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:چكيده
و و مباشر، يكي از اقسام اجتماع اسباب است از اوجودباجتماع سبب و سـنت آنكه در كتـاب

ب   تسهيل در يافتن عامل اصـلي رايچنين تفكيكي سخن به ميان نيامده است، فقيهان اماميه شايد

و 332مواد. اند دست زده نوانديشيزيان به چنين مجـازات سـابق قـانون 363 قـانون مـدني

بـة به تبعيت از نظري،اسالمي و ايـن دادهر سـبب مشهور اين فقيهان، حكم بر تـرجيح مباشـر

و مباشر در ايجاد زيان مساوي باشد، به كـدامين اند كردهرا ايجاد پرسش كه هرگاه تأثير سبب

مية ضمان بر عهدْدليل و سبب مباشر قرار  قـانون 526ة پاسخگو نيـست؟ تـصويب مـادْگيرد

بي مجازات اسالمي نشان داد كه قانون جديد ويـژه كـهبه؛توجه نيستند گذاران به چنين ايرادي
ضمن اينكه برخي از فقيهان تيزبين نيز بـر حكـم. تابند دانان نيز ترجيح يادشده را برنمي حقوق

در حاضر به بـازخواني چـالشةبه همين منظور در نوشت. اند يادشده خرده گرفته  هـاي موجـود

و مباشر  و البتـه در ايـنمي،تعيين ضامن، به هنگام اجتماع سبب هـاي تداللاز اسـ راهپردازيم

.دانان فرانسوي نيز در تطبيق بحث كمك خواهيم گرفت حقوق

:واژگان كليدي
.مباشربار، فاعل فعل زيانسبب،، خسارت اجتماع،
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 مقدمه
ة براسـاس نظريـ.توجـه نيـست بارآمـده، بـيهبـِناپذيري اسباب در زيان حقوق نسبت به تجربه

؛ در تماميـت آن مـشاركت داردْ سبب حقوقي زيـان كالسيك عليت كامل در حقوق فرانسه، هر

كه شرط ضروري ضرر ازة بنابراين رابط.، در ايجاد آن نقش دارد استچراكه هر سببي  عليـت

و نميناشدنيو تجزيه ناپذير نظر منطقي تقسيم كـه از اجتمـاع اسـباب را تـوان خـسارتي است

به  به؛وجود آمده است، تجزيه كرد متعدد هاي زيان قابل انتساب است تمام بخش چه، هر سببي

 )Mazeaud, 1998, P.234; Chabas, 1970, P.113(.و با توجه به اينكـه هـر علتـي سـبب ايناز رو

به جبران تمام زيان است  گونه كـه چراكه همان؛تماميت خسارت است، هركدام از اسباب ملزم

به يك بخش  و اختصاص هركدام در. جود نداردو گفته شد، امكان تجزيه علل استدالل يادشده

ميكهاي مطرح شده است گونه حقوق اسالمي نيز به  هركدام از سبب«: نويسند برخي از فقيهان

ميو مباشر از ديدگاه قانون  و اينكه درج گذار سبب تـر از مباشـر تـأثير سـبب، ضـعيفةباشند

اتـالف نقـش داشـته اسـت، است، دليلي بر اينكه آن را سبب ندانيم، نيست، چراكه آن نيـز در 

به صورت تام نباشد، چراكه قطعاً يكـي از علـل زيـان بـوده اسـت پـس  كه دخالت آن هرچند

آن نمي و ازهمينةرا از سلسل توان كه رو زيان مسئولين كنار گذاشت ديده اختيار دارد به هركدام

ص1414طباطبائي كرباليي،(» خواست، مراجعه كند ،336(.

ب درةعد از تقسيم مسئل مرحوم امامي نيز سه قسم، حداقل و مباشر به شرايطي تزاحم سبب

كه در اين صورت، مسئوليت متساوي خواهد بـود  و مباشر مساوي باشند، معتقد است كه سبب

مي335ةو مستند خود را ماد   ظـاهر مـواد،حال اينبا.)396ص،1370امامي،(دهد، قانون مدني قرار

و قانون مجاز كـه حـاليدر؛دانـد ات اسالمي، در اين فرض مباشـر را مـسئول مـي قانوني مدني

مي  و عدالت قضايي ايجاب از انصاف و بـه تعبيـر برخـي كه هر دو مسئول شمرده شـوند كند

دربه،تاداناس آنييجا ويژه و اجـراي تقـسيم) ايـراد زيـان(راكه هر دو قـصد اتـالف دارنـد

به زيرا؛اند، هر دو مسئول شمرده شوند كرده و مباشر خسارت را بار آورده اسـت مجموع سبب

ص 1374كاتوزيان،(  قانون مجازات اسالمي، شايد تحـت تـأثير ايـن انتقـاداتة اليح530ةماد.)83،

به تسبيب، در وقوع جنايتي،«دارد مقرر مي و بعضي هر گاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت

كه جنايت مستند  و چنانچـه جنايـت تأثير داشته باشند، عاملي  به اوسـت، ضـامن خواهـد بـود

به تمام عوامل باشد، به طور مساوي ضامن خواهند بود مگر تأثير رفتار مرتكبان متفـاوت مستند

كه در اين صورت هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسئول خواهند بود  از.»باشد اين ماده حاكي

در تغيير ديدگاه قانون  كه الزم اسـت بـه گونـه اجتماع سبب خصوصگذاران ايو مباشر است

هاي متعـدد اختالف فقيهان اماميه در اين زمينه نيز حاكي از وجود ديدگاه. شودتفصيلي بررسي

انـد، برخـي چه، برخي مسئوليت را در فرض تساوي برعهده مباشر گذاشته؛در فقه اماميه است 
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 اول اهميت قرارةه آنچه در درجكند، بلك معتقدند مسبب بودن يا مباشرت چيزي را عوض نمي

و فرقي،دارد اينكه عامل حادثـه سـبب باشـد يـا ميان انتساب عرفي زيان به عامل حادثه است

ص1418اي، حسيني مراغه(مباشر وجود ندارد، بلكه آنچه مهم است، اقوي بودن است  ،432(.

مي آنان به تساوي مسئوليت مب كه حكم كه اشر با سـبب برابـر دهند نيز معتقدند، درصورتي

ب گونهبه،باشد وجود آمدن حادثه يكسان باشد، هـر دو بـا هـم در مقابـلهاي كه تأثير آن دو در

مي ديده، مسئول فعل زيان زيان ص 1389عوده،(باشند بار خود و در واقع ترجيح هر كـدام بـر)425،

ي در بـروز حادثـه نقـش اينان معتقدند كه هر گاه چند عامل اختيار. ديگري نيازمند دليل است

و هر گاه دخالـت عوامـل اختيـاري داشته باشند، عاملي ضامن است كه دخالت او قوي تر باشد

و ايـن يعنـي مـسئوليت يكسان باشد، در اين  صورت همه عوامل، توأمان پاسخگو خواهند بود

كه فقيهان اماميه هنگام اجتماع اسباب، حكم به تساوي اسـب  و از همين رو است اب در مساوي

ص 1388رشتي،(دهند مسئوليت مي و مباشر از نقطـه نظـر.)107، به عبارت ديگر، هنگامي كه سبب

و ضعف مساوي هستند، بايستي موضوع را تابع حكم اجتماع اسباب دانـست، چـه ايـن شدت

و مباشر باشند يا اجتماع اسـباب بـه معنـاي اصـطالحي؛ اسـتداللي كـه  اجتماع در شكل سبب

نظ طرف به داران شدت بر آن تأكيـد ريه بسيار قديمي حقوق فرانسه نيز به هنگام اجتماع اسباب

به مطالـب.)Jourdain, 1993, p.170(دارند  و نخـست، گفتـه پـيش با توجه از معيارهـاي قـوت

و مباشر سخن مي  و مخالفان تـرجيح مباشـر هاي طرف گوييم وسپس ديدگاه ضعف سبب داران

و مباشر ويژه در هنگامبه،بر سبب  مي،تساوي تأثير سبب و بعد از نقد را طرح ، هـا ديدگاهكنيم

. ديدگاه خود را در قالب نتيجه بيان خواهيم كردسرانجام

و ضعف) الف  معيارهاي تشخيص قوت
و يا ضعف مباشر يا سبب را مبناي ضمان آنهـا بـدانيم، ايـن پـيش پرسـش درصورتي كه قوت

م مي كه آيا براي تشخيص آنها و شاخصه آيد و اگـر پاسـخ عيارها هاي قابل اتكايي وجـود دارد

 متـون مختلـف حـاكي از وجـودة؟ در پاسخ بايد گفت، مطالع اند مثبت است، اين معيارها كدام 

معيارهاي متعددي براي تشخيص ضعف يا قوت هر كدام از سبب يا مباشر است كـه در اينجـا

آب ميه :شود نها اشاره

و اختيار.1 و از جمل. قصد ه معيارهاي مهم در تـشخيص قـوت از ضـعف، وجـود قـصد

و عاقـل.اختيار است و مباشر، هرگـاه مباشـر، مختـار نيـزو، بنابراين در صورت اجتماع سبب

و زيانةمتوج و سـبب باشـد، بـي خـود عمل ضرر  امـا. مـسئوليتي نـداردْشـك ضـامن اسـت

و اراده نباشد، ضـمان برعهـد كه مباشر داراي شعور  بنـابراين هرگـاه. سـبب اسـتةدرصورتي

و باد موجب سرايت آتش گردد، عامـل حادثـه، مباشـر شخصي در ملك ديگري آتشي افروزد
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در،نيست) باد( و آنگاه حيواني گذرگاه بلكه انسان است يا اگر شخصي چاهي را عمومي بكند

در يا ديوانه ص1372، بجنوردي(چاه بيفتد، مسئوليت با سبب استاين اي موجب شود تا كسي ،35(.

به برخي تقـسيم انـد كـه در اينجـا هـا زده بنـدي فقيهان اماميه در توضيح اين ديدگاه دست

به اين تقسيم اشاره :بندي، خالي از لطف نخواهد بود اي كوتاه

و مختار در انجام فعل خود باشد، امـا متوجـه نباشـد كـه)الف  درصورتي كه مباشر، عاقل

ب شودميعمل وي موجب تلف مال ديگري ؛شرط آنكه مغرور يا مكره نباشـد، ضـامن اسـته،

و ازاين» من اتلف مال الغير فهو له ضامن«چراكه روايت و جهـل تـأثيري مطلق است رو، علـم

مي، يا مكره باشد اما اگر مباشر مغرور. در ضمان ندارد  اب؛كند حكم مسئله فرق ين معنـي كـهه

كه مباشر مغرور باشد، مانند   متخـصصيكـه كـسي بـه راهنمـايي پزشـك هنگاميدر صورتي

و پرداخـت غرامـت از به بيماري داده است در اين صورت بعد از جبـران خـسارت دارويي را

او مباشر مغرور به زيانةناحي و خسارات پرداختي را از به پزشك مراجعه بازپس ديده، وي نيز

نا تحت تأثير اكراه اما درصورتي كه مباشر)ب. گيرد مي به وارد حية ديگري از  كردن زيـان اقدام

و ضامن است اكراهبه ديگري نمايد، ؛شـود سبب اقـوي شـمرده مـي چراكه عرفاً،كننده مسئول

و جاني وارده خسارت مگر اينكه كه در اين صورت مباشر اكراه بدني  مـسئول اسـت شده باشد

ص 1377بجنوردي،( ،كننـده باشـد ابزار دست اكراهةبه منزلهشوند اكراه هرگاه شايان ذكر است،.)36،

ب يعني هرچه اكراه آ كننده بگويد، به اكـراه حال فعل زيان ايندر،ن گوش دهده كننـده بار منتسب

.)هفتمو هفتادةفاضل لنكراني، جلس(است 

و نه اختيار در اتـالف، مباشـرت در ورود،حالهر در نه قصد بر اتالف باشد كه  درصورتي

چه غيرتوليديچه؛زيان ضعيف است و ص 1388رشتي،(مباشرت توليدي باشد ،100(.

كه در بند اول گفته شد، در صورتي پذير.گذار قانونة اجاز.2 و فتهمعياري كه قصد  است

بـ.اختيار را شرط ضمان بدانيم و اختيار شـرط ضـمان نباشـد، چـه معيـاري كـاره اما اگر قصد

فق خواهد آمد؟  نشيديدگاه برخي و اختيـار را شـرط ان مي هان اماميه كه اگـر نتـوان قـصد دهد

ب  وهضمان دانست، بايستي و الگـوي ديگـري بـود كـه عبارتـست از اذن شـرعي دنبـال معيـار

كه هرگاه مباشر با اجاز؛گذار رخصت قانون  گذار اقدام به اتالف كند، ولي قانونة با اين توضيح

مثـال، هنگـامي كـه رايبـ.ر از مباشر اسـتت گذار را نداشته باشد، سبب قوي قانونة اجازْسبب

بهةخلباني داراي پروان  ب شغلي كه  خـود را در ايـن شـغل جـا زدها نيرنگ همراه كمك خلباني

به اتالف كرده اسـتندك هوايي ايجادةاست، حادث كه به مباشرت اقدام دليـلهبـ،، فعل خلبان

د آنكه مجوز قانوني داشته، ضعيف  كه سبب ر اتالف بوده است، تلقي خواهد تر از كمك خلبان

.شد
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تر از سبب بسياري از فقيهان اماميه معتقدند كه مباشر هميشه قوي. مباشرت معيار قوت.3

و مكره را از ايـن حكـم. گذار حتي در صورت وجود اذن از ناحيه قانون؛است اما اينكه مغرور

مكـهب،اند استثنا كرده  و نـه اينكـه.ره ضـامن نيـستند دليـل آنـست كـه از همـان ابتـدا مغـرور

و مغرور مسئول باشند اكراه شدن مانعي، ضمان از آنها برداشته شود، ولي به دليل عارض،شونده

بـار را بـه عرف، فعل زيـان چراكه اوالً.يده استدبلكه از همان ابتدا ضماني بر آنها مستقر نگر 

مي اكراه عدم ضمان نيست، اما حداقل، هرچند هميشه اذن شرعي موجب دوم؛دهد كننده نسبت

، دليل مربوط بـه سومرفع ضمان وارد شده است؛ه دليلب، اذن يادشده صرفاً صورتدر اين دو 

مغـرور هـم خصوصدر.شونده برداشته است رفع قلم، تكليف ضمان را حداقل از دوش اكراه

 از كنـد، امـا حـق اسـترداد خـسارت پرداختـي بـه وي مراجعـه مـي نخـست ديده هرچند زيان 

.)100-103، صـص 1388رشـتي،(ضمان بر دوش مغـرور دارد نداشتن دهنده، حكايت از استقرار فريب

 صـاحب سـبب،وي باوربه.در ميان اهل سنت ديدگاه ابوحنيفه به چنين اعتقادي نزديك است

و آلت فعل او و درواقع مباشر ابزار ميبههمانا مباشر جرم است .)425ص،1389عوده،(آيد شمار

كه علت تقـدم مباشـر بـر سـبب بر اين باورند برخي از فقيهان اماميه. وضعيت حقوقي.4

كه تا زماني كه مالي تلف نشده است  چراكـه وقتـي؛ تسبيب از اسـباب ضـمان نيـست،آنست

مي و تا زماني كه زيـاني از آن بـه شخـصي كندن چاه ضمانِشود، نفس چاهي كنده آور نيست

آن وارد نشود، نمـي  و عليـه وي دعـواي مـسئوليت طـرح تـوان را از اسـباب ضـمان دانـست

مي.كرد به محض مباشرت، ضمان محقق كه و موضوع همانند سبب نيـست درحالي  پـس. شود

، حادثـهآن برخالف مباشرت كـه بـا تحقـق؛صرف ايجاد سبب، مساوي با تحقق ضمان نيست

ص 1388رشـتي،(شـود متولد مي ياسـتثنان سـبب بـر مباشـر بـه شـد بنـابراين امكـان مقـدم.)100،

به آنها اشاره شده است، وجود نداردهايي صورت .كه صريحاً

و ضعف)ب  حكم ضمان به هنگام تساوي قوت
و سبب، ضمان برعهده كيست؟ در اين در صورت مساوي و ضعف مباشر  خـصوص بودن قوت

م است مباشر مسئول،به اعتقاد اكثريت.ها يكسان نيست ديدگاه عتقد به مـسئوليت هـرو اقليت

كه؛دو هستند  از البته با اين توضيح به تساوي مسئوليت هـر دو برخي انـددهدااين اقليت حكم

به تخيير هستند  شدن زيـان اسـت، آنان معتقد بودند چون هر علتي سبب كامل.و گروهي قائل

به جبران تمام خسارت است  ب؛هركدام از اسباب مسئول، ملزم ه حكم عقل، چراكه عليت كامل

ص 1388رشتي،(كند مسئوليت كامل را ايجاب مي ، در حقوق فرانسه نيز چنين ديدگاهي وجود)95،

از داران اين ديدگاه شرط مسئوليت را دارابـودن اراده مـي دارد، طرف و ن ميـارو همـين دانـستند

و سبب مسئول اب؛ل به تفكيك بودندئقا،سبب  (Cause)ين توضـيح كـه ممكـن اسـت سـببا
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بنابراين از ديدگاه آنان هرگـاه چنـد. سبب است (Responsible) ولي هر مسئولي،مسئول نباشد

به مـسئوليتي آنان مسئول جبران تمام خسارتةهم،مسئول وجود داشته باشد  كه از آن  هستند

in(تضامني solidum(1همة در اين مفهوم، تعهد تضامني نتيج.شود ياد مي هاي زمان بدهي وجود

و همـه در مقابـل يـك طلبكـار واحـد كـه همـان مت كه تفكيك آنها متـصور نيـست عدد است

مي زيان مي ديده است، قرار و يك دين را تشكيل  اسـت؛ متعددهرچند اسباب زيان. دهند گيرند

تـوان چراكه علـت را نمـي. عليت استةرابط ناپذيري رو، مبناي تعهد تضامني تفكيك همين از

عو تكه كرد تكه هـاي تعـدد رابطـه بـاوجود بنـابراين؛لتي سبب ضروري زيان وارده اسـت هر

به جبـران تمـام خـسارت  از.)Chabas, 1967, P. 310(دارد تعهـد تعهدي، هركدام يكـي ديگـر

هاي عملـي توجيـه نويسندگان فرانسوي، لزوم مسئوليت تضامني مسئوالن حادثه را با ضرورت 

علةوي، تجزي باوربه.كند مي كـه در ايجـاد زيـانرا چراكه عواملي؛ت غيرممكن استي رابطه

و در نتيجه ميزان مـسئوليت هركـدام را شناسـايي نمي،مشاركت دارند  توان يك به يك ارزيابي

ب ايناز.)Starck, 1970, p. 2339(كرد ميهرو و تـسبي نظر ،برسد تفكيك علل مؤثر بـه مباشـرت

كه حداقل در بحث تعيين مسئول موضوعي .مشكلي را حل نخواهد كرداست

 داليل موافقان تقدم مباشر بر سبب.1
به هنگام اجتماع اسباب به ترجيح مباشر بر سبب و بـر ايـن معتقـد مشهور فقيهان اماميه اسـت

و مباشر از نظر تأثير  اند كـه در ادامـه شمردهداليل متعددي،تقدم، حتي در فرض برابري سبب

:پردازيمبه توضيح آنها مي

را. اجماع.1.1 بسياري از فقيهان اماميه دليل اصلي حكم خود بر تقدم مباشـر بـر سـبب

و  آن فقيهان در اين زمينه دانستهن ميااختالف نبوداجماع و حتـي داننـد را از مـسلمات مـي اند

ص( و مباشر اجماع فقيهان اماميـ.)101حسيني عاملي، بي تـا، كه به هنگام اجتماع سبب ه آنان معتقدند

. مگر آنكه سبب اقوي باشد؛داندكه كاشف از ديدگاه معصوم است، مباشر را مسئول مي

كه اوالً.حكم عقل.1.2  انتساب ورود زيـان بـه مباشـر بـه حكـم عقـل،برخي معتقدند

به سبب منطقي  بـه پـس چراكه دخالت سبب كمتر از مباشر است،؛ سببِتر است تا انتساب آن

و منطق را ورو،بداهت عقل  هنگـامي كـه، ثانيـاً.سـبب بـه نـه،به مباشر نسبت داد بايدد زيان

و علت دور، هر دو در وقوع زيان محتمل هـستند، منطقـي كـه بـه اسـت سببيت علت نزديك

 
 همانند باشد متعدد منابعازي ناش مستقل تعهداتهك استي هنگام)responsabilite in solidium(يمتضامتي مسئول.1

يدرحال؛ندارد شتريب طلبيك دلههمتعكه هرچند،هينقلليوسا دارندگاني اجبارةميب.ق.ا.قدر دارندهو رانندهتيمسئول

و اين ديناست مسئول چندةبرعهدكه دارد وجودنيدكي)responsabilitesolidaire(ي تضامنتيمسئولدر كه

. Mazeaud.1987.N.1082..منشأ واحدي دارد
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 چراكه بـه دليـل نزديـك بـودن بـه؛را علت واقعي بدانيم علت نزديك توجه بيشتري شده، آن

و. شتر استحادثه، احتمال اينكه عامل حادثه باشد، بي بنابراين، مباشر كـه علـت بـدون واسـطه

به حادثه است  كه،نزديك ميادور زياناز بر سبب ، 1304مقـدس االردبيلـي،(شود ست، ترجيح داده

.)514ص

و عـرف نقـشي اساسـي.عرف.1.3 به مباشر اسـت ورود زيان در ديدگاه عرف منتسب

بودن مباشر را مانع ضمان سـبب كساني كه اقوي برخي در انتقاد از ديدگاه. بيند براي سبب نمي 

هم ضعيف نمي  و اسباب گوناگون دليلي بر اينكه كه وجود علل  عوامل مـسئولةبينند، معتقدند

و ايجاد زيان دانسته شوند، نيست توجه است، قابليـت ضوعمو چراكه آنچه در فقه؛بروز حادثه

ب  و عرف و مباشـر مـسئوليت را متوجـه مباشـر هنگام اجتماع سـببهانتساب عرفي زيان است

با.)و به بعد37، صص 1374،نجفي(داند مي با آوردن برخي نويسندگان حقوق فرانسه نيز مثالي همسو

 اگـر در برخـي از علـوم الزم.اين نگرش معتقدند كه علل در علوم متعدد مفهوم مختلـف دارد 

هبـ.م حقوق قطعاً چنـين نيـست است تا تمامي عوامل در ايجاد يك پديده بررسي شود، در عل

مي«:ين مثال توجه كنيدا و عابري وارد خيابان تاريك شـود درحـالي كـه هـوا نامـساعد اسـت

و باران تندي مي  و باد شديد تگرگ بي وزد، رانندهمييبارد و موجب اي احتياط با وي تصادف

مي  ت.»شود مرگ او كه علل متعددي در وقوع اين حادثه قابل  از جملـه؛صور اسـت توجه كنيم

كه اتومبيل را ساخته و كارگراني كه سبب تولد اين دو هستند و راننده و خداوند ابوين عابر اند

به تنهايي علت كلي  و حوادث محسوبةكه  سـببيت، الزمة آيا در تشخيص رابطـ.شودمي علل

و سلسل تا اسباب را است از.؟ مسلماً نـه چنين توسعه دهيم علل را اينةاين ميزان بررسي كنيم

شـوند، بنـابراين طرف ديگر، حتي بسياري از علل نزديك نيز از نظر حقوقي علـت تلقـي نمـي

ب به علت يا عللي توجه كرد كه عرفاً زيان آبايستي مينه  ,Mazeaud, 1970(شـود ها نسبت داده

P.872(.كه دوچرخه بي همچنين هنگامي و مي احتياطي به همديگر برخورد سواراني در اثر كنند

به پياده،در اثر اين برخورد  مي يكي از آن دو و در آنجا به عابر پيـاده رو پرتاب اي كـه بـه شود

ومي برخورد است شكل عادي در حركت بوده  ميكند وبه او صدمه سوار اخيـر دوچرخه(زند

و دوچرخه  ده بـا توجـه بـه اينكـه هـر دو عامـل داراي ارا) سوار ديگر سبب اسـت مباشر است

دو،هستند  ,Flour, 1994(بـا عـرف اسـت) يا مباشر تنها يا سبب تنهـا( تشخيص مسئوليت هر

p.163(.

 بنـابراين؛شناسـند ضمن اينكه فقيهان اماميه در بحث اجتماع اسباب هـر دو را مـسئول مـي

و مباشر(توان در جايي كه عرف حادثه را به هردو چگونه مي و هـيچ نـسبت مـي) سبب دهـد

ن  يز در بين نيست، مباشر را بر سبب ترجيح داد؟مرجحي
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 داليل مخالفان تقدم.2
در توجيه هنگامي كه تأثير آن دو در بروز حادثه مساوي است نيز،مخالفان تقدم مباشر بر سبب

: اند ديدگاه خود به داليل ذيل استناد كرده

در ديـدگاه«كـه نـد همانند صـاحب ريـاض، معتقد،برخي از فقيهان. الضررةقاعد.2.1

از قانون و اينكه ضعيف يا قوي بـودن سـبب گذار، سبب يا مباشر، هر دو سبب مستقلي هستند

 ق، 1414طباطبـائي كرباليـي،(شود كه تنهـا مباشـر مـسئول تمـام خـسارت باشـد مباشر موجب نمي 

كه در ايندر.)336ص نبايد حكم بـه تقـدم مباشـر بـر شرايطواقع ايشان خواسته است بگويد

و مباشر براي جبران خسارت بلكه اصوالً زيان،سبب بدهيم  ديده بايد بتواند به هركدام از سبب

به؛وارده مراجعه كند  و.كه اثر آن دو مساوي باشد شرايطيچه رسد يكي از فقيهـان در تبيـين

در اتالف داشته باشـد، تسبيب، حتي اگر تأثير ضعيفي: نويسد توضيح سخن صاحب رياض مي 

و ازاين حال در ديدگاه قانون اين با مي گذاران سبب است  تعاقـبةبه مانند مـسئل،توان گفت رو

مي ايادي غصب، زيان كه خواسـت، رجـوع كنـد ديده و مباشر رشـتي،(تواند به هركدام از سبب

ص 1388 مي براين باورند اين فقيهان.)96، دي در دخالـت آن در توان سبب را كه تردي كه چگونه

 چه،؛ علل كنار گذاشت؟ قوت مباشر، مانع مسئوليت سبب نيستةوقوع حادثه نيست، از سلسل 

توان مسئوليت قهري از نظر منطقي بعد از آنكه مقتضي ضمان براي سبب ايجاد شد، چگونه مي

ول سبب را نيز در صـورت دخالـت آن در ورود زيـان، مـسئ دليل به همين؟وي را از بين برد 

؛ سبب نيز مستقر گرديده اسـتة ضمان برعهد، الضررةموجب قاعدهب،عبارت ديگرهب. دانند مي

كه دخالت آن در ورود خسارت ضعيف  كـه شـرايطي تر از مباشر باشد، چـه برسـد بـه هرچند

و مباشر هر دو در بروز حادثه نقش مـساوي دو كـه در ايـن شـته باشـندداسبب صـورت هـر

و مال به هر يك مخير استمسئول هستند صص1374نجفي،(ك در رجوع ،55-54(.

به مسئوليت قهري،. عقل.2.2 كه در حكم و منطق اقتضا دارد اسبابي كـه همةاصوالً عقل

كه در اجتماع.اند، پاسخگو باشندو مؤثر بوده در وقوع زيان دخالت داشته   از سوي ديگر، نصي

و مباشر، سبب را مسئول نداند، وجود  سـبب نيـز هماننـد مباشـر به همـين دليـل؛ ندارد سبب

.مسئول است

از بيان ديدگاه فقيهان اماميه مبني بـر وجـودپسبرخي از فقها. اجماع ادعايي نبود.2.3

به اختصاص مسئوليت بر مباشر، حتي در صورت تساوي تأثير اين دو در حادثـه،  اجماع نسبت

س طرف شدةاجماع ادعا  مي داران تقدم مباشر بر كها اينب؛كنند بب را رد هر گاه اجماع« توضيح

مي  با يادشده صحيح بود، حكم بر مسئوليت مباشر در موارد يادشده را بـ اين پذيريم، نظـرهحـال

مي مي و در اين شرايط چگونه توان به قول يـا فعـل معـصوم رسد چنين اجماعي در كار نيست

كه همين اطمينان حاصل نمود، از  و مباشـر( هـردوةضـمان برعهـد رو بايد گفت اسـت) سـبب
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درهب كه ثالثي را بـه چـاه انداختـه خصوصعبارت ديگر مثال كندن چاه، علت مسئوليت كسي

ميةاست، وجود رابط  به عمل وي او سببيت است، عرف نيز قتل را مستند و جهـل و علم داند

ر به اينكه چاهي نزديك زيان  بنـابراين،. كنـدا رفـع نمـي ديده قرار دارد، مسئوليت مـدني ثالـث

به تلقي عرف دارد  و هرگونه حكمي در اين ارتباط، بستگي  1422خـويي،(» اجماعي وجود ندارد

.)320-321صصق،

 اصول فقهي، حكم به تخييـريكه اقتضا ند اعتقاد دار برخي از فقيهان. اصول عمليه.2.4

و مباشر متضامناً مـسئول هـستند،هب؛است ديـده اختيـار دارد بـه ولـي زيـان عبارت ديگر سبب

و مباشرت. هريك از آن دو مراجعه كند  از ديـدگاه شـارع سـبب هـردو از ديدگاه آنان تسبيب

كه از جملنشو تلقي مي  به مباشر، مانع از آن نيست و ضعف سبب نسبت  هـاي حادثـه علـتهد

و يـا؛تلقي نشود آن چراكه يا نبايد آنرا سبب دانست كـه دليلـي بـر آن نـداريم را سـبب اگـر

چه دليلي چنين سببي پاسخ مي به در دانيم، صـورت اگـر سـبب يكـي از اسـباب هـر گو نيست؟

 يعنـي؛حادثه در كنار مباشر اقوي يا مساوي با مباشـر باشـد، ناچـار بايـد حكـم بـه تخييـر داد 

به يكي از آن دو است زيان به مراجعه .) ق، همانجا1414طباطبائي كرباليي،(ديده مخير

و برخي نيز بعد از رد تفكيك اتـالف.) عقاليبنا(عرف.2.5 و سـبب كننـده بـه مباشـر

ب مشابه آن دو، معتقدند چنين عناويني ماهيت مسئله را تغيير نمي  دليل آنكه عامـل زيـانه دهد،

و گاه ممكن است سـبب دوري، عامـل حادثـه باشـد  و يا سبب باشد .ممكن است سبب سبب

و آنچه اهميت دارد و تقسيم اتالف بـه مباشـر منشأ ضمان است كه تشخيص آن با عرف است

به نصوص ندارد  دو وگرنه هيچ دليلي بر اينكه؛سبب ارتباطي آن،هنگام اجتمـاع ايـن  يكـي از

به عرف و هرچه هست،  گـاه عـرف.استمربوط دو بر ديگري ترجيح داده شود، وجود ندارد

دو مباشر را مسئول مي ميداند، گاه هر و گاه سبب را بدون مباشر ضامن اي، حـسيني مراغـه(داند را

ص 1418 مي مثال سپس.)436، و در تمام هايي يكيهاآنزنند به مسئوليت  علت آنكه فقيهان حكم

و مباشر مي مي، دهند از سبب و؛كنند به عرف منتسب  همانند آنكـه كـسي چـاهي كنـده باشـد

كه ديگري زيان مي ديده را بدان بيفكند و وي را مسئول دانند يا كسي درب ظرفـي را بـاز كنـد

 دربةسپس در اثر حركت شديد باد يا عامل ديگر محتوي ظرف يادشده فرو ريزد كه بازكننـد 

و امثال را مسئول مي همها ايندانند كه مسئول را مشخص مي شرايطةكه در و عرف است كند

 بـاور بـه.)، همانجـا 1418اي، حـسيني مراغـه(رد سبب يا مباشر بودن هيچ نقشي در تشخيص عرف ندا 

وصف، گاه بااين.كمترين دقتي متوجه خواهيم شد كه اتالف چيزي جز تسبيب نيست برخي، با

مي  به مباشرت ياد كه بـه سبب نزديك به حادثه است كه از آن و گاه از حادثه فاصله دارد شود

مي  كه.شود آن تسبيب گفته  عرف حادثه را به كدام يـك از اسـباب آنچه اهميت دارد آن است

ص1432الغطاء، كاشف(كند منتسب مي ،176(.
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 نقد نظريات.3
اسـت نيازمنـد موضـوعي، حادثـه هـستندِترجيح مباشر بر سبب در شرايطي كـه هـردو سـبب

و روشن استدالل مي.هاي قوي كه در بروز حادثه چگونه قطـع طور بـه توان عوامل گوناگوني را

دو. ناديده گرفت سبب بودند،  كه تمـام خـسارت وارده ناشـي از عملكـرد دو نفـر يـا هنگامي

شي  بهبيءحادثه يا دو ، عرف هر دو را مـسئول باشدجانبييءشهمراهي جان يا يك شخص

لب رايب.داند مي  سكوي قطار منتظر ورود قطار است، دو سگ بـسيار بـزرگةمثال، مسافري در

ه با هم برخورد مي و با ميكنند و در اثر اين اتفاق، مسافر مـيم درگير و از تـرس شوند ترسـد

و در همين لحظـه قطـار وارد ايـستگاه مـي داخل مسير خط آهن پرت مي  و مـسافر شود شـود

مي  مي آسيب  نبـود قاضي چگونه بايد تـصميم بگيـرد؟ در صـورت،در اين شرايط. ميرد بيند يا

 سـببة نظريـ:متفاوت در مقابل او قرار گرفته استة قانوني خاصي در اين زمينه، دو نظريةماد

و نظري بة در مثال يادشده هرگاه نظري. برابري شرايطةكافي كار گرفته شـود، فقـطه سبب كافي

هـا، گو است، اما اگر نظريه برابري شرايط مبنـا قـرار گيـرد، مالـك سـگ ها پاسخ صاحب سگ 

و شخص زيان شركت راه  از سـوي.)Malinvaud,2004,p.423(ديده، همـه مـسئول هـستند آهن

به هنگام صدور حكم بر پرداخت غرامت  كه عوامل حادثه متعدد،ديگر بر باشند در شرايطي  يا

ــ ــاس نظري ــضامنيةاس ــسئوليت ت ــق نظريــ » in solidum« م ــا وف ــشةو ي ــببيت بخ وي س

پي،»CausalitePartielle«جزئي رداخـتا همه عوامل مسئوليت جبران تمام خسارت را تـا زمـان

به  يكي از عوامل به خسارت از جانب و يا هركس  سببيت خود پاسخگوسـتةانداز عهده دارند

)Jourdain, 1993,p.172(.

و مباشـر را سـاخت كه بيشتر فقيهان اماميـه سـبب به اين نكته ضروري است  عـرفةتوجه

كه اين هر دو سبب هستند فقيهان مي و معتقدند مي.دانند ان در حكمي عام،تو بنابراين، چگونه

كه سبب از نظر تأثير مساوي مباشر  ب استهنگامي  مباشـرةعهده، مسئوليت پرداخت غرامت را

كه مطالع نهاد؟ به داران ايـن نظريـه نـشان داد كـه آنـان اسـتدالل مبـاني اسـتدالل طـرفةويژه

ازان كردهي تكيه بر اجماعو اند توجهي را براي تثبيت موضع خود ارائه نداده قابل د كـه ظـاهري

و نمي،اتفاق دارد و فعـل معـصوم ولي درواقع اجماع نيست . باشـد)ع(تواند كاشـف از قـول

530ة حكمـي كـه مـاد. عـرف نهـادةبنابراين تشخيص عامل يا عوامل حادثه را بايستي برعهد

هركدام از عوامل را كه جنايت بـه او مـستند، آنست درپي جديد قانون مجازات اسالميةاليح

ميب بـ اشد، مسئول به تمام عوامل باشد، همگان را و چنانچه جنايت مستند طـور مـساويهداند

مي  ب دقت در استدالل. شناسد مسئول و انتخاب وي عنوانههاي مخالفان تقديم مباشر در اتالف

مي   درواقـع، يـافتن.تـري دارنـد دهد كه آنان در بيان ديدگاه خود مباني قوي تنها مسئول، نشان

به يقين عـرف؛گذار نيست قانونةو تعيين آن وظيف عرف و مكـان هـا در زمـان چراكه هـاي هـا



و مباشر 11 بازخواني ضمان قهري به هنگام اجتماع سبب

و جالب آنكه ذيل ماد به اينكـه با توجه، قانون مدني332ةمختلف يكسان نيستند دادن مخاطب

،توانـد سـبب باشـد يـا مباشـر بار است كه مـي آنچه اهميت دارد استناد زيان به فاعل فعل زيان 

ن حكمدر. يز با عرف است احراز آن  در خود ماده آمده اسـت كـه همانـاهادشديواقع حكمت

مي پرسشپس اين. تشخيص عرف است كه مطرح بـ قانونچگونه شود ي انـشا وجـوداگـذار

بي چنين حكمي، دست به احراز عرف مي و رويه نيز نكت زند به اين و هنگـاميةتوجه  ظريـف

و مباشر هر دو در بروز حادثه كهكه سبب در باب ضمان، مـسئوليت« نقش دارند، معتقد است

ازةبرعهد و مباشر، مباشر مسئول است، مگر اينكه سبب، اقـوي و در اجتماع سبب  مباشر است

و مباشـر، بـاز مباشـر ضـامن اسـت رأي[» مباشر باشد، بنابراين حتي در صورت تساوي سبب

ص 1382بازگير،(] ديوان عالي كشور26ة شعب 30/1/1372-1923 مورخةشمار اين در حالي.)365،

و مباشـر، مـسئوليت بـه  كه در صورت تـساوي سـبب كه برخي از فقيهان اماميه معتقدند است

كه مخالفان تساوي.تساوي تقسيم خواهد شد   استدالل خـاص بـر سـخن خـود، آنان معتقدند

و قـوت يكـسان باشـند، مـسئول زيرا؛ندارند و سبب در ضـعف دو درصورتي كه مباشر يت آن

و ديات نيز پذيرفته است  و چنين ديدگاهي در بحث قتل ،(مساوي است ص)الف(1405حلّي ؛ 664،

صص)ب(1405حلي،  درصورتي كه سبب زيان تنهـا،توضيح آنكه برخي معتقدند.)663و 664و 1021،

ميْيك فاعل مختار باشد، عرف و،داند وي را ضامن به انحصار ميان زيـان  همـان زيرا سببيت

و نقـش آنهـا كه اسباب متعددي در وقوع زيـان نقـش داشـته باشـند و درصورتي سبب است

به؛مساوي باشد  و و تأثير همه را مساوي بداند را هرگاه عرف دخالت عبارتي مجمـوع اسـباب

كه در محل  وجـود ولي مجمـوع آنهـا حادثـه را بـه،اند هاي متعدد قرار گرفته سبب واحد بداند

مي،باشدآورده  و در ايـن حكم بر تساوي مسئوليت و مباشـر ميـا فرقـي شـرايط كنـد ن سـبب

و برخـي راكهچ.نيست و يـا برخـي سـبب  هركدام از اسباب، مباشر باشند يا همه سبب باشند

يكي؛ انتساب عرفي تلف كافي است زيرا،مباشر باشند، تفاوتي در حكم نخواهد داشت  هرچند

و ديگري سب كه قائـل.باز اسباب مباشر باشد گروهي از فقيهان نيز با انتقاد از استدالل كساني

و عامالن هستند  آنان. به تشريك ضمان عامالن زيان هستند، معتقد به مسئوليت تضامني اسباب

و هنگام تعداد اسباب، عرف هركدام از اسباب را عامـل انحـصاري حادثـه مـي: گويند مي بينـد

و مباشر بودن هم مياتفاوتي  ، زيرا هرچند با دقت فلسفي زيان وارده مستند جود نداردون سبب

همةبه هم و به مية اسباب است ا تسامح عرفي اقتضا دارد كه هركـدامما،شود آنان نسبت داده

و عرف با تسامح استناد نـاقص را اسـتناد كامـل طوربهاز اسباب مستقل عامل زيان تلقي شوند

ب مي و اين آ بيند  از اسباب بدون توجـه بـه عوامـل ديگـر، بـه اسـتقاللن معناست كه هركدامه

صص1388رشتي،(ضامن هستند ،98-96(.
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و همانند فقيهـان اقليـت، بـه دو دسـته تقـسيم فرانسويان نيز چنين ديدگاهي را پذيرفته اند

in( برخي مسئوليت را تضامني؛اند شده solidum(و گروهي به تساوي مسئوليت)يا هـر عـاملي

-Jourdain, 1993, P.P.1(انـد رأي داده)CausalitePartielle() الت خود مسئول اسـتبه ميزان دخ

هم بر اين باورند عضيب.)23 هاي متعدد را ايجاد كـرده اسـت كـه زمان اسباب، بدهيكه وجود

و درواقع همه مانند يك بدهكار واحد در مقابل يك طلبكـار واحـد  تفكيك آنها متصور نيست

مي  تكه را علت را نمييز،گيرند قرار هـاي تعهـدي، تعـدد رابطـه اوجودب بنابراين؛تكه كرد توان

 ,Chabas,1967, P.310) ,(Weill et Terre, 1998(هركـدام تعهـد بـه جبـران تمـام خـسارت دارد 

p.946(.ب كه هر سببي بخشي از حادثه را پس،وجود آورده استهدر مقابل گروه ديگر معتقدند

وج چگونه مي  ,Brunet(!ك عامل را مسئول دانست؟يود علل متعدد در بروز حادثه، تنها توان با

1965, P.75(.

 نتيجه
و بررسي ديدگاه مي مطالعه به هاي مختلف نشان طور كلي مبناي اصلي مسئوليت، وجود دهد كه

كه ارتبـاطي زيرا نمي، سببت استةرابط و ضـررن ميـا توان كسي را مسئول ضرري دانست او

مي يافته،وصف اينبا. وجود ندارد يادشده د كـه بيـشتر فقيهـان اماميـه در اجتمـاعنده ها نشان

و مباشر بدون لحاظ ارتباط سببي و سبب، مباشر را مسئول مي مياسبب  مگر آنكـه؛دانندن زيان

در.تر از مباشر باشد سبب قوي چه چه نقـش صورتي درحالي كه، و كه نقش مباشر اقوي باشد

و مباشر و بـه همـان، مساوي باشد سبب به عنوان بخشي از عامل حادثـه نقـش دارد  سبب نيز

عامـل حادثـه چـه.دخالت در بروز حادثه است بنابراين آنچه مهم است،؛ ميزان مسئوليت دارد

ت،سبب باشد يا مباشر  كه به ميزان رو همـيناز؛باشـد ثير خويش در ايجاد زيـان پاسـخگوأ بايد

هرگـاه دو يـا چنـد«دارد مجازات اسالمي، چنين مقرر مي جديد قانون526ة گذار در ماد قانون

و بعضي به تسبيب، در وقوع جنايـت تـأثير داشـته باشـند، عـاملي كـه  به مباشرت عامل برخي

به تمام عوامل باشد به  و چنانچه جنايت مستند طور جنايت مستند به اوست، ضامن خواهد بود

به تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد، دراين مساوي ضامن خواهند بود مگر آنكه  صورت هريك

مي.»ميزان تأثير رفتارشان مسئول خواهند بود  در گذار صرف شود كه قانون مالحظه نظر از آنكـه

و كدام مباشر، حكمي كلي را اعالم مـي اجتماعِ آن اسباب، كدام سبب هست و  تـشخيص دارد

و؛ زيان است هاي عرف در انتساب زيان به عامل يا عامل  منطقي كه راه را بـر عـدالت قـضايي

و انعطاف از آوردن استداللكرده،انصاف همواره مي هاي خشن .كند ناپذير پرهيز
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