
 

 

 
 

 قاعدة تسبيب و رابطة آن با قاعدة اتالف

**محمودروشني ،الساداتطباطباييلطفيعصمت

 (93/17/1931: رشيخ پذيتار؛ 72/11/1931: افتيدرخ يتار)

 

  دهيچک

بر اساس اين قاعده اگر شخصي با واسطه سبب ورود خساار  باه دييار     . واعد فقهي مؤثر در باب ضمان استقاعدة تسبيب از جمله ق
مستندا  اين قاعده روايا  و اجماع است كه روايا  مربوطه بيشاترين نقار را در    .شود، در صور  انتساب خسار  به او ضامن خواهد بود

بر اساس قاعدة اتالف اگر شخص به طور مستقيم و مباشرتاً موجاب  . ي با قاعدة اتالف داردقاعدة تسبيب رابطة تنياتني .اثبا  قاعده دارند
همچنين در صور  اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است مير در صاورتي  . ورود خسار  به ديير  شود، ضامن جبران خسار  است

در اينكاه يياا اتاالف و    . مسئول جبران خسار  خواهد بود كه سبب اقو  از مباشر باشد كه در اين صور  بر اساس قاعدة تسبيب، سبب
قاعده، نظريا  مختلفي ارائه شده است كه در هر صور  چه ما اين دو را يك قاعده ياا دو قاعادة   تسبيب دو قاعده اند يا دو قسم از يك 

، شرط نيست ولي انتساب شرط اسات اماا در   در ضمان اتالف، تقصير: از جمله اينكه. مستقل در نظر بييريم تمايزاتي بين يندو وجود دارد
ان، وجاود  يد عالوه بر اثبا  زيده بايان ديب، زيمطرح شده تحت عنوان تسب  لذا در دعاو .ز شرط استين تقصيرعالوه بر انساب تسبيب، 
صاادي  اتاالف نماي    همچنين در اتالف هميشه فعل مثبت موجب ورود خسار  است و هيچياه ترك فعل از م. ديز اثبا  نماير را نيتقص

 .با ترك فعل هم زيان متصور مي باشد اثر فعل مثبت، زيان متوجه غير مي گردد تواند باشد در حاليكه در تسبيب عالوه بر اينكه در

 واژگاندیکل

 .تسبيب، سبب، مباشر، ضمان، اتالف

                                                           

 ران، ایمقدانشگاه آزاد اسالمي،  واحد قماستادیار گروه فقه و مباني حقوق اسالمي، : نویسنده مسئول. 

 esmat.taba@gmail.com: رایانامه

  ،نارای ،دانشگاه آزاد اسالمي، قم واحد قمکارشناس ارشد، رشته فقه و مباني حقوق. 

 مطالعات فقهي فلسفي

 0931، پاییز 7سال دوم، شمارة 

 79ـ  30صفحات 
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 مقدمه

ني و هوم در  قاعدة تسبيب یكي از قواعد فقهي حقوقي در باب ضمان است که هم در حقووق مود  

آموده   يدر بحو  ضومان قهور    يقانون مدن 703حقوق کيفري کاربرد فراوان دارد از جمله در ماده 

موجبات ضمان قهري عبارتند از غصب و آنچه در حكوم غصوب اسوت، اتوالس، تسوبيب،      »: است

ن قاعده در مباح  مختلفي مانند غصب، قصاص ودیات مورد اشوارة  یز ايدر کتب فقهي ن. «استيفاء

 .هاء واقع شده استفق

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          

ند نمووده انود، بوه    بالمباشره و اتالس بالتسبيب قرار داده و بسياري از مسائل شرعي را بوه آن مسوت  

عنوان نمونه ميرفتاح مراغه اي در کتاب عناوین خود قاعودة اتوالس را در دو تقسويم فووق الو کر      

 (.174، 7: ق.هو 4731حسيني مراغه اي، ) مطرح و تسبيب را تحت آن بح  نموده است

در این اواخر، قاعدة تسبيب بطور جداگانه مورد بح  محقيقوين قورار گرفتوه اسوت از جملوه      

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

 (.743، 1: ق.هو 4734صدر، )مستقلي مطرح و بح  نموده است 

ب در ير تسوب يط توثق یب و مستندات آن به شرايمفاد قاعده تسب يق حاضر پس از بررسيدر تحق

ا اتالس و ینكه آیا يمضمون قاعده اتالس به بررس ضمان را از نظر گ رانده و سپس ضمن اشاره به

ب را يک قاعده پرداخته و وجوه افتراق و اشتراک اتالس و تسبیا دو قسم از یب دو قاعده اند يتسب

 .م داديقرار خواه يمورد بررس

 سبب و تسبیب

  يي لغوي و اصطالحامعن

، 43: ش 4773دهخودا،  . )ته شوود وسو يپ يگریعبارت است از رسن و هر چه بدان بر د يسبب از نظر لغو

جموال الودین محمود،    )سبب ساختن و اسباب فراهم آوردن است  يب در لغت به معنيتسبو( 777
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مباشرت آن است کوه شخصوي   . روددر اصطالح، سبب در مقابل مباشر بكار مي(. 47، 8ق،  4104

ن علوت تلوف را   بطور مستقيم مرتكب تلف شود و به عبارت دیگر، مباشر کسي است که نزدیكتری

 .فراهم مي سازد اما سبب عاملي است که بطور غير مستقيم و با واسطه در وقوع تلف دخالوت دارد 

لص ل الت    حيب کل فعل يالتسب»: دیفرمايع در کتاب غصب میب محقق در شرايتسب ياصطالح يدر معن
و آن  بيتسوب » :(740، 4: 4147محقوق حلوي،   ) «المسثل   الم     کرر  المعثرر يفريغ بسببه کحفر البئر يف

ر ملوک خوود و مثول    يو مثول کنودن چواه در غ   . شود يم است که تلف به سبب آن حاصل يهر فعل

ب يتسوب : سود ینويب مو يف تسوب یدر تعر يمرحوم فاضل لنكران «.لغزنده در راهها يزهايانداختن چ

-يانجام نمن فعل یکه اگر ا يشود، به نحويم يگریاست که سبب تلف مال د يعبارت از هر فعل

 .(44، 7لنكراني، )گشت ينم شد، آن مال تلف

 مفاد قاعدة تسبیب

 ،گوردد  يگور یم و مع الواسطه موجب تلف مال دير مستقيبطور غ يبراساس قاعدة تسبيب اگر کس

ر يو ا غیو باشود   ينكه موجوب شودن عمود   یاعم از ا، باشد يم ضامن است و مسئول جبران خسارت

ا یو  ،کند يرا وادار به دزد يگرید ينكه کسیمانند ا ،باشد يام فعلنكه در اقر انجیو اعم از ا يعمد

ورزد  يوان خووددار يوان از مهار کردن حياز ح ينگهدار ينكه متصدیمثل ا ،يفه ايدر اقر ترک وظ

  .وان مزرعه را تباه کنديو ح

 ضابطه در سببیت

ت عدم ست که در صورآن ا ،دیآ يف م کور برمیهمچنانكه از تعار ،بيا تسبیضابطة مسبب شدن 

ز وجوود  يو ت نیو است که بوا عودم آن جنا   يسبب عامل ،يعنی .وندديپت بوقوع نیا جنایسبب، تلف 

 ،چون سبب علت تام جرم نبوده و تنها در حدوث آن مؤقر اسوت  ،گرید ينخواهد داشت و از سو

 .شود يا جرم واقع نمیبا وجود آن ضرورتاً تلف و 
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 مستندات قاعده تسبیب

 تايروا( الف

وارد شده و مورد توجوه و   ياست که در ابواب مختلف فقه يات فراوانین قاعده، روایل ايعمده دل

تووان بوا توجوه بوه نقود اراده و       يم ن قاعده رایات مربوط به ایروا .تمسک فقها قرار گرفته است

 :م کرديار به پنج دسته تقسياخت

 .نشده استواسطه  يگرید يارين سبب و تلف، فعل اختيکه ب يموارد .4

ق فتم ر ي الّرر  يوض      يء يق ث  أ تلته   ل ال  » :اشاره کرد يحه حلبيشود به صح يم ن موردیدر ا
قورار   يگریرا در راه د يزيکه چ يدم کسيپرس( ع)از امام صادق  :«فتنف ر بلص ثهب ث فتعه ر  ةالداب 

 ين و زخمو يكه مرکب آن شخص در برخورد با آن رم کرده و صاحبد را به زمیدهد بطور

 فلص ثهبه نيق المس  مي ض ّر برر يء يک ّل   »: حضرت در پاسخ فرمودنود  ست؟يکند حكمد چ
ن يکه در راه مسولم  يزيهر چ يعنی (.743، 40: ق.هو 4787شيخ طوسي، ) «بهيلص يض ثنل لم ث 

 .آن است يامدهايز ضامن پيبه آنها ضرر بزند، صاحب آن چ

ا شورعاً ملوزم بوه    یو ما فاعل عقوالً  واسطه شده، ا يارين سبب و تلف، فعل اختيکه ب يموارد .7

ه قطع عضو است و شوهود از شوهادت   يکه مجازات محكوم عل يمثل موارد .انجام آن است

  .ا به ک ب و باطل شهادت دهندیخود برگردند 

او به صودور   ياريحكم، فاعل مختار است و فعل اخت يو مجر ين مورد اگر چه قاضیدر ا

واسطه شده ( قطع دست سارق)و تلف ( ادت شهودشه)ن سبب يه بيه محكومٌ عليحكم، عل

حكم ملزم و موظف به صدور حكوم اسوت، لو ا     يارهايت معيپس از تمام ياست، اما قاض

شوود، شوهادت    يمو  هيو که متوجه محكومٌ عل يا مالی يجان يان هایدر ضرر و ز يسبب اصل

 . ز بر عهدة آنهاستين اساس ضمان نيشهود است که بر هم

 .ستيملزم به انجام آن ن يسبب و تلف، فعل فاعل مختار واسطه شده، اما و نيکه ب يموارد .7

إن ک ثن »: فرمودنود در خصووص شوهادت درو    ( ع)ل از امام صوادق يحة جميمثال در صح يبرا
ّّ      يء قثئم  ث بعيال     4737کلينووي، ) «ک  ل قثئم  ثن ض  مل به  دّ ن  ث ل      ن  ل ن  ث  الر   ليص  ثهبهو   إن    ين  ه 
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نوه  يافتد، اگر مال بع یين مالک و مالد جداياگر در اقر شهادت باطل، ب ،يعنی (.781، 3: ش

ست، شواهد بوه هموان    يد همان به صاحبد برگردانده شود و اگر موجود نیموجود است با

 .د به صاحب مال برگرداندیمقدار ضامن است و با

باعو    ينحوو  ز بوه يو محكوم له است، اما شاهد ن ي، مدعي  اگرچه تلف کنندة واقعین حدیدر ا

ن فور   یو در ا. جاد شود و نتوانود در موال خوود تصورس کنود     یا یين مال و مالک آن جدايشده ب

خود مختار اسوت و   ياست که در طرح ادعا ي، فاعلياست و مدع ين خسارت مالیشاهد، سبب ا

 .باشد يآن نم يملزم به اجرا

 .باشد يم له و آلتيک وسین واسطه عرفاً در حد ین سبب و تلف واسطه وجود دارد اما ايب .1

تخ   ير ر ف ين ل  رب ب ل   ب»: نقل فرمووده انود  ( ع)نيرالمؤمنياز ام( ع)مثال امام صادق يبرا
ا یووب يوو، طبيعنووی (.730، 73: ق.هووو 4147حوور عوواملي، ) «ال ف   و ض  ثنله   إي  ن  ل  ل ال ااء

ئوت مموه   ا صاحب مال برایض و یمر يد از ولیخواهد معالجه کند ابتدا با يم که يدامپزشك

متوجه شد، ضامن نباشد و اال اگر ابراء  يا حادقه ایمعالجه، صدمه  يرد که اگر در راستايبگ

 .رد پزشک ضامن استيممه صورت نگ

بر خالس دستة قبول اسوت   ن مورد یا. که ضمان، به جهت ترک حفاظت الزم است يموارد .4

 .که در آن فعل و انجام آن، کار بود

ر امنهوم  يرجل دخل دار قوم بغ يف( ع)ن يرالمؤمنيام يقض: قال( ع)عبداهلل  يعن أب يسكون»

 (.734، 73: حر عاملي، همان) «هم و إن دخل بثمنهم ضمنوايال ضمان عل: فعقره کلبهم، قال

کوه   يکنند که آن حضرت در موورد مورد   يم نقل( ع)ن يرالمؤمنياز ام( ع)، امام صادق يعنی

: او را مجوروح کورده، فرمودنود   خانوه  و سو   ه بدون اجازة صاحبان خانه وارد خانوه شود  

 .بودند ،اگر با اجازة آنان داخل شده بود يند، ولستيصاحبان خانه ضامن ن

نشوان   ين مثوال هوا بورا   ید که ايجه رسين نتیتوان به ا يم اتیبا توجه به ظاهر تمام روا :جهينت

کوه از شوخص عاقول     يهر کوار : ن گونه مطرح ساختیتوان آن را بد يم است که يدادن قاعدة کل

 .ضامن است ين شخصيا جان مسلمان شود، چنیسر زند و عادتاً سبب تلف مال  يمختار
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 اجماع( ب

 ،ستين ين فقهاء اختالفين خصوص بیدر ا: دیگو يم بياز تسب يضمان ناش بارهصاحب جواهر در

 .(13، 73: م 4348نجفي، )ل اجماع شده است يبلكه نسبت به آن تحص

ت ندارد، بلكه ياجماع باالستقالل حج: د گفتیبه اجماع استناد کرده اند با که يدر جواب کسان

در کنوار اجمواع    ياتیو باشد معتبر است و چنانچوه روا ( ع)که کاشف قول معصوم  يفقط در صورت

خواهود   يباشد، اجماع مو کور مودرک  ات یموجود باشد و احتمال برود که اجماع، مستند به آن روا

توانود بوه عنووان     يمو  ن مورد فقطین است، ل ا اجماع در ايب چنياعدة تسبمورد قچنانچه در . بود

 .بر قاعده باشد يدیمؤ

 ب در ضمانیر تسبیط تأثيشرا

 :ر باشدیط زیشرا يضمان آور است که دارا يب در صورتيتسب

سوت، چورا   ير باشد اما اگر فعل در ملک شخص باشد، مطلقاً ضمان آور نيب در ملک غيتسب .4

است که شارع رخصت داده اسوت و بعود از قبووت     يک در ملكد از مواردکه تصرس مال

است که فعل مالک مسوتلزم   ين تا زمانیست، البته ايبر آن مترتب ن يضمان يرخصت شرع

ضرر است کوه خوارا از    ير نباشد والّا از موارد تعار  قاعدة سلطه و قاعدة نفيضرر بر غ

 .بح  ما است

 .باشد يفعل، مباح شرع .7

 .نباشد یيح عقاليقرون به غر  صحم .7

 .دیايدر نظر عرس تجاوز و عدوان باشد هر چند که در زمره اعمال حرام به حساب ن .1

ا بوه سوبب   یو د یو آ يمو  هووده و عبو   يا در نظر خردمندان بیکه بر خالس قانون است  يپس هر کار

چنانكوه چواه   . آور استظلم است، ضمان  يد عرس خالس مروّت و نوعیختن انزجار و تنفر در ديبرانگ

مجواز   يا محول هوا  یو ن اقدام در ملوک خوود شوخص    يهم يکندن در معبر عام موجب ضمان است ول

 .آورد يبه بار نم يضمان
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 تزاحم موجبات

بزند  يريت يگریبه د ينكه کسیم دخالت داشته باشد مثل ايبطور مستق يشخص ،اگر در وقوع تلف

م در اتوالس  ير مستقيبطور غ يگریشخص دالبته اگر  .و او را بكشد، مباشر تلف ضامن خواهد بود

مباشور و  )در توزاحم موجبوات   . مانود  ينم ين وسعت باقیت مباشر بديدخالت داشته باشد، مسئول

ن بخود  یکه در ا( اجتماع اسباب)اجتماع سبب و مباشر، تعدد سبب : دیآ يم ديدو بح  پ( سبب

 .میپرداز يم آن يبه بررس

 ر اجتماع سبب و مباش( الف

 :تر از سبب باشدیکه مباشر قو يمورد .4

ت تلوف  يتر باشد، مباشر ضامن است و مسئولیدر اجتماع مباشر و سبب تلف، هر گاه مباشر قو

 تر از سوبب یدر دو صورت اسوت کوه مباشور قوو     (.80، 4: ق 4141شهيد قاني، . )بر عهدة او است

 :(71، 4: ق4730بجنوردي، )باشد  يم

عاقل و مختار باشد و توجه داشته باشد به اینكه تلف بر فعلود مترتوب    و هر گاه مباشر، فاعل

 .ستيبر مسبب ن ين صورت ضامن بوده و اصالً ضمانیست که در اين يمي باشد و شك

نكه بور فعلود تلوف مترتوب اسوت و      یعلم نداشته باشد به ا يو مباشر، عاقل و مختار باشد ول

مون  »را مضومون قاعودة   یز. باشد يم دة مباشرمغرور و مكره هم نباشد، باز هم ضمان به عه

كسان است، چه مباشر، علم به مترتب بودن تلف بر فعلود  ی« ر فهو له ضامنيأتلف مال الغ

 يست و موضووع ينكه عدم علم، مؤقر در عدم ضمان نیل ايا نداشته باشد به دلیداشته باشد 

 .علمشود مطلق اتالس است نه اتالس همراه با  يم که ضمان بر آن بار

 .كه مباشر و سبب در عر  هم هستندیموارد .7

از  يک اقوو یو چ يكسان باشند و هیهر گاه مباشر تلف و سبب آن در عر  هم و از نظر قوّت 

ت يمسوئول  ن صوورت کوه  یو بوه ا . ح داده انديترجرا شرکت آن دو در ضمان  ينباشد، بعض يگرید

آن را  يو اجورا  شوته دو قصد اتالس دا که هر یيژه در جایبه و ،دانند يم يمباشر و مسبب را مساو

 4777رشوتي،  ) چرا که مجموع سبب و مباشرت خسارت را به بار آورده اسوت  .باشندم کرده يتقس
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 يولو  .(473، 7: ق.هو 4101طباطبایي، )اند  عرس واگ ار کرده يز حكم را به داورين يبعض( 73: ق

ز تنهوا مباشور را   ين فر  نیرفته اند، در ایمباشر و مسبب را پ  ينكه امكان تساویهان با ايشتر فقيب

ر يو در غ يقانون مدن 777چنانكه ظاهر مادة  .(731، 7: ق.هو 4741عالمة حلي، ) مسئول شناخته اند

 .داند يم بودن سبب بر مباشر، مباشر را ضامن يصورت اقو

 :از مباشر است يکه سبب اقو يمورد .7

 .و مباشر وجود دارد غلبة سبب بر مباشر استکه در هنگام اجتماع سبب  يگر از حاالتید يكی

ک یو ان یو نكوه در جر یمثول ا  .ت متوجه سبب اسوت يکه در صورت وقوع تلف، مسئول ين معنیبه ا

که پشت چرا  قرمز  يگرین ديست به ماشين یيکه متوجه قرمز بودن چرا  راهنما ينيتصادس، ماش

کوه در  را  ياده ايو کت درآمده و عابر پن متوقف شده به حريماش ،زند و در اقر آن يم توقف نموده،

ن متوقف شوده عوابر را   ين صورت اگرچه ماشیکشد، در ا يم ابان هستيحال رد شدن از عر  خ

از مباشر بووده   يباشد سبب اقو يم ين اوليقت ماشينكه سبب قتل در حقیاما به علت ا ،کشته است

 .باشد يم ت متوجه اويو مسئول

 اجتماع اسباب ( ب

 :شود ان مير بيموارد زی ن خصوصدر ای

 ریه ضمان سبب مقدم در تأثينظر .0

ن یو د انو کن يمو  ن مورد مطرحیشه در ايرا هم يباشد و مثال معروف يم زيه که قول مشهور نین نظریا

بوه   يبر دهانة آن قورار بدهود و شوخص قوالث     يسنگ يگریحفر کند و د يچاه ياست که اگر کس

ه ابتدا با سون  برخوورد کورده و    يعل يرا مجنیامن است زفتد، قرار دهندة سن  ضيدرون آن چاه ب

 .(484، 3: شيخ طوسي، همان)شده است  ،حفر چاه يعنیگر، یر سبب دين عمل باع  تثقیا

 ۀ سبب مقدم در وجودينظر .2

سبب مقدم در  اده،ارائه د يب ضابطة کليتسب يتالش کرده اند براات یروا يبا استناد به برخ يبرخ

عبداهلل، امام صادق از قوول   ياز اب ياز جمله خبرسكون. سبب مسئول قلمداد کنندوجود را مصداق 

 يميخو  ،هر کس ناوداني یا گودالي در ميان راه مسولمين ایجواد کنود   : ن مضمون کهیبا ا( ص)امبريپ
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واسوطة آن ضورر   در راه مسلمين حفر نماید و کسي بوه  را  يچاهببندد،  يرا در راه يوانيبكوبد، ح

  .ده استياست که به او ضرر رس يخص ضامن کسند، آن شيبب

 آشوكار ت یو ن روایاز ا يک قاعدة کلین است که یانصاس ا»: ت فوق گفته شدهیبا استناد به روا

موجب و عادتاً ن عمل یاو  ودکه از فاعل عاقل مختار صادر ش يعملهر ن است که یشود و آن ا يم

کوه  و تلف، فعل فاعل عاقل عمل آن  نيبو  ودآنان شجان ا در یمسلمانان تلف در مال  جادیاسبب 

تلوف بوه آن عمول     و عقالً اًکه عرف يگونه اار صورت گرفته است واسطه نشود، به يعمداً و با اخت

 (.78-73صص، 4، ا 4784بجنوردي، )« .خواهد بودفاعل سبب ضامن  استناد داده شود،

، چنانچوه  ق دادهيتطب ير اسباب طولار را دين معیاة سبب مقدم در وجود معموالً ین به نظريقائل

 ن سبب وجوديبر عهدة اولرا اسباب در عر  واحد نبوده و به لحاظ موجود مترتب باشند، ضمان 

گوردد، مگور    ين حكم رفوع نمو  یشود و ا يم را با وجود سبب اول، سبب ضمان محققیز .دانند يم

 .ان سبب و تلف فاصله شودينكه فعل فاعل مختار میا

 و سببضمان هر د .9

رفته اند و ضومان سوبب   یز ضمان همة اسباب را مورد توجه قرار داده و آن را قاطعانه پ ين يبرخ»

چوه بسوا بوه    : نود یفرما يم ن موردیصاحب جواهر در ا» .دانند يم ليبدون دل ير را امريمقدم در تثق

ن یو ر  ااز آنهوا نبووده و فو    يكو یرا تلف منحصر به یکند که هر دو ضامن باشند ز يم مهن خطور

. میر موجوب ضومان شوود نودار    ينكه سبق در توثق یهم بر ا يليبوده اند و دل ياست که هر دو متعد

، 73: نجفوي، هموان  ) «.میرتر اقر کورده نودار  یکه د يا سببیتر یبر ضمان سبب قو يليهمانطور که دل

413.) 

 ضمان سبب مؤخر در وجود .7

را در  يسونگ  ين اگر کسو یامن است و بنابراکه بعداً بوجود آمده ض يقائل شده اند که سبب يگروه

را تا قبل از حفر یحفر کند، حافر ضامن است، ز يدر کنار آن چاه يگریقرار دهد و د يمعبر عموم

با مرگ و سقوط نداشته است و اگر نخست چاه کنده شود و بعد سون    يچ رابطه ايچاه، سن  ه

 (.183، 7: ق.هو 4177 فاضل هندي،. )را قرار بدهد، قرار دهندة سن  ضامن است
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 يضمان سبب اقو .5

در  ،از مباشور ضوامن اسوت    ين نظر همانگونه که در اجتماع سبب و مباشر، سوبب اقوو  یبنابرا

که در محل رفت و آمد حفر  يدر چاه يضامن است و اگر کس يز سبب اقوياجتماع اسباب ن

ن صوورت  یو در ا ،دريو به سبب وجوود چواقو بم   ه،در چاه افتاد يقرار دهد و کس یيشده چاقو

حسويني  . )نودازد يچواقو ب  ياست که مقتول را بر رو يرا او به منزلة کسیز .ضامن، حافر است

 (.37، 74: ق.هو 4777عاملي، 

کوه   تووان گفوت   يمو  يک قاعدة کلیدر  ،که در بح  اجتماع اسباب گ شت يبا توجه به مطالب

ر اسوباب را  یباشود کوه سوا    يا ک اصل است و اگر امر به گونهیب بدون شک يبودن در تسب ياقو

د یو ترد يدادگاه احراز شوود، بو   ين امر برایدر استناد گردد و ا يكن ساخته و موجب اقویکان لم 

بوودن   يباشد که اقوو  يبيحكم دهد، اما اگر امر به ترت يت و ضمان سبب اقويد به مسئولیدادگاه با

چون همه  .ضمان جمع ارجح باشد رسد حكم به يم ن حالت به نظریدادگاه احراز نشود، در ا يبرا

 .میدر دست ندار يليتقدم و تثخر دل يان شده اند و برایكسان موجب خسارت و زیبا هم بطور 

 ب یقاعدة تسبآن با  ۀرابطو  قاعدة اتالف

 اتالف يمعن

باشد  يم «تلف تلفاًیتلف »ن رفتن است و فعل آن ينابود شدن و از ب يبه معنا« تلف»اتالس از مادة 

 (.437، 3: ق.هو 4104ال الدین محمد، جم)

 مضمون قاعدة اتالف

ن ل ل     »ه مشهور که فقهاء در موارد ضمان به آن تمسک کرده اند همانا قاعدة ياز جمله قواعد فقه
ا اجوازة  یو است، بدون اجازة صاحب آن  يگریرا که متعلق به د يهر کس مال«  ف و ل ه ض ثنلرينث  الغ

در موورد   يشود، فقهاء در ابواب مختلوف فقهو   يم عو  آن مال مشغولشارع تلف کند، ممّة او به 

داننود،   يمو  ن همة مو اهب يآن را از قواعد مسلم ب يبرخ ين قاعده تمسک کرده اند ولیاتالس به ا

 (.781، 7: عالمه حلي، همان)ن است یات دی، از ضروريبلكه به نظر برخ
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 ک قاعدهيقسم از  ا دويب دو قاعده اند ینکه اتالف و تسبينظرات در ا

 بیانکار قاعدة تسب( الف

رنود و در  یپ  يب را نمو يبوا عنووان تسوب    يعموم يقاعده ا (47، 73: نجفي، همان)از فقهاء  يبرخ

 :کند يم ل اشارهیاستدالل خود به موارد م

از  يفقط پاره ا ،(ب گ شتيکه در باب مستندات قاعدة تسب ياتیروا)آمده ات یآنچه در روا .4

سوبب را بوه دسوت آورده و موضووع      يتوان از آنها عنوان کلّو  يب است که نمق سبیمصاد

 .حكم قرار داد

 ينكه به مفهووم عرفو  ینه ا ،سبب است يف اصطالحیهان دربارة سبب گفته اند تعريآنچه فق .7

ف یخواص بوا اسوتفاده از تعوار     يبوه عنووان   يابيجوه، دسوت  يدر نت. سبب اشاره داشته باشوند 

کننود،   يمو  انيو ق را بیمورد استفاده قرار گرفته اند که فقوط مصواد   ياتیکه در روا ياصطالح

 .بس دشوار است يکار

اد يو عودم امكوان اصوط    يدر ادلوة فقهو  « بيا تسوب یسبب »ن گروه، نبود عنوان یل اين عمده دلیبنابرا

ت ياقبوات مسوئول   ين باورند کوه بورا  ین گروه بر ایا .است يت مدنيات پراکنده مسئولیاز روا يقاعدة کل

 يات متعودد یار و ضابطه، روايقتاً محقق شود و در صورت فقدان عنوان اتالس، معيد حقی، اتالس بايمدن

از آنجوا کوه   . ان دادیرا بوه مووارد مشوابه سور     يت مدنيت مسئوليخصوص يتوان با الغا يم است که تنها

 يا الغوا یو ق اجمواع  یم آن به موارد مشابه از طريق خاص وارد شده است، تعمیات در موارد و مصادیروا

نكوه اگور تلوف بوه فعول      یات توسط عرس خواهد بوود و خالصوه ا  یم کور در روا يت مثالهايخصوص

ت يان خواهد داشت اما اگر اسناد داده نشود اصل، عدم مسوئول یشخص اسناد داده شود، قاعدة اتالس جر

 .افتیت يبر مسئول يليات دلینكه بتوان از روایاست مگر ا

 ب به اتالفیبارجاع قاعده تس( ب

ق یدانسته و آن را از مصواد  يحيتوض يک نامگ اریب را صرفاً يز قاعدة تسبيگر از فقهاء نید يبرخ

پوس  . اتوالس اسوت   ،بر اساس ظاهر نصوص و فتاوا، منشث ضمان: دانند و گفته اند يم قاعدة اتالس

ب و ياشورت و تسوب  ف مبیو هان اقدام به تعرينكه فقیصدق کند و ا «متلف»ن است که عرفاً یار ايمع
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بور آن صوادق   « متلف»است که به لحاظ عرس عنوان  يزيمضبوط نمودن چ يمانند آن کرده اند برا

در حوال اجتمواع آن دو وجوود     يگور یبر د يكیم یب و تقديبر مباشرت و تسب يلياست و گرنه دل

، 7: ق 4731مراغوي،  )م يقرار دهو ( عنوان اتالس) يار را صدق عرفيندارد، پس سزاوار است که مع

174.) 

 مستقل از قاعدة اتالف يب قاعده ایقاعدة تسب( ج

از  يفیسبب از مباشر تالش کرده اند که بوا ارائوة تعوار    يجدا ساز يز در پيهان نيگر از فقید يبرخ

 يکنند و گفته اند که اگر سبب نباشود تلوف حاصول نمو     يب طراحيتسب يرا برا يسبب، ضابطه ا

تلوف بوه علوت     يبلكوه بورا   .تحقق حادقه نخواهود بوود   يمعنا وجود سبب هم صرفاً به يشود ول

علوت   ياگرچوه وجوود سوبب در اقرگو ار     .از است که آن علت با سبب متفواوت اسوت  ين يگرید

، 7: ق.هوو  4144طرابلسي، . )ر نخواهد داشتيکه اگر سبب نباشد، علت تثق يت دارد به نحويمدخل

، جدا کوردن سوبب از مباشور و    يكی: ر برآمده اندن گروه در صدد انجام دو کاینكه ایجه اينت (.704

  .تير در مسئولي، توجه به سبب موجب ضمان و سبب بدون تثقيگرید

شود که مؤقر باشود   يم تيموجب مسئول ين گروه سبب جدا از مباشر بوده و سببیپس به نظر ا

 يتلقو  يدقوه ا و حا يک امور اتفواق  یان بار نسبت به آن ین است که وقوع حادقه زیر ايو ضابطة تثق

 .ده و آن فعل مستند به خود او باشدینگرد

داننود و در مباحو  طهوارت بوه      يمو  ب را از اتوالس جودا  يد صدر به صراحت قاعدة تسبيشه

ن است که موجب ضمان موال منحصور   یق ايتحق: سدینو يم ب سخن گفته وياز قاعدة تسب يمناسبت

، 1: ق.هوو  4734صودر،  . )ضمان اسوت  يابر يز مالک سوميب نيست، بلكه تسبيو اتالس ن« دی»به 

743.) 

 ب با قاعدة اتالفین قاعدة تسبیسه بيمقا

 بیمشترکات اتالف و تسب( الف

 :ان کردر بيتوان به شرح زی ب را ميمشترکات اتالس و تسبي
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ست که مرتكب اتالس قصود تلوف کوردن و ضورر     يپس الزم ن: ستيچكدام نيعمد، شرط ه .4

 يگور ین اندازه که تلف و ضرر بوه د يد تا مسئول شناخته شود بلكه همرا داشته باش يگریزدن به د

ا نبوده باشد پوس اتوالس اعوم از    یجه بوده ين نتیاست خواه متلف، عامد و قاصد ا يوارد شود کاف

 .مشمول هر دو قاعده خواهد بود يرعمديا غیباشد  ينكه عمدیا

ک از آن دو، قصود فعول   يو چيه در يعنین طور است يد همیآ يم در مورد قصد فعل هم به نظر

شوه  يچووب او بوه بوار ش    يرا نداشته باشد ول يقصد چوب زدن به بار يست مثالً اگر کسيشرط ن

ب يشوود، تسوب   يعابر يسبب زخم پا يشه اين مورد شكستن شيبخورد اتالس است و اگر در هم

 .رديگ يم صورت

ست که فاعل يان، الزم نیزت جبران يبه وجود آمدن مسئول يبرا: ستيچكدام نيعلم، شرط ه .7

ا یو ( علوم بوه موضووع   )شود  يا نمیشود  يم انینكه عمل او موجب زیعلم داشته باشد به ا( متلف)

علوم بوه   )شوود   يا نمو یو شوود   يم ت خودشيان آور او موجب ضمان و مسئولینكه بداند عمل زیا

 (.حكم

 يجهول و نوادان   يز روا ایو جاد ضرر خواه با علم و اطالع از حكم و موضوع باشود  ین ایبنابرا

 .ت به وجود خواهد آمدياز آنها، مسئول يكیا ینسبت به هر دو 

 .میاست که قبالً در مورد آنها بح  کرد ياتین مطالب اطالق روایل بر ايدل

 بیزات اتالف و تسبیمم( ب

 بین فعل مباشر و وقوع تلف در تسبیوجود واسطه ب .0

بوه عبوارت   . کنود  يجاد نمیواسطه و فاصله ا يگری، دن وقوع تلف و فعل مباشر فاعليدر اتالس، ب

شوود   يمو  دهیو ان زننده متوجوه خسوارت د  یز يماً و مباشرتاً خسارت از سويگر در اتالس، مستقید

رد، فعول مزبوور کوه از    ير بگیرا ز يکس يراننده اا یرا بشكند و  يشة اطاقيبا سن  ش يچنانكه کس

ب يكوه در تسوب  يدر حال .گردد يم ريوجه ضرر به غعلت ت يچ واسطه ايشود بدون ه يم يفاعل ناش

اتوالس   يب بورا يدر تسوب  يعنین فعل متلف و تلف موجود باشد، يب يد واسطه و فاصله ایلزوماً با

 .چگاه به اتالس منجر نشوديز هيشود و احتمال دارد که آن مقدمه ن يم يمقدمه ساز
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 بیدر تسب ير فعل مثبت و منفیتأث .2

ق اتوالس  یچگاه ترک فعول از مصواد  يمثبت موجب ورود خسارت است و هشه فعل يدر اتالس هم

گردد با  يم ريان متوجه غینكه در اقر فعل مثبت، زیب عالوه بر ايكه در تسبيتواند باشد در حال ينم

 .باشد يم ان متصوّریترک فعل هم ز

سوت  ا پویو و  يسونگ  يگردد چنانكه کس يم ياست که انجام آن سبب تلف مال يفعل مثبت فعل

در فور    .ا لباس او پاره شودید بشكند و یبلغزد و پا يندازد و رهگ ريدر شارع عام ب يخربزه ا

 دن و افتوادن در اقور گو اردن سون  و پوسوت خربوزه      یرا لغزیمزبور فعل مثبت سبب ضرر شده ز

 .جاد ضرر به رهگ ر شده استیباشد که باع  ا يم

است که ترک آن سوبب تلوف موال شوود،      يعلقرار دارد و آن ف يدر مقابل فعل مثبت فعل منف

ر نودادن  ييو از قرارداد باشد، مانند آنكه سووزنبان راه آهون در اقور تغ    يف ناشيخواه فعل مزبور تكل

ماً علوت توجوه   يدر فر  مزبور، ترک عمول مسوتق  . گر شودیكدیسوزن، سبب تصادم دو قطار به 

ن حرکت کند و بوا  ير معير مسير غر سوزن سبب شده که قطار دييبلكه ترک تغ. باشد يخسارت نم

 . جاد شده استیگر تصادم نموده و در اقر تصادم، خسارت ایقطار د

شود کوه انجوام آن کوار     يتواند سبب تلّق يم یين نكته الزم است که ترک کار تنها در جایمکر ا

ف يو لا تكیو باشد مانند انفاق به واجوب النفقوه    يو قانون يف شرعيف باشد خواه تكليفه و تكليوظ

رفته شده کوه سوبب تلوف موال     یف پ یت و ترک وظایا وصایرفتن وکالت یباشد مانند پ  يارياخت

 .ه باشديعل يا مولیموکل 

 بیر در تسبیت تقصیشرط .9

ضومان   ين جهت که رکن اصلیا يستیانتساب، شرط است و با يست ولير شرط نيدر اتالس، تقص

ر عمد تلف کنود،  يا غیعمد  يرا از رو يکه مال يگر در اتالس، کسیبه عبارت د. است احراز گردد

ن هور گواه   یبنوابرا . اطات الزمه را کرده باشديت احتیر ننموده و رعايمسئول است اگرچه فاعل تقص

کنود و گلولوه از شوكار بگو رد و بوه       يرا هدس و نشوانه رو  يالزم شكار يت دقتهایبا رعا يکس

 يريباشد اگر چه تقصو  يم مسئول يشكارچد، یکه در پشت سن  پنهان بوده اصابت نما يگوسفند
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از  .دانود  يمو  را علت توجه خسارت به مالک گوسفند يرا منطق سادة عرس شكارچیننموده است ز

ل يو ر فاعول را موجوب تحم  يباشد کوه عودم تقصو    يم يدور از انصاس و عدالت حقوق ،گریطرس د

 .باشد يم تية مسئولیبر نظر يگر اتالس، مبنیبه عبارت د. خسارت بر متضرر دانست

 ير، انتساب خسارت به مسوبب احوراز نمو   يب در صورت عدم تقصياما در خصوص مورد تسب

باشود   يم مسئول يشده، در صورت يگریو اضرار د يکه سبب تلف مال يب کسيگردد، پس در تسب

اطات الزم را نكرده و عواقب عمل خود را کوه نوعواً   ياحت يعنیر نموده باشد يکه در فعل خود تقص

شوده کوه موجوب خسوارت      يا با توجه به آن مرتكب عملیبوده از نظر دور داشته و  ينيشبيپ قابل

 .ده استیگرد

چنانكه نوکر در خانه را باز گ ارد و س  درنده بدون پوزه بند از خانوه خوارا شوود و لبواس     

ه را اطوات الزمو  ياحت يبا آنكه تمام يعنیر نكرده باشد يكه مسبب تقصيرا پاره کند در صورت يعابر

گور  یبوه عبوارت د  . باشود  يوارد شده است، ضوامن آن نمو   يگریدر کار خود نموده خسارت به د

 .ر استيه تثقیبر نظر يب مبنيتسب

 تيب، شرط مسوئول يت قرار داده نشده و در تسبير، شرط مسئوليموجب آنكه در اتالس، تقص

 يتلفعرس در .تص سادة عرس و عقل استوار اسيکه بر تشخ يباشد، آنست که منطق حقوق يم

شناسود،   يمو  د، فاعل را علت تلوف و مسوئول آن  یبوجود آ يماً و بالواسطه از فعل کسيکه مستق

مسوئول   يفاعل وقتو ( بيتسب)واسطه اتلف بدر  يول .هم نداشته باشد يريچگونه تقصياگرچه ه

 .ر شده باشديکه مرتكب تقصشود  يم شناخته

انجوام نودادن    يعنو ید رفتوار شوود،   یآنگونه که بارفتار ننمودن ب، ير در بح  تسبيمراد از تقص

ص يتشوخ  يبرا .کرد يد خودداریکه با ينكردن از امر يا خوددارید انجام داده شود و یکه با يامر

سوه  یوارد شده با عمل اشوخاص محتواط مقا   يگریرا که در اقر آن خسارت به د يد عملیر بايتقص

 نگونوه اعموال  یکه هور شوخص محتواط در ا    ياتاطيت احتیچنانچه فاعل در انجام عمل، رعا .نمود

اطوات الزموه   يت احتیشود و اال هر گاه فاعل، رعا يم کند، ننموده باشد، آن فاعل مسئول شناخته يم

ر را ي، تقصو يقوانون مودن  . ر نخواهد بوود يرا در انجام عمل نموده باشد، مسئول خسارت وارده به غ
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، يدر تعود »: ن آورده اسوت يچنو  يف تعود یو تعر در 344داند و در مادة  يم يط و تعدیاعم از تفر

 ،موادة بعود  در « .يگور یا حوق د یا قرارداد متعارس است نسبت به مال یتجاوز نمودن از حدود امن 

ر الزم يو غ يحفو  موال   يا متعوارس بورا  یکه به موجب قرارداد  يترک عمل»: به شدهف یط تعریتفر

 «.است

 ریاثبات تقص .7

اگور متلوف مباشور،     كن،يلو . ستيپس اقبات آن هم الزم ن ستير الزم نيدر اتالس، قبوت تقص

ر قابل دفوع و  يغ يا عامل خارجیحق خود  يان به واسطة اعمال و اجرایقابت کند که ورود ز

 .ت خواهد شديا در اقر عمل شخص متضرر بوده است، از او سلب مسئولی ينيد بير قابل پيغ

ده است کوه قابوت کنود،    یان دیبه عهده زفه ين وظیر الزم است و ايب اقبات تقصيدر تسب يول

 .اط الزم را نكرده استيسبب احت

 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

، بوه  س مطورح موي شوود   بح  تسبيب طبق رویة معمول بين فقهاء بالفاصله در میل عنوان اتال

در تسبيب عمل شخص مستقيماً و مباشورتاً  . آن را از شقوق قاعدة اتالس دانسته اند يگونه که برخ

 ريو ، برخالس اتالس که در آن شخص مباشورتاً عامول اتوالس موال غ    مال دیگري را از بين نمي برد

 .گردد يم

 ،مرتكوب اگور   لو ا . ستيجهت اقبات ضمان قصد و علم به اضرار شرط ن، و اتالس تسبيبدر 

چه با قصد و نيت اضرار به غير و چه بدون قصد، مبادرت به عمل کند، در هر حال ضامن خواهود  

احراز انتساب و استناد خسوارت بوه   ب، ين در اقبات ضمان، چه در اتالس و چه در تسبيهمچن .بود

توجوه  د یو اب، باا اجتمواع اسوب  یدر صورت اجتماع سبب و مباشر  .مسبب الزم استا یمتلف فعل 

از نظر ققل و موازنه در انتساب عمل به آن بر دیگري ا اسباب یسبب ، داشت که کدام یک از مباشر

 .ضمان بر عهدة جمع خواهد بود ي، در صورت تساوبرتري دارد تا بتوان آن را ضامن شمرد
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ر د ،تسوبيب  در يولو . در ضمان اتالس، تقصوير، شورط نيسوت    :بين اتالس و تسبيبتفاوت 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

مسوتقل  توان قاعدة تسبيب را  يم بيط در اقبات ضمان در اتالس و تسبیه به تفاوت شرابا توج

قانون مدني این دو قاعده را از حي  شورایط تحقوق و مبنوا جودا     دانست، چنانچه از قاعدة اتالس 

 . ساخته است
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