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 قاعده تسبیب در دیات با نگاهی به قانون مجازات اسالمی جدید

 

 محمد مرادی 

 

    دانشجوی مقطع دکتری پردیس بین الملل دانشگاه تهران

 

این است که قاعده تسبیب که یکی از قواعد متقنه فقه است و بر مبانی و اساس آن هیچ گونه ایراد و اشکالی وارد نیست عبارت از  :چکیده

هر کسی سبب تلف و خسارت گردد ضامن است هر چند که خود مباشرت به اتالف و توجه ضرر نداشته باشد و باید مال تلف شده را جبران 

بحث تسبیب در ذیل عنوان اتالف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتالف است به این تعبیر که در اتالف شخص  .نماید

قاعده . بالمباشره باعث اتالف مالی می گردد، ولی در تسبیب، عمل مسبب مع الواسطه سبب می شود که مال غیر از بین برودمستقیما و 

در این تحقیق ما به تارخچه . مطرح شده است( بحث موجبات ضمان)تسبیب در مباحث مختلفی از فقه مانند کتاب غصب، وقصاص و دیات 

علت،شرط ، مستندات قاعده،عناصر تسبیب، اجتماع مباشر و سبب،اجتماع اسباب،نظریات فقها ،اطالف سبب و کاربرد قاعده،تعریف سبب،

آن است که انسان  تسبیب .منافع،شرایط تسبیب در فقه، فعل مسئول،فعل غیر مجاز،فعل منفی، فرق اتالف و تسبیب،پرداخته شده است

شد به سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی

نی فعل یا ترک فعلی که وقوع جرم عرفاً به اثر آن کار منسوب است برخالف مباشرت که وقوع جرم عرفاً به نفس کار عبارت دیگر تسبیب یع

وقوع بالواسطه فعل جانی نیست بلکه مقصود وجود  …الزم به ذکر است که منظور از عبارت جنایت مستقیماً توسط جانی. مستند است 

رابطه مستقیم علیت است به طوری که جنایت مستقیماً از نفس جانی ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیتهای مورد ، تلف از 

ه قرار داده است اعم است از شرط و گذار در تبعیت از کتب فقهی تحت عنوان در باب موجبات ضمان مورد توجلوازم آن کار است آنچه قانون

البته . سبب زیرا شرط و سبب هر دو در تحقق ضمان دید مشترک بوده و ممکن است شرط نیز مانند سبب محکوم به پرداخت دیه گردد 

ه و شامل شرط ضمان به تسبیب عدوانی بودن و مقصر بودن سبب است که تشخیص تقصیر و عدوانی بودن عمل او به داوری عرف واگذار شد

هرگاه کسی در معبر عام یا هرجای دیگری که تصرف در آن مجاز . ا آمده است . م. ق 535چنانچه در ماده . هر نوع تعدی و تفریط گردد

انجام دهد . ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گرددنباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده

دار دیه یا ولی اگر این عمل در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده. دار دیه یا خسارت خواهد بودعهده

با این وجود انگیزه نیک و خیر خواهانه در ایجاد سبب ممکن . از این دست موارد در قوانین جزایی بسیار ذکر شده . خسارت نخواهد بود 

شود به طوری که اگر با قصد خدمت و جلب مصلحت عموم در مسیر عبور و مرور مردم اقدامی کند که اتفاقاً سبب  است مانع ثبوت ضمان

 .جنایت شود ضامن نخواهد بود زیرا برای تحقق مسئولیت، سبب نباید مقرون به اغراض صحیح و عقالیی باشد 

 .بب مباشرتسبیب،اتالف،فعل غیر مجاز،اجتماع اسباب، اجتماع س :واژگان کلیدی
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 تاریخچه سبب:مبحث اول

ای که جانی با ایجاد سبب در مواردی مداخله بزهکار در وقوع جرم فراتر از اقدامات ایجاد کننده شرط و ضعیفتر از علت است بگونه

گردد و بر خالف شرط جنایت محصول سبب است اما به جنایت بدون آنکه خود مستقیماً در آن مباشرت نماید مرتکب جرم می

ای دارد و با سببی که در منطق و فلسفه معتقدند که سبب در حقوق اسالمی معنای ویژه دانانگروهی از حقوق. طور غیر مستقیم 

اند دانان بزرگ اسالمی در این باره آوردهنماید آن چه را که بعضی از حقوقمطرح است به یک معنا نیست و از این جهت مناسب می

 .کنندنافع و تحریرالوسیله اشاره می از این رو به تعریف سبب در مختصر. مورد توجه قرار گیرد 

شد ، ولی به علت تلف سبب یا تسبیب ، ایجاد چیزی است که اگر نبود تلف شدن یا شکستن عضو واقع نمی: در مختصرنافع آمده 

د پس اگر کسی در آن بیفتد و بمیر. نفس ، یا شکستن عضو نیست مثالً یکی از موارد تسبیب کندن چاه در معابر عمومی است 

مراد از اسباب در این جا هر : و در تحریرالوسیله آمده . علت مرگ او وجود چاه نیست بلکه علت آن سرنگون شدن اوست در چاه 

ای که اگر آن فعل نبود، تلف، به علت دیگری تحقق بیابد، به گونه( ولی نه به علّت آن، بلکه) فعلی است که تلف شدن ، نزد آن 

بنابراین مجرمی که جرم را نه مستقیماً و به . چاه، نصب چاقو ، افکندن سنگ ، ایجاد لغزشگاه و غیره آمد، مثل کندن پدید نمی

اما دکتر عباس زراعت سبب را در معنای فلسفی آن ، . دهد سبب جرم و مجرم سببی استخودی خود ، بلکه به واسطه انجام می

ید اما در معنای فقهی و حقوقی چیزی است که اگر نباشد مسبب به داند که از وجودش وجود و از عدمش ، عدم الزم آچیزی می

اما علت به وجود آمدن مسبب چیز دیگری است مانند گذاشتن سنگ در معبر عمومی که کسی با آن برخورد کند و . آیدوجود نمی

دکتر . آمدبه وجود نمیدر این جا علت صدمه برخورد با سنگ است اما اگر سنگ نبود ، این تصادم هم . موجب تلف وی شود

سبب هر امری است که موجب تلف آن به حاصل شود ولی به علتی دیگر به نحوی که اگر : اندابراهیم پاد نیز در تعریف سبب گفته

الجمله اند سبب آن چیزی است که آن فیشود و برخی دیگر گفتهآید و یا مؤثر واقع نمیآن سبب نباشد علت هم به وجود نمی

تسبیب در جنایت آن است که انسان ”قانون مجازات اسالمی  505ی به هر حال به موجب ماده. تولید هست مانند علتاثری در 

شد سبب تلف شده یا جنایت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی

گردید یعنی ای است که اگر وجود نداشت جرم واقع نمیسبب واسطه.“ بیندمانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب 

ای است و در عین حالیکه سبب موجب جنایت نیست اگر ایجاد نشده بود جنایت میان عمل مجرم و حصول نتیجه مجرمانه واسطه

 .شدواقع می
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 تعیین و تشخیص سبب:الف

دارد یعنی سبب باید چیزی باشد که از نظر عرف بتوان جنایت را منسوب به آن تعیین سبب جنایت به دیدگاه عرف بستگی ( -الف 

یک مثالً سازنده. آیندشوند، سبب به حساب نمیدانست و چیزهایی که عقالً سبب جنایتند و از نظر عرف ، شرط محسوب می

اما از . داد تصادف هم رخ نمی. ساختمیدهد چون اگر اتومبیل را ناتومبیل، شرط تصادفی است که به وسیلة آن اتومبیل رخ می

 .توان مسئولیتی را متوجه آن ساختنظر عرف نمی

مثالً شهادت شهود برای قتل کسی که به موجب حکم . در برخی موارد باید دیدگاه شرع را برای تشخیص سبب مالک قرار داد( ب

ای وجود ندارد که میان کندن هادت و قتل همان رابطهچون میان ش. شود رسد، از نظر عرف سبب محسوب نمیدادگاه به قتل می

ای را چاه و قتل درآن وجود دارد ، بلکه شارع ، شهادت را از دالیل اثبات قتل به حساب آورده است و میان شهادت و قتل رابطه

 .دهدتعبداً قرار می

همچون مرحوم صاحب جواهر ادعا کنیم که تحمل شود که ارائه تعریف کاملی برای سبب کار دشواری است اما این ، دلیل نمی( ج

. ای است بلکه باید موارد مذکور را مالک قرار داده و سایر موارد را نیز بر آن ها قیاس کردمشقّت برای ارائه تعریف ، کار بیهوده

قرار گیرد در روایات شود که ائمه ما تمامی مواردی را که باید به عنوان مالک ضعف این سخن مخصوصاً از این جهت آشکار می

این دیدگاه مرحوم جواهرالکالم . اند هایی که از ایشان شده است پاسخ الزم نیز ارائه دادهاند ، بلکه معموالً بر حسب سوالبیان نکرده

از جمله محقق رشتی که در این رابطه در  تعاریف دیگری از فقها صورت گرفته. گذاران ایران نیز قرار گرفته استمورد عمل قانون

رود یعنی بعید نیست که سبب موجب ضمان عبارت است از فعلی که انتظار تلف از آن ولو احیانا می: ” فرماید کتاب انعصرب می

 بعضی افعال هستند که بر حسب نوع سبب تلف: توضیح آنکه  “تلف مترتب بر آن باشد هر چند سبب شانی نیز نبوده باشد

شود و یا اگر برخورد با مانعی نداشته باشند موجب تلف هستند و یا اگر معارض با باشند یعنی از وجود آنها ذاتاً تلف محقق میمی

آنکه مانعی وجود داشته باشد و یا شرطی مفقود مانند انداختن کسی در آتش که نوعاً موجب تلف است مگر) . عدم شرط نباشند

 (.باشد
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 کاربرد قاعده :ب

همانگونه که اشاره شد تسبیب در مباحث مختلفی از فقه مطرح شده است و در کتابهای حقوقی تحت عنوان علیت مورد بحث واقع 

 :در کتابهای حقوقی رابطه تسبیب در چند مرحله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. شده است

عنصرمادی و نتیجه زیانبار اشاره نموده، بحث از علیت را مطرح هنگام بحث از عناصر مادی جرم،به معیار تشخیص رابطه بین ( الف

 .می نماید

دو رکن دیگر وجود ضرر و ارتکاب فعل زیانبار . ) در مسئولیت مدنی، رابطه تسبیب بین فعل شخص و فردی که وارد شده است( ب

 (.است

 .آن پرداخته شده است ، موضوع تسبیب مطرح و به303در حقوق مدنی در بحث از ضمان قهری در ماده ( ج

 .در موارد متعدد موجبات ضمان و تسبیب مطرح شده است( 533الی  505)در قانون مجازات اسالمی در بحث دیات در مواد( د

 :بخش اول

 تعریف سبب و تسبیب،علت و شرط:الف

در مورد سبب گفته شده هر . می گویند "علت تامه"اگر از وجود چیزی، چیز دیگری و از عدمش، عدم دیگری الزم آید به آن  

بدین نحو که هرگاه رابطه بین . است "سبب"چیزی که از وجودش وجود دیگری الزم نیاید، ولی از عدمش عدم دیگری الزم بیاید

دو چیز به گونه ای باشد که از وجود یکی وجود دیگری و از عدم یکی عدم دیگری الزم بیاید آن یکی را علت تامه دیگری می 

 .علت تامه و سبب با وجود مشابهت، دو چیز متفاوتندپس . گویند

شرط چیزی است که در واقع زمینه ساز وقوع حادثه می باشد و با این اعتبار، تاثیر موثر منوط به وجود اوست، ولی در علیت 

هتی دیگر شبیه شرط سبب، چیزی است که اثر اندکی در ایجاد حادثه دارد و از این جهت مانند علت است ولی از ج. دخالتی ندارد

 .است
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به موجب این کالم، که نظریه ی مرحوم عالمه در کتاب قواعد است وجه مشترک سبب و شرط در آن است که با فقدان آن دو 

حادثه نیز منتفی است ولی تمایز آن دو در این است که شرط زمینه ساز حادثه است، در حالی که سبب از دیدگاه عرف نقش 

آنچه مسلم است، با بودن علت که همان مباشر است دیگر نوبت استناد  .و در اثربخشی علت نیز موثر است موثرتری بازی نموده

 .حادثه و به تبع آن ضمانت به سبب نمی رسد و با بودن سبب نوبت به شرط نخواهد رسید

چاه در غیر ملک خودش و مانند تسبیب، هر عملی است که تلف به سبب آن به وجود آید مانند کندن : محقق در شرایع می فرماید

 .انداختن اشیایی در راهها که موجب لغزش می شود

سبب موجب ضمان، عبارت از فعلی ست که : محقق رشتی در کتاب غصب در مورد تعریف سبب موجب ضمان فرموده است

 .احتمال تلف ولو احیانا در آن وجود دارد، یعنی بعید نیست که تلف بر آن مترتب شود

قق حلی در مختصر المنافع گفته است سبب چیزی است که اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد ولی علت تلف چیزی غیر مرحوم مح

 .از سبب است 

از کالم فقها به روشنی مشخص می شود که سبب با علت تامه متفاوت است ،در علت تامه ، انتظار نتیجه قطعی است ، اما در سبب 

 .این گونه نیست 

 ه مستندات قاعد :ب

اگر چه کلمه تسبیب یک اصطالح روایی نیست ،یعنی در .ادله قاعده تسبیب ادله چهار گانه فقهی از عقل ،اجماع ،قرآن و اخبار است

روایات ذکری از تسبیب به میان نیامده است ،اما اخبار متعددی به وجود چنین قاعده ای داللت دارد و این قاعده را میتوان از 

 . روایات استفاده کرد

ذی   حکومت خرد در مورد حاضر بالفطره و مسبوق به این معنی است که در شواهد یاد شده و نظائر آن هر عقلی و یا هر شنونده

شعور و هر فردی که دارای ادراک باشد بالبداهه حکم می نماید که مسئولیت زیان های وارده به صاحب مال، متوجه آمر است و او 

آیات )در سوره انعام . نیز در آیات عدیده اشاره به قاعده تسبیب و عنوان مسئولیت نموده استدر قرآن مجید .ضامن می باشد
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به (45،54،54،53،33،405آیات )وسوره بنی اسرائیل (401آیه)،سوره مائده(9آیه)،سوره زمر(14و41آیات )،سوره سبا(451و401

در این خصوص بین »ضمان ناشی از تسبیب می گویدصاحب جواهر در مورد .موضوع تصریح و به ضمان مسبب اشاره شده است 

 «. فقها اختالفی نیست و عالوه بر آن ،اخبار متعددی بر وجود چنین قاعده ای داللت دارد

 .در اینجا برای نمونه چند مورد از اخباری که در این باره وارد شده است اجماال بررسی می گردند 

پرسیدم اگر کسی چیزی در راه دیگری قرار دهد به ( ع)ز حضرت امام صادقخبر نخست ،صحیحه ی حلبی است که می گوید ا-

کل شیءیضر :)طوری که مرکب آن شخص در برخورد با آن رم کند و صاحبش را به زمین بزند حکم قضیه چیست ؟حضرت فرمود

ا ضرر بزند ضامن یعنی صاحب هرچیزی که در راه مسلمین واقع شود و به آنه(بطریق المسلمین فصاحب ضامن لما یصیبه

 .پیامدهای آن است 

عرض کردم حکم کسی که چاهی در غیر ملک خویش حفر کند ( ع)زراره می گوید به حضرت صادق: خبر دوم صحیحه زراره است-

، (علیه ضمان النه کل من حفر بئرا فی غیر ملکه کان علیه ضمان:)فرمود( ع)و عابری در حین عبور در آن بیافتد چیست ؟حضرت 

 .یعنی بر حفر کننده چاه ضمان است زیرا هر کس چاهی در غیر ملک خود حفر کند ضامن است 

سماعه نقل می کند از آن حضرت سوال کردم کسی که چاهی در (.ع)خبر سوم موثق سماعه است از حضرت امام جعفر صادق -

چاه در ملک خودش باشد موجب ضمان نیست اگر : فرمود( ع)خانه خودش حفر می کند و دیگری در آن می افتد چیست ؟حضرت 

 . اما اگر در ملک غیر یا معبر حفر شده باشد و دیگری در آن بیفتد موجب ضمان است 

من اخرج میزابا اوکنیفا (: )ص)…او از حضرت امام جعفر صادق نقل می کند که فرمود قال رسول ا. خبر چهارم از سکونی است - 

هرکس ناودانی یا : فرمود( ص)یعنی پیغمبر( شیئا فی طریق المسلمین فاصاب فعطب فهوله ضامن او اتد وتدا او اوثق دابه اوحضر

گودالی در میان راه مسلمین ایجاد کند یا میخ یا افسار مرکبش را بکوبد یا چاهی در راه مسلمین حفر کند و کسی به آنها اصابت 

 . کند و به زمین بیافتد ضامن است 
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 فرق اتالف و تسبیب:ج

 

 مالشود که میسبب مسبب مع الواسطه  عمل گردد، ولی در تسبیب، در اتالف، شخص مستقیما و بالمباشره باعث اتالف مالی می

متعلق به دیگری را  حیوانبزند یا  آتشبرای مثال، اگر شخصی مال منقول و یا غیر منقول دیگری را مباشرتا . غیر از بین برود

 .بکشد متلف است، اما اگر در مسیر عموم چاهی حفر کند و حیوان متعلق به دیگری در آن بیفتد و بمیرد، مسبب است

است، « سبب»دیگری الزم بیاید،  عدمگفته شده، هر چیز که از وجودش وجود دیگری الزم نیاید، ولی از عدمش « سبب»در مورد 

یکی وجود دیگری و از عدم یکی عدم دیگری  وجودای باشد که از ؛ بدین نحو که هرگاه رابطه بین دو چیز به گونه«علت»در مقابل 

 فقهاتعریف بعضی )پس علت تامه و سبب با وجود مشابهت، دو چیز متفاوتند. گویندرا علت تامه دیگری می« یکی»الزم بیاید، آن 

 .استآمده متفاوت  دیاتبا آنچه در باب  غصباز سبب در باب 

 

برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به اینگونه است در تسبیب، عمل شخص مستقیما و مباشرتا مال دیگری را از بین نمی

 .افتدکه اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیزاتفاق نمی

یا ترک فعل و به عبارت  فعلمنظور از عمل، فعل وجودی به اصطالح فنی فلسفی نیست، بلکه در اصطالح حقوقی، اعم است از 

 :گیرددیگر در تسبیب فعل مسبب بر دو قسم صورت می

ای را در پیاده رو بیندازد میوه پوستفعل مثبت، و آن فعلی است که انجامش سبب تلف مال گردد، مثل آن که کسی سنگی یا  .4

 .و رهگذری پایش بلغزد وبشکند یا لباسش پاره شود

باشد، مانند آن که  قراردادناشی از  تکلیف فعل منفی، ترک فعلی است که سبب ورود خسارت بر غیر شود، خواه فعل مزبور .4

در اثر عدم انجام وظیفه به موقع خود، سبب تصادم قطار گردند، یا آن که تکلیف ناشی از وظایف قانونی باشد، مثل  آهنماموران راه 

همه این اقسام از موارد . بر اموال او گردد خسارتآن که ولی با عدم انجام وظیفه نسبت به حفظ اموال مولی علیه موجب ورود 

 .مباشرتا عامل ضرر نشده است تسبیب است، زیرا مسبب با واسطه موجب ورود خسارت بر دیگری شده، هر چند که مستقیما و

اوال در اتالف مستقیما و مباشرتا خسارت از سوی زیان زننده متوجه خسارت : در همین نکته است تسبیب و اتالفتفاوت میان 

تواند باشد، ز مصادیق اتالف نمیگردد و ثانیا در اتالف همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هیچ گاه ترک فعل ادیده می

 .گردد و حتی با ترک فعل هم ورود زیان متصور استدرحالی که در تسبیب، زیان، مع الواسطه متوجه غیر می

http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%BA%D8%B5%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%BA%D8%B5%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B9%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B9%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%87%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%87%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%A8
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شود، بلکه در آثار قدما یعنی در قرون اولیه نیز مشهود نیست و دیده نمی شیعه روایاتجدا شدن اتالف از تسبیب نه فقط در 

 .خوردبه چشم می اجتماع سبب و مباشرمساله  و ابن براج شیخ طوسینخستین بار در قرن پنجم در آثار 

شود، ولی به هر حال مالحظه می( 190م )سنت نیز آغاز جدایی مباشرت از تسبیب در قرن پنجم در آثار سرخسی در آثار اهل 

 .بعدها در آثار فریقین این تقسیم بندی و بررسی فروع آن امری رایج است

در این خصوص بین فقها اختالفی نیست و عالوه بر آن، اخبار متعددی بر : »گویدناشی از تسبیب می ضمان صاحب جواهر در مورد

 .«ای داللت داردوجود چنین قاعده

برای نمونه، چند مورد از اخباری . ند اعتبار ضمان ناشی از تسبیب دانستفقها و اخبار را مست اجماع توان اتفاق وبدین ترتیب، می

 :شوندکه در این باره وارد شده اجماال بررسی می

دیگری قرار دهد، به طوری که  راهالسّالم پرسیدم اگر کسی چیزی در علیه امام صادقاز حضرت : گویدحلبی است که می صحیحه

کل شی ء یضر بطریق : »بزند، حکم قضیه چیست؟ حضرت فرمود زمین ورد با آن رم کند و صاحبش را بهمرکب آن شخص در برخ

ها ضرر بزند، ضامن پیامدهای آن به آنشود و مسلمینیعنی صاحب هر چیزی که در راه  ؛ «المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه

 .است

السّالم عرض کردم حکم کسی که چاهی در غیر ملک خویش حفر کند و به حضرت صادق علیه: گویدزراره می. است زرارهصحیحه 

علیه ر بئرا فی غیر ملکه کان علیه ضمان الن کل من حف: »السّالم فرمودعابری در حین عبور در آن بیفتد، چیست؟ حضرت علیه

 .است ضامنخود حفر کند،  ملک؛ یعنی بر حفرکننده چاه ضمان است، زیرا هر کس چاهی در غیر »نضما

از آن حضرت سؤال کردم حکم کسی که چاهی در خانه : کندسماعه نقل می. السّالم موثق سماعه است از حضرت صادق علیه

اگر چاه در ملک خودش باشد موجب ضمان : »السّالم فرمودافتد، چیست؟ حضرت علیهکند و دیگری در آن میخودش حفر می

 .باشد و دیگری در آن بیفتد موجب ضمان است نیست؛ اما اگر در ملک غیر یا معبر عام حفر شده

من اخرج میزابا او »وسلّم  آلهو علیه اهللصلی اهلل رسول قال: کند که فرمودمی السّالم نقلاو از حضرت صادق علیه. از سکونی است

وسلّم آلهوعلیهاهللصلی پیغمبریعنی  ؛ «کنیفا او اوتد وتدا او اوثق دابة او حفر شیئا فی طریق المسلمین فاصاب فعطب فهو له ضامن

هر کس ناودانی یا گودالی در میان راه مسلمین ایجاد کند یا میخ یا افسار مرکبش را بکوبد، یا چاهی در راه مسلمین حفر : فرمود

 .ها اصابت کند و به زمین بیفتد، ضامن استکند و کسی به آن

http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D8%B3%D8%A8%D8%A8_%D9%88_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D8%B3%D8%A8%D8%A8_%D9%88_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%84%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%84%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A8%D8%B1
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اضرار به غیر مبادرت به  نیتذکر شده اطالق دارند و اعم هستند از اینکه مرتکب با قصد و  روایاتشود، همان گونه که مالحظه می

عده، روایات باشد، به علت اگر مدارک قا. به دیگری شود خسارتعمل کند یا اینکه بدون قصد و نیت خاصی اقدام کند و سبب ایراد 

گیرند و فاعل به هر حال ضامن خواهد بود؛ ولی اگر قرار می حکم عموم و شمول روایات، اعمال عمدی و غیر عمدی هر دو تحت

شود و موارد بدانیم، چون اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن دارد، فقط شامل موارد متضمن علم و عمد می اجماعمدرک قاعده را 

 .گیردغیر عمدی را در بر نمی

 ، اجماع باالستقاللمدرک قاعده ضمان تسبیب، بیشتر روایات است، نه اجماع و اگر هم اجماع باشد به تعبیری که قبال دیدیم

چنانچه روایاتی در کنار اجماع السّالم باشد، معتبر است و علیه معصومندارد، بلکه اجماع فقط در صورتی که کاشف از سنت  حجیت

 . موجود باشد و احتمال برود که اجماع، مستند به آن روایات است، اجماع مزبور ارزشی نخواهد داشت

گفته شد، هر چند عمد و قصد به اضرار الزم نیست، اما احراز انتساب خسارت به فعل  قاعده اتالفاما همان طور که در بحث از 

جوم آورد و خسارت وارد سازد، متعلق به شخصی بر حیوان دیگری یا مال او ه حیواناز این رو، هرگاه . مسبب بی تردید الزم است

 .صاحب حیوان ضامن نیست، مگر اینکه در حفظ آن تقصیر و کوتاهی کرده باشد

گردد و ه مسبب احراز نمیدر خصوص مورد تسبیب، انتساب خسارت ب تقصیر ذکر این نکته به خاطر آن است که در صورت عدم

مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد : »آمده است ایرانقانون مدنی  331لذا در ماده 

باشد؛ لکن در هر حال، اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر گردد، فاعل آن شود، مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده می

 .«عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود

 تسبیب در قانون مجازات اسالمی جدید :د

تسبسب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم و خود 4394مصوب ( ا.م.ق505)مطابق ماده 

مرتکب جنایت نشود، به طوریکه در صورت فقدان رفتاراو جنایت حاصل نمی شد،مانند آنکه چاهی بکند و دگری در آن مستقیماً 

 .بیفتد و آسیب ببیند

آمده است مسبب حتماً باعث دخالت غیر مستقیب در جنایت و خسارت داشته باشد چراکه اگر مستقیم 505همانطور که در ماده

در تسبیب فرد در عملیات اجرائی به .ه باشد مباشر محسوب شده و احکام آن بر او جاری خواهد شددر عملیات جنائی دخالت داشت

http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%86%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%86%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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صورت مستقیم دخالت نداشته و چه بسا در لحظه وقوع جنایت هم در صحنه حاضر نباشد ولی به علت ارتکاب اعمالی در گذشته 

 . زات خواهد شدکه نتیجه آن در آتی بروز خواهد یافت مسئولیت کیفری داشته و مجا

آمده است عنوان شده طوری که درصورت رفتار او جنایت حاصل نشود و مثال حفر چاه را آورده است 505همانطور که در ماده

منظور از این نص قانون گزار وجود رابطه سببیت میان عمل مرتکب و نتیجه حاصل از وقوع جنایت میباشد به این نحو عمل مسبب 

که بصورت صریح و واضح نتیجه قابل انتساب به وی بوده است و آن عبارت است از رابطه مستقیم میان عمل به گونه ای بوده است 

مرتکب و نتیجه حاصله به صورتی که رخداد یا واقعه ای در این میان این رابطه مستقیم را قطع ننماید در این صورت احراز نتیجه 

ورت به علت قطع ارتباط توسط رخداد و حادثه جدید حسب مورد مرتکب آن با رفتار مسبب صحیح خواهد بود ولی در غیر این ص

 .رخداد یا حادثه جدید برابر شرایط موجود ممکن است مسبب یا مباشر بوده و دارای مسئولیت اعم از کیفری و مدنی خواهد بود

فلسفه وضع سبب در فقه اسالمی و متعاقب آن در قوانین موضوعه به علت اهمیت اعمال ارتکابی افراد است که شاید در لحظه فاقد 

افراد باید عواقب ناشی از اعمال خود را بر آورد و با نتیجه باشد ولی در آینده ممکن است نتایج زیانبار حاصل کند به این نحو که 

ی آن در آینده دست به اقدامات ارتکابی بزنند در این صورت است که اگر فرض شخصی قصد انجام عملی را توجه به نتایج احتمال

 دارد که به اشخاص یا اشیاء یا حیوانات متعلق به غیر صدمه یا آسیب یا موجب تلف می شود

نجام خواهد داد تا از بروز جنایت یا خسارت لذا از انجام آن صرف نظر کرده یا اینکه تمهیدات و اقدامات احتیاتی و ایمنی الزم را ا

 . خودداری به عمل آید

درهمین راستا قانون گذار در تدوین قانون جدید همانند قانون قبلی با تغیرات اساسی بعضی ار مسئله های فقهی را در قانون ذکر 

ین تحقیق به ذکر و تفسیر تعدادی از آنها کرده و تعداد دیگری را بدون تغییر عیناً به عنوان ماده قانونی آورده است که در ا

 .میپردازیم

آمده هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک،گودالی حفر کند یا چیزلغزنده ای در آن  503در ماده

با علم به آن و امکان قراردهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد،ضامن دیه است مگر این که خود آسیب دیده 

 .اجتناب،عمداً با آن برخورد نماید
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ابتکار به البته قانون گزار .می باشد 415،415این ماده دقیقاً بر گرفته از کتاب مبانی تکملة المنهاج فروع تسبیب،فصل سوم مسائل

روایات خاصی از صدر اسالم بر همین مطالب :درتفسیر این ماده باید گفت!خرج داده و دو مسئله را در یک ماده قانونی آورده است

از آن حضرت درباره چیزی پرسیدم که در راه قرارداده شده و : که میگوید( ع)از امام صادق داللت دارد از جمله صحیحه حلبی

 .حیوانی از آنجا عبور میکند و رم می کند و صاحبش را به زمین می کوبد و زخمی میکند

ضامن خسارت هائی است که (یا کسی که آن را گزاشته)در راه مسلمانان قرارداده شود صاحب آن چیز هر چیزی را که :امام فرمود»

در  .البته روایات متعدد دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که از پرداختن به آن پرهیز می کنیم«در اثر آن به کسی وارد شود

کن عمومی یا ملک غیر بدون اذن مالک از موجبات ضمان است یعنی اگر این ماده حفر گودال و قرادادن چیز لغزنده در معابر و ام

شخصی این اقدامات را در معابر و اماکن غیر عمومی و ملک خودش انجام دهد مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت البته الزم به 

 .ورت نیاز به اذن مالک خواهد بودذکر است اقدامات در معابر و اماکن غیر عمومی نباید متعلق به غیر باشد چراکه دراین ص

در این ماده به طور مطلق هرگونه عملی که سبب آسیب دیگری شود مشمول این خواهد شد اقداماتی که با رعایت مقررات قانونی 

و نکات ایمنی و به مصلحت عابران باشد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت شود در صورت وجود این دو شرط مرتکب ضامن نخواهد 

 (509ماده.)بود

 . در قسمت انتهائی ماده عنوان شده مگر این که فرد آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً باآن برخورد نماید

در این خصوص قابل ذکرکه اگر فرد با وجود این شرایط عمداً برخورد نماید در این حالت با اراده و اختیار اقدام به آسیب به خودش 

هدرمی رود و کسی  طبیعی است که در این صورت صدمه ای که دیده است.تند به اوست و نه حاضر یا واضع شیکرده و صدمه مس

 :البته در این ماده بر تحقق هدر رفتن صدمه دو شرط وجود دارد .ضامن نمی باشد چون ضامن فرع بر احراز رابطه استناد می باشد

 . عمداً برخورد نمایدـ آسیب دیده با علم به آن اقدام کند به عبارتی 4

 .ـامکان اجتناب داشته باشد به عبارت دیگر فرد آسیب دیده مجبور،مضطرر یا مکره نباشد4

 در این ماده شرط عدم ضمان مرتکب رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران میباشد(:509)ماده 
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با توجه به اوصاف فوق مشخص میشود که قانون گزار سعی در .انجام شودو البته وقوع جنایت یا خسارت هم باید به صورت اتفاقی 

محدود کردن ضمان ناشی از سبب بوده که با آوردن قیدهای فوق آن را محدود کرده وحتّی عنوان داشته که ضمانی در میان 

کرده که بیشتر مبتنی بر قاعده دادن مراتب تسبیب نسبت به قانون سابق شروط و قیود زیادی در موارد مختلف قید . نخواهد بود

عقلی وغیر عمدی بودن عمل ارتکابی بوده و از این لحاظ که برخی از مسائل فقهی را عیناً در متن قانون گنجانده است با قانون 

 .سابق مشابهت دارد

آن بیشتر از قانون سابق اختصاص به بحث ضمان ناشی از تسبیب یافته است که موارد (533الی194)النهایه در قانون جدید از ماده 

 بوده امّا عمل قانون گزار  شباهتها و تفاوتهائی با عمل قانونگزار سابق بوده به این نحو که ضمن گسترش 

 

 :تیجهن

اگرچه کلمه تسبیب یک اصتالح .ادله قاعده تسبیب ادله چهارگانه فقهی کتاب،سنت،عقل واجماع است

تسبیب نیست اما اخبار متعددی به وجود چنین قاعده ای داللت روائی نیست یعنی در روایات ذکری از 

سبب یکی از علتهای جنایت و خسارت است و از این .دارد و این قاعده را میتوان از روایات استفاده کرد

لحاظ دارای اهمیت بوده و به همین دلیل قانون گزار هم در قانون مجازات و مدنی اقدام به اشاره به آن 

ه نحویکه مثالً در قانون مجازات جدید است مواد پیش بینی درمورد سبب به مراتب نموده است ب

گسترده تر ودارای قیود وشروط بیشتری بوده که به تعدادی از آنها در متن تحقیق به همراه تشریح آن 

اشاره شده است لهذا احراز رابطه سببیت برای مجازات و جبران خسارت توسط قاضی از اهمیت ویژه 

درصد پرونده های کیفری و حقوقی ناشی از فعل غیر مستقیم 50برخوردار است چراکه تقریباً ای 

ی سببیّت دانیم یکی از مسائل مهم در امور کیفری اثبات رابطهطور که میهمان.  مرتکب می باشد

دشواری احراز رابطه سببیّت با . بدیهی است اگر عملی مستقیماً باعث حصول نتیجه مجرمانه شود. است

ای تهیه در کمین رقیب خود بنشیند و زمانی که طرف مورد مواجه نخواهد شد، مثالً اگر کسی اسلحه

نظر در حال عبور است به سمت او تیراندازی و او را به قتل برساند در این جا بین عمل مجرمانه و 

ی سببیّت زمانی ی سببیّت وجود داشته و احراز آن کار مشکلی نیست ولی آن رابطهحصول نتیجه
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توانند چند مباشر، این عامالن می. شود که چند عامل باعث حصول نتیجه مجرمانه شوندمشکل می

چند مسبب، یا اجتماعی از سبب و مباشر یا چند مسبب باشند البته قانونگذار از مورد اخیر در میان 

ها و صورتهای دخالت در جرم را وهبه هر حال قانونگذار نیز این شی. موارد دیگر نامی به میان نیاورده 

 . استپذیرفته است و برای حفظ حقوق افراد جامعه مجازاتهایی را در نظر گرفته 

      

  :منابع 

 قرآن کریم(4

 .4، تحریرالوسیله، ج (ره)امام خمینى ( 4

 .44ناصرمکارم شیرازى و همکاران، تفسیر نمونه، ج ( 3

 4331، تهران، دانشگاه تهران، (ضمان قهرى) هاى خارج از قراردادناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، الزام (1

   4333، تهران ، مرکز نشر علوم اسالمی ،(بخش مدنی)سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه(5

 سید محمد حسن مرعشی شوشتری،مقاله قاعده تسبیب،درس دوره دکتری،حقوق جزای اختصاصی، مدرسه عالی شهید مطهری(5

 4334،سال ششم،دی 35م والمسلمین محمد کاظم بهرامی،ماهنامه دادرسی،شمارهحجت االسال(3

 سهیال کاظمی، مقاله قاعده تسبیب(3

 ، برگرفته از مقاله قاعده تسبیب443، ص4قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج9) 

 .     15ص ،33ج الکالم، جواهر جواهر، صاحب10)

 .  95ص ،13ج الکالم، جواهر جواهر، صاحب11)
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 .303ص ،4ج سنگی، چاپ اللثام، کشف12) 

 .191ص ،4ج سنگی، چاپ االفهام، مسالک ثانی، شهید13)

 .533ص ،4ج سنگی، چاپ المسائل، ریاض14)

 .  459ص ،3ج المبسوط، طوسی، شیخ15)

 

 

 


