختن خون، ریختن ناروایی فقط حـدیث ایـن از میتـوان نتیجه در. دهد بازتاب نیز را آبرو و اموال نفوس، داشتن

/  210،ص 1119 داماد، محقق)دانست هم احترام قاعده مستندات و مدارك از را آن آنكه نه نمود، برداشـت را مسلمان آبروی هتك

 (. 71،ص 1،ج[بـیتـا] خویی، موسوی ؛29ـ22،ص 1021 مصطفوی،
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 احتراممفاد قاعده 

تكلیفی است به صورت عام،از  ن مطلب که مضمون حكمتصرف در اموال غیر،بدون اذن مالك و شارع است و ایقاعده احترام بیانگر حرمت 

حكم تكلیفی تصرف،بر حكم در آن اختالف شده این است که آیا قاعده عالوه بر قاعده برداشت می شود اما مطلبی که راجع به مفاد قاعده 

 وضعی نیز داللت دارد یا خیر؟نظر فقها در این مورد به دو گروه قابل تقسیم است:

قاعده داللتی نسبت به ))بعد از عدم جواز و حرمت((داللت دارد.مطابق این نظر،ن نظرند که قاعده فقط بر حكم تكلیفی)).گروهی بر ای1

سوی ؛و مو74:ص1ه ق،ج 1019،را در صورت بقای عین مال بیان می کند.)موسوی خوییتلف((نداشته و فقط حكم حرمت 

 (120-117:ص1و ج 271و274،ص2ه ق،ج 1011؛و کمپانی اصفهانی،214ه ق،ص 1017قزوینی،

صورت بر حكم تكلیفی بلكه بر حكم وضعی نیز داللت دارد.بدین معنا که در  .گروهی دیگر بر این عقیده اند که قاعده احترام نه تنها2

ضامن عین است و باید آن را به مالكش بازگرداند؛و در صورت تلف تصرف شخص در مال غیر بدون اذن،در فرض وجود مال،متصرف ضامن 

ه  1011؛ و سبزواری،129-120:ص1،جه ق 1019؛ومروج جزائری،240:ص1جه ق، 1012مثل و یا قیمت آن است.)شیخ انصاری،

 (199:ص17جق،

 

 مستندات قاعده احترام

به میان ادله ای است که بتواند آن قاعده را اثبات کند.در این مبحث از ادله ای سخن از جمله مباحثی که در هر قاعده فقهی مطرح است،

 می آید که می توان با آنها بر حجیت این قاعده استدالل کرد.

شما انجام نخورید مگر اینكه تجارتی باشد که با رضایت را به باطل)و از طرق نامشروع(.کتاب:در کالم اهلل مجید آمده است:اموال یكدیگر 1

مال قطع که توام با نوعی تسلط خود،تسلط دیگران را از آن چون تصرفی را شده از تصرف به خوردن تعبیر (در این آیه 27گیرد.)نساء/

 (12:ص1ه ش،ج 1019گویند.)عالمه طباطبایی، سازد،خوردن

 بارت است از:عداللت می کند از جمله مهم ترین روایاتی که بر قاعده .سنت:2

محمد بن حسن حر عاملی،وسائل )ع(:خون و مال مسلمانان جز با رضایت خاطر او حالل نیست.)روایت شده از ابی عبداهللالف(

حرمت مال در این جا حرمت تصرف در آن است چون در ذیل این حدیث فرموده اند:مراد از (آیت اهلل خویی 1،ح1،باب14:ص27الشیعه،ج

حرمت تكلیفی است نه حرمت وضعی و لذا روایت بر یا حرمت اعیان خارجی وجود ندارد پس غرض از این روایت معنایی برای حلیت 

فقها (و بعضی از 74:ص1ه ق،ج 1019)موسوی خویی،تصرف در مال غیر بدون اذن او داللت می کند نه اینكه ضمان را ثابت کند.مت حر

(پس هر دو گروه در اثبات عقیده خود 120:ص1ه ق،ج 1019اضعان داشته اند که این حدیث بر حكم وضعی داللت دارد.)مروج جزائری،

 به این روایت تمسك کرده اند.

سبب کفر و خوردن سبب فسق و درگیری به قصد کشتن با او رسول اهلل)ص(فرمودند:ناسزا گفتن به مومن (روایت شده از ابی جعفر)ع(:ب

)محمد بن حسن حرعاملی،وسائل ایت و احترام مال او همانند احترام خون و جان اوست.گوشت)غیبت( او معصیت 

 (12،ح122،باب212و211:ص12الشیعه،ج
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(البته این 7:ص7ه ق،ج 1041شده است که تعدی بر مال مسلمان بدون اذن او جایز نیست)مقدس اردبیلی،ی اجماع .اجماع:ادعا1

ه  1012له دیگری از کتاب و سنت و غیره است.)محمدعلی انصاری،نبوده بلكه مستند مجمعین اداجماع،اجماع تعبدی 

 (پس این اجماع ،اجماع مدرکی است.149:ص7ق،ج

ه  1019اذن او از چیزهایی است که شكی در آن نیست.)موسوی خویی،قبح تصرف در مال غیر بدون  .عقل:حكم عقل به0

 (219:ص1جق،

 بر حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن او و تعدی بر مال او داللت می کند:.سیره:سیره به روش های مختلفی 2

اشكالی وجود ندارد و این از واضحات است که بدون اذن مالك  بر حرمت تصرف مال غیرالف(داللت سیره متشرعه:در داللت سیره متشرعه 

، ه 1021)مصطفوی،نمود و در صورت تصرف در مال مسلمان متصرف مورد مذمت واقع خواهد شد.نمی توان در مال وی تصرف 

 (22ق،ص

مورد و مورد قبلی این است که این آنچه در اذهان متشرعه مرتكز است حرمت تعدی بر مال غیر است.فرق بین ب(تبوت ارتكاز متشرعه:

ه  1012آنچه در اذهان مرتكز است داللت می کند.)محمد علی انصاری،مورد اول بر سیره عملیه داللت می کند و این مورد بر 

 (149:ص7ق،ج

حترام به اموال مستقر به دینی نیستند بر اج(داللت سیره عقال:بنای عقال از همه ادیان و ملت ها و نحله ها و غیرآنها از کسانیكه متدین 

 (229،ص1ه ق،ج 1019موسوی خویی،شده و کسی که بر نفس یا مال دیگری تعدی کند تقبیح می کنند.)

یعنی تمامی اصحاب بین فقها نسبت به مدلول قاعده ))احترام مال مسلم((تسالم است و اختالفی بین فقها نمی باشد،.تسالم اصحاب:9

  (22صه ق، 1021اعده استناد کرده اند و مطابق آن فتوا داده اند.)مصطفوی،به این قامامیه بلكه فقهای اسالم 

 

 ایجابی و سلبی بودن احترام

از مطالب گذشته آشكار شد که سخن حضرت رسول)ص( در سرزمین منی، قاعده احترام را استوار ساخته و دارای حكم تكلیفی و وضعی 

به جان و مال و « آسیب نرساندن و عدم تعرض » د شده فقط بار سلبی دارد و است. اکنون این پرسش پیش می آید که آیا روایت یا

آبروی مسلمان را مورد توجه قرار داده یا از بار ایجابی بهره مند است؛ یعنی افزون بر آسیب نرساندن، نگهداری و پاسداری جان، مال و 

 آبروی مسلمان را نیز دربرمی گیرد؟

 نامیدند:« انواع حق قانونی » ل قرن بیستم از توصیف حق، چهارگونه رابطه حقوقی ارائه داده، آن را برخی از حقوقدانان غربی در اوای

حقوق مطالبه: حقوقی که دارای رابطه دوسویه است و شخص از سوی دیگر، عملی)مثبت یا منفی( را خواستار است. این گونه حقوق  -

 هموراه همراه با تكلیف خواهد بود.

قوقی که در دایره آن شخص به انجام نوع یا عمل خاص الزام ندارد؛ مانند پوشش که هر نوع آن را انسان برگزیند، حقوق آزادی: ح -

 مرتكب اشتباه نشده است.

 اختیارات: امتیازاتی که اشخاص می توانند از آنها استفاده نمایند؛ مانند: حق وصیت -

باشد؛ مانند: حق طالق در نظام حقوقی که آن را نپذیرفته است؛ زن در آن مصونیت ها: مواردی که انسان در سیطره قدرت دیگری ن -

 (24_17، ص 1119نظام از طالق مصون نخواهد بود)جونز، 
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استوار است. طراح این نظریه، « جدایی پذیری حق و تكلیف » از این مطلب آشكارا دریافت می شود که توصیف حق در دیدگاه مزبور بر 

می بیند و در برابر هر حقی، چیزی متناسب و متضاد با آن را الزم می شمارد. این سخن ) گسست پذیری محتوای حق را رابطه دو سویه 

حق و محتوای تكلیف ( به صورت بسیار متعالی تر، دقیق تر و مبنامندتر سال ها پیش از سوی اسالم در رابطه آفریدگار و آفریده مطرح 

 د:گردید و از زبان پیشوایان معصوم درخشی

الشیاء فی التَّوصُفِ و اضیقُهَا فی  قَد جَعَلَ اهللُ سُبحَانَهُ لِی عَلَیكم حَقّاً بوالیه  امرِکم و لَكم عَلَی من اَلحَقِّ مثلُ الَّذی لِی علیكم فَالحَقُّ اوسَعُ

یجری لَهُ و ال یجری علیهِ لَكان ذَلك خالصاً هللِ سُبحانَهُ التَّناصُفِ ال یجری الحَدٍ الَّا جری علیهِ وَ الیجری علیه الَّا جَری لَهُ ولو کان الحَدٍ ان 

 (219دُون خلقهِ لِقدرَتِهِ علی عبادِهِ و لعدلِهِ فی کلِّ ما جرت علیه صُروفُ قضائِهِ)نهج البالغه، خ

 است. این حق در جایی است که در قبال حق یك  « حق مطالبه»یكی از انواع حق در دسته بندی یاشده، 

و « حقوق مطالبه ایجابی»یا اشخاص دیگر تكلیف دارند و صاحب حق می تواند به طلب بپردازد. این حق به دو گروه کلی  طرف، شخص

تقسیم می پذیرد. حقوق مطالبه ایجابی، حقوقی اند که از طرف یا اطراف مقابل حق پاسخ مثبت می طلبند و آنان « حقوق مطالبه سلبی»

حقوق عدم »قوق مطالبه سلبی، حقوقی است که از طرف یا اطراف مقابل، پاسخ را خواستارند و در باید عملی ایجابی انجام دهند. ح

 (.20، ص1119نمایان می شوند)جونز، « حقوق عدم تعرض»یا « مداخله

 است.« حقوق مطالبه»از زمره « احترام»با توجه به متن روایت اکرم)ص( در سرزمین منی، بی شك 

)حقوق مطالبه سلبی( در قاعده احترام پرداخته اند؛ ولی باید توجه داشت قاعده درباره انسان مسلمان فقها بیشتر به جنبه سلبی 

گستردگی دارد. مسلمانان هم حقوق مطالبه سلبی و هم حقوق مطالبه ایجابی دارند؛ یعنی چنانچه دیگران به عدم تعرض نسبت به جان، 

آورند، مسئولیت خواهند داشت و باید جبران زیان نمایند و هم چنین به حفظ و دفاع از مال وآبروی مسلمانان ملزم اند، اگر آسیبی وارد 

 جان و آبروی مسلمان نیز مكلف خواهند بود.

 وابستگی مفهوم احترام به حقوق ایجابی

د که عمل مثبت از در مواردی نوعی احترام است؛ ولی مفهوم آن در صورتی کامل خواهد گردی« آسیب نزدن و عدم تعرض » اگر بپذیریم 

سوی احترام گذارنده تحقق یابد. در سیره و سلوك خردمندان نیز هنگامی رفتاری رفتاری احترام آمیز شمرده می شود که عمل مثبت 

 انجام شود.

 گروهی از نویسندگان، انسان ها را از جهت احترام به دو دسته تقسیم کرده اند:

تی و اصلی دارند و نفس و ذات آنان صرف نظر از عنوان های عارضی، دارای احترام و کرامت محترم ذاتی: گروهی از آدمیان احترام ذا -

 است؛ مسلمانان از این دسته اند.

محترم عرضی: بعضی از آدمیان در پناه عنوان هایی مانند عقد ذمه یا امان یا هدنه، از احترام عرضی بهره مند می شوند. کافران ذمی،  -

 (291، ص1، ج1019بس، تا هنگامی که پیمانشان را نشكسته اند، در حریم حرمت خواهند زیست) شاهرودی،  مستامن و در حال آتش

 استوار ساخته، می نگارند:« لزوم حفظ و دفاع و عدم آن » آنان تفاوت میان دو گونه احترام را بر 

حتی وارد کردن خراش بر –سیب به آنها حرام است و احترام جان در کسانی که دارای احترام ذاتی اند، بدین معناست که هم رساندن آ

آنان موجب قصاص یا دیه می شود و هم حفظ جان او و نیز دفاع از او واجب است. احترام جان در کسانی که احترامشان عارضی است، به 

 این معناست که قتل آنها جایز نیست و اگر به 
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تنها دیه ثابت می شود؛ لیكن حفظ آنها از خطرات و دفاع از آنها واجب  دست مسلمان کشته شوند یا جراحتی به آنها وارد آید،

 (.101، ص1112نیست)شفیعی، 

 درباره دیدگاه یاد شده باید یادآوری کرد:

 وضو برای اندکی آب شخصی که حالتی مانند اند؛ مربوط اضطراری حاالت به مسلمان جان حفظ وادی در شده مطرح موارد بیشتر والًا

 به مرگ ندهد، دیگری به نانی یا آب اگر. همسفرند نفر دو که حالتی مانند یا و میمیرد تشنگی از نبخشد، تشنه مسلمان به را آن اگر. دارد

 را خویش نوشیدنی یا خوراك باید دارد، اضطرار هم شخصی خود اگر آیا که است شده مطرح بحث این اضطرار، هنگام در. آید می او سراغ

 این از ولی ؛(همان) است تر ضروری آنها جان حفظ و داشت خواهند بیشتری احترام اشخاص از بعضی گاهی ؟بدهد دیگری مضطر به

 . نیست آسان عادی شرایط در حتی احترام معنای در ایجابی عمل لزوم برداشتی استنادها،

 و نگهداری وجوب ولی است؛ واجب شخص خود برای جان از دفاع و حفظ. است اختالف فقیهان میان مسلمان، جان حفظ در ثانیاً،

 وجوب به تمایل فقیهان مشهور هرچند ؛(همان) باشد می فقه در اختالفی مسائل از احترام، قاعده پایه بر هم آن دیگری، جان از پاسداری

 .دارند مسلمان جان حفظ

 «تعرض عدم» با که شود می استفاده چنین اموال و اعتراض حوزه در هم و نفوس موضوع در هم فقیهان، عبارات ابتدایی ظاهر از ثالثاً

 ۹۱ اول، شهید).اند نموده استفاده حرمت، هنك عدم و همانند عبارت از احترام، توضیح پا اشاره آنان هنگام چون است؛ شده تأمین احترام

۹t، ۹-۹۱ صی ،۵ج ،۹۹۱ ثانی، شهید/  ۲۲۲۹ ص ،۲ جt۱ /،۷-۱۹ صی ،۲۲ ج همان،/ ۲۱۱-۲۱ ص ،0 ج ،(بیتا نجفیt  /،ص ۱ ج همان 

t۹  /،۹ ۲۱ ابجنوردی، ۲۱ ؛ ص ۱ ج ۹۹:۲۹ صدرt، حیویی، موسوی/  ۹۷۱ ص ،۵ج  (ج بیتالt، تا ابی همو،/ ۱۱۹-۱۲۱ ص)، می ،۱۹ ج 

 .یافت خواهد تحقق آمیزانه آسیب و متجاوزانه عمل ندادن انجام در حرمت، نشكستن(. ۱۱۲

 از دفاع حوزه در آنان، منظر از(. ۹۱۷ ص ،۲ ج تا بی نجفی،) نهاد تفاوت آبرو و مال جان، میان باید فقیهان از برخی نظر به که اینجاست

 حفظ به را دیگران و داد راجرپان سلبی مطالبه حقوق فقط اموال ناحیه در و پذیرفت را ایجابی مطالبه حقوق پد با مسلمان آبروی و جان

 جان و آبرو وادی در اما و کند اسقاط را خود اموال از دفاع و حفظ حق واندمیت انسان چنانكه ندانست؛ مكلف مسلمان مال از دفاع و

 یافت مال رساندن وجوب مانند است؛ الزم مسلمان مال در مثبت عمل تحقق موارد، بعضی در هرچند نیتا بهرهمند حقی چنین از خویش

 با( ۹۱۵ ص ،۲ ج ،۹t ۹۲ حلی، عالمه) نیابت و والیت حالت در حفظ وجوب همچنین ،(۹۹۲ ص ،۲۱ ج همان،) حاکم به( لقطه) شده

 تكلیفی وجوب حیوان حفظ هم باز نشود، داده آن به علفی و آب گونه هیچ دهد دستور آن مالك و شود گذاشته امانت حیوانی که هنگامی

 ایجابی مطالبه حفوق توان نمی اموال وادی در ولی ؛(۹۹۹ ص ،۲۷ ج ،[تا لبی نجفی،/  ۱۹ ص ،۵ج ،۹؛۹۱ ثانی، شهید) دارد[ ضمان نه]

 پر فقط مالی حفظ فقیهان، تصریح به آن، بر افزون. دانست احترام دخیل معنای در را( حفظ وجوب) مثبت عمل و پذیرفت مالك برای

 رامح مال اتالف نیز مالك بر بلكه ،(۹۹۲ ص ،۷ج ،۹؛۹۹ ثانی، شهید ،/۹۹۲ ص ،۱ ج ،۹؛۹۱ حلی، عالمه) دیگران بر نه است، واجب مالك

 تفاوتی جهت این از. است «تعرض و تعدی عدم» و «تصرف از مصونیت» همان اموال، در احترام پس باشد؛ واجب آن حفظ آنكه نه است،

 (۳۹۱ ص ،۱ ج ،۹؛۹۱ ثانی، شهید) نیست عرضی و اصلی حرمت میان

 روایت متن در ایجابی حكم بیان

 ستم) سلبی حكم به هم و علیها، ائتمنه من الی عندهُ امانهُ فلیؤدّها کانت من اال( »امانت ادای) ایجابی حكم به هم بینی، روایت متن در

 شد خواهد تأمین هنگامی احترام که کند می داللت ایجاب و سلب میان آمیختگی همین. است شده اشاره انفسكم، تظلموا وال( »نكردن

 دایره در فقط اموال احترام پس است؛ شده بیان اموال مورد در ایجابی عمل تحقق که ویژه به پذیرد؛ تحقق( حفظ وجوب) مثبت فعلی که

 مطالبه حقوق مسلمانان، و میكشد سر نیز «اموالمسلمان از دفاع و حفظ وجوب» دامنه به بلكه نمیگنجد، «آن به تجاوز عدم ومصونیت
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به « علی»حرام( آمده است. واژه  علیكم م وأموالكمک دماء فان علیكم(،)) کلمه مزبور، روایت در همچنین،. دارند اموالشان به نسبت ایجابی

 مفهوم نسبت استعالیی است.

 نمایانگر احترام که است آن نشانه یادشده روایت متن نیز جهت این از. باشد می( و ادا انجام) ایجابی عمل خواستار عهده، بر حق آمدن

 به ۱۷۲ ص ،۹ ج 0 تا بی خمینی، ۷۷ ص ۹۳ ج ۹۹:۱۱ نوردی،بج/  ؛۹۹۱ ص ،۲ بی تا، ج  مراغی، حسینی) است ایجابی مطالبه حقوق

 برذمه ثابت تكلیفی مقابل در حقی هرگاه و دارد یكدیگر یه نسبت مسلمانان متقابل حقوق بیان در ظهور روایت متن اینكه مضافاً ،(بعد

 کند. می ایجابی تكلیف و حقوق بر دالتت باشد،

 لزوم عمل ایجابی در موارد مشابه

 ص ،0 ج ،۹۱۱۹ طوسی،/ ۹۹۷ ص ،0 ج ،۹:۹۱ 0, صدوق،) است احترام دارای زنده انسان همسان مسلمان میت روایات، تصریح پایه یر

۲۱۷ .) 

 تغسیل، که است آن اخبار پارهای ظاهر: »نموده اند برداشت روایات دامان از دانسته، احترام را ایجایی عمل مسلمان، مرده درباره فقیهان 

 و سلبی حكم هم اشیا، از برخی(.۹۵۱ ص ،0 ، ج1040طباطبایی حكیم/ ۱t۱۲۲ ص ،0 ج 0 تا بی تا نجفی،) «است یتم تكریم و احترام

 واجب آنها از نجاست زدودن هم و نكردن نجس هم و اند احترام دارای اسالم فقه در مشاهد و مساجد قرآن، کعبه، مثالً دارند؛ ایجایی هم

 است.

 ،۹ تا،ج بی مراغی، حسینی/ 21-22 ص ،۲ج. تا بی نجفی،/ ۱۹ ص ،۹ ج 1019 یزدی، طباطبایی /111-290 ص 0 ج ، 1041 ) صدر،

 اگر دانست؛ جاری نیز زنده مسلمان درباره احترام معنای در «ایجایی عمل لزوم »از جهت را سخن همین توان می پس ؛(222-092 ص

 دارد. باشد، قطعا و به قوت در مشبه به وجود داشته وجود مشبه در امری

کرد.؛ ولی دو  استنباط موارد همه در را احترام طبیعت در بجایی عمل لزوم یا کلی قاعدهای نمیتوان اینگونه هایی مثال گردآوری از

 احتمال یا اشكال ذیل پاسخ دارد:

 و تطهیر وجوب برای دلیلی اگر و است آمده دست خاص به دالیل از موارد گونه این در مثبت فعل وجوب» رود گمان است ممكن -

 نوعی دنیا، مردم همه داد پاسخ می توان اینجا در ؛«فهمیدند نمی احترام نفس دامان از را ایجابی عمل لزوم مردم، عرف نبود، میت تدفین

 شیوه هب را( انداختن دریا به و سوزاندن یا) تدفین مراسم چنانچه بینند؛ الزم می شان مقدسی مكانهای یا مردگان درباره را مثبت فعلی

 .دهند می انجام شان خاصی

 در اند، کفایی وجوب زمره ،از مشاهد و مساجد قرآن، تطهیر ،مانند یادشده های مثال در ایجابی عمل انجام که احتمال این همچنین، -

 است؛ همگان عهده بر ایجابی عمل وجوب زیرا نیست؛ زا آسیب نیز است مردم فرد فرد عهده بر و عینی واجبات جرگه از احترام که حالی

 هرگاه نیز بحث مورد در. ماند نمی باقی دیگران برای حكم موضوع مذکور، های مثال در یكی سوی از مثبت عمل گرفتن صورت با ولی

 بود. نخواهد دیگران مشارکت به نیازی بپردازند، مسلمان از دفاع و حفظ به اشخاصی

  روایت قلمرو

 باره این در ،یابد جریان ایجابی مطالبه حقوق وادی در احترام قاعده و باشد داشته م داللتاحترا قاعده بر منی حدیث اینكه پذیرش

 : داد تفصیل ذیل موارد در توان نمی شد{ بیان اموال و نفوس میان که تفصیلی بر }افزون

 انسانی عوامل و طبیعی بالیای میان تفصیل
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 تهدید معرض در آدمیان سوی از مسلمان جان و آبرو هرگاه است ممكن چگونه. داد تفصیل نمیتوان طبیعی بالیای و انسانی عوامل میان 

را  مسلمان سیالب، نفوس و بهمن مانند طبیعی عوامل که زمانی و باشد تكلیف( ایجابی مطالبه حقوق) مثبت عمل گیرد. قرار نابودی و

  دیگری الزم نباشد؟آنها بر  حفظ و نیابد راه ایجابی مطالبه حقوق سازد، نابودى و زیان دچار

 تفصیل میان نابودی و کاستی

گاه جان و آبروی مسلمان گرفتار ورطه نابودی می گردد؛ مثال شخصی، مسلمان را به رگبار بندد. گاه ذات شخص در معرض نابودی 

حكم مثبت، تفاوتی  نیست؛ ولی در صورت حفظ نشدن، دچار کاستی می شود. بر فرض داللت قاعده احترام بر حقوق مطالبه ایجابی یا

 میان هر دو حالت نیست؛ چون مالك صدق زیان و فروشكستن حرمت است که در هر دو صورت فراهم اند.

 روایت حرمت مومن

دلیلی بر « حكم تكلیفی بر حكم وضعی»روایت دیگری که مستند قاعده احترام است روایت حرمت مومن است. داللت این روایت عالوه بر 

 جابی از این قاعده می باشد. درباره داللت آن نیز تذکر داده اند:فهم حق مطالبه ای

در صورتی می تواند از دلیل های ضمان قهری قرار گیرد که حكم وضعی را افاده کند. پاره ای از فقیهان محتوای روایت یاد شده را 

دری مومن، سخنی از ضمان مدنی ندارند. پس فراز دانسته اند؛ چون سه فراز آن، ناسزاگویی و درگیری و پرده « حكم تكلیفی»منحصر به 

/آخوند خراسانی 211،ص2،ج1119/ماقانی 79،ص 1047چهارم آن، احترام مومن، نیز برهنه از مسئولیت مدنی خواهد بود.)اصفهانی، 

 (12،ص1040

 به طور کلی درباره استنباط ناپذیری ضمان از قاعده احترام گفته اند:

شدن مالی، دلیل ضمان مثل یا قیمت نیست؛ زیرا احترام شیء به معنای روان بودن هتك آن است و هتك  قاعده احترام در صورت تلف

هنگامی است که چیزی مورد تعرض و تصرف به شكل غیر شرعی واقع شود. همچنین گفته اند: پس از نابود شدن مالی موضوعی نیست تا 

 (.111ص 2،ج1119احترام آن صدق نماید)مامقانی، 

 االت مذکور این گونه پاسخ داد اند:به اشك

هر »اوال معنای احترام وابسته به تحقق ضمان است. چون اگر قاعده احترام مستلزم ضمان نباشد؛ بی معنا خواهد بود زیرا دلیل احترام

 را نفی می نماید.« آنچه منافی احترام است

 راه از چنانچه مزاحمت رفع و نارواست شكنی، مزاحمت و حرمت ثانیا وابستگی رفع مزاحمت به تحقق ضمان است یعنی پیدایش و ادامه

 است صادق مزاحمت رفع نیز بعد از تلف شیء قیمت یا مثل دادن با عرف، نگاه از پذیرد، می صورت شده، گرفته آنچه برگرداندن

 .(۷۱ ص ،۹ ج ،۹۹۱ بحرالعلوم،)

 با فقط آن رفع و دارد پیوستگی حالت مزاحمت چون است؛ مردود اشد،ب صادق مزاحمت تا نیست مالی مال، نابودشدن از پس که ادعا این

 است مزاحمت بقای نوعی ،[ تدارك با حتی] مزاحمت از برنداشتن دست زیرا میباشد؛ امكانپذیر گرفته، قرار تصرف مورد آنچه تدارك

 ضمان آن الزمه باشد، منحصر تكلیفی كمح به روایت متن اگر حتی ؛پس(۱۲۹ ص ،۹ ج ،۹؛۹۲ همو،/ ۱۵ ص ،۹۳۹۱  اصفهانی،/  همان)

 (.۹۲ ص ۱ ج ،۹؛۹۱ جزایری، مروج) است

 با حیثیت این احترام و رعایت: ملكیت حیثیت. ۹: میباشد حیثیت دو دارای مسلمان مال زیرا است؛ ضمان تحقق به مالیت وابستگی ثالثاً

 با برخورد همانند مال با که است آن شان، این احترام و عایتر: مالیت حیثیت. ۲ شود؛ می حاصل او اذن بدون دیگری مال نكردن تصرف
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 خواهد برابر مالیت عدم با تدارك، عدم. است اتالف و استیفا صورت در نمودن مالیت،تدارك رعایت. نپذیرد صورت ندارد، مالیت که چیزی

 (.۱۲۲ ص ،۹ ج ،۹؛۹۲ همو،/ ۱۵ ص ،۹۳۹۱ اصفهانی،) بود

 و بوده گستردهتر آن دایره یا است احترام مورد با انسان مال و جان فقط یادشده، مدارك براساس آیا: شود پرسیده است الزم اینجا

 کم وأغرآض واژه بدون ها، نقل پارهای در افته اکرم رسول خطبه که است درست گفت باید پاسخ در گیرد؟ فرامی نیز را معنوی زیانهای

 معنوی خسارت تدارك مستندات از احترام قاعده ذیل، نكته سه به تكیه با ولی ؛(۲۷۱ ص ،۷ج ،۹۱۱۷ کلینی،) است گردیده استنساخ

 :شد خواهد

 براساس وانگهی ،(۲۹۲ ص ،۹۲ج ،۹۳۹۲ نوری،) اند نموده نقل« اموالكم و کم دماء» با همراه را «اعراضكم» کلمه راویان، برخی اول، 

 می قرار عمل مورد دارد تر افزون عبارت آنكه باشد، داشته افزونتری بارتع یكی و باشند مضمون یك دارای متن دو هرگاه عقالیی، قاعده

 در آن وجود دارد.«اعراضكم »خواهد گرفت که واژه قرار فقهی برداشت مستند حدیثی نیز گیرد. اینجا

ه ها و حقوق معنوی دوم مدرك قاعده ی احترام فقط خطبه رسول اسالم)ص( در منی نیست. آیات و روایات فروانی بیانگر حرمت سرمای

 انسان مسلمان می باشد.

در اسالم ارجمند است « مال»و « خون»سوم عقل به جریان قاعده احترام در مورد حقوق معنوی اذعان دارد. در توضیح باید گفت چنانچه 

 نیز از نگاه آموزه های دینی گرامی داشته می شود.« عقل»و « آبرو»

 قاعده احترام و غیر مسلمان

قرار دارد ولی ایت تعبیر برای آن است که همگان به سخن پیامبر گوش دهند و اندیشه « ایهاالناس» حدیث منی هر چند عبارتدر آغاز 

و آگاه باشند که مسلمان حرمت ذاتی دارد و کافران نیز باید احترام مسلمان را نگاه « ایهاالناس اسمعوا ما اقول لكم واعقلوهٌ عنَّی» کنند

 فقه در راحت و قرینه در حدیث منی نبود همین تعبیر کافی بود که احترام مخصوص مسلمان است. چنانچه گذشتدارند. اگر هیچ ص

 می گردند: گروه سه انسانها دسته بندی یك در پس. است رفته سخن عرضی و اصلی حرمت از امامیه،

: قرارداد طرف کافران -. دیگرند هم آبروی و مال و جان احترام به مكلف و ذاتی، و اصلی حرمت دارای جماعت، اپن: مسلمان امت -

 حرمت از مدنه و امان و معاهده بقای زمان تا که( بسی آتش) مدنه حال در و مستامن و معاهد هستند، اسالم پناه در نحوی به که کافرانی

ص  10بی تا، ج   نجفی، /209 ص 19، ج 1022عرضی بهره مندند و آسیب رساندن به جان و مال و آبروی شان ضمان دارد ) طباطبایی

 (. 120 ص ،29ج همان، /112

 دارند، مالی عبادات به تكلیف آنكه دلیل به چند هر نیستند، مستأمن یا معاهد و نگردیده اسالم ذمه وارد که کافرانی: حربی کافران -

 الغطا، بی تا کاشف) گرفت را شان اموال سازی چاره یا پیروزی با میتوان و ندارد احترام آنان اموال ولی هستند؛ اموالشان مالك

 مغنیه،) است رفته کار به اندك بسیار( مطلق مورت به) «غیر عمل و مال حرمت یا انسان، حرمت تعبیر» امامیه، (. درفقه197،ص0،ج

 (.۹۷۹ص  ۳ج  ۹۳۲۹

 آن قلمرو و میكند اثبات آنان به نسبت را ایجایی و حقوق سلبی و دارد مسلمان آبروی و مال جان، حرمت بر داللت احترام قاعده بنابراین

 .دارد داللت آن حقوق بر الضرر قاعده که برخوردارند سلبی مطالبه حقوق از آنها نهایت در نیست و غیرمسلمانان شامل

 قاعده احترام و ال ضرر

می  جاری الضرر قاعده دامنه در احترام هقاعد تعبیر گویاتر، به و می یابند هماهنگ رابطه مسئولیت ارکان عرصه در والضرر احترام قاعده

 شود. 
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 با این وجود از دید استادان و پژوهشگران این حوزه ارکان مسئولیت عبارت اند از:

ضمان  باشد، فراهم( آن نوع هر به) تدارك و ترمیم زمینه و گردد وارد دیگری به ناروایی پان از آنكه بدون و ضرر غیاب در .وجود زیان:1

 همین. شمرد با قهری ضمان موجبات از دیگر تعبیر در) مدنی مسئولیت ارگان از را زیان، وجود» توان می پی یافت، نحواهد تحلیل قهری

 آن گرفتن نادیده که است مسئولیت مبنای جایی در احترام قاعده یعنی است، الضرر قاعده و احترام قاعده تالقی قرارگاه زیان، وجود

 عمل انجام با بتواند شخصی گیرد، قرار آسیب مورد محترمی نفس هرگاه. آورد بار به معنوی یا ادیم زیان محترم، شخصی به نسبت

 نسبت ایجابی مطاله حقوق بر داللت که - احترام قاعده اساسی بر ندهد، انجام را ایجایی عمل این اگر ولی نماید؛ دفع را آسیب آن مثبت،

 ضروری« ضرر وجود »غیرمسلمانان ضمان برای الضرر قاعده مبناشدن در چنانچه د؛آم خواهد پدید مسئولیت ، - داشت مسلمانان به

 .احترامی بی هر نه باشد، می آور مسئولیت «احترامی زبان آور بی» پیوندد؛ می الضرر حوزه در نحوی به احترام قاعده پس. است

 .باشد زا زبان غیرمستقیمیا مستقیماً که است عملی ارتكاب مسئولیت، ارکان از یكی: بار زبان فعل .2

 یا جان که جایی در«  فعل ترك» مورد در نمی یابد؛ ولی تحقق قهری ضمان باشد، نداشته زیانی ولی پذیرد؛ انجام عملی که صورتی در 

 بتیمث عمل هیج ولی نماید؛ جلوگیری شكنی حرمت ازورود ایجابی عمل انجام با شخص بتواند گیردو قرار تعرض مورد مسلمانی آبروی

 فعلی ترك مانند ،«فعل ترك» گوناگون های گونه به مختلف های بحث در امامیه، فقیهان داشت؟ خواهد مسئولیت باز آیا ندهد، انجام

 ثانی، شهید/ ۹۹۱. ص ،۱ج بی تا، نجفی،/ ۱۵۱ ص ،۱ ج ،۹t ۹۲ حلی، عالمه/  ۹۷۲ ص ۷ ج تا بی طوسی،) محافظت وظیفه با همراه

 ضرر انحصاری سبب که فعلی ترك یا( ۹۳۹ص ،۲۱ ج ،۹۳۹۷موسوی سبزواری،  با ۹۵۲ ص ،۹۹ ج ،۹۹۹ و،هم ۹۱۷۹ ص ،۹۵ ج ،۹؛۹۱

 قاعده تقصیل در میتوان آنها از که اند داشته اشاره( ۹۵۲ص۲۱ج ۹۳۹۷سبزواری، موسوی /۲۱۹ص  ،۳ج  ۹۳۹۲ حلی، محقق) باشد،

 در را زیان اعمال گستره در قاعده دو این است، الضرر قاعده و احترام هقاعد تالقی یدآوری دارد، اهمیت اینجا آنچه. گرفت بهره احترام

 موقعیت در مسلمان آبروی هرگاه، یعنی میشود، استنباط احترام قاعده از نیز «تسبیبی احترام» میرسد نظر به. میگیرند قرار همان حوزه

 آن زیان، مباشر فاعل بر عالوه گردد، زبان سبب او ترك عمل و نماید فعل ترك ولی کند؛ پیشگیری آن از بتراند شخص گیردار قرار آسیب

 محافظی، وظیفه به مسبوق فعل ترك و است احترام قاعده مفاد مسلمان آبروی از محالظت زیرا داشت؛ خواهد مسئولیت نیز شخصی

 باشد. می آور مسئولیت

 و زبان میان «سببیت رابطه» وجود دانان، حقوق نی از نگاهمد مسئولیت ارکان از شد یكی اشاره که گونه همان: سببیت رابطه وجود .1 

 میان( همان) «عرفی اسناد» فقیهان، از برخی تعبیر به یا گردد او به منسوب و بوده مرتبط ضرر فاعل و عمل است. ضمان بار زیان عمل

 در هرگاه شود، می شمرده ضرر اعده احترام و الاسناد عرفی نیز محل تالقی ق با سببیت رابطه لزوم زننده وجود داشته باشد. زیان و زبان

 احترام قاعده دریافت؛ توان می که اینجاست. نمیگردد محقق ضمان باشد، وجود نداشته انتساب و رابطه این زیان و احترامی بی بین

 دارای که غیرمسلمانی و می پیوندد الضرر قاعده به نحوی به فراوان های حوزه در ولی است؛ مسلمانان به نسبت قهری ضمان مبنای

 عرضی حرمت غیرمسلمانی که مقابل در مسلمان بنابراین. است مند بهره خسارات پرداخت در ضرر قاعده ال از صرفاً است عرضی احترام

 جان و مال به نسبت محافظت از ترك و نیست ایجابی نحو به غیرمسلمان و آبروی مال جان، حفظ به مكلف او و ندارد ایجابی تكلیف دارد

 . باشد نمی مسلمان برای آور مسئولیت او

 

 

 

 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 نتیجه

 بر وضعی حكم مسلمان، آبروی و مال جان، به تعرض بودن حرام تكلیفی حكم بر عالوه توان می مؤمن حرمت روایت و منی از خطبه

 عالوه ایجابی حكم شامل تكلیفی حكم که شد اثبات فقهی، شواهد به توجه با مقاله این در. کرد استفاده نیز را خسارت پرداخت مسئولیت

 که صورتی در و اند مكلف یكدیگر آبروی و جان مال، حفظ به یكدیگر به نسبت مسلمانان اینكه نگرش این ثمره. هست نیز سلبی حكم بر

 به نسبت مسلمان ولی بود؛ خواهند خسارت جبران مسئول باشد، موجود مسئولیت گانه سه ارکان و ندهند انجام را  تكلیف این

 در و بود خواهد مسئولیت سبب آنان آبروی و مال جان، به تعرض صرف بوده، عارضی آنان احترام زیرا ندارد؛ مسئولیتی چنین غیرمسلمان

 مدنی قهری مسئولیت ضمان نهاد مورد در فقیهان کتب بررسی نیست وی متوجه مسئولیتی آنان آبروی یا و مال جان، حفظ عدم صورت

 آن مانند و ید قاعده ذیل عناوینی مانند آنان آنچه که است مطلب این بر گواه گفته، پیش موضوع درباره شده حمطر قواعد در دقت و

 پاسخ می پرسش، این به مسئولیت مبنای شود؛ زیرا دانسته یكی مسئولیت مبنای با نباید و است مسئول تعیین مبنای کرده اند. مطرح

 پرداخت مسئول کسی چه که است پرسش این به مسئول، پاسخ تعیین مبنای که حالی در شد،داشته با وجود مسئولیت باید چرا که دهد

 ،(اَعـراض و نفـوس بـاب در کم دست) احترام گفت باید نهایی داوری در.است شده وارد شخصی به که. می باشد زیانباری خسارت

 صرف یعنی نمیرساند؛ را احترام کامـل معنـای نكردن تكه زیرا است؛ «نمودن تعظیم» به نزدیك و «نكردن هتك» از فراتر مفهـومی

 به هرگاه. است «مثبت فعل» نوعی با همراه عرف منظر از احترام از بلكه نیست، احتـرام عـرفپـذیر و تمـام مفهـوم «فعل انجام عدم»

 آبروی ریزش از جلوگیری جهت در تالش ـهبلك اسـت، داشـته نگه را آن احترام گفت نمیتوان معنا تمام به نشود، تجاوز مسلمان آبـروی

 .بود خواهد احترام مسلمان،
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