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وشعور  مسئوليت ستاندن مسئوليت سپردن

1حجت االسالم محمد سروش محالتي

و عضو هيا-1 و دانشگاهٔاستاد حوزه علميه قم ت علمي پژوهشگاه حوزه

 خالصه

و شخص تقليد كننده، مسئوليت رفتار خويش را بر عهده مفتي قرار مي دهد از آن، مفتـي پـس. واژه تقليد نشانگر مسئوليت است

و ديگري مسئوليت ناشي از قرار گرفتن در موضع سـخن: دو مسئوليت سنگين برعهده دارد  يكي مسئوليت ناشي از تبعيت مقلّدان

ت. مسئوليت نخست به ضمان او مي انجامد. گويي از دين خدا و خسـارت از اين رو نمي هاي ناشـي از آن واند عوارض منفي يك فتوا

و بايد در برابر اقـداماتي كـه انجـام مـي دهـدا. را برعهده نگيرد لبته او اگر در جايگاه حكمراني قرار گيرد مسئوليتي مضاعف دارد

و عواقب آن را برعهده بگيرد . پاسخگو بوده

.مسئوليت-مفتي-ضمان– حكم- تقليد:ها كليد واژه

و دانشگاهو پژو حجت االسالم محمد سروش محالتي، حوزه علميه قم:نويسنده مسئول  هشگاه حوزه

m.soroosh.mahallati@gmail.com e.mail: 

 بيان مسئله

نيعلمي براي استنباط احكام شرعي شخصي كه توان و مجتهد ل ديني، به تقليد روييست، قهراً بايد براي فراگيري مساندارد

و بر طبق فتواي مرجع خود، عمل نمايد باوأت» مفتي«و»دمقلِّ«البته چنين كاري، برايِ. آورد د مسئوليت مقلِّ. است» مسئوليت«م

م و بررسي جداگانه است فتيانتخاب و هر يك از اين دو مسئوليت، قابل بحث در اين.و مفتي مسئوليت فتوا دادن را به عهده دارد

ميمقاله  مي مسئوليت مفتي، مورد تأمل قرار و مقلّد بر مبناي آن تشخيص ميگيرد و دهد كه با تقليد وي، مفتي چه تعهدي پيدا كند

.چه نقشي دارداين تعهد، در زندگي مقلّد 

مس با توجه به اين مثال ميئساده، ك:شود له كامالً روشن ميبيماري را در نظر بگيريد بهه براي معالجه به پزشك مراجعه و كند

و چگونه به دستورات او عمل، در اين مثال از يك سو بيمار مسئول است كه به سراغ كدام پزشك رفتهنمايد دستورات او عمل مي

البته مسئوليت پزشك، صرفاً مسئوليت. هايي براي بيمار داشته است ديگر پزشك مسئول است كه چه توصيهاز سويو كرده

كهكراينك بايد بررسي. خسارت دارد اخالقي نيست، بلكه او در قبال خطا در معالجه، مسئوليت جبران چنينهم» افتاء«آياد

 سازد؟مي» فقيه«ي را متوجه مسئوليت

و بررسي بحث

بر گردن كسي نهـادن اسـت» قالده«زيرا تقليد در لغت به معني. داللت دارد» مسئوليت«خود، بر تقليد مفهومي است كه در ريشه

و گردن بند را بر گردن ديگري» مقلِّد«و  ل«.گذاردمي)مقلَّد(شخصي است كه اين قالده ذاغهالتقليد و اگـر،)1(»هقـالد جعل الغير

ميوبه رج و اعمال خود را مانند قـالدهر» مسئوليت«شود، از آن روست كه عامي،ع عامي به فقيه هم تقليد گفته گـردن«اي بـر فتار

وهفمعني ان العامي مقلّد المجتهد، انه جعل اعماله علـي رقبـ«،)2(»فانه جعل العمل كالقالده في رقبته«: نهدمي» مفتي المجتهـد

)3(.»عاتقه
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و مسئوليت ستاندن شعور مسئوليت سپردن

ت ميبا اين به حليل روشن  كامالً اشتباه» به گردن خود طوق تبعيت نهادن«و» خود را در بند قرار دادن«شود كه تفسير تقليد

و از يك تصور غلط درباره اين واژه، ناشي مي مي» بارِ خود«شود، زيرا مقلّد، با تقليد كردن، بوده و را بر دوش ديگري قرار دهد

ميكند، سنگينيميدر حالي كه شخصاً احساس راحتي  ب مسئوليت را بر گردن مفتي خود، و از اين پس، جاي آنكهه گذارد

م» پاسخگوي« و بد رفتار خويش باشد، اين ميخوب .سازد سئوليت را به صاحب فتوا منتقل

ميالبته مفتي، عالوه بر اينك ن. كنده بار مقلّدان را تحمل نظر كار او با متخصصان دارد كه از اين يز بر دوش سنگيني ديگري

و به قرار داد» سخنگوي دين«ديگر از قبيل پزشكان متفاوت است زيرا مفتي، خود را در جايگاه  ميرا، نظرش»نام خدا«ه ! كند اعالم

ها. شودمي، سكوت يا كالمش، به نام دين تمامبه همين جهت ميچه بسا هزينه و يا با خطاي خود، به يزاني را بر دين تحميل كرده

اس» خطير بودن«! نمايدميهزينه» اعتبار دين«زيادي از  مثالً.تاين موقعيت، در كالم برخي از بزرگان فقاهت، به خوبي تبيين شده

تف عالمه بحرالعلوم در اين آن«: كه اجمال آن چنين است يل سخن گفتهصباره به و مسامحه در ضرر،بدان كه خطر فقه عظيم

چه.سنگين دارد و از گناه مصونيت نداردفقيه و چه در سخن گفتنش، در معرض لغزش بوده زيرا اگر بدون عذر.در سكوتش

وكر»كتمان حقيقت«كند،» سكوت«و مانع  حق«ده و اگر بدون دليل روشن روا داشته» تضييع و بر بي گناه ظلم كرده است

و به غير» افترا«بگويد، بر خدا» سخن«و حجت آشكار، ا"بسته اهللاما پس بايد تالش كند تا بر اساس. حكم كرده است"نزل

س»علم« و اگر مي، حكم كند و بهرحال» عذر«كند كوت )4(»...بر پرتگاه جهنم است» مفتي«داشته باشد

آن)5(.وجود دارد»ان المفتي ضامن«بابي تحت عنوان»كافي«جالب است كه در كتب حديثي شيعه مثل است اين عنوان گوياي

م«كه  مس» فتيمسئوليت و فقيهان، » الرأيةربيع«قضيه،اين بابدر يك روايت معتبر.اي پذيرفته شده بوده استلهئدر نزد محدثان

عرابي باديه نشينااز هم حضور داشت مردي)ع(او كه امام صادق يك روز به جلسه).باشدميوي از فقهاي معروف مدينه( است

و مس پلهئوارد شد اعرابي بار ديگر.گيري؟ ربيعه سكوت كردمي"به گردن"آيا: رسيد، سپس با شنيدن پاسخ ربيعه به او گفت اي

و ربيعه هم جواب نداد مي: ولي اعرابي مجددا گفت.سؤالش را تكرار كرد صادق امام. گيري؟ ربيعه باز هم سكوت كردآيا به گردن

آ: به اعرابي فرمود)ع( چربيعه با فتواي خود، و و هر مفتي ضامنن را به گردن گرفته است، چه آن را اظهار كند ه چيزي نگويد

و كل مفت ضامن«: است )5(»هو في عنقه قال او لم يقل

در» مسئوليت اخروي«برخي فقها اين ضمان را به معني.»هر مفتي ضامن دانسته شده است«در اين روايت، به صراحت فقيه

ولي با توجه به اينكه چنين تقييدي در روايت وجود. بايد پاسخگو باشد» در قيامت«اند كه مفتيو نتيجه گرفته بال فتوايش دانستهق

و سؤال آن اعرابي نيز  با» كلي«ندارد و امام نيز در پاسخ خود تفكيك» دنيوي«و» اخروي«بين مسئوليت» ترك استفصال«بوده

، ظهور در خصوص مسئوليت دنيوي»ضمان«تعبير مفتي دانست، بلكه اساساً»ت عاممسئولي«توان اين روايت را دليل نكرد، مي

و ضرر داردبراي جبران خس المضارب ضامن اذا«،»العامل بمال اليتيم ضامن«،»االجير ضامن للحج«: مثل روايات ديگر. ارت

اجير يعطي االجرة علي ان يصلح فيفسدكل«،»المستأجر ضامن الجر االجير«،»المستودع ضامن مع التفريط«،»خالف شرطه

من«،»من وطئ امرأته قبل تسع سنين فاصابها عيب فهو ضامن«،»من اضرّ من طريق المسلمين شيئا فهو ضامن«،»فهو ضامن

 ...و» من تطبب او تبيطر فهو ضامن«،»طرق رجال بالليل فاخرجه من منزله فهو ضامن

كه البته و فتوي ترديدي وجود» ضمان مفتي«امام عليه السالم، حكم به موارد خاص هم وجود دارد كرده است، مثال از نظر نص

د ميندارد كه اگر مفتي براي كسي كه و محرِم با اين كار باعث خونر حال احرام است فتوي دهد كه تواند ناخن خود را بگيرد

)6(.افتادن ناخن شود، مفتي بايد يك گوسفند قرباني كند

ن اي كه وقتي ضمان نيز مؤيد آن است، همان ادلهوجود دارد، ادله كلي» ضمان مفتي«ظر از اين ادله خاصي كه درباره با صرف

از» سبب اقوي از مباشر« بركرمباشر نفي باشد، ضمان را و مي. دهدميقرار"سبب عهده"ده وق مثال گفته تي بيمار به شود

مي» دستور پزشك« و داروئ عمل ميكند ميي را مصرف و يا نرمش خاصي را انجام دهد، اگر در اثر اشتباه پزشك، دستورات كند
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حجت االسالم محمد سروش محالتي

و بايد خسارت بپردازد و زياني به بيمار وارد كند، پزشك ضامن است او،)7(.او ضرر او» سبب ضرر«زيرا و ضرر به بوده

و الوجه في صورة مباشرة الطبيب او عدم مباشرته مع التطيب علي النحو المتعارف بأن يأمر المريض بشرب«: انتساب دارد

و ذاك بنحو خاص، فلقوة السبب علي المباشر )8(»ذاك الدواء

و طبيب فرقي نيستاز مباشر» اقوي بودن سبب«روشن است كه اگر علت ضمان طبيب، ه را نسبت به بايد فقيو باشد، بين مفتي

به چه اين كه اگر. عوارض نامطلوب فتاوايش ضامن دانست آن» قاعده غرور«ضمان طبيب آي مستند باشد، هالّتگونه كه مرحوم

كه گلپايگاني نظر مي و احتمال اشتباه ندهد«داد هم،)9(».ضمان طبيب در صورتي است كه مريض به قول طبيب مغرور شده باز

اومفتي نيز مانند طب و خطاي مي يب است و بهر حال فتوا در همان موارد موجب ضمان يكوي كه به يك فرد، يك گروهيباشد يا

و با ناديده گرفتن پيامده رت مادي يا معنوي وارد سازد، نميجامعه خسا » برائت«اي زيان بار آن، به تواند فاقد مسؤليت تلقي شده

و زيان در هر مورد موكول به نظرو وقو البته تشخيص خطا در استنباط.دكرحكم و خبرگان بي طرف«ع ضرر » كارشناسان امين

و سليقهاس و با ادعاهاي خودسرانه . توان چيزي را اثبات كرد هاي شخصي نميت

 ضمان حاكم

كئمشابه بحث ضمان مفتي، مس مي» ضمان حاكم«ه تحت عنوان له ديگري است هـم»حكـم«شود، اين بـدان معناسـت كـه مطرح

مياست» مسئوليت آور«مانند فتوي  آن،كندو شخصي كه به صدور حكم مبادرت البتـه. پاسـخگو باشـد بايـد در قبـال پيامـدهاي

و پديدهتر كاربرديوتيعملياايلهئضمان حاكم مس و قاضي درباره موضوعات خاص گيـري هاي خارجي تصميم است، چون حاكم

ك مي ميكنند، برخالف مفتي كه اظهارنظر و خطا در كند، به عالوه احراز اشتب لي تر از تشـخيص خطـا در بـه مراتـب آسـان» حكم«اه

. فتواست

كهلهئاز سوي ديگر، ضمان مفتي، مس و مخالفاني دارد، در حالي و» ضمان حاكم«اي مورد اختالف نظر بوده مورد توافق بوده

مي.ته استحتي از سوي مخالفان ضمان مفتي هم مورد تأييد قرار گرف گويد، مفتي بدون ترديد در عالم آخرت، مثالً عالمه مجلسي

و بايد پاسخگوي فتواي خود باشد، ولي در دنيا ضامن بودن وي مورد اشكال است البته اگر مفتي،  در» حاكم«ضامن است باشد،

)10(»ان يكون حاكماً، اما في الدنيا ففيه اشكال الّاهالشك في ضمان المفتي في اآلخر«:دنيا هم ضامن است

و بر مبناي آن حاكم، ضامن دانسته شده استدر متون فقهي مثال ا. هاي فراواني براي مسئوليت حاكم ذكر شده ز عصر مثالً فقها

و حاكم براي بررسي عفّ هاي خالفاند كه اگر گزارشي درباره رفتار شيخ طوسي همواره فتوا داده ت زني به حاكم داده شود

و به سقط جنين بيانجامد، حاكم ضامن است موضوع، و وحشت او شده )11(.او را احضار كند، چنانچه احضار وي موجب ترس

ميمث گويد اگر حاكم شخصي را محكوم به شالق كند، ولي سپس معلوم شود كه شاهدان فاسق ال ديگر آن است كه علّامه حلي

» مثال« شن است كه اين گونه موارد، جنبهرو،)12(.ن آن شالق از بيت المال ضامن استاند، حاكم نسبت به جبراتهبوده يا دروغ گف

و با توجه به مبناي ك» كليه«،»ضمان حاكم«دارد به وي در اثر اشتباه يا خطا» حكم«ه مواردي و تقصير، و يا در اثر مسامحه

و كيفري متوجه عواقب ناگواري مي ا. اوست انجامد، مسئوليت مدني فقه هاي فردي از قبيل آنچه در كتب ين رو، عالوه بر مثالاز

ميو اجتماعي، اقتصادي، فرهنگيهاي رايج است، اين حكم شامل مثال و نمي سياسي نيز به باشد توان شمول آنها را نسبت

در هاي ناهنجار كه احياناً پديده ميحك اثر در سطح كالن .دهد، ناديده انگاشتم رخ

:نتيجه آنكه

ه» استثناناپذير«و در نظام اسالمي، يك اصلِ فراگير»پذيري مسئوليت«اصل-1 و .گردد نمي يچ مقامي از شمول آن استثنااست

هاي انقالب اسالمي، كه از روزهاي است، بلكه عالوه بر آن، با آموزههرگونه ترديد در اين باره، نه تنها با مباني فقهي ناسازگار

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

da
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 4

http://jida.ir/article-1-1090-en.html


147 

 1390 پاييز،3شماره،23دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان

و مسئوليت ستاندن شعور مسئوليت سپردن

مينخستين جمهوري اسالمي، ،آن روزها شهيد بهشتي به مردم تازه انقالب كرده. شد، در تضاد استاز سوي رهبران نظام اعالم

.داد كه در نظام اسالمي، غير از خداوند، مقام غير مسئول وجود ندارد هشدار مي

ف-2 و اختيارات خود در سمت دليلقها نيز در جامعه اسالمي، به به اقتضاي اصل مسئوليت، مختلف از قبيل قوه قضائيه، هايجايگاه

و غيره  و پاسخگويي براي آنان ترسيم كرد» مسئولند«شوراي نگهبان و موقعيتي فراتر از مسئوليت اصلِ تالزم بين.و نبايد شأن

و مسلم فقه اماميه است، چه اينكه از فروع اين اصل» مسئوليت«و» اختيارات« و تطا«از مباني قطعي بق بين قلمرو اختيارات

مياست كه در نتيجه» مسئوليتهاست ميهر چه اختيارات شخص افزايش پيدا و البته اين يابدكند، مسئوليت او نيز افزايش

.و كيفري در دنياستو داراي ابعاد مختلف سياسي، مدني وليت، صرفاً مسئوليت اخروي نبودهمسئ

ا» شعور شهروندان«مسئوليت پذيري در هر نظام، تابعِ-3 يا» ندانند«ين معني كه تا وقتي كه شهروندان است، به ، هيچ»نخواهند«و

ر و وظيفه» پاسخگوئي«ا در معرض مقام داراي مسئوليت، خود آنچه ضامن عينيت اين. كند اي در اين باره احساس نمي قرار نداده

در مردم است» مطالبه« اصل در جامعه اسالمي است، و به اثبات نمي» شتباه يا انحرافيا«آنجا كه در اثر بي اطالعي مردمو رسد

مي اي صورت نمي مطالبه يا 171اصل مثالً مطابق،ماندگيرد، قهراً اين اصل بر زمين قانون اساسي، قاضي در برابر ضرر مادي

و او موظ پف است كه از متهم، اعاده معنوي ناشي از حكم خود، ضامن دانسته شده س از حيثيت كند، ولي جالب توجه است كه

ميير12/4/81گذشت بيش از بيست سال، در تاريخ كه يس نهاد قوه قضائيه اعالم ، مورد 171تا كنون در مورد اجراي اصل«كند

و تقصيري در كار ها پرونده، نيست كه در طي رسيدگي به ميليون، اين اعالم بدان معنا»خاصي مشاهده نشده است هيچ قصور

معدادگاه و يا به دليل دشوار بودن دستيابي به حق، هيچها نبوده، بلكه بدان اي براي اين گونه زمينه ناست كه به دليل عدم مطالبه

!!اصل كه از اصول مسلم فقه اسالمي است، وجود ندارد

)ادامه دارد(
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