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  مسئولیت مدني سبب مجمل
  

  :چكیده 
این مقالھ بھ طرح و بررسي حكم مسالھ اي از مسئولیت مدني میپردازد كھ در آن ، اشخاصي بھ طور مستقل اما  

ھمزمان ، اعمالي مشابھ انجام مي دھند و در نتیجھ اقدام یكي از آنھا كھ بھ طور مشخص قابل تعیین نیست ، ضرري بھ 
ا روش ھاي مختلفي ،مانند ، اجراي اصل عملي تخییر در براي تعیین مسئولیت جبران خسارت ھ. ثالث وارد مي آید 

موارد علم اجمالي ،تاسیس حكمي فقھي بھ عنوان اصل در این گونھ موارد ،تعیین مسئول بھ وسیلھ قرعھ ،استناد بھ اماره 
ناد بھ قضایي ، جبران خسارت ھا از بودجھ عمومي ، اجرا و جمع میان دو حكم متعارض ، استناد بھ نظریھ خطر ، است

در این مقالھ ، ھر یك از راھھاي مذكور . اماره مسئولیت ، و سرانجام ، اعمال والیت حاكم شرع پیشنھاد شده است 
  . مطرح گردیده و مورد بررسي قرار گرفتھ است 

  
  مقدمھ  -  ١

. مي شودمسئولیت مدني وضمان قھري از مباحثي است كھ قلمرو بسیار وسیعي دارد و مسائل مختلفي در آن مطرح 
زیر مجموعھ گسترده این مبحث ، زمینھ مناسبي براي تحقیقات حقوقي محسوب مي گردد ، بویژه آن كھ پاره اي از 
مسائل مندرج در این عنوان ، كھ داراي مصادیق خارجي و مبتال بھ نیز مي باشند ، تاكنون در منابع حقوقي ، و حتي 

  . د بررسي گردیده اندفقھي ، اصًال مطرح نشده یا در سطح بسیار محدو
. یا ضمان ناشي از اتالف مي باشد ) اعم از بالمباشره و بالتسبیب ( یكي از سر فصلھاي ضمان قھري ، قاعده اتالف 

و فقھا و نیز حقوق . بررسي حكم ناشي از اتالف ، منوط بھ تفكیك صورت ھاي مختلفي است كھ قابل فرض مي باشد 
یكي از . تفصیل ، بھ بررسي مسائل گوناگون مربوط بھ قاعده اتالف پرداختھ اند دانان ، با اتخاذ ھمین روش ، بھ

با این حال ، این ھمكاري . صورت ھاي مذكور ، وضعیتي است كھ مباشر و سبب در ایجاد ضرر مشاركت داشتھ باشند
یكدیگر و با  ممكن است كھ چند مباشر یا چند سبب در عرض. دو سویھ تنھا یكي از فرض ھاي قابل تحقق است 

  . ھمكاري با ھم ، یا چند سبب در طول یكدیگر ، موجبات ورود خسارت را فراھم سازند
یكي از صورت ھاي محتمل نیز آن است كھ چند نفر بھ طور گروھي ، بھ ارتكاب عملي اقدام كنند ،اما بھ گونھ اي كھ 

ر نتیجھ اقدام یكي از آنھا كھ بھ طور شخصي قابل انجام دھد و د -ھمزمان با دیگران  - ھر یك عمل مشابھ و مستقلي را 
در این تحقیق ، بنابر آن است كھ حكم مسالھ و چگونگي مسئولیت اشخاص . تعیین نباشد بھ ثالثي ضرري وارد شود

و در این زمینھ احتمال ھاي مختلفي ،مانند عدم ضمان تمام آنھا ، مسئولیت مشترك و مساوي . داخل گروه بررسي شود
  . مسئولیت تنھا یكي از آنھا قابل تصور است  آنھا و

و جستجو در این باره و تازگي طرح مطلب ، باید گفت كھ در .در این جا جھت اطالع مخاطبان از گستردگي فحص 
فرآیند پژوھش كتابخانھ اي ،با وجود بررسي تعدادي از منابع ، در بخشھایي كھ احتمال طرح مسالھ در آنھا وجود دارد 

: مظاٌن بحث محسوب مي شوند ،سابقھ اي از آن یافت نگردید كھ مي توان بھ این كتابھا اشاره كرد  - صطالح بھ ا - و 
جواھر الكالم ،اثر شیخ محمد حسن نجفي ،جلد چھل و دوم ؛الروضھ البھیھ في شرح المعھ الدوشقیھ ، اثر شھید ثاني ، 

سالھ في الغصب ،اثر میرزا حبیب اهللا رشتي ؛ القواعد الفقیھھ جلد دھم ؛العناوین ، اثر میر عبدالفتاح حسیني مراغي ، ر
،اثر میرزا حسن بجنوردي ،جلد دوم ؛ قواعد فقھ ، اثر دكتر ابوالحسن محمدي ، قواعد فقھ ، بخش مدني ، اثر دكتر 

  ) ١. (مصطفي داماد ،جلد اول 
ترین مسائل فقھي و حقوقي است ،بھ گونھ اي مي توان بھ جرات اظھار داشت كھ این مسالھ یكي از دشوارترین و پیچیده 

كھ نظام حقوقي ایران و متون فقھي مطالعھ شده ، پاسخ روشن و كافي براي آن ندارند ، و لذا ماخذ و كتاب مستندي 
بھ ھمین جھت در این تحقیق ، تالش گردید تا جنبھ ھایي از مسالھ . براي بررسي نظریات مربوط بھ آن مشاھده نگردید 

  . بررسي گردد و البتھ باب تحقیق پیرامون آن ،ھمچنان باز خواھد بود ،طرح و
  . امید است كھ این مختصر بتواند راھگشاي پژوھش ھاي بعدي پیرامون این موضوع گردد

  
  . اشاره اي بھ مباني و اركان مسئولیت مدني  -  ٢

این وضع ، ھم در نظام حقوقي اسالم . كرده اندفقھا و حقوق دانان ،براي تحقق مسئولیت مدني ،مباني مختلفي را پیشنھاد 
در نظام حقوقي اسالم ، قواعد و ضمان ھاي مختلفي ، بھ . و ھم در نظام ھاي حقوقي موضوعھ معاصر وجود دارد

  . ضمان ید ، قاعده غرور و قاعده اتالف ) ٢(مانند قاعده الضرر . عنوان منابع ضمان قھري ،مطرح شده اند 
نظریھ ھاي متعددي پیشنھاد شده است ، ھمچون نظریھ تقصیر ،نظریھ ایجاد خطر ، نظریھ  در حقوق موضوعھ ھم

با این حال ، مي توان گفت كھ مسئولیت مدني اصوًال ناشي از تقصیر ،بي احتیاطي و . تضمین حق ونظریھ ھاي مختلط 
ر حادث شده براي دیگران ، بي مباالتي است و گاه بھ طور خاص ،با ھدف جبران ضرر نا مشروع وارد شده یا خط

  . ایجاد مي گردد



  مسئولیت مدني سبب مجمل: عنوان مقالھ 
  

  محسن صفري  :نویسنده
  
  
 

  ) ٣: (مسئولیت مدني بر ھر بنیاني كھ مبتني باشد ، براي تحقق آن ، معموًال وجود سھ ركن ضروري است 
  
  ) ۵(رابطھ سببیت میان فعل شخص و ضرري كھ وارد شده است  -  ٣ارتكاب فعل زیان بار  - ٢) ۴(وجود ضرر ؛  -  ١

سایي مسئولیت ھر شخص ، باید ھر سھ ركن یكجا جمع شوند و در صورت فقدان ھر یك از این بدین ترتیب ، جھت شنا
  . اركان نمي توان شخص مورد نظر را مسئول دانست 

  
  رابطھ سببیت ؛ بررسي در مسالھ مورد مطالعھ  -  ٣

و نیز ورود . اعم از آن كھ ھمراه با تقصیر بوده باشد یا خیر  -چنانكھ مي دانیم ، صرفًا انجام عملي توسط مدعي علیھ 
خسارت بھ زیان دیده ، نمي تواند مرتكب عمل را مسئول جبران خسارت بگرداند ؛ زیرا ضروري است كھ براي اثبات 

مستند بھ فعل مرتكب  - در اصطالح فقھا  -ن شخص ناشي شده و مسئولیت مدعي علیھ احراز شود كھ خسارت از عمل آ
چھ بسا پس از عمل خوانده ، وقایع دیگري رخ داده باشد كھ عرف ،ورود ضرر را بھ تمام یا برخي از آنھا . است 

  ) ۶. (منتسب مي گرداند
باید از میان تمام رویدادھا كھ ھر كدام . تعیین این رابطھ كھ از آن با نام رابطھ سببیت یاد مي گردد اھمیت بسیاري دارد

البتھ در صورتي كھ تقصیر مرتكب ، جزء شرایط . بھ نحوي در ورود خسارت نقش داشتھ است عامل اصلي را یافت 
نتایجي توجھ گردد كھ بر اثر قصد نامشروع ، بي احتیاطي یا بي تحقق مسئولیت مدني باشد باید صرفًا بھ وقایع و 

مباالتي او بھ وقوع پیوستھ باشد ، چرا كھ با فرض مذكور ، ھر رویداد دیگري نیز كھ واقع شده باشد ، آن چھ اھمیت 
ورود ضرر با  در این میان ، گاه باید رابطھ سببیت میان. دارد اثبات نشات گرفتن خسارتھا از یك تقصیر عمده است 

فعل شخص تحت سرپرستي و مسئولیت مدعي علیھ اثبات گردد ، مانند كارگر ، صغیر و مجنون و گاه نیز رابطھ 
  ) ٧. (مذكور میان وقوع خسارت با اشیاء تحت مسئولیت او ، مانند اتومبیل و حیوان ،باید احراز شود

نده یا با شخص یا شيء تحت مسئولیت او قابل اثبات باشد در این تحقیق ، این مسالھ كھ باید رابطھ سببیت با شخص خوا
بلكھ آن چھ مھم است آن است كھ افعال متعدد از اشخاص مختلف ، بھ طور . مفروع عنھ است و مورد بحث نمي باشد 

 براي مثال ، ممكن است. ھمزمان ، محقق گردیده باشد بھ طوري كھ استناد ورود ضرر بھ ھر یك از آنھا محتمل باشد 
چند كودك كھ تحت والیت یا قیمومت یا سرپرستي اشخاص متفاوتي قرار دارند ،بھ طور ھمزمان ،خارج از نظارت و 
مراقبت آنھا قرار داشتھ ،یكي از آنھا خسارتي بھ اموال شخص ثالثي وارد گرداند بھ گونھ اي كھ احتمال برود ھر یك از 

كھ در این مسالھ ، فرض بر آن است كھ سببي غیر از كودكان مورد باید توجھ داشت . آنھا سبب ورود آن خسارت باشند 
  . متصور نیست یا در مظان انتساب مسئولیت بھ آن قرار ندارد - مثًال  -نظر 

در مثال دیگري ،ممكن است كھ تصادم اتومبیل ، مقارن با رمیدن حیوان تحت مسئولیت دیگري بھ وقوع پیوستھ ، 
حیوان بھ اموال ثالث وارد شده ، قابلیت انتساب بھ ھر یك از دو رویداد را داشتھ باشد  ضرري كھ از برخورد اتومبیل یا

  . ،با این پیش فرض كھ نتوان ورود خسارت را نتیجھ ھر دو واقعھ تلقي كرد
  
  جایگاه مسالھ اجتماع چند مباشر یا چند سبب در موضوع این تحقیق  -  ۴

احراز رابطھ سببیت ، بھ مواردي بر مي خوریم كھ چند سبب یا چند مباشر ھنگام بحث درباره قاعده اتالف بھ تسبیب و 
. این بحث در كتاب ھاي فقھي ،ذیل فروع مختلفي مطرح مي گردد. در ایجاد خسارت موثر بوده و دخالت داشتھ است 

)٨ (  
چنان كھ در شماره پیش ولي ھم) ٩(در منابع حقوق مدني ایران نیز بررسي ھاي فراواني در این زمینھ انجام شده است 

. ذكر شد ، موضوع مورد نظر در این تحقیق از مصادیق اجتماع چند مباشر یا چند سبب یا اجتماع سبب و مباشر نیست 
مطرح  -بھ عنوان مباشر یا سبب  -در این مسالھ ، فرض بر آن است كھ دخالت چند عامل در عرض یا طول یكدیگر 

ثھ مستقل زمینھ بحث را فراھم مي سازد و در واقع با وقوع رویدادھاي متعدد ، یكي ھر چند كھ وقوع چند حاد. نمي باشد
از شرایط این مسالھ محقق مي گردد ؛اما ھدف آن نیست كھ مسئولیت تمام یا تعدادي از آنھا را اثبات كنیم ، بلكھ فرض 

این فرض حقوقي . است  -ناشناختھ  ھر چند نامعین و -حقوقي مورد نظر در این مسالھ ، وجود تنھا یك مسئول واقعي 
،تاكنون ،در منابع مكتوب بھ بحث گذارده نشده است و ھدف این نوشتار ، طرح كردن مسالھ و یافتن پاسخي براي آن 

  . مي باشد
  
  طرح مسالھ ؛ ذكر چند مثال  -  ۵

ل ھایي را كھ بھ طور پراكنده در این جا براي تببین بیشتر ، مثا. در خالل بحث ھاي گذشتھ ، ویژگیھاي مسالھ روشن شد
  : مطرح شده است نقل مي كنیم 
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در این اثنا گلولھ اي از تفنگ یكي از آنھا بھ اسب كشاورزي اصابت مي كند و . گروھي با ھم بھ شكار مي پردازند - ١

اسب اصابت كرده  مي میرد و مي دانیم كھ با وجود شلیك گلولھ ھاي متعدد توسط شكار چیان ، تنھا گلولھ یكي از آنھا بھ
  ) ١٠. (است 

در نتیجھ اصابت یكي از سنگ ھا ، شیشھ ماشین مي شكند یا . چند نفر بھ طرف ماشیني سنگ پرتاپ مي كنند  - ٢
خسارتي بھ بدنھ آن وارد مي شود ، در حالي كھ معلوم نیست سنگ كدام یك از افراد بھ شیشھ یا بدنھ ماشین برخورد 

  ) ١١. (كرده است 
از كارگران كارخانھ اي ھنگام كار یا بھ منظور استفاده در حین كار ، آتشي مي افروزد و بر اثر سرایت آتش ، یكي  - ٣

  . ھمسایھ كارخانھ متحمل ضرري مي شود
باید توجھ داشت كھ این مثال صرفًا از نظر تكلیف كارگران در برابر كار فرمایي كھ خسارت زیان دیده را باید جبران 

موضوع این تحقیق تلقي مي شود ، ولي از نظر رابطھ زیان دیده با كارفرما ، بھ دلیل آن كھ مسئولیت  كند از مصادیق
عمل گروھي كھ خسارت ،ناشي از عمل یكي از آنھا بوده بر عھده كارفرما ست ، مشخص نبودن افروزنده آتش یا 

  ) ١٢. (شخص مقصر ، تاثیري در مسئولیت كارفرما ندارد
نداز ، ھر یك بھ طور مستقل ، تیري را از روي خطا بھ سوي فردي شلیك مي كنند كھ موجب قتل وي دو نفر تیر ا - ۴

  ) ١٣. (مي گردد و معلوم است كھ قتل ،تنھا بھ وسیلھ یكي از تیرھا صورت گرفتھ است 
شیشھ اي مي  گروھي با توپ بازي مي كنند كھ در این ھنگام ، بھ دنبال ضربھ یكي از بازیكنان و اصابت توپ ، - ۵

  ) ١۴. (شكند
سپس یك نفر از آنھا بھ میان طایفھ خود رفتھ و بیست نفر مسلح با . دو نفر از دو طایفھ ، با یكدیگر نزاع مي كنند  -  ۶

خود بھ ھمراه مي آورد و چادرھاي طرف منازعھ قبلي را كھ سھ نفر در آنھا بوده اند ھدف گلولھ قرار مي دھند كھ در 
  ) ١۵. (مصلح كھ قصد برقراري آشتي میان آنھا را داشتھ است كشتھ مي شود این میان یك نفر

باید توجھ داشت كھ گاه پاره اي مثالھاي مشتبھ وجود دارد كھ در ظاھر ، بھ مسالھ مورد بحث شبیھ مي باشد ، ولي در 
مطرح گردیده اشاره ) لضماناتمجمع ا( در این باره مي توان بھ این مثال كھ در . واقع ،در پاره اي عناصر تفاوت دارد

دو نفر در خانھ اي بوده و در حالي كھ حضور نداشتن و دخالت نكردن فرد سوم ، مفروض مي باشد ،با پیكر بي : كرد 
  . جان یكي از آن دو نفر روبرو مي شوند

ھ جھت این برخي از فقھا اھل سنت معتقدند كھ شخص دیگر ، ضامن دیھ مقتول است ،ولي برخي دیگر از آنان ، ب
  ) ١۶. (احتمال كھ ممكن است او خودش را كشتھ باشد ، شخص زنده را ضامن ندانستھ اند

ھمچنین ھر گاه مردي كھ از محلھ اي عبور مي كرده مورد اصابت تیر یا سنگي قرار گیرد و بر اثر آن بمیرد ، بي آنكھ 
فقھاي اھل سنت ، قسامھ و دیھ بر عھده اھل آن دانستھ شود كھ آن شيء از كجا پرتاپ شده است ، بھ عقیده برخي از 

  ) ١٧. (محلھ قرار دارد 
  . در این مثال نیز ھیچ جمع مشخصي وجود ندارد تا احتمال انتساب ضمان بھ یكي از آنھا قابل طرح باشد

روز جمعھ كھ ) اگر: (با این حال ، نویسنده كتاب مذكور ، در باب اتالف مال غیر ،مثالي را طرح مي كند و مي گوید 
اشخاص اخیر بر شیشھ مغازه سفالگري و دیگ . مردم جمع شدند عده اي برخي دیگر را با فشار بھ سمتي حركت دادند

اھل سنت ، در صورتي كھ شكستن بر اثر نیروي فشار و كنار زدن ،  ھاي او افتادند و آنھا را شكستند ، بھ اعتقاد فقھاي
  ) ١٨(حادث شده باشد كسي كھ نیرو را وارد كرده ضمان است 

چنان كھ مالحظھ مي شود ، این مثال نیز از قلمرو بحث ما خارج است ، زیرا در این مثال كساني كھ در شكستن اشیاء 
اب نیز مشخص اند و مسالھ صرفًا مربوط بھ تعیین ضامن از میان مباشر و مباشرت داشتھ اند معلوم مي باشند و اسب

سبب است ، در حالي كھ در بحث ما ، اساسًا مباشر خاصي شناسایي نگردیده بلكھ تنھا این اندازه مشخص است كھ یكي 
  . از آن جمع ، بھ این كار اقدام ورزیده است 

  
  جایگاه این مسالھ از نظر علم اصول فقھ ؛ -  ۶
علم اجمالي در شبھات محصوره ھمان گونھ كھ از بحث ھاي پیش و مثال ھاي ذكر شده بھ دست مي آید ،آن چھ در  

مسالھ مورد نظر ، قطعي و مسلم تلقي گردیده ورود خسارت بھ شخصي و انتساب و استناد آن بھ عمل یكي از چند 
دلیل قانوني جبران . ز مورد تردید نمي باشدشخص معین و معلوم است كھ انجام اعمال خاص توسط این اشخاص نی

خسارت ، بھ نظر برخي ، ممكن است قاعده اتالف باشد كھ براساس آن ، ھر گاه كسي مال دیگري را تلف كند ضامن 
البتھ بنابریك استباط از . (است ؛ یا قاعده الضرر باشد كھ بھ موجب آن ، ھر نوع ضرر نامشروعي بایستي جبران شود

؛ در حالي كھ از سوي دیگر ، با توجھ بھ نا مشخص بودن تلف كننده یا عامل ورود ضرر ، این گونھ بھ ) این قاعده 
بلكھ علم اجمالي بھ لزوم جبران خسارتي ) ١٩. (نظر مي رسد كھ قواعد مذكور اساسًا شامل چنین موردي نمي گردد

سئول و ضامن و شیوه جبران خسارت سوق مي قطعي كھ بر مبناي نامشروعي ایجاد شده است ،ما را بھ سوي یافتن م
  . دھد
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  . براي تببین صورت اخیر ، الزم است كھ بھ علم اجمالي و مراحل دخالت آن در احكام و تكالیف اشاره شود
مانند وجوب ( مرحلھ اول ،علم اجمالي بھ ثبوت تكلیف . بھ طور كلي در دو مرحلھ ،از علم اجمالي شخن بھ میان مي آید 

است و مرحلھ دوم ، امكان سقوط تكلیف و تحصیل برائت ذمھ با عمل كردن بر طبق علم ) بران خسارتو لزوم ج
  . اجمالي است 

گاه مقصود از علم اجمالي ، :در ھمان مرحلھ اول ،یعني ثبوت تكلیف ، دو مفھوم و كاربرد براي علم اجمالي وجود دارد 
قطع وجداني بھ ثبوت تكلیف است در حالي كھ احتمال وجود حكمي مخالف با آن تكلیف را قبول نداریم و معتقدیم كھ 

واستھ است ؛ و گاه مقصود از علم اجمالي ، در دست داشتن دلیل شارع و قانون گذار اجراي ھمان وظیفھ معلوم را خ
معتبر شرعي و قانوني اما ھمراه با اجمال در مفھوم یا مصداق موضوع است ، مانند آن كھ دلیل معتبر براي اثبات 

مي دانیم كھ مفادع قاعده اتالف در دست داریم ولي شخص تلف كننده ، بھ طور معین ، شناختھ شده نمي باشد ، و صرفًا 
بھ عبارت دیگر ، اجمال در مصداق دلیل قانوني وجود دارد ، ھر چند كھ . آن شخص یكي از چند نفر مورد نظر است 

این بحث از جملھ مسائل مربوط بھ یكي از اصول عملي در علم اصول فقھ ،یعني اصل . خود دلیل ، ثابت و معتبر است 
  ) ٢٠. (اشتغال ،است 

الھ مورد بررسي از موارد مفھوم دوم علم اجمالي است و لذا باید بھ مرحلھ بعدي تحقیق ،یعني بھ نظر میرسد كھ مس
با این حال ، اگر این نظر نیز پذیرفتھ نشود مسالھ از موارد مفھوم اول علم اجمالي . نحوه تعیین مسئول ، وارد شویم 

لم و قطع وجداني علت تامھ براي رعایت است كھ قطع وجداني نسبت بھ لزوم جبران خسارت وجود دارد و ھمین ع
  ) ٢٢) (٢١. (مقتضاي آن است 

بھ ھمین دلیل ، در مسالھ مورد نظر نمي توان تمام اطراف اجمالي ،یعني تمام افرادي را كھ احتمال انتساب ورود ضرر 
ني است و از سوي دیگر ، بھ آنھا وجود دارد ، بري الذمھ دانست ، زیرا این امر بھ معناي مخالفت قطعي با آن علم وجدا

  . مسئول دانستن تمام آنان نیز با فرض مسئول بودن تنھا یكي از آنھا متناسب نیست 
با این حال ، با توجھ بھ پذیرش اعتبار علم وجداني اجمالي نسبت بھ تكلیف و یا علم تفصیلي نسبت آن و علم اجمالي 

علم و قطع خویش ،بھ گونھ اي تفصیلي و با تعیین واضح نسبت بھ مصداق مسالھ ، در صورتي كھ نتوان بھ مقتضاي 
  ) ٢٣. (مصادیق ، عمل كرد رعایت اجمالي آن نیز كافي است ھر چند كھ نوعي تكرار در مصادیق مكلف بھ الزم آید

  
  روش شھید اول در طرح بحث  -  ٧

بھ نظر ایشان ،اگر . ا مطرح كند شھید اول بھ شیوه دیگري بھ مسالھ مي پردازد ، بي آنكھ اصل مسالھ مورد بحث ما ر
در تحقق سبب و علت حكم مورد نظر ،تردید وجود داشتھ باشد اصل ، مبناي حكم قرار مي گیرد كھ براي تعیین آن 

اصل بر حرمت است و در تحقق سبب حلیت و جواز  -: اصل ،دو صورت را مي توان بھ طور جداگانھ تصور كرد 
از تیر خوردن بیفتد و تردید شود كھ آیا بھ وسیلھ تیر كشتھ شده است یا خیر ؟ در این  تردید شود ، مانند آنكھ شكاري پس

یعني شكار بھ  -حال ،اگر گمان قوي بر تاثیر سبب وجود داشتھ و موجب اطمینان بھ تحقق سبب حلیت و جواز گردد 
  . ارج مي گرددعلت دیگري غیر از تیراندازي كشتھ نشده باشد ،مورد از شمول جریان اصل حرمت ، خ

اصل بر حلیت است و در تحقق سببي كھ موجب تحریم است ،شك وجود داشتھ باشد ؛در این صورت ، اگر نسبت بھ  - ٢
ھر چند اگر این گمان بھ دور از حقیقت . تحقق سبب حریم ،گمان قوي وجود داشتھ باشد ، بنابر حرمت گذارده مي شود

ت دیگري است ،اثري بر این گمان مترتب نمي شود و تنھا تقوا و پرھیزگاري باشد ،مانند توھم حرام بودن آن چھ در دس
  . اقتضا دارد كھ از آن چھ در نزد كسي است كھ از محرمات دوري نمي گزیند ،اجتناب كند

اما اگر احتمال حرمت و حلیت برابر باشد ، مانند احتمال وجود گوشت مردار میان گوشت ھاي تزكیھ شده نامحدود و 
قول نزدیكتر بھ صحت این است ) در باب نكاح ( ، یا وجود خواھر ناشناختھ شخصي در میان زنان غیر محصور  متعدد

كھ بنابر حلیت و جواز گذارده شود ، ھر چند كھ ترك امور شبھھ ناك احوط است ؛ و اگر اشتباه و تردید در حكم 
) اجتناب از حرام( است ،زیرا كھ امر واجب ،مصادیق منحصر و خاصي وجود داشتھ باشد حكم بھ حرمت سزاوارتر 

  ) ٢۴(جز بھ اجتناب از ھمھ موارد شبھھ ،محقق نمي گردد 
بھ نظر مي رسد كھ ضمان ھر یك از سبب ھاي محتمل ، از مصادیق صورت نخست مي باشد؛زیرا اصل درباره آنھا ، 

بات شود و در مسالھ مذكور ، نسبت بھ حرمت اخذ خسارت از آنھاست مگر آنكھ دلیل بر جواز و حلیت اخذ غرامت اث
در حالتي مي توان از آنھا غرامت گرفت كھ  -بنابر اعتقاد شھیداول  -ھر یك از آنھا بتنھایي ، تردید وجود دارد و صرفًا 

  . ظن و گمان بر تحقق سبب مشخصي وجود داشتھ باشد 
ول ذكر نگردیده این است كھ خود حكم جواز اخذ اما آنچھ كھ در مسالھ مورد بحث وجود دارد و در تقسیم بندي شھید ا

غرامت از یكي از آنھا ، ثابت و قطعي است وآن چھ كھ مورد تردید مي باشد تعیین عاملي است كھ سبب را محقق 
  . ساختھ است 
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  تعیین اصل حاكم در مسالھ  -  ٨
ھ تردید و اجمال قرار دارد و با آن كھ براساس بحث ھا پیشین معلوم گردید كھ تعیین ضامن در مسالھ مورد نظر در بوت

بدانیم ) بنابر دالیل قاعده اتالف (را قطعي وجداني یا حكم ظني معتبر ) یعني لزوم جبران خسارت (ممكن است حكم كلي 
بھ ھمین جھت و براي اجراي حكم كلي . ولي حكم مسالھ از جھت تعیین مصداق تلف كننده و مسئول ، دچار ابھام است 

  . اصول عملیھ كمك گرفت كھ در موارد تردید و شك اعمال مي گردد ،باید از
بر حسب استقراي مجاري اصول و نیز بھ موجب انحصار عقلي مجراي آنھا ، چھار اصل عملي وجود دارد كھ فراگیر 

بدین ترتیب كھ اگر موضوع از مواردي است كھ وضعیت پیشین آن معلوم و ) ٢۵. (و شامل موضوعات مختلف است 
است ،قاعده استصحاب درباره آن جاري مي شود ،اعم از آن كھ شك در مورد تكلیف باشد یا در مورد ) ٢۶(عتبر م

اما اگر موضوع ،سابقھ معلوم و معتبري ندارد ،در صورتي . مكلف بھ ، و اعم از آن كھ احتیاط ممكن است باشد یا خیر
  : علوم است ،دو حالت ممكن است وجود داشتھ باشد كھ تردید درباره مكلف بھ باشد ،در حالي كھ اصل تكلیف م

اجرا مي شود ؛زیرا ) احتیاط (احتیاط كردن نسبت بھ اطراف علم اجمالي ممكن باشد كھ در این باره اصل اشتغال  -الف 
  ) ٢٧(شرایط تنجز حكم ، بھ دلیل علم اجمالي ، وجود دارد و لذا مخالفت قطعي عملي با آن حرام و ممنوع است 

كھ از آن با عنوان دوران بین ( احتیاط ممكن نباشد ، مانند تردید میان دو امري كھ رعایت ھر دو ممكن نیست  -ب 
  ) ٢٨(؛ در این حالت ، اصل تخییر اعمال مي گردد ) محذورین نام برده مي شود

ض آن است كھ تاثیري در در مسالھ مورد بررسي ،سابقھ اي از مظنونان بھ مسئولیت ، وجود ندارد یا اگر باشد مفرو
ھمچنین با توجھ بھ قطع داشتن بھ ورود ضرر و علم اجمالي درباره عامل ورود آن و وجود . ضمان كنوني آنھا ندارد

تردیدي وجود ندارد  -بھ طور كلي  - رابطھ میان عمل یكي از مظنونان با ورود ضرر ، نسبت بھ لزوم جبران خسارت 
این حكم ، حداقل در مرحلھ بدوي تصمیم گیري ، . نان نمي توان خسارت دریافت كردو از سوي دیگر ، از تمامي مظنو

واضح است ، زیرا فرض آن است كھ تنھا یكي از آنان مسئول و وارد كننده زیان است و دریافت خسارت از سایر 
ز مصادیق دوران امر بین بنابراین مسالھ ا. اشخاص ممكن است مصداقي از استیفاي ناروا و اكل مال بھ باطل تلقي گردد

محذورین ، كھ در ادامھ توضیح داده مي شود ،محسوب مي گردد و اطراف علم اجمالي نیز شبھھ ھاي محدود و قابل 
  . احصا ست 

نكتھ دیگري كھ الزم بھ ذكر مي باشد ،این است كھ بحث درباره مسئولیت تضامني مظنونان نیست تا اشكال وجود یك 
  . مطرح گردد ، بلكھ صرفًا یك دین و یك مسئول واقعي وجود دارد اما مسئولي كھ نا مشخص است دین بر عھده چند نفر 

احكام ( ھمچنین براساس نظریات موجود در اصول و مباني فقھ ،تقسیم بندي مذكور از نظر توجھ بھ احكام تكلیفي 
لزوم معامالت ، ضمان ، شرط بودن مانند ( یا احكام وضعي ) پنجگانھ وجوب ، استحباب ، اباحھ ،كراھت و حرمت 

بر این مبنا تقسیم مذكور درباره ضمان ھاي مالي نیز قابل بررسي و مطالعھ ) ٢٩. (تفاوتي پیدا نمي كند) …چیزي و
  . است 

  
  شرایط تحقق وضعیت دوران امر بین محذورین و اقسام این دوران  -  ٩

  : حكم غیر قابل جمع تلقي گردد بھ دو نكتھ باید توجھ داشت بھ منظور آن كھ مسالھ از مصادق تردید میان دو یا چند 
وضعیت مذكور تنھا میان احكام الزامي قابل بررسي است ،مانند وجوب و حرمت ،و در صورتي كھ احتمال حكمي  -  ١

در مسالھ . غیر الزامي در كنار حكمي الزامي وجود داشتھ باشد ،نسبت بھ حكم الزامي ،اصل برائت جاري مي شود
  . سط مسئول واقعي و ممنوع بودن دریافت خسارت از دیگران مطرح است .مورد نظر نیز لزوم جبران خسارت تو

ضروري است كھ یكي از اطراف مورد نظر در علم اجمالي ، بھ طور مشخص و معین ،مجراي قاعده استصحاب  - ٢
در نتیجھ ، علم اجمالي نسبت بھ چند احتمال نباشد ؛ در غیراین صورت ، بایستي استصحاب را در آن مورد اجرا كرد و 

از بین مي رود و با اجراي استصحاب ، علم اجمالي تبدیل بھ ظن معتبر و شبھھ بدوي مي گردد و مسالھ از قلمرو 
  . وجود این شرط نیز در مسالھ مورد بررسي آشكار است ) ٣٠(اصول دیگر خارج مي شود 

ران بین محذورین ایجاد مي گردد ، دانشمندان سھ صورت را تصور كرده اما از نظر صورت ھایي كھ در آنھا در دو
در دو صورت ، تنھا یك شيء یا شخص وجود دارد كھ احتمال انتساب احكام غیر قابل جمع درباره آن مطرح است . اند

و صورت  )امور توصلي ( ، با این تفاوت كھ در صورت اول ، موضوع از اموري است كھ نیاز بھ قصد تقرب ندارد 
  . دوم مربوط بھ امور تعبدي است 

ھیچ یك از این دو صورت بھ مسالھ مورد نظر ما مربوط نیست ، بلكھ صورت سوم مورد بحث قرار دارد ؛ یعني در 
در مسالھ مورد بحث نیز چند نفر در مظان ) ٣١(جایي كھ چند موضوع وجود دارد ، اعم از آنكھ تعبدي باشند یا توصلي 

یت بھ آنھا قرار دارند كھ حكم یك نفر با حكم سایرین تفاوت داشتھ و مسئول شناختن ھمگي آنھا ممكن انتساب مسئول
  . نیست 

بایستي در این جا اضافھ كرد كھ تعدد واقعھ و موضوع و در نتیجھ ، تعدد حكم در صورت سوم ،گاه تعدد طولي است و 
تعدد طولي آن است كھ ھر یك از احكام در ادامھ و در طول حكم دیگر قرار گیرد ، مانند آن كھ دو . گاه تعدد عرضي 
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بھ گونھ اي كھ عامل ھر یك از . تفاوت از یكدیگر شده باشندنفر شكارچي ، بھ طور مستقل ،موجب ورود دو خسارت م
در این مثال ، . خسارت ھا مشخص نباشد ولي بھ طور اجمالي معلوم باشد كھ آن دو نفر خسارت ھا را ایجاد كرده اند

بھ اگر یكي از آنھا مسئول جبران خسارت نخست باشد ،دیگر نسبت بھ خسارت نخست مسئول نخواھد بود و اگر نسبت 
  . خسارت اول مسئول نباشد ،نسبت بھ خسارت دوم قطعًا مسئول است و ھمچنین است در مورد شكارچي دیگر

. تعدد عرضي ، برخالف تعدد طولي ، آن است كھ مسئولیت نسبت بھ موضوعات ،در عرض یكدیگر قرار مي گیرند
رج نشده است ، تعھد مي كند كھ كاالیي را براي مثال ،یك متعھد قراردادي ، با شرط ضمن عقد كھ در قرارداد د) ٣٢(

لیكن پس از انعقاد قرارداد ،درباره تعیین امر الزم و امر ممنوع اختالف .تھیھ كند و از انجام كاري خودداري ورزد
در این مثال ، ھر یك از دو امر مي تواند . ایجاد مي شود بي آنكھ ھیچ یك دلیلي براي اثبات مدعاي خود داشتھ باشند

ع اجبار بھ انجام یا منع از انجام قرار گیرد ، ولي كدام یك مشمول اجبار بھ انجام مي گردد وكدام یك ممنوع از موضو
  انجام ؟ 

بھ نظر مي رسد كھ مسالھ مورد بحث از نوع تعدد عرضي است ،زیرا در ھمان زمان ضمان مسئول واقعي ، دیگران 
  . ثبوتًا بري الذمھ مي باشند

  
  . سالھ براساس وضعیت دوران امر بین محذورین با تعدد عرضيبررسي حكم م -  ١٠

در وضعیت مذكور ،برخي معتقدند كھ حكم الزام بھ جبران یا منع از دریافت ، درباره ھر یك از اطراف علم اجمالي 
ایھ است كھ استدالل اینان بر این پ. تخییر دارد. یعني قاضي در تعیین ھر یك از آنان بھ عنوان مسئول . قابل اجراست 

ھر یك از آنان ، مرتكب عمل مستقلي گردیده است كھ حكم الزام یامنع در مورد او قابل اعمال است و از سوي دیگر ، 
ھمچنین . ممكن نیست  -دراین ضعیت ، موافقت قطعي با علم اجمالي و ترك مخالفت قطعي با آن ـ ھر دو مقارن یكدیگر 

حكم ضمان ، داراي دلیل معتبري نیست و بناچار باید ھر یك ازآنھا را بھ  ضمیمھ كردن چند عمل بھ یكدیگر از جھت
  ) ٣٣. (طور مستقل در نظر گرفت و این شرایط ، اقتضاي چیزي جز تخییر را ندارد

ممكن است گفتھ شود كھ نتیجھ استدالل فوق آن است كھ بتوان نسبت بھ تمام افراد حكم بھ عدم ضمان صادر كرد یا تمام 
  . ملزم بھ جبران ساخت یا برخي را ملزم بھ جبران و برخي دیگر را بري الذمھ تلقي كردآنھا را 

( اما این نظر از این جھت مردود اعالم گردیده است كھ در وضعیت مذكور ، یك علم اجمالي بھ امر جامع میان دوحكم 
اجمالي و الزام بھ عدم دریافت از مطرح است ؛یعني الزام بھ ایفاي خسارت توسط یكي از اطراف علم ) یعني الزام 

سایرین وجود دارد كھ ھر چند بھ دلیل محال بودن موافقت قطعي با علم اجمالي و نیز محال بودن ترك مخالفت قطعي با 
آن درباره ھر یك از افراد بتنھایي ، رعایت علم اجمالي بھ طور قطعي ممكن نیست ؛ ولي باید توجھ داشت كھ علم 

علم اجمالي بھ الزامي بودن پرداخت . اول ) ٣۴: (امر جامع ، خود متضمن دوعلم اجمالي دیگر است اجمالي داشتن بھ 
علم اجمالي بھ لزوم پرداخت خسارت اقتضا دارد كھ حكم . علم اجمالي بھ برائت ذمھ دیگران . سط یكي از آنھا و دوم .تو

حاصل شود و از سوي دیگر علم اجمالي دوم مقتضي  بھ لزوم پرداخت ، درباره تمام آنھا صادر گردد تا موافقت قطعي
بنابراین ، چون . آن است كھ تمام افراد ، بري الذمھ محسوب گردند ،تا مطمئن شویم كھ مخالفت قطعي با آن نكرده ایم 

جمع میان این دو غیر ممكن است ، الزم نیست كھ دو علم اجمالي مذكور بھ طور قطعي رعایت گردد ، بھ تعبیر دیگر 
ولي در صورتي كھ تمام افراد ، مسئول شناختھ شوند یا .،این دو علم ،منجز نمي باشند و رعایت قطعي آنھا الزم نیست 

بري الذمھ گردند مخالفت قطعي با مجموع دو علم اجمالي صورت خواھد گرفت و ترك این مخالفت قطعي از امور 
و طرف ھاي دیگر بري الذمھ .الي ملزم بھ پرداخت گرددبنابراین الزم است كھ یكي از اطراف علم اجم. ممكن است 

  ) ٣۵. (محسوب گردند تا موافقت احتمالي بھ دست آید و از مخالفت قطعي نیز جلوگیري شود
تاكنون نظر كساني مطرح گردید كھ علم اجمالي را ، چھ در امور مالي و چھ در غیر آن ، بھ طور یكسان منجز مي 

اید رعایت شود ؛ ولي اگر ،چنانچھ از مرحوم سید محمد كاظم طباطبایي یزدي در كتاب حاشیھ دانند ، و لذا احكام فوق ب
آثار علم اجمالي در امور مالي را با آثار آن در امور غیر مالي متفاوت دانستھ ، علم اجمالي . مكاسب نقل گردیده است 

و نیز ترك مخالفت قطعي با آن الزامي نباشد در  در امور مالي را منجز ندانیم و در نتیجھ ،رعایت موافقت قطعي با آن
این صورت ،علم اجمالي از این جھات فاقد تاثیر خواھد بود و براي تعیین حكم ، باید از دیگر دالیل و اصول استفاده 

  . كرد
وجود در توجیھ این نظر گفتھ شده است كھ علم اجمالي تمام اطراف را ملزم نمي سازد ؛زیرا مخالفت قطعي عملي بھ 

ھمچنین این گونھ نیست كھ علم . مي آید كھ بنابر اعتقاد تمام فقھا و اصولیون حرام وممنوع است و قابل استناد نیست 
اجمالي شیوه تجزیھ خسارت را تنجیز و تایید كند ،یعني ھر قسمت از خسارت بر عھده یكي از اطراف علم اجمالي قرار 

راد غیر مسئول ، بازھم مخالفت قطعي عملي محقق مي گردد كھ ممنوع زیرا با پرداخت خسارت توسط اف) ٣۶(گیرد 
است و از طرفي موافقت قطعي نیز محقق نگردیده است ،زیرا تنھا یك نفر باید تمام خسارت را بپردازد در حالي كھ ھر 

  . نفر فقط بخشي از آن را مي پردازد
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امور عبادي یا تعبدي ،لزوم موافقت قطعي یا ترك مخالفت  بدین ترتیب ، علم اجمالي در امور مالي نمي تواند ، ھمانند
در تكمیل این نظر باید اظھار داشت كھ ، بھ اعتقاد برخي از اصولیون مانند آخوند خراساني ، علم . قطعي را ایجاد كند

  : اجمالي در صورتي منجز بوده و رعایت متقضاي آن الزامي است كھ دو امر تحقق یابد
 -ولو بھ صورت احتیاط  - امتثال و رعایت امر معلوم  - ٢بیان شده باشد ؛  - ولو با علم اجمالي  - ي حكم بھ گونھ ا -  ١

در وضعیت دوران امر بین محذورین ، ھر چند حكم بھ صورت اجمالي بیان شده است ، اما امكان رعایت . ممكن باشد
صورت تكلیفي ایجاد نمي كند یا بھ عبارت بھتر ، بدین ترتیب باید پذیرفت كھ علم اجمالي در این ) ٣٧(آن وجود ندارد 

لذا نمي توان در انجام وظیفھ و رعایت مقتضاي حكم معلوم ، بھ آن . اگر تكلیفي ھم ایجاد مي كند قابل رعایت نیست 
  . استناد كرد و براي یافتن پاسخ ، بھ راھھاي دیگر نیازمندیم 

  
  یصلھ دادن دعوي حكم مسالھ از دیدگاه تكلیف قاضي نسبت بھ ف -  ١١

وفقھ موظف است كھ بھ دعوا ) ٣٨(ھنگامي كھ دعوایي بھ قاضي ارجاع مي گردد وي براساس فقھ و قانون اساسي 
اگر مسالھ مورد بررسي بھ محكمھ ارجاع شود ، قاضي چگونھ باید حكم صادر كند ؟آیا . رسیدگي و فصل خصومت كند

مطرح كرد و قاضي را مكلف بھ رعایت آن دانست ، ھر چند كھ نتوان  مي توان شیوه اي را براي رفع تنازع بین طرفین
براي اثبات مسئولیت ھر یك از اشخاصي كھ علیھ آنھا اقامھ دعوا گردیده است ، دلیل مستقلي ارائھ كرد؟ این مسالھ ، با 

مناسب بھ نظر مي  دیدي دیگر ،توسط شھید اول مطرح گردیده است ،و پاسخ ھایي بھ آن داده شده است كھ مطالعھ آن
ایشان در كتاب القواعد و الفوائد ، قاعده چھل ودوم ، بھ بحث درباره مقابلھ ضررھا و تحمل ضرر ومفسده سبكتر . رسد 

براي دفع ضرر و مفسده سنگین تر پرداختھ و ذیل فصلي ،مسالھ مكره ساختن یك شخص براي وارد آوردن دو ضرر بھ 
بھ . انتخاب میان یكي از آن دو را مطرح ساختھ و احكام آنھا را بیان داشتھ است دو فرد دیگر و اختیار مكره براي 

اعتقاد ایشان ، عناصري ھمچون تساوي یا عدم تساوي دو ضرر ،كفر یا اسالم آن دو طرف ،خویشاوندي و عدم آن ، در 
  : تعیین حكم موثر است و مي فرماید 

قق مي یابد ،مانند كسي كھ براي گرفتن درھمي از زید یا عمرو گاھي بھ اعتبار مساوي بودن دو ضرر ، تخییر تح(
و از ھمین قبیل است مخیر بودن امام در كشتن یكي از دو دشمن كھ از دو سمت آمده اند در … مجبور مي شود 

مطرح باشد ، مانند حادثھ ) در راي و حكم ( صورتي كھ از جمیع جھات با یكدیگر مساوي باشند ؛و ممكن است توقف 
پیش مي آید ) در مرئي و منظر شخصي كھ قادر بھ دور كردن تنھا یكي از اطفال است ( اي كھ براي اطفال مسلمانان 

كھ اگر شخص ناظر آن حادثھ را بر یكي از ایشان متوجھ گرداند او را مي كشد و اگر بھ سوي دیگري متوجھ كند دومي 
  ) ٣٩) (را دومي را مي كشد

ه از صدور حكم فقھي امتناع مي ورزد و تنھا مي توان گفت كھ در مقام عمل ، بناچار بدین ترتیب شھید اول ، گا
در برابر تخییر شرعي  -،شخص بھ یكي از آن دو طرف مبادرت مي ورزد كھ از این وضعیت ، با عنوان تخییر عقلي 

  : ایشان در توجیھ مقدم داشتن یك طرف بر طرف ھاي دیگر مي گوید . تعبیر مي گردد -
ھنگامي كھ مصلحت و مفسده در مقابل ھم قرار بگیرند ، چنانچھ مفسده غلبھ داشتھ باشد دفع مي گردد ؛ مانند حدود ( 

مفسده دارد ولي در ترك حدود ، مفسده بیشتري ) براي محكوم علیھ ( شرعي كھ اعمال آنھا از نظر ایجاد رنج و درد 
زیرا در استیفاي حدود ، امري كھ شایستھ تر است ، . ع مي شودوجود دارد كھ با اجراي آنھا این مفسده بزرگتر دف

بگو كھ در آن دو ) اي پیامبر ( از تو درباره شراب و قمار مي پرسند : (مراعات مي گردد و در گفتار خداوند متعال 
بھ ھمین ) ۴٠( .)براي مردم دارند و گناه آن دو بزرگتر از سود آنھاست ) نیز( گناه بزرگ است در حالي كھ نفع ھایي 

  ) ۴١(معني اشاره شده است 
ا مكلف بھ رسیدگي و صدور حكم درباره دعواي مطروحھ است . ق  ١۶٧در مسالھ مورد بحث ، قاضي براساس اصل 

در احكام فقھي نیز بھ حكم روشن و . ولي ، چنانچھ گفتھ شد ،در قوانین موضوعھ حكمي در این باره یافت نمي شود 
برخورد نكرده ایم و واضح است كھ نمي توان از قاضي تكلیفي را خارج از توان وي درخواست  صریحي در این زمینھ

بھ قاضي اجازه ،بلكھ دستور داده است كھ حكم قضیھ را از میان فتاواي معتبر یا  ١۶٧بر ھمین اساس ، ذیل اصل . كرد
این باید این حكم كھ چندان ھم راحت بھ دست نمي بنابر. منابع معتبر اسالمي بیابد و با اصدار آن ، بھ منازعھ خاتمھ دھد

  . آید از پیش ، مطرح و بررسي شده باشد تا دست قاضي براي تطبیق واقعھ بر مسالھ و تعیین حكم آن باز باشد 
در واقع ، . توقف در حكم شرعي و تخییر عقلي در عمل  -  ٢تخییر شرعي  - ١: شھید اول دو نظر را مطرح كرده است 

بھ نظر . ھ ھمان جھت است كھ بھ ھر حال ، باید براي دعواي مطروح حكمي صادر كرد و آن را فیصلھ دادراي دوم ب
مي رسد كھ نتیجھ ھر دو نظر ، اختیار قاضي در انتخاب یكي از طرف ھاست ولي در مسالھ مورد بحث ، تعیین یك نفر 

  چگونھ ممكن است ؟  - با فرض فقدان ھر گونھ قرینھ اي  -بھ عنوان مسئول جبران خسارت 
اكنون كھ بحث بھ این جا رسید ،خوب است نظریھ اي را درباره ترجیح یكي از احكام مشتبھ مطرح كنیم كھ ممكن است 

در زمینھ تعارض مصلحت و مفسده احكام . در مسالھ مورد نظر در این تحقیق ،بھ عنوان موید ،مورد استناد قرار گیرد
نیز از جانب شیخ انصاري مطرح شده است كھ براساس آن ، در شبھھ تحریمیھ ،اگر و ترجیح یكي از آنھا، نظریھ اي 
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شارع بھ استناد دلیلي خاص ، ارتكاب یكي از اطراف علم اجمالي را مجاز بداند و طرف دیگر را بدل از حكم واقعي 
از ھر دو طرف علم اجمالي  اجتناب از آن را كافي بداند ، در این صورت نیازي بھ اجتناب -فقط  - ممنوع تلقي كند و 

  ) ۴٢. (وجود ندارد
نتیجھ این نظر آن است كھ شارع و قانون گذار مي تواند در مرحلھ اجراي احكام دخالت كند و موافقت احتمالي با علم 
اجمالي را از طریق یكي از اطراف علم اجمالي بپذیرد و مصلحت انجام یكي از معلوم ھاي اجمالي را جھت رعایت آن 

، در ) البتھ اگر آن چھ انجام مي شود حرام واقعي باشد(بدین ترتیب ، اذن شارع در انجام یك حرام واقعي . بداند كافي
حالي كھ امر حالل واقعي را بدل و جانشین آن مي سازد ، قبیح نخواھد بود و مصلحت این ترخیص و اجازه ،جبران 

  . كننده مفسده انجام حرام واقعي مي باشد 
با  -) كھ احتماًال مقصر واقعي نیست (ورد نظر نیز مصلحت اخذ خسارت از یكي از طرف ھاي مورد نظر در مسالھ م

این نظریھ . مفسده ناشي از رھا ساختن مقصر واقعي را جبران مي سازد  -تشبیھ شبھھ تحریمیھ بھ دوران محذورین 
نھ علت تامھ آن ، زیرا اگر علم اجمالي علت مبتني بر آن است كھ علم اجمالي را مقتضي وجوب موافقت قطعي بدانیم 

  . تامھ براي وجوب موافقت قطعي با آن باشد ، ترخیص در ترك یكي از اطراف آن ، بي معني خواھد بود
با این حال ،باید دانست كھ نظریھ اخیر ، توسط آخوند خراساني ،مردود اعالم گردیده و گفتھ شده است كھ اثر علم 

  . موافقت قطعي و نیز حرمت مخالفت یكسان است اجمالي نسبت بھ وجوب 
بھ زبان دیگر ، علم اجمالي یا ھر دو تكلیف را ایجاد مي كند یا ھیچ كدام را بھ وجود نمي آورد ،لذا ھیچ توجیھي براي 

  ) ۴٣. (تفكیك میان وجوب موافقت قطعي و حرمت مخالفت قطعي وجود ندارد 
  . در وضعیت دوران امر بین محذورین نیز موثر و قابل بررسي است پذیرش ھر یك از این نظریات ، بھ روشني 

بدین ترتیب ، بھ نظر مي رسد كھ از این راه نیز بھ حكم روشن و قاطعي دست نمي یابیم و باید راھھاي عمومي را در 
  . چنین مواردي بررسي كنیم

  
  بررسي حكم مسالھ از راه قرعھ  -  ١٢

بر این اساس ، قاضي بناچار و براي جبران . یكي از راھھاي مورد نظر ، تعیین شخص مسئول توسط قرعھ است 
خسارت زیان دیده كھ بھ طور قطع و بر مبناي علم اجمالي الزم است انجام گیرد و نیز براي رھایي از ایرادھاي وارد 

بریژه آن كھ طبق . نفر را بھ حكم قرعھ ملزم بھ جبران نماید  بر نظریھ اي كھ صرفًا بھ علم اجمالي مستند باشد ،باید یك
  . گفتھ مشھور ، قرعھ راه حل ھر امر مشكلي است 

بھ نظر برخي از فقھا و حقوق دانان ،قرعھ در موارد مشكل ، یعني جایي كھ دلیل شرعي و قانوني معتبر براي خروج 
و خروج موارد متعددي از موضوعات از قلمرو آن ) ۴۴(از شبھھ و اجمال وجود ندارد ، از راھھاي معتبر است 

،موجب تضعیف اعتبار آن نیست ؛ زیرا خارج بودن موارد مذكور ، نھ بھ دلیل تخصیص اكثر موارد ، كھ قبیح و غیر 
عقالیي است ، بلكھ بھ دلیل خروج تخصصي آنھاست ؛بھ این معني كھ موارد مذكور از ابتدا جزءقلمرو قاعده قرعھ 

  ) ۴۵. (اند تا سپس با ورود دالیل خاص ،از شمول آن بیرون آمده باشندنبوده 
مولف كتاب ھدایھ المسترشدین نیز نظریھ اي منسوب بھ برخي از فقھاي امامیھ را نقل مي كند كھ بھ موجب آن ، براي 

ز تعیین مصادیق احكام بھ اعتقاد این گروه ، قبل ا. تعیین مصداق امر مجاز یا ممنوع ، از روش قرعھ استفاده مي شود
حق ارتكاب ھیچ یك از اطراف علم اجمالي را ندارد ،اما با انجام ) در این جا قاضي ( بھ روش قرعھ ،شخص مكلف 

  ) ۴۶(قرعھ ، شرعًا شبھھ رفع مي گردد و ارتكاب مصداق مجاز ،مانعي نخواھد داشت 
ت و دالیل قاعده قرعھ ضعیف و سست ارزیابي شده با این حال ، این استدالل ، مورد پذیرش دیگران قرار نگرفتھ اس

  ) ۴٧(است 
در این مسالھ نیز با آنكھ میان فقھا اختالف نظر وجود دارد . در تایید این نظر باید بھ مسالھ اجتماع چند سبب اشاره كرد

مان سبب و آراي متعددي صادر شده است ،مانند ضمان سبب مقدم در وجود خارجي ، ضمان سبب مقدم در تاثیر ،ض
یكي از . ولي با این حال ھیچ یك از فقھا نظریھ قرعھ را نپذیرفتھ است ) ۴٨(متاخر در تاثیر و اشتراك در ضمان ؛ 

روشن گردید كھ حكم در اجتماع دو سبب ، منحصر در ترجیح دادن یكي از آنھا بر … : ( فقھاي محقق مي گوید 
تي كھ ضمان یكي از دو سبب ، ترجیح داده نشود ، حكم بھ در صور. دیگري است نھ اشتراك ھر دو سبب در ضمان 

قرعھ یا تخییر در انتخاب یكي از آنھا داده مي شود ولي ھیچ فقیھي را كھ یكي از این دو راه اخیر را پذیرفتھ باشد ،نمي 
  ) ۴٩) (یابیم 

  
  پرداخت خسارت از بودجھ عمومي  -  ١٣

براي توجیھ این راي ، . سارت از بیت المال و بودجھ عمومي است یكي دیگر از راھھاي قابل پیش بیني ، پرداخت خ
ممكن است گفتھ شود كھ با تنقیح مناط از مسائل دیگر ، مانند ھنگامي كھ شخص بر اثر ازدحام جمعیت كشتھ مي شود و 
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از چند سبب دیھ او از بیت المال پرداخت مي گردد ، مي توان نظر داد كھ خسارت مورد بررسي نیز كھ ناشي از یكي 
  . احتمالي است از این راه جبران شود یا آن كھ بھ طور كلي ،قاعده اي عام براي این گونھ موارد استخراج گردد

این نظر نیز مورد انتقاد قرار گرفتھ است با این استدالل كھ از چند مثال پراكنده درباره جبران خسارت ھا از بیت المال 
بھ عبارت دیگر ، نمونھ ھاي مذكور از . ست ،نمي توان قاعده اي كلي استنباط كردكھ در منابع روایي وارد گردیده ا

تلقي مي گردد و تعمیم حكم مندرج در آنھا بھ سایر ) احكام خاص در موضوعات خاص ( و ) قضیھ في واقعھ ( باب 
ست یا بھ اشتباه قاضي ھمچنین احكام مذكور ، بدان دلیل كھ مربوط بھ حراست از جان انسان ھا. مسائل صحیح نیست 

در تعیین حكم مربوط مي شود ، از اھمیت ویژه برخوردار بوده یا ناشي از تصدي امر قضاوت توسط حكومت است و 
  . قابل تسري نیست 

  
  عمل كردن بھ دو حكم متنافي  -  ١۴

یین حكم قضیھ ، یكي از بحث ھاي مطرح در مسالھ مورد بررسي این است كھ در صورت فقدان دلیل اجتھادي براي تع
 -یعني ھر یك از افرادي كھ احتمال انتساب ورود ضرر و ضمان بھ وي وجود دارد  -ھر یك از سبب ھاي محتمل ، 

از یك سو ، حكم حرمت و ممنوعیت اخذ خسارت از ھریك از . ممكن است مشمول دو حكم متنافي قرار داشتھ باشند
ز سوي دیگر ، حكم لزوم جبران و پرداخت خسارت زیان دیده مطرح درباره آنھا جاري است و ا -بتنھایي  -مظنونان 
سوال این است كھ آیا مي توان بھ گونھ اي بین این دو حكم ناشي از آنھا جمع كرد و ھر دو را بھ مقداري كھ . مي باشد 

  ممكن است اجرا كرد؟ 
ایشان درباره . كم متنافي را مطالعھ كنیم پیش از پاسخ بھ این سوال ، بھتر است دیدگاه شھید اول درباره عمل بھ دو ح

  : این موضوع ، ضمن قاعده یكصدو دوازدھم دالیل خویش را این گونھ اظھار مي دارد 
دلیل صحت اعمال ھر . عمل نمودن بھ دو حكمي كھ نسبت بھ یكدیگر تنافي دارند ، در مسائل بسیاري واقع مي گردد ( 

  : دو حكم عبارت است از این كھ 
  . مال دو امر متنافي ، غالبًا از باب احتیاط است اع -  ١
پسر از آن توست ، اي : ( نقل شده است كھ ایشان فرمود ) ص(روایتي كھ در قضیھ عبدبن زمعھ از پیامبر اسالم  -  ٢

  ) ۵٠) (خود را از او بپوشان ! زیرا فرزند بھ فراش تعلق دارد ؛ و اي سوده ! عبد بن زمعھ 
، در آن پسر شباھتي بھ عتبھ بي ابي وقاص مشاھده كرد ، این بیان را اظھار ) ص(گفتھ شده است كھ چون حضرت 

با وجود آن كھ در ( ملحق كرد و ) ۵١) (سوده( داشت ؛ لذا جھت فراش ، فرزند را بھ عبد بن زمعھ ، برادر ام المومنین 
  . بھ دستور داد كھ خودش را از آن پسر بپوشاند) ص (پیامبر ) این صورت سوده ، عمھ فرزند تلقي مي گردد 

و كنیز ( درباره كسي كھ با كنیزش نزدیكي كرده و بیگانھ اي نیز با كنیز زنا كرده است ) ع(روایت نقل شده از ائمھ  - ٣
در این حال . د، در حالي كھ نشانھ اي درباره این كھ فرزند متعلق بھ صاحب كنیز نیست ، وجود نداشتھ باش) باردار شده 

كنیز را مي تواند بفروشد در حالي كھ كودك را نمي تواند بھ فروش برساند ولي او را بھ مانند (، گفتھ شده است كھ 
  ) ۵٣(و ) ۵٢) (فرزندانش نیز ارث نمي دھد 

وجھ خودش ایشان در ادامھ ،این مثال را ذكر مي كند كھ اگر كسي درباره كودكي اعتراف كند كھ كودك ،فرزند او از ز
مي باشد ،ولي نزدیكي با زوجھ اش را انكار نماید ،فرزند بھ مرد ملحق مي گردد و با این حال ، محصن بودن مرد اثبات 

  ) ۵۴(نمي شود زیرا باردار شدن زوجھ از نطفھ زوج ،بدون این كھ نزدیكي انجام شده باشد ،قابل تصور است 
  : دو حكم كھ یكدیگر را نفي مي كنند چنین استنباط مي شود كھ  از مطالعھ دالیل ابراز شده براي امكان اعمال

ھر چند موارد مذكور ، احتیاط ممكن باشد ، در مسالھ مورد بررسي در مقالھ حاضر ، این احتیاط ممكن نیست ، :اوًال 
ت خسارت زیرا از یك سو ، حكم لزوم جبران خسارت شخص زیان دیده اقتضا مي كند كھ بھ گونھ اي ، مانند پرداخ

توسط مسببان احتمالي ، این ضرر تدارك گردد و از سوي دیگر ، تحمیل غرامت بھ مسببان احتمالي ،نوعي ظلم در حق 
و مخالف با اصل برائت و عدم ضمان مي باشد و لذا از ھر دو طرف ،  -بھ دلیل فقدان دلیل قابل استناد و محكم  -آنان 

  . خالف احتیاط است 
پدر كودك و عمھ ( م مذكور توسط شھید اول ، دو نفر مطرح مي باشند كھ حكم ھر یك متفاوت است در دلیل دو: ثانیًا
ھر چند حكم ھر یك ـ بتنھایي ـ زمینھ حكم دیگر را برطرف مي كند ،بھ دلیل جمع كردن میان دو وجھ مسالھ و ) . وي 

  . ال مي گردد كھ بھ طرف دیگر مربوط نباشدرعایت احتیاط ، تنھا بخشي از آثار ھر حكم درباره ھر یك از آن دو اعم
این در حالي است كھ در مسالھ ضمان سبب اجمالي ، نسبت بھ ھر یك از مسببان احتمالي دو حكم احتمالي ، وجود دارد 
و بھ عالوه ، حكم احتمالي ھر یك از مسببان احتمالي با حكم دیگري تفاوتي ندارد و موضوع حكم دقیقًا یكي ، یعني 

  . سارت ھا وارده ، مي باشدضمان خ
و در واقع ( ھر چند در دلیل سوم ، شھید اول تنھا یك طرف را موضوع حكم دانستھ است كھ دو نوع حكم متفاوت : ثالثًا 

درباره او فرض شده است كھ ایشان از اعمال آثار حكم اول احتراز جستھ اند ، از ) ، حكم ظاھري و آثار مترتب بر آن 
وشن مي شود كھ در مسالھ مورد نظر ما ، اساسًا دو حكم متفاوت مطرح نیست ؛ بلكھ درباره ھر توضیحات پیشین ر
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مطرح است و این گونھ نیست كھ بتوان ھر دو حكم را  - یعني ضمان و عدم ضمان  - شخص مظنون ، دو حكم متناقض 
  . درباره یك شخص اجرا و اعمال كرد

بررسي از دایره و قلمرو این بحث خارج است و نمي توان آن را از این  بدین ترتیب ، بھ نظر مي رسد كھ مسالھ مورد
  . دیدگاه مطرح و مورد كنكاش قرارداد

  
  دیدگاه حقوق موضوعھ ، مسئولیت مشترك یا تضامني  -  ١۵

در حقوق موضوعھ نیز با آن كھ رابطھ علیت میان عمل ھیچ یك از خواندگان با تلف احراز نمي شود ولي در پاره اي 
لھستان ،براي آنان مسئولیت جمعي و . م.ق ١٣٧.ژاپن وم. م.ق ٧١٩.م.آلمان و. م.ق ٨٣٠.از قوانین خارجي مانند م 

  ) ۵۵(تضامني مقرر شده است 
رویھ قضایي . در حالي كھ قانون فرانسھ در این باره حكمي ندارد) ۵۶. (ع متفاوت است در نظام حقوقي فرانسھ ،وض

این كشور شركت داشتن در گروھي را كھ خطا توسط یكي از افراد آن گروه رخ داده در حكم ارتكاب تقصیر مشترك 
این مسالھ نیز تمام اعضاي دانستھ و ھمانند جایي كھ چند نفر ، بھ طور مشترك ، تقصیري را مرتكب مي شوند ، در 

ایجاد ( این نظر یادآور نظریھ ریسك . گروه را مسئول مي شمرد ، زیرا عمل آنھا محیط خطرناكي را فراھم آورده است 
بعالوه ، پذیرش این پاسخ از آن . درباره مبناي مسئولیت مدني است كھ البتھ بھ طور مطلق پذیرفتھ نشده است ) خطر

در پاره اي از مثال ھا ، خود عمل ارتكابي توسط اشخاص ، مباح بوده است و بھ  -ست كم د -جایي مشكل است كھ 
  . ھمین دلیل نمي توان آنھا را مقصر قلمداد كرد

در برابر رویھ قضایي ، حقوق دانان فرانسھ درصدد برآمده اند تا با گسترش مفھوم شخصیت حقوقي ، گروھي را كھ از 
لذا بر این اساس ، . یك جامعھ شناختھ شده نیست ، در جھان حقوق بھ رسمیت بشناسند دیدگاه جامعھ شناسي بھ عنوان

حكم صادر كرده و اعضاي تشكیل دھنده این شخصیت حقوقي فرضي را مسئول جبران خسارت ھاي وارد بھ ثالث تلقي 
خسارت ، تا این حد ،دچار ولي باید از این نویسندگان سوال كرد كھ اگر شناسایي عامل واقعي ورود ) ۵٧. (كرده اند

ابھام و تردید نمي گردید باز ھم شخصیت حقوقي اجتماع نامبرده را كھ ھیچ قصدي در ایجاد آن ،بھ عنوان واحدي 
حقوقي ، وجود نداشتھ و ھیچ رسمیتي نیز از سوي منابع حقوقي ندارد ، مسئول جبران خسارت مي دانستند یا عامل 

  واقعي را ؟ 
كھ ھر چند نتایج این نظریات براي جبران خسارت و جلوگیري از ھرج و مرج حقوقي موثر  چنین بھ نظر مي رسد

  . است ،مبناي آنھا را بھ دشواري مي توان در نظریات كالسیك یافت
  

  اماره مسئولیت  -  ١۶
اي علیھ ھر یك دانستھ اند ، اماره ) اماره مسئولیت ( برخي دیگر از حقوق دانان ، مسئولیت افراد مذكور را مبتني بر 

از خواندگان بھ سبب ارتكاب فعل زیان بار ، كھ تنھا در صورت اثبات خالف آن ، بري الذمھ خواھند شد و بھ منظور 
بھ نظر مي رسد كھ این اماره نھ جنبھ قانوني ) ۵٨. (توجیھ آن نیز توزیع منصفانھ بار اثبات دعوي را مطرح ساختھ اند

ین اماره اي در ھیچ متن قانوني یافت نمي شود و ھنگام رسیدگي قضایي نیز ، این علم دارد و نھ جنبھ قضایي ، زیرا چن
صحیح است كھ خواھان مي تواند اثبات كند كھ . و قطع وجود دارد كھ خسارت از ناحیھ تمام خواندگان وارد نشده است 

كافي  -ز افراد بتنھایي اقدام كرده باشد اگر ھر یك ا - مثًالبھ او وارد شده است و ھمین دلیل  -ضرر از ناحیھ شكارچیان 
بھ نظر مي رسد و این امر یك نوع علم اجمالي براي قاضي ایجاد مي كند ولي با تمام این اوصاف ، دلیل معتبري براي 

زیرا از یك . از سوي دیگر ، در این نظریھ با نوعي دور منطقي مواجھ مي باشیم . توزیع خسارت محسوب نمي گردد
ه مسئولیت را قبول مي كنیم تا بار اثبات دعوي بھ طور منصفانھ میان خواندگان تقسیم گردد و از طرف طرف ، امار

  . دیگر ، توزیع منصفانھ را امري وجداني و ضروري تلقي مي كنیم تا بتوان اعتبار اماره مسئولیت را ثابت كرد
  

  جمع بندي آراء  -  ١٧
لي ، جبران عادالنھ ضرري است كھ ورود آن احراز شده است و از بررسي آرا مي توان نتیجھ گرفت كھ ھدف اص

مرتكب آن بھ طور اجمالي معلوم است كھ در جمع آن گروه خواندگان قرار دارد ، ھر چند كھ ھیچ یك از نظریھ ھا در 
ظر برخي بھ ن. اثبات رابطھ سببیت و انتساب حكم ضمان بھ افراد گروه ، موثر و كافي نیست و ذھن را قانع نمي سازد

از حقوق دانان در مجموع ، ھنگامي مي توان مسئولیت جمعي براي آن گروه تصور كرد كھ شرایط زیر وجود داشتھ 
  : باشد 
بنابراین صرف امكان و احتمال ، . علم اجمالي نسبت بھ اینكھ سبب واقعي در میان آن جمع است ، وجود داشتھ باشد - ١

  . ختن آن نیست موجب اسناد ضرر بھ گروه و مسئول شنا
گروھي كھ سبب در میان آن است ، تعداد محدود و مشخصي داشتھ باشد ، بھ گونھ اي كھ بتوان تمام اعضاي آن را  -  ٢

  . شناخت ؛ زیرا در این صورت است كھ ظن بھ اضرار معنا پیدا مي كند
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ت پذیرد ، زیرا تنھا در این وضعیت اقدام زیانبار افراد گروه ، مانند تیراندازي در شكار ، بھ طور ھمزمان صور - ٣

  . ھمھ سالح ھا را در حكم سالح جمعي محسوب كرد -براي مثال  - مي توان 
تیراندازي گروھي و ھمزمان را در حكم یك خط آتش مشترك . م.ق ١٣٨۴دیوان كشور فرانسھ بر مبناي بند یك از ماده 

بھ . زیرا در خط آتش مشترك ، تمام آنھا دخالت داشتھ اند  و زیانبار شمرده است تمام تیراندازان را مسئول مي داند ،
  ) ۵٩. (عبارت دیگر ، اتالف بھ وسیلھ خط آتش مشترك وواحدي صورت پیذیرفتھ كھ ھمھ در ایجاد آن دخالت داشتھ اند

. كر گردیدشرایط نخست و دوم ھمان ویژگیھاي مسالھ در منطق فقھي است كھ در ابتدا ذ. با این حال ، بھ نظر نگارنده 
شرط . بدین معني كھ شرط اول ، بیاني دیگر از وجود علم اجمالي و شرط دوم ،بیانگر ویژگي شبھھ محصوره است 

سوم ، نیز در مقابل توضیح ویژگي این نوع مسائل ، یعني اقدام ھمزمان چند نفر و ناشناختھ ماندن عامل واقعي در میان 
آن است كھ اقدام ھمزمان افراد، یك عمل واحد جمعي تلقي گردد ، این اما اگر مقصود . جمعي محدود و مشخص است 

امر فرضیھ اي بیش نیست كھ فاقد دلیل اثباتي است و صرفًا بھ منظور توجیھ ذھني مسئولیت مشترك ابراز گردیده است 
  . ، در حالي كھ ھدف اصلي ، یافتن مبنایي واقعي در فقھ و حقوق براي تعیین حكم مربوط مي باشد

  
  راه حل نھایي فقھي  -  ١٨

اعمال والیت حاكم شرع در فقھ نیز ، در صورتي كھ قاضي نتواند خواندگان را بھ مصالحھ دعوت كند یكي از راه حل 
ھاي نھایي استناد بھ والیت قاضي شرع است كھ بر این اساس ، وي مي تواند حكم بھ توزیع جبران خسارت ھاي وارد 

ھرج و مرج و بھ منظور فصل خصومت ، با فرض مسئولیت در این صورت ، او مي تواند براي جلوگیري از . شده كند
  ) ۶٠. (مشترك براي خواندگان ، ھر یك را مسئول جبران نسبتي مساوي از خسارت تلقي كند

صاحب كتاب عناوین موارد متعددي را بھ عنوان مثال ذكر مي كند كھ فقھا معتقدند در این گونھ موارد ، حاكم از باب 
و تركھ كسي كھ وارث ندارد ، والیت در ) ع(ف مي كند ،مانند والیت او در مال امام والیت خویش دخالت و تصر

اجراي حدود و در قضاوت كردن میان مردم ،در اخذ مقاصھ از مال شخص غایب ، در اجبار كردن شخص ممتنع بھ 
د ، بھ عمومیت ادلھ اي كھ دال بھ تعبیر ایشان ، فقھا در این گونھ موار. پرداخت نفقھ و در طالق دادن زوجھ مفقوداالثر 

و در این صورت ، اخذ غرامت از مظنونان احتمالي در مسالھ مورد ) ۶١. (بر والیت حاكم شرع است ، استناد مي كنند
  . بررسي ،مي تواند یكي از اقدامات حاكم شرع جھت اجراي حكم لزوم جبران خسارت باشد

ھ اي مي داند كھ در آن نسبت بھ اثبات یا نفي یا كیفیت چیزي نزاع شھید اول ، معیار و ضابطھ والیت حاكم را ھر قضی
ھمچنین در ھر موردي كھ علما اختالف داشتھ باشند ، مانند ثبوت حق شفعھ یا نیاز بھ . و اختالف وجود داشتھ باشد 

ظھار ، این امور بھ حاكم  تعیین قیمت باشد ، مانند ارش و نفقھ ، یا در موردي كھ باید مھلتي تعیین گردد ، مانند ایالء و
  ) ۶٢(غایب ،مانند ودیعھ ھا و اموال پیدا شده ، از اختیارات حاكم است 

  : مال احمد نراقي نیز دو وظیفھ كلي براي حاكم بر مي شمرد 
  داشتھ ، حاكم نیز دارد مگر آن چھ بھ دلیل خاص استثناء شود ) ع(یا امام ) ص(ھر وظیفھ اي كھ پیامبر  -  ١
ري كھ بھ امور دنیوي یا اخروي مردم مربوط باشد و بناچار باید انجام شود و عقًال یا عادتًا نمي توان از انجام ھر كا - ٢

البتھ در صورتي كھ زندگي یا معاد یكي یا گروھي از مردم بھ آن وابستھ باشد و نظم امور دیني یا دنیوي . آنھا گریخت 
ن ، اجماع ، نفي ضرر یا ضرر ، نفي عسر و حرج ، نفي ایجاد فساد بھ شرعًا بدان جھت بھ آن منوط باشد كھ درباره آ

ضرر مسلمانان ، یا بھ ھر دلیل دیگري یا اذن شارع براي ورود در آن رسیده باشد و براي یك شخص یا گروھي معین 
ستھ شده باشد بي آنكھ امر یا نامعین ،تكلیفي قرار داده نشده باشد ؛ بلكھ تنھا لزوم انجام آن و اذن شارع نسبت بھ آن ، دان

  ) ۶٣(اینھا از وظایف فقیھ است . مورد تكلیف یا اذن ، شناختھ شده باشد
بدین ترتیب مي توان ، و بلكھ باید ، تعیین تكلیف نھایي در مسالھ ضمان سبب مجمل را نیز بھ قاضي و حاكم شرع 

  . واگذار كرد
  
  

  :منابع
  

  یادداشت ھا 
ولي اثري از  در این كتاب ھا ، غالبًا مبحث اتالف و تسبیب و قاعده مربوطھ بھ آنھا و نیز غصب مالحظھ گردید ،-١

برخي از منابع ، مانند جواھر الكالم ، العناوین و رسالھ في الغصب ، بھ تفصیل و با دقت ، بھ . مسالھ در آنھا یافت نشد
  . اتالف پرداختھ اند ولي مسالھ مورد نظر را مطرح نساختھ اندبررسي صورت ھاي مختلف موارد اجراي قاعده 

با این . فقھا درباره این كھ قاعده الضرر ، موجب ضمان عامل ورود ضرر مي گردد یا خیر ، اختالف نظر دارند -٢
-٣١۶، ص  ١سیر میر عبدالفتاح حسیني مراغي ، العناوین ، ج : حال ، برخي از ایشان بھ این ضمان تصریح كرده اند 

  ، موسسھ نشر اسالمي  ٣٢٢
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شرح  (؛ شھید ثاني ، الروضھ البھیھ  ٩٧- ٩۵و ص  ۴٣، ص  ۴٢محمد حسن نجفي ، جواھر الكالم ، ج : در فقھ  -١

؛ مصطفي محقق داماد ، قواعد فقھ  ٢٧،  ٢٣، ٢٢؛ ابوالحسن محمدي ، قواعد فقھ ، ص ١٠٨-١٠۵، ص ١٠، ج ) لمعھ
 -بھ بعد  ٢۴، ص  ٢؛ میرزا حسن بجنوردي ، القواعد الفقیھھ ،ج ١٢٩،  ١٢٣،  ١٢٢،  ١١۵، ص  ١، بخش مدني ، ج 

، ش  ١، ج ) ضمان قھري (ناصر كاتوزیان ، حقوق مدني ، الزام ھاي خارج از قرارداد : ھمچنین در حقوق موضوعھ 
  . ٢١٧، ص  ٨٧
عده غرور ، وجود ضرر بھ معناي مصطلح ، با این حال ، باید توجھ داشت كھ در برخي از قواعد مذكور ، مانند قا-۴

براي مطالعھ بیشتر رجوع . مورد نظر نیست و بھ نظر نگارنده ، تحمل نوعي غرامت ، براي استناد بھ آن كافي است 
و  ١۶٩،  ١۶۶در حقوق مدني ایران و فقیھ امامیھ ، ص ) قاعده غرور( محسن صفري ، فریبكاري و آثار آن : شود بھ 
١٧٠ .  
از سببیت در این جا ، مفھومي در برابر مباشرت در قاعده اتالف نسبت ، بلكھ مقصود ، ناشي شدن ضرر از  مقصود-۵

  . فعل شخص است
  . ٣۶،ص  ٢میرزا حسن بجنوردي ، القواعد الفقھیھ ،ج-۶
   ٣۶٧و ٣۶۶، ص  ١٩٧ش  ، ١ج  ناصر كاتوزیان ، ضمان قھري ، -٧
كتب فقھ ، استداللي و نیز قواعد فقھ در باب ھاي مربوط بھ اتالف ، تسبیب  براي مطالعھ در این باره ، مي توان بھ -٨

  . ،دیات،و غصب مراجعھ كرد
  . بھ بعد ٢٠٣،ش  ١ناصر كاتوزیان ، ضمان قھري ، ج : براي نمونھ  -٩
  . ٢٠٠ناصر كاتوزیان ، ھمان ، ش - ١٠
   ٣٧٠، ص  ١لطف اهللا ، جامع االحكام ، ج  - ١١
  . ٢٠١ھمان ، ش ناصر كاتوزیان ،  - ١٢
  . ؛ مثال مذكور ، در یك استفتاء مطرح شده است  ٣۴١، ص  ٢صافي گلپایگاني ، ھمان ، ج  - ١٣
  . ٢٠٠ناصر كاتوزیان ، ھمان ، ش  - ١۴
  ) در یك استفتاء( ٢٨٧و  ٢٨۶، ص  ٢١٨، ش  ٣سید محمد رضا گلپایگاني ، مجمع المسائل ، ج  - ١۵
) م  ١٩٨٧.(ق.ه  ١۴٠٧ي ، مجمع الضمانات ، بیروت ، عالم الكتب ، چاپ اول ، ابو محمد بن غانم بن محمد بغداد - ١۶

  . ١۶٩ص 
   ١٧٣ھمان ، ص  - ١٧
   ١۴٩ھمان ، ص  - ١٨
در توجیھ این نظرچنین اظھار شده است كھ در صورت اعمال قاعده اتالف ، نمي توان از ھیچ یك از مظنونان ،  - ١٩

و در ) یك بتنھایي مصداق قطعي و مسلم تلف كننده محسوب نمي شوندچرا كھ ھیچ  (جبران خسارت را مطالبھ كرد 
صورت اعمال قاعده الضرر ، بھ منظور جبران خسارت زیان دیده الزم مي آید كھ برخي از اشخاص غیر مسئول نیز 

  . خسارت بپردازند
؛ سید  ١٢۴-  ١٢٣ص .  ٢امام خمیني ، تھذیب االصول ، ج : براي مطالعھ بیشتر در این زمینھ رجوع شود بھ  - ٢٠

  . بھ بعد ۶٧، ص  ٢ابوالقاسم خویي ، مصباح االصول ، ج 
قطع (( از مباحث عقلي است كھ ذیل عنوان  بحث درباره ضرورت رعایت مقتضاي علم وجداني نسبت بھ تكلیف ، - ٢١
عدم ضرورت در كتب اصولي مطرح مي گردد و منشا ضرورت مذكور آن است كھ در صورت )) علم اجمالي (( و )) 

مخالفت قطعي با آن علم  بھ ھمین علت ،. ، اجتماع دوامر نقیض بھ دست مي آید كھ از نظر عقل ، امري محال است 
براي مطالعھ بیشتر ، مي . آن الزامي است ) و نھ صرفًا احتمالي ( ممنوع و رعایت قطعي  ،) بھ مفھوم اول ( اجمالي 

ھمچنین . این تحقیق بیش از این مقدار، گنجایش بحث ھاي مبنایي را ندارد توان بھ منابع پیشین رجوع كرد ، چرا كھ
ھدایھ المسترشدین في شرح معالم  شیخ محمد تقي بن عبدالرحیم ایران كیفي ،: رجوع شود بھ  عالوه بر كتب مذكور ،

  . ، بخش شك در مكلف بھ ) فاقد شماره صفحھ ( الدین ، چاپ سنگي 
باره این كھ آیا علم اجمالي علت تامھ براي رعایت معلوم باالجمال است یا صرفًا مقتضي آن در علم اصول فقھ ، در - ٢٢

  . ، بھ این مسالھ اشاره شده است  ١١در این مقالھ ، در بخش اخیر از شماره . است ، مباحثاتي صورت گرفتھ است 
ادي ، چھ قبل از تحقیق درباره تكلیف یا ، بھ نظر ایشان ، حتي در احكام عب ٧٧ھمان ، ص  سید ابوالقاسم خویي ، - ٢٣

اعم از حكمي و  مصادیق واقعي و چھ پس ازآن ، و نیز چھ درباره اطراف علم اجمالي و چھ نسبت بھ شبھھ ھاي بدوي ،
واضح است كھ در این نوشتار مختصر ، نمي توان این مسالھ را بھ . موضوعي ، ھمان حكم مذكور در متن جاري است 

رد و خوانندگان محترم ، در صورت ضرورت مطالعھ بیشتر ، مي توانند بھ منابع ذكر شده در تفصیل بررسي ك
  . اینتحقیق و مانند آنھا مراجعھ كنند

، ص  ۵۵، قاعده  ١دكتر صانعي ، ج : مترجم  ،) قواعد فقھ: عنوان ترجمھ شده ( شھید اول ، القواعد و الفواید  - ٢۴
٢٠١- ١٩٩   
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  . ٢۴٨ص  ، چاپ سنگي ؛ سید ابوالقاسم خویي ، ھمان ، ٢ص ) رسائل (فرائد االصول  شیخ مرتضي انصاري ، - ٢۵
، شرط معتبر بودن وضعیت سابق بھ این دلیل است كھ گاه تردید در بقاي  ٢۴٩ھمان ص  سید ابوالقاسم خویي ، - ٢۶

ین صورت ، برخي معتقدند حكم قبلي یا موضوع قبلي ، بھ جھت تردید در بقاي مقتضي آن موضوع یا حكم است كھ در ا
صورت ھاي دیگري نیز وجوددارد كھ در مبحث استصحاب ، در كتاب ھاي اصول فقھ . كھ استصحاب اجرا نمي شود 

  . ، مطرح مي شود
منتھي الداریھ في توضیح الكفایھ ، سید محمد جعفر جزائري : ھمراه با شرح آن ( آخوند خراساني ، كفایھ االصول  - ٢٧

  . ٢٩-٢٧و  ١٣- ٨ص  ، ۶، ج ) مروج 
  . ٢۴٩-٢۴٨، ص  ٢ شیخ انصاري ، ھمان ؛ سید ابوالقاسم خویي ، مصباح االصول ، ج - ٢٨
  . ٢۴٩سید ابوالقاسم خویي ، ھمان ، ص  - ٢٩
   ٣٢٨.  ٣٢٧ھمان ، ص - ٣٠
  . ٣٢٨ھمان ، ص - ٣١
  . ، توضیح آن كھ مثال ھا از نگارنده است ٣۴٠ - ٣٣٩ھمان ، ص  - ٣٢
فاقد شماره ( ھدایھ المسترشدین ، مبحث شك در مكلف بھ ، چاپ سنگي  محمد تقي بن عبدالرحیم ایوان كیفي ، - ٣٣

صاحب كتاب قوامع الفضول ، نیز ھنگامي كھ صورت ھاي .  ٣۴٠سید ابوالقاسم خویي ، ھمان ، ص ) صفحھ است
  : مختلف شك در مكلف بھ را بررسي مي كند در صورت سوم مي گوید

الثالث في محتملھا اي الوجوب و الحرمھ بدون امر ثالث ، بان داراالمر بین وجوب احد الفعلین و حرمھ االخر البین (( 
وجوب فعل و حرمتھ ، النھ الموضع الثالث من مواضع الشك في التكلیف و قدم تقدم ؛ و الحكم ھنا وجوب االتیان باحدھما 

ھ االحتمالیھ في كال التكلیفین اولي من الموافقھ القطعیھ في احدھما و المخالفھ و ترك االخر ، مخیرًا في ذلك ، الن الموافق
محمود بن جعفر : القطعیھ في االخر، ضروره قبح ارتكاب الضرر المقطوع احتیاطًا لدفع الضرر المحتمل كما الیخفي 

  . ، چاپ سنگي  ۴۶۵عراقي ، قوامع الفضول ، ص 
معلوم بودن حكم و تكلیف ، ولو  ھ اشاره شود كھ برایاجراي اصل احتیاط و اشتغال ،در این جا الزم است بھ این نكت - ٣۴

بھ صورت اجمالي ، یكي از شرایط ضروري است ؛ با این حال ، درباره آن چھ باید معلوم باشد میان علما اختالف نظر 
ت ، مشخص باشد و دیگران ، برخي مانند شیخ انصاري معتقدند كھ باید نوع حكم ، یعني وجوب یا حرم. وجود دارد

اعم از الزام در انجام فعل ( مانند آخوند خراساني و آیت اهللا خویي معتقدند كھ معلوم بودن جنس حكم ، یعني صرف الزام 
بھ نظر مي . كافي است تا مسالھ از مصادیق شك در مكلف بھ و مجراي اصل احتیاط تلقي گردد) یا الزام در ترك فعل
، یك تحلیل ذھني صرف است كھ در عالم واقع ، مصداق ندارد در حالي كھ احكام شرعي و تبادر  رسد كھ عقیده اخیر

سید محمد جعفر جزایري : براي مطالعھ بیشتر رجوع شود بھ . بھ نوع احكام توجھ دارد  ذھني در میان عرف عموم ،
   ۶و  ۵، ص  ۶مروج ، منتھي الدرایھ في توضیح الكفایھ ، ج 

   ٣۴١-٣۴٠ص . ھمان  سید ابوالقاسم خویي ،: بحث ھاي مستفاد از  - ٣۵
   ٣٧٠لطف اهللا صافي ، جامع االحكام ، ص  - ٣۶
منتھي الدرایھ في  سید محمد جعفر جزایري مروج ،: بھ نقل از (  ١٣٩آخوند خراساني ، حاشیھ الرسائل ، ص  - ٣٧

  )  ۶، ص  ۶توضیح الكفایھ ، ج 
قاضي موظف است كوشش كند حكم ھر دعوا را در قوانین مدونھ بیابد و ((  . :ا.ا.ج.ا.اصل یكصدوشصت وھفتم ق - ٣٨

اگر نیابد با استناد بھ منابع معتبر اسالمي یا فتاواي معتبر ، حكم قضیھ را صادر نماید و نمي تواند بھ بھانھ سكوت یا 
  )) .نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونھ ، از رسیدگي بھ دعوا و صدور حكم امتناع ورزد

 -  ١٣٩، ص  ۴٢دكتر صانعي ، قاعده  :مترجم ) قواعد فقھ : با عنوان ترجمھ شده ( شھید اول ، القواعد و الفوائد  - ٣٩
١۴٠ .  
   ٢١٩سوره بقرة آیھ  - ۴٠
   ١۴٠شھید اول ، ھمان ص  - ۴١
وضیح الكفایھ ، ج سید محمد جعفر جزایري مروج ، منتھي الدرایھ في ت چاپ سنگي ؛ فراید االصول ، شیخ انصاري ،- ۴٢
  . ٢٧، ص  ۶
: بحث مذكور در ھمین جا خاتمھ نیافتھ و مباحث دیگري را بھ دنبال دارد كھ براي مطالعھ بیشتر مراجعھ شود بھ  - ۴٣

  . بھ بعد ٢٧، ص  ۶سید محمد جعفر جزائري مروج ، منتھي الدرایھ في توضیح الكفایھ ، ج 
بھ نظر ایشان الزمھ معتبر نبودن قرعھ در موارد مشكل بھ . ه است تعبیر مذكور توسط صاحب عناوین ارائھ شد - ۴۴

رھا ساختن و تعطیل كردن حكم و تكلیف است كھ این امر مستلزم ھرج و مرج مي باشد و شارع  مفھوم فوق الذكر ،
 ٢۵١ ، ص ١عناوین ، ج : پس باید راه آشكاري عرضھ شود و آن ، جز قرعھ نیست . حكیم چنین وضعي را نمي پذیرد

  . ٢۵٢و 
   ١٠٨ - ١٠٠ابوالحسن محمدي ، قواعد فقھ ، ص  ٣۶٠ - ٣۵٢ص  میر عبد الفتاح مراغي ، - ۴۵
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فاقد شماره ( شیخ محمد تقي بن عبدالرحیم ایوان كیفي ، ھدایھ المسترشدین في شرح معالم الدین ، چاپ سنگي  - ۴۶
ورتي كھ از روش قرعھ استفاده شود باید سوگند بخش مربوط بھ شك در مكلف بھ برخي از فقھا معتقدند در ص) صفحات

محقق حلي ، ھنگام بحث درباره ادعاي چند نفر نسبت بھ یك . را نیز بھ آن ضمیمھ كرد تا قاضي بتواند حكم صادر كند
صریحًا اعالم مي دارد كھ در صورت فقدان دالیل اثبات ادعاي ھر یك ، در  - با ادعاي سھم ھاي مختلف در آن  -ملك 
قدار سھمي كھ مورد اختالف است قرعھ انداختھ مي شود و سپس كسي كھ قرعھ بھ نام اصابت مي كند باید سوگند ھر م

بخورد و اگر ھمھ مدعیان از سوگند خوردن امتناع ورزند سھم مورد اختالف ، بھ طور مساوي ، میان آنھا تقسیم مي 
ھمچنین شھید ثاني در مورد ) نگي بھ خط عبدالرحیم ، چاپ س ٣٣٣و ٣٣٢كتاب القضاء ،ص  شرایع االسالم ،. ( گردد

بینھ اقامھ كنند، با قبول قرعھ انداختن ، سوگند خوردن را نیز الزم مي شمرد و  در صورتي كھ ھر دو مدعي ، مذكور ،
اگر پس از امتناع كسي كھ قرعھ بھ نام او اصابت كرده است ، طرف دیگر نیز از اداي سوگند خودداري ورزد ، مال 

ایشان در تمام موارد مذكور در كتاب شرایع االسالم ،  با این حال ،. مورد ادعا بین آنھا بھ طور برابر تقسیم مي شود
 ١شرح لمعھ ، ج (قرعھ را مطرح نساختھ ، بلكھ ابتدا سوگند و در صورت امتناع ، تقسیم بھ تنصیف را بیان كرده است

  ) خط عبدالرحیم، چاپ سنگي بھ  ٢٨٩و  ٢٨٨، كتاب القضاء ، ص 
لطف اهللا صافي ، ھمان ؛ ایشان در ادامھ ، از نظر برھم زدن نظم عمومي جامعھ ، در مثال مربوط بھ سنگ پراني  - ۴٧

  . اشخاص پرتاپ كننده را مستحق تعزیر مي داند بھ سوي ماشین دیگري ،
  . بھ بعد ٣۵میرزا حبیب اهللا رشتي ، رسالھ في الغصب ، چاپ سنگي ، ص  - ۴٨
  . ۴٢ھمان ، ص  - ۴٩
. ان ابن ولیده زمعھ مني فاقبضھ: كان عتبھ بن ابي وقاص عھد الي اخیھ سعد بن ابي وقاص : عن عائشھ ، قالت  - ۵٠

اخب و : فقام عبد بن زمعھ ، فقال . ان اخي قد عھد الي فیھ : فلما كان عام الفتح ، اخذه سعد بن ابي وقاص و قال : قالت 
فقال . ابن اخي كان قد عھد الي فیھ! یال رسول اهللا : فقال سعد ) .ص(فنساوقا الي النبي . اشھ ابن ولیده ابي ولد علي فر

) : ص(ثم قال النبي ! ھو لك ، یا عبد بن زمعھ ): ص(فقال رسول اهللا .اخي و ابن ولیده ابي ولد علي فراشھ:عبد زمعھ 
صحیح بخاري ، ج ( … احتجبي منھ ) : ص(ح النبي ثم قال لسوده ، بنت زمعھ ، زو. الوالد للفراش و للعاھر الحجر 

  ) با اندكي اختالف (  ١/۶۴۶سنن ابن ماجھ ، ج : ؛ ھمچنین ) ٨/۴
القواعد : حاشیھ محمد الحسیني بر: بھ نقل از( سوده ام المومنین ، دختر زمعھ بن قیس و خواھر عبد بن زمعھ است - ۵١

  ) ١۴٠و الفواید،ص 
   ۵۶۵، ص  ١۴چاپ چھارم ،ج )  چاپ جدید( وسائل الشیعھ  - ۵٢
  . ٣۶۶-٣۶۴، ص  ١١٢، قاعده  ١قواعد فقھ ، ترجمھ القواعد و الفواید ،شھید اول ، مترجم دكتر مھدي صانعي ، ج  - ۵٣
   ٣۶٧.  ٣۶۶ھمان، ص  - ۵۴
   ٣۶٩،ص ٢٠٠، ش  ١ناصر كاتوزیان ، ضمان قھري ، ج  - ۵۵
دوره دكتراي حقوق  ٧٨-٧٧ناصر كاتوزیان ، تقریرات درس مسئولیت مدني تطبیقي ، نیمسال اول تحصیلي - ۵۶

  . خصوصي 
  ھمان - ۵٧
  ھمان - ۵٨
   ٧٨-٧٧ناصر كاتوزیان ، تقریرات درس مسئولیت مدني تطبیقي ، نیمسال اول تحصیلي : بھ نقل از  - ۵٩
میر عبدالفتاح حسین مراغي ، العناوین ، موسسھ النشر : شود بھ براي مطالعھ درباره والیت حاكم شرع مراجعھ - ۶٠

  . بھ بعد ۵۶٢، ص ٧۴، عنوان  ٢ج . ق.ه ١۴١٨االسالمي ، 
   ۵۶٣، ص  ٢عناوین ، ج  - ۶١
  ) ۵٧١و  ۵٧٠، ص  ٢بھ نقل از عناوین ، ج ( ، ١۴٧، قاعده  ۴٠۵، ص  ١القواعد و الفواید ، ج  شھید اول ، - ۶٢
  . ١٨٨و  ١٨٧، ص  ۵۴، عواید االیام ، عائده  مال احمد نراقي - ۶٣
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