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چكیده:
يكي از اهداف اجتماعي انسانها رسيدن به كمال وآسايش و دور ماندن از غرور و ضررهای ناخواسته است .دانشمندان اين رشته
به ،شيوههای مختلف در اين موضوع ورود كرده تا كاربران بتوانند مقصود آنان را درك و با كسب آگاهي و دانش حقوقي و
اجتماعي از هرگونه معامله غرری دور نگه داشته شوند .بديهي است كه ارايه كننده اين مباحث بايد به علوم مورد نياز اين رشته
از جمله علوم اجتماعي ،حقوق مدني ،قواعد فقه جزايي آشنايي داشته باشد تا بتواند مفهوم و مقصود واژه غرر و قاعده الضرر را
درك و آن را بيان و به ديگران منتقل نمايد .سوال مطرح اينكه ،متخصص اين رشته چگونه ميتواند ابتالی مردم به ضررهای
احتمالي را يادآور شود و با چه شيوهای خسارتهای پيشرو را با درك مفهوم برتر به مخاطب آموزش دهد .در اين نوشتار تحليل
مصداقي پيرامون واژه ضرر و تسبيب و تفاوت مفهوم قاعده غرور و اتالف و نقش آفريني بيمناسب اجماع دراثبات احكام را مورد
نقد و بررسي قرار ميدهد .در بيان اين مفاهيم از ديدگاه دانشمندان ادبيات ،فقه و حقوق برای درك بهتر مطالب نهايت بهره ارايه
ميشود.
اين پژوهش به روش كتابخانهای ،با تحليل منابع حقوقي به اين پرسش كه چگونه از ضرر دور بمانيم ميپردازد .با تاكيد بر اصول
و مباني و تعاريف قواعدحقوقي غرور ،تسبيب ،اتالف و الضرر بيان ميكند كه منافع و مضرات افراد جامعه كدام است و بر اين
نكته تصريح نمايد كه ميان قاعده غرور و تسبيب با وجوه اشتراك فراوان تفاوت آشكار وجود دارد .تجربه نشان ميدهد كه دانش
حقوق توانايي كامل در آگاهي مخاطبين جهت قرار نگرفتن در گرداب جهل و غرر و تلف را ندارد .از اينرو با استعانت از علوم
مشتركي چون علوم اجتماعي ،روانشناسي به دنبال آن است كه خسارت های ناشي از غفلت و ضرر را در جوامع رو به رشد به
حداقل برساند .در اين مقاله ضمن استفاده از شيوههای تحليل زباني برآنيم كه از طرح مسايل موازی اجتناب تا با دور ماندن از
روشهای تكراری نتيجه مطلوب حاصل گردد .اين نوشتار بر آن است كه با توجه به ديدگاه انديشمندان حقوق جزا كاربران را در
محاكم و داوریها راهنما بوده و در ارايه راه حل منازعات كيفری پاسخگو باشد.
واژگان كلیدي :اتالف ،تسبيب ،خسارت ،قاعده غرور ،الضرر
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مقدمه:
در بررسي مفاهيم قواعد اصولي چون ،قاعده غرور،اتالف ،تسبيب،الضرر مسايلي وجود دارد كه آشنايي با آنها ميتواند جلوگيری
از آسيب و خسارتهای متعدد را برای افراد جامعه در برداشته باشد .الزم بذكر است كه ،در همه نظامهای حقوقي مطالبه جبران
خسارت از داليل عقلي و مبنايي بزرگان آن قوم است .توجه به نكات ارزشمند اين مباحث دوری از ضرر و خطر را در پي دارد.
اين اطالعات ميتواند فرهنگ اجتماعي و حقوقي را در جامعه گسترش دهد .برای نمونه در امضای قراردادها ،استشهاد محلي،
شهادت در محاكم قضايي ممكن است مشكالتي را گريبانگير افراد نمايد .برای حل يک مساله حقوقي ناخواسته درگير چند
مشكل ديگر شويم .اگر در شهادت شهود عليه فردی كذب آن به هر دليلي بعد از صدور رای قاضي مشخص شود ،بايد خسارت
وارده بر محكوم عليه توسط شاهد جبران گردد ،مادری كه بر اساس لطف و وظيفه برای نيل به آرزوی ديرينه والدين اقدام به
عقد دختری برای فرزند دلبندش نموده و پسر به هر دليل اين همسر را نپذيرد بايد نصف مهريه را بپردازد .هرگاه در مراسم
خواستگاری يكي از والدين با مخالفت خود موجبات برهم زدن مراسم و به نتيجه نرسيدن آن شوند در صورت شكايت طرف
مقابل جبران هزينه و خسارت وارده امری بديهي است .در معامالتي كه بر اثر رفاقت در ترغيب مشتری سخن رانده و كاالی مورد
نظر را وصف كردهايم ،مطابق قانون مدني ايران ماده  386اگر كاالی مورد معامله از نظر مقدار مشخص باشد و درهنگام تسليم
به همان ميزان نباشد مشتری حق دارد معامله رافسخ نمايد .بنا بر نظر بعض فقها خريدار ميتواند از مباشر بعلت فراهم كردن
شرايط غفلت كه موجبات ضرر مشتری را مهيا كرده طلب خسارت نمايد .آنچه مردم را از شركت در كارهای خالف قانون باز
ميدارد ،وجود قوانين متعدد نيست بلكه عناصر متعدد جرم است كه بزهكار را بر اين امور ترغيب مينمايد برای نمونه عنصر
رواني ارتكاب جرم چه عمدی و يا غير عمد با استناد به ماده  125قانون مجازات كه لفظ جرم را بدون هيچ قيد وشرطي ذكر
ميكند ميتواند يكي از آن علل باشد( اردبيلي .)44 :1397 ،از آنجا كه وقوع جرايم داليل متعدد دارد از جمله فقر ،جهل ،نبود
فرهنگ در حالتي كه اين پديدهها ميتواند از ناحيه عالمان و مسولين بيعمل باشد برای روشن شدن موضوع به اين تمثيل توجه
كنيد در بحث سببيت و طريقيت امارات ،وجود اماره اگر از باب سبيت حجت باشد با تاكيد بر پذيرش شيوه طريقيت از طرف
مقابل نه تنها مشكلي را حل نكرده بلكه مكلفين را از انجام عمل مناسب دور خواهيم كرد (واليي )202 : 1387 ،بر اين اساس
برای اسقرار يک نظام حقوقي پايدار راهي جز مراجعه به عرف نخواهد ماند .تقسيم جامعه به سياه و سفيد نه تنها حالل مشكل
نبوده كه خود مشكل آفرين خواهد شد .رعايت اصل تدريج و مداومت در ايجاد فرهنگ قانون پذيری يكي از راههای برون رفت
اين معضل اجتماعي است .استفاده از شيوههای خرد ورزی حكمای مسلمان و عبور از ابرهای تيره متعصبانه و تمسک به حكمت
ايراني امثال سهروردی و ابوسعيد ابوالخير يكي از راه حلهای ساخت فرهنگ نوين اجتماعي است .جوامع پيشرفته با اجتناب
حداقلي از سيستمهای دولتي و تكيه بر آرا مردمي و مراجعه به عرف اجتماعي راه حل برون رفت اين مساله را فراهم خواهند
كرد(سامي.) 124 :1397 ،
اندك اندك آب بر آتش بزن

تا شود نار تو نور ای بوالحزن (موالنا)72 : 1363 ،

پیشینه بحث:
علم اصول فقه كه قواعد مختلفي را در خود جمع دارد ،با عنوان اصول استنباط شناخته ميشود .مطالب پراكنده اين علم از قرون
اول اسالمي و با رونق علم فقه و تفسير و كالم به مرور مورد استناد علما و دانشمندان علوم اسالمي قرار گرفت .در شيوه نوين و
آكادميک با تاسيس دانشكده معقول و منقول دانشگاه تهران با دعوت از بزرگاني چون بديع الزمان فروزانفر ،ابوالقاسم گرجي و
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سيد جعفر شهيدی علوم اسالمي چون فقه و اصول و كالم در دانشگاه مطرح شد .در شيوه سنتي و قديمي نخستين كسي كه به
قاعده غرور در كتاب خود مبسوط در ابواب غصب و عاريه و نكاح توجه كرده ،شيخ الطايفه طوسي در قرن پنجم هجری است.
وی از كلمه "النه غره" استفاده كرده است( سرخسي .)1414:254،بعد از وی اصحاب لغت و فقه از اين قاعده در ابواب معامالت
و تجارت ،نكاح ،هبه ،عاريه استفاده كردهاند (فاضل )298 :1383 ،از دانشمنداني كه تحت تاثير شيخ طوسي در كتب خود از
قاعده غرور نام بردهاند ،ابن ادريس در كتاب سراير ،حلي در قواعد و صاحب كتاب ايضاح فخرالمحققين است .از ديگراني كه
پيرامون غرر سخن گفته ،دركتاب لمعه دمشقيه شهيد ثاني و كركي دراثر ماندگار خود به مناسبت در بحث قاعده تسبيب به
شرح قاعده غرور پرداختهاند(محقق داماد .)163 : 1392 ،
سوال اصلی و فرعی:
 -1از قواعد اصولي درعلم حقوق و شاخههای مختلف چون آيين دادرسي ،جزای اسالمي و حقوق خصوصي تا چه ميزان استفاده
شده است؟
 -2مباني قاعده غرور با قاعده تسبيب در جبران خسارت چگونه قابل جمع است؟
 -3مغرور جهت اخذ خسارت ميتواند به فروشنده و مباشر و فضول مراجعه نمايد كداميک در اولويت ميباشند؟
 -1دیدگاه اهل لغت
غرور در لغت به معنای امری كه مايه جهل و غفلت انسان شود(معجم الوسيط  .)648: 1387،غرامت مصدر غرردر لغت به معني
خسران و زيان و خسارت و مشقت است .نهايت كلمه دادن مال از روی كراهت است(لنگرودی)1385:488 ،
غُرُور و غرر در قرآن:
فريب دادن .تطميع به باطل .غَرور(بفتح غين) :فريب دهنده (قرشي1371،ش .)93/5 :در آيات « وَ غَرَتْكُمُ الْحَياةُ الدُنْيا؛ زندگي
دنيا شما را فريفت» (جاثيه « )35/وَ غَرَتْكُمُ الْأَمانِيُ؛ آرزوهاى باطل شما را فريفت» (حديد .)14/غرور چيزى كه انسان را فريب
دهد از مال ،جاه ،شهوت و شيطان ( ابن فارس1404،ق176/6:؛ راغب1412 ،ق604/1:؛ ابن منظور1414،ق12/5:؛
فيومي1414،ق445:؛ سعدی ابوجيب1408 ،ق «- )22:فَال تَغُرَنَكُمُ الْحَياةُ الدُنْيا وَ ال يَغُرَنَكُمْ بِاللَهِ الْغَرُورُ» (فاطر 5/و لقمان.)33 /
«وَ غَرَتْكُمُ الْحَياةُ الدُنْيا»(جاثيه )35/وَ غَرَكُمْ بِاللَهِ الْغَرُور» (حديد« .)14/يا أَيُهَا الْإِنْسانُ ما غَرَكَ بِرَبِکَ الْكَرِيمِ» (انفطار)6/؛ غَرَكَ در
معنى الزم بكار رفته كه معنای جرئت در ضمن آن نهفته است .زيرا الزمه فريفته شدن جرئت و جسارت بهخداست يعنى اى
انسان چه چيز تو را بر عصيان پروردگار مغرور كرد (جرات داد)؟
غرور به ضم اول در آيات زير آمده است
« يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَيْطانُ إِالَ ُغرُوراً» (نساء)120/؛« -وَ مَا الْحَياةُ الدُنْياإِلَا مَتاعُ الْغُرُورِ» (آل عمران)185/؛« -إِنِ
الْكافِرُونَ إِلَا فِي ُغرُورٍ» (ملک« -)20/و إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَذينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَ َعدَنَا اللَهُ وَ رَسُولُهُ إِالَ ُغرُوراً» (احزاب)12/؛-
«يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ ُغرُوراً»(انعام ،)112/گاه غرور مصدر است براى مفعول :كافران نيستند مگر فريفته شده گاه
از براى فاعل است :زندگى دنيا نيست جز متاع فريبنده .واژه غرور را به مقام ،ثروت ،شهوت و نفس اماره كه انسان را فريب داده
و مغرورمي سازد به شيطان تعبيركردهاند زيراخبيثترين فريبندهها شيطان است و در توصيف ديگر ،اين لغت به دنيا تعبيرشده
چون دنيا ميفريبد و زيان ميزند و ميگذرد؛ «الدنيا تغر و تضر و تمر»(راغب1412 ،ق)604 :
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غرور نزد فقهاء
معنای غرور نزد فقهاء از معنای لغوی آن گرفته شده «غرور» فعلي كه موجب ضرر و زيان ديگری شود البته اين فريب در اثر
عمل و يا قول شخصي است كه او را فريب داده؛ اگرچه قصد فريب نداشته و يا جاهل باشد؛ درتحقق عمل،به دارا بودن قصد
نيازی نيست ،فرد زيان ديده ميتواند به تلف كننده مراجعه كرده وطلب خسارات نمايد(بجنوردی ،بي تا.)225 :
انواع غرامت:
-1ضمان -2رسيدگي جنگي -3مدني -4كفالت كيفری و مالي
غرر به فتح اول و دوم در فقه مدني از دو ركن اساسي برخوردار است ،عناصر غرر عبارتند از -1 :جهل  -2احتمال ضرر
بر اساس جمله مشهور"نهي النبي عن بيع الغرر" و مطابق ماده  190قانون مدني هرگاه احتمال ضرر منتفي باشد معامله غرری
نخواهد بود .در فقه بيعي غرری است كه در آن احتمال جهل و ضرر وجود داشته باشد.
غرم به ضم اول و سكون ثاني در فقه غرامت و خسارت را گويند .عبارت مشهور"من له الغنم فعليه الغنم" كه به نظريه مسوليت
موضوعي يا خطر معروف است ،اين معني را در ذهن منعكس ميكند كه غنيمت تابع غرامت است يعني كسي كه غنايم را ميبرد
الزم است متحمل غرامت همباشد .عبارت غرما جمع غريم به معني غرامت ديده در باره بستانكاران در ماده  519قانون تجارت
جهت بستانكار مفلس و ورشكسته بكار ميرود.
 -2مفهوم قاعده غرور:
در هر معامله سه ركن اساسي وجود دارد -1 :خريدار  -2فروشنده  -3كاال
به موجب هر خريد و فروشي طرفين بايد متعهد بر صحت داد و ستد خويش باشند .هرگاه غرامتي در اثر جهل و ناداني و غفلت
به طرف مقابل اصابت كند ،گول زننده ضامن و بايد از عهده خسارت برآيد و در موارد غبن فاحش معامله باطل است .به موجب
اين قاعده با فرض جبران ضرر و زيان حاصله شخص اول ،فريب دهنده غار و شخص دوم فريب خورده مغرور و قاعده ،غرور
ناميده ميشود  .قاعده غرور در مكاتب فقهي شيعه ،اهل سنت ،ظاهريه و زيديه معتبر شناخته شده است(محقق داماد:1395 ،
 .)163نكته قابل ذكر آنكه الزم نيست شخص اول قصد فريب داشته باشد ،بلكه اگر فعل از او صادر شود كه موجبات فريب
ديگری فراهم گردد ،برای تحقق غرور كفايت ميكند .ممكن است كه شخص اول هم خود فريب خورده باشد .مهم تحقق ضرر
و بروز تلبيس است .واژه غار بمعني فريب دهنده با آنكه اسم فاعل است قصد در آن شرط نيست .صدق عناويني چون نشستن
برای كسي كه با قصد ننشسته اشكال ندارد .تحقق صفت فريب با علم به غرر و وقوع ضرر تدليس محسوب ميشود و لو با سكوت
يكي از طرفين توام شود(فاضل لنكراني )221 :1383 ،علم و اطالع به دارا بودن جهل و بيخبری از موضوع مورد نظر از طرف
مغرور موجبات غرور را بر طرف ميكند .اين آگاهي و هوشياری فريب دهنده است كه در صدق فريب ارزشمند ميشود در
صورتيكه جهل مغرور بصورت بديهي در عنوان قاعده نهفته است .علم مغرور نافي رجوع به غار برای جبران خسارت است
(بجنوردی ،بي تا )277 :در صورت جهل طرفين صدق غرر محل اشكال است وطرح فرض خدعه در اين گونه موارد بيوجه
ميباشد .با وجود اينكه به قصد و اراده فريب دهنده در اينگونه موارد نيازی ندارد ،از نظر حقوقي اخذ خسارت بطور جدی مطرح
و حق خسارت و ارش در چنين معامالتي امری بديهي است (فاضل لنكراني.)222 :1383 ،
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 -1-2مبانی قاعده تسبیب
بين قاعده غرور و تسبيب برغم تشابهات فراوان اختالف زيادی وجود دارد ( محقق داماد166 :1392 ،بحث تسبيب بطور معمول
تحت عنوان قاعده اتالف مطرح ميشود .زيرا تسبيب خود نوعي اتالف است .با اين تفاوت كه در اتالف شخص بطور مستقيم
مبادرت به از بينبردن اموال يا كاال مي نمايد ،در حالي كه در تسبيب عمل با واسطه سبب از ميان رفتن اموال ميشود .برای
نمونه جهت تحقق قاعده اتالف در تصادف شخص با اتومبيل به شرط مقصر بودن مسول خسارت وارده بوده و متلف ناميده
ميشود .درفرض قبل جهت تحقق تسبيب در مثال شخصي كه با ايجاد مانع موجبات تصادف اتومبيل ديگری را فراهم كرده،
مسبب ناميده ميشود .وجه تفاوت اين دو قاعده را در مقايسه علت تامه و ناقصه آنها ميتوان بوضوح شناخت .در علت تامه چهار
علت فاعلي و مادی و صوری و غايي بصورت مجتمع نقش آفريني ميكنند ،در حاليكه در علت ناقصه بطور معمول علت فاعلي
را در مجموع عوامل نداريم .در بحث مورد نظر پيرامون قاعده اتالف هر چهارعلت موجودند .در قاعده تسبيب علت فاعلي بداليل
متعدد مخفي است .از تفاوت ديگر اين دو قاعده ،برای تحقق يک عمل حقيقي ،فعل ويا ترك آن عمل ميتواند نقش اساسي
داشته باشد .در قاعده اتالف فقط فعل مطرح است و ترك فعل تاثيری ندارد .با كمي تامل متوجه ميشويم كه در قاعده تسبيب
زيان باواسطه متوجه غير ميگردد ،درصورتيكه در قاعده غرور و اتالف با ترك فعل هم زيان قابل تحقق و تصور
است(سرخسي .)1414:157،نكته قابل ذكر آنكه سخن از تفاوتهای دو قاعده اتالف و تسبيب تا قبل از قرن پنجم هجری در
متون فقهي شيعيان يافت نميشود .با طرح اين سخن در كتب شيخطوسي ابنبراج از تفاوت اين دو قاعده در كتاب ينابيع
الفقهيه مطالبي مطرح مينمايد (ابنبراج)190 :1406،سرخسي از علمای اهل سنت معاصر طوسي متوفای  490هجری در اين
موضوع در آثار خود به طور گسترده سخناني بيان كرده است(محقق داماد .)118 :1392،با جمع مطالب فوق به اين نتيجه
ميتوان رسيد كه در بيان اصل قاعده تسبيب و وجود آن در ميان علما نه تنها اختالفي وجود ندارد بلكه موجوديت قاعده مورد
تاييد علمای اين فن ميباشد(نجفي ،بي تا .)46:
 -2-2مفهوم قاعده تسبیب:
قاعده تسبيب از دو عنصر :الف)دخالت عمد و قصد ب)اجتماع مباشر و مسبب تشكيل شده است.
در كتاب وسايل الشيعه از امام صادق نقل ميكند "كل شي يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه "(حر عاملي1403،
 )181:بر اين اساس معيار درصدق قاعده تسبيب ،انتساب است .گاه عناصر و مفاهيم عرفي و عقلي در قواعد اصولي فاقد منطق
حقوقي ميگردند .در اين قاعده عالوه بر مسبب مي توان به عاملي بنام مباشر توجه نمود .هرگاه مسبب و مباشر با هم جمع
شوند ،مباشر نسبت به مسبب در ضمان مقدم است ،مانند حفر كننده چاهي كه اسباب حفاری را فراهم كرده ،مسبب است .اگر
كسي توسط ديگری درهمان چاه به قتل برسد پرتابكننده كه مباشر است در تحقق قتل اقوی دليل ضامن بودن قلمداد شده
و در طلب مجازات اولي است .معيار انتساب عمل است مگر در شخص مكره .بعض از علمای حقوق معتقدند در قاعده تسبيب
عمل منتسب به مسبب است ،مانند زمانيكه شليک گلوله توسط سرباز به امر فرمانده صورت گرفته ،فرمانده مقصر است .البته
جرم سربازدر قتل مسلم است در مرتبه مباشر به جزای او رسيدگي ميشود .در باره ضامن بودن هر يک از وجوه مفروض در
قاعده تسبيب دو قول مطرح است:
-1عمل باعث ضمان -2مباشر اقوی از سبب ،كه هر كدام در جايگاه خويش با مصاديق متفاوت موثرند .در تمثيل سازنده چاقو
و ضارب مسوليت قتل بعهده مباشراست و در قضيه طبيب حاذق و داروی سمي پرستاری كه منجر به فوت مريض شده مرگ
بيمار از عهده پرستار كه علي الظاهر مباشراست سلب ميگردد .و نظريه عمل باعث ضمان دراينجا مطرح ميشود .در بحث اتالف
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منافع در صورتيكه خريداركوتاهي كرده ترديدی نيست كه مقصر است ودر صورت تقصير خسارت بعهده تالف است و در صورت
دارا نبودن قصد و عمد جبران خسارت بعهده فروشنده است .دكتر كاتوزيان در بحث اجتماع اسباب در حفر چاه بدون مجوز
سبب را مقدم در تاثير ميداند و مقني را مقصر ميشناسد(كاتوزيان ) 280 :1395،اين نظريه در قرون گذشته توسط عالمه
حلي مطرح شده وی در اجتماع اسباب معتقد است همه سببها ضامناند .صاحب جواهر و ايت اهلل خويي با فرض متعدی بودن
هردو و نبودن دليل ،سبب مقدم را ضامن ميدانند .در مقابل اين قول عدهای را نظر چنين است كه سبب موخر ضامن است.
آخرين نظريه دليل چهارم است كه سبب اقوی را ضامن ميداند .ميتوان از جمع چهار نظريه فوق به اين نتيجه رسيد كه اقوی
بودن در تسبيب يک اصل است.
 -3قاعده اتالف:
اتالف در اصطالح از بين بردن مال ديگری است الزم است جهت تحقق فعل اتالف ،شخص هدفدار و از قبل هدايت شده
باشد(لنگرودی )5 :1385 ،در ماده 328قانون مدني دارا بودن قصد ،عمد يا غير عمد بودن در اتالف تاثيری ندارد .در ماده 389
همان قانون اتالف بمعني اعم را مورد نظر قرار داده و در معني اخص.اتالف در حقوق جزا مختص اشيای منقول است ( مواد
 241تا  ) 257قانون كيفری عمومي بر اساس ديدگاه فقهای شيعه معتقداند كه موجبات ضمان قهری را سه عامل زير فراهم
ميكند.
-1ضمان يد -2اتالف -3تسبيب
بر اساس آموزههای قراني "فمن اعتدی عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی عليكم (بقره )190 ،هر كس مال ديگری را تلف كند
ضامن است منظور از مثل در آيه جبران بصورت مثلي و يا قيمي است.
عبارت مشهور "من اتلف مال الغير فهو له ضامن"(نجفي ،بي تا )60 :صريحترين متن در بيان مباحث فقهي قاعده اتالف است.
ميدانيم كه اتالف يا حقيقي است و يا حكمي ،آنجا كه كسي مال را بطور كلي از بين برد مثل سوزاندن فرش مصداق اتالف
حقيقي است و از مصاديق اتالف حكمي ماليت مال را نابود كردن در حاليكه اصل مال باقي باشد .مانند جلوگيری از فروش
كاالی فاسد شدني كه از مصاديق اتالف حكمي شمرده ميشود .من اعتدی در آيه از نوع ضمان عدواني و قهری است كه شامل
اتالف حكمي ميباشد .برای نمونه مال را به نحوی محبوس نمايد كه از قيمت بيفتد ،اسكناسها را به بانک عرضه نكند تا از
اعتبار فاقد شود .نكته قابل تذكر در اين باره اينكه ضمان واقعي با ضمان قراردادی متفاوت است با تلف كاال متلف ضمان واقعي
پيدا ميكند .در مقابل ضمان عقدی يا قراردادی كه براساس شروط مطرح در پيمان بصورت قرار دادی ميان طرفين منعقد
ميشود .در تعريف واژه ضمان ،هرگاه برای جبران خسارت كاالی تلف شده ضامن بتواند مثل آن كاال را تهيه كند ضامن مثل
است و در غير اين صورت بايد قيمت كاال را بپردازد .صرف نظر از شرع و عرف ،مبنای عقالی قوم بر آن است كه در اتالف مال
غير،همواره صاحبان خرد در حقوق عمومي و خصوصي متلف را ضامن ميدانند و اين بنای عقال در همه سطوح اجتماعي بكار
ميرود.
-1-3تفاوت ضمان اتالف با ضمان ید:
در تحقق ضمان اتالف محورعمده مسوليت متوجه از بين بردن مال ديگران است.كسي شيشه اتومبيل ديگری را بشكند بدون
آنكه در اتومبيل تصرفي داشته باشد .در هر صورت ضامن است چه با قصد ويا بدون قصد و نيت ،بر خالف ضمان يد كه مسوليت
متوقف بر اتالف و از بين بردن مال نيست بلكه صرف تصرف و استيال بر اموال غير ،موجبات ضمان را فراهم ميكند .كسي كه
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با وجود استيال كااليي را از بين ببرد از دو ناحيه ضامن است .از طرفي مطابق قاعده ضمان يد اين شخص ضامن است واز طرف
ديگر مطابق قاعده اتالف تحقق ضمان چنين فردی را تاييد ميكنند .همانگونه كه قبال مطرح شد گاه ضمان يد و ضمان اتالف
با هم جمع ميشوند .موضوع مورد بحث در اين جايگاه كه از مصاديق اجتماع دو نوع ضمانت است ،به نحویكه در آن واحد
شخص شامل هر دو ضمان يد و اتالف ميباشد .بطور مثال كااليي را نزد امين به امانت گذاشتهايم ،شخص سومي كاال را تلف
ميكند هر چند ضمان بر متلف است اما حق مراجعه به امين به قوت خود باقي است .خسارت ديده ميتواند به هر كدام از دو
نفر رجوع كند و دراين موضوع مختار است.
-3-2نقش قصد و عمد در ضمان اتالف:
از بديهيترين مسايل اصولي و حقوقي توجه به اين نكته است كه عنصر عمد و قصد در ضمان اتالف به هيچ وجه دخالت ندارد.
اين موضوع را در قانون مدني ايران ماده  328تصريح و تاكيد مينمايد" .هرگاه مال ديگری را تلف كرده ضامن كاالی تلف شده
هستيم در اين حالت اگر كاال مثلي است ناچا ر به تهيه مانند آنيم و اگر شي از جمله كاالهای قيمي قرار دارد الزم است قيمت
آنرا بپردازند .خواه از بين بردن از روی عمد بوده باشد يا عمدی در كار نباشد .اگرعين كاالی مورد نظر موجود باشد يا از جمله
مواردی است كه بحث منفعت مطرح باشد .در صورتيكه كاال ناقص يا عيبدار گردد پرداخت ارش بر او واجب ميشود و وی
ضامن نقص قيمت مال مورد بحث ميگردد" .از آ نجاكه مفهوم اتالف با تلف تفاوت دارد .علل سماوی از ميان رفتن اشيا را
نميتوان اتالف دانست .شكارچي گوسفندی را بجای شكار از ميان برده ضامن است با آنكه قصدكشتن گوسفند را نداشته است.
در ضمان اتالف صرف مقصر بودن شرط نبوده و برای اثبات جبران خسارت كفايت نميكند .اما انتساب عمل به فاعل ،شرط
ضمان اتالف است .انتساب ،پيش شرط اركان اصلي قاعده ضمان است كه بايد احراز شود .خياط در هنگام برش پارچهای كه
منجر به از بين رفتن مقداری ازآن شده ضامن است ،هر چند قصد و عمدی در كار نبوده زيرا انتساب عمل برش به او محرز
ميباشد .با توجه به مواد  329 – 328و  330قانون مدني ايران اين موضوع در مورد باربری كه در حين حمل كاال دچار لغزش
شده و سقوط او موجبات تلف كاال را فراهم كرده صادق نيست .با توجه به شغل حملكننده كه باربری است و حرفه تخصصي
وی حمالي است و عمل حمل منسوب به اين حرفه است ،بر اين اساس باربر ضامن نخواهد بود.
-3-3نقش اجماع در تثبیت قواعد اصولی:
اجماع در لغت به معني اتفاق و در اصطالح فقهي از منظر فخر رازی اتفاق علما حل و عقد است( محقق داماد.)91 :1385 ،
اجماع نزد اهل سنت در كنار كتاب و سنت از منابع استنباط احكام قرار دارد .در فقه اماميه اجماع مستقال در رديف كتاب و
سنت نبوده ،بلكه وقتي كاشف از رای معصوم باشد معتبر است .از مسايلي كه همواره در مباحث فقهي و اصولي در خالل نوشتهها
و در كالسهای درس حقوق بر آن تاكيد و تصريح نموديم اينكه استفاده از اجماع برای اثبات مساله علمي در قرن  21ميالدی
نه تنها منطقي نيست كه بازگشت به دوران تاريک انسداد باب علم و علمي است .اگر اجماع در كتب اصولي از منابع فقه و در
رديف كتاب و سنت قرار ميگيرد به دليل متابعت از روش پيشينيان است(همان .)92:موضوعي كه همواره يكي از چهار مستند
علما در احكام فقهي بوده و از گذشتههای دور بصورت تقليد در كتب قرون چهار و پنج هجری مطرح شده و رسايل فقهي
دورههای بعد را پر كرده اجماع است .اگر گروه كثيری از علما در زمان واحد بر امری اتفاق نظر داشتند ،اما دليلي بر موافقت
معصوم بر آن نبود اجماع نبوده و مثبت حكم شرعي هم نخواهد بود( ميرزای قمي )1363:346،اجماع در فقه اماميه دليل
مستقلي نبوده و در واقع جزيي از سنت است .هرگاه مردم در مساله ای به وحدت رای برسند آرا آنان تحت تاثير عوامل اجتماعي،
آداب و سنن و فرهنگ بشری بوده و اين اتفاق نظر حجيت دارد ،اما اجماع نبوده و تحت قاعده بنایعقال قرار ميگيرد(محقق،
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 .)92 :1385استفاده از واژه اجماع در اثبات ادله بدون توجيه علمي است .نيک ميدانيم اجماعي كه فقيه به آن استناد ميكند،
منقول است و يا محصل .با وجود تشتت و اختالف آرا ،صرف نقل بدون احراز صحت و وثاقت گوينده كاری ابتر است .شيخ
انصاری در كتاب فرايد االصول(رسايل ) از  12نوع ادعا شده فقها از طرق تحصيل اجماع به سه مورد بسنده كرده است-1 .طريق
حسي يا تضمني ( اجماع دخولي ) -2طريق لطفي  -3طريق حدسي اجماع مورد استناد اگر محصل باشد كه در دوره غيبت
امری حاصل نشدني و ادعای غير قابل قبول است ،اين توصيف ازاجماع گويي فقط به كارعصر حضور خواهد خورد كه از بحث
امروز جامعه سالهای  1400شمسي بيرون است و بر طرف كننده مشكلي از مسايل روز جامعه نبوده بلكه مشكل آفرين هم
خواهد بود و بكار علوم امروز نخواهد آمد.
اجماع محصل كه مبادرت به رای معصوم شرط حصول آن است امری ناشدني قلمداد ميشود .اجماع منقول كه از ديگری نقل
قول شده متزلزل و يقين آور نيست .اجماع سكوتي به امری كه هيچكس با آن مخالفت نكرده اطالق ميشود به گفته عالمه در
شرح تجريداين نوع از اجماع نزد اصحاب پذيرفته نيست(ميبدی .)228 :1371،نوع ديگر اجماع مستند است كه اين اجماع
مستند به داليل لفظي است نزد اماميه به هيچ وجه پذيرفته نيست ،از اين رو به حقوقدانان جوان پيشنهاد ميشود كه دربيان
مستندات قواعد از كتاب و سنت و عقل بهره گيرند و بجای مستند اجماع شيوه عرف و سيره بزرگان حقوق را مالك كار خويش
قرار دهند .در تاييد اين سخن كالم محقق داماد در باره قاعده غرور راهگشا است" .اجماع فقها نميتواند به عنوان يكي از
مستندات فقهي قاعده غرور به حساب آيد"( همان )166 :خواجه نصير طوسي در كتاب كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد از
اجماع لطفي سخن گفته و معتقد است كه لطف امام شامل حال امت ميشود و امام در مسايل اختالفي به كمک شيعيان خواهند
آمد .شيخ طوسي در كتاب عده االصول اصل قاعده لطف را كه از مباني علم كالم است مورد بحث و استناد قرار ميدهد .در
اجماع حدسي محقق قمي در قوانين االصول ميگويد اگر اجماع يا اتفاقي در امری شرعي يافت شد با توجه به اختالف عمده
فقها بايد اين اتفاق از قرن اول هجری تا كنون حاصل شده باشد كه امری محال است( .ميرزای قمي:1363 ،مبحث اجماع) با
توجه به اين مطالب استفاده از مستقالت عقليه و شيوه عرفي را مي توان جايگزين مناسبي برای اجماع قرار داد .برای نمونه در
روايت رفاعه( النها دلسها) تدليس زوجه كه دارای اوصاف مذكور در عقد نبوده موجبات بطالن عقد را فراهم ميكند .اين مساله
ميتواند مصداق مناسبي باشد برای تمسک به عرف در تحقق تدليس و غرر دربطالن معامالت ،اين تمثيل مطلبي عقالني است
كه بدون مراجعه و استناد به اجماع قابل فهم است .كاربر حقوقي چنين برداشت عرفي را نه تنها ميپذيرند بلكه از نظر عقل
وعرف آنرا قابل استفاده ميداند .حقوقدانان كه برای اجماع اعتباری قايل نيستند آنرا به عنوان منبع علم حقوق نپذيرفتهاند.
اصولي سرشناس محمدرضا مظفر در كتاب اصول مظفر ميآورد كه دكترين حقوقدانان مانند اجماع يكي از منابع فرعي است
كه پيروی از آن الزم و ضروری نميباشد( مظفر )231 :1390 ،دكترين يكي از منابع حقوق است( نصيری )13 :1400 ،مالک
ابنانس مي گفت فقط اجماع اهل مدينه حجت است .لذا از نظر اماميه اجماع از آن جهت كه اجماع است ارزش علمي ندارد.
اجماع كاشف از قول معصوم همان رای معصوم است كه قسمتي از سنت خواهد بود و نميتوان آنرا دليل جداگانه در مقابل قرآن
و حديث بكار برد(مظفر )202: 1390 ،صاحب معالم معتقد است اجماعهايي كه پس از شيخ طوسي ادعای تحقق آن شده
شهرت است(محمدی.)183 :1391 ،
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-4-3نمونههاي اجماع در ادوار گذشته:
مصاديق مورد توجه فقها در دوره اسالمي از تحقق اجماع و يا ادعای آن ميتواند راه گشای مناسبي برای درك بهتر موضوع
شود-1شرط طهارت مولد قاضي از نمونههای مشهور ادعای اجماع است كه متاسفانه فاقد دليل نقلي و دليل عقلي
است(محمدی-2 )176 :1391،تقليد از ميت :فقها تقليد ابتدايي از مجتهد مرده را جايز نميدانند و بر اين امر ادعای اجماع
نمودهاند -3اجازه وقف اين مورد را فقها از نوع اجماع سكوتي ميدانند .در اجماع بطور كلي ميتوان به اجمال قول معصوم را
درك كرد نه به طور تفصيلي  -4اجماع مشهور سقيفه بني ساعده كه منجر به خالفت ابوبكر شد كه برای آن دليل لفظي و سنت
نبوی وجود ندارد كه فاقد دليل لبي است-5 .حكم كشتن كسي كه دوبار حد بر او جاری شده را فقها ادعا اجماع آنرا مي نمايند.
اين حكم با هيچ عقل سالمي سازگار نيست .در متون فقهي از قول پيامبر و امام علي به كرات وارد شده كه ادرءوا الحدود
باالشبهات كه اين اجماع بر قتل با قاعده درا مخالف صريح است-6 .اجماع بر لزوم صيغه در عقد :برای نمونه در عقد نكاح كسي
كه قادر به سخن گفتن نيست و الل مادرزاد است هيچ فقيهي اشاره اخرس را مانع عقد ازدواج نميداند-7 .صحت عقد استصناع
يعني پيش فروش كااليي كه هنوز ساخته نشده نمونه بارز اين پديده شركت ايران خودرو و سايپا هستند كه با لطايف و حيلههای
متعدد وجه را دريافت و كاال را مدتي بسيار طوالني تحويل مشتری ميدهند .اين نظريه نزد اهل سنت بيع معدوم تلقي شده كه
عليالقاعده ممنوع است .آنان بر اين مساله ادعای اجماع نمودهاند ،در حاليكه شيعيان آنرا در قالب بيع كلي صحيح ميدانند –
-8عدم لزوم مالكيت حاصل از معاطات -9اجماع بر انحصار مذاهب چهارگانه اسالمي -10اجماع بر حرمت نكاح زانيه با زاني در
عده طالق رجعي.با توجه به موارد متعدد ادعای اجماع اين چنين به نظر ميرسد كه اوال بسياری از مصاديق اجماع حل كننده
مشكل مسلمين نبوده كه اختالف آفرين است .ثانيا مواردی چون اجماع سقيفه و مذاهب اربعه مساله اجتماعي است كه با مبنای
انحصار اجماع در امور شرعي ناسازگار است .در نهايت با تخصيص فراوان انواع ده گانه اجماع عامي است كه بيش از انتظار
تخصيص خورده و گويي محملي از عموميت اين قاعده باقي نمانده است ،مضافا كه متاخرين از علما و فقها و اصوليون آنرا
فينفسه بعنوان دليل مستقل نميپذيرند علي الخصوص حقوقدانان كه برای اجماع محلي از اعراب در اثبات دليل قايل نيستند.
نتیجه گیري
در موضوع تطبيق قاعده غرور بر قواعد اتالف و تسبيب و الضرر در حقوق ايران مطالب متنوعي مطرح شده است .دو ديدگاه
عمده از طرف فقها و حقوقدانان بيش از موارد ديگر خودنمايي ميكند .هر دو گروه بر نامگذاری اين قواعد وحدت نظر داشته و
در بيان توصيف لغوی و ادبي اختالف چنداني ندارند .برای اختصاردر تقسيم بندی سخن اهل لغت را مستقل نياورديم ،گروه
سومي به آن اختصاص نداده آنرا ادغام در دو نظريه قبلي كرديم .درتحليل صرفي واژه الغرور «ال» برای كلمه غرور استغراق
است ،به معني هر گونه ضرر و خسارت و با توجه به مفهوم «الغرور» كه جمع غار است اگر فاعل يا انجام دهنده كار مالك تقصير
قرار گيرد كه چندان دور از ذهن نيست .بر اساس تعبير استغراقي بودن مفهوم كلمه غرور ضرر شامل همه قواعد مورد بحث
ميباشد و اين وجه خسارت ،در اتالف و الضرر و تسبيب مشترك است .بنابر اين ضرر ايجاد شده مختص قاعده غرور نميباشد.
اهل لغت غرور را به معنای فريبنده يعني امری كه باعث فريب و اغفال گردد معنا كردهاند .فقها اين تعريف قاعده غرور را در
كتب فقهي چنين بيان ميكنند« :غرور» عبارت از عمل و سخن كسي كه موجبات زيان ديگری را فراهم كرده باشد .اين فريب
ميتواند از سخن يا عمل شخصي باشد كه او را فريب داده هر چند قصد تدليس نداشته باشد .در صورتي كه فاعل جاهل بوده
در صحت رفتار ،نيت شرط نبوده با اين تفاصيل زيان ديده ميتواند به تلف كننده مراجعه و طلب خسارات نمايد .نكته قابل
توجه در اين مباحث آن است كه حقوقدانان بر واژه ضمان تاكيد نموده و معتقدند كه با تلف شي متلف ضامن واقعي است .اين
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تقسيم بندی به طور معمول در مقابل ضمان قراردادی و يا ضمان عقدی مطرح ميشود .در هر صورت چه كاالی تلف شده مثلي
باشد و يا قيمي شخص ضامن است و بايد جبران خسارت نمايد .نكتهای كه هر دو گروه بر آن تصريح دارند ،در ضمان اتالف
تقصير نه تنها شرط نبوده بلكه انتساب شرط ركن اصلي ضمان است و بايد احراز شود .از آنجا كه تسبيب غالبا زير مجموعه
قاعده اتالف قلمداد شده تسبيب را حقيقتا نوعي از اتالف شمرده و عناصر چهارگانهای را برای آن مترتب ميدانند -1دخالت
عمد و قصد -2اجتماع مباشر و مسبب -3اتالف منافع -4اجتماع اسباب .فقها ضمن بيان اين مطلب ديدگاه خود را بر اساس سه
نظريه دستهبندی كردهاند:
-1عمل باعث ضمان است -2مباشر اقوی از سبب است -3قول به تفصيل
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Abstract:
One of the social goals of human beings is to achieve perfection and comfort and to stay away
from pride and unwanted losses. Knowledge of this has entered into various ways in this subject
to understand their intentions and keep away from multiple disciplines by gaining information
and legal and social understanding. The presenter of these topics must be familiar with the needs
of this field, including social sciences, civil law, and criminal jurisprudence, to understand the
meaning and purpose of the word Gharar and the rule of harmlessness and to transmit it to
others. Show. How can the experts in this field use the people to express the possible harms,
and with what principles can they be taught to understand the superior concept? This article
presents the analytical analysis of the word damage and the difference between the rule of pride
and loss from knowledge of literature, jurisprudence, and law.
By examining legal sources, this library research method deals with the question of how to
avoid harm. Emphasis on the principles and definitions of the legal rules of pride, causation,
loss, and harmlessness states that society considers and harms it. There are many aspects
between the law of ghoror and causation. Experience shows that knowledge does not have the
full rights of the audience to be in the vortex of ignorance, arrogance, and loss. With the help
of a common denominator such as the social sciences, psychology seeks to ensure that the
sciences resulting from neglect and harm are growing in societies. In this article, while using
the methods of linguistic analysis, we conclude that the desired result is obtained by posing
parallel problems to avoid repetitive processes. This article intends to guide users in courts and
arbitrations according to the views of criminal law thinkers and be responsible for providing
solutions to criminal disputes.
Keywords: loss, cause, damage, rule of ghoror rule of harmles

