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Abstract
Human work and activity as an important element have a significant role in the
production cycle and economy of any society and if it is disrupted, the whole
economy and production cycle will be harmed seriously. Depriving a person of
work and income and the necessity of compensation for its damage is among the
issues in Islamic law in the field of human labor. Most of the earlier jurists do not
consider a fix guarantee for wasting human labor. However, some contemporary
jurists have decreed in favor of the guarantee in this regard. Therefore, using a
descriptive-analytical method, this article has evaluated this issue. Then, the
opinions of the jurists, the existing laws, the judgments of the courts, and the
invocation of certain jurisprudential rules have been analyzed and examined, and it
has been concluded that the one who deprives a person of normal business and
income of employment is responsible for compensation for the damages based on
the days of deprivation.
Keywords: Guarantee, Labor Force, Jurisprudential Rules.

 Corresponding Author, Email: z.hajian@scu.ac.ir

پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،1بهار 1022
صفحات ( 221-213مقاله پژوهشی)

بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی
*1

هره حاجیا فروشانی  ،عبدالحسین رضایی راد

9

 .1استادیار ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه شهید چمران اهواز،
اهواز ،ایران
 . 2دانشیار ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه شهید چمران اهواز،
اهواز ،ایران
(تاریخ دریافت1931/22/20 :؛ تاریخ پذیرش)1931/23/29 :

چكیده
کار و فعالیت انسان عنصر مهمی در چرخۀ تولید و اقتصاد هر جامعه محسوب میشود .باهطاوری کاه اگار در کاارکرد
نیروی انسانی یک جامعه اختالل ایجاد شود ،اقتصاد و چرخۀ تولید دچار آسیب جدی خواهد شد .یکی از مسائل مهمی
که در حقوق اسالم در زمینۀ نیروی کار انسان مطرح شده ،مسئلۀ محروم کردن شاصی از کار و تحصیل درآمد و لازوم
جبران خسارت ناشی از آن است .اکثر فقهای متقدم در اتالف نیروی کار انسان ،ضمان را ثابت نمیدانند .منتهای برخای
از فقهای معاصر در این زمینه ،به ضمان حکم دادهاند .لذا در این مقاله با روش توصیفی  -تحلیلی این موضوع ارزیاابی
خواهد شد و با تحلیل و بررسی نظریات فقها ،قانونهای موجود ،آرای محاکم و استناد به قواعد مسلم فقهی این نتیجاه
حاصل شده است که اگر شاص محرومشده از اشتغال ،بهطور متعارف دارای کسبوکار و درآمد باشد ،کسی کاه ماانع
کار او شده ،به نسبت ایام محرومیت ،ضامن و مسئول جبران خسارت است.
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ضمان ،قواعد فقهی ،نیروی کار.
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مقدمه
با دقت در زندگی افراد جامعه مشاهده میشود که گاهی شاصی سبب هدر رفاتن نیاروی
کار شاص دیگری میشود و بهتبع آن منافعی که در آن زمان بایاد بهارهبارداری مایشاد،
فوت شده است  .البته در برخی موارد خود انسان در اتالف وقت و نیروی کار خود مقصار
خواهد بود که در این موارد هی بحثی در عدم ضمان وجود ندارد و از محل بحث خاارج
است .بحث در مواردی پیش میآید که شاصی با ظلم و غلبه ،نیروی کار انساانی را تلاف
میکند .مثلاینکه با ربودن یا گروگان گرفتن و حبس ناروای شاص ،او را از زندگی عادی
و کسب درآمد محروم می کند .در این موارد در حقوق جزا مسئولیت کیفری ظالم مشاص
شده است ،اما قانون مدنی نسبت به ضمان او در مقابل اتالف نیروی کاار شااص سااکت
است .حال ساالی پیش میآید که آیا درآمدی که شاص میتوانست در آن زماان تحصایل
کند ،قابل مطالبه است؟ البته موضوع بحث به موارد مذکور محدود نیسات ،بلکاه مصاادیق
دیگری را نیز شامل میشود .مانند اینکه کسی در اثر ممانعت از ورود شاصی به محل کاار
خود یا با قطع آب یا برق محل کار او (در مواردی که آب یاا بارق بارای انجاام کاار الزم
است) یا در اثر وارد آوردن نقص یا آسیب باه ابازار کاار دیگاری 7یاا در اثار وارد آوردن
جراحت و مصدوم کردن شاص و بهطور کلی به هر طریقی ،سبب اتاالف نیاروی کاار او
شود؛ آیا فرد مسبب ،ضامن درآمد آن ایام شااص محارومشاده از کاار و مسائول جباران
خسارت است؟با توجه به مطالب مذکور اهمیت موضوع بحث بهخوبی روشن میشاود .در
حقیقت وجود این خأل و سکوت قانون مدنی در برابر آن ،سبب شد که مقالۀ حاضر به این
 .1در مواردی که موضوع اتالف ،منافع اموال باشد ،مانند جایی که وسیلۀ کار شاصی را غصب یا معیوب کناد و
مالک آن برای مدتی از منافعی که میتوانسته است با آن وسیله کساب کناد ،محاروم شاود ،ظااهر ًا ضامان مناافع
پذیرفته شده است .زیرا منافع اموال از مصادیق اموال محسوب میشوند و همانطور که از باین باردن خاود اشایا
اتالف است ،نابودی منافع اموال اعم از مستوفات و غیرمستوفات هم نوعی اتالف تلقی میشود و ضمانآور است
و شاص متلف ضامن اجرتالمثل آن وسیله در آن ایام خواهد بود (هاشمی شاهرودی1029 ،ب ،ج .)901 :2
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موضوع از نظر فقهی اختصاص یابد .در حقیقت هدف در مقاله ایان اسات کاه باا بررسای
نظریات فقها ،قانونهای موجود و آرای محاکم قضایی ،پاسخ مناسبی بارای مسائلۀ ماذکور
ارائه شود تا در تدوین ،تکمیل یا اصالح قانونها استفاده شود.
در رابطه با پیشینۀ موضوع ،اگرچه فقها در کتاب غصب به این موضوع اشارهکردهاند ،با
توجه به جستوجوهای انجامگرفته تحقیاق منساجمی کاه نظریاات ماتلاف را تحلیال و
بررسی کند ،در این زمینه یافت نشد و فق در کتاب «قواعد فقه» دکتر محقق داماد و کتاب
«قواعد فقه» دکتر رضایی راد در بحث "ضمان ید"بهطور ماتصر و در حد طارح موضاوع
در این رابطه صحبت شده و در برخی نوشتههاا نیاز باهطاور ماتصار و پراکناده مشااهده
میشود .مثالً در مقالۀ "تفویت منفعت و مبانی ضامانآوری آن" (فصایحزاده- 213 :1932،
 )211و مقالۀ "تحلیل فقهی  -حقوقی خسارت ناشی از تفویت منفعت" (کرمی31 :1931 ،
  )110موضوع اصلی تفویت منفعت بوده و ضمان ناشی از حبس انسان ،بهعنوان یکای ازمصادیق تفویت منفعت در کنار سایر مصادیق مطرح شده است .همچنین در مقالۀ "ضامان
منافع با تکیه بر آرای امام خمینی" (کالنتری و سعادت )229 - 111 :1932 ،موضوع مقالاه
ضمان منافع بوده و به اعمال انسان بهطور ماتصر و بهعنوان یکی از مصادیق ضمان مناافع
اشاره شده است .اما در این مقاله موضوع مذکور بهطورمستقل بررسی و سعی شاده اسات
که با استناد به قواعد فقهی و بررسی آرای محاکم قضایی ،قاعدهای کلی در ضامان نیاروی
کار انسان ارائه شود تا در جهت اصالح قانونهای موجود یا تدوین مقررات جدید راهگشا
باشد.
در کتب فقهی این بحث با عنوان "حبس حر" مطرح شده است .یعنی اگر انسان آزادی
حبس شده و در اثر حبس از کسبوکار و تحصیل مناافع در آن زماان محاروم شاود ،آیاا
حابس ضامن منافع اوست؟ البته شایان ذکر است که فقها در جاییکه انسان محرومشاده از
کار عبد کسی باشد یا در آن زمان ،اجیر باشد یا اینکه شاص ظاالم از منفعات او اساتفاده
کرده و او را به کار اجباری واداشته است،ضمان آن شاص را قطعای دانساتهاناد (حساینی
عاملی ،1013 ،ج  .)13 :11بنابراین محل اختالف فقها در جایی است که انسان محرومشده
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از کار ،حر بوده و اجیر کسی نباشد و از طرف دیگر از نیروی کار او استفاده نشاده باشاد.
در این مورد دو نظر باین فقهاا وجاود دارد کاه در مقالاۀ حاضار باه نقاد و بررسای آنهاا
پرداختهایم و مسئله با توجه به قواعد فقهی تبیین خواهد شد.
نظر اول :عدم ثبوت ضمان
همانطور که در مقدمه اشاره شد ،فقها موضوع ضمان کار را تحت مصاداق حابس مطارح
کردهاند .مشهور فقهای متقدم معتقدند در صورتیکه شاصی انسان آزادی را حابس کناد و
بهتبع آن منافعی که میتوانست در آن زمان تحصایل کناد را ضاایع کناد ،شااص حاابس
ضامن کار و درآمد شاص محبوس نیست (محقق حلی ،1021 ،ج 111 :9؛ عالماه حلای،
 ،1019ج 220 :2؛ فارالمحققین حلی،1911 ،ج 229 :2؛ سایوری حلای ،1020 ،ج 01 :0؛
شهید ثانی ،1019 ،ج 102 :12؛ حساینی عااملی ،1013 ،ج 10 :11؛ نجفای ،1020 ،ج :91
02؛ نایینی ،1021 ،ج 103؛ صیمری ،1022 ،ج 19 :0؛ محقق کرکای ،1010 ،ج .)222 :00
این فقها برای نظریۀ خود به چند دلیل استناد کردهاند که به شرح ذیل است:
دلیل اول که بیشتر فقها به آن استدالل کردهاند ،این است که شاص حر ماال نیسات و
عمل او هم بهتبع او مال محسوب نمیشود .در حالیکه قاعادۀ ضامان یاد فقا در جاایی
جاری میشود که چیزی که تحت ید قرار گرفتاه اسات ،ماال باوده و دارای مالیات باشاد
(نجفی ،1020 ،ج 93 :91؛ شوشتری ،1020 ،ج 32 :12؛ وجدانی فار ،1020 ،ج 122 :19؛
ترحینی عاملی ،1021 ،ج .)22 :1
دلیل دوم این است که منافع انسان آزاد در قبض خودش است و از آن استفادهنشده تاا
ضمان داشته باشد .بهعبارت دیگر چون انسان آزاد قابل استیال نیست ،پس مناافع او کاه در
قبض خودش است ،نیز قابل استیال ناواهد بود؛ بنابراین قاعادۀ ضامان یاد در آن جااری
نمی شود (حسینی عاملی ،1013 ،ج 12 :11؛ شهید ثانی ،1019 ،ج 113 :12؛ نجفی،1020 ،
ج 01 :91؛ نایینی ،1919 ،ج 01 :1؛ محقق حلی ،1021 ،ج  ،111 :9صایمری ،1022 ،ج :0
19؛ شهید ثانی ،1012 ،ج 21 :1؛ عراقی.)01 :1021 ،
دلیل سومی که برای عدم ضمان به آن استناد شده ،این است که عدم ضمان منافع حر ،به دلیال

بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی 230 

عدم تحقق استیال نیست؛ زیرا استیال بر انسان آزاد ،از نظر عرفی ،بر حبس انساان و محاروم کاردن
او از کار ،صادق است .بلکه برای جریان قاعدۀ ضمان ید و اثبات ضمان منافع انسان ،بایاد صادر و
ذیل قاعده ،بر موضوع صدق کند .در حبس انسان و محروم کردن او از کار ،استیالی بار او صادق
میکند؛ اما ذیل قاعده یعنی "اداء" صدق نمیکند .زیارا صادق "اداء" متوقاف بار ایان اسات کاه
مأخوذ غیر از مأخوذٌمنه باشد تا بتوان شیء اخذشده را به او ادا کرد (نایینی.)103 :1021 ،
دلیل آخری که برای عدم ضمان به آن اساتناد شاده ،برائات از اساتقرار ضامان اسات
(حسینی عاملی ،1013 ،ج  .)12 :11مقصود این است که با توجه باه اشاکالهاایی کاه در
استناد بهقاعدۀ ید برای اثبات ضمان در این موضوع وجود دارد ،شک پیش میآیاد کاه آیاا
شاصی که انسان آزادی را از منافعی که میتوانست در مدتزماانی کساب کناد ،محاروم
میکند ،آیا ضامن منافع او در آن مدت است؟ و از آنجا که این شک ،شک در اصل تکلیف
است ،اصل برائت جاری میشود.
شایان ذکر است که اگرچه فقها بحث ضمان کار را در حبس انسان مطرح کاردهاناد ،منتهای
ادلهای که بهکار بردهاند ،عمومیت دارد و شامل محرومیت از کار باه هار ساببی مایشاود .زیارا
عمده دلیل مورد استناد آنها این است که عمل انسان مال محسوب نمیشود و قابال اساتیال هام
نیست .لذا قاعدۀ "علی الید" بر ضمان عمل انسان داللت ندارد .از طرف دیگر معتقدند کاه تنهاا
دلیل قابل استناد در ضمان کار شاص محبوس ،قاعدۀ "علی الید" اسات و باه دلیال اعتقااد باه
عدم مالیت و عدم ملکیت اعمال انساان ،قواعاد اتاالف و الضارر را مثبات ضامان نمایدانناد
(هاشمی شاهرودی1029 ،ب ،ج  .)901 :2بنابراین وقتی آنها در حبس که یاک نحاوه از سالطۀ
محقق است ،ضمان را ثابت نمیدانند؛ در سایر موارد که حبس و استیالیی در کار نیسات ،بلکاه
کسی بدون استیال ،سبب محرومیت شاص از کار شده است (مانناد مثاالهاایی کاه در مقدماه
گذشت) ،با توجه به ادلۀ مورد استناد آنها ،ظاهراً ضامان را ثابات نمایدانناد .برخای از فقهاای
معاصر نیز از کالم این فقها همین برداشت را داشتهاند و عدم ضمان در صاورت مناع از اشاتغال
را الزمۀ کالم فقها در عدم ضمان کار در حبس انسان تلقی کردهاند (فاضل لنکرانای01 :1023 ،؛
هاشمی شاهرودی1029 ،ب ،ج .)901 :2
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نقد و بررسی این نظریه

دقت در استدالل فوق نشان میدهد که قائالن به این نظریه ،اثبات ضمان در اتالف نیاروی
کار انسان را در قاعدۀ ضمان ید منحصر میدانند .لذا تمام اشکاالت حاول اساتناد باه ایان
قاعده برای اثبات ضمان است و چون به نظر ایشان قاعدۀ ضمان ید ،قابلیت اثباات ضامان
در منافع انسان را ندارد ،قائل به عدم ضمان شدهاند .این نظریه از دو جهت ایراد دارد ،یکی
از جهت اشکالهایی که برای اثبات ضمان بهوسیلۀ قاعدۀ ید وارد شده که در اینجا به آنهاا
پاسخ داده میشود و دیگری در جهت انحصار دلیل ضمان در قاعدۀ ضمان ید است که این
ایراد در راستای تبیین نظریۀ بعدی پاسخ داده خواهد شد.
در پاسخ به دلیل اول این نظریه باید گفت ،ادعای عدم مالیت عمل انسان چیزی نیسات
که همۀ فقها بر آن اتفاقنظر داشته باشند؛ بلکه بسیاری از فقها معتقدند که عمل انسان ماال
است (امام خمینی ،1021 ،ج  013 :1و 90؛ نایینی ،1019 ،ج 31 :1؛ اصفهانی ،1011 ،ج :1
10؛ طباطبایی حکیم ،بیتا1 :؛ موسوی خویی ،بیتا الف ،ج 1 :2؛ سابزواری ،1019 ،ج :13
01؛ گلسایگااانی21 :1933 ،؛ تبریاازی ،1010 ،ج 1 :2؛ حسااینی حااائری ،1029 ،ج 121 :1؛
مکااارم شاایرازی11 :1021 ،؛ حسااینی روحااانی ،1012 ،ج  113 :3و ج 29 :11؛ آخونااد
خراسانی .)9 :1020 ،زیرا مالیت از اعتبارات عقالیی اسات و در اشایا باهلحااظ رغبات و
تمایل انسان نسبت به آن و توقف نظام اجتماع بر آن اعتبار میشود (اصفهانی ،1011 ،ج :1
10؛ طباطبایی حکیم ،بیتا1 :؛ سبزواری ،1019 ،ج 212:10؛ حسینی روحاانی ،1012 ،ج :3
 111و ج 29 :11؛ آخوند خراسانی .)9 :1020
بهعبارت دیگر مالک مالیت داشتن شیء قابلیت انتفاع از آن تلقی شده اسات .یعنای مالیات
دایرمدار انتفاع محسوب میشود .لذا هر آنچه دارای منفعت مقصودۀ عقالیی بوده و در شاریعت
هم این منفعت حالل باشد ،مال محسوب میشود (موسوی خویی ،بیتا الف ،ج 0 :2؛ انصااری،
 ،1911ج 132:1؛ سبزواری ،1019 ،ج 121:23؛ طباطبایی یزدی.)1 :1911 ،
بر اساس تعریفهای فوق معلوم میشود که عمال انساان ماال اسات .زیارا از طرفای
منفعت مقصودۀ عقالیی و محللۀ شرعی دارد و نوع انسانها نسبت به آن رغبت دارند و در
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ازای آن عوض پرداخت میکنند و از طرف دیگر ،نظام اجتماع بر آن متوقف اسات .لاذا از
لحاظ مالیت فرقی بین عمل عبد و عمل انسان آزاد وجود ندارد.
عالوه بر این اگر عمل حر مال نبود ،اجارۀ آن صحیح نباود .زیارا اجااره از معاوضاات
است و به اموال تعلق میگیرد و عوضین باید قبل از عقد مال باشاند (ناایینی ،1919 ،ج :1
02؛ امامی خوانساری ،بیتا10 :؛ عراقی .)01 :1021 ،اگر کسی اشکال کند که عمال انساان
بعد از وقوع اجاره بر آن مال میشود ،این سان صحیحی نیست ،زیرا اجاره از عقود اسات
و خود اجاره سبب تغییر ماهیت در امری نمیشود (عراقای .)01 :1021 ،بلکاه اگار عمال
انسان طبیعتاً و صرفنظر از وقوع اجاره بر آن مال باشد ،اجارۀ آن صحیح است و اگر ماال
نباشد ،اجارۀ آن صحیح نیست.
همچنین کسانیکه دلیل دوم ،یعنی عدم استیال را در عدم شمول قاعادۀ یاد نسابت باه
عمل شاص آزاد مطرح میکنند ،معتقدند در ضمان ید استیال شارط اسات و عمال انساان
قابل استیال نیست .یکی از دالیل مهمی که انسان آزاد را قابل استیال نمیدانند ،این است که
معتقدند منافع تابع عین است ،پس استیالی بر منافع تابع استیالی بر عین خواهاد باود و از
آنجا که انسان آزاد قابل استیال نیست ،پس مناافع او هام ،کاه عمال اوسات ،قابال اساتیال
ناواهد بود .در حالیکه این پیشفرض صحیح نیست ،زیرا استیال از مفااهیم عرفای اسات
(اصفهانی ،1011 ،ج 911 :1؛ حسینی میالنی )11 :1931 ،و از نظر عرفی استیال بار حابس
حر صادق است (اصفهانی ،1011 ،ج 911 :1؛ حساینی میالنای11 :1931 ،؛ ناایینی:1021 ،
 )103یعنی از نظر عرفی استیالی بر منفعت صرف نظر از استیال بر عین قابل تحقق اسات.
مثالً در اجارۀ اشااص ،استیال بر نفس اجیر صورت نمیگیرد اما استیال بر مناافع او تحقاق
مییابد (طباطبایی یزدی ،1021 ،ج  )11 :1بنابراین در صدق اساتیال بار مناافع ،عارف باین
حبس عبد و حبس حر تفاوتی نمیبیند .فرض کنید شاصی عبادی داشاته باشاد کاه او را
آزاد کند ،اما مقارن با آزاد کردن ،او را حبس کند ،عرف بین استیالی قبلای معتاق بار ایان
شاص که بهسبب عبد بودن وجود داشت و استیال بر او بعد از آزادی و باهسابب حابس،
فرقی نمیبیند و تفاوتی قائل نمیشود (نایینی .)103 :1021 ،بهعبارت دیگر استیال بهمعناای
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سلطنت فعلیه است و انسان بر عملش سلطنت فعلیه دارد (ایروانی ،1020 ،ج  .)12 :1پاس
حابس توس حبس ،سلطنت فعلیۀ انسان بار عملاش را از باین بارده و عمال را از تحات
استیالی او خارج کرده است.
در پاسخ به دلیل سوم باید گفت درست است که از نظر وجود خارجی در محل بحاث
مأخوذ و مأخوذٌمنه یکی هستند ،اما از نظر اعتباری با هم تفاوت دارند و دو وجود هساتند.
زیرا در بحث ضمان منافع ،مأخوذ ،منافع انسان و عمل او است .در حالیکه مأخوذٌمنه خود
انسان است و همین حد بارا ی انطبااق قاعاده و تحقاق ادای ماأخوذ (مناافع و عمال) باه
مأخوذٌمنه (خود انسان) کافی است .شاهد مطلب این است که اگر مناافع و عمال انساان از
خود انسان تفکیکپذیر نبود ،اجیر شدن انسان بهویژه بهصورت اجیار خااص هام صاحیح
نبود .زیرا اجیر خاص شدن ،یعنی اجیر شدن در زمان معین ،بهمعنای تملیاک مناافع انساان
در زمان معین به شاص معین است (شهید ثانی ،1012 ،ج  .)1 :2در حاالیکاه انساان آزاد
قطعاً قابلتملیک و تملک نیست .پس صحت این عقد نشان میدهد که منافع و عمل انسان
(مأخوذٌمنه) غیر از خود انسان (مأخوذ) است .لذا از این جهت هم اشکالی در جریان قاعدۀ
ضمان ید برای اثبات ضمان در منافع انسان وجود ندارد.
با توجه به مطالب فوق هی یک از ایرادات مذکور در شمول قاعدۀ ید نسبت باه عمال
انسان وارد نیست ،زیرا از طرفی عمل انسان مال محسوب میشود و از طرف دیگر اساتیال
نسبت به حبس او محقق است و اداء هم در آن تحققپاذیر خواهاد باود .لاذا اشاکالی در
شمول قاعدۀ "علی الید" نسبت به ضمان کار انسان در صورت حبس بااقی نمایماناد .اماا
باید توجه داشت با توجه به اینکه در حبس انسان تنها اساتیال بار مناافع و نیاروی کاار او
تحقق مییابد ،این قاعده فق ضمان را در جاییکه منافع شاص مورد استیال قارار گرفتاه،
یعنی در کسی که دارای شغل و درآمد است ،ثابت میکند .اما در حبس انسان بیکار ،ضمان
را ثابت نمیکند .زیرا شاص بیکار منافعی ندارد تا ماورد اساتیال قارار گیارد .البتاه قاعادۀ
ضمان ید فق در صورت حبس انسان ،قابلیت اثبات ضمان کار را دارد .اما در سایر ماوارد
محرومیت از کار ،که حبس و استیالیی وجود ندارد (مانند مثاالهاای ماذکور در مقدماه)،
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ضمان کار توس قاعدۀ ضمان ید اثباتشدنی نیست و برای اثبات آن ،باید به ادلۀ دیگاری
استناد شود که در تبیین نظریۀ دوم خواهد آمد.
اما استناد به اصل برائت در صورتی صحیح است که هی دلیلی بر ضمان وجود نداشته
باشد .زیرا برائت از اصول عملیه است و اصول عملیه وقتی کاربرد دارناد کاه های دلیلای
برای اثبات حکم مسئله وجود نداشته باشد .اما در محل بحاث ،عاالوه بار عادم ایاراد باه
شمول قاعدۀ ید نسبت به عمل انسان ،در ادامه تبیین خواهد شد که ضامان کاار انساان باا
قواعد فقهی دیگر نیز اثباتشدنی است.
نظر دوم :ثبوت ضمان
از میان فقهای متقدم محقق اردبیلی قائل به ضمان عمل انسان است .ایشان مینویسد":اگار
کسی شاص صنعتگری را حبس کند ،ضامن اجرت عمل او در مدت حابس اسات .زیارا
حابس سبب تفویت منافع محبوسشده و عدم ضمان او سبب ضرر زیاادی بار محباوس و
افراد تحت تکفل او میشود و چهبسا فقر و گرسنگی سبب فوت آنها شود .عالوه بر اینکاه
شاص حابس ظالم و متعدی محسوب میشود و مجازات عمل بد ،عملی است مانناد آن"
(محقق اردبیلی ،1029 ،ج .)119 :12
برخی از فقهای متأخر و معاصر نیز ضمان عمل در حر کسوب را پذیرفتهاند (طباطبایی
یزدی ،1021 ،ج 11 :1؛ طباطبایی قمی01 :1029 ،؛ طبسی ،بیتا ب032 :؛ مکارم شایرازی،
11 :1021؛ فاضل لنکرانی29 :1023 ،؛سبزواری ،1019،ج 01 :13؛ امام خمینی01 :1011 ،؛
امام خمینی ،1021 ،ج 91 :1؛ مغنیه ،1021 ،ج 19 :1؛ موسوی خویی ،بیتا الف ،ج 90 :2؛
سیستانی ،1011 ،ج .)210 :2
البته شایان ذکر است که سان محقق اردبیلی با ساان متاأخران منافااتی نادارد .زیارا
درست است که ایشان اصطالح حر کسوب را بهکار نبرده و ظاهراً ضمان را بر حبس انسان
اعم از کسوب و غیرکسوب مترتب کرده است؛ دقت در عبارت ایشان نشاان مایدهاد کاه
ضمان را بر حبس صنعتگر مترتب کردهاند و شاص صنعتگر غالبااً دارای شاغل و درآماد
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است .بنابراین شاصی که دارای شغل و درآمد نیست و به اصطالح فقها غیرکسوب اسات،
از محل بحث خارج است و اشکالی در عدم ضمان عمل او وجاود نادارد.زیرا غیرکساوب
ولو حبس هم نشود ،کار و درآمدی ندارد؛ لذا تفویت مناافع و عمال او مساتند باه حابس
نیست و حابس سبب تفویت منافع او نشده است.
تبیین ادلۀ این نظریه

از مجموع کالم فقها چهار دلیل برای این نظریه استنباط میشود که در ادامه باه تبیاین ایان
ادله میپردازیم و میزان داللت آنها بر ضمان عمل حر کسوب بررسی خواهد شد.
قاعدۀ اتالف

فقها از این قاعده با عبارت "من اتلف مال الغیر فهو له ضامن" تعبیر میکنند .البتاه روایتای
با این الفاظ در روایات موجود در کتب فریقین بهچشم نمیخورد ،لذا احتمال قوی دارد که
این قاعده از روایات فراوانی که در موارد خاص وارد شدهاند ،استنباط شده باشاد (نجفای،
 ،11020ج 31 :91؛ مکارم شیرازی ،1931 ،ج  .)211 :2بههر حال عبارت فوق باهصاورت
یک قاعده است و در اعتبار آن تردیدی وجود ندارد و مقصود آن این است کاه هار کسای
مال دیگری را تلف کند 7،ضامن است و باید برای مالک جبران خسارت کند.
در محل بحث نیز وقتی کسی مانع کار کاردن و کساب درآماد شاصای مایشاود ،در
حقیقت منافع آن فرد را از قبض او خارج کرده و سبب اتالف منافع او شده اسات .لاذا باا
توجه به اینکه عمل انسان ،مال محسوب میشود ،مشمول این قاعده بوده و بر اسااس ایان

 .1استناد اتالف به متلف میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد .برخی فقها ،مانند آیتاهلل موسوی
بجنوردی و مکارم شیرازی در کتب قواعد فقهی خود ،هر دو قسم را تحت قاعدۀ اتالف آوردهاند و برخی ،مانند
دکتر محقق داماد ،اتالف مستقیم را تحت قاعدۀ اتالف و غیرمستقیم را تحت قاعده تسبیب آوردهاند .منتهی جدا
شدن اتالف از تسبیب نهتنها در روایات امامیه دیده نمیشود ،بلکه در آثار قدما نیز مشهود نیست (محقق داماد،
 .)111 :1912بنابراین از آنجا که ادل ۀ هر دو تقریباً مشابه هستند و تفاوت آنها فق در مستقیم و غیرمستقیم بودن
استناد اتالف به متلف است ،در اینجا تحت یک قاعده به آن استناد میشود.
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قاعده ،فرد محرومکننده از کار ضاامن اسات (حساینی حاائری ،1021 ،ج 01 :1؛ حساینی
شیرازی129 :1019 ،؛طباطبایی حائری ،1023 ،ج  .)121 :9بر استناد باه ایان قاعاده بارای
اثبات ضمان عمل انسان اشکال شده که عمل انسان قبل از ایجاد اصاالً موجاود نیسات تاا
کسی آن را تلف کند؛ بلکه شاص منعکننده از کار ،فق مانع ایجاد عمل شده و بهعباارت
دیگر منافع و عمل آن فرد را تفویت کرده است .در حالیکه قاعدۀ اتالف شامل تفویت مال
نمی شود (موساوی خلااالی921 :1021 ،؛ موساوی خاویی ،1011 ،ج  .)103 :92باهنظار
میرسد این اشکال به محل بحث وارد نیست .زیرا وقتای کسای ماانع کسابوکاار فاردی
میشود ،نیروی کار و استعداد عمل او را تلف کرده و مسلم است که قوّه و نیاروی کاار و
استعداد عمل ،از نظر عرفی مال موجود است (طباطبایی یزدی ،1991 ،ج 110 :2؛ حساینی
حااائری ،1029 ،ج 03 :1؛ هاشاامی شاااهرودی1029 ،الااف ،ج  .)211 :0بنااابراین شاااص
حابس توس حبس ،مال موجود را تلف کرده است.
اگر کسی مطلب مذکور را نسذیرد ،برای پاسخ به ایان اشاکال بایاد محادوده و گساترۀ
قاعدۀ اتالف معلوم شود که آیا فق شامل اتالف مال موجود است یاا تفویات ماال را هام
شامل میشود .منتهی با توجه به اینکه این قاعده بر متن روایت خاصی منطباق نیسات و از
روایات فراوان واردشده در موارد خاص استاراج شده است؛ لذا باید بارای تعیاین حادود
قاعدۀ اتالف و شمول آن نسبت به محل بحث ،به آن روایات مراجعه و میزان داللات آنهاا
بررسی شود.
یک دسته از روایاتی که برای قاعدۀ اتالف استفاده شدهاند ،روایاتی هستند کاه در بااب
آزاد کردن برده وارد شده است؛ مانند روایت سلیمانبن خالد از امام صادق(ع) که میگوید:
"از امام(ع) در مورد مملوکی که بین چند نفر شریک بود و یکی از آنها ساهم خاود را آزاد
کرده بود ،ساال کردم .امام پاسخ دادند :این کار موجب فساد بر شرکای او مایگاردد .آنهاا
نمی توانند آن مال را بفروشند یا اجاره دهند .پس فرمودند آن را قیمتگذاری میکنند و بار
عهدۀ کسی میگذارند که سهم خود را آزاد کرده است .این حکام فقا باه دلیال افساادی
است که در مال شرکا ایجاد کرده است (شیخ طوسی ،1021 ،ج .)22 :1
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در روایت دیگری که از سماعه ،در همین موضوع ،نقلشاده اسات ،اماام(ع) در پاساخ
میفرمایند :عبد قیمتگذاری میشود و کسی که آن را آزاد کرده است ،ضامن پول میشود؛
زیرا وی باعث فساد بر شرکای خویش شده است (حر عاملی ،1023 ،ج .)91 :29
در این روایات حکم ضمان دایرمدار افساد و تفویت مال شاده اسات.یعنای باا وجاود
اینکه مال موجود است و تلف نشده ،اما بهدلیل تضییع و تفویت مال بر صاحب آن ،ضامان
ایجاد می شود؛ بنابراین هر جا این علت (افساد و تضییع مال) موجود باشاد ،ضامان بار آن
مترتب میشود .امام خمینی در این رابطه میگوید":از این دو روایت و ساایر روایاات ایان
باب آشکار می گردد که افساد و تفویت مال بر مالک موجب ضامان اسات ،صارفنظار از
اینکه آن فعل فی نفسه فساد مال محسوب شود یا محسوب نشاود .بناابراین علات ضامان،
فساد بر مالک است ،بهطوری که نتواند انتفااع ماورد انتظاار را از ملکاش ببارد و باهنحاو
متعارف از مالش منتفع شود .لذا ایجاد حیلوله و مانع بین مالاک و ماالش افسااد بار مالاک
محسوب شده و موجب ضمان است" (امام خمینی ،1021 ،ج .)013 :2
روایات دیگری که برای قاعدۀ اتالف مورد استناد قرار گرفته ،روایاتی است کاه درباارۀ
اتیان بهیمه وارد شده است .در یکی از این روایات امام باقر(ع) دربارۀ مردی که ایان فعال
قبیح را انجام داده بود ،میفرماید":این مرد باید شاالق بااورد ،اماا کمتار از میازان حاد و
قیمت حیوان را به صاحبش بدهد ،زیرا حیاوان را بار صااحب فاساد کارده اسات (شایخ
طوسی ،1021 ،ج 01 :12؛ حر عاملی ،1023 ،ج .)911 :21
در این روایت نیز مسئلۀ ضمان دایرمدارتفویت و افساد مال شده است .از این روایاات
آشکار میشود که افساد مال بر صاحبش بهطوریکه نتواند در آن ماال باه نحاو مطلاوب و
متعارف تصرف کند ،موجب ضمان است ولو ممنوعیت تصرف باه دلیال افسااد ،باهحکام
شارع باشد؛ مانند روایت اخیر .امام خمینی در این رابطه مینویسد« :ظاهراً مناط در ضامان
افساد و تفویت مال بر صاحبش است نه افساد خود مال .بلکه افساد مال نیز بهدلیال افسااد
بر صاحبش موجب ضمان است» (امام خمینی ،1021 ،ج .)002 :2
عالوه بر این ،یکی از مستندات اصلی قاعدۀ اتالف ،بنای عقالست و عقال در ضمان بر
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اثر اتالف تفاوتی بین اتالف عین و اتالف منفعت و عمل نمیبینند .در نهایت اتاالف عاین
به از بین بردن آن است و اتالف عمل به ایجاد حیلوله بین شاص و عملش بوده و این امر
در اجیر و فرد کسوب موجود است .لاذا در مناع ایان اشاااص از اشاتغال ،ضامان ثابات
خواهد بود (حساینی حاائری ،1029 ،ج  .)01 :1اماا در ماورد فارد غیرکساوب کاه های
انگیزهای برای کار و کسب درآمد ندارد ،عدم صدور عمل ،مستند به ماانع نیسات؛ لاذا در
منع غیرکسوب از اشتغال ضمان ثابت نمیشود (حسینی حائری ،1029 ،ج .)01 :1
اشکال دیگری که بر استناد به این قاعده وارد میکنند ،این است که قاعدۀ مذکور شامل
ضمان عمل انسان نمیشود؛ زیرا در این قاعده اضافۀ "مال" به "غیر" اضافۀ ملکیه اسات و
عمل انسان اگرچه ذاتاً مال محسوب میشود ،اما ملک انسان نیست؛ بنابراین بار اتاالف آن
اتالف مال غیر صدق نمیکند (محقق اصفهانی30 :1023 ،؛ شاهیدی تبریازی ،1911 ،ج :2
103؛ مروج جزایری ،1010 ،ج 239 :9؛ حسینی روحانی ،1012 ،ج .)113 :3
این اشکال وارد نیست زیرا انسان به ملکیت ذاتی و تکوینی مالک نفس و عملش است
(موسوی خویی ،بیتا ب112 :؛ موسوی خویی ،بیتاا الاف ،ج 003 :1؛ حساینی روحاانی،
 ،1012ج 111 :3؛ موسوی خویی ،1012 ،ج  .)911 :2مقصود از ذاتی این است کاه بارای
تحققش نیازی به امر خارجی تکوینی یا اعتباری وجود ندارد (موسوی خویی ،بیتاا الاف،
ج  .)1 :2بنابراین انسان مالکیت ذاتی و تکوینی بر عملش دارد که باالتر از مالکیت اعتباری
است (موسوی خویی ،بیتا الف ،ج  .)1 :2بهعالوه عرف عقال حکم میکند که انسان مالک
عملش است و برای اثبات ضمان ،صرف مالکیت عرفی کفایت میکند (صادر ،1022،ج :0
 .)211توضیح مطلب اینکه عرف در صورت وجود دو عنصر ،نسبت به یک شیء حکم باه
ملکیت میکند .یکی اینکه آن شئ سبب حصول منفعت شود ،خواه منفعت کم باشد یا زیاد
یعنی بیهوده یا مضر نباشد .دیگری اینکه آن شیء بهطور مشروع منسوب باه یاک شااص
حقیقی یا حقوقی باشد (صدر ،1022 ،ج  )211 :0و مسلم است که عمل انسان واجاد ایان
دو عنصر است ،پس ملک عرفی انسان محسوب میشود.
بهعالوه حتی میتوان ادعا کرد که در اثبات ضمان ،بهسبب اتالف ،ملکیت شرط نیست،
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بلکه صرف سلطنت نسبت به مال و استیال بر آن برای اثبات ضمان کافی است .چنانکه اگر
مسلمانی شرابی را برای تهیۀ سرکه در اختیار داشته باشد و کسی آن را تلاف کناد ،برخای
فقها متلف را ضامن دانستهاند (نایینی111 :1021 ،؛ امام خمینی ،1021 ،ج  .)001 :1در این
مورد با اینکه شراب ،ولو برای تهیۀ سرکه نگهداری شود ،اما در حاال شاراب باودن فاقاد
ملکیت شرعی است .اما با وجود این امر ،برخی فقها ضمان را در تلف آن ثابت دانستهاناد.
زیرا از آنجا که قابلیت انتفاع در آینده را دارد ،عرف بارای آن مالیات اعتباار مایکناد و از
طرف دیگر تحت استیال آن مسلمان است ،پس تلف آن ضمان دارد .از این حکم مایتاوان
استفاده کرد که برای اثبات ضمان ،وجود رابطۀ مالکیت الزم نیست .بلکه صرف اینکه ماال
تحت سلطه شاص بوده و میتوانسته است از آن بهرهبرداری حالل کند ،در اثبات ضامان
کافی است.
در محل بحث نیز از آنجا که انسان بر عملش سلطنت و اساتیال دارد و از طارف دیگار
عمل انسان مال محسوب میشود ،اگر کسی سبب تفویت عمل شود ،ضامن اجرتالمثل آن
ایام است.
قاعدۀ احترام

یکی از قواعدی که برای اثبات ضمان کار به آن استناد میشود ،قاعدۀ احترام ماال مسالمان
است .با این استدالل که اگر شاص دارای شغل و درآمد از کسبوکار محروم شود ،مناافع
اشتغال و اعمالی که در صورت عدم منع کسب میکرد ،از او فوت میشود و شکی وجاود
ندارد که این منافع مال هستند و مال مسلمان محترم است و کسی که آن را تلف کند ،بایاد
آن را جبران کند و غرامت آن را بسردازد (موسوی بجناوردی ،ج 111 :0؛ اراکای ،1011 ،ج
110 :1؛ امام خمینی021 - 022 :1011 ،؛ فاضل لنکرانی.)990 :1020 ،
به این استدالل اشکال وارد کردهاند که در این دلیل "مال" باه مسالمان اضاافه شاده و
مقصود از این اضافه "ملکیت" است و معلوم خواهد بود که عمل حر اگرچه فینفسه ماال
است ،اما ملک او نیست (محقق اصفهانی .)30 :1023 ،منتهی پاسخ ایان اشاکال در قاعادۀ
اتالف بیان شد که همان پاسخ در اینجا نیز جاری است.
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البته بهنظر میرسد که در استناد به قاعدۀ احترام برای اثبات ضمان ،به اینهمه تکلف و
فرض عمل انسان به عنوان مال و سسس اثبات ضمان به اساتناد ادلاۀ احتارام ماال مسالمان
نیازی نیست .بلکه میتوان مستقیم به قاعدۀ احترام عمل مسلمان استناد کارد .زیارا در نازد
فقها احترام عمل مانند احترام به نفس و عارض و ماال از قواعاد مسالم باوده اسات و از
اسباب ضمان محسوب میشود (کاشف الغطا ،1913 ،ج 11 :1؛ نجفی ،1020 ،ج 912 :11؛
اصفهانی103 :1023 ،؛ سبزواری ،1019 ،ج 221 :22؛ حسینی شاهرودی ،1022 ،ج .)12 :2
این احترام به لحاظ رعایت سلطنت مسلمان بر عملش است (انصااری شایرازی ،1023 ،ج
 )023 :2زیرا ضرورت و وجدان و سیرۀ عقال قائم است بر اینکه انسان بر عملش سالطنت
دارد (موسوی خویی ،بیتا الف ،ج  .)1 :2بنابراین اگر کسی با ممانعت از کار ،احترام عمل
انسان را از بین ببرد ،باید برای او جبران خسارت کند .البتاه بایاد توجاه داشات کاه دلیال
احترام عمل فق در موردی ضمان را ثابت مای کناد کاه زوال عمال منتساب باه شااص
محرومکننده از کار باشد و این امر فق نسبت به شاص کسوب صادق اسات .پاس دلیال
احترام فق در شاص کسوب ،ضمان را ثابت میکند؛
قاعدۀ الضرر

یکی دیگر از ادلهای که برای اثبات ضمان کار به آن استناد شده ،قاعدۀ ال ضرر است .تقریر
این دلیل -بر اساس این مبنا که "ال" در حدیث الضرر ،بر نفی داللت میکناد و مقصاود از
آن نفی حکم ضرری است (شیخ انصاری ،1010 ،ج  )190 - 190 :2اینگونه میشاود کاه
منع کردن شاص کسوب از اشتغال و کسب درآمد ،سبب فوت منافعی میشاود کاه در آن
ایام می توانست کسب کند .بنابراین آن فرد بهسابب مناع از اشاتغال ،مناافعی کاه شااص
میتوانست در آن مدت کسب کند را ضایع کرده و مسلم است کاه حکام شاارع باه عادم
ضمان ،سبب وارد آمدن ضرر به شاص محرومشده از کاار مایشاود .بناابراین باه اساتناد
قاعدۀ "الضرر و الضرار فی اسالم" فرد محرومکننده از کاار ،ضاامن مناافع آن شااص در
ایام ممانعت از کار است (محقق اردبیلی ،1029 ،ج 119 :12؛ طبسی ،بیتا الف03 :؛ مکارم
شیرازی ،1011 ،ج .)10 :1
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اشکالی که بر استناد به قاعدۀ ال ضرر برای اثبات ضمان وارد میشاود ،ایان اسات کاه
قاعدۀ ال ضرر فق بر نفی حکمی که وجود آن موجب ضرر است ،داللت میکند .اماا اگار
نبود حکم موجب ضرر باشد ،این قاعده بر اثبات حکم ،به جهت نفی ضرر داللات نادارد.
زیرا جاییکه عدم وضع حکمی سبب وارد آمدن ضرر بر انسان شود ،ضرر از ناحیاۀ شاارع
ناواهد بود تا بهوسیلۀ الضرر برداشته شود (حسینی روحانی ،1023 ،ج .)211 :9
نظر صحیح این است که در شمول قاعدۀ "الضرر"باین اماور وجاودی و اماور عادمی
تفاوتی وجود ندارد .برای اثبات این مطلب میتوان به چند وجه استناد کارد .اوالً :آنچاه در
اینگونه موارد حکم عدمی نامیده میشود ،در حقیقت احکام وجودی هساتند .در حقیقات
عدم ضمان در محل بحث ،عبارت دیگری از برائت ذمۀ منعکننده از اشتغال باوده و مسالم
است که برائت ذمه مانند اشتغال ذمه ،حکم شرعی است که به جعل از سوی شارع احتیااج
دارد .بنابراین در اینجا حکم شارع به برائت ذمه ،با حدیث ال ضرر برداشته میشود (مکاارم
شیرازی ،1011 ،ج )10 :1؛
ثانیاً :ظاهر عبارت "ال ضرر و الضرار" این است که های ضارری از ناحیاۀ شاارع بار
هی یک از مکلفان وارد نمیشود .پس در حدیث ال ضرر ،ضرری که منتسب به شارع بوده،
نفی شده است .بنابراین اگر عدم جعل حکم در بعضی از موارد سبب استناد ضرر به شاارع
شود ،مانند محل بحث ،نفی آن با قاعدۀ الضرر الزم است .بناابراین ماالک در ایان ماوارد،
عنوان "حکم ضرری" نیست تا در مورد شمول آن نسبت باه اماور عادمی صاحبت شاود؛
بلکه مالک صدق نسبت اضرار به شارع است .این ادعا که استناد ضارر باه شاارع فقا در
امور وجودی صدق میکند ،ادعای باطل و نادرستی است .زیرا اگر شارع تصاریح مایکارد
که منافع انسان در صورت مانعت از اشتغال ،ضمان ندارد و جبران ضرر آن واجب نیسات؛
صحیح بود که بگوییم شاص محبوس در این خسارت و ضرر بزر

گرفتار نشده اسات،

مگر به سان و حکم شارع! (مکارم شیرازی ،1011 ،ج 10 :1؛ شهیدی تبریازی ،1911 ،ج
.)219 :2
سر مطلب این است که جعل و وضاع قاانونهاای شارعی باه دسات شاارع اسات و
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قانونگذار حکیم در وضع قانونها و مقررات باید تمام شئون زنادگی ماردم را لحااظ کناد.
بنابراین همانطور که وضع قانونی ممکن است در شرایطی سبب ضرر فرد یا جامعه شاود؛
عدم جعل قانون نیز شاید در برخی شرای سبب زیان ماردم شاود .لاذا اگار قانونگاذار در
وضع قانون الزم کوتاهی کند و در اثر عدم وضع قانون مناسب ،حادثهای اتفاق بیفتاد ،ایان
حادثه به سوءتدبیر قانونگذار و کوتاهی او در وضع قانونهای مناسب نسابت داده خواهاد
شد .نتیجه اینکه ترک فعل در جاییکه وجود فعلی ضروری است ،سبب انتسااب لاوازم آن
به تارک فعل میشود .از شارع مقدس نیز انتظار میرود که قانون مناسبی در جهت مصاالح
بندگان وضع کند .پس اگر در وضع این قانونها کوتااهی کناد ،موجاب ضارر باه بنادگان
میشود که این ضرر بهوسیلۀ حدیث الضرر نفی شده است (مکاارم شایرازی ،1011 ،ج :1
11؛ محقق داماد.)102 :1912 ،
ماید این مطلب آن است که در یکی از احادیث ،پیامبر(ص) هنگام جعال حاق شافعه
برای شفیع به حکم"الضرر و الضرار" استناد کرده اند و مشاص است که در اینجا جعل و
وضع حکم صورت گرفته و رفع حکمی صورت نگرفته است.
عالوه بر این ،یکی از دالیل اصلی در اثبات قاعدۀ الضرر بنای عقالست که با عدم ردع
شارع تأیید میشود (محقق داماد )111 :1912 ،و مسلم است که عقاال در اساتناد باه دلیال
الضرر فرقی بین امور وجودی و عدمی قائل نمیشوند .یعنی هر جاا ضارری باه شاصای
وارد شود ،عامل زیان را مسئول جبران خسارت میدانند .البته مسلم اسات کاه ورود ضارر
باید محرز و منتسب به عامل زیان باشد و این امر فق در حر کسوب صاادق اسات؛ زیارا
شاص غیرکسوب اگر منع از اشاتغال هام نمایشاد ،کاار و درآمادی نداشات .لاذا ورود
خسارت نسبت به او اصالً منتسب به شاص ممانعتکننده از کار نیست ،بلکه منتساب باه
خود شاص است؛
بنای عقال

یکی از دالیل مهم برای اثبات ضمان در اتالف منافع شاص کساوب بناا و سایرۀ عقالسات
(امام خمینی01 :1011 ،؛ موسوی خویی ،بیتا الف ،ج 90 :2؛ موساوی بجناوردی ،1931 ،ج
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 .)111 :0آیتاهلل بجنوردی در این زمینه مینویسد" :عرف عقال دلیل قطعی بر این اسات کاه
تفویت منافع شاص موجب ضمان است ،اگرچه از آن منافع استفاده نشده باشد و از آنجا که
شارع این طریقۀ عقالیی را ردع نکرده ،عدم ردع شارع دلیل بر امضای آن توس شارع اسات.
دلیل ما بر عدم ردع شارع این است که شارع غالباً در اباواب ضامانات ،روشهاای عرفای را
امضا کرده است .شکی نیست که عرف عقال کسی که شاصی را حبس کند و او را از اشتغال
به شغلش-خصوصاً اگر اشتغال او دارای منفعت و قیمات زیاادی باشاد -مناع کناد ،ضاامن
میدانند و به جبران خسارت محبوس توس حابس حکام مایکنناد" (موساوی بجناوردی،
 ،1931ج  .)111 :0بنابراین حتی اگر کسی در داللت قواعد ماذکور در اثباات ضامان مناافع
تفویتشده خدشه وارد کند ،میتوان ضمان کار را با استفاده از بنای عقال ثابت کرد.
ماید این مطلب آن است که اگر کسی مثالً تاکسی یک رانندۀ تاکسی یا وسیلۀ کار یاک
صنعتگر را غصب کند ،او را ضامن منافع غیرمستوفات تاکسای یاا آن وسایلۀ غصابشاده
میدانند .حال چه فرقی میکند که شاصی خود رانندۀ تاکسی یا صنعتگر را حابس و او را
از کار محروم کند یا وسیلۀ کار او را غصب کند؟ در هر دو صورت شاص از درآمدی کاه
میتوانست در آن ایام کسب کند ،محروم شده است و از نظر عقاال ،تفااوتی باین ایان دو
مورد از نظر ضمان و لزوم جبران خسارت وجود ندارد.
البته عقال ضمان را فق در منع از اشاتغال شااص کساوب ثابات مایدانناد .زیارا در
شاص غیرکسوب تفویت منفعت ،مستند به فعل منع کننده از اشتغال نیست .حتی میتاوان
گفت در تفویت عمل عبد و سایر اموال نیز همین مالک جاری اسات .یعنای بارای ثباوت
ضمان در تفویت منافع غیرمستوفات اموال ،انتساب تفویت به شاص غاصب شارط اسات
(امام خمینی ،ج  .)22 :1بنابراین اگر مالی مهیا برای اجاره و تحصایل ماال االجااره باشاد،
غصب و منع مالک از تصرف در آن ضمان دارد .اما اگر مهیا برای اجاره نباشاد ،حابس آن
در نزد عقال موجب ضمان نیست .البته استیفای منفعت توس غاصب حتی در مواردی کاه
آن مال مهیا برای اجاره نباشد ،موجب ضمان است .اما در صورت عدم استفاده ضمان ثابت
نیست.
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ضمان کار در قانونها و رویّۀ قضایی
در قانونهای موضوعۀ ایران قانونی که بهصراحت محروم کردن شاصای از کسابوکاار و
تحصیل درآمد را ضمانآور تلقی کند ،وجود ندارد .منتهی پاذیرش ضامان کاار در حقاوق
ایران ،از شماری از قانونهای قابل استنباط است .در اداماه باه برخای از آنهاا کاه داللات
بیشتری بر ضمان کار دارد ،اشاره میشود.
مادۀ  1قانون مسئولیت مدنی مقرر میکند :اگر در اثر آسیبی  ...قاوّۀ کاار زیاندیاده کام
گردد یا از بین برود  ...واردکنندۀ زیان مسئول جبران خسارت مزباور اسات "...و بار طباق
مادۀ  0همین قانون " ...زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مادت ناخوشای نیاز جازء
زیان محسوب خواهد شد "...بر اساس مواد مذکور در صورتیکه فعل زیانبار سبب کااهش
یا سلب قدرت کار کردن فردی و محروم شدن او از کسبوکار و تحصایل درآماد گاردد،
این نوع محرومیت از تحصیل درآمد ضرر محسوب شده و قابل جباران اسات .از وحادت
مالک این ماده استفاده میشود ،در صورتیکه کسی به هر طریقی سبب محرومیت شاصی
از کار و تحصیل درآمد گردد ،ضامن اسات و بایاد مناافعی کاه در آن مادت مایتوانساته
بهوسیلۀ کسبوکار تحصیل نماید را جبران کند .زیرا این مواد محروم کردن شاص از کاار
را ضرر محسوب کرده و زیانزننده را ملزم به جبران خسارت نمودهاند.
قانون دیگری که میتواند در این زمینه مورد استناد قارار گیارد ،ماادۀ  10قاانون آیاین
دادرسی کیفری است .طبق این ماده منافع ممکنالحصولی که در اثار ارتکااب جارم فاوت
شدهاند ،قابل مطالبه هستند .مقصود از منافع ممکن الحصول منافعی اسات کاه عرفااً ماورد
انتظار است و شاص در اثر فعل زیانبار دیگری از آن محروم شده است (آشاوری،1910 ،
ج  .)202 :1بر اساس این ماده چنانچه کسی فرد شاغلی که بهطور معمول صااحب درآماد
بوده را از اشتغال و تحصیل درآمد منع کند ،منفعت مسلم و مورد انتظار او را اتاالف کارده
و مسئول جبران آن است.
اگر اشکال شود که طبق تبصرۀ  2مادۀ  111قانون آیین دادرسی مدنی ،خساارت ناشای
از عدمالنفع قابل مطالبه نیست و محرومیت از کار از مصادیق عادم النفاع اسات؛ در پاساخ
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گفته میشود که بین عدمالنفع و منافع ممکن الحصول تفاوت وجود دارد .عدمالنفع صارف
منافع احتمالی است که مقتضی آن وجود ندارد و فق بر پایۀ حدس و گماان اسات .مثال
اینکه کسی ادعا کند که اگر مالش سرقت نشده بود ،با اموال خود ارز ،سکه و  ...میخریاد
و در نوسانات بازار میفروخت و از این طریق دارایی او چناد برابار مایشاد .ایان مناافع
قابلمطالبه نیستند ،زیرا در اینگونه منافع ،بین فعل زیانبار و عدم تحصیل منافع مورد ادعاا،
رابطۀ علیت وجود ندارد.اما منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی آن حاصل بوده
و بر اساس سیر متعارف امور عاید شاص میشاود و شااص فقا در اثار فعال زیانباار
دیگری از آن محروم شده اسات (کاتوزیاان ،1913 ،ج 209 :1؛ اماامی ،1919 ،ج 200 :1؛
آشوری ،1910 ،ج 202 :1؛ زراعت ،1910 ،ج  .)11 :2ضابطۀ تمیاز عادمالنفاع از منفعات
ممکن الحصول این است که منافعی قابل مطالبه هستند که بار مبناای عارف ،عقال و سایر
طبیعی امور ،ایجاد آنها مورد انتظار است .در حقیقت در منافع فوتشده باید درجۀ احتماال
فوت منافع بهاندازهای قوی باشد که در دید عرف ،بتوان ضرر مورد مطالبه را مسلم شامرد،
نه از دست دادن بات و امکان (کاتوزیاان ،1913 ،ج  209 :1و  .)200بار اسااس ضاواب
مذکور ،تفویت عمل شاصی کاه دارای اشاتغال و درآماد متعاارف اسات ،تفویات مناافع
ممکنالحصول محسوب میشود و ضامانآور اسات (کاتوزیاان ،1913 ،ج  212 :1و 219؛
آشوری ،1910 ،ج .)202 :1
در آرای محاکم رویّۀ واحدی در این زمینه وجود ندارد .با توجاه باه جساتوجوهاای
انجامگرفته پروندههایی که در آنها خساارت ایاام بیکااری مطالباه شاده ،غالبااً مرباوط باه
تصادفات و بعضاً مربوط به ضربوجرح عمدی است که به حکم دیه منتهی شدهاناد .ایان
پروندهها حاکی از آن هستند که در رویّۀ قضایی و آرای محااکم دو ناوع برداشات در ایان
زمینه وجود دارد و رای وحدت رویّهای در این زمینه صادر نشده اسات 7.در برداشات اول
 .1تنها رای وحدت رویّهای که دربارۀ اخذ مبلغ مازاد بر دیه وجود دارد ،رای شمارۀ  013ا 1910.1.0است.
موضوع رای مزبور این بوده که در پروندهها یی که شکستگی عضو منتهی به نقص عضو شده است ،شاکی عالوه
بر دیه ،به دلیل نقص عضو ،مدعی دریافت ارش نقص عضو هم شده بود که این ادعا در موارد ماتلف منتهی به
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با استناد به معین بودن مبلغ دیه در شرع و قانون و خالف شرع بودن اخذ خسارت مازاد بر
دیه ،دعوای اخذ خسارت ایام بیکاری رد شده است (اصغری آقمشهدی و جعفری:1912 ،
 11به نقل از :آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور .)131 :در برداشت دوم باا اساتناد باه
احکام و مقررات دیات مبنی بر عدم نفی جبران سایر خسارات و با استناد به قواعد الضارر
و اتالف و مواد  1و  2و  9قانون مسئولیت مدنی ،حکم به جبران خسارت ایام بیکاری داده
شده است .در این زمینه رای اصراری شامارۀ  1911/0/1-0هیاأت عماومی دیاوان عاالی
کشور شایان مالحظه است .این رای مقرر میدارد« :نظر به اینکه از احکام مربوط به دیاات
یعلیه اساتنباط
و فحوای مواد قانون راجع به دیات ،نفی جبران سایر خسارات وارده به مجن ٌ
نمیشود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضارر و زیاان وارده ،هماان خساارت و
ضرر و زیان متداول عرفی است ،لذا مستفاد از مواد  9و  2و  1قانون مسئولیت مادنی و باا
التفات به قاعدۀ کلی الضرر و همچنین قاعادۀ تسابیب و اتاالف ،لازوم جباران ایانگوناه
خسارات بالاشکال است» (اصغری آقمشهدی و جعفری 22 :1912 ،به نقل از :آرای هیأت
عمومی دیوان عالی کشور.)101 :
بررسی این آرا و بهویژه مطالعۀ مذاکرات قضاات دیاوان عاالی کشاور در صادور رای
اصراری مذکور )hppt://deylamani.blogfa.com/post/879به نقال از :آرای هیاأت عماومی
صدور آرای متناقض در محاکم شده بودند .تا اینکه نهایتاً رای وحدت رویّۀ مذکور صادر شد .این رای مقرر
میدارد :مستفاد از مادۀ  901قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1912ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون
برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد .در مادۀ  002قانون مزبور برای شکستگی استاوان اعم
از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند ،دیه معین شده استکه حسب مورد همان مقدار
باید پرداخت گردد .تعیین مبلغی زائد بر دیه ،با مادۀ مرقوم مغایرت دارد ".در این مورد عالوه بر دیه ،به جهت
نقص عضو مطالبۀ ارش شده بود که رای وحدت رویّه مقرر میدارد در مواردیکه دیه مشاص شده ،تعیین ارش
فاقد مجوز است و اصالً داللتی بر خسارت ایام بیکاری و خسارت مازاد بر دیه ندارد .البته درست است که جملۀ
پایانی رای مذکور ،تعیین مبلغ زائد بر دیه را نفی کرده است ،ولی بهنظر میرسد با توجه به صدر رای و همچنین
موضوعی که نهایتاً موجب صدور رای وحدت رویّه شده ،در موارد تعیین دیه،تعیین مبلغی بهعنوان ارش ممنوع
است و ظاهراً بر خسارت ایام بیکاری و سایر خسارتها داللتی ندارد.
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دیوان عالی کشور )112 - 101 :حاکی از ایان اسات کاه محااکم قضاایی ،خساارت ایاام
بیکاری را از نظر مقتضی کامل دانستهاند و ظاهراً آن را جزو منافع ممکان الحصاول تلقای
کردهاند و تنها اشکال آنها در امکان اخذ خسارت مازاد بر دیه است .در آرای مااالف نیاز
همین ایراد سبب رد دعوا شده است .بنابراین از مجماوع قاانونهاا ،نظارات حقوقادانان و
آرای محاکم قضایی ،دو نکته استنباط میشود:
اوالً :اصل قابل مطالبه بودن خساارت ایاام بیکااری از شااص واردآورنادۀ خساارت،
بهعنوان منافع ممکن الحصول و به استناد قواعد اتالف و الضرر پذیرفته شاده اسات .ایان
مطلب کامالً موافق قواعد و موازین فقهی بوده که در مقالۀ حاضر ثابت شده است .بناابراین
در مواردیکه ورود خسات ایام بیکاری در اثر جنایت مستوجب دیه نباشد ،ایان خساارت
قابل مطالبه است .مثالً مادۀ  109قانون مجازات اسالمی مقارر مایدارد کاه نقاض و ابطاال
حکم پس از اجارای آن ،مساتلزم جباران تماام خساارتهاای ماالی اسات .یکای از ایان
خسارتها میتواند خسارت ایام بیکاری باشد .بناابراین اگار اجارای حکام باطال ،سابب
ممانعت شاص دارای اشتغال از کسبوکار و تحصیل درآماد شاود ،شاصای کاه صادور
حکم نادرست و ایراد خسارت منتسب به اوست ،باید خسارت ماذکور را جباران کناد .در
موارد دیگر نیز که کسی به هر طریقی از جمله حبس یا توقیاف غیرقاانونی یاا ممانعات از
حضور فردی در محل کارش و  ...مانع اشتغال و کسب درآمد فردی میشود ،ضامن اسات
و باید برای او جبران خسارت کند؛
ثانیاً :در مواردیکه دیه ثابت میشود و بیکار شدن شاص و اتالف نیاروی کاار او ،در
اثر جنایت مستوجب دیه است ،به دلیل اختالف در مبانی اخذ خسارت مازاد بر دیاه ،اخاذ
خسارت ایام بیکاری محل تردید است .البته قابل مطالبه بودن خسارت مازاد بر دیه ،نیازمند
تحقیق مستقلی بوده و پرداختن به آن فراتر از موضوع این مقاله است .منتهی صرفنظار از
مبانی فقهی مسئله ،که نیازمند تحقیق مستقل خواهد بود ،در تبصرۀ  2مادۀ  10قاانون آیاین
دادرسی کیفری مصوب  1932دریافت خسارت ناشی از تفویت منافع ممکان الحصاول در
جاییکه جنایت مستوجب دیه بوده ،نفی شده است .بناابراین بار اسااس قاانون فعلای ،در
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جاییکه جنایت مستوجب دیه مانع اشتغال شاص شده باشد ،خسارت ایاام بیکااری قابال
مطالبه نیست .البته این مسئله با توجه به مبانی فقهی و تاریای و ماهیات دیاه ،باه بررسای
بیشتری نیاز دارد که از محدودۀ این مقاله خارج است و به کارهای آینده موکاول مایشاود
(البته کتب و مقاالتی در این زمینه تألیف شدهاند ،بهعنوان نمونه رجوع شاود باه :بااریکلو،
93-19 :1912؛ هاشمی شاهرودی1029 ،ب ،ج .)912 - 929 :2
نتیجهگیری
از بررسی دالیل موافقان و ماالفان ضمان کار ،میتوان به نتایج زیر دست یافت:
 .1در صورتیکه شاص منعشده از اشتغال ،دارای کار و درآمد نباشاد یاا باه اصاطالح
فقها کسوب نباشد ،محروم کردن او از اشتغال ضمان ندارد .زیرا عدم درآماد او در آن ایاام
منتسب به شاص مانع نیست .بلکه فرد غیرکسوب در صورت عدم منع نیز کار و درآمادی
نداشت؛
 .2در صورتیکه شاص محرومشده از کار دارای شغل و درآمد باشد ،کسای کاه ماانع
اشتغال و کسب درآمد او شده ،بر اساس قاعدۀ اتالف ،نسبت به درآمد او در آن ایام ضامن
است .زیرا نیروی کار انسان مالیت دارد و روایات باب اتالف دال بر این هستند کاه ماالک
ضمان ،تضییع و تفویت مال بر مالکش است؛ بهطوری که نتواناد بهارهی الزم را از ماالش
ببرد .بنابراین کسی که با محروم کردن شاص از اشتغال ،نیاروی کاار او را تلاف کارده و
سبب تضییع آن بر صاحبش شده ،ضامن و مسئول جبران خسارت است .قاعدۀ الضرر نیاز
بر ضمان و لزوم جباران خساارت داللات مایکناد؛ زیارا مناع شااص دارای اشاتغال از
کسبوکار و تحصیل درآمد ،سابب فاوت و ضاایع شادن مناافعی مایشاود کاه شااص
میتوانست کسب کند و مسلم است که حکم شارع به عدم ضمان سبب وارد آمدن ضرر به
شاص میشود که در اسالم نفی شده است .بنابراین به استناد قاعدۀ الضرر شاص مسبب
محرومیت از کار ،ضامن است و باید برای شاص محرومشده از کار ،جبران خسارت کند.
ضمان کار انسان با قاعدۀ احترام نیز اثباتشدنی است؛ زیرا انسان بر عملش سلطنت دارد و
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اگر کسی با ممانعت از کار ،احترام عمل انسان را از بین ببرد ،ضامن است .بهعالوه یکی از
دالیل مهم در اثبات ضمان کار شاص کسوب ،بنای عقالسات .زیارا شاکی نیسات عقاال
کسی را که به هر طریقی موجب محرومیت فردی از اشتغال و کسب درآماد شاود ،ضاامن
میدانند .بنابراین ضمان کار و لزوم جبران خسارت در محاروم کاردن شااص کساوب از
کسبوکار ،بر اساس قواعد مسلم فقهی و بنای عقال ثابت است؛
 .9بررسی قانونها و آرای محاکم قضایی و نظریات حقوقدانان حاکی از این اسات کاه
در حقوق موضوعۀ ایران ،اصل جبران خسارت ایام بیکاری ،بهعنوان منافع ممکن الحصول،
موضوع مادۀ 10ق.آ.د.ک پذیرفته شده و فق در جایی که محرومیت از کار بهسبب جنایت
مستوجب دیه باشد ،بر اساس تبصرۀ  2مادۀ مذکور ،خساارت ایاام بیکااری مطالباهکردنای
نیست .اما در سایر موارد که کسی سبب فوت عمال شاصای و محرومیات او از تحصایل
درآمد شود ،مانند ممانعت از حضور در محل کارش ،حبس و توقیف غیرقاانونی شااص،
نقض حکم بعد از اجرای آن (موضوع مادۀ  109ق.م.ا) در جااییکاه اجارای حکام سابب
بیکار شدن شاص شده ،مثل حکم برائت بعد از حبس و ...کسی که سبب ورود خساارت
و محرومیت شاص از تحصیل درآمد شده باشد ،باید بارای شااص محارومشاده از کاار
جبران خسارت کند.
سساسگزاری :بدینوسیله از حمایت مالی معاونات پاژوهش و فنااوری دانشاگاه شاهید
چمران اهواز در قالب پژوهانۀ ( )SCU.TP99.36809در انجام این تحقیق تشکر و قادردانی
میشود.
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 دفتر انتشاارات اساالمی: قم،  المکاسب و البی.) ق1019(  اااااااااااااااااااااااااا.03
.وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمی قم
. داراطحیاء التراث العربی: بیروت، جواهر الکالم.) ق1020( محمد حسن، نجفی.12
: قام، الجهواهر الفخریهۀ فهی رهرا الروضهۀ البهیهۀ.) ق1020(  قدرتاهلل، وجدانی فار.11
.انتشارات سماء قلم

 موسوعۀ الفقه اإلسالمی طبقا لمذهب أهل.) الف1029(  سید محمود، هاشمی شاهرودی.12
.) ماسسۀ دایرۀالمعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت(ع: قم،)البیت(ع
 ماسس اۀ: قاام، قرائههات فقهی هه معاصههره.) ب1029(  اااااااااااااااااااااااااااااااا.19
.)دائرۀالمعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت(ع
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