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قاعدة تسبيب و رابطة آن با قاعدة اتالف
عصمتالساداتطباطباييلطفي ،محمودروشني**

(تاريخ دريافت1931/11/72 :؛ تاريخ پذيرش)1931/17/93 :

چکيده
قاعدة تسبيب از جمله قواعد فقهي مؤثر در باب ضمان است .بر اساس اين قاعده اگر شخصي با واسطه سبب ورود خساار باه دييار
شود ،در صور انتساب خسار به او ضامن خواهد بود .مستندا اين قاعده روايا و اجماع است كه روايا مربوطه بيشاترين نقار را در
اثبا قاعده دارند .قاعدة تسبيب رابطة تنياتنيي با قاعدة اتالف دارد .بر اساس قاعدة اتالف اگر شخص به طور مستقيم و مباشرتاً موجاب
ورود خسار به ديير شود ،ضامن جبران خسار است .همچنين در صور اجتماع سبب و مباشر ،مباشر ضامن است مير در صاورتي
كه سبب اقو از مباشر باشد كه در اين صور بر اساس قاعدة تسبيب ،سبب مسئول جبران خسار خواهد بود .در اينكاه يياا اتاالف و
تسبيب دو قاعده اند يا دو قسم از يك قاعده ،نظريا مختلفي ارائه شده است كه در هر صور چه ما اين دو را يك قاعده ياا دو قاعادة
مستقل در نظر بييريم تمايزاتي بين يندو وجود دارد .از جمله اينكه :در ضمان اتالف ،تقصير ،شرط نيست ولي انتساب شرط اسات اماا در
تسبيب ،عالوه بر انساب تقصير نيز شرط است .لذا در دعاو مطرح شده تحت عنوان تسبيب ،زيان ديده بايد عالوه بر اثبا زيان ،وجاود
تقصير را نيز اثبا نمايد .همچنين در اتالف هميشه فعل مثبت موجب ورود خسار است و هيچياه ترك فعل از مصاادي اتاالف نماي
تواند باشد در حاليكه در تسبيب عالوه بر اينكه در اثر فعل مثبت ،زيان متوجه غير مي گردد با ترك فعل هم زيان متصور مي باشد.

کلیدواژگان
تسبيب ،سبب ،مباشر ،ضمان ،اتالف.

 نویسنده مسئول :استادیار گروه فقه و مباني حقوق اسالمي ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران.
رایانامهesmat.taba@gmail.com :

 کارشناس ارشد ،رشته فقه و مباني حقوق ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران.
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مقدمه
قاعدة تسبيب یكي از قواعد فقهي حقوقي در باب ضمان است که هم در حقووق مودني و هوم در
حقوق کيفري کاربرد فراوان دارد از جمله در ماده  703قانون مدني در بحو

ضومان قهوري آموده

است« :موجبات ضمان قهري عبارتند از غصب و آنچه در حكوم غصوب اسوت ،اتوالس ،تسوبيب،
استيفاء» .در کتب فقهي نيز این قاعده در مباح

مختلفي مانند غصب ،قصاص ودیات مورد اشوارة

فقهاء واقع شده است.
قاعدة تسبيب رابطة تنگاتنگي با قاعدة اتالس دارد بگونه اي که در کتب متقدمين این قاعده بوه
عنوان قاعدة فقهي مستقلي مطرح نبووده اسوت بلكوه آن را تحوت قاعودة اتوالس بوه نحوو اتوالس
بالمباشره و اتالس بالتسبيب قرار داده و بسياري از مسائل شرعي را بوه آن مسوتند نمووده انود ،بوه
عنوان نمونه ميرفتاح مراغه اي در کتاب عناوین خود قاعودة اتوالس را در دو تقسويم فووق الو کر
مطرح و تسبيب را تحت آن بح

نموده است (حسيني مراغه اي 4731 ،هو.ق.)174 ،7 :

در این اواخر ،قاعدة تسبيب بطور جداگانه مورد بح

محقيقوين قورار گرفتوه اسوت از جملوه

محمدباقر صدر در کتاب «بحوث في شرح العروة الووققي» خوود ایون قاعوده را بوه عنووان قاعودة
مستقلي مطرح و بح

نموده است (صدر 4734 ،هو.ق.)743 ،1 :

در تحقيق حاضر پس از بررسي مفاد قاعده تسبيب و مستندات آن به شرایط توثقير تسوبيب در
ضمان را از نظر گ رانده و سپس ضمن اشاره به مضمون قاعده اتالس به بررسي اینكه آیا اتالس و
تسبيب دو قاعده اند یا دو قسم از یک قاعده پرداخته و وجوه افتراق و اشتراک اتالس و تسبيب را
مورد بررسي قرار خواهيم داد.
سبب و تسبیب
معناي لغوي و اصطالحي

سبب از نظر لغوي عبارت است از رسن و هر چه بدان بر دیگري پيوسوته شوود( .دهخودا 4773 ،ش،43 :
 )777وتسبيب در لغت به معني سبب ساختن و اسباب فراهم آوردن است (جموال الودین محمود،
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 4104ق .)47 ،8 ،در اصطالح ،سبب در مقابل مباشر بكار ميرود .مباشرت آن است کوه شخصوي
بطور مستقيم مرتكب تلف شود و به عبارت دیگر ،مباشر کسي است که نزدیكترین علوت تلوف را
فراهم مي سازد اما سبب عاملي است که بطور غير مستقيم و با واسطه در وقوع تلف دخالوت دارد.
در معني اصطالحي تسبيب محقق در شرایع در کتاب غصب ميفرماید« :التسبيب کل فعل حيلص ل الت
بسببه کحفر البئر يف غري الم

کرر المعثرر يف المسثل » (محقوق حلوي« :)740 ،4 :4147 ،تسوبيب و آن

هر فعلي است که تلف به سبب آن حاصل ميشود .مثول کنودن چواه در غيور ملوک خوود و مثول
انداختن چيزهاي لغزنده در راهها ».مرحوم فاضل لنكراني در تعریف تسوبيب موينویسود :تسوبيب
عبارت از هر فعلي است که سبب تلف مال دیگري ميشود ،به نحوي که اگر این فعل انجام نمي-
شد ،آن مال تلف نميگشت (لنكراني.)44 ،7 ،
مفاد قاعدة تسبیب

براساس قاعدة تسبيب اگر کسي بطور غير مستقيم و مع الواسطه موجب تلف مال دیگوري گوردد،
ضامن است و مسئول جبران خسارت ميباشد ،اعم از اینكه موجوب شودن عمودي باشود یوا غيور
عمدي و اعم از اینكه در اقر انجام فعلي باشد ،مانند اینكه کسي دیگري را وادار به دزدي کند ،و یا
در اقر ترک وظيفه اي ،مثل اینكه متصدي نگهداري از حيوان از مهار کردن حيوان خوودداري ورزد
و حيوان مزرعه را تباه کند.
ضابطه در سببیت

ضابطة مسبب شدن یا تسبيب ،همچنانكه از تعاریف م کور برمي آید ،آن است که در صورت عدم
سبب ،تلف یا جنایت بوقوع نپيوندد .یعني ،سبب عاملي است که بوا عودم آن جنایوت نيوز وجوود
نخواهد داشت و از سوي دیگر ،چون سبب علت تام جرم نبوده و تنها در حدوث آن مؤقر اسوت،
با وجود آن ضرورتاً تلف و یا جرم واقع نمي شود.
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مستندات قاعده تسبیب
الف) روايات

عمده دليل این قاعده ،روایات فراواني است که در ابواب مختلف فقهي وارد شده و مورد توجوه و
تمسک فقها قرار گرفته است .روایات مربوط به این قاعده را ميتووان بوا توجوه بوه نقود اراده و
اختيار به پنج دسته تقسيم کرد:
 .4مواردي که بين سبب و تلف ،فعل اختياري دیگري واسطه نشده است.
در این مورد ميشود به صحيحه حلبي اشاره کرد« :ق ث أ تلته ل ال يء يوض

ي الرّري ق فتم ر

الداب ة فتنف ر بلص ثهب ث فتعه ر » :از امام صادق (ع) پرسيدم کسي که چيزي را در راه دیگري قورار
دهد بطوریكه مرکب آن شخص در برخورد با آن رم کرده و صاحبد را به زمين و زخموي

کند حكمد چيست؟ حضرت در پاسخ فرمودنود« :ک ّل يء يض ّر برري ق المس مني فلص ثهبه
ض ثنل لم ث يلص يبه» (شيخ طوسي 4787 ،هو.ق .)743 ،40 :یعني هر چيزي که در راه مسولمين
به آنها ضرر بزند ،صاحب آن چيز ضامن پيامدهاي آن است.
 .7مواردي که بين سبب و تلف ،فعل اختياري واسطه شده ،اما فاعل عقوالً یوا شورعاً ملوزم بوه
انجام آن است .مثل مواردي که مجازات محكوم عليه قطع عضو است و شوهود از شوهادت
خود برگردند یا به ک ب و باطل شهادت دهند.
در این مورد اگر چه قاضي و مجري حكم ،فاعل مختار است و فعل اختياري او به صودور
حكم ،عليه محكومٌ عليه بين سبب (شهادت شهود) و تلف (قطع دست سارق) واسطه شده
است ،اما قاضي پس از تماميت معيارهاي حكم ملزم و موظف به صدور حكوم اسوت ،لو ا
سبب اصلي در ضرر و زیان هاي جاني یا مالي که متوجه محكومٌ عليوه مويشوود ،شوهادت
شهود است که بر همين اساس ضمان نيز بر عهدة آنهاست.
 .7مواردي که بين سبب و تلف ،فعل فاعل مختار واسطه شده ،اما وي ملزم به انجام آن نيست.
براي مثال در صحيحة جميل از امام صوادق(ع) در خصووص شوهادت درو فرمودنود« :إن ک ثن
ال يء قثئم ث بعين ه ّّ ي ص ثهبهو إن يک ل قثئم ثن ض مل به دّ ن ث ل

ن ل ن ث الر ل» (کلينووي4737 ،
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ش .)781 ،3 :یعني ،اگر در اقر شهادت باطل ،بين مالک و مالد جدایي افتد ،اگر مال بعينوه
موجود است باید همان به صاحبد برگردانده شود و اگر موجود نيست ،شواهد بوه هموان
مقدار ضامن است و باید به صاحب مال برگرداند.
در این حدی

اگرچه تلف کنندة واقعي ،مدعي و محكوم له است ،اما شاهد نيز بوه نحووي باعو

شده بين مال و مالک آن جدایي ایجاد شود و نتوانود در موال خوود تصورس کنود .در ایون فور
شاهد ،سبب این خسارت مالي است و مدعي ،فاعلي است که در طرح ادعاي خود مختار اسوت و
ملزم به اجراي آن نمي باشد.
 .1بين سبب و تلف واسطه وجود دارد اما این واسطه عرفاً در حد یک وسيله و آلت ميباشد.

براي مثال امام صادق(ع) از اميرالمؤمنين(ع) نقل فرمووده انود« :ن ل رب ب ل بير ر ف يتخ
ال ااء ن ل لي ه إال ف و ض ثنل» (حوور عوواملي 4147 ،هووو.ق .)730 ،73 :یعن وي ،طبي وب ی وا
دامپزشكي که ميخواهد معالجه کند ابتدا باید از ولي مریض و یا صاحب مال برائوت مموه
بگيرد که اگر در راستاي معالجه ،صدمه یا حادقه اي متوجه شد ،ضامن نباشد و اال اگر ابراء
ممه صورت نگيرد پزشک ضامن است.
 .4مواردي که ضمان ،به جهت ترک حفاظت الزم است .این مورد بر خالس دستة قبول اسوت
که در آن فعل و انجام آن ،کار بود.
«سكوني عن أبي عبداهلل (ع) قال :قضي اميرالمؤمنين (ع) في رجل دخل دار قوم بغير امنهوم
فعقره کلبهم ،قال :ال ضمان عليهم و إن دخل بثمنهم ضمنوا» (حر عاملي ،همان.)734 ،73 :
یعني ،امام صادق (ع) از اميرالمؤمنين (ع) نقل ميکنند که آن حضرت در موورد موردي کوه
بدون اجازة صاحبان خانه وارد خانوه شوده و سو

خانوه او را مجوروح کورده ،فرمودنود:

صاحبان خانه ضامن نيستند ،ولي اگر با اجازة آنان داخل شده بود ،بودند.
نتيجه :با توجه به ظاهر تمام روایات ميتوان به این نتيجه رسيد که این مثوال هوا بوراي نشوان
دادن قاعدة کلي است که ميتوان آن را بدین گونه مطرح ساخت :هر کواري کوه از شوخص عاقول
مختاري سر زند و عادتاً سبب تلف مال یا جان مسلمان شود ،چنين شخصي ضامن است.
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ب) اجماع

صاحب جواهر درباره ضمان ناشي از تسبيب ميگوید :در این خصوص بين فقهاء اختالفي نيست،
بلكه نسبت به آن تحصيل اجماع شده است (نجفي 4348 ،م.)13 ،73 :
در جواب کساني که به اجماع استناد کرده اند باید گفت :اجماع باالستقالل حجيت ندارد ،بلكه
فقط در صورتي که کاشف قول معصوم (ع) باشد معتبر است و چنانچوه روایواتي در کنوار اجمواع
موجود باشد و احتمال برود که اجماع ،مستند به آن روایات باشد ،اجماع مو کور مودرکي خواهود
بود .چنانچه در مورد قاعدة تسبيب چنين است ،ل ا اجماع در این مورد فقط مويتوانود بوه عنووان
مؤیدي بر قاعده باشد.
شرايط تأثیر تسبیب در ضمان

تسبيب در صورتي ضمان آور است که داراي شرایط زیر باشد:
 .4تسبيب در ملک غير باشد اما اگر فعل در ملک شخص باشد ،مطلقاً ضمان آور نيسوت ،چورا
که تصرس مالک در ملكد از مواردي است که شارع رخصت داده اسوت و بعود از قبووت
رخصت شرعي ضماني بر آن مترتب نيست ،البته این تا زماني است که فعل مالک مسوتلزم
ضرر بر غير نباشد والّا از موارد تعار
بح

قاعدة سلطه و قاعدة نفي ضرر است کوه خوارا از

ما است.

 .7فعل ،مباح شرعي باشد.
 .7مقرون به غر

صحيح عقالیي نباشد.

 .1در نظر عرس تجاوز و عدوان باشد هر چند که در زمره اعمال حرام به حساب نياید.
پس هر کاري که بر خالس قانون است یا در نظر خردمندان بيهووده و عبو

مويآیود یوا بوه سوبب

برانگيختن انزجار و تنفر در دید عرس خالس مروّت و نوعي ظلم است ،ضمان آور است .چنانكوه چواه
کندن در معبر عام موجب ضمان است ولي همين اقدام در ملوک خوود شوخص یوا محول هواي مجواز
ضماني به بار نمي آورد.
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تزاحم موجبات

اگر در وقوع تلف ،شخصي بطور مستقيم دخالت داشته باشد مثل اینكه کسي به دیگري تيري بزند
و او را بكشد ،مباشر تلف ضامن خواهد بود .البته اگر شخص دیگري بطور غير مستقيم در اتوالس
دخالت داشته باشد ،مسئوليت مباشر بدین وسعت باقي نمي مانود .در توزاحم موجبوات (مباشور و
سبب) دو بح

پيد ميآید :اجتماع سبب و مباشر ،تعدد سبب (اجتماع اسباب) که در این بخود

به بررسي آن ميپردازیم.
الف) اجتماع سبب و مباشر

 .4موردي که مباشر قویتر از سبب باشد:
در اجتماع مباشر و سبب تلف ،هر گاه مباشر قویتر باشد ،مباشر ضامن است و مسئوليت تلوف
بر عهدة او است( .شهيد قاني 4141 ،ق .)80 ،4 :در دو صورت اسوت کوه مباشور قوویتر از سوبب
ميباشد (بجنوردي4730 ،ق:)71 ،4 :
و هر گاه مباشر ،فاعل عاقل و مختار باشد و توجه داشته باشد به اینكه تلف بر فعلود مترتوب
مي باشد و شكي نيست که در این صورت ضامن بوده و اصالً ضماني بر مسبب نيست.
و مباشر ،عاقل و مختار باشد ولي علم نداشته باشد به اینكه بور فعلود تلوف مترتوب اسوت و
مغرور و مكره هم نباشد ،باز هم ضمان به عهدة مباشر ميباشد .زیرا مضومون قاعودة «مون
أتلف مال الغير فهو له ضامن» یكسان است ،چه مباشر ،علم به مترتب بودن تلف بر فعلود
داشته باشد یا نداشته باشد به دليل اینكه عدم علم ،مؤقر در عدم ضمان نيست و موضووعي
که ضمان بر آن بار ميشود مطلق اتالس است نه اتالس همراه با علم.
 .7مواردیكه مباشر و سبب در عر
هر گاه مباشر تلف و سبب آن در عر

هم هستند.
هم و از نظر قوّت یكسان باشند و هيچ یوک اقووي از

دیگري نباشد ،بعضي شرکت آن دو در ضمان را ترجيح داده اند .بوه ایون صوورت کوه مسوئوليت
مباشر و مسبب را مساوي ميدانند ،به ویژه در جایي که هر دو قصد اتالس داشوته و اجوراي آن را
تقسيم کرده باشند .چرا که مجموع سبب و مباشرت خسارت را به بار آورده اسوت (رشوتي4777 ،
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ق )73 :بعضي نيز حكم را به داوري عرس واگ ار کردهاند (طباطبایي 4101 ،هو.ق .)473 ،7 :ولوي
بيشتر فقيهان با اینكه امكان تساوي مباشر و مسبب را پ یرفته اند ،در این فر

نيز تنهوا مباشور را

مسئول شناخته اند (عالمة حلي 4741 ،هو.ق .)731 ،7 :چنانكه ظاهر مادة  777قانون مدني در غيور
صورت اقوي بودن سبب بر مباشر ،مباشر را ضامن ميداند.
 .7موردي که سبب اقوي از مباشر است:
یكي دیگر از حاالتي که در هنگام اجتماع سبب و مباشر وجود دارد غلبة سبب بر مباشر است.
به این معني که در صورت وقوع تلف ،مسئوليت متوجه سبب اسوت .مثول اینكوه در جریوان یوک
تصادس ،ماشيني که متوجه قرمز بودن چرا راهنمایي نيست به ماشين دیگري که پشت چرا قرمز
توقف نموده ،ميزند و در اقر آن ،ماشين متوقف شده به حرکت درآمده و عابر پيواده اي را کوه در
حال رد شدن از عر

خيابان هست ميکشد ،در این صورت اگرچه ماشين متوقف شوده عوابر را

کشته است ،اما به علت اینكه سبب قتل در حقيقت ماشين اولي ميباشد سبب اقوي از مباشر بووده
و مسئوليت متوجه او ميباشد.
ب) اجتماع اسباب

در این خصوص موارد زیر بيان ميشود:
 .0نظريه ضمان سبب مقدم در تأثیر

این نظریه که قول مشهور نيز ميباشد و مثال معروفي را هميشه در این مورد مطرح مويکننود ایون
است که اگر کسي چاهي حفر کند و دیگري سنگي بر دهانة آن قورار بدهود و شوخص قوالثي بوه
درون آن چاه بيفتد ،قرار دهندة سن
این عمل باع

ضامن است زیرا مجني عليه ابتدا با سون

برخوورد کورده و

تثقير سبب دیگر ،یعني حفر چاه ،شده است (شيخ طوسي ،همان.)484 ،3 :

 .2نظريۀ سبب مقدم در وجود

برخي با استناد به برخي روایات تالش کرده اند براي تسبيب ضابطة کلي ارائه داده ،سبب مقدم در
وجود را مصداق سبب مسئول قلمداد کنند .از جمله خبرسكوني از ابي عبداهلل ،امام صادق از قوول
پيامبر(ص) با این مضمون که :هر کس ناوداني یا گودالي در ميان راه مسولمين ایجواد کنود ،ميخوي
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بكوبد ،حيواني را در راهي ببندد ،چاهي را در راه مسلمين حفر نماید و کسي بوه واسوطة آن ضورر
ببيند ،آن شخص ضامن کسي است که به او ضرر رسيده است.
با استناد به روایت فوق گفته شده« :انصاس این است که یک قاعدة کلي از این روایوت آشوكار
ميشود و آن این است که هر عملي که از فاعل عاقل مختار صادر شود و این عمل عادتاً موجب و
سبب ایجاد تلف در مال مسلمانان یا در جان آنان شود و بين آن عمل و تلف ،فعل فاعل عاقل کوه
عمداً و با اختيار صورت گرفته است واسطه نشود ،به گونه اي که عرفاً و عقالً تلوف بوه آن عمول
استناد داده شود ،فاعل سبب ضامن خواهد بود( ».بجنوردي ،4784 ،ا  ،4صص.)78-73
قائلين به نظریة سبب مقدم در وجود معموالً این معيار را در اسباب طولي تطبيق داده ،چنانچوه
اسباب در عر

واحد نبوده و به لحاظ موجود مترتب باشند ،ضمان را بر عهدة اولين سبب وجود

ميدانند .زیرا با وجود سبب اول ،سبب ضمان محقق ميشود و این حكم رفوع نموي گوردد ،مگور
اینكه فعل فاعل مختار ميان سبب و تلف فاصله شود.
 .9ضمان هر دو سبب

«برخي ني ز ضمان همة اسباب را مورد توجه قرار داده و آن را قاطعانه پ یرفته اند و ضومان سوبب
مقدم در تثقير را امري بدون دليل ميدانند« .صاحب جواهر در این مورد ميفرماینود :چوه بسوا بوه
مهن خطور ميکند که هر دو ضامن باشند زیرا تلف منحصر به یكوي از آنهوا نبووده و فور

ایون

است که هر دو متعدي بوده اند و دليلي هم بر اینكه سبق در توثقير موجوب ضومان شوود نوداریم.
همانطور که دليلي بر ضمان سبب قویتر یا سببي که دیرتر اقر کورده نوداریم( ».نجفوي ،هموان،73 :
.)413
 .7ضمان سبب مؤخر در وجود

گروهي قائل شده اند که سببي که بعداً بوجود آمده ضامن است و بنابراین اگر کسوي سونگي را در
معبر عمومي قرار دهد و دیگري در کنار آن چاهي حفر کند ،حافر ضامن است ،زیرا تا قبل از حفر
چاه ،سن

هيچ رابطه اي با مرگ و سقوط نداشته است و اگر نخست چاه کنده شود و بعد سون

را قرار بدهد ،قرار دهندة سن

ضامن است( .فاضل هندي 4177 ،هو.ق.)183 ،7 :
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 .5ضمان سبب اقوي

بنابرای ن نظر همانگونه که در اجتماع سبب و مباشر ،سوبب اقووي از مباشور ضوامن اسوت ،در
اجتماع اسباب ني ز سبب اقوي ضامن است و اگر کسي در چاهي که در محل رفت و آمد حفر
شده چاقویي قرار دهد و کسي در چاه افتاده ،به سبب وجوود چواقو بميورد ،در ایون صوورت
ضامن ،حافر است .زی را او به منزلة کسي است که مقتول را بر روي چواقو بينودازد( .حسويني
عاملي 4777 ،هو.ق.)37 ،74 :
با توجه به مطالبي که در بح

اجتماع اسباب گ شت ،در یک قاعدة کلي مويتووان گفوت کوه

اقوي بودن در تسبيب بدون شک یک اصل است و اگر امر به گونه اي باشود کوه سوایر اسوباب را
کان لم یكن ساخته و موجب اقوي در استناد گردد و این امر براي دادگاه احراز شوود ،بوي تردیود
دادگاه باید به مسئوليت و ضمان سبب اقوي حكم دهد ،اما اگر امر به ترتيبي باشد که اقووي بوودن
براي دادگاه احراز نشود ،در این حالت به نظر ميرسد حكم به ضمان جمع ارجح باشد .چون همه
با هم بطور یكسان موجب خسارت و زیان شده اند و براي تقدم و تثخر دليلي در دست نداریم.
قاعدة اتالف و رابطۀ آن با قاعدة تسبیب
معني اتالف

اتالس از مادة «تلف» به معناي نابود شدن و از بين رفتن است و فعل آن «تلف یتلف تلفاً» ميباشد
(جمال الدین محمد 4104 ،هو.ق.)437 ،3 :
مضمون قاعدة اتالف

از جمله قواعد فقهي ه مشهور که فقهاء در موارد ضمان به آن تمسک کرده اند همانا قاعدة «ن ل ل
نث الغري ف و ل ه ض ثنل» هر کس مالي را که متعلق به دیگري است ،بدون اجازة صاحب آن یوا اجوازة
شارع تلف کند ،ممّة او به عو

آن مال مشغول ميشود ،فقهاء در ابواب مختلوف فقهوي در موورد

اتالس به این قاعده تمسک کرده اند ولي برخي آن را از قواعد مسلم بين همة مو اهب مويداننود،
بلكه به نظر برخي ،از ضروریات دین است (عالمه حلي ،همان.)781 ،7 :
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نظرات در اينکه اتالف و تسبیب دو قاعده اند يا دو قسم از يک قاعده
الف) انکار قاعدة تسبیب

برخي از فقهاء (نجفي ،همان )47 ،73 :قاعده اي عمومي بوا عنووان تسوبيب را نموي پ یرنود و در
استدالل خود به موارد میل اشاره ميکند:
 .4آنچه در روایات آمده (روایاتي که در باب مستندات قاعدة تسبيب گ شت) ،فقط پاره اي از
مصادیق سبب است که نمي توان از آنها عنوان کلّوي سوبب را بوه دسوت آورده و موضووع
حكم قرار داد.
 .7آنچه فقيهان دربارة سبب گفته اند تعریف اصطالحي سبب است ،نه اینكه به مفهووم عرفوي
سبب اشاره داشته باشوند .در نتيجوه ،دسوتيابي بوه عنوواني خواص بوا اسوتفاده از تعواریف
اصطالحي که در روایاتي مورد استفاده قرار گرفته اند که فقوط مصوادیق را بيوان مويکننود،
کاري بس دشوار است.
بنابراین عمده دليل این گروه ،نبود عنوان «سبب یا تسوبيب» در ادلوة فقهوي و عودم امكوان اصوطياد
قاعدة کلي از روایات پراکنده مسئوليت مدني است .این گروه بر این باورند کوه بوراي اقبوات مسوئوليت
مدني ،اتالس باید حقيقتاً محقق شود و در صورت فقدان عنوان اتالس ،معيار و ضابطه ،روایات متعوددي
است که تنها ميتوان با الغاي خصوصيت مسئوليت مدني را بوه مووارد مشوابه سوریان داد .از آنجوا کوه
روایات در موارد و مصادیق خاص وارد شده است ،تعميم آن به موارد مشابه از طریق اجمواع یوا الغواي
خصوصيت مثالهاي م کور در روایات توسط عرس خواهد بوود و خالصوه اینكوه اگور تلوف بوه فعول
شخص اسناد داده شود ،قاعدة اتالس جریان خواهد داشت اما اگر اسناد داده نشود اصل ،عدم مسوئوليت
است مگر اینكه بتوان از روایات دليلي بر مسئوليت یافت.
ب) ارجاع قاعده تسبیب به اتالف

برخي دیگر از فقهاء نيز قاعدة تسبيب را صرفاً یک نامگ اري توضيحي دانسته و آن را از مصوادیق
قاعدة اتالس ميدانند و گفته اند :بر اساس ظاهر نصوص و فتاوا ،منشث ضمان ،اتوالس اسوت .پوس
معيار این است که عرفاً «متلف» صدق کند و اینكه فقيهان اقدام به تعریوف مباشورت و تسوبيب و
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مانند آن کرده اند براي مضبوط نمودن چيزي است که به لحاظ عرس عنوان «متلف» بور آن صوادق
است و گرنه دليلي بر مباشرت و تسبيب و تقدیم یكي بر دیگوري در حوال اجتمواع آن دو وجوود
ندارد ،پس سزاوار است که معيار را صدق عرفي (عنوان اتالس) قرار دهويم (مراغوي 4731 ،ق،7 :
.)174
ج) قاعدة تسبیب قاعده اي مستقل از قاعدة اتالف

برخي دیگر از فقيهان نيز در پي جدا سازي سبب از مباشر تالش کرده اند که بوا ارائوة تعواریفي از
سبب ،ضابطه اي را براي تسبيب طراحي کنند و گفته اند که اگر سبب نباشود تلوف حاصول نموي
شود ولي وجود سبب هم صرفاً به معناي تحقق حادقه نخواهود بوود .بلكوه بوراي تلوف بوه علوت
دیگري نياز است که آن علت با سبب متفواوت اسوت .اگرچوه وجوود سوبب در اقرگو اري علوت
مدخليت دارد به نحوي که اگر سبب نباشد ،علت تثقير نخواهد داشت( .طرابلسي 4144 ،هوو.ق،7 :
 .)704نتيجه اینكه این گروه در صدد انجام دو کار برآمده اند :یكي ،جدا کوردن سوبب از مباشور و
دیگري ،توجه به سبب موجب ضمان و سبب بدون تثقير در مسئوليت.
پس به نظر این گروه سبب جدا از مباشر بوده و سببي موجب مسئوليت ميشود که مؤقر باشود
و ضابطة تثقير این است که وقوع حادقه زیان بار نسبت به آن یک امور اتفواقي و حادقوه اي تلقوي
نگردیده و آن فعل مستند به خود او باشد.
شهيد صدر به صراحت قاعدة تسبيب را از اتوالس جودا مويداننود و در مباحو

طهوارت بوه

مناسبتي از قاعدة تسبيب سخن گفته و مينویسد :تحقيق این است که موجب ضمان موال منحصور
به «ید» و اتالس نيست ،بلكه تسبيب نيز مالک سومي براي ضمان اسوت( .صودر 4734 ،هوو.ق،1 :
.)743
مقايسه بین قاعدة تسبیب با قاعدة اتالف
الف) مشترکات اتالف و تسبیب

مشترکات اتالس و تسبيب را ميتوان به شرح زیر بيان کرد:
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 .4عمد ،شرط هيچكدام نيست :پس الزم نيست که مرتكب اتالس قصود تلوف کوردن و ضورر
زدن به دیگري را داشته باشد تا مسئول شناخته شود بلكه همين اندازه که تلف و ضرر بوه دیگوري
وارد شود کافي است خواه متلف ،عامد و قاصد این نتيجه بوده یا نبوده باشد پوس اتوالس اعوم از
اینكه عمدي باشد یا غيرعمدي مشمول هر دو قاعده خواهد بود.
در مورد قصد فعل هم به نظر ميآید همين طور است یعني در هيچيوک از آن دو ،قصود فعول
شرط نيست مثالً اگر کسي قصد چوب زدن به باري را نداشته باشد ولي چووب او بوه بوار شيشوه
بخورد اتالس است و اگر در همين مورد شكستن شيشه اي سبب زخم پاي عابري شوود ،تسوبيب
صورت ميگيرد.
 .7علم ،شرط هيچكدام نيست :براي به وجود آمدن مسئوليت جبران زیان ،الزم نيست که فاعل
(متلف) علم داشته باشد به اینكه عمل او موجب زیان ميشود یا نمي شود (علوم بوه موضووع) یوا
اینكه بداند عمل زیان آور او موجب ضمان و مسئوليت خودش ميشوود یوا نموي شوود (علوم بوه
حكم).
بنابراین ایجاد ضرر خواه با علم و اطالع از حكم و موضوع باشود یوا از روي جهول و نواداني
نسبت به هر دو یا یكي از آنها ،مسئوليت به وجود خواهد آمد.
دليل بر این مطالب اطالق روایاتي است که قبالً در مورد آنها بح

کردیم.

ب) ممیزات اتالف و تسبیب
 .0وجود واسطه بین فعل مباشر و وقوع تلف در تسبیب

در اتالس ،بين وقوع تلف و فعل مباشر فاعل ،دیگري واسطه و فاصله ایجاد نمي کنود .بوه عبوارت
دیگر در اتالس ،مستقيماً و مباشرتاً خسارت از سوي زیان زننده متوجوه خسوارت دیوده مويشوود
چنانكه کسي با سن

شيشة اطاقي را بشكند و یا راننده اي کسي را زیر بگيرد ،فعول مزبوور کوه از

فاعل ناشي ميشود بدون هيچ واسطه اي علت توجه ضرر به غير ميگردد .در حاليكوه در تسوبيب
لزوماً باید واسطه و فاصله اي بين فعل متلف و تلف موجود باشد ،یعني در تسوبيب بوراي اتوالس
مقدمه سازي ميشود و احتمال دارد که آن مقدمه نيز هيچگاه به اتالس منجر نشود.
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 .2تأثیر فعل مثبت و منفي در تسبیب

در اتالس هميشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هيچگاه ترک فعول از مصوادیق اتوالس
نمي تواند باشد در حاليكه در تسبيب عالوه بر اینكه در اقر فعل مثبت ،زیان متوجه غير ميگردد با
ترک فعل هم زیان متصوّر ميباشد.
فعل مثبت فعلي است که انجام آن سبب تلف مالي ميگردد چنانكه کسي سونگي و یوا پوسوت
خربزه اي در شارع عام بيندازد و رهگ ري بلغزد و پاید بشكند و یا لباس او پاره شود .در فور
مزبور فعل مثبت سبب ضرر شده زیرا لغزیدن و افتوادن در اقور گو اردن سون
ميباشد که باع

و پوسوت خربوزه

ایجاد ضرر به رهگ ر شده است.

در مقابل فعل مثبت فعل منفي قرار دارد و آن فعلي است که ترک آن سوبب تلوف موال شوود،
خواه فعل مزبور تكليف ناشي از قرارداد باشد ،مانند آنكه سووزنبان راه آهون در اقور تغييور نودادن
سوزن ،سبب تصادم دو قطار به یكدیگر شود .در فر

مزبور ،ترک عمول مسوتقيماً علوت توجوه

خسارت نمي باشد .بلكه ترک تغيير سوزن سبب شده که قطار در غير مسير معين حرکت کند و بوا
قطار دیگر تصادم نموده و در اقر تصادم ،خسارت ایجاد شده است.
مکر این نكته الزم است که ترک کار تنها در جایي ميتواند سبب تلّقي شود کوه انجوام آن کوار
وظيفه و تكليف باشد خواه تكليف شرعي و قانوني باشد مانند انفاق به واجوب النفقوه یوا تكليوف
اختياري باشد مانند پ یرفتن وکالت یا وصایت و ترک وظایف پ یرفته شده کوه سوبب تلوف موال
موکل یا مولي عليه باشد.
 .9شرطیت تقصیر در تسبیب

در اتالس ،تقصير شرط نيست ولي انتساب ،شرط است و بایستي این جهت که رکن اصلي ضومان
است احراز گردد .به عبارت دیگر در اتالس ،کسي که مالي را از روي عمد یا غير عمد تلف کنود،
مسئول است اگرچه فاعل تقصير ننموده و رعایت احتياطات الزمه را کرده باشد .بنوابراین هور گواه
کسي با رعایت دقتهاي الزم شكاري را هدس و نشوانه روي کنود و گلولوه از شوكار بگو رد و بوه
گوسفندي که در پشت سن

پنهان بوده اصابت نماید ،شكارچي مسئول ميباشد اگر چه تقصويري
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ننموده است زیرا منطق سادة عرس شكارچي را علت توجه خسارت به مالک گوسفند مويدانود .از
طرس دیگر ،دور از انصاس و عدالت حقوقي ميباشد کوه عودم تقصوير فاعول را موجوب تحميول
خسارت بر متضرر دانست .به عبارت دیگر اتالس ،مبني بر نظریة مسئوليت ميباشد.
اما در خصوص مورد تسبيب در صورت عدم تقصير ،انتساب خسارت به مسوبب احوراز نموي
گردد ،پس در تسبيب کسي که سبب تلف مالي و اضرار دیگري شده ،در صورتي مسئول ميباشود
که در فعل خود تقصير نموده باشد یعني احتياطات الزم را نكرده و عواقب عمل خود را کوه نوعواً
قابل پيشبيني بوده از نظر دور داشته و یا با توجه به آن مرتكب عملي شوده کوه موجوب خسوارت
گردیده است.
چنانكه نوکر در خانه را باز گ ارد و س

درنده بدون پوزه بند از خانوه خوارا شوود و لبواس

عابري را پاره کند در صورتيكه مسبب تقصير نكرده باشد یعني با آنكه تمامي احتياطوات الزموه را
در کار خود نموده خسارت به دیگري وارد شده است ،ضوامن آن نموي باشود .بوه عبوارت دیگور
تسبيب مبني بر نظریه تثقير است.
موجب آنكه در اتالس ،تقصير ،شرط مسئولي ت قرار داده نشده و در تسبيب ،شرط مسوئوليت
مي باشد ،آنست که منطق حقوقي که بر تشخي ص سادة عرس و عقل استوار است.عرس در تلفي
که مستقي ماً و بالواسطه از فعل کسي بوجود آی د ،فاعل را علت تلوف و مسوئول آن مويشناسود،
اگرچه هيچگونه تقصيري هم نداشته باشد .ولي در تلف باواسطه (تسبيب) فاعل وقتوي مسوئول
شناخته ميشود که مرتكب تقصير شده باشد.
مراد از تقصير در بح

تسبيب ،رفتار ننمودن آنگونه که باید رفتوار شوود ،یعنوي انجوام نودادن

امري که باید انجام داده شود و یا خودداري نكردن از امري که باید خودداري کرد .براي تشوخيص
تقصير باید عملي را که در اقر آن خسارت به دیگري وارد شده با عمل اشوخاص محتواط مقایسوه
نمود .چنانچه فاعل در انجام عمل ،رعایت احتياطاتي که هور شوخص محتواط در اینگونوه اعموال
ميکند ،ننموده باشد ،آن فاعل مسئول شناخته ميشود و اال هر گاه فاعل ،رعایت احتياطوات الزموه
را در انجام عمل نموده باشد ،مسئول خسارت وارده به غير نخواهد بوود .قوانون مودني ،تقصوير را
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اعم از تفریط و تعدي ميداند و در مادة  344در تعریوف تعودي چنوين آورده اسوت« :در تعودي،
تجاوز نمودن از حدود امن یا قرارداد متعارس است نسبت به مال یا حوق دیگوري ».در موادة بعود،
تفریط تعریف شده به« :ترک عملي که به موجب قرارداد یا متعوارس بوراي حفو موالي غيور الزم
است».
 .7اثبات تقصیر

در اتالس ،قبوت تقصير الزم نيست پس اقبات آن هم الزم نيست .لويكن ،اگور متلوف مباشور،
قابت کند که ورود زی ان به واسطة اعمال و اجراي حق خود یا عامل خارجي غي ر قابل دفوع و
غير قابل پيد بيني ی ا در اقر عمل شخص متضرر بوده است ،از او سلب مسئوليت خواهد شد.
ولي در تسبي ب اقبات تقصي ر الزم است و این وظيفه به عهده زیان دی ده است کوه قابوت کنود،
سبب احتي اط الزم را نكرده است.
نتیجه
تسبيب یكي از اسباب و موجبات ضمان قهري است و از آنجایيكه مسئوليت مزبور بدون قورار داد
و عقد حاصل مي شود ،آن را قهري مي گویند.
بح

تسبيب طبق رویة معمول بين فقهاء بالفاصله در میل عنوان اتالس مطورح موي شوود ،بوه

گونه که برخي آن را از شقوق قاعدة اتالس دانسته اند .در تسبيب عمل شخص مستقيماً و مباشورتاً
مال دیگري را از بين نمي برد ،برخالس اتالس که در آن شخص مباشورتاً عامول اتوالس موال غيور
ميگردد.
در تسبيب و اتالس ،جهت اقبات ضمان قصد و علم به اضرار شرط نيست .لو ا اگور مرتكوب،
چه با قصد و نيت اضرار به غير و چه بدون قصد ،مبادرت به عمل کند ،در هر حال ضامن خواهود
بود .همچنين در اقبات ضمان ،چه در اتالس و چه در تسبيب ،احراز انتساب و استناد خسوارت بوه
فعل متلف یا مسبب الزم است .در صورت اجتماع سبب و مباشر یا اجتمواع اسوباب ،بایود توجوه
داشت که کدام یک از مباشر ،سبب یا اسباب از نظر ققل و موازنه در انتساب عمل به آن بر دیگري
برتري دارد تا بتوان آن را ضامن شمرد ،در صورت تساوي ضمان بر عهدة جمع خواهد بود.
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در تفاوت بين اتالس و تسبيب :در ضمان اتالس ،تقصوير ،شورط نيسوت .ولوي در تسوبيب ،در
صورت عدم تقصير ،انتساب خسارت به مسبب احراز نمي گردد.
نكتة دیگر اینكه در اتالس ،مستقيماً و مباشرتاً خسارت متوجه غير موي گوردد و هميشوه فعول
مثبت موجب ورود خسارت مي گردد در حاليكه در تسبيب مع الواسطة زیان متوجه غير مي گوردد
و با ترک فعل هم متصور مي باشد.
با توجه به تفاوت شرایط در اقبات ضمان در اتالس و تسبيب ميتوان قاعدة تسبيب را مسوتقل
از قاعدة اتالس دانست ،چنانچه قانون مدني این دو قاعده را از حي
ساخته است.

شورایط تحقوق و مبنوا جودا
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