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:چكيده
درافزودن تقصير بر اركان و تالشهاي حقو نظاممسئوليت مدني از مباحث اختالفي هـا قي است

مت  از. همچنان ادامه دارد عارضبر جمع نظرات بيشتر حقوقدانان مدني ايران با استناد به برخـي

آن مواد قانون مدني، تقصير را ركن چهارم تحقق مسئوليت مدني ناشي از تسبيت مي  و شناسند
و تسبيب   بـه ريـشه فقهـي با توجه. مي دانند را از جمله مهم ترين عوامل تفكيك ميان اتالف

شود كه موادي كه در بحث از تسبيب، تقصير را شـرط مـسئوليت تسبيب اين سئوال مطرح مي

ازد،هـستن دانند، ريشه فقهي دارند يا مقتبس از قـانون مـدني فرانـسه مدني مي   بـه ويـژه كـه

مي نوشته و لـزوم هاي فقيهان اماميه، استنباط  جبـران شود كه آنچه مهم است، احراز ورود زيان

و تسبيب چندان اهميتي ندارد و تفكيك اتالف به مباشرت  مقاله حاضر ضمن بررسي.آن است

در،هاي فقهي سئوال ياد شده ريشه  در نهايت به نقد نفي يا پذيرش مطلق شـرط بـودن تقـصير

.پردازد تحقق مسئوليت مدني ناشي از تسبيت در فقه اماميه مي
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.ين مجله، به صفحه پاياني مقاله نگاه كنيدااطالع از ديگر مقاالت منتشر شده نويسنده در براي
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 بيان مسئله
.دانـد قانون مدني در بيان مصاديق تسبيب، تقصير را شرط تحقق ضمان ناشي از تسبيب مي

به اثبات تقصير فاعل بيشتر حقوقدانان نيز معتقدند برخالف اتالف، مسئوليت در تسبيب، منوط

آن.)1362:83، كاتوزيان؛1334:393امامي،(فعل زيانبار است  سـت كـها با اين وصف، سـئوال اساسـي

و  مبناي اين حكم چيست؟ بسياري از فقيهان اماميه ضمن انتقاد از تقسيم اتـالف بـه مباشـرت

كه سببي پاسخگو است  و در كه تسبيب معتقدند و عادت موجب وقوع تلف شود از نظر عرف

ن  ال(دارداين فرض تفاوتي بين مباشرت يا سببيت عامل زيان وجود .)3:176ق،ج1432ء،غطـا آل كاشـف

و تفكيـك برخي نيز با يكسان ديدن مبناي ضمان معتقدند چنـين نگرشـي مبنـاي عرفـي دارد

به فقيهان ندارد  مي«:اتالف ارتباطي كه گفته شود، تلف كننده سبب است يا مباشـر، چيـزي اين

و در تشخيص تلـف كننـ.را تغيير نمي دهد  و مـالك عـرف منشأ ضمان اتالف است ده معيـار

و تـسبيب، تفكيكـ  و از اين رو، تقسيمات فقيهان در مورد اتالف بـه مباشـرت  مـستقلياست

و هـيچ ويژگـي نـدارد و منشأ عرفـي دارد ج1417اي، حـسيني مراغـه(» نيست برخـي نيـز.)2:435 ق،

مي: نويسند مي و سرفصلي به اين تقسي بررسي داليل فقهي نشان م اختـصاص دهد هيچ عنواني

و.)42:19،ج1374نجفـي،(نيافته است و متكي نيـست اما، اگر تفكيك ياد شده به هيچ دليلي مستند

و تسبيب تفاوتي ندارد   چگونه است كه حقوقدانان فقيه بـي هـيچ ترديـدي؛مباشرت در اتالف

كه قانون مـدن تقصير را شرط ضمان ناشي از تسبيب مي ي در دانند؟ قابل توجه است همانگونه

به صراحت، تقصير را شرط مسئوليت مدني ناشـي از 335تا333مواد  در بيان مصاديق تسبيب

و به بعد به نوعي سخن از شرط بودن352 قانون مجازات اسالمي نيز در مواد؛داند تسبيب مي

و ترديـدها در مـسئله گفتـه شـده را تقويـت تقصير در تحقق مسئوليت مدني به ميان مي آورد

مي. بخشد مي به گونه مستقل، در فقـه اماميـه در هر حال، استقراء به خوبي نشان كه مسئله دهد

به تعبير برخـي اسـاتيد هاي از همين رو يافتن پايه.بحث نشده است  فقهي قوانين گفته شده كه

و همگاني شدن آن كمك مي  انگيزه اصلي نگارش اسـت تـا)جاكاتوزيان، همان(كند به اجراي سريع

.خص شود كه در موارد مردد، ضمان ناشي از تسبيت، متكي به كدام اركان استمش

و به آنينوشته حاضر با استناد به منابع گوناگون سـت تـااژه، قواعد متعدد فقهي بـه دنبـال

مي  كه تواند حاكي از نفي يا اثبات شرط تقصير در ضمان ناشـي از تـسبيب باشـد، مستنداتي را

و آنگاه  و نيازهـا شماره كرده و منطبق بـا واقعيـات با تحليل موارد استنادي به جمع بندي الزم

به توضيح برخـي مفـاهيم  كه قبل از ورود در بحث اصلي، الزم است تا برسد، شايان ذكر است

:كه در تبيين موارد، نقش اساسي دارند، بپردازيم
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 مفاهيم
 تسبيب-1

ف و تسبيب از ابتكارات به مباشرت و در حقـوق)1377:31بجنوردي،(قيهان است تقسيم اتالف

و«. هاي ديگر مشاهده نمي شود نظام و احاديث وارده در بحث اتـالف، لفـظ سـبب در اخبار

و غيرنبوي در مـوارد مخـصوص وارد شـده در  تسبيب ذكر نشده است فقط بعضي اخبار نبوي

ما  كه بعضي از آنها در شرح وش عيناً درج328ده آنها حكم به ضمان مسبب تلف شده است د

و مالكـي بـه دسـت از سياق مجموع آنها استفاده مي شود كه موارد ياد شده موضوعيت نـدارد

كه هرجا نظير آن موارد باشد، همان حكم را دارد مي ،در هر حـال.)1376:317حائري شاه باغ،(»دهد

مخ،فقيهان اماميه در تعريف تسبيب و تعاريف :اند تلف ارائه داده ديدگاه يكسان ندارند

مي.الف مي مرحوم حلي در شرايع آن را هر فعلي به سبب آن اتفاق كه تلف حلـي،(افتد داند

.)170:تا بي

مي.ب مي قواعد آن را ايجاد عاملي كه تلف مقارن آن واقع يشود با ايـن وصـف علتـ داند

يا ديگر زيان را محقق مي به تعبير دقيق تر، دخالت سبب و اي اسـت كـه بـاد شده به گونه كند

مي  بي(شود تحقق آن وقوع حادثه پيش بيني ج نقل از مفتاح الكرامه، مرحوم محقق كركـي در.)6:206تا،

به گونه« مؤلف با آوردن جمله.1: نويسد توضيح تعريف ياد شده مي  اي اسـت سببيت ياده شده

مي  ال آن اسـت كـه هرگـاه عملـي بـه نـدرت دنبـ؛»شودكه با تحقق آن وقوع حادثه پيش بيني

به دنبال داشته باشد، آن را نمي توان سبب شناخت حادثه .اي را

كه در تعريف عبارت.2 لتوقع تلـك العلـه« اين سـبب هنگـامي/»اذا كان السبب مما يقصد

كه مقصود از آن وقوع حادثه اسـت   آمـده بـدين معنـي اسـت كـه الزم نيـست؛مسئوليت دارد

كه مـي مرتكب قصد و بلكه كاري  كارهـاييهكنـد معمـوالً از جملـ بر ايجاد حادثه داشته باشد

كه عرفاً به قصد تلف كردن انجام مي .شود است

كه.ج مي« از جمله تعاريف در مورد سبب آن است به چيزي اطالق شود كـه هرگـاه سبب

و جنايت واقع نمي وجود نمي   آن اسـت، ماننـد شد؛ ليكن علت تلف غير از سـبب داشت، تلف

كه موجب تلف افـراد مـي و گذاشتن سنگ در رهگذر مردم شـود امـا علـت تلـف، كندن چاه

نه اين امور .)95:نجفي، همانجا(»لغزش افراد است

را.د مي« در تعريفي ديگر سبب مي عملي كه تلف با تحقق آن اتفاق  امـا علـت؛افتـد دانند

ا(»تلف، غير از عمل ياد شده است .)همانجا:لكرامهمفتاح

مي«: برخي نيز معتقدند.و به اتالف كه منتهي گردد، تسبيب ناميدهبه طور كلي هرگونه فعلي

) مباشرت در اتـالف( البته چنين تعريفي با تعريفي كه از اتالف.)1382:123عميد زنجاني،(» شود مي
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ت موجـود در فهـم امـا ابهامـا؛سازگار اسـت» صدور مستقيم فعل موجب اتالف«آورده است

. سازدتسبيب را برطرف نمي

مي در هر صورت به نظر مي  نسبتاً روشن دانـست كـه تـايتوان تعريف رسد، تعريف دوم را

به اكثريـت فقيهـان اماميـه نـسبت داده. كند رفع مي بارهحدودي ابهامات را در اين اين ديدگاه

در ديدگاهي كه براساس آن ضابطه اصلي در تعري؛شده است  ف سبب، پيش بيني وقـوع ضـرر

تـسبيب«: قانون مجازات اسالمي آمده است318در ماده.)1388:83رشتي،(نتيجه فعل سبب است

و خـود  كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليـه ديگـري را فـراهم كنـد در جنايت آن است

كه اگر نبود جنايت حاصـل نمـي شـد  به طوري يان توجـه شـا.»مستقيماً مرتكب جنايت نشود،

كه ماده   قانون مجازات اسالمي با گريز از ايرادات متعدد به تعريفي دست زده اسـت 318است

.)1382:13گرجي،(كه مورد ايراد برخي نويسندگان است

 تقصير-2
هـاي متعـدد هرچند، تعاريف ارائه شده از ناحيه حقوقدانان در ارتباط بـا تقـصير در نظـام

اي؛حقوقي يكسان نيست  به ويژه در تعريـف تقـصير نـوعي، مـي با و تـوان بـه نقـاطن وصف

مي.ق953ماده.مشترك رسيد  تقصير اعم است از تفـريط«:دارد مدني در تعريف تقصير مقرر

 قانون ياد شده تعدي را تجاوز از حدود اذن يا متعارف نسبت بـه 952و951و مواد»و تعدي 

و تفريط را ترك عملي به موجب قرارداد يـا متعـارف بـراي حفـظ مـال مال يا حق ديگري كه

اي، بنگريـد بـه حـسيني مراغـه(ده استشچنين تعريفي از فقه اقتباس. كند غيرالزم است، تعريف مي

ج:1417 ج 2:488همانجا، در«در حقوق جديد.)14: 2،1377و به بعد، بجنوردي، تقصير در معنـاي وسـيع

و جزايي، مفهوم  رك داشته، عبارت است از رفتار خالف اخالقي كـه قـانون مشتيامور حقوقي

مي  ج 1378اميري قائم مقامي،(» كند آن را منع و تفريط را از امـور نـوعي.)1:187، فقيهان اماميه تعدي

و قصد مرتكب را شرط تحقيق آنها نمي  و علم دانند تا جـايي كـه گفتـه شـده اسـتمي دانند

م  و تفريط به دليل تعدي كه ميشخصي  ضـامن اسـت حتـي اگـر،كند در هر حـال الي را تلف

وي. خواب باشد يا دچار عارضه نسيان شود بنـابراين جهـل يـا علـم وي تـأثيري در ضـمانت

و در احكام وضعيه؛ندارد و جهـل مرتكـب زيرا سبب از احكام وضعيه است تفاوتي بين علـم

نه،اينبنابر.)450و 449:حسيني مراغه اي، جلد دوم(وجود ندارد  و تفريط را  فقيهان اماميه مبناي تعدي

و بلكه فهم عرف مي كه مرتكب تعدي قصد مرتكب دانند حتي اگر مرتكب قصد يا علم بر اين

مي  ازو تفريط و اين همان مفهـوم نـوعي تقـصير اسـت كـه عبـارت اسـت شود، نداشته باشد

و يا ترك فعل ارتكاب عملي كه عرف ارتكاب آن را نمي  ن پذيرد به عبـارت.يستي كه متعارف

و تفريط در نزد فقيهان اماميه همان معنا را مي توان استنباط كـرد كـه در حقـوق ديگر از تعدي
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 انجـام خطاي در رفتـار كـه انـسان محتـاط در همـان شـرايط خـارجي«:فرانسه معروف است

در.)Mazeaudand Tunc, N˙1, 416 et 439(»كه شخص مرتكب آن را بجـا آورده اسـت دهد نمي

و حقوقدانان فرانسوي بـه نقطـ  مـشترك در تعريـفهواقع با پذيرش اين ديدگاه، فقيهان اماميه

به عنوان ديدگاه نوعيهفتتقصير دست يا كه از آن in(اند abstract(شـود يـاد مـي)Viney, 1998, 

N˙464(.

ون مسئوليت مدني تقـصير را مجازات اسالمي نيز با لحاظ ماده يك قان.ق 336تبصره ماده

.اعم از بي احتياطي، بي مباالتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي تعريـف كـرده اسـت 

به دقت كاري را مقصرانه مي و نامعقول باشد در دكترين نيز برخي كه نامتعارف كاتوزيان،(شناسند

ش 1387 .)1389:79 باديني،؛174،

در تسبيب  نفي ويژگي تقصير
كه بر اثبات آن كوشـش شـود اس به همان اندازه سخت است  بـا ايـن.تدالل بر نفي تقصير

از؛حال، آنچه روشنگر مسير رهروان دانش حقوق است و عام است كـه به قواعد كلي  اعتصام

مي تفحص باب و حقوقي بدست  از ايـن رو، در ايـن بخـش بـه مطالعـه.آيد هاي متعدد فقهي

از مباحثي مي كه ميپردازيم . شود آنها، نفي ويژگي تقصير در ضمان ناشي از تسبيب استنباط

 اصل اوليه در ضمان قهري آن است كه تلف كننده چه مباشـر: اصل ضمان تلف كننده.1

تنها استثنا مربوط بـه مـوردي اسـت. باشد يا مسبب، در هر حال ضامن است، مقصر باشد يا نه

كه در اين صور  و تفريط استكه تلف كننده امين باشد بجنـوردي،(ت ضمان وي منوط به تعدي

ج 1377 در. بنابراين افزودن شرط تقصير بر اركان ضمان، نيازمند تصريح است.)2:9،  حـال آنكـه

و تنها مسئوليت امـين مـشروط بـه ارتكـاب و روايات چنين شرطي به چشم نمي خورد متون

قدند مراد از امين كسي است كه بـه اذن شايان ذكر است فقيهان اماميه معت.عمل مقصرّانه است 

مالك يا قانونگذار، مال ديگري، در دست وي بدون هرگونه خيانتي از بين رفته يا آسيب ديـده 

و تفريط كند. باشد به تعدي و اقدام را؛اما اگر امين خيانتي مرتكب شود  ديگر نمـي تـوان وي

ج؛امين دانست و تفريط قابل كه امين بودن با تعدي و،بنابراين. مع نيست چرا  اگر كسي تعدي

ج(تفريط كرد، امين نيست تا حكم بـر عـدم ضـمان شـود ج 27:129نجفـي،  پـس.)2:232، شـهيدثاني،

و تفريط نيست مگر در موارد استثنايي .اصوالً، تحقق مسئوليت، منوط به تعدي

آن.2 و عـدم قـصد در ضـما: لزوم قصد يا عدم ن تلـف بسياري از فقيهان معتقدند قصد

به ديگري كنـده،بنابراين.)33:بجنوردي، همانجـا(كننده تأثيري ندارد  اگر كسي چاهي در ملك متعلق

و اصالً توقع وقوع حادثـه يـاد شـده را نـدارد باشد كه نمي و اتفاقـاً؛خواهد كسي در آن بيفتد

از؛كسي در آن بيفتد، ضامن است به قـدر متـيقن كه مستند ضمان اجماع نيست تا  ضـمان چرا
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 بلكه مـستند1؛اكتفا كنيم) تقصير(كه شامل موردي است كه قصد ايجاد سبب وجود داشته باشد

كه در اين .) همانجا:بجنوردي(ه وارد شده است بارضمان، روايات متعدد است

از فقيهان اماميه، ضمان را از جمله احكام وضعي مـي: ضمان از احكام وضعي.3 و داننـد

ه   هـم آنـان معتقدنـد.رگونه متعلقات ديگري به نظر آنان موجب ضمان است بين بردن مال يا

و تفـريط و اصـوالً تعـدي و هيچ شرط ديگر براي تحقق آن الزم نيـست اصل بر ضمان است

ه، كـون: نويـسد صاحب عناوين مـي. شرط ضمان نيست مگر در باب امانات  انّ القاعـده االوليـ

نعم خرج منها باب االمانات علـي مـا يعطـي تفـصيل. رناهالمقبوض باليد مضموناً مطلقا كما قر 

ج(المراد منها فانها غير مضمونه  در.)2:446حسيني، همانجا، كه يـد و اصل اوليه آن است  يعني قاعده

كه يد ياد شده، يد اماني باشـد  مـصاديق همـه در اينجـا هرچنـد. هر حال ضامن است مگر آن

مي اتالف موضوع مقبوض به يد نيست با اي توان از صريح ديـدگاه فقهـا بـر ايـن كـهن وصف

و عدم تقييد حكم ياد شده به اين كـه از بـين رفـتن مـال  ضمان از جمله احكام وضعيه هست

د كه مشروط كردن تسبيب بـه تقـصير نيازمنـد حكـم خـاصكرناشي از تقصير است، استنباط 

كه در ميان نصوص ديده نمي مي، بنابراين.شوداست درتو چگونه ان حكـم بـه تحقـق تقـصير

.دكرمطلق تسبيب 

هايي از انواع تسبيب است كـه در آنهـا هاي فقهي حاوي مثال كتاب: استقراء در روايات.4

هيچ حكمي مبني بر شرطيت تقـصير يافـت نمـي شـود، بـه عنـوان مثـال، مرحـوم بجنـوردي 

كه به نظر وي نافع است ولي: نويسد مي به كسي دارويي داد  بعد مشخص شـد كـه اگر پزشك

داروي تجويز شده، برعكس، بسيار مضر است در اين صورت پزشك ياد شـده از بـاب غـرور

مي. ضامن است  درمي...«دهد وي در توضيح گفته خويش ادامه دانيم كـه قـصد عنـاوين افعـال

و تكريم دخالت دارند   در صورتي كـه؛صدق عنوان فعل فقط در عناوين قصديه همانند توهين

به ديگري وارد كند كـه حتـي قـصد آن را نداشـته اسـت اه شخصي، صدمه هرگ  از ديـدگاه؛اي

ش و زيان محقق و قصد يا عدم قصد فاعل فـصل زيانبـاردعرف، زيانديده متضرر است ه است

كه ايجـاد آنهـا بـدون. هيچ نقشي در تلقي عرف از تحقق زيان ندارد به خالف عناوين قصديه

ابراين صرف بلند شدن در مقابل كسي احترام محسوب نمي شـودبن.تحقق قصد ممكن نيست 

به همراه باشد  و تعظيم نيز بايد ج(»بلكه قصد تكريم و.)279و 1:278همانجـا، از همـين رو، قـصد

و اهمال يا عدم اهمال وي چيزي را تغيير نمي  مي، بنابراين.دهدعدم قصد شخص توان چگونه

ي از تسبيب شمرد؟تقصير را شرط تحقق مسئوليت ناش

و: توضيح.1 و تفريط صنعت امانت را از امين سـلب مـي كنـد و تفريط شرط مسئوليت نيست، بلكه تعدي در حقيقت تعدي

ا  و در يد ضماني، ذي اليد، در هر حال مسئول و تفـريط او آنگاه يد وي، يد ضماني است ست چه تلـف مـال در اثـر تعـدي

.محقق شود يا نه
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در: اطالق روايات.5 نشانگر آن است ضـمانكهه اتالف وارد شده است بارروايات متعدد

به شرط تقصير نيست  چه در تسبيب در هيچ شرايطي نيازمند و چه در مباشرت ناشي از اتالف

:توان موارد ذيل را مثال آوردكه از ميان روايات ياد شده مي

كه در محـل عبـور/يق المسلمين فصاحبه ضامنٌ لما يصيبه كلٌ شيء يضرّ بطر-5-1  هرچه

و كه موجـب ورود زيـان شـود، فاعـل چنـين فعلـي ضـامن و مرور مردم به نحوي قرار گيرد

نه(پاسخگوست .) همانجا:بجنوردي()چه تقصيري در بين باشد يا

لـق بـه در روايتي شخصي به نام زراره از امام صادق پرسيد شخـصي در ملـك متع-5-2

مي  و شخص ديگري حفاري ي حفـاري شـده، افتـاده ديگر هنگام عبور از آنجـا در چالـهيكند

چه كسي ضامن است؟ حضرت مي فرمايد حفر كننده چاه ضامن است چـرا كـه هـركس است،

ا .)همانجا:بجنوردي(ستكه در ملك متعلق به ديگري حفاري كند ضامن پيامدهاي آن نيز

مي پيامبر مكرم اسال-5-3 او: فرمايدم من اخرج ميزاباً او كنيفاً او اوتد وتداً او اوثـق دابـةً

له ضامن   كسي كه نـاوداني را بـه ملـك/حفر بئراً في طريق المسلمين، فاصاب شيئاً فعطب فهو

ديگري يا عمومي گذارد يا چاه فاضالبي بكند يا ميخي به ديوار خارج از ملك خود بكوبـد يـا

و موجـب ورود ضـرر بـه ديگـري شـود، حيواني را رها سازد   يا در معبر عمومي چاهي بكنـد

.) همانجا:بجنوردي(ضامن است

و كه اصوالً تلف كننده در هر حـال ضـامن اسـت روايات مشابه همگي حاكي از آن است

به تقصير است، در اين روايات ديده نمي شود كه ضمانت وي مشروط .هيچ قيدي بر اين

ا: قاعده الضرر.6  لزوم جبـران ضـرر وارده؛قاعده الضرر باره در واردهز معاني مهميكي

توضيح اين كه گروهي از فقيهان اماميه معتقدند به حكم عقل قاعـده الضـرر داللـت بـر. است

به هنگامي كـه عملـي از نگـاه عقـل ناپـسند. لزوم جبران خسارت وارده دارد  به عبارت ديگر،

كه فاعل است، همين عقل حكم مي به رفع نتايج فعل ياد شده كند هـست فعل ياد شده مكلف

كه معناي نهي به روايت دهيم،. هاي وارده باشدكه همانا جبران زيان  گذشته از اين، در صورتي

مي  و البته اضرار به هنگامي حرام محسوب شود كـه جبـران الزمه نهي، حرمت ضرر زدن است

ح.نشود به منظور جلوگيري از وقوع و مي بنابراين  چه تقـصيري.شود رام، حكم بر لزوم جبران

كه. در ضرر زدن از ناحيه فاعل باشد يا نه ضمن اين كه برداشت عرف از اين حديث آن است

 برداشت عرف آن است كه هركس زياني وارد كنـد، مكلـف بـه جبـران. جبران شوددضرر باي 

ا ص.ستضررهاي ياد شده كه داللت ريح بر لزوم جبران خسارات اخبار فراوان نيز وجود دارد

مي وارده از ناحيه  به نظر و كه مبنـاي ايـن روايـات قاعـده مهـمي فاعل فعل زيانبار دارد رسد

به شرط بودن تقصير اشاره نـشده اسـت  و در هيچ كدام از اين موارد ق.هسيـستاني،(الضرر است

به توضيحات داده شـده در ارتبـاط.)218:، قاعده الضرر 1414  بـا معنـاي الضـرر، مـشاهده با توجه
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و مي كه اگر معاني ياد شده از الضرر صحيح باشد، نـه تنهـا هـيچ تفكيكـي ميـان اتـالف شود

و بلكه فقيهان نيز در هيچ كدام از مباحـث خـود  تسبيب در حكم مقرر در حديث وجود ندارد

.انـد وردهدر مورد قاعده الضرر سخني از لزوم تقصير در تحقق مـسئوليت مـدني بـه ميـان نيـا 

به تسبيب نيـازي بـه بنابراين مي و يا به مباشرت چه در اتالف كه تحقق ضمان توان بر اين بود

مي. اثبات تقصير ندارد  در تحقيق مفهوم ضرر«: نويسديكي از حقوقدانان در تقويت اين ديدگاه

ج  و اصوالً تقصير در معنـاي به وجود تقصير هيچ نيازي نيست و الضرار ديـد آن در در الضرر

و. فقه بيگانه است  و بـراي صـغير كه چنان مسئوليت شديد را براي غاصب وضع كرده حقوقي

مجنوني كه قاصد نيستند تا بخواهند قاصر باشـند، مـسئوليت بـدون تقـصير شـناخته، بـه چـه 

كه آيا شخصي در ايراد ضرر مرتكب تقصير شده يا  تقصيري باور دارد؟ در فقه، اين مهم نيست

و ضـرر او ضـرورتاً بايـد جبـران شـود نه، مه  »م آن است كه شخصي ديگر متضرر شده است

.)1375:66جعفري تبار،(
1

 مباني شرط بودن تقصير در تسبيب
كه فقه اماميه را به خوبي مي شناسند يا خـود از جملـه فقيهـان اماميـه هـستند، حقوقداناني

مرحوم كاشف العظاء در تفـسير مـاده.ددانن تقصير را شرط مسئوليت مدني ناشي از تسبيب مي 

 1432الجملـه االحكـام العدليـه،( معتقد است در تسبيب تعدي مرتكب شرط تحقق ضمان اسـت 924

ج.ه ميبار مرحوم دكتر امامي نيز در اين.)3:145ق، در تسبيب، كـسي كـه سـبب تلـف«: نويسده

مي  و افراد ديگري شده، در صورتي مسئول كه نوعاً پيش بينـي باشد كه نتا مال يج عمل خود را

كه موجب خـسارت گرديـده مي به آن مرتكب عملي شده و يا با توجه شده، از نظر دور داشته

انـد، همانـا در واقع آنچه مرحوم دكتر امامي در تعرف تسبيب نوشته.)1،1370:393ج،امـامي(»است

اس.تعريف تقصير نوعي است  كه مبناي چنـين ديـدگاهي بنابراين بررسي اين نكته ضروري ت

ست كه حقوقدانان چنين شـرطياچيست؟ در پاسخ به اين سؤال، بهترين تعبير نزد نگارنده آن

 شرط تقصير در تـسبيب از فقـه اماميـه بـه،به عبارت ديگر.را از متون فقهي استنباط كرده اند 

و روايات ندارد و مستندي صريح از آيات اي. اصطياد فهميده شده است هـاين رو، اسـتدالل از

:دهيم احتمالي بر لزوم چنين شرطي را در ذيل توضيح مي

آن.1 كه دقت در آن نشانگر كها برخي از فقيهان در تعريف تسبيب عبارتي آورده اند ست

به تقصير است  به نوعي وابسته  مرحوم عالمه در قواعـد.تحقق مسئوليت مدني ناشي از تسبيب

ا ميو در تعريف تسبيب آن را و زيـان رتكاب عملي به وقوع ضـرر  مـي منجـر داند كه معموالً

. البته بايد توجه داشت كه مباني مسئوليت مدني در فقه اماميه متعدد هستند.1
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ناشي از تـسبيب آن اسـت كـه عمـل يـاد) ضمان( وي معتقد است شرط مسئوليت مدني.دشو

مي  كه با وقوع آن، تحقق زيان پيش بيني مما يقصد لتوقع تلـك(شود شده از جمله اموري است

بي() العله ج نقل از محقق كركي، مي.)6:206تا، دهد الزم نيست مرتكب دقت در عبارت ياد شده نشان

ـ  و بلكه هرگاه عرف ارتكاب عملي ياد شده را بـه گون  نـوعي،هقصد وقوع زيان را داشته باشد

و به وجود آيد، مرتكـب مـسبب پاسـخگو اسـت و زيان ياد شده نيز موجب ورود زيان بداند

نو،البته چنين استنباطي  عي است تا جايي كه برخي از استادان حقـوق عبارت ديگري از تقصير

و جدا شدن آن از قـصد، از نوشـته«:نويسند مي و معيار عرفي تمييز آن مفهوم اجتماعي تقصير

مي  مي بعضي از فقهاي اماميه نيز استنباط به نظر و و تكيـه شود رسد الزمه اجراي قاعده الضرر

از«:نويـسد مرحوم كاشـف الغطـاء نيـز مـي.)1362:349،كاتوزيـان(»بر لزوم جبران آن است  برخـي

مي  كه عمل ارتكابي از جمله اعمالي اسـت كـه معمـوالً فقيهان، مسبب را وقتي مسئول شناسند

و ورود زيان مي به حادثه .)144:همانجا(» شود منجر

كه سبب: نويسد محقق كركي در توضيح عبارت محقق مي مرحوم عالمه با بيان اين ديدگاه

به گونه  كه با وقوع آن زيان پيش بيني شود، درصدد بيان اين موضوع بـوده اسـت بايد اي باشد

به گونه  كه عمل مرتكب بـه نـدرت كه هرگاه نتوان از عمل مرتكب، زيان را پيش بيني كرد اي

ز  به به حادثه منتج نمنجر يان بشود، عمل ارتكابي وي، حتي اگر .)جـانهما( يستشود، ضمان آور

كه حتي اگر مرتكب قصد وقوع وي در ادامه معتقد است نتيجه ديگر چنين استنباطي، آن است

زيان را نداشته باشد، مسئوليت وي قابل انكار نيست چرا كه آنچه مهم است پيش بينـي عـرف 

ر هرگاه عرف از رفتار مرتكب، استنباط كند كـه چنـين عملـي، منتهـي بـه به عبارت ديگ. است

و در سير متعارف امور، ارتكاب چنين عملي زيانبار است، مسبب ضامن است زيان خواهد شد

. ديگر از تقصير نوعي استياي، همانا تعبيرو چنين نظريه)همانجا(

مـ، ديگر از تسبيبيدر تعريف.2 شناسـند كـه بـه تعبيـر فقيهـاني آن را وقتـي ضـمان آور

به گونه  كه عادتاً زيان آور باشد اقتضايش به ما يضاف اليه/اي است ان يكون من شأنه ان يقصد

في العاده  و احوال پيرامون عمل توجـه.)207:محقق كركي، همانجا(الهالك به اوضاع  در اين تعريف

و اوضا مي و احوال احاطه كننده آن، معموالً چنين شود، يعني از عمل ارتكابي با لحاظ شرايط ع

و مرتكب چنين قصدي.شود كه مقصود از چنين رفتاري تلف است برداشت مي  هرچند، فاعل

.نداشته باشد

 از جملـه.انـد برخي از فقيهان تحقق ضمان ناشي از تسبيب را مشروط به شروطي كرده.3

و عادتاًا شرايط ياد شده آن كه فعل مرتكب عرفاً  هرچند فعل يـاد؛مقصرانه باشد/ عدوانيست

: نويـسد مرحوم محقق رشتي در توضيح چنين شرطي مـي.شده از نقطه نظر شرعي حرام نباشد

به گونه كه شخصي حيواني را در وسط راه كه براي مـردم ايجـاد مزاحمـت همانند صورتي اي
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 عرفـاً تقـصير شـمرده كند، رها كند، چنين عملي هرچند از نقطه نظر شرعي صحيح است، امـا

مي مي و منزجر كه اشخاص در مواجهه با چنين اعمالي  دقـت.)1388:86رشـتي،(شـوند شود، چرا

و جاده براي همه مجاز است اي، عرفاً خـارج اما چون چنين استفاده؛شود كه استفاده از خيابان

و اين تعبير.شود از متعارف تلقي مي  همان، تقـصير نـوعي از همين رو مرتكب، پاسخگو است

.است

كه از عاقل مختار صادر شـود كـه.4 كه هر فعلي بسياري از فقيهان بدين نكته تأكيد دارند

و تلف،  كه بين آن فعل عادتاً تلف را دنبال داشته باشد، موجب مسئوليت است مگر در صورتي

به عمد دنبـال ايجـاد زيـان باشـد  كه ج(عمل فاعل عاقل مختاري وجود داشته باشد ،2بجنـوردي،

و.)39: 1377 كه فقيهان در مقام اسـتدالل بـر عـدم مـدخليت سـاير همه رغمب بنابراين تأكيداتي

ميدهكرعوامل در تحقق مسئوليت  و اند مشاهده كه سببيت در صـورتي كـه سـبب عـادي شود

در.متعارف در وقوع زيان باشد، ضمان آور است  و متعـارف  اما در مواردي كـه سـبب عـادي

دانـيم افـزودن چنـين معيـاري بـر نيك مـي.قوع زيان نباشد، مسئوليتي متوجه آن نخواهد بودو

.باشدتحقق مسئوليت، چيزي جز تقصير نوعي نمي

از.5 كه حاكي از لزوم تحقـق تقـصير نـوعي در ضـمان ناشـي مصاديق فراوان وجود دارد

:شود تسبيب است كه از آن ميان به برخي موارد اشاره مي

و سپس باد شديد آن را واژگون كند.1-5  هرگاه كسي درب ظرف محتوي روغن را بردارد

و) مسبب(و محتواي ظرف فرو ريزد، مرتكب كه باد مباشر اسـت ضامن نيست، نه به دليل آن

كه هرچند سـبب، قـوي تـر از مباشـر؛مسبب، مسئول نيست با وجود مباشر،  به خاطر آن  بلكه

و با اين وصف، به دليل.است  آنكه در مشروعيت ضـمان بازكننـده درب ظـرف ترديـد داريـم

كه عرف باز كردن درب ظـرف را مـالزم بـا اصل بر برائت است، گوييم ضامن نيست به ويژه

و در نتيجه ظرف واژگون خواهد شد، نمي داند  به قصد آنكه باد خواهد وزيد اين كه باز كننده

مي دقت در عبارت ياد شده.)69:نجفي، همانجا( دهد هرگاه باز كردن ظرف عرفـاً مـالزم بـا، نشان

به معنـي تقـصير در  و چنين تعبيري و زيان باشد، ضمان آور است قصد مرتكب بر ورود ضرر

.تحقق ضمان ناشي از تسبيب است

 فقها در موردي كه مالك ديوار، آن را در ملك خود يا مكان مباح احداث كرده اسـت.2-5

 زيرا عالوه بر داليـل ديگـر از روايـات.ريزد، وي را ضامن نمي دانندميو ديوار ياده شده فرو

و امثال آن مي به كندن چاه و مربوط و تفريط اسـت به غير توان فهميد كه مبناي ضمان، اضرار

ج1422خويي،(در صورت عدم وجود آن ضمان وجود ندارد ،42:302(.



 153 نقش تقصير در ضمان ناشي از تسبيب

به كوچه.3-5 و هدايت آن بن نصب ناودان هرگاه نـاودان نـصب. صحيح استستبهاي

ني  كه گفته شد ست؛شده، روي انسان يا حيواني بيافتد، نصب كننده، پاسخگو  چرا كه همانگونه

و تفريط ناشي از اضرار است .)303:خويي، همانجا(دليل ضمان در روايات، تعدي

و همهفقها معتقدند).4-5 هرگـاه مالكين اراضي حق تصرف عرفي در ملك خود را دارند

و ضـامن نيـستند مگـر در صـورتي كـه  تصرف آنها متكي بر تصرفات عرفـي باشـد، مـسئول

تا(تصرفات ياد شده با تعدي همراه شود  كه تصرفي ضمان آور اسـت.)251:تذكره، بي در واقع اين

و فاعل فعـل زيانبـار بايـاكه ناشي از تعدي باشد، گوياي آن   مقـصرانهدست كه عمل مرتكب

و شرط اباشد .ستضمان، تقصير وي

و بـه تعبيـري.5-5 كه كسي از ملك خود بيش از آنچه نياز دارد، استفاده كنـد  در صورتي

به دليل تعدي نه دفع ضرر باشد اجماع فقيهان و ،)تقصير(استفاده وي نه موجب جلب منفعت

بي(دانند وي را ضامن مي .)232و 233:تا، بحرالفوائد آشتياني،

ها هرگاه ناشي از تعدي نباشد، يعنـي غيـر متعـارف نباشـد،ي در ساختمان پيش آمدگ).-6

و  به عبارت ديگر بـه نـوعي خـارج از متعـارف باشـد و ضماني ندارد اما هرگاه مقصرانه باشد

و زيان شود ج 1374محقق حلي،( ضمانت مرتكب را در پي خواهد داشت؛موجب ضرر ،4:102(.

بي،در هر حال كه حاكي از آن شمار ديگ مصاديق ست هرگاه در تـسبيبار نيز وجود دارد

درستتعدي وجود داشته باشد، مسبب مرتكب، پاسخگو  و شرط ضـمان مرتكـب، تقـصير او

.ارتكاب فعل زيانبار است

 تحليل بحث
مطالعه مستندات متعدد فقهي، به نوعي حاكي از دخالـت تقـصير بـه عنـوان ركـن چهـارم

 از ايـن ظـاهر دسـتد با اين وصـف، بايـ.ب در فقه اماميه است مسئوليت مدني ناشي از تسبي 

به اركان؛شست كه افزودن تقصير به گونه اي است كه اطالق روايات كه واقعيت آن است  چرا

به سختي مي از همـين رو، در مـواردي كـه. تـوان پـذيرفت مسئوليت مدني ناشي از تسبيب را

مي  به تقصير دردبيم، بايياضمان ناشي از تسبيب را منوط كه آوردن تقـصير  توجه داشته باشيم

 خاص داشته است يا نه؟ به ويژه آنكه بـسياري از فقيهـان نـهيهر كدام از موارد ياد شده، دليل

و بلكه مي دهند به عرف نسبت و و تسبيب را خارج از روايات تنها تفكيك اتالف به مباشرت

و برعكس معتقدند در بسياري از موارد، آنچه به سبب نسب  .ت داده شده است، فعل مباشر است

به وصفي مقيـد كـرد كـه امـري احتمـالي،بنابراين مي توان ضمان را در موارد تسبيب  چگونه

به قدر متـيقن تنهـا در كه بدانيم تخصيص حكم مي شود است؟ اهميت اين سخن وقتي بيشتر

 حـال آنكـه دليـل قاعـده باشـد؛ اجماع/صورتي ممكن است كه دليل قاعده ضمان، دليل لبيبود 



 1391 پاييز،3شمارة،42 دوره، فصلنامه حقوق 154

كه دليل بـر حكمـي، و در موردي كه در اين مورد وارد شده است ضمان، روايات متعدد است

كه گاه. نص باشد، اطالق حاكم است  كه مطالعه موارد متعدد، گوياي آن است حقيقت آن است

و در اين شرايط، ضمان مطلق تاب  مي گيرد برابري بـا قاعده ضمان در مقابل قواعد ديگر قرار

و اركـان ضـمان.قواعد ياد شده را ندارد  كه حكم بر افزودن تقصير بر شـرايط  از اين رو است

كه دايره قاعده ضمان مطلـق را تخـصيص مـي زنـد،.شودقهري مي به قواعدي  در اين قسمت

مي : هرچند محدوديت در نگارش مقاالت، مجال بيش از اين را مانع است؛شوداشاره

به عملي:انقاعده احس.1 كه عمل ياد شدهكفقيهان اماميه معتقدند هرگاه شخصي اقدام ند

مي شود  به شخص مقابل؛احسان شمرده كه مـورد وارد شود با اين حال، از همان عمل ضرري

ن و پاسخگو ج(يستاحسان بوده است، احسان كننده، ضامن به اعتقاد آنـان.)4:12بجنوردي، همانجا،

 موردي كه عمل احسان كننده به منظور دفع ضرر از احسان شـده، باشـد، اين قاعده حداقل در

كه. قطعاً ضماني را به دنبال ندارد به منظور جلـب منفعـت بـه ديگـري، هرچند در موردي نيز

به اعتقاد مشهور، احسان كننده ضامن نيست :اي، همانجاحسيني مراغه(اتفاقاً ضرري به وي وارد كند،

، بـه عبـارت ديگـر.تضاءاين قاعده بر عدم ضمان مطلق احسان كننده اسـتاق،در هرحال.)477

كه در مورد آن گفته شـده اسـت فالمحـسن...«قاعده احساني آبي از تخصيص است تا جايي

: بجنوردي، همانجا؛ همانجا:اي حسيني مراغه(احسان كننده به هيچ وجه، ضامن نيست» السبيل عليه مطلقاً 

و يا تفريط شود مگر آنكه مرتكب.)13 و. تعدي  بنابراين هرگاه كـسي در مقـام احـسان تعـدي

و تفريط وي كه موجب ورود ضرر شـده، بـه كه تعدي و فرقي ندارد تفريط كند، ضامن است

شايان ذكر است هرگاه كسي در مقام احسان تعـدي. گونه مباشرت بوده است يا از باب تسبيب 

به سختي مي  مو تفريط كند، كه؛حسن دانستتوان وي را وي تبديل بـه يـد ضـماني»يد« چرا

و محسن بودن با مقصر بودن منافات دارد .شده است

دانند چرا كه معتقدند هرگـاه با توجه با آثار قاعده احسان، فقيهان اماميه، امين را ضامن نمي

نه منفعت خود يا  و هـر دو شخصي به اذن مالك يا متصرف قانوني به منظور تأمين منافع مالك

و احسان كننده( و ضـامنكتصرفاتي)مالك كه موجب ورود ضرر به مالك مال شود، مسئول ند

و غيره تلـف  و از همين رو هرگاه مال در دست صنعتگر، مؤسسه باربري، ملّاح، پزشك نيست

و بلكـه در مقابـل؛ مسئول دانستدشود، آنان را باي  به نفع مالك عمل نكرده اند  زيرا آنان تنها

به خاطر محافظت از مال، آن را بدان هـا نـسپرده مزد و مالك هم به چنين كاري زده اند  دست

و به همين دليل هرگاه، به آنها داده است و غيره، مال را و اصالح به منظور تعمير و بلكه است

ج حسيني مراغه(خسارتي وارد كنند، ضامن هستند .)2اي، همانجا،

كه مال، نزد وي، بدون تعـدي مرحوم صاحب جواهر در مورد پذيرش  ادعاي ودعي بر اين

و مي به احسان وي استناد كرده و«: نويسدو تفريط تلف شده است به عنـوان احـسان زيرا وي
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و مال را تنها با درنظر گرفتن مصلحت مالك بدون چشم داشت چنين كاري را انجام داده است

ج(» در اختيار گرفته است  گ.)27:147نجفي، وي«فته شده است همچنين احسان كننـده/دليل آنكه

و در واقـع را ضامن نمي  به صفتي سازند دانند، احسان او است، چرا كه هرگاه حكمي را منوط

صفت ياد شده در موضوع قرار گرفتن موضوع، نقش داشته باشد، علـت صـدور حكـم وجـود 

كـ، بنابراين.همان صفت در موضوع است  به عنوان احسان از در اگر عملي و سي صـادر شـود

و؛واقع هم احسان باشد  و اتفاقـاً منجـر بـه زيـاني شـود، احـسان كننـده ضـامن  با اين وصف

و نيكوكـار ضـامن نيـست به دنبال نيكي بوده اسـت كه او بجنـوردي،(»پاسخگو نخواهد بود چرا

ج1377 ،4:15(.

به منظور جلـوگيري از سـوختن امـوال موجـود در  مغـازه همچنين در موردي كه شخصي

به عجله از مغازه وي خارج مي و در اين اثنـاء، امـوال دچـار آسـيب كسي، اجناس وي را  كند

كه مالي در معرض سرقت است.) همانجـا:بجنوردي(دانند شود، وي را ضامن نمي مي يا در صورتي

و اتفاقـاً در اثـر دفـن تلـف مـيو ودعي آن را دفن مي  به آن نرسد كه دست سارق شـود، كند

به تسبيب، مطلـق.)145:جواهر، همانجا(ودعي ضامن نيست  به مباشرت يا چه بنابراين، ضمان تالف

تعـدي( مگر آنكه تالف، احسان كننده باشد كه در اين صورت، شرط ضمان وي، تقصير؛است

.او باشد)و تفريط

نـ: قاعده سلطنت.2 كه ضمان مطلق توانايي مقابله با آن را دارد حكومـت از جمله مواردي

از.قاعده سلطنت است  به هنگامي كـه چنـين ضـرري ناشـي  بر اين اساس، جبران ضرر وارده

و در واقـع بـدون و تفريط است اعمال سلطه شخص بر مايملك خويش است، منوط به تعدي

 فقيهـان.تحقق تقصير در اعمال مالك، زيان ناشي از اعمال مالكيـت، قابليـت جبـران را نـدارد 

 اجمال در مواردي كه شخص براي دفع ضرر از خودش يا حتي جلـب منفعـت،هگوناماميه به

به ديگران مـي كه موجب ورود ضرر به استفاده از مال خود به گونه اي كرده است شـود، اقدام

و موجب ضمان نيست  و جايز است كه چنين تصرفي، صحيح .)231و 232 بـي تـا،،آشتياني(معتقدند

به اموال مردم است بيشتر فقيهان اماميه معتقدند كـه مالك در ضمان مالك، تقص ير عرفي نسبت

 حتي اگر مالك بداند كـه تـصرفات؛هرگاه تصرفات مالك در ملك خود به مقدار حاجت باشد 

ن و دليل اين امر، وجود يستوي موجب ورود زيان به ديگران است، چنين تصرفي ضمان آور

و عدم دليل بر حرمت است اوالً، نفي حـرج اسـت: ما دليل وجود مقتضي اباحها.مقتضي اباحه

و  و زيان آشكار و ايجاد ضرر كه جلوگيري از استفاده مردم از اموال خويش، ايجاد مشقت چرا

ثانياً، براساس قاعده سلطنت مردم بر مال خويش مـسلط هـستند. اختالل در زندگي مردم است 

وو حق هرگونه استفاده  . نفي سلطه آنان نيازمند دليل خاص اسـت اي را از ملك خويش دارند

و اما عدم دليل به حرمت آنچه مانع: ثالثاً، اصل بر اباحه مردم در استفاده از اموال خويش است
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و اتـالف اسـت  در حـالي؛سلطه مردم بر اموال خويش است، استفاده از اموال در جهت اضرار

نه به منظور صد كه از مال خويش استفاده مي كند به خـاطر كه كسي و بلكه به ديگران مه زدن

و جلب منفعت اقدام كرده اسـت در مـورد ايـن كـه چـرا ضـامن. برطرف كردن نيازهاي خود

ني  اوستضررهاي وارده به ديگران و و تفريط است كه دليل ضمان، تعدي  نيز گفته شده است

دليـل ديگـر بـر.)بعدو به 1388:114رشتي،(در استفاده از اموال خويش مرتكب تقصير نشده است

به هنگامي كه از ملك خويش استفاده مـي كنـد، آن اسـت كـه خبـر الضـرر  عدم ضمان مالك

كه خبر؛توانايي منع مالك از استفاده از ملك خود را ندارد  و صـرفاً» الضرر« چرا مطلق اسـت

و بلكه اگر سخن از عدم اضرار اسـت  و يا نفي اضرار ديگران ندارد از اجت.داللت بر نهي نـاب

به اموال مالك، بر اموال ديگران مقدم است، بنابراين، قاعده تسبيب در مقابل ادلّـه جـواز  صدمه

 مرحـوم ميـزاي.)1380:236ميـرزاي قمـي،(بدون ضمان ناشي از قاعده تسليط، توانايي مقابله ندارد 

ك را ضـامن توان مالقمي با آوردن مصاديقي از روايات معتقد است تنها در صورت تقصير، مي

را«: دانست و سـپس آن كه شخص در ملك خود به اندازه نياز خود آتـش افـروزد در صورتي

و موجب ورود زيـان  و در نتيجه آتش به ملك همسايه سرايت كرده و خاموش نكند رها كرده

و بـا ايـن كـه؛به وي شود، ضامن است  و با ظن نوعي بر ورود زيـان كه با اين عمل خود  چرا

خ مي؛اموش كردن آتش را داشته است توانايي  همانگونه كـه؛كند از خاموش كردن آن اجتناب

در،ايـن بـا وجـود.هرگاه توانايي رفع نياز در بخش ديگر ملك خود را داشـته باشـد  آتـش را

و در اثر همين اقدام، موجب به ملك ديگر را داشته باشد كه احتمال سرايت آن قسمتي افروزد

به  و زيان .) همانجا:ميزاي قمي(» همسايه شود، ضامن استورود ضرر

در بحث ضمان ناشي از ريزش ديوار، فقها معتقدند هرگاه كسي در ملك خود يـا در جـاي

به سبب آن ديوار صدمه ببيند، مالك ديوار، ضامن نيـ  و كسي .ستمباحي، ديواري احداث كند

كه مالك حق تصرف مطلق در ملك خود يا ملك مباح را دارد مي.چرا  دقت در اين مثال نشان

و آن را راسـت. دهد كه قاعدة تسليط، بر ضمان مطلق حاكم است به راه باشد اگر ديوار وصل

كه بـه سـبب آن  به خود بيفتد باز هم نسبت به چيزي و خراب كردن خود و بدون كجي سازد

مي  و از او تفريطـي سـر نـز.شود ضامن نيست تلف ده چون او در ملك خودش تصرف كـرده

به عهده. است به سبب آن به وجود مي آيد كه اگر ديوار را به طرف راه كج بسازد ضمان تلفي

و بيفتـد. اوست و سپس، ديوار ياد شده به سمت راه كـج شـود حال اگر ديوار را راست بسازد

و درست كردن آن را نداشته است   ضماني وجود ندارد؛در اين صورت اگر امكان خراب كردن

ا و نكرده ضامن استو هرگاه  چون با تجديد نكردن ساختمان آن مرتكب تقـصير.مكان داشته

كه فقيهـان اماميـه، علـت.)1374:445ابوالحسن محمدي،(شده است دقت در اين مثال نشان مي دهد
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و تنها در صورت تعـدي عدم ضمان مالك را حكومت قاعده تسليط بر قاعده ضمان دانسته اند

.دانندميوي را ضامن) تقصير(

 لغزيـدهه ضـامن ديـ؛همچنين هرگاه كسي سنگي در ملك خود يا در جاي مباحي بگـذارد

كه حق هرگونه تصرفي را بر ملك خويش داراست(نيست  اما چنانچه در ملـك ديگـري؛)چرا

كه شخـصي«.)437:محمدي، همانجا(يا در راه عبور باشد از مال خودش ضامن آن است در موردي

د  به سبب افتادن آن جان يا مالي تلف شـود، ضـامن نيـست، ظرفي را روي و يوار خود بگذارد

.)همانجا:محقق حلي(» چون اين تصرف در ملك خود است بدون عدوان

مي همهدقت در به تقصير شـده موارد ياد شده، نشان دهد ضمان در اثر قاعده تسليط، مقيد

كه افروختن آتش در امالك غير يا امال. است ك عمومي، يا هرگونه اقدامي در امالك در حالي

و عمومي موجب ضمان مطلق است .غير

 نتيجه
به آنچه گفته شد چه ضرر وارده ناشـي از اتـالف بـه؛با توجه  اصل بر ضمان مطلق است،

 اينكه در برخي روايات، ضمان مقيـد بـه تقـصير شـده اسـت، بـدليل.مباشرت باشد يا تسبيت

و مـصاديق برخورد ضمان مطلق با قواعدي و قاعـده سـلطنت اسـت همچـون قاعـده احـسان

به تقصير مرتكب شده است، ناشـي از همـين  كه حكم آنان مشروط تسبيت در قانون مدني نيز

به فقـه اماميـه نـسبت داد شرط كردن تقصير در تسبيب را نمي، در هر حال.استثناء است  ؛توان

كه اصل بر ضمان مطلق است .چرا
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