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 ی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسالمي بررسي قاعده
 ی ایرانو حقوق موضوعه

 
 ٢نصر هللا جعفري خسرو آبادي ،١١*مصطفي محقق دامادسید 

  دانشجوي دکتري دانشگاه قم٢ استاد دانشگاه شهید بهشتي، ١
 )٢١/١٢/١٣٨٩:  ـ تاریخ پذیرش نهایي٢٠/١٠/١٣٨٩: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

) عهدلهتم(عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد  ، مقابله با خساراتیاعدهق
وظیفه دارد اقدامات الزم را براي تقلیل یا جلوگیري از گسترش خساراتي که از نقض 

اي  مناسبترین قاعده. انجام دهده، براي وي حادث شد یا فعل زیان بار دیگریقرارداد
 ،توجیه کندو به تبع آن حقوق ایران  را در فقه اسالمي مقابلهی تواند قاعدهکه مي
که اگر است؛ با این توضیح » االسالمفي الضرر و الضرار«معروف فقهي ی قاعده
دوش خواهان یا شخصي که در معرض خسارت قرار  مقابله با خسارات را بری وظیفه

حکم به این ، و بنابراینموجب ضرر است  و تکلیف، عدم این حکم ،دارد، بارنکنیم
گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛  .دهیمتکلیف مي

 قانون اساسي، با مراجعه به متون فقهي، قابل پذیرش ١٦٧لیکن  بر اساس اصل 
همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در . باشد مي

 .متون قانونی پذیرفته است

 
 . زیان دیدهـ  نقض قراردادـ مقابله با خسارت هاکلید واژه

 
 لهأطرح مس

اگر از ، شودمی انجام فعل یا ترك فعلي متعهد به ،هنگامي که شخصي به موجب قرارداد
 و کردهتواند علیه وي اقامه دعوي  طرف دیگر مي،کندانجام تعهدات خویش خودداري 
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اساس   یا اگر بر؛ه او وارد شده را دریافت داردبراساس این نقض عهد بکه خساراتي را 
 خسارات وارده را دتوانمي) غیر قراردادي( به او وارد شود خسارتي ،فعل زیان بار دیگري

 ،اما یک سوال مطرح است که هرگاه متعهد قراردادي. کندبار دریافت  از فاعل فعل زیان
ی  و زمینهندم دیگري وارد کاموال یا جس  فعل زیان باري بر،نقض تعهد کرد یا شخصي

دله قرارداد یا ه آیا متع،دیعهدله یا زیان دیده به وجود آتود خسارت و ضرر به مرو
در خصوص جلوگیري یا ای ض ورود ضرر قرار دارد، هیچ وظیفهشخصي که در معر
یا  ؟ که به او وارد شده دریافت کند راتواند تمام خساراتي ميو داردکاهش آن خسارت ن

 آن یا ازدیادتوانسته از ورود مي اگر وه او هم وظایفي در این خصوص دارد اینک
 تواند تمام خسارات وارده را دریافت دارد؟نمي، جلوگیری کند

وجود دارد که براساس  ١کاهش خسارت اي به نام قاعده،ال در سیستم حقوقي کامن
خسارات قرار دارد، کسي که در معرض ورود  و یا خواهان خسارت و یا زیان دیده ،آن

کنیم ، ابتدا آن را بررسی می که در این مقاله، خسارات به خود را دارد با مقابلهیوظیفه
 . گیرد، مورد بحث قرار مي در فقه اسالمي و حقوق موضوعه،سپس جایگاه این قاعده و

 

 ی مقابله با خساراتبخش اول؛ مفهوم و مباني قاعده
 تعریف قاعده  ؛مبحث اول

عبارت از این است ،  مقابله با خساراتیقاعده: هککرد  را این گونه تعریف این قاعدهان تومی
 وظیفه دارد اقدامات الزم را براي تقلیل یا جلوگیري از ،)عهدلهتم(که متضرر از نقض قرارداد 

 ).٩داراب پور،  ( انجام دهده راگسترش خساراتي راکه از نقض قرارداد براي وي حادث شد
 چرا که بیان شده؛  تعریف جامع و مانعي نیست،ریفاین تعرسد که نظر میبه اما 

 ممکن است هنوز ولی؛  وظیفه دارد با خسارات مقابله کند» از نقض قراردادمتضرر«
با  وظیفه دارد ،نقض قرارداد پس از ،ضرري به کسي وارد نشده باشد و متعهدله قرارداد

؛ در این صورت، ري نبیند اصالً هیچ ضرین شکلبدایجاد ضرر مقابله کند نه تقلیل آن و 
ینکه شخصي با صاحب رستوراني  مانند ااست؛بي معني ، اطالق متضرر به این شخص

 ،اما در شب مراسم؛  شام تهیه کند،جشن تولد اومراسم  که براي کندمنعقد داد قرار
شام مراسم  غذا و ، صاحب رستوران،کندس از اینکه به رستوران مراجعه مي پ،دلهتعهم

با همان قیمت  کند و او به رستوران دیگري مراجعه ميبه این جهتو ه را تهیه نکرد
. رسدنه خسارت مادي و معنوي به او نميگو و هیچکندشام مراسم را تهیه مي ،قبل

                                                                                                                        
1. mitigation of damages. 



  ١٠٥      ی ایرانی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسالمي و حقوق موضوعهبررسي قاعده

 

 . توانیم از لفظ متضرر استفاده کنیم نمي، در تعریف قاعده،بنابراین
  تا ضرري به دیگري،که قراردادي در بین نیستممکن است گفته شود در مواردي 

 ،مقابله با خسارات و شودت و جلوگیري یا کاهش آن مطرح نمي بحث خسارا،وارد نشده
 خسارت فراهم آمده ی زمینهاگراما حتي در این موارد هم . پس از وقوع آن مطرح است

از این در صورتی که  ،تواند با آن مقابله کند ميضرر قرار گرفته است وو فرد در معرض 
  ٣٥٥ ی مادهیهمانند تبصر( کسي مسئول خسارت وارده به او نیست ،کند امر خودداري

 .)قانون مجازات اسالمي
این است که قاعده را فقط در رابطه ، توان به این تعریف گرفتدومین ایرادي که مي

ت غیر قراردادي خساراو شامل با تعهد قراردادي و مسئولیت قراردادي ملحوظ دانسته 
در هر دو زمینه وجود دارد و ،  مقابله با خساراتیقاعدهرسد که  میاما به نظر؛ شودينم

 . مخصوص خسارات قراردادي نیست
هم فقط مقابله با  ١٩٨٠  کاال درالمللي در کنوانسیون بیع بینکه الزم به ذکر است 

چرا که ؛ ت کنوانسیون وارد نیستمقررا اما این اشکال بهبیان شده است؛ خسارات قراردادي 
 و  کاالالمللي بیع بین،  موضوع کنوانسیون،شودطور که از نام کنوانسیون برداشت مي همان

 حتي اگر فقط به. مقابله با خساراتی نه بیان وضع و تعریف قاعده؛ شرایط و مقررات آن بوده
که توان استدالل کرد مي، متوجه داشته باشیکاال المللي  وضع قاعده در کنوانسیون بیع بین

کند که چه تفاوتي مي. مکنی آنرا محدود به قاعده خصوصیتي ندارد که ، خسارات قراردادي
 ، مبناي قاعدهبیان شود مگر . قراردادي نباشدو یاقراردادي در بین باشد و خسارات وارد شود 

ی هد کرد و زمینه نقض عتعهد، به این صورت که اگر م؛باشدشرط ضمني طرفین قرارداد مي
اقدامات متعارف ، دله هم وظیفه دارد جهت کاهش یا ایجاد آنتعهم، خسارات را فراهم آورد

یه آن بیان خواهد شد و منابع و جفقهي که در توی اما با توجه به پیشینهدهد؛ را انجام 
  .نیستاند این استدالل صحیح هایي که در وضع این قاعده نقش داشتهپرونده

، اقدامات الزم« که بیان شدهاست  این، تعریف وارد استاین دیگري هم که به ایراد 
 بنابراین،  و» انجام دهد،براي تقلیل یا جلوگیري از گسترش خساراتي را که امکان دارد

ه اما با توجه به توضیحاتي ک. شود ميخسارتگسترش شامل جلوگیری از فقط تعریف 
هم » ایجاد خسارات «ی کلمه، لفظدو کنار این در، در خصوص اشکال اول بیان داشتیم

، و قاعدهاست پیشگیری از ورود ضرر  ،، یکی از مصادیق قاعدهبه بیان دیگر. نیاز است
خالف تعریف جهت، در عنوان این مقاله هم بربه همین . محدود به کاهش ضرر نیست

استفاده »  با خسارتمقابله«، به معنای کاهش خسارت، ما از لفظ (mitigation) اللفظی تحت
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ها و نه براساس مبانی فقهی، محدود به کردیم؛ چرا که این قاعده، نه در حقوق سایر کشور
 .گیردکاهش ضرر و خسارت نیست و پیشگیری و مقابله با خسارت را نیز دربرمی

هدله قرارداد یا عتم« : استاینگونه، رسدتعریفي که به نظر مي ، بهترینبنابراین
ل یا وظیفه دارد اقدامات الزم را براي تقلی،  است معرض ورود خساراتشخصي که در

بار  زیاننقض قرارداد یا فعل که امکان دارد از  خساراتيجلوگیري از ایجاد یا گسترش 
 ». انجام دهد،دیگري براي وي حادث شود

 

 ماهیت تکلیف: مبحث دوم
 در معرض خسارات قرار شخصي که  ولهتعهدمکه چه در تعریف قاعده بیان داشتیم اگر
 یک تکلیف و تعهد قانوني ،وظیفه اما این ،اقدامات الزم را انجام دهد، فه داردیوظ، دارد

را در صورت عدم مقابله با ؛ زیوان الزام وي را از دادگاه خواستیا قراردادي نیست که بت
یافت سارات را درتواند تمام خ نمي، شخص مکلفعلیه خود اقدام کرده و فقط، خسارات

عدم قابلیت جبران کل خسارت یا بخشی از  فقط محدود به ،قاعدهی ضمانت اجرا. کند
 .)٩١٠تریتل، (دادن عملي نه الزام به انجام؛ استآن 

تري  هزینه اگر راه پر هیچ تعهدي به اتخاذ روش ارزانتر هم ندارد و،همچنین زیاندیده
 علیه خوانده نشده  مرتکب هیچ خطایي او،با انجام این کار آزاد است؛ کامالًرا برگزیند، 

  .)٥٤ هانس،( ها را از خوانده مطالبه کندتواند این هزینهاست و فقط نمي
 

 قلمرو قاعده :مبحث سوم
آن  اما محدود بهشود، ی خسارات قراردادي مطرح مي، گرچه بیشتر در حوزهاین قاعده

ی ، در زمینهن قاعدهنیست و در مورد خسارات قهري هم قابل طرح و اصول کلي ای
 .)٦٦٤ روگرز،(یر قراردادي هم قابل اعمال است ولیت غئمس

به عنوان نمونه، اگر مال موجود در ساختمان، به جهت رطوبتی که به موجب 
مباالتي دیگري ایجاد شده، در معرض زیان قرار گیرد و مالک که مطلع از این امر شده،  بي

پول،  (تواند این خسارت را از خوانده مطالبه کندميآن را به مکان دیگري انتقال ندهد، ن
الزم به ذکر است که این قاعده، در مبحث خسارات بدنی که معموالً جزء مباحث ). ٢٨

 .تواند مورد توجه علمای حقوق جزا نیز واقع شودباشد و میاالجرا میکیفری است نیز الزم
 

 )ی مقابله با خساراتدهتعدد اسباب و قاع(مبناي نظري قاعده : مبحث چهارم
 در . آیدبحث تعدد اسباب به وجود مي ،گرددمنجر به خسارتي ، زماني که چند سبب

 



  ١٠٧      ی ایرانی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسالمي و حقوق موضوعهبررسي قاعده

 نظریات گوناگوني ارائه ،که کدام سبب را باید علت حادثه دانستله أمساین خصوص 
  از اینهیچ یک ولیکن نسبت به اي با حقیقت همراه استکدام تا اندازه  هروشده است 

بالمرحج ، دیگري اي ترجیح یکي را بر عده. قطع و اتفاق نظر وجود نداردنظرات،
 ،سبب نزدیک و بعضي، اي سبب متعارف و عده،اي عده،سبب مقدم، ايعده. انددانسته
 .)١٤٧ یزدانیان،( اند مسئول دانسته،اسباب را به تناسب اثر هر یکی همه

د خسارت وا چند سبب موجب وردو ی ،در بحث تعدد اسباب، همانطور که بیان شد
 دوبار به دلیل تقصیر دو نفر و فعل زیان ،یک سبب، شوند یا در بحث تقصیر مشتركمي

اینگونه به ، در نگاه اول،  مقابله با خساراتیقاعدهلیکن در مبحث . آیدمینفر بوجود 
ابقا سمانند همان مثالي که ؛ ورده استآ خسارات را به وجود یک سببرسد که نظر مي
و به اقدامی نکند ، تهیه شام تولدپس از نقض عهد متعهد، جهت  ، اگر متعهدله:بیان شد

 اینگونه به نظر رسد که یک سبب در ورود خسارت ،این دلیل خسارات به وي رسد
اما ، اقدامي در این زمینه انجام نداده ، اگر چه متعهدلهزیرااست؛ بیشتر نقش نداشته 

دست به کاري نزده و ،  متعهدلهاست؛د عهقض عهد متهمان ن، سارتسبب ورود خ
ی او فقط در پی تهیه .اقدامي و فعلي مرتکب نشده که او را هم مسئول خسارات بدانیم

 .) ترک فعل کرده استصرفاً( ای داشته استشام نرفته است و رفتار منفعالنه
اسباب ورود ضرر توان یکي از هم ميرا  که با خسارت مقابله نکرده ی آیا خواهاناما

تواند یکي از اسباب ورود ضرر هم مي خواهان  آیا ترك فعل، به بیان دیگرمحسوب کرد؟
 است؟باشد یا سبب فقط شامل فعل مثبت 

 به تسبیب یکه در بخش بعد در قاعده تحت شرایطی ترك فعل همرسد  میبه نظر
ی بحث قاعده، ین صورت در ا.د ضرر باشدتواند جزء اسباب ورو، میپردازیمبیان آن مي

 نقض ،باسبا ی از یک؛ زیراحث تعدد اسباب مطابقت خواهد داشتبا ب، مقابله با خسارات
شد و خساراتي که به با مي، ترك فعل خواهان در مقابله با ورود خساراتدیگرید و هتع

 .تناشي از دو تقصیر اس، خواهان رسیده
 

 ش خسارات کاهی ر خصوص وظیفه دتالش متعارف :مبحث پنجم
و همترین مکه از خواهان انتظار ندارد عرف و قانون، این نکته حائز اهمیت است که 

دستورات و جوانب ی  یا همهگیردبراي کاهش خسارات به کار  را روش معقولبهترین 
امتناع ، ل کاالي فروخته شدهی از تحو، اگر خریدار، به عنوان مثال.کندفرعي را بررسي 

 یا؛ دنبال خریدار جانشین باشده رود که بتظار معقوالنه از فروشنده مين ان تنها ای،کند
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یرفتن پیشنهاد کار کارفرماي پذ، به اشتباه از خدمت منفصل شود، اگر یک مستخدم
جوي استخدام ستدر ج و کندد را رد شود یا اینکه این پیشنهااش معقوالنه تلقي ميقبلي

 تلویزیون تماشا کند و منتظر ،ه درخانه بنشیندنامعقوالنه است کاما این ؛ دیگري باشد
که انفصال را پیشنهاد مجدد کارفرماي سابقش ، رود اگر چه انتظار نمي.دیگري باشد کار
 .)٥٤ بنجامین،( یرد بپذداده،در شرایط تحقیرآمیزي صورت را او 

و به )  حکمينه(یک امر موضوعي است ، کاهش خسارتی  وظیفه،در همین راستا
 ،خواهان، پولي اگر به دلیل بي . باید بررسي شودای،اوضاع و احوال هر پروندهی وسیله
در صورتی  گیرد ومورد مواخذه قرار نمي ، اقداماتي جهت کاهش خسارات نباشدقادر به

 خواهان ،بطلبد یک دادخواهي پیچیده و خطرناك را ،براي کاهش خسارت، که اقدامات
از دوش او برداشته ،  و این وظیفهمسئول نیست،  امرکوتاهي از اقدام به اینجهت به 
به عنوان مثال خریدار (،  خرید اجناسي باشد، کاهش خسارتیکه وظیفه  جایي.شودمي

 ای را العاده  نیاز نیست که اقدامات فوق)ل کاال به او امتناع شدهییک جنسي که از تحو
 .)٥٥ ن،هما( کاال به همان قیمت و ارزش انجام دهدی براي تهیه

 شامل یک سري اعمال خاص و محدود نیست و، کاهش خساراتی  وظیفه،بنابراین
 آنچه مهم .نه معقول بوده یا،  که تشخیص دهد اقدام انجام شدهداردداوري عرف نیاز به 
 رفتار متعارف خواهان است که یک امر موضوعي است و با توجه به همه شرایط و ،است

 امکانات مالي زیان دیده و اطالع ،رو از این .شود سنجیده ميضاع، احوال پیرامون قضیهاو
 .)٤٢ ویلیام،( نظر قرار گیردباید مدّ ...از نقض قرارداد یا فعل زیان بار و  او

 

 در فقه اسالمي ی مقابله با خسارات مباني قاعده: فصل دوم
د که در برخی از در فصل قبل، اصل این قاعده، به اختصار، مورد بررسی قرارگرفت و بیان ش

ال، از جمله انگلستان، مورد پذیرش   خصوص کشورهای تابع نظام کامنکشورها، به
و نظام حقوقی ایران، به صراحت وجود ندارد؛ در فقه اسالمي ، این قاعدهقرارگرفته است؛ اما 

؟ اگر قابل پذیرش استهم قابل پذیرش لیکن، آیا بر اساس مبانی و قواعد کلی فقه امامیه 
 . در این فصل، به این دو سوال پاسخ خواهیم داد؟اساس چه مبنایی  و برچگونهت، اس

با خسارت مقابله ی قاعده مبنای توانداي که مي مناسبترین قاعدهرسد که میبه نظر
 که است »الضرر و الضرارفي االسالم«معروف فقهي ی قاعدهقرار گیرد، در فقه اسالمي 

قاعده به بیان این، اصليی تکیه،  در این فصل.باشدمي) ص( مبناي آن حدیثي از پیامبر
 ب هم یسبتی  در خصوص قاعده، در ادامه.است مقابله با خسارات یو ارتباط آن با قاعده
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 .داریم بیان ميی مزبوردهیم و ارتباط آن را با قاعدهتوضیحاتي مي
 

 الضرری قاعده :مبحث اول
ی  بیان فلسفهون قواعد فقهي است که شرح و تفسیر  از معروفتریییک، الضرری قاعده

به فقط لذا  است؛و خارج از گنجایش مقاله  بسیار مشکل ، به طور کامل،ایجاد آن
که داریم  بیان ميکنیم ورا ذکر می نظرات و تفاسیري که از این قاعده شده اختصار،

خسارات   بامقابلهی اعده ارتباط بیشتري با ق مورد پذیرش است و،تفاسیراین کدام یک از 
 :الضرر وجود داردی ، پنج نظریه در خصوص قاعدهدر بین فقهای امامیه. دارد
از زیان در بیان حکم تکلیفي و نهي از ایجاد ضرر است و شارع مقدس ، قاعدهاین  )١

الشریعه اصفهاني، به  شیخ(  وضعی حکم نهیکند و نه بیانرساندن به دیگران نهي مي
 .)١٠٠نساري، اي الخونقل از نجف

 نه نهي شرعي و در اینجا نهي مذکور نهي ؛در بیان نهي حکومتي است، قاعدهاین ) ٢
حال  در هر و )١١٣ خمینی،( مبر صادر شده استاسلطاني و حکومتي است که از پی

 . همانند نظر اول در بیان حکم تکلیفي و نهي ضرر به غیر است
 عالم ،ظرف نفي ضرر،  به تعبیر دیگر؛ي موضوع استنفي حکم به لسان نف، مفاد قاعده) ٣

،  که موضوعات داراي احکام برمبناي عناوین اولیه استمواردی در  وعین و خارج است
 ).٢٦٧آخوند خراسانی،  (شود  مرتفع مي آن موضوع ضرری،حکممحتمل باشد، چنانچه ضرر 

 بر ،ز طرف شارعیعني هر حکمي که ااست؛  در بیان نفي حکم ضرري ،قاعدهاین ) ٤
اعم از ضرر برنفس مکلف ،  اگر مستلزم ضرر باشدشده است،تشریع ، اساس قواعد اولیه

 مرفوع ، تشریعی از صفحه، الضرریبه موجب قاعده، حکم مزبور، ...مالي و  یا ضرر
شود و این حکم  میموجب ضررم لزوم عقدی که به دلیل وجود غبن، مانند حک .شود مي
گردد و حق فسخ معامله، برای شخص مغبون ایجاد الضرر رفع می، بر اساس لزوم
 .)٢٠٠  سیستانی،؛٣٠٥ انصاری،( گردد می

 اما نه ؛در بیان این است که ضرر و ضرار در شرع اسالم تجویز نشده، قاعدهاین ) ٥
متدارك یا ضرري  بلکه به این معني که ضرر غیر؛ فقط به این معني که حرام است

 .)١٨ نراقی،( اسالم تجویز نگردیده استدر ، جبران نشده
 است که  همان نفي حکم ضرري،اندکه مشهور، مورد پذیرش قراردادهاما نظري 

 هم ،البته باید توجه داشت که نفي ضرر. ری از احکام فقهی قرار گرفته استمبنای بسیا
 هر دو ابراین، احکام شریعت اسالم، در  بن؛شامل احکام تکلیفي و هم احکام وضعي است
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 .)٤/١٥٠ محقق داماد،( استنوع حکم، مبتني بر نفي ضرر 
آثار و احکام ی سوم و چهارم، است که علیرغم شباهت ظاهری نظریهالزم به ذکر 

 قائل به این ،غبنیی به عنوان مثال، در معاملهاگر  چرا که است؛مترتب بر آنها متفاوت 
بطالن خود ،  مقتضاي آن،موضوع استدر بیان نفي حکم به لسان نفي ، قاعدهشویم که 
شته شود؟ لزوم آن بردا، حکم نداشته باشد، به چه دلیل، بنيغ زیرا اگر عقد ؛عقد است

د که حکمي که از آن ضرري اما اگر عقیده ما این باش؛ شودبلکه صحت آن برداشته مي
ي، نائین( ه صحت؛ نشودلزوم برداشته مي، منفي است، در این صورت، شودناشي مي

 ).١٣٥، نجفي خوانساري، ٢٠٧
 ،استحکم تکلیفي نهي ضرر فقط در بیان  ،قاعدهکه این همچنین اگر بیان داریم 

چندانی  کاربرد ، در این صورت؛شود براي بیان حرمت اضراریک حکم فرعي مي الضرر
اساس این نظر، نفی ، بر و احکام وضعیبراي آن ملحوظ نیست، در مباحث حقوق مدنی

در بیان ضرر غیر متدارك ی مزبور قاعدهدارد در خصوص نظری که بیان می. گرددنمی
، بسیاری از احکام فقهی، در صورت پذیرش این قول کهاین انتقاد وارد است ، است

ترین ضعیفاز  و این نظر، ماندهمانند حرمت اضرار به نفس، بدون مبنا و توجیه باقی می
  .)٢٦٠بجنوردي، ( نامیده شده است ،نظریات

 
 مقابله با خساراتی الضرر با قاعدهی ارتباط قاعده :مبحث دوم

؛ دانندی ال ضرر را مفید نفی حکم ضرری می، قاعدهمشهور فقهاگونه که بیان شد، همان
  را توجیه کرد؟مقابله با خسارات یقاعدهتوان آیا ميبر این اساس، 

ارتباطي با ، مقابله با خساراتی رسد که قاعده اینگونه به نظر مي،در نگاه اول
 مقابله، در یچرا که خود قاعده؛ آن قابل توجیه نیستوسیله و ب الضرر نداردی  قاعده
معرض خسارت قراردارد  حکمي که زیان دیده یا شخصي که در ؛ایجاد حکم است بیان

کم دارد حالضرر بیان ميی  در حالي که قاعدهکند؛کند با خسارات مقابله را مکلف مي
ایجاد نه اینکه ؛  منفي استاساس احکام اولیه، در شرع وجود داشته، برکه ظاهراًضرري 
  .موجب ضرر استکند که عدم آن، حکمي 

فقط حکم ضرري را نفي ، الضرری  قاعده آیااما یک سوال مطرح است و آن اینکه
موجب ضرر ، خالء قانون، یا به تعبیر دیگر  و که عدم وجود حکمدر مواردیکند یا مي

در احکام حکمي ی که رداکند؟ مانند حکم به ضمان در موایجاد حکم هم مي، است
 . وجود ندارداولیه 
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 یوسیلهه تا ب شارع نیست یولهعاز احکام مج، عدم حکم« که اندبرخی بیان داشته
نه ؛ براي نفي احکام شرعي است که وجود دارند، الضرری هقاعد و الضرر نفی گردد

 ).٨٧ نائینی،: نکـ ( مياحکام عد
ر ب و یک نظام منسجم است،؛ زیرا حقوق اسالمی، قابل نقد است، اما این استدالل

براي شارع واجب ،  موجودهمان طور که نفي احکام ضرري،  در حکمت شارعاین اساس
کند؛ تشریع آید، ه وجود میبضرري ،  که از نبودشاناحکامي راکه بر او الزم است است، 

 ).٤/٢٩٢محقق داماد، (رد خسرانی به بار آو ت و عدم جعل نیز چه بسا زیان وزیرا سکو
 ؛آن است که ضرر در اسالم مشروعیت نداردضرر،  حدیث ال، معنایبه دیگر سخن

ی شود و هم شامل مرحله ی میارذگ  قانونی عدم مشروعیت ضرر، هم شامل مرحلهیول
، وجود ضرر را در »الم االسیضرار فر و الالضر «یبا جمله) ص(رسول اکرم  . قانونیاجرا

 در ی یعن،همان طور که در مراحل اجرامحیط تشریع، معدوم اعالم کرده و بنابراین، 
 به ی منجر به اضرار فردیچنانچه عملی مردم با یکدیگر، موارد خاص روابط اجتماع

ایت از حک) ص(هللا   کالم رسولدیگری گردد، مورد امضای شارع قرار نخواهد گرفت؛
رساند که خداوند در مقام ، هم می)ص(ی پیامبر جمله. ی انشای قوانین نیز دارد مرحله

رساند که  ت، و هم میی احکام اسالمی، هیچ حکم ضرری وضع نکرده استشریع اولیه
 از احکام الهی که از نظر کلّی و نوعی ضرری نیست، در مقام اجرا برای فردی چنانچه حکمي
خالصه آنکه چنانچه خالء . گردد ان ضرری باشد، به طور موردی مرتفع میاز افراد مسلم

یا اشخاصی گردد، و شخصی که با فعل زیانبارش  خسارت به شخص و قانون، موجب زیان و
به دیگری خسارت زده است، از سکوت قانونگذار و خالء نظام تشریع، سوء استفاده کند و 

ین ضرری راعرفاً منتسب به قانونگذار و نظام هیچ مسئولیتی را متوجه خود نداند، چن
و با توجه به ) محقق داماد، همان(» خداست) ص(دانند و مشمول نفی پیامبر تقنینی می

ی موضوعات دین اسالم، دین کاملی است و برای همه ١ مائدهیسورهی پنجم  آیهمفاد
 عدم جعل .)٢٩٢سیستانی، (هستند برخي وجودي و برخي عدمي دارای حکم است که 

عدم ،  بنابراین؛حکم در موضوعي که قابلیت جعل حکم را دارد، در واقع جعل آن حکم است
 .، چنانچه موجب ضررباشد، به موجب این قاعده مجوز جعل خواهد بودحکم

الضرر احکام عدمي را شامل ی حتي اگر قائل به این شویم که قاعدهافزون آنکه 
وجودي است، مانند حکم ل کرد که حکم عدمي مستلزم توان اینگونه استدالمي، شود نمي

                                                                                                                        
 .»م اکملت لکم دینکمالیو« .١  
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 و برائت  مستلزم حرمت مطالبه و مقاصه و تعرضشده کهحکم به عدم ضمان منافع فوت 
یک حکم وجودي است یا برائت ذمه،  حکم برحرمت رو که آن از است، ی طرف مقابلذمه

 ).١٦١همان، محقق داماد، ( الضرر آن را دفع کرد یتوان به وسیله قاعدهو مي
کند و شامل احکام  ایجاد حکم نميقاعده ، که به داللت لفظيبپذیریمحتي اگر 

آن را  ،ط و الغاء خصوصیت و مناسبت موضوعاز راه تنقیح مناتوان یم، شودعدمي نمي
 باعث و است زیرا هر خصوصیتي که در احکام وجودي ؛دانستشامل احکامي عدمي نیز 

در مورد احکام عدمي نیز وجود ، همان خصوصیات و مالك، هالضرر شدی تشریع قاعده
کند  دیگر چه تفاوتي مي،کندردم دفع ميضرر را از م،  وقتي خداوند از روي امتنان.دارد

 .)٣٤٤بهرامي احمدي، ( احکام عدمي که این ضرر از احکام وجودي ناشي شود یا از
  حدیثیبه وسیله، سالم در اکه عقلي است ی الضرر یک قاعدهیقاعده ،همچنین

 .)٢٩٤ سیستانی،(کرده باشد  و تاسیس  نه اینکه آن را وضع ؛ شده است امضاءالضرر
 است؛ زیرامقابله با خسارات ی کامالً منطبق با قاعده،  الضرریمفاد قاعده، بنابراین
دوش خواهان یا شخصي که در معرض خسارت قرار  مقابله با خسارات را بری اگر وظیفه

به فاعل فعل زیانبار موجب ضرر ،  مقابله با خسارتحکم بهعدم این ، نکنیم  بار،رددا
  ودر مقام تشریع منتفی است )عدم مسئولیت( حکم این، ال ضرر یو طبق قاعدهاست 

 .شودصادر میحکم به این تکلیف ، بنابراین
الضرر و «معروف فقهي  یقاعدهی  به وسیله، مقابله با خساراتی قاعده، در هر حال،بنابراین

 . باشد به طور کامل قابل پذیرش مي، اسالمينظام حقوق، قابل توجیه است و در »الضرار
 

  تسبیب یقاعده: مبحث دوم
  تسبیبیقاعدهمفهوم : بند اول

 ضامن است و ، عامل، باعث تلف شدن مال غیرگردد،هرگاه عمل شخصي مع الواسطه
د که کناي را فراهم ميزمینه،  شخص، تسبیب در.گویندرا تسبیب ميقاعده این 

 .شودع نمي تلف واق،رود و اگر عمل عامل نباشدتلف مي احتمال وقوع حادثه و
منفي   بلکه منظور اعم است از فعل مثبت و؛ فعل مثبت نیستفقط ،منظور از فعل

 ،يهیچ ترك فعلباید به این نکته اساسی توجه داشت که  البته )١/١٢٠ محقق داماد،(
قانون یا ی  مگر آنکه به وسیله؛تواند موجب مسئولیت مدني گرددبه خودي خود نمي

که در صورت عدم انجام این . )٣٩٤ امامی،(  آن الزامي باشدانجام ،یا عرفقرارداد 
 . شخص مسئول و ضامن است،تکلیف
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 ی مقابله با خساراتارتباط با قاعده: بند دوم
 ،دین مبین اسالمی اساس احکام اولیه، برداشتیمدر بخش قبل بیان که گونه همان

، زیان  الضرریقاعدهی ه لیکن بواسط؛تکلیفی برای مقابله با خسارت وضع نگردیده است
 یکي از ، ترك فعل خواهان در مقابله با خساراتمکلف به مقابله با خسارات است و ،دیده

د دو سبب در ورود خسارت  مقابله نکن، با خسارت، اگر خواهان.استاسباب ورود ضرر 
 ورود خسارت را یبار یا ناقض تعهد که زمینه فاعل فعل زیان  یکي اقدام؛نقش داشته

 تابع ،موضوع، بنابراین.  ترك فعل خواهان در مقابله با خسارتسبب دیگر،فراهم آورده و
ظرات متفاوتي در این خصوص و  ن، و همان طور که بیان شداستبحث تعدد اسباب 

 ؛ برابري اسبابی نظریه:از جمله. اسباب متعدد وجود داردتقسیم مسئولیت بین  ینحوه
 سبب ی نظریه؛سبب مقدم در تاثیری  نظریه؛ سبب نزدیک یا آخرین سببینظریه

ی که نظریه. شده است بیان ، تشخیص میزان تاثیر هر یک از اسبابیمتعارف و نظریه
عیین دارد، براي تچرا که بیان مياست؛  گرفته تري در پیش راه عادالنه، به نظر،اخیر

 تاثیري که در ورود ضرر داشته ی به اندازه راباید هر سبب، میزان تاثیر هر یک از اسباب
، به میزان بار  اگر تاثیر فعل فاعل زیان،به عنوان مثال ).٣٨٣کاتوزیان،  (مسئول بدانیم

رصد در میزان خسارت نهایی تاثیر  خواهان به میزان سی دیهفتاد درصد و عدم مقابله
 . تواند مطالبه کندهفتاد درصد از خسارت وارده را می فقط ، خواهان،داشته باشد

ه آن را تابع تعدد اسباب مقابله با خسارات کی مورد بحث و قاعدهی ألهالبته در مس
ثیر در تا، به چه میزان، که باید احراز کند کدام یک از اسباباست این عرف ، دانستیم

 ممکن است .تواند تعیین کننده باشدمي،  اوضاع و احوال قضیهو ضرر داشته است ورود
 ناقض ، اما عرف سبب را،با اینکه تکلیف مقابله با خسارت رعایت نشده ،موردیدر 

یا سبب خسارت را خود خواهان او تحمیل کند  قرارداد بشناسد و کل خسارات را بر
 و یا به نسبت تقصیر ریافت هیچگونه خسارتی نداندتشخیص دهد و او را مستحق د

به متعهد  اگر شخصی ،به عنوان مثال. دهد کاهش  را خسارات مطالبه شده،خواهان
احوال  با توجه به اوضاع و ممکن است ولی نقض عهد کند، شام تولدی شود،ی تهیه
ه ته بتوانسچرا که مي؛ استخواهان   خود، مسئول خسارات عرف تشخیص دهد،قضیه

ممکن است در اوضاع و احوال  شام مراسم را تهیه کند و ،راحتي از رستوران دیگري
،  در آن شهردلیل اینکهه ب ولي ، با اینکه او اقدام به مقابله با خسارت نکردهدیگری،

توانسته شام مراسم تولد را ، در هر حال نمیمتعهدلهرستوران دیگري وجود نداشته و 
 به صرف اینکه خواهان ،بنابراین .تشخیص دهدمسئول کل خسارات متعهد را  ،تهیه کند
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 عرف او را در ؛ زیرا که او مستحق کل خسارت نیستشتبیان دا توان نمي،اقدامي نکرده
، بنابراین. گیردعرفي صورت نميی داند و احراز رابطهشریک نمي، ورود خسارت به خود

حوال و حتی شرایط و اوضاع و ا ،بهای مرتبط با بحث تعدد اسبامانند سایر قضیه
 ،حکم نهایی ، با خسارتمانند عدم قدرت مالی در جلوگیری و مقابلهوضعیت خواهان، 

 .باشدرداخت کل خسارت یا بخشی از آن میپ
 

 فصل سوم
 ایران ی مباني قاعده در حقوق موضوعه

را ه با خسارات  وظیفه و تکلیف مقابل، مقابله با خساراتی قاعده،همان طور که بیان شد
د پذیرش مور که براساس مبانی فقه اسالمی نیز نهدبردوش خواهان یا زیان دیده مي

 در حقوق ایران نیز نباید در پذیرش ، قانون اساسی١٦٧اساس اصل براست و بنابراین، 
 به صورت صریح یا ضمنی مورد ، در برخی از متون قانونیچنانکه .آن تردیدی داشت

 .داریم که در این فصل بیان میرار گرفتهپذیرش ق
 

  مقابله با خسارت در قانون مدني :مبحث اول
وجود ندارد؛ مقابله با خسارات ی قاعده، نصّ خاصی در خصوص مواد قانون مدنيدر متن 

دهد و امور عرفي را بخشي به عرف ارجاع مي مدنی، حکم امور را  قانون،موارديلیکن در 
هاي تجاري در صحنه  به ویژه،گر قائل شویم که عرف تجارا. کنداز قرارداد محسوب مي

 به طور ضمني در نظر ،المللي هم جزئي از قرارداد است و طرفین هنگام قرارداد بین
، کندت مقابله ا با خسار قرارداد از سوی دیگری،اند که خواهان در موقع نقضداشته
حتي در قراردادهاي . کندلوه مي بدیهي در قانون مدني جی امر،مقابله با خساراتی  قاعده

 مشکل چنداني در استناد به قاعده وجود، داخلي هم اگر این عرف وجود داشته باشد
عقود نه فقط متعاملین را به اجراي چیزي «: دارد  بیان ميقانون مدنی  ٢٢٠ م زیرا ؛ندارد

م که به  بلکه متعاملین به کلیه نتایجي ه،نمایدملزم مي، که در آن تصریح شده است
  .»باشند ملزم مي،شودموجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل مي

 
  مقابله با خسارات در قانون مسئولیت مدني :مبحث دوم

 ، قانون مسئولیت مدني٤ی اده م، قانوني در خصوص مقابله با خسارتیترین مادهصریح
 ،اند خسارات را تخفیف دهدتودادگاه مي و یکی از مواردی که باشد مي١٣٣٩مصوب 



  ١١٥      ی ایرانی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسالمي و حقوق موضوعهبررسي قاعده

 موجب تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به ، به نحوي از انحاء،که زیان دیدهاست وقتي 
 ).١٢٤پور،  داراب(  زیان را تشدید کرده باشدیاضافه شدن آن کمک یا وضعیت وارد کننده

 در مورد ،توان گفت که این مادهمي ، قانونییاین مادهمالك اساس استفاده از بر
 یعني ؛نقض شده، نیز جاري استی  به خصوص زماني که قرارداد،حقوق قراردادها

 تا حدودي که خسارات  وخواهان نباید بیکار نشسته و شاهد ورود ضرر به خویش باشد
 .)١٢٥ همان،( مطالبه خسارت نمایدتواند نمی از خوانده ،قابل اجتناب بوده است

 
 ر قانون بیمه  مقابله با خسارت د:مبحث سوم

با خسارت مقابله ی  به خوبي صراحت در پذیرش قاعده١٣١٦بیمه انون ق ١٥ی ادهم
ا که مراقبتي ر ،باید براي جلوگیري از خسارتگذار  بیمه« :داردگونه بیان مي دارد و این

صورت نزدیک  نسبت به موضوع بیمه نیز نماید و در ،نمایدعادتاً هرکسي از مال خود مي
به ، وگیري از سرایت و توسعه الزم استاقداماتي را که براي جل، ثه یا وقوع آنشدن حاد

 . »گر مسئول نخواهد بوداال بیمهو. ل آوردعم
رسد که  می اما به نظرگر است، گذار و بیمه ص روابط بیمهتوق مخی فگرچه ماده

ید اقداماتي را  با،دیده زیان، شخص ر رابطه با فاعل فعل زیان بار همخصوصیتي ندارد و د
که در قرارداد  نآ عالوه بر. به عمل آورد، وگیري از سرایت و توسعه الزم استکه براي جل

 پس از ،گر  بیمه،بیمه هم هنگامي که دیگري در ورود خسارت نقشي داشته باشد
 یبراي مطالبه، شود و در بسیاري از موارددیده مي  جانشین زیان،پرداخت خسارت
 ،مقابله به خسارتی  و ثمرهکندبار رجوع مي  به فاعل فعل زیانه، شدخسارت پرداخت

قانوني قابل تعمیم ی  این ماده،بنابراین. شودبار تمام مي ه نفع فاعل فعل زیاندر اصل ب
  .باشددی نیز میمباحث مسئولیت قراردادی و غیر قراردابه سایر 

 

 مي مقابله با خسارات در قانون مجازات اسال:مبحث چهارم
مقابله با ی قاعده پذیرش گر وجود دارد که به خوبي بیانایمقرره ،در قانون مجازات

  .خسارات است
آتش ی کننده ه مواردي که روشنکلی در« :دارد بیان می٣٥٥ یمادهی بصرهت

 براي فرار و نجات آسیب دیدگان يباید راه ،باشد و آسیب اشخاص ميفدار تل دههع
، این مقررهرسد که می به نظر .»دار نخواهد بود عهده، آتشی نندهک وگرنه روشن نباشد
و دیگري فراهم آورده   رای خسارت زیرا سبب اولیهاست؛مقابله با خسارات ی گر قاعدهبیان
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کرد، او مسئول منحصر زیان دیده بار نمي  بر، مقابله با خسارات را قانونیاگر وظیفه
 کسي که سبب خسارات را ،ر این تکلیف وجود نداشترا که اگشد؛ چ، محسوب میخسارات

شود؛ زیرا قلمداد میسئول کل خسارات  است، م به دلیل اینکه سبب مستقل،ایجاد کرده
 محل آتش را ترک نکرده و فقط مرتکب ترک ًشخصی که در معرض آتش قراردارد، صرفا

افعال هستند که از گونه که بیان شد، افراد در صورتی مسئول ترک   شده است و همانفعل
 . ای خواه از جانب قانون، عرف یا قرارداد بر دوش آنها باشدقبل، وظیفه

هر کس، در « :داردکه بیان مي ٣٣١ یادهمچه ظاهر قابل ذکر دیگر اینکه گری نکته
 ی به وسیلهءشخص یا شيمتوقف شده و ، هایي که توقف در آنجا جایز نیستمحل

مگر ...  عهده دار پرداخت دیه خواهد بود ، شخص متوقف،مزبور برخورد کند و بمیرد
شبیه به بحث مقابله با » عمداً قصد برخورد داشته باشد،  عابر با وسعت راه و محل،آنکه

زیرا بیانگر این  است؛ متفاوت ،قاعدهاین  لیکن مفهوم و محتوای آن با ،خسارت است
موجب خسارت خود شده  منفعالنه، رفتار فاعالنه و نه به صورت ،دیده است که خود زیان

ی بطه؛ زیرا رامسئول نیست، مینه را فراهم آوردهاین اساس آن شخصي که ز و براست 
ق قواعد و قوانین اولیه هم ب است و ط قطع شده،عمل زیان دیدهی علیت به وسیله

متفاوت  ٣٥٥ی ی مادهتبصرهی ؛ اما مقررهتردیدی در عدم مسئولیت شخص اول نیست
با علیت ی  رابطهفعل مثبتی انجام نداده که، علیه خود،  زیان دیدهرو که ؛ از آناست

اي به شود که وظیفهسبب در صورتي شامل ترك فعل ميزیرا ؛ سبب اولیه قطع گردد
مقابله با ی بنابراین، قاعده. دیگري بار شود ر ب، عرفیا  قراردادیا قانون ی وسیله

بیشتر ، فوقی ته شده است و از آنجایي که مقررهفخسارات در قانون مجازات پذیر
 .است قابل سرایت به قوانین مسئولیت مدني ، مسئولیت مدني داردیجنبه

 

 نتیجه
ده و مسلم حقوق یکي از قواعد پذیرفته شال،   در حقوق کامن،مقابله با خساراتی قاعده

ی خاصي وجود رره مق، گرچه در این زمینه، اما در حقوق ایرانمسئولیت مدني است؛
باید به متون معتبر فقهی رجوع قانون اساسی،  ١٦٧لیکن بر اساس تجویز اصل ندارد، 

شود؛ چرا که میالضرر این امر اثبات ی اساس قاعده ، بر با مراجعه به منابع معتبر.کرد
رود ضرر به فاعل فعل زیان موجب و ،دیده بار نکنیم له را بر دوش زیانمقابی اگر وظیفه

عقالیي ی ، یک قاعدهاین قاعدههمچنین، . گرددگردد و این حکم ضرری نفی میار ميب
ی تواند پشتوانه عدالت و انصاف نیز میاست که منطق حقوق مدني و حقوق اقتصادي،
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، مالک مواد قانوني که در حقوق ایران در این زمینه وجود دارد ازهمچنین، . آن گردد
در . کردعمومي در مبحث مسئولیت مدني ی  یک قاعدهان استفاده کرد و اثباتتومي

یکي از ،  فعل خواهان در مقابله با خسارات تركبدانیم،تکلیف را الزامي صورتی که این 
 دو سبب در ورود خسارت ،و اگر خواهان با خسارت مقابله نکنداست اسباب ورود ضرر 

ورود خسارت ی د که زمینهبار یا ناقض تعه  زیان یکي اقدام فاعل فعل:استنقش داشته 
بنابراین فاعل فعل ؛ دیگري هم ترك فعل خواهان در مقابله با خسارت را فراهم آورده و

 .نیستبار مسئول کل خسارت  زیان
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