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  يدهكچ
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ـ   براي تحقق اين مسـئله  اما آنچه . مقررات را وضع كنند قوانين و زا لكدر ايـن راسـتا مش
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  مقدمه
افـزایش   موجـب و به تبع آن افـزایش خسـارت ناشـی از زنـدگی جدیـد      فناوري پیشرفت 

منجـر بـه   ، حقوقی شده که در نتیجـه هاي میان موضوع ولیت مدنی درئاهمیت موضوع مس
 ۀنظریـ ، هاترین این نظریهاز جمله مهم .این حوزه شده است مختلفی درهاي هپیدایش نظری

  منظور جبران خسارت است. تقصیر به
کافی است کـه  ، ه براي تحقق مسئولیت در یک مصداق خاصکاست  خطر بر آن ۀنظری

باشـد.  نیـازي   ه بـه احـراز تقصـیر   کبدون آن، شود بین یک فعل خاص و ضرر رابطه برقرار
  1تضمین حق نام برد. ۀتوان از نظریمثال میراي دیگري وجود دارد که بهاي هنظری

 تواند مبناي تحقق مسئولیت مـدنی بـه  می مطرح است که کدام نظریه پرسشاکنون این 
 تقصـیر و ایجـاد خطـر را    ۀتوان گفت نظریـ می ابتدامنظور ایجاد عدالت اجتماعی باشد. در 

کند کـه کسـی   می زیرا گاهی عدالت ایجاب ؛توان مبناي منحصر مسئولیت مدنی شمردنمی
 کـس کارفرمـا هـیچ  که در روابط بین کارگر و چنان. شود که مقصر نبوده است متحمل ضرر

تر از مناسب، هاي ناشی از کارتواند منکر این حقیقت شود که کارفرما براي تحمل زیاننمی
  .کارگر است
بـراي تشـخیص تقصـیر و    ، در نتیجـه  .راهنماي تعیین مسیر تحقق هدف اسـت ، عدالت

 شده موجبنیازهاي اقتصادي و دگرگونی بافت اجتماعی  تعیین قلمرو آن بسیار مهم است.
اي نسـبی و  د که مفهوم خطا و صواب چهـره کننمطرح این ادعا را دانان است برخی حقوق

تـرین و دشـوارترین   ی از پیچیـده کزیرا تمیز خطا و صواب ی ؛کرده است قابل انعطاف پیدا
مـانع از   ايوجود چنین پیچیـدگی  2.رو بوده استهمسائلی است که تاکنون انسان با آن روب

 ؛ زیـرا تـر اسـت  ویژه در مسئولیت مدنی که این مشـکل نمایـان   به ؛ستاطالق این مفاهیم ا
حـال  ، مباالتی اشخاص است و بـراي تحقـق آن در همـه   مسئولیت مدنی اصوالً ناشی از بی

، رکن سـوم ، . در این میانضرورت دارد سببیت ۀفعل زیانبار و رابط، وجود سه عنصر ضرر
مزبـور از   ۀرابطـ دارد؛ چـون  سببیت بین فعل زیانبـار و ضـرر اهمیـت خاصـی      ۀیعنی رابط

است که محاکم را در برخـورد بـا دعـاوي مسـئولیت      پیچیدگی و ابهامات زیادي برخوردار
تـالش بـراي شناسـایی عامـل تقصـیر      ، تحقق ایـن رابطـه  . براي ندکمی مدنی دچار مشکل

تقصـیر یـک عنصـر معنـوي اسـت و      ، بـر ایـن  افـزون  شود. می ترین راهکار محسوبمهم



   ۹۳ئوليت مدني و عدالت تقصيردر مس

در نتیجه تحقق عدالت اجتماعی با مشکل مواجه  پذیر نیست وراحتی امکان شناسایی آن به
کارهـاي  پرداختن به این رکن و تبیین ابهامات آن و سعی در ارائه راه، روخواهد شد. از این

اد زیـان دخالـت   اگر اسباب متعددي در ایج دارد.عملی براي تحقق عدالت اهمیت بسزایی 
تعیین سبب مسئول از میان اسباب مذکور و چگونگی تقسـیم مسـئولیت بـین    ، داشته باشند

قضایی نیز  ۀقوانین موضوعه و روی، دانانحقوق، نهایشود. فقمی آنها بسیار دشوار و پیچیده
ـ  هـاي  حلوجود راهاند هاي گوناگونی ارائه کردهحلدر برخورد با این موارد راه ه مختلـف ب

اي گونـه به ؛خود مشکل مضاعفی شده است، جاي اینکه به حل مشکل در محاکم کمک کند
شـوند.  مـی  ها در انتخاب معیار و ضابطه براي تحقق عدالت قضایی دچار مشـکل که دادگاه

تنها بـه ایـن   ، ولیت مدنیئمس ةحوز ه از بین موارد مختلف درکاین مقاله به دنبال آن است 
ـ   ه هرکجواب دهد پرسش  یکـی از چنـد سـبب     ۀوسـیل ه گاه علم اجمالی به ایجـاد زیـان ب

 کـدام  ـ   بدون اینکه سبب مزبور تفصیالً معلوم و معین باشـد  ـ  داشته باشد محصور وجود
دیـده بـه منظـور تحقـق     یک از اسباب را بر مبناي تقصیر باید مسئول جبران خسارت زیـان 

  عدالت اجتماعی شناخت؟

  سببيت ةرابط
 ۀکه براي مسئولیت مدنی نیازي به احـراز رابطـ  غصب، استثنایی غصب و شبهجز در موارد 

جبـران   ۀدر موارد دیگر براي مطالبـ ، شده وجود نداردسببیت بین فعل زیانبار و ضرر ایجاد
ولیت مـدنی بیـان   ئسببیت در مسـ  ۀمنظور از رابط .خسارت باید وجود این رابطه ثابت شود

، نبـود  آن عمل به شکلی که اگر ؛زیان و زیان برقرار استعامل ، ست که بین فعلا ايرابطه
باید ، اندافتاد. در مواردي که عوامل متعددي در ورود زیان دخالت داشتهزیان نیز اتفاق نمی

تـوان  عنوان سبب یا علّت معرفی کرد و همیشه نمـی ه عوامل اصلی را شناخت و همان را ب
مبتنـی  زیرا در جایی که مسئولیت بـر تقصـیر    ؛عنصر تقصیر را عامل زیان و مسئول دانست

ولـی اگـر عنصـر     ؛سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر ثابت شـود  ۀفقط باید رابط، نیست
 سببیت بین فعل خوانـده و ورود ضـرر   ۀباید هم تقصیر و هم رابط، تقصیر را دخالت دهیم

  .اثبات شود
کسـی  اگـر  ، براي نمونـه ند. کمشکلی را حل نمی نیزوجود تقصیر ، موارداز در بسیاري 

، درب منزل یا اتومبیل خود را قفل نکند و دزدي چیـزي را از خانـه یـا اتومبیـل او بربایـد     
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توانـد مـانع   نمـی ، اسـت احتیاطی یا تقصیر مالک که درب خانه یا اتومبیل را قفل نکـرده  بی
  مسئولیت دزد شود.

نـه مجـازات   ، زیـان اسـت  جبـران  ، هاي مدنیهدف اصلی در مسئولیتگفت البته باید 
اما زیانی از طرف مقصر به دیگران ، شوداثبات  اگر تقصیر شخصی، شخص مقصر. بنابراین

چه از نظر اخالقی مـورد نکـوهش و   شود. اگرگونه مسئولیتی متوجه او نمیهیچ، وارد نیاید
 بساچهگیرد و در مسئولیت کیفري نفس تقصیر مورد مجازات قرار می، گیردمالمت قرار می

امـا صـرف    ؛زیانباري براي دیگران نداشته باشـد  ۀتخلف شخص نتیج، در بسیاري از موارد
  به دنبال خواهد داشت.، بینی کرده استگذار پیشمسئولیتی را که قانون، ارتکاب تقصیر

  سببيت ةاثبات رابط
 اصـل ، ردید باشدتبودن فعل شخصی یعنی هرگاه در سبب ؛اصل سببیت باید به اثبات برسد

فـرد   هرچنـد ، توان مسئولیت را منتفی دانستبه یاري اصل عدم می، بنابراین .عدم آن است
نه صرف تقصیر بـراي   ؛ب تقصیر شده باشد و به خواهان نیز خسارت وارد شده باشدکمرت

 دیـده زیـان  کند و نه مطلق ضرر بدون اثبات عامل آن بـراي مقصر ایجاد مسئولیت مدنی می
دنبـال آن   و بـه ، چنانچه سـنگی در معبـر عـام پرتـاب    ، . براي مثالندکمی ایجاد حق مطالبه

قاضی محرز نشود که شکستن شیشـه ناشـی   اي تا زمانی که بر، اي شکسته شده باشدشیشه
احراز این رابطـه   .دهدحکم تواند به جبران خسارت نمی، شده استاز اصابت سنگ پرتاب

تـر از مـواردي اسـت کـه     بسـیار آسـان  ، در جایی که مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است
دادرس در بـین عوامـل   ، زیرا در فرص نخسـت ؛ مسئولیت بدون تقصیر پذیرفته شده است

احراز این رابطـه بـین عوامـل مقصـر و     به دنبال متعدد فقط به عوامل مقصر توجه داشته و 
یـد از بـین   با، نیستدر حالی که در جاهایی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر  ؛زیان وارده است

ولـی   ؛عوامل متعدد و متکثر به دنبال سبب یـا اسـباب اصـلی مـؤثر در وقـوع ضـرر باشـد       
سببیت جایی است که علم اجمالی بـه ایجـاد ضـرر توسـط      ۀدشواري اصلی در احراز رابط

بدون اینکه بتوان آن سبب را از بین اسباب مزبور دقیقاً مشـخص   ؛یکی از چند سبب داریم
  .ردک

سـببیت بـین فعـل خـود شـخص       ۀباید رابط، لیت ناشی از فعل شخصدر موارد مسئو
، در حالی که در موارد مسئولیت ناشی از فعل غیـر  ؛شده احراز شود(خوانده) و ضرر ایجاد
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خوانده است و زیان  ةباید بین تقصیر شخص ثالثی که مسئولیت اعمال او بر عهد این رابطه
ناشـی از   هايخسارت ۀکارفرمایی براي مطالبرفیت ظچنانچه کسی که به  ؛وارده اثبات شود

سببیت بین تقصـیر خوانـده    ۀبه اثبات رابط، کندمیاعمال زیانبار کارگران تحت امر او اقدام 
بلکـه بایـد   ، زیرا در اینجا تقصیر کارفرما مفروض اسـت  ؛نداردنیازي و زیان وارده به خود 

 3است.رگر تحت امر خوانده تقصیر کا، که زیان وارده به او کنداین امر را ثابت 

  سببيت ةاستثنائات رابط
 تـوان بـه جبـران خسـارت    مذکور نیز می ۀبدون وجود رابط، در مواردي از مسئولیت مدنی

قوانین ما در دو  4شده است.تعبیر سببیت  ۀاز این امر به استثنائات رابط .داددیده حکم زیان
ئولیت مـدنی را  بـراي تحقـق مسـ   وجـود رابطـۀ سـببیت    ، غصـب یعنی غصب و شبه، مورد

  ضروري ندانسته است.

  غصب
در قانون مدنی اقتباس از حقوق اسالمی و فقـه امامیـه و از مصـادیق بـارز     » غصب« مبحث

احکام غصب مبتنی بر روایت نبوي معروف است ، مسئولیت عینی است. در حقوق اسالمی
قـانون   308 ةق آنچه در مادمطاب، در اصطالح حقوقی 5.»علی الید ما أخذت حتی تودیه« :که

و چـون در تمـام مـواردي کـه     ، »استیالء بر حق غیر است به نحو عدوان«، است مدنی آمده
کند نیز تابع احکام غصـب قـرار   شخصی برخالف مجوز قانونی بر مال کسی استیال پیدا می

حـو  غصب استیال بر حق غیر اسـت بـه ن  « :ق. م. چنین گفته است 308بنابراین ماده ، گرفته
بـراي  ، بـر ایـن اسـاس   » .عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است

اول آنکه استیال و سلطۀ فیزیکی بـراي غاصـب حاصـل     ؛تحقق غصب دو شرط الزم است
ـ      ؛شود و بتواند عمالً عین مغصوبه را متصرف شود ه نحـو  دوم آنکـه اسـتیال و وضـع یـد ب

مالـک را  ، استیال پیدا کنـد سی بدون اینکه بر مال غیرهرگاه کپس  .حق باشدنامشروع و غیر
از تصرف در آن مال منع کند و یا هر گاه شخص با اذن صریح یا ضمنی مالـک بـر مـال او    

ق. م. چنانچـه عـین    311 ةبـه حکـم مـاد    6اصوالً غصب تحقـق نیافتـه اسـت.   ، استیال یابد
خـواه ایـن تلـف    ، بدهد غاصب باید مثل یا قیمت آن را، مغصوب تلف یا ناقص شده باشد

تلـف و   ةمسـئولیت غاصـب دربـار   ، بنـابراین  .مستند به فعل او و خواه در اثر حوادث باشد
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گیرد و مالک او قرار می ۀذم یک مسئولیت عینی است که تحت هر شرایطی بر، نقص عینی
سببیت بین تلف یا نقص مالش و فعل یا  ۀنیازي به اثبات رابط، خسارت از وي ۀبراي مطالب

  ترك فعل غاصب ندارد.

  غصب شبه
، مواردي که فاقد ارکان و شرایط اساسی تحقق غصـب هسـتند  غصب عبارت است از:  شبه

 308 ةشود. قانون مدنی در قسمت اخیر مـاد آنها جاري می بارةولی آثار و احکام غصب در
اثبات ید بر مال غیر را در حکم غصب دانسته است. منظور از اثبات ید بـر مـال غیـر ایـن     

مالـک و انکـار یـا     ۀتصرف به لحاظ مطالب ۀولی ادام، به اذن مالک است که شروع به استیال
ایـن   ق.م 310 ةگـذار در مـاد  قـانون  7اسـت. غیرمجاز و نامشروع ، امتناع متصرف از رد مال

ه کسی که مالی به عاریـه یـا بـه ودیعـه و     کآن غصب همانند کرده است. شبه حکم را تکرار
 امین قانونی در صـورت ارتکـاب تقصـیر   ، عالوه به .دشومنکر ، امثال آنها در دست اوست

هرگاه کسی به بیع فاسد مالی «یا  ق .م.) 631(ماده  (تعدي یا تفریط) در حکم غاصب است
د نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع باید آن را به صاحبش ر، را قبض کند

، ق.م.) در معامله فضولی نیز هرگاه مالک معاملـه را اجـازه نکنـد    366(ماده  .آن خواهد بود
  .)ق.م 263تا  261واد (م مشتري ضامن است

غصب همانند غصب براي تحقق مسئولیت مدنی متصرف نیازي بـه اثبـات    پس در شبه
زیـرا   ؛نقص و تلف مـال بـا فعـل یـا تـرك فعـل او وجـود نـدارد        ، سببیت بین عیب ۀرابط

  مسئولیت متصرف از تاریخ انکار یا امتناع وي از استرداد مال تحقق یافته است.

  ئول در اسباب مجملتعيين سبب مس
اینچنین نیست که همیشه فقط یـک سـبب در وقـوع حادثـه     ، در رسیدگی به وقوع حوادث

 دهد که اسـباب متعـددي در وقـوع زیـان    مشکل در جایی رخ می ؛زیانبار نقش داشته باشد
دو فـرض را  ، مسئولیت مـدنی وارد شـوند   ۀ. اگر اسباب متعدد به عرصدخالت داشته باشد

  :باید تصور کرد
بـدون  ، گاهی علم اجمالی داریم که سبب ضرر یکی از چند عامـل مشـخص اسـت    .1

  ؛باشدر عامل واقعی زیان مییک از اسباب مذکواینکه تفصیالً مشخص باشد کدام
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صورت طولی و عرضـی در   ممکن است یقین داشته باشیم که اسباب متعددي که به .2
آن اسباب با زیان رابطـه   ۀنحوي که هم به ؛اندباعث ایجاد ضرر شده، اندکنار هم قرار گرفته
  ست که تفاوت این دو فرض در چیست؟ا اینپرسش سببیت دارند. حال 

اسـت؛ بـا   فقط یک عامل ضرر را ایجـاد کـرده   ، در صورت نخستگفت: پاسخ باید در 
اسباب در ایجـاد   ۀهم، ولی در صورت دوم ؛نداچندین عامل در این خصوص مظنوناینکه 

  .نداآنها عامل ایجاد خسارت ۀزیان شریک هستند و در واقع هم
ود علم اجمالی به ایجاد ضرر توسط یکی از چند سـبب مشـخص وجـ   ، به عبارت دیگر

گروهی بـا هـم   ، مثالبراي  بدون اینکه سبب واقعی ضرر از بین آنها قابل تعیین باشد.، دارد
شـاورزي اصـابت   کی از آنها به اسب کاي از تفنگ یگلوله، میاندر این  پردازند.ار میکبه ش
تنهـا  ، ارچیانکهـاي متعـدد توسـط شـ    گلوله که با وجود شلیکدانیم می، میردند و میکمی

با این فرض که فقـط یـک گلولـه بـه بـدن       8رده است.کی از آنها به اسب اصابت کی ۀگلول
دعـوي شـلیک    ةمذکور نیز از تفنگ یکی از شـکارچیان خوانـد   ۀاسب اصابت کرده و گلول

یک گلوله تفنگ کدام، آید که سبب واقعی مرگ اسب کشاورزاین ابهام پیش می، است شده
  ؟از شکارچیان است

نفر از آنهـا بـه    کسپس ی نند.کدیگر نزاع میکو نفر از دو طایفه با ید، نمونۀ دیگر اینکه
آورد و چادرهاي طرف منازعه خود رفته و بیست نفر مسلح با خود به همراه می ۀمیان طایف

ه کـ نفر مصـلح   کی، در این میان و دهندهدف گلوله قرار می، انده سه نفر در آنها بودهکرا 
  9شود.شته میک، را داشته استقصد برقراري آشتی میان آنها 

هـاي مـذکور   یک از سببکدام، که عامل حادثه مجمل و نامعین است يدر چنین موارد
تواند بر اساس اصل تخییر عمـل کنـد   ؟ آیا میدیده کردزیان را باید ملزم به جبران خسارت

آیا به دلیـل   ؟ردکبراي تعیین مسئول حادثه باید به قرعه تمسک  نهاییا بنابر نظر برخی از فق
عمـومی   ۀالمـال و بودجـ  باید از بیـت دیده زیان خسارت، شناخته نشدن عامل اصلی حادثه

خسـارت   به طور مسـاوي کند که اسباب مجمل پرداخت شود یا انصاف و عدالت حکم می
 داد تـا حقـوق   حکـم  اسـباب  ۀتوان به مسئولیت تضامنی همند؟ آیا میکنمتضرر را جبران 

وارد ده شـ ی قطعی و مسلم تلقّ، نظر مورد ۀلئحیث حفظ شود؟ آنچه در مساز هر دیده زیان
ی از چنـد شـخص معـین و    کـ خسارت به شخصی و انتساب و استناد آن بـه عمـل ی  شدن 
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چـه بسـا    .نیسـت ه انجام اعمال خاص توسط این اشخاص نیز مورد تردیـد  ک، معلوم است
سی مـال دیگـري   کگاه هر، اس آنکه بر اساتالف باشد  ةقاعد، دلیل قانونی جبران خسارت

هر نـوع ضـرر نامشـروع    ، ه به موجب آنکضرر باشد ة الیا قاعد ضامن است؛، ندکرا تلف 
بـا توجـه بـه نامشـخص بـودن      ، اسـتنباط از ایـن قاعـده    کبـر یـ   البته بنا. جبران شود دبای

ل چنـین  شام ور اساساًکه قواعد مذکرسد گونه به نظر میاین، ننده یا عامل ورود ضررکتلف
دیـده  زیـان  منظور جبران خسارت به، الضرر ةدر صورت اعمال قاعد زیرا؛ دشوموردي نمی

ی برخی از اشخاص غیرمسئول نیز خسارت بپردازند و ایـن بـا عـدالت اجتمـاع    است  الزم
ه بـر مبنـاي نامشـروعی    که علم اجمالی به لزوم جبران خسارتی قطعی کبل، سازگاري ندارد

جبـران خسـارت سـوق     ةول و ضـامن و شـیو  ئسوي یـافتن مسـ   را بهما ، ایجاد شده است
 .دهدمی

  بررسي مسئله در فقه و حقوق اسالمي
تـرین و دشـوارترین مسـائل    سبب مجمل کـه یکـی از پیچیـده    رةبحث دربابه شیعه  نهایفق

و یـا در مقـام    بلکه در مواردي در مقام پاسخ به اسـتفتائات اند؛ کمتر پرداخته، استحقوقی 
سـت  ا ها ایناند. حاصل بررسیدهکربه مسئله مختصر اي اشاره، استناد در قتل ۀرابط بررسی
اول  ؛ دسـتۀ شـوند به چهار دسـته تقسـیم مـی   ، شیعه در مقام پاسخ به این پرسش نهایکه فق

 ؛دارنـد دیـده  زیان یک از اسباب مجمل به جبران خسارتعتقاد به تخییر قاضی در الزام هرا
موضـوع از مصـادیق دوران امـر بـین محـذورین یـا دوران امـر بـین         ، ایشان ةزیرا به عقید

دوم موضـوع را از   ۀدسـت  ؛باشـد محذورهاي متعدد است که مجراي اصل عملی تخییـر مـی  
ـ    راه، مصادیق امر مشکل دانسته و مطابق قاعـده  قرعـه   ۀوسـیل ه کـار را در تعیـین مسـئول ب

، علت ابهـام در شـناخت قاتـل    سوم از طریق قیاس موضوع با مواردي که به ۀدست ؛اندیافته
گـروه   ؛اندهمین حکم را نزدیک به صواب دانسته، شودالمال پرداخت میدیه مقتول از بیت

بـه عـدالت   ، شـود طور مساوي بین اسباب مجمـل تقسـیم   ه مسئولیت ب معتقدند اگرچهارم 
  .تر استنزدیک

  بحث و بررسي
، گاه براي تبیین حکم شرعی بـه دلیـل اجتهـادي دسترسـی نباشـد     ین است که هراقاعده بر 

االصـل  « اند:جهت گفته، رویناز اکار در این است که به اصول عملیه تمسک جست.  ةچار
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مـتقن و معلـومی   ، توان گفت هر جـا امـري داراي سـابقه   می، در نتیجه» .دلیل حیث الدلیل
حکم به بقاي حیات شخصـی کـه حیـات و ممـات او     مانند  ؛استصحاب جریان دارد، باشد

معلـوم و   ۀو هرگاه موضـوع فاقـد سـابق   ، یقین به حیات سابق او دلیلبه ، محل تردید است
، باشـد تردیـد  یعنی چنانچه در اصل حکم و تکلیف  ؛مجراي اصول دیگر است، معین باشد

ل یا وجـوب  مکلف بین دو محذور فعل و ترك فع، در حالت سومو  شودبرائت جاري می
از به هر دو تکلیف برایش مقدور نیست. اصـولیان  و امکان عمل  است و حرمت قرار گرفته

و چون امکـان عمـل بـه هـر دو تکلیـف      اند تعبیر کردهبه دوران امر بین محذورین  این امر
انـد. در حالـت   وي را در انجام بـه یکـی از آن دو مخیـر سـاخته    ، براي مکلف وجود ندارد

در چنین محذوري قرار نگرفته و امکان عمل به اطراف علم اجمالی بـرایش  مکلف ، چهارم
گفته شده که باید به تمام اطراف علـم اجمـالی عمـل کنـد تـا یقـین       ، بنابراین .مقدور است

علم تفصـیلی و قطـع بـه ورود    ، در اینجا .ده استکرحاصل شود که به تکلیف شارع عمل 
که یکی از چند سـبب معلـوم    اجمالی وجود داردعلم ، عامل زیان بارةمنتها در ؛ضرر هست

بنـابراین جریـان   ، معلوم و یقینی اسـت  ۀ. چون موضوع فاقد سابقاست و معین سبب ضرر
زیـرا موضـوع    ؛تکلیفی وجود دارد تردیدبی، طرفیک باشد. از استصحاب در آن منتفی می

 ست کـه خسـارت  الضرر آن ا ةاقتضاي قاعد، طرف دیگراز  .مجراي اصل برائت نیز نیست
مقتضی حرمت اخذ خسـارت  ، و از طرف دیگر منع اکل مال به باطل، جبران شوددیده زیان

 اسباب مجمل است. پس موضوع دایر است بین وجـوب و لـزوم جبـران خسـارت     ۀاز هم
ـ  ۀ هم ۀوسیله بدیده زیان رود و حرمـت اخـذ   مـی  هـا داناسبابی که احتمال انتساب ضـرر ب

با علم بـه اینکـه فقـط یکـی از آنهـا مسـبب واقعـی ضـرر         ، ملاسباب مج ۀخسارت از هم
  باشند.می

امر بین وجوب و حرمت در دوران اسـت و موضـوع از   ، در اسباب مجمل، نتیجه اینکه
، امـا اعمـال تخییـر   ، باشـد می و محل جریان اصل تخییر، مصادیق دوران امر بین محذورین

 ۀیا همـ  حکم دهدتمام افراد به عدم ضمان  دربارةیعنی دادن این اختیار به قاضی که بتواند 
و برخـی دیگـر را   ، دیـده ملـزم  زیـان  آنها را ضامن شناخته و یا برخی را به جبران خسارت

 :زیرا دو علم اجمالی وجـود دارد  10؛پذیرداي است که عقل سلیم آن را نمینتیجه، کندتبرئه 
علم اجمالی به تبرئه دیگر  .2م جبران خسارت توسط یکی از اسباب؛ علم اجمالی به لزو .1

  اسباب از تأدیه خسارت.
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مخـالف  ، دیـده زیـان  آنها از تأدیه خسارت ۀمسئولیت تمام اسباب یا برائت هم، بنابراین
باشد و بهتر است از این مخالفت قطعـی پرهیـز   قطعی با مجموع دو علم اجمالی مذکور می

ـ       ؛کرد  زمینـۀ ، سـایرین  ۀبدین ترتیب که با ضـامن شـناختن یکـی از اسـباب مـذکور و تبرئ
  ساخت.موافقت احتمالی با علم اجمالی و عدم مخالفت قطعی با آن را فراهم 

ضـامن  بـه مثابـه   باز گذاشتن دست قاضی در انتخاب یکی از اسـباب مجمـل   ، از طرف
در  .شـود منجـر  استفاده و تضـییع حقـوق مـردم    چه بسا به سوء، دیدهزیان جبران خسارت
بزرگتر ناگزیر  ةبراي دفع مفسد، هم تعارض کنند شود که هرگاه دو مفسده باپاسخ گفته می

چنانچه امر بـین فـوت شـخص و شـرب خمـر      ، براي مثالکمتر را تحمل کرد.  ةباید مفسد
 نوشـیدن خمـر  ، ستبزرگتر ا ةبراي جلوگیري از فوت که داراي مفسد، دایر باشد توسط او

پرداخـت خسـارت توسـط     ةدر اینجا نیز مفسد .شودمجاز می، کمتر است ةداراي مفسد که
بزرگتر که عـدم جبـران    ةشود تا مفسدتحمل می، سببی که احتماالً عامل واقعی زیان نیست

است کـه معضـل اختیـار قاضـی در تعیـین      این اما مهم  ؛دفع شود، باشددیده زیان خسارت
  همچنان پا برجاست.، هاي ناشی از آنبدون هیچ قرینه و سوءاستفاده ،سبب مزبور

  قرعه ةتعيين سبب مسئول با استفاده از قاعد
بـر   ول اسـت. ئهاي موردنظر تعیین شخص مسـ ی از راهکی، له از راه قرعهئم مسکبررسی ح
طور قطع و بـر مبنـاي    ه بهکناچار و براي جبران خسارت زیان دیده ه ب، قاضی، این اساس

 ه صـرفاً کاي علم اجمالی الزم است انجام گیرد و نیز براي رهایی از ایرادهاي وارد بر نظریه
ه کـ آنبه ویژه  ؛کندم قرعه ملزم به جبران کنفر را به ح کباید ی، به علم اجمالی مستند باشد

، اندانـ حقـوق  و نهایلی است. نظر برخی از فقکحل هر امر مشهرا، قرعه، مشهور ۀطبق گفت
ه دلیل شرعی و قانونی معتبر براي خروج از شبهه و اجمـال  کیعنی جایی ، لکدر موارد مش
از  هـا عخـروج مـوارد متعـددي از موضـو     11.هاي معتبر استاز راهقرعه یکی ، وجود ندارد

دلیـل   نـه بـه  ، ورکزیرا خارج بودن مـوارد مـذ   موجب تضعیف اعتبار آن نیست؛، قلمرو آن
که به دلیل خروج تخصصی آنهاسـت؛  بل، عقالیی استکه قبیح و غیر، ثر مواردکتخصیص ا

اند تا سپس بـا ورود دالیـل   قرعه نبوده ةقلمرو قاعد وور از ابتدا جزکه موارد مذک این معنبد
  12.از شمول آن بیرون آمده باشند، خاص

اول اینکـه  : دو احتمال داده شده است، ددرست درآیدر اینکه چگونه ممکن است قرعه 
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 فرمایـد: خـود در قـرآن مـی    ؛ زیراکندکند و ما را به حقیقت رهنمون میخداوند دخالت می
 ه اطهـار از ائمـ ؛ چـون  قرعـه حجـت اسـت   ، ) دوم اینکـه 64: مائده؛(»بلْ یداه مبسوطَتانِ«

توان گفت قرعه نه به توان از قرعه سود جست. میکه در هر مجهولی میاست روایت شده 
در  13.حل و فصل اختالفات حجت شمرده شـده اسـت   سمتبلکه به ، کشف از واقع دلیل

ینه و پرهیز از ترجیح بدون دلیـل و راضـی   کجلوگیري از  اند برايمورد حکمت قرعه گفته
رود و بیم آن مـی  اندحقوق و مصالح افراد با هم مساوي در موردي که، شدن به قضاي الهی

قرعه در شبهات موضـوعیه  ، طور خالصه به 14.شده است تشریع، که بین آنها اختالف شود
 15.شـود مقرون به علم اجمالی که احتیاط در آنها راه نـدارد یـا ممکـن نیسـت جـاري مـی      

زیـرا در ایـن    ؛قرعه در شبهات حکمیه و موضـوعیۀ بدویـه قابـل اسـتفاده نیسـت     ، بنابراین
حال آنکه استفاده از قرعـه  ، توان شبه را دفع کردشبهات به وسیلۀ سایر اصول و امارات می

هرگاه طریق دیگري براي حل مشکل پیـدا  ، رواز اینبست کامل است. مشروط به وجود بن
  16.توان از قرعه استفاده کردنمی، شود

  انجام قرعه در اسباب مجمل
معتقدند براي تعیین سـبب   امام خمینیاز جمله  نهایبرخی از فق، در فرض اسباب مجمل

زیرا موضوع مصداق امر مجهولی است که نه تنها هیچ  ؛قرعه تمسک جستمسئول باید به 
مجراي هیچ اصـل عملـی نیـز    بلکه ، دلیلی قطعی یا ظنی براي روشن کردن آن وجود ندارد

اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند « که پرسشدر پاسخ به این  نیست. امام
  است: فتهگ» چه باید کرد؟، که دیگري کشته است

شود و در صورت علم اجمالی به قاتل بودن یکی از قاتل بودن ثابت نمی، یک نفر ۀبا گفت
دیـه را  ، اگر حجت شرعی بر قاتل بودن یکی قائم نشود و نوبت به دیه برسد، دو نفر معین

  17.توان گرفتبا قید قرعه از یکی می
کنند و جـرح  شخصی وارد میدر مورد مشابهی که دو نفر جرحی به  اهللا مرعشی نجفیآیت

بدون اینکه معلـوم باشـد امـر جـرح علـت      ، شودمی منجر یکی از آن دو به قتل مجنی علیه
  18ل به قرعه شده است.ئبراي تعیین قاتل قا، مرگ است

 ق.م.ا 315 ةعه براي تعیین مسئول پرداخت دیه طی مـاد کیفري فعلی نیز قر مقرّراتدر 
اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند کـه دیگـري کشـته    « شده است: بینیپیش
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شـرعی بـر قاتـل    است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت
دیـه از یکـی از آن دو گرفتـه    ، بـا قیـد قرعـه   ، بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیـه برسـد  

تـوان بـا   مـی  منازعه را نیز ۀمسئل، حدت مالك از آنبا استناد به این ماده و اخذ و» .شودمی
ایـن قیـد   اسـت کـه ظـاهراً     بـین دو نفـر عنـوان شـده     ۀشـبه ، در این مـاده  .ردکقرعه حل 

 فتاوي معتبر و، زیرا مبناي ماده ؛شودمی شاملنیز بیشتر از آن را  تعداد موضوعیت نداشته و
و الزم  19.باشـد مـی  نـوان حـداقل  ر عدد دو بـه ع کذ است و »لکل امر مشکالقرعه ل« ةقاعد

تعیـین مسـئول پرداخـت     بـراي انجـام قرعـه   ، نیست حتماً دو نفر باشند. با این توضـیحات 
بـه  ، قرعـه و حجیـت آن   ةمورد اشکال واقع شده است که نفس قاعـد  نظرخسارت از این 

 گلپایگـانی اهللا صـافی  آیتجمله از ، نهایو بسیاري از فق یستنمتکی دالیل محکم و متقنی 
 چنـد  اجتمـاع  لهئمسـ  بـه  باید، نظر این تأیید در 20دانند.اي سست و متزلزل میآن را قاعده

 آراي و دارد وجـود  نظـر اخـتالف  نهـا یفق میـان  هکـ آن با نیز لهئمس این در .ردک اشاره سبب
 در مقدم سبب ضمان، خارجی وجود در مقدم سبب ضمان مانند، است شده صادر متعددي

 نهـا یفق از کیـ هـیچ  حـال  این با 21، ضمان در كاشترا و تأثیر در متأخر سبب ضمان، تأثیر
  :گویدمی محقق انهیفق از یکی .اندنپذیرفته را قرعه ۀنظری

ـ ی دادن ترجیح در منحصر، سبب دو اجتماع در مکح هک گردید روشن ...  بـر  آنهـا  از یک
، سـبب  دو از یکی ضمان هک صورتی در .ضمان در سبب دو هر كاشترا نه، است دیگري
 هـیچ  ولـی ، شودمی داده آنها از یکی انتخاب در تخییر یا قرعه به مکح، نشود داده ترجیح
  22.یابیمنمی، باشد پذیرفته را اخیر راه دو این از یکی هک را فقیهی

اي براي حل مشکل منطقـی نیسـت. برخـی از نویسـندگان     تمسک به چنین قاعده، بنابراین
به قیاس تمسـک  ، قرعه در تعیین سبب مسئول در بین اسباب مجمل معاصر نیز با رد انجام
و تذکر این نکته که در فرض اخیـر   موضوع با اجتماع اسباب واقعی ۀجسته و ضمن مقایس

در ، انـد و علماي حقوق قائل به قرعه براي تعیین سـبب مسـئول نشـده    نهایهیچ کس از فق
نظـر  ه چند بـ هر 23؛اندبل پذیرش دانستهفرض اجتماع اسباب مجمل نیز انجام قرعه را غیرقا

یقین بـه سـببیت   ، زیرا در فرض اجتماع اسباب واقعی ؛رسد قیاس مذکور درست نباشدمی
هست و هدف صرفاً شناخت سبب مؤثرتر در وقوع زیان است. منطقی است که این سـبب  

  توان با قرعه مشخص کرد.را نمی
، شـناخت سـبب واقعـی وجـود نـدارد     چون هیچ راهی براي ، در بین اسباب مجمل اما
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این امـر بـه منزلـۀ تأییـد روش     ، این تواند توجیهی داشته باشد. با وجودتمسک به قرعه می
که انجام قرعه براي تعیـین   ؛ زیراقرعه در شناخت سبب مسئول از بین اسباب مجمل نیست

نطقـی  تـایج ناعادالنـه و غیرم  عمالً ممکن است بـه ن ، سبب مسئول در فرض اسباب مجمل
ـ ، براي مثال، برسد دو نفـر   ۀوسـیل ه چنانچه علم اجمالی به اینکه خسارت وارده به دو نفر ب

 ۀوسـیل ه دیـدگان بـ  ک از زیانیدامکبدون اینکه معلوم باشد خسارت ، دیگر وارد شده باشد
قرعه این اسـت کـه بـراي تعیـین مسـئول       ةاقتضاي قاعد، کدام عامل زیان ایجاد شده است

کشـی  چون دوبار قرعه ؛جداگانه قرعه کشیده شود، دیدگانکدام از زیان رجبران خسارت ه
که این نتیجـه  ، درآیدچه بسا هر دو بار قرعه به نام یکی از اسباب مجمل ، گیردصورت می

کـه   نیـز  در تعیین مسئول جبران خسارت در منازعـاتی ، بر این . افزونتوان پذیرفتنمی را
  .ل وجود داردکاین مش، نیست مرتکب اصلی صدمات در آنها مشخص

  المالاز بيتديده زيان جبران خسارت
بینـی شـده   المال در موارد متعددي در حقوق اسالمی پیشاز بیتدیده زیان جبران خسارت

گونه دلیل قطعی یـا  چنانچه جسد شخصی در شارع عام پیدا شود و هیچ، ؛ براي نمونهاست
المـال  او از بیـت  ۀدیـ ، در دسـترس نباشـد  ظنی بر انتساب قتل او به شـخص یـا اشـخاص    

در مورد کسی که در اثر ازدحام به قتل برسد و قـرائن ظنـی   ، بر اینافزون شود. پرداخته می
البتـه   .شـود المـال پرداخـت مـی   دیه از بیت 24، بر انتساب قتل او شخص یا جماعتی نباشد

قتـل   دربارةی براي قاضی کلی آن است که هرگاه مسلمانی را کشته بیابند و قرائن ظن دةقاع
 که شودالمال پرداخت میاز بیت ۀ اودی، او به شخص یا اشخاص معینی وجود نداشته باشد

ه فـردي در اثـر   کـ شـور مـوردي را   کدیـوان عـالی    شاهد بر این مدعاست. ق.م.ا. 255 دةما
ه ق.م.ا دانسـت 255 ةاز مصادیق ماد، ه استکردمقصر فرار  ةشته شده است و رانندکتصادف 

ـ  و به تـوان بـه   مـی ، نـرفتن خـون مسـلمان   ه منظـور هـدر   واسطۀ نامعلوم بودن قاتل و از ب
، المـال از جمله موارد پرداخت دیـه از بیـت  . شد قائل المال در خصوص دیهولیت بیتئمس

بـدیهی   25اسـت. ق.م.ا  332، 313، 312، 260، 255، 244، 236، 58موارد مطروحه در مـواد  
  باشد.اولیا دم می ۀالمال منوط به مطالبپرداخت دیه از بیت، موارد همۀاست که در 

دیـده  زیـان  منظـور تضـمین حـق    بهو الضرر  ةمبتنی بر قاعد، البته احکام و مواد مذکور
حتی به خود نارواست. پس باید در درجـۀ نخسـت   و ، زیرا اضرار به دیگران ؛اندوضع شده
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صـورت پیشـین    بـه دیده زیان وضع، ن داردآنگاه تا جایی که امکا ضرر از بین برود و ۀریش
تـوان  مـی ، رو شودهبا حجر یا اعسار فاعل زیان روبدیده زیان خود برگردانده شود. حال اگر

گـذار تمهیـداتی را   قـانون کـه  ، همچـون رجـوع بـه عاقلـه    . استفاده کردی کمکاز ابزارهاي 
کـه در  چنانکند. ها را جبران نعاقله یا دولت باید زیا، اي از موارداندیشیده است که در پاره

گاه جانی داراي عاقله نباشد یـا عاقلـۀ او نتوانـد دیـه را در     هر: «ق. م.ا آمده است 312 ةماد
  .»شودالمال پرداخت میمدت سه سال بپردازد دیه از بیت

  :آمده است عبیدهابی ةدر روایت معتبر
ـ ه چشم انسان بینـایی را  کم نابینایی کاز ح از امام باقر ـ ور ک امـام   ؛رده بـود پرسـیدم  ک

ـ دیه ثابت اسـت  ، عمد شخص نابینا مانند خطاست در جنایت نابینا فرمودند ه از مـالش  ک
دیه را امام پرداخته و حـق مسـلمان پایمـال    ، پس اگر مالی نداشته باشد .شودپرداخته می

 26شود.نمی

 ۀدیـ «پرداخـت   ،آمده اسـت  مزبوره در ذیل روایت ک، »ضایع نشدن حق مسلمان«از منظور 
خصوصیتی نداشته و آنچـه مهـم    »یبودن جان نابینا«، است. از سوي دیگر» علیهچشم مجنی

ن اناامـام مسـلم  ، با توجه به روایت، بنابراین .از بین نرفتن حق یا خون مسلمان است، است
البتـه بایـد    .جراحات خطایی مسئولیت خواهـد داشـت   ۀالمال در دیمتولی امر بیتدر مقام 

ه در کاي از طریق حلبی وارد شده است روایت صحیحه، جنایت نابینا بارةه درکشد  وریادآ
ست. عاقله باید دیه را در طی سـه سـال و هـر سـال     جنایت نابینا خطا: «ذیل آن آمده است

از مـال خـودش دیـه گرفتـه     ، اي نداشـته باشـد  بخشی از آن را بپردازند و اگر نابینـا عاقلـه  
ه هرگـاه نابینـا   کـ گونه خواهـد بـود   این حلبیو صحیحۀ  عبیدهابیمعتبرة جمع  27»شود.می

، عاقله باید دیـۀ جنایـات خطـا را بپردازنـد و در صـورت فقـدان عاقلـه       ، عاقله داشته باشد
امـام از  ، ولی اگـر مـالی نداشـته باشـد     ؛پردازدشخص نابینا از اموال خود دیۀ جنایت را می

 28د.کرالمال دیه را پرداخت خواهد بیت
نه دیه ثابـت اسـت و نـه     29در هایشات«: آمده است از امام صادق سکونیر روایت د

 انـد رسـانده  ه سـند آن را بـه حضـرت علـی    کدر روایت دیگري  امام صادق ».قصاص
نُ  حمید: «المال پرداختنداي را از بیتدیدهدیۀ چنین بزه حضرت علی: فرمایندمی بـ  اد زِیـ 
 أَبِـی  عنْ عثْمانَ بنِ أَبانِ عنْ الْمیثَمی الْحسنِ بنِ أَحمد عنْ سماعۀَ بنِ مدمح بنِ الْحسنِ عنِ

لُ  هرَب ثُم متَعمداً رجلًا قَتَلَ رجلٍ عنْ اللَّه عبد أَبا سأَلْت قَالَ بصیرٍ الْقَاتـ  فَلَـم  رقْـدی  ه لَیـع 
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ۀٌ قَـرَا  لَـه  یکُـنْ  لَم فَإِنْ فَالْأَقْرَبِ الْأَقْرَبِ فَمنَ إِلَّا و ماله منْ یۀُالد أُخذَت مالٌ لَه کَانَ إِنْ قَالَ بـ 
 30.»مسلمٍ امرِئٍ دم یبطُلُ لَا فَإِنَّه الْإِمام هداوا

جریان ه هرگاه شخصی در کآن است  مضمون روایت نخست، شوده مالحظه میکچنان
اما در روایت دوم بر این مطلب تصریح ؛ اي براي او ثابت نیستدیه، ها به قتل برسدآشوب

، ه در اثر آشوب و ناآرامی به قتل رسیده بودکدیۀ شخصی را  ه حضرت امیرک شده است
 .دندکرالمال پرداخت از بیت

گونه جمـع  این، نقل شده است کافیر ده ک مزبوربین دو روایت  مرحوم صاحب جواهر
ه در هایشات نه دیه ثابت است و نـه  کاز این عبارت  ه مراد امامکمعلوم است « نماید:می

 صاحب جـواهر ه کجمعی  31».المال چیزي ثابت نیسته در غیر بیتک... آن است ، قصاص
ه روایات دیگري نیز مؤیـد آن  است کجمعی مقرون به صحت ، از دو روایت به عمل آورده

دیـۀ زنـی را    حضرت امیر هکور کدر روایت مذ روایت سوار از امام حسن است؛ مانند
  .المال پرداختنداز بیت، رده بودکه در اثر هراس ناشی از فتنۀ جمل قالب تهی ک

ه کم فرمودند به اینکفرمودند: امیرالمؤمنین ح امام باقر«آمده است:  مریمابیدر معتبرة 
جبران آن بـر عهـدة   ، نندکخطا می ع (قتل یا جراحت)ه قاضیان در خون یا قطکهر آنچه را 

جراحات روشـن و واضـح    ۀالمال در دیور مسئولیت بیتکاز روایات مذ 32».المال استبیت
رسد با لحاظ همین مبنا بتوان در فرض ضـرر ناشـی از اسـباب    به نظر می، رواز این .است

البتـه ایـن نظـر بـا ایـن       .جبران کردن اناالمال مسلمشده را از بیتمجمل نیز خسارت ایجاد
المال در موارد خاصی پذیرفته شده اسـت و  انتقاد مواجه شده است که پرداخت دیه از بیت

ـ » احکام خاص در موضوعات خـاص «از جمله  ه در ایـن صـورت بایـد    کـ شـود  ی مـی تلقّ
  رد.کهاي دیگري را دنبال روش

  هاي بيمهجبران خسارت به وسيلة شركت
گـر خسـارت   بیمـه  و مسئولیت خود را بیمه کرده اسـت ، مسئول حادثه در مواردي شخص

گر نافی مسـئولیت و  وسیلۀ بیمه ولی جبران خسارت به ؛کندرا جبران میدیده زیان وارد بر
گـر بـه موجـب    فاعل زیان است و بیمـه ، زیرا مسئول اصلی جبران ؛تعهد فاعل زیان نیست

تـوان  در یک تحلیل بنیادي مـی ، کند. در واقعان میگذار را جبرمسئولیت بیمه، قرارداد بیمه
اي تعهد جبران پـاره ، بینی مناسب و دوراندیشی با بستن قرارداد بیمهگذار با پیشگفت بیمه
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گر نیز به موجب قرارداد مـذکور در  کند و بیمهگر منتقل میهاي خود را به بیمهاز مسئولیت
شـده را از محـل حـق    هاي غیرعمدي توافـق تکند مسئولیتعهد می، قبال دریافت حق بیمه

تـوان  گذاران جبران کنـد. بـا ایـن تحلیـل مـی     هاي دریافتی از بیمهحق بیمهبیمه یا مجموع 
گذاران یا نمایندة جمعی و قـانونی  نمایندة فردي و قراردادي بیمه، حسب موردبر گر را بیمه
هـاي  مسئول جبران زیان، قرارداد بیمه و گاه به حکم قانون اساسگذاران دانست که بر بیمه

دیـده بـه   هرگـاه زیـان  ، دیده شده است و خود مسئول اصلی حادثه نیسـت. بنـابراین  وارد بر زیان
بـار  زیـان ، حق رجوع به مسئول حادثه، گر بگیردعللی نتواند تمام یا بخشی از خسارت را از بیمه

شـود؛  دیده بیشتر تضمین مـی حقوق زیان، هاي مسئولیتبیمه در، تررا دارد. به عبارت دقیق
  33آورد.دست میه گر را نیز بحق رجوع به بیمه، گذشته از مسئول حادثهدیده زیان زیرا

 ارف و اصلي در فقه اسالميبررسي سبب متع
که هرگاه کسی در ملک اند صورت آورده در بحث موجبات ضمان بدینرا ور کموضوع مذ

امـا  ، رفتهکه احتمال سرایت آن به جاهاي دیگر نمی کنده مقدار نیازش روشن خود آتشی ب
 اهللا خـویی آیـت و  34.باشـد ضامن نمی، ده و منجر به تلف مال دیگري شودکراتفاقاً سرایت 

ضـمان در   35؛»ال ضمان فیما ال یعد اضراراً عرفـا وان ترتـب علیـه الضـرر اتفاقـاً     « :گویدمی
چند که اتفاقاً منجر بـه ضـرر شـود.    هر، شود وجود ندارداضرار شمرده نمی حیاتی که عرفاً

انـد بایـد عرفـاً از سـبب انتظـار تلـف       همین قاعده را در تعریف سبب آورده و متذکر شده
  36.رود

 تـوان مسـئول جبـران خسـارت    سببی را می، شیعه نهایاز دیدگاه گروهی از فق، بنابراین
نـه  ، شده اسـت میمنجر بر حسب سیر طبیعی امور به زیان  شناخت که متعارفاً ودیده زیان

کـدام از  هـیچ ، ایناست. با وجود  دنبال داشتهطور اتفاقی زیانی را به ه سببی که استثنائاً و ب
امـا از  ، انـد سبب متعارف را اتخاذ نکرده ۀطور صریح نظریه اینان در فرض اجتماع اسباب ب

پس . وي الغطاستمرحوم کاشف، پذیردور را میمذک ۀصراحت نظریبا میان شیعه کسی که 
بدین مضمون که هرگاه  ؛کنددر فرض اجتماع اسباب مثالی را ذکر میاقوي از اعالم ضمان 

و در ، رهـا را شـده در آن  کند و دیگري افسار حیوان بسـته  شخصی عدوانا در طویله را باز
حیـوان  ، شـد را اگر در باز نمـی زی ؛ضمان بر عهدة بازکنندة در است، کندنتیجه حیوان فرار 

مسـئول  رسـد،  نظـر مـی  ولی به  37، شدولو اینکه افسارش هم باز می، توانست فرار کندنمی
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زیرا زمـانی   ؛چندان هم سازگار نیست اطور مطلق با مالك سبب اقوه در ب ةشناختن بازکنند
تـوان بازکننـده   میچگونه ، که بازشدن در طویله قبل از رها شدن افسار صورت گرفته باشد

افسار با علم به بـاز بـودن در و امکـان قـرار      ةکه رهاکننددر حالی، شناخت ادر را سبب اقو
 ؛کند که این یک حکم عام و کلـی نیسـت  کند؟ البته ایشان اضافه میحیوان افسار را باز می

و  توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضـیه و داوري عـرف   با بلکه در هر مورد خاص باید
زند که چنانچه در فـرض مثـال   و مثال می، دعوي تصمیم گرفته شود ۀاستنباط قاضی از ادل

اما بـه نظـر    ؛بودافسار می ةبازکنند اسبب اقو، بودحیوان خود قادر به شکستن در طویله می
، بدین ترتیب .گیرد قرار هر موردي جداگانه مورد دقت، رسد که باید در موارد گوناگونمی

سـبب  ، مباشر ضامن است و اگر به عکس سبب اقوا باشـد ، اشر اقوا از سبب باشدهرگاه مب
صدق استناد است و عنوان مباشـر و یـا سـبب دخیـل     ، بنابراین مالك و معیار .ضامن است

البته باید توجه داشت گاهی تقدم زمانی از نظر عـرف موجـب اقوائیـت در اسـتناد      .نیست
اجتماع مباشر سبب متعرض شده و براي اي فراوانی را همثال، در این بحث نهاید. فقشومی

  38.اند که ضمان از آن کدام استبحث کرده

  سبب متعارف در حقوق موضوعه ةبررسي نظري
سـبب متعـارف    ۀق.م.ا. بر مبناي نظریـ  353و  352ماده ، در قوانین جمهوري اسالمی ایران

زائـد بـر آن آتشـی روشـن کنـد و      هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا « :اندانشا شده
لکـن اتفاقـاً بـه جـاي دیگـر      ، کند و عادتاً نیز سـرایت نکنـد  بداند که به جایی سرایت نمی

هرگـاه کسـی در ملـک    «؛ »ضامن نخواهد بـود ، سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود
ر نماید و یا بداند که به جـاي دیگـ  خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می

، دار آن خواهد بودعهده، سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود
گیـریم کـه هرگـاه    مواد چنین نتیجه میاین از » .گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد

حسب سیر طبیعی امور منجر به سرایت بـه  صورتی باشد که متعارف و بر افروختن آتش به
بلکه اتفاقاً ، نشودآور است و بالعکس هرگاه آتش منجر به سرایت ضمان، امالك دیگر شود

رسـد  به نظر مـی  .آن ضمانی نخواهد داشت ةکنندبراي روشن، کندبه اموال دیگران سرایت 
هیچ خصوصیتی ندارد که حکم مزبور را مخـتص بـه آن   ، مثال آتش و خسارت ناشی از آن

  دانیم.نسته و در مورد هر خسارتی جاري باي کلی دارا قاعده آن دبلکه بای بدانیم
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  سببب متعارف ةنظري
 ۀور معیـار و ضـابط  کمـذ  ۀه نظریـ کاست این ، سبب متعارف شده ۀه به نظریکایرادي  ةعمد

 ةننـد کعوامـل ایجاد  ه غالبـاً کبا توجه به این دهد وه نمیئول ارائدقیقی براي تعیین سبب مس
ننده کانتخاب ۀل و به سلیقکف از بین آنها مشتمیز سبب متعار، مبهم هستند ضرر پیچیده و

 اي سـبب معینـی را سـبب متعـارف و    مهکمح، مورد خاص کی چه بسا در. شودمی وابسته
 دیگر در همان مورد سبب دیگري را سبب متعارف و ۀمکولی مح، ندکول حادثه تلقی ئمس

  39اصلی زیان محسوب نماید.
ی بـراي تعیـین   کـ مال این نظریه هیچ ضابطه وه کچنین نیست ، اوالً: در پاسخ باید گفت

هر سـببی  . دکنمی لی را مشخصک ةقاعد ضابطه و که یکبل، نداده باشد ئهول ارائسبب مس
ول اسـت.  ئمس، بار شودزیان ۀطور طبیعی منجر به نتیجه ب ه بر حسب سیر متعارف امور وک

مصداق را به قاضـی و   و تشخیص، لی را بیانک ةگذار قاعده قانونکمنطقی هم همین است 
ریاضی نیستند تا  مانند علوم انسانیهاي حقوق و سایر رشته، ثانیاًکند. مجري قانون واگذار 

توانـد نـوعی و   نمـی  در علـوم انسـانی   داوري .ردکـ عیـین  تنهـا فرمـول   آ ئلبتوان براي مسا
 رد تاکلف کمقاضی را ، فرمول معین که یئه با اراکبنابراین شایسته نیست  .پذیر باشدقاعده

از در بسـیاري  ، ثالثـاً ی اتخاذ کنـد.  فرمول خاص تصمیمناپذیري در قالب آن گریز شکلبه 
  هاي قاضی را داوري عرف قرار داده است.گیريتصمیم كگذار مالقانون، موارد

 بـارة رغم پراکندگی و تشتت قـوانین مختلـف در  به، در حقوق و قوانینرسد، به نظر می
 دةدر مـا  مـوارد مـذکور  همان ، باشدنچه مبنا و مالك اصلی ضمان میآ، تعیین سبب مسئول

متعارفاً و بر حسب سیر طبیعی  باید یعنی فعل داراي سبب است؛ ق. م. ا. آمده 353و  352
  شود تا بتوان او را مسئول شناخت.منجر امور به زیان 

  معيار توزيع مسئوليت
ن توزیع مسئولیت بین فـاعال ، کلی در حقوق کشور ما جاري است ةیک قاعد منزلۀآنچه به 

باید اصل را بر توزیع مسئولیت دانسـت و مسـئولیت قابـل    و  ن یک خسارت استباو مسب
دیـده  زیـان  توزیع است و مسئولی که بر اساس وصف تضامن ملزم به جبران کل خسـارت 

ن دیگر را خواهد داشت. حق رجوع به همدستان خویش یعنی مسئوال، پس از جبران، است
یت غیرتضـامنی  اصل توزیع مسئولیت هم در مسئولیت تضـامنی و هـم در مسـئول   ، بنابراین

  کاربرد خواهد داشت:
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یکی از  ۀپس از جبران ضرر از ناحی، بین مسئولین خسارت ۀدر رابط، در مسئولیت تضامنی
و دیـده  زیان بین ۀایشان اصل بر توزیع مسئولیت است و در مسئولیت غیرتضامنی در رابط

  40.مسئولیت اصل بر توزیع مسئولیت خواهد بود
چنـد سـبب   ، کار جمعـی  ۀوقتی خسارت نتیج ؟اما توزیع مسئولیت چگونه باید انجام گیرد

به نحوي که نتوان گفت کدام جزء خسارت از فعل یا ترك فعل کـدام عامـل   ، مختلف باشد
ـ   تجزیه خسارت و قرار دادن ، ت گرفته استئزیان نش ۀ مسئولیت جبران هر جـزء آن بـر ذم

 ؛خللـی ایجـاد شـود   دیـده  زیـان  در حقوقبسا چهزیرا  ندارد؛توجیه منطقی ، یکی از اسباب
 دلیـل به برخی از اسباب زیان یا بـه  دیده زیان بدین معنا که چه بسا به لحاظ عدم دسترسی

تی از خساراتی کـه  نتواند به قسم، مفلس شدن برخی از اسباب مذکور یا به هر دلیل دیگري
تنها در حقوق اسالم به لحاظ وجود اصـول و   حالی که نه در، دست یابد، تحمل کرده است

نظـر بـر آن بـوده اسـت کـه      ، »الضرر«ة یا قاعد» دیدهاصل تضمین حق زیان« قواعدي چون
در حقوق اسالم پرداخت دیه از جانـب  ، خسارت وارده به اشخاص در هر حال جبران شود

یـا تعبیـري کـه از     . همچنـین ناظر به همین مطلب اسـت ، جنایات خطایی محضعاقله در 
اي نشدهاین است که هیچ ضرر جبران» الضرر«مبنی بر اینکه منظور از ، شده» الضرر« ةقاعد

  است.مزبور مؤید مطلب ، در اسالم وجود ندارد

  تقصير ةوليت به نسبت درجئتقسيم مس
ن اسـت.  یک از مسـئوال ۀ تقصیر هردرج اندازةسیم به تق، ولیتئهاي تقسیم مسیکی از معیار

ـ     .یا بسیار سبک باشدو تقصیر ممکن است سنگین یا سبک   ۀتقصـیر سـنگین مفهـومی میان
ولی  ؛خواهدنمی زیرا مرتکب نسبت به نتیجه یقین ندارد و آن را ؛تقصیر عمدي و خطاست

اعتنایی به ارزشی مهـم  یل بیرسد. گاه نیز تقصیر به دلظن می ۀاحتمال افراد به مرحل ۀدرج
ایـن تقسـیم در حقـوق مـا مبنـایی       .شود(مانند جان و شرافت انسان) سنگین محسوب می

کنـد. شـدت و ضـعف    ایجـاد مسـئولیت مـی   ، اي کـه باشـد  زیرا تقصیر به هر درجه ؛ندارد
از لغزش و بسا دلیل چهبه همین  .تقصیر ۀنه درج، مسئولیت وابسته به میزان خسارت است

مباالتی و تقصیري سنگین ضـرري بـه   مسئولیتی بزرگ به بار آید یا از بی، تباهی کوچکاش
  41ناچیز و اندك باشد.، شودمی یا آنچه ایجاد و بار نیاید

گاه برخی از اسباب حادثه زیانبار مقصر و برخی هر، در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر
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شـوند کـه   شناخته مـی دیده زیان خسارتول جبران ئفقط آن اسبابی مس، فاقد تقصیر باشند
 اسـباب بـدون تقصـیر از مسـئولیت و جبـران خسـارت       وگرنه، مرتکب تقصیر شده باشند

تصـادف بـین   «ق . م . ا . در قرض  336 ةکه قسم اخیر مادهمچنان .معاف هستنددیده زیان
تقصـیر و  یـا اینکـه   ، »فقط مقصـر ضـامن اسـت   ، اگر یکی از آنها مقصر باشد دو سوار و ...

نقلیـه آنهـا    ۀانـد و وسـیل  ولیت سوارانی که با هم برخـورد کـرده  ئآن را در تحقق مس ۀدرج
، داند و معیار دیگري که همان انتساب عمـل بـه سـوار اسـت    خسارت دیده است مؤثر نمی

یک طـرف را شـرط انتسـاب برخـورد و تصـادم و در      ، با وجود این تقصیر .برگزیده است
تقصیر باشد قـرار داده  ت یک طرف در صورتی که طرف دیگر بیولیئنتیجه شرط تحقق مس

سببی گذاشته شده است که مرتکب تقصیر یـا تعـدي    ةاست و جبران خسارت فقط بر عهد
  42عرفی شده است.

عمـل  : مالك و معیار تقصیر در تعیـین سـبب مقصـر چیسـت؟ در جـواب بایـد گفـت       
طبیعـی یـک شـخص متعـارف      هـاي رفتـار  ارتکابی از جانب شخص را با توجه بـه معیـار  

شود یا اینکه مـالك و  و در خصوص تقصیرآمیزبودن یا نبودن آن سخن گفته می سنجندمی
اي از و یـا اینکـه آمیـزه    شودارزیابی میمعیار رفتار مرتکب را با توجه به وضعیت خودش 

ریـف  دلیل اهمیت شـناخت تع  43برند.کار می این دو معیار و ضابطه را براي تبیین تقصیر به
فرع بر احراز خود ، تقصیر ۀتقسیم مسئولیت آن است که تشخیص درج ةتقصیر در این شیو

تعیـین  ، که فعل یا ترك فعلی تقصـیر محسـوب نشـده اسـت     مادامی، . بنابراینتقصیر است
موضوعاً منتفـی خواهـد بـود. در برخـی از     ، درجه براي آن و تقسیم مسئولیت بر اساس آن

کـه  چنـان  .هایی از تأثیر تقصیر در تقسیم مسئولیت را یافتن نشانهتواشیعه می نهایفق يآرا
و ، گاه مالک ملک مشاعی بدون اذن شریکش در ملـک مشـترك چـاهی حفـر    هر، گفته شد

زیرا عمـل او فقـط نسـبت بـه آن      ؛فقط ضامن نیمی از دیه است، کنددیگري در آن سقوط 
 .عدوانی استسهمی از زمین که مالکش نیست عدوانی است و نسبت به سهم خودش غیر

از  44.ضـامن دیـه اسـت   ، یعنی پنجاه درصد، پس به نسبتی که مرتکب تقصیر و عدوان شده
آنجا که در حقوق کشور ما بیشتر به جبران زیان متضرر توجه شده و هدف مسئولیت مدنی 

ن زیـان  شدت و ضـعف تقصـیر عـامال   ، شودران خساراتی است که به اشخاص وارد میجب
 1343قـانون دریـایی مصـوب     165 ةد در میزان این مسئولیت تأثیر داشته باشد. مادنتوانمی

  :استنیز به شدت و ضعف تقصیر توجه داشته 
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به اهمیت  ها متناسبمسئولیت هر یک از کشتی، اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند«
طـرفین بـه   ، تقصیر با شواهد و قراین ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد

  45.نسبت متساوي مسوول خواهند بود
هـا  ان مسـئولیت هریـک از کشـتی   قاضی در تعیین میز، قانونی ةبا توجه به این ماد، بنابراین

 ۀکـه بتوانـد درجـ   جـه کنـد و چنـان   تقصیر آنها در وقوع حادثه زیانبار تو ۀبه درج باید بدواً
 یول جبران خسارت تلقّئکدام از آنها را به همان نسبت مسهر، تقصیر آنها را تشخیص دهد

 ۀها نبود و زمـانی کـه احـراز کنـد درجـ     تقصیر کشتی ۀگاه قادر به تعیین درجکند؛ ولی هر
  د.مسئولیت را به تساوي بین آنها تقسیم نمای، مساوي است تقصیر هر دو کشتی

این روش جایگاه چندان محکمی در حقوق نـدارد و چـون مسـئولیت    رسد، به نظر می
هـر  ، مدنی کیفر تقصیر نیست تا به تناسب شدت و ضعف تقصیر حدود آن کم یا زیاد شود

، ئول جبـران خسـارت آنهاسـت و هـدف    مس، شخصی به میزان زیانی که به دیگران رسانده
، کـاري کـه انجـام داده اسـت     دلیـل بـه  ، ولئمس است و مجازاتدیده زیان جبران خسارت

شیوه در حقوق جایگاه محکمی ندارد که بتوان به آن توجه کرد و مسـئولیت را   ایننیست. 
تنها متن قانونی موجود در ایران که بـه ایـن   ي آن بین اسباب متعدد تقسیم کرد؛ زیرا بر مبنا

 ةباشد که یک قانون خاص ویژقانون دریایی می 165 ةماد، روش تقسیم مسئولیت نظر دارد
دیـده و تضـمین حقـوق او    خسارت دریایی است و در مبانی فقه شیعه بیشتر به جبران عامل زیان

  توجه شده و کمتر به درجۀ تقصیر عامل زیان در میزان مسئولیت توجه شده است.

  تقسيم مسئوليت به تساوي
ـ   ۀهمـ ، سبب ورود خسارت به دیگري شوند به طور مشتركاگر چند نفر  صـورت  ه آنهـا ب

سبب  منزلۀیعنی هرگاه چند عامل به  ؛برآینددیده زیان جبران خسارت ةمساوي باید از عهد
صورت مسـاوي صـورت   ه تقسیم مسئولیت بین آنها ب، زیانبار شناخته شدند ۀمتعارف حادث

 هر کـدام بایـد نیمـی از خسـارت    ، ودندزیانبار دو نفر ب ۀول حادثئبنابراین اگر مس .گیردمی
  د.کننرا جبران دیده زیان

تقسیم مسئولیت بین اسباب ، دیدگاه اول. در دو دیدگاه وجود داردمذکور نظریه  ةدربار
نظر از اینکه میزان خسـارت تـأثیر   صرف، گیردطور مساوي صورت میه زیان در هر حال ب

  46.اد آن مساوي باشد یا مختلفتقصیرشان در ایج ۀآنها در وقوع زیان یا درج
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تقصیر یا میـزان تـأثیر    ۀاند که درجتقسیم به تساوي را معلق به آن کرده، دیدگاه دومدر 
تقسـیم   ةاز دیدگاه آنها ایـن شـیو  ، بنابراین .قابل تعیین نباشد، زیانبار ۀاسباب در وقوع حادث

ه ب، دیگر وجود داشته باشدهاي که امکان اعمال روشتا زمانی، مسئولیت روشی فرعی بوده
  تقسیم مسئولیت به تساوي پذیرفته شده است.، در فقه اسالمی 47کار بردن آن منتفی است.

هرگاه چند نفر با هم سـبب  : «داردقانون مجازات اسالمی مقرر می 365ماده ، در قوانین
اگر دو ، مثالبراي  ».دار خسارت خواهند بودطور تساوي عهده به، آسیب یا خسارتی شوند

دو به تساوي توزیـع   مسئولیت جبران خسارت بین آن، اي شوندنفر سبب تلف ظرف عتیقه
تأثیر دخالت آنان و سنگینی و سبکی تقصیر ایشان هیچ نقشی نـدارد. غیـر    ۀشود و درجمی

طور برابر بین دو ه . نیز حکایت از تقسیم مسئولیت بق.م.ا 338تا  334مواد ، مذکور ةاز ماد
اسـت   و منجر به ایجاد زیـان شـده   کردهشان با همدیگر برخورد نقلیه ۀود با وسیلنفر که خ

  دارد.
ن زیـان  بـه تقسـیم مسـئولیت میـان عـامال     ، اساس این شیوه قضایی محاکم نیز بر ۀروی
صـادره از   ۀنامـ یازدهم دیوان عالی کشـور در مقـام نقـض داد    ۀکه شعبچناناست؛  پرداخته

 40الـی   38قانون قصـاص و مـواد    10 ةمستفاد از ماد 417/11 دادگاه بدوي در رأي شماره
  48».دیه باید بالسویه بین متهمین تقسیم شود، اشتراك در جنایتدربارة قانون دیات 

ولـی نـوع   ، هرگاه دخالت چند سبب یا چند نفر در ایراد ضـرب و جـرح محـرز باشـد    
حکم به پرداخت دیـه  ، معلوم نباشد به طور مشخصهر کدام  ۀضرب و جرح وارده از ناحی

  49شود.طور تساوي داده میبه

  سازگاري موضوع با عدالت
اما عیـب آن نگـرش یکسـان بـه      ؛سهولت تقسیم و توزیع مسئولیت است، حسن این معیار

که یکسان دیدن دو نفر که یکـی مرتکـب تقصـیري سـنگین و     در حالی. ن استامسبب ۀهم
جـا  ولـی هـر    ؛ندان قابل توجیه نیسـت چ، دیگري مرتکب تقصیر قابل اغماضی شده است

اي جـز  چـاره ، ن متعدد در تحقق ضرر معلوم نباشدیک از مسئوالنسبت و میزان دخالت هر
این روش تقسـیم  ، توسل به معیار توزیع مسئولیت به نسبت تساوي نیست. در این صورت

تـر از بقیـه   آن سببی که تأثیرش در وقـوع زیـان کم  : اول اینکه، شودرو میهببا دو مشکل رو
کشـد و ایـن خـالف اصـل     قسـمتی از بـار مسـئولیت دیگـران را نیـز بـر دوش مـی       ، بوده
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سببی که تأثیرش در وقوع خسارت بیشتر از بقیـه  . دوم اینکه، ستهابودن مسئولیتشخصی
شـود و  حق و بدون دلیل معاف مـی مسئولیت ناشی از عمل خود بنا از از ایفاي بخشی، بود

اقتضـاي عمـل بـه اصـول و قواعـد      رسـد،  به نظر مـی و انصاف است.  ایر با عدالتاین مغ
تـأثیرش در وقـوع زیـان بـه جبـران       ةهر سبب را بـه انـداز  باید حقوقی اسالم آن است که 

در ، د. اگر بتوان میزان این تأثیر را تعیین کرد. به عبارت دیگـر کرمحکوم دیده زیان خسارت
، اند و بر مبناي این ظـاهر حادثه در تأثیر برابر بودهن آن ااي ظاهر آن است که مسببهر حادثه

مگـر آنکـه   کننـد؛  را جبـران  دیده زیان فرض بر آن است که هر کدام باید نیمی از خسارت
یعنی ثابت شود که میزان تأثیر هـر سـبب در وقـوع حادثـه بـه      ، خالف آن ظاهر ثابت شود

  تأثیر سبب دیگر متفاوت بوده است. ةانداز

  تساوي اسباب در جبران خسارتبررسي نظريه 
تسـاوي جبـران   ، قتـل بـارة  که در فرض اسباب مجمـل در معتقدند امامیه  نهایگروهی از فق

اهللا مکـارم  آیـت انـد.  خسارت مطرح است و حکم به توزیع دیه در بین اسباب مجمـل داده 
 ،چنانچه در اثر تیراندازي همزمان چنـد شـخص  «در پاسخ استفتایی بدین شرح که  شیرازي

یـک بـه مقتـول اصـابت نمـوده تکلیـف        فردي کشته شود و نتوان ثابت نمود که تیر کـدام 
یکـی از آنهـا ایـن شـخص      ۀواسـط ه چنانچه ثابت شود که ب« اظهار داشته است:» چیست؟

  ».شوددیه در میان آنها تقسیم می، کشته شده و راهی براي تعیین قاتل نیست
اسـت کـه در    اهللا گلپایگـانی آیـت ، نظر شـده  به اینل ئمعاصرکه قا نهاییکی دیگر از فق

  :جواب داده استباره پاسخ استفتایی در این
توانند هر دو نفـر را  اولیا دم مقتول می، با ثبوت قتل به نحو علم اجمالی از یکی از دو نفر

بایـد دیـه را   ، یک قسم نخوردپس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم قتل یا هیچ .قسم بدهند
  50.ورثه مقتول بدهندمشترکاً به 

کند کـه آیـا بایـد    پس از طرح این مسئله سؤال می، قصاصدر کتاب  معاصر نهایی از فقکی
دیـه را بـین   ، عدل و انصاف ةاصل عدم تبرئه کرد یا بر مبناي قاعد دلیلاسباب مجمل را به 

گـاه خـود نظـر عـدل و     آنها توزیع کرد و یا مسئول پرداخت دیه را با قرعه تعیین کـرد؟ آن 
نـه مجـالی   ، عـدل و انصـاف   ةوجود قاعد دلیلکند که به انصاف را برگزیده و استدالل می

زیـرا از یـک طـرف قرعـه را مشـهور       ؛براي تمسک به قرعه است و نه عمل به اصل عـدم 
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فقیه نـامبرده  ، »االصل دلیل حیث الدلیل«براساس اند و از طرف دیگر امامیه رد کرده نهایفق
داند کـه امکـان   آن را مختص موردي می، المالپرداخت دیه از بیت ۀادامه ضمن رد نظریدر 

در تأیید نظر خـود بـه روایتـی اسـتناد     . وي پرداخت دیه از هیچ طریق دیگري فراهم نباشد
در  ؛داد غریـق در آب را بـر شـناگران همـراهش قـرار      ۀدیـ  امام، کند که به موجب آنمی

روایتی کـه   ۀبه اضاف ؛گران او را غرق کرده باشنداز دو گروه شنافرضی که محتمل بود یکی 
 51باشـد. در موارد مختلف وارد شده و مثبت احکامی است که ظاهراً از باب قاعده عدل می

آن را یـک قاعـده قبـول نداشـته و      مثابـه مخالفان عدل و انصاف اساساً آن را بـه  ، مقابل در
 کتمسـ  تعدادي از آنها، روه در فقه آمده است. از ایناند کدانسته ايمحدود به موارد خاصه

قاعـدة عـدل و    یئاهللا خـو مرحـوم آیـت  ، نمونـه . بـراي  دانندبه عدل و انصاف را جایز نمی
را کـه  روایتـی  ، نیـز در بحـث احکـام تنـازع     شهید ثانی 52.اندانصاف را مطلقاً ثابت ندانسته

ضعف سندي و مقتضاي قواعد را در این  داراي، مال ودعی بنا را بر تنصیف گذاشتهدربارة 
هر جـا کـه بتـوان قاعـدة     «گوید: مییکی از محققان معاصر  53.داندموارد استناد به قرعه می

در مـورد   54.»رسـد نوبت به قرعه که حـاکم کـور اسـت نمـی    ، عدل و انصاف را به کار برد
محـور اصـلی علـم     وانگهی ؛بیندآدمی خود را بصیر و بینا می، اجراي قاعدة عدل و انصاف

عـدل و   ةتـوان از قاعـد  تا جایی که مـی ، حقوق و قوانین باید عدل و انصاف باشد. بنابراین
معاصر تقسـیم دیـه را بـین     نهاییکی دیگر از فق .قرعه اندیشید بهنباید ، انصاف بهره جست

  کند:داند و بیان میمی نهایمتنازعین با قول مشهور فق
 ؛کنندگان در نـزاع تقسـیط شـود   ل و انصاف بر تمام شرکتمقتول باید طبق قاعدة عد ۀدی

شود و چون قاتل مشخص نیست خون یک نفر مسلمان پایمال می، زیرا در غیر این صورت
اي نیست جز اینکـه  چاره، و تکلیف هر کدام از آنها به پرداخت دیه ترجیح بالمرجع است

زیـرا   ؛این مسـئله صـحیح نیسـت   قول به قرعه در ، دیه بر تمام آنها توزیع شود. از طرفی
توان آن را به عنوان یـک اصـل   نمی، مضافاً به اینکه قول به قرعه با روایات مغایرت دارد

کلی پذیرفت و به فرض اینکه قاعده قرعه عمومیت داشته باشد در ما نحن فیه بـا برخـی   
  55.روایات تخصیص خورده است

پس از اینکه در این وضعیت قول بـه قرعـه و تنصـیف را مطـرح      صاحب جواهرهمچنین 
کننـدگان  شرکت ۀاینکه هم دلیلاما به  56؛داننددر نهایت قول توزیع دیه را اظهر می، کنندمی

یعنـی  ، تقسیم قطعاً مخالف با اصل برائت است، در اسباب مجمل عامل ورود صدمه نیستند
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بهتر است از اینکه کل دیه را از کسی که محتمـل  طور قطعی از غیر جانی اخذ بعض دیه به
  57.است جانی نباشد بگیریم

  بررسي قوانين
دربـارة   1370هیچ حکم قانونی صریحی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب 

شـد حکـم آن را در فـرض    تنها متن قانونی که با مسامحه می .اسباب مجمل وجود نداشت
موتـوري   یـۀ قانون بیمه اجباري دارندگان وسـایل نقل  10ه ماد، اسباب مجمل جاري دانست

بینـی  پـیش ، قـانونی  ةبود. در این مـاد  1347زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب آذر ماه 
خسـارت مزبـور از طریـق صـندوق     ، شده بود چنانچه عامل ورود خسارت شـناخته نشـود  

پرداخـت  ، شـود اره مـی شرکت سهامی بیمـه ایـران اد   ۀوسیله هاي بدنی که بتأمین خسارت
گـذار صـریحاً در مقـام حـل ایـن      قانون، اما با تصویب قانون مجازات اسالمی ؛خواهد شد
  :این قانون مقرر داشته است 315قتل برآمد و در ماده  بارةمعضل در

اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگري کشته است و علم اجمالی بر 
ی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و وقوع قتل توسط یک

  شود.یکی از آن دو نفر گرفته می با قید قرعه دیه از، نوبت به دیه برسد
کنـد کـه   و از ایـن حیـث فرقـی نمـی     حداقل اسـت  البته ذکر عدد دو نفر در ماده به عنوان

توانند با استفاده از وحدت محاکم مین به قتل (اسباب مجمل دو نفر یا بیشتر باشند و امتهم
مذکور در مواردي که تعداد اسباب مجمل از دو نفر بیشتر باشند نیز همین حکم  ةمالك ماد

قـانون مجـازات    315 ةپـس از تصـویب مـاد    ).2401ش ، ۀ مشـورتی (نظریـ  را جاري کنند
ة ایت به مادبا عن، اسالمی و اتخاذ روش قرعه براي تعیین سبب مسئول محاکم کیفري ایران

دادگـاه   12 ۀانـد. شـعب  مـذکور روي آورده  یـۀ مذکور به نحو قاطعی به قبول و پـذیرش نظر 
به قتل رسـیده   »ب«و  »الف«در اثر ضربات چاقوي » د«اي که شخص کیفري یک در پرونده

سـوم وارده بـه عـروق گردنـی مقتـول       ۀپزشکی قانونی علـت مـرگ ضـرب    یۀو حسب نظر
یـک از  وسـیله کـدام  ه مذکور ب ۀتوجه به اینکه معلوم نبود ضرب با، است تشخیص داده شده

و به قیـد   داد مورد را از موارد علم اجمالی تشخیص، بود به گردن مقتول وارد شده انمتهم
ایـن رأي   .ده استکردم مقتول محکوم  يرا به پرداخت دیه در حق اولیا» الف«متهم ، قرعه

عالی کشـور رسـیده اسـت.    دیوان27تأیید شعبه  به 28/4/71 -655شماره  ۀبه موجب دادنام
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 »ه« و »د« و» ج«و آقایـان   »ب«به اتهام قتل عمـدي مرحـوم    »الف« در پروندة دیگري آقاي
جمعـی شـبانه ...   در یک نزاع دسـته  »و«هر سه نفر به عنوان شرکت در قتل عمدي مرحوم 

 »و«ن مرحـوم  ص قـاتال در خصو 16915/8/71ۀ شماره کیفري یک به شرح دادنام 26شعبه 
بلکه با تشخیص مورد از موارد عـام اجمـالی حسـب    ، شرکت در قتل عمد را ثابت ندانسته

و دو » و«کامل مرد مسـلمان در حـق اولیـاي دم مرحـوم      ۀبه یک فقره دی »ه«استقراع آقاي 
آن مرحـوم محکـوم    را به پرداخت دیه و ارش صدمات دیگر بر »د«و  »ج« متهم دیگر آقاي

ولـی رأي مـذکور بـه موجـب      قـرار گرفـت؛  که مورد اعتراض اولیاي دم مرحوم (و) ده کر
  58دادگاه تجدید نظر ابرام شده است.از سوي  61026/10/71 ۀدادنام

  گيرينتيجه
اصـلی   ه ریشـۀ کـ ولیت مدنی باعث تحوالتی شده است ئنو در حقوق مسهاي ایجاد ارزش

عـدالت در اجـراي اصـول حقـوقی و     لزوم مصـالح اجتمـاعی و   ، ها و تحوالتارزش همۀ
ط یند و تغییـر شـرا  کمی ان تغییرکط زمان و میمصادیق عدالت به تناسب شرا قوانین است.

 شـود مـی  ایـن دگرگـونی سـبب    .شودمی زندگی اقتصادي سبب دگرگونی روابط اجتماعی
 مین عـدالت اجتمـاعی وجـود قـانون    أالبته نخستین گام در ت .ندکاقتضاي عدالت نیز تغییر 

سـان تضـمین   کطـور ی  به مردم را ۀه مصالح مادي و معنوي همکاي است صحیح و عادالنه
تـا   ؛م بر روابط اجتمـاعی بشـر هماهنـگ باشـد    کبا اسرار وجودي انسان و اصول حا ند وک

امیـدوار باشـد و   ، به دستیابی به آنچه سزاوار اسـت  س حق خویش را بشناسد وکه هر کاین
اوش در قـوانین و  کـ ، رسد. به همـین منظـور  می ق خوده به حکصاحب حق مطمئن باشد 

توان می، . با توجه به آنچه گذشتاست راي رسیدن به عدالت اجتماعیباي مقدمه، مقرّرات
 تعیین سبب مسئول بـراي جبـران خسـارت   ، ل اصلی در تحقق عدالت اجتماعیکمش گفت
در صـورتی اسـت   ، توان نام بردباره میه در اینکترین مواردي ی از مهمکاست. یدیده زیان

سبب نامعین از بـین چنـد سـبب     که ورود خسارت از طریق یکه علم اجمالی پیدا شود ک
هـا و  هنظریـ ایـن  دام از و هرکـ گوناگونی ارائه شده است هاي هه نظریک محصور وجود دارد

دام کـ چتوان هـی نمی هاي کگونه؛ بهروستهخاص خود روبهاي اتخاذ شده با ایرادهاي رویه
 بـه نظـر  ، ایـن  با وجود .و منطبق با اصول حقوقی و عدالت دانست، از آنها را روشی جامع

ه بـا  کـ رد کـ گوناگون روشی را اتخاذ  هايدیدگاهتوان از بین ها بهمۀ جنبهرسد با لحاظ می
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ولیت بـه تسـاوي و   ئتقسـیم مسـ  ، رواز ایـن  .اصول و مبانی حقوق ما سازگاري بیشـتر دارد 
ه چنـد سـبب در وقـوع زیـان     کـ اینه رت از تمام اسباب مجمل با قطع و یقین بخسا ۀمطالب

ه ضرر از مجموع این اسـباب و شـرایط حاصـل شـده و وجـود      کنحوي ه ب، اندنقش داشته
اسـباب   ۀآن اسباب و ضرر ایجاد شده است و با توجه به دخالت هم ۀسببیت بین هم ۀرابط

بایـد  ، باشدمی مرجح و فاقد توجیهترجیح بال کی از آنها بر دیگريترجیح ی، در وقوع ضرر
  گذاشت. نهاآهمگی  ةعهد بر و جبران خسارت رادانست ول ئور را مسکاسباب مذ ۀهم

ماننـد خسـارت   ، نـد که قاضی نتوانـد خوانـدگان را بـه مصـالحه دعـوت      کدر مواردي 
ضـرر  از اسباب قسمت معینی از  کیتوان گفت هرنمی هکناپذیري مثل فوت و جرح تجزیه

ه بـر ایـن   کـ استناد به والیت قاضی شرع است ، یینهاهاي حلی از راهکی، اندردهکرا ایجاد 
 او، در این صـورت  ؛ندکشده هاي وارد م به توزیع جبران خسارتکتواند حمی وي، اساس

ولیت ئمنظور فصـل خصـومت بـا فـرض مسـ      تواند براي جلوگیري از هرج و مرج و بهمی
  ند.کی ول جبران قسمتی از خسارت تلقّئرا مس کیهر ، براي خواندگان كمشتر
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