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Abstract 

In most juridical books and under “usurpation”, “retaliation” and “blood-money” chapters, 

jurisprudents have spoken of the two institution of “perpetration” and “causation” and 

enacted some rules, for example if both cause and the actual perpetrator exist, the actual 

perpetrator is responsible unless in cases in which cause is stronger. The two have been 

reflected in laws as well. Regarding perpetration, causation, and types of perpetration and 

etc., many discussions have been made in juridical and legal books. Some scholars such as 

Muhaqqiq Najafi (author of Jawahir al-Kalam) and Muhaqqiq Maraghi (author of 

‘Anawin), however, are of the opinion that, since the terms “cause” and “the actual 

perpetrator” have not been used in hadiths and there is controversy between jurisprudents 

about definitions and instances of the two terms, discussion about causation and 

perpetration is a superfluous and verbal one and what is of importance is attributing 

damage or crime to someone, whether he is the actual perpetrator or cause. The present 

article studies and evaluates the scientific and practical differences which may be between 

the two institutions. Evidently, if it is proved that there are such differences then 

establishment of these two institutions and discussing about them are required. Otherwise, 

one has to accept the opinion of the author of Jawahir al-Kalam and the author of ‘Anawin 

according to whom discussing about the two is a superfluous one. 
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 یا عدم ضرورت؟ ضرورت، تسبیبنهاد مباشرت و سیس أت
 آبادی ده احمد حاجی

 استاد دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی قم

 (18/12/1399 تاریخ پذیرش: ـ 28/08/1399 تاریخ دریافت:)

 چکیده

مثل اینکـ  در   است دهمآهاد مباشرت و تسبیب بحث شده و احکامی نهای فقهی در مبحث غصب و قصاص و دیات از دو  در اکثر کتاب
این نیز منعکس شده است. پیرامون تعریف  اقوی باشد. این دو نهاد در قوانین مگر اینک  سبب ،اجتماع سبب و مباشر مباشر ضامن است

بـ  کـار    روایاتقرآن و واژه در این دو چون  ک  اند بر آنفقیهان های زیادی شده است. در این میان برخی  بحث ... تسبیب وو اقسام دو 
است و آنچ  مهم است استناد  لغویاست، بحث از تسبیب و مباشرت زاید و اختالف میان فقها در تعریف و مصادیق این دو  نرفت  است و

ی علمی و عملی ک  ممکن است ها ب  بررسی تفاوت نوشتاراین در ب. یسبب  ت باشد خواه تمباشرب  خواه  ؛تلف و جنایت ب  دیگری است
این دو نهاد و بحث از مباحث پیرامون ایـن  سیس أت، شودها اثبات  این تفاوت اگر .شود خت  میها پردا رزیابی آنمیان این دو نهاد باشد و ا

یا جنایت ب  متلـف یـا   انتساب تلف را و آنچ  الزم است زاید  را ه شد ک  بحث از این دوعقید هماید با فقیهانی وگرن  ب است؛دو ضروری 
 .دانند می جانی

 واژگانکلید

 .مباشرت ،تقصیر تسبیب، استناد،اتالف، 
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 مقدمه

صی مسئول جبران شخص یا اشخا ، اینکه چهشود زخمی یا شود یا شخصی کشته  هرگاه مالی تلف 

. د بسیاار ممیا ا ی    نشو محکوم می دیه یا جبران خسارت مالی یا و به قصاص اند خسارت وارده

با تأ اس دو نماد مباشرت و  ،در اکثر موارد در وقوع حادثه باش از یک نفر دخال  دارد. فقما رازی

در اجتمیاع  »مثی   ) قواعید و احکیامی  با باان  ،... ضمن تعریف این دو و مراتب تسباب وتسباب، 

به تعاان شخص مسیئول  ( «مگر اینکه  بب اقوی از مباشر باشد ، بب و مباشر مباشر ضامن ا  

 به این موضوع اختصاص یافته ا  . در قوانان به تبعا  از فقه مواد متعددی .اند  رداختهپ

و  اند با تأ اس این دو نماد مخالف  ورزیده ،عناوینو صاحب  جواهرهمچون صاحب  ،برخی

 فقمی و میواد قیانون   مطالبحجا زیادی از  این ا اس که طبعاً بر بانند ناازی به ایجاد این دو نمی

قیانون میدنی و قیوانان    معمیول   ةشیاو    که آییا  ا این نوشتارموضوع این خواهد یاف .  کاهش

را  ضیرورت ایجیاد نمیاد مباشیرت و تسیباب     وقی صحاح ا   که اکثر کتب فقمی و حق جزایی و

که ضرورتی به این دو نماد ناس  و  ،عناوینو صاحب  جواهریا  خن صاحب  اند  مفروض دانسته

 ةاندیشی جالب ا   بداناا در کتب فقمیی داوری مایان    تلف به عام  ا  .آنچه مما ا   ا تناد 

تسیباب و  زمانة رف  کسانی که در  می انتظار . مثالًصورت نگرفته ا  فقما مشمور  این دو فقاه با

 .کردندکه چنان ن ؛بحث کننددر این زمانه  ،مث  محقق رشتی ،اند  مباشرت قلا زده

با برر ی کیالم   گاه ، آن(1) اردازیپ می تعریف مباشرت و تسباب اختصار به بهابتدا  بدین منظور

، (2)کنیاا   می یابی را ریشه مباشرت و تسباب اس أت   بامخالف عناوینو صاحب  جواهرصاحب 

، (3) نظیر ا ی    اخیتال   ندیا مباشیر   بب کناا که در اینکه می اشاره به برخی مصادیقپس از آن 

ابتیدا از ضیمان مباشیر     ،پردازیا ها می نماد و صح  و  قا آن های این دو  پس به برر ی تفاوت

و وقوع تسباب گاه از وقوع مباشرت فقط با فع   ، آن(4) بب تنما در فرض تقصارو ضمان   مطلقاً

عمید  و عدم لزوم ( 6) تسبابو الة جنای  خطای محض به و عدم وقوع ( 5) با فع  و ترک فع 

تنمیا   اسی  بدان مستند ن ی که جنا  ببی کناا. ضمان حث میب( 7) در مباشر و لزوم عمد در  بب

جتمیاع  دهد و اص  ضیمان مباشیر در فیرض ا    می بحث بعدی را تشکا ( 8) ا در موارد وجود دل

مباحث نمیایی را  ( 10) ت برای  بب و مباشر در فرض تعددو وجود آثار متفاو( 9)  بب و مباشر
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( 11انید )   تعلامیی  ةواژبه اینکه ایین دو عنیوان    ها وتتفا همة پس از نقدپایان در  .دهند می تشکا 

 .شود می اشاره

مباشیرت و   ةواژهای فقمی گاه دو  در کتاب .ا  ضروری  ای نکتهباان  ،پاش از ورود به بحث

مباشیرت،   ةواژاتال  و تسباب. قانون مدنی اییران، بیه جیای     ةواژتسباب به کار رفته ا   و گاه 

مقصود از اتال  در این قیانون اتیال  مباشیری ا ی  و      ،ه ا  . بنابرایناتال  را به کار برد ةواژ

. غصب و آنچیه  1»ق.م. ا باب ضمان قمری را  307 ةماد. مقصود از تسباب اتال  به وا طه ا  

در میورد   328 ةمیاد کنید.   معرفیی میی  « . ا تافاء4. تسباب؛ 3. اتال ؛ 2که در حکا غصب ا  ؛ 

از تعبایر مشیمور اجتمیاع     332 ةمیاد گیاار در   باب ا  . البته قانوندر مورد تس 331 ةماداتال  و 

اتیال  را بیرای    ةواژقیوانان جزاییی    تلیف. کند و نه اجتمیاع  یبب و م   ه می بب و مباشر ا تفاد

بیرای  »کنید    میی به جای مباشرت تعبار به اتال   اصفمانی.  اد ابوالحسن اند  به کار نبرده تمباشر

تال  و تسباب و به عبارت دیگر برای ضمان  بب دیگری ا   که ا س هضمان دو  بب دیگر 

 .(92، 3ج   1393اصفمانی ) «بحال چه به مباشرت باشد یا تسبا ،عبارت از اتال  باشد

مثی  محقیق   تأثارگیاار،     که برخیی فقمیای   ا گونه تعبار ناشی از آن ر د این دو می به نظر

 ةواژگیاه  بعیدها   و( 186، 3ج   1408حلیی  ) انید  آوردهرا  «االتال  و التسباب همباشر»تعبار  ،حلی

 کیه  جمی  منا یب ناسی    این مباشرت و تسباب از  عبارتاتال . واژة و گاه  مباشرت حا  شده

شیود   میی  وقتیی گفتیه  . خواهید  میی  یمتعلقی  چون .موجب ضمان ناس  صر  مباشرت و تسباب

اما از این جم  منا یب ا ی     ... رق  و قت  و اشرت در    که بگویاا مبا مباشرت، انتظار آن

که از برخال  اتال  و تسباب  ؛(مباشرت در قت  و تسباب در قت  مثالًاند )  مقولهیک از  دو که هر

تعبایر   نمایی  بایید گفی     در ا  .ت در اتال  مباشر از اتال  چون مقصود .واحد ناستند ةمقول

 قساا اتال  ناس .زیرا تسباب  .مباشرت و تسباب بمتر از اتال  و تسباب ا  

 بیتسب و مباشرت فیتعر
 تعریف در فقه

میراد از مباشیرت ایجیاد    »نویسید    می ت در قت تعریف مباشر بحث قصاص در در جواهرصاحب 

نجفیی  ) «به آن منجر شده ا ی   دائاًیعنی ابت ؛ترین عل  به خروج جان از بدن مقتول ا   نزدیک
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تلیف ییا    ةوا یط  بیی  مرتکیب علی     ا   که فع ِمباشرت آن  ،. به تعبار دیگر(18، 42 ج  1404

ای  ای ناس  یا اگیر وا یطه   صورت که ماان فع  مرتکب و تلف وا طه حال یا بدین .جنای  باشد

زدن بیه قلیب    داند؛ مانند چاقو را معلول عم  مرتکب می تلف گارد و عر  آن را نادیده می هس 

 د.شو می اوکسی که باعث توقف قلب و توقف قلب باعث مرگ 

ولیی   .تلف و جنای  پدیید آیید   نِآن نبود در تعریف  بب گفته شده ا    امری که از نبودنِ

رود جنای  پدید آید؛ هماننید کنیدن    معنای وجود جنای  ناس ، بلکه انتظار می وجود آن الزاماً به

کی  فعی    »، تسیباب را  غصب  ربیای   در کتاب  ،حلّی . محقق(30  تا بی رشتی،) اه در معبر عامچ

؛ مثی   شود  بب آن حاص  می    هر فعلی که تلف بهالملک حص  التلف بسببه کحفر البئر فی غاری

میا  » یبب را   دیات ریای ولی در کتاب  .داند می( 186، 3 ج  1408 حلّی) «ملک حفر چاه در غار

لکین علی     ؛شید    چازی که اگر نبود، تلف ایجاد نمیی لواله لما حص  التلف لکن علة التلف غاره

 .(237، 4 ج  1408حلّی ) داند می« چاز دیگری ا   تلف

 قانون در فیتعر

بیا   ،امیا قیوانان جزاییی    .اتال  و تسباب را تعریف نکرده ا ی   331و  328قانون مدنی در مواد 

 کیه  ا   آن مباشرت»  1392ق.م.ا.  494 دةمامطابق . اند  به تعریف این دو پرداخته ،عباراتی مشابه

 ا ی   آن  یی جنا در باتسب»  506مادة و مطابق  1«.شود واقع مرتکب خود تو ط ماًامستق  یجنا

  یی جنا مرتکیب  اًمامسیتق  خیود  و کنید  فراها رای گرید  امصدوم یاشدن   تلف  ببی کس که

 و بکنید ی اهچی که  آن مانند ؛شد ینم حاص   یجنا او رفتار فقدان صورت در کهی طور  به ؛نشود

 .«ندابب باآ  و فتداب آن دری کس

در  اوالًزییرا   .دار  توان در فما مباشرت و تسباب نمی محصّلی معنای  به مادة دواین  جمع از

منا یب   اصیالً  506 دةمیا تعرییف تسیباب در    غارمستقاا چاس ؟ ثانایاً  مالک مستقاا و 494 دةما

و  «تفعای  »مصدر باب « تسباب» ةواژ 2.کند نخس  تسباب را به خود  بب تعریف می زیرا. ناس 

                                                                                                                            
 1392از چه قانونی ا  ، مقصود قانون مجیازات ا یالمی    درج اینکهبدون  ،ای اشاره شود مقاله هر جا به ماده ةدر ادام .1

 شود. تکرار نمیاختصار  برای رعای ا   که 

 یراز .اس از دور ن لیخا یفتعر ینا» یسد نو فع  یحص  التلف بسببه( می  )ک یعشراصاحب  یفتعردر نقد  یثان شماد .2
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 لیف ت  یببِ  شیدن گاار گفته ا    بب در جنای   مصدر ثالثی مجرد ا   و قانون«  بب» ةواژ

 تسیباب  »یعنیی   «خود مستقاماً مرتکب جنای  نشود»  تعریف به ضد ا  ماده انتمای شدن ا  !  

  بگیویاا و در تعریف شب « وقتی شب نباشد»؛ مث  اینکه در تعریف روز بگویاا  «مباشرت ناس 

 .(235  1398آبادی  ده حاجی) «!شدوقتی روز نبا»

 عمی   ا ی   الزم ،اعا از نفس و میال و ...  ،مورد هر تلفی درای ارائه دهاا.  الزم ا   ضابطه

ی خاصی شا یا شخص و ا   مباشر کشنده عم ِ فاع ِ. دکرمشخص  را کشندهعم   کننده مثالً تلف

 بیه   یبب  ،انید  داشیته  دخالی   انحا از نحوی  به آن وقوع درولی  اند، نداده انجام را کشنده عم  که

، شیود  «ج» میرگ  باعیث  آن کاشل و باا و بدهد یتفنگ «ب» به «الف»اگر  ،بنابراین .روند می شمار 

دادن ا لحه باعث مرگ نشده ا  ، بلکیه شیلاک     زیرا .رود می شمار  به مباشر «ب» و  بب «الف»

 آن  بب مرگ شده ا  .

 باشرت و تسبیبنهاد مسیس أت ت بامخالف یابی ریشه

. حتیی گیاه فقامیی    نظر فراوان وجیود دارد  ال ی اخت و ناز شرطی  تعریف مباشرت و تسباب ةدربار

میثالً   داننید.  ها را جیزء مباشیرت میی    شمارد که فقمای دیگر آن تسباب برمی مواردی را از مصادیق

و  ، اّ کشندهکردن با د  ، نوشاندن   بریدن، خفه اموری چون  ر ،برای مباشرت ،محقق حلّی

ای تسیباب چمیار مرتبیه    برزند و  میشیء  نگان و  نگ تاز را مثال  یا چاقو یا زدن با شمشار

تاراندازی،  مث  ؛تنمایی تسباب متلف را ایجاد کند اول آن ا   که جانی به ةمرتبشمارد که  برمی

ا شمشیار و  چیرا زدن بی  . (181، 4 ج  1408 حلیی ) طور مکرر، انداختن در آتش  زدن با عصا به

 قواعید طور مکرر تسباب؟ عالمه حلّی در   چاقو مباشرت ا  ، ولی تاراندازی و زدن با عصا به

، 3 ج  1413 حلّیی ) مصادیق تسباب برشیمرده ا ی   کردن با د   یا طناب را از   خفه االحکام

و  و پرتیاب  ینگ   اراندازیمباشرت و ت مصداق المتعلمانتبصره کتاب اما خفه کردن را در  (583

. گاهی ناز فقامی میواردی را  (193  1411 حلی) دانسته ا   سبابزدن مکرر با عصا را مصداق ت

                                                                                                                            
ایین اشیکال    از(. محقق رشتی  عی کیرده  163 ،12ج   1413 یعامل) ...«ا    اب آوردهبست یف بب را در تعر ةواژ

 (.29تا   نظر ناتمام ا   )رشتی، بیه پا خ دهد که ب
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اختال  در تعریف دقایق ایین    1.داند میها را جزء مباشرت  شمارد و گاه همان عنوان  بب برمی  به

شیده   باعیث رواییی   و عدم ورود این الفاظ در قرآن و متیون   ه واژه و نبودن تعریف دقاقی از آن

که ا    بر آن الغصبدر کتاب  جواهر. صاحب بندی را نپایرند ص  لزوم این تقسااا برخی ا  

بیرای   ای انگایزه اچ حکمی قرار نگرفته ا  ، ه و موضوعندارد در روایات لفظ  بب وجود وقتی 

تحقاق آن » نویسد  می قصاصال وی در کتاب .(50، 37 ج  1404 نجفی) ها ناس  طرح این تعریف

زییرا در   .ای برای این موضوع ناس  کند ثمره   که پس از آنکه ا ا قت  عمد یا خطا صدق میا 

متعمیداً و    َتَی یک از ادله عنوان حکا با لفظ مباشرت و  بب ناامده ا   و آنچه آمده ا   قَ هاچ

نوان صدق مواردی که این ع ،پس مالک در قصاص مثالً صدق این عنوان ا  . بله .مانند آن ا  

 .(19، 42 ج  1404نجفی ) «.باشد دلا  خاص نااز می  قصاص یا دیه به نکند برای ضامن بودن

 أمنشی تلف باشد یا  بب یا مانند آن و آنچه  مباشرِ مما ناس  مکلف  که ا   بر آنناز  مراغی

آید، اتال  ا   و میالک صیدق عرفیی     د   میه گونه که از نصوص و فتاوی ب آن ،ضمان ا  

بلکه  رد،نداموضوعا   اند  و اینکه فقما واژگان مباشر و  بب و مانند آن را به کار برده ا  مُتل ف 

عر  بر آن صادق ا  . پیس  یزاوار ا ی  کیه میالک را      که  ازی ا  چ آنو ثب  برای ضبط 

مراغیی  ) ادق ا ی  قرار دهاا که گاه بر مباشر و گاه بر  بب و گاه بر هر دو ص مُتل ف صدق عرفی

؛ 19، 26 ج  1414 یروحیان  انیحسی ) نید ا با این نظر موافقناز ن امعاصر . برخی(435، 2ج   1417

 .(207ی  206، 2ج   1411مکارم شارازی  ؛11  1426تبریزی 

 اشاره به برخی مصادیق مشکوک مباشرت و تسبیب

بیر مبنیای وجیود     ،طبیع  بیه نظر ا   که مصداق مباشرت ا   یا تسباب.  در برخی موارد اختال 

 کند. می این دو نماد، تشخاص موارد اختالفی اهما  پادا اس أتعلمی و عملی در  ةفاید

 حر مث   ،که باعث مرگ دیگری شده ا   ،را  برخی حقوقدانان افعال غارمادی افعال غییمادی

 نتاجیه عیدوانی   در .انید  از مصادیق  بب دانسیته  ،دادن و تلقان کردن ناگوار برتر اندن و خکردن و 

                                                                                                                            
تاراندازی را  بب دانسته آید که ایشان ناظر به عبارت محقق حلّی  برمی القصاص. از عبارت امام خمانی در ابتدای کتاب 1

 (.560 ،2 ج  تا خمانی، بیداند ) ... را مباشرت می در بخش دیات، تاراندازی و ،(. اما509 ،2 ج  تا )خمانی، بی
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صیادقی  ) داننید  را الزم میی ( بر مبنیای لیزوم وجیود آن در تسیباب     تقصار ،به تعبار دیگر و) آن بودن 

تیوان گفی     میی     که چرا افعال غارمادی تسباب ا   و نیه مباشیرت؟  ا این ؤال  .(105  1394

شود مباشیر قتی  ا ی . گرچیه انسیداد رگ       می قلبی او کتة تر اند و باعث  می کسی که دیگری را

 ای در همه یا اکثر موارد مباشرت هس . چنان وا طه ،تر اندن و مرگ ا   ماانوا طة قلب 

دهد آییا از   تلفی که در اثر راندن اتومبا  رخ می» نویسد    دکتر کاتوزیان میتصادفات رانندگی

راننیده   ة؟ از ایین لحیاظ کیه در ایین اتیال  تنمیا اراد      ]تسباب[ های اتال  ا   یا تقصار مصداق

زیرا اتومبا  در حکا ابزار و آل  اتال  ا   و خود نقشیی در آن   .ماند   میدخال  دارد به اتال

از این جم  که اتومبا  ناروی حرک  را  ،عکسبریدن ا  . برو الة همچون چاقویی که  ،ندارد

کنید.   در خود دارد و به طور کام  ناز در اختاار راننده ناس ، کار راننده به تسباب شباه  پادا می

؛ انید   ی هنوز در این باره تصماا نگرفته ا   و نویسندگان حقوقی ناز به آن توجه نکردهقضای ةرویّ

های ناشی از رانندگی اتال   اگر صدمه. که این تماز در نظام حقوقی ما اهما  فراوان دارد حالیدر

 ی  217  1378کاتوزییان  ) «م آن ا ی . تلقی شود، مسئولا  بدون تقصار برای راننیده نایز از لیواز   

و ( بدون نقص فنیی ) ر د در مواردی که اتومبا   الا به نظر می»نویسد   می ایشان در ادامه .(218

 «.اتیال  طرفیداری کیرد   قاعیدة  وان از در اختاار راننده باشد و او مبتکر اضرار محسوب شیود، بتی  

 دهذی  مباشیرت آور  هاقت  در تصادفات را قانون مجازات ا المی بحث  .(218  1378کاتوزیان )

 .(528مادة ) و ها ذی  مواد مربوط به تسباب( 504مادة )

باعیث ورود   کنید اگر راننده بدون اینکه به دیگری برخیورد    حوادث رانندگی بدون تصادف

در اثیر ترمیز گیرفتن ناگمیانی و      ،رود ییا  یبب؟ میثالً    خسارت به دیگری شود مباشر به شمار می

 و آ اب بباند.جم ، مسافر به بارون از ماشان پرت شود  بی

 ییا  بیه قصیاص  که تارک ای  به گونه ا  ،آور  آیا ترک فع  ضماناینکه  بارةدرگرچه   تیک فعل

 295میادة  ر د 1392قانون مجازات ا یالمی  ، وجود داردنظر  اختال  ،شود محکوم مالیدیه یا ضمان 

 پیاد ) ا   قت در ب اسبتآیا ترک فع   رود. می با شرایطی قات  به شمار که تارک هبا صراح  پایرفت

ون عام  مرگ چایز دیگیری   چ ،ترک  بب ا   ؟ ممکن ا   بگویاامباشرت در آنیا ( 38  1347

عامی    ا   و باعث مرگ او شده معالجه نکردهمریض را پزشکی که  به طور مثال غار از ترک ا  .
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ن  بب و پیارگی  نکرد  بنابراین معالجه ا  .و وجود عفون  در خون مریض  ،آپاندیسمرگ، پارگی 

 زییرا  یبب معمیوالً   . مباشرت ا   اا ترک ممکن ا   بگویاز  وی دیگر  آپاندیس مباشرت ا  .

 میثالً  ؛آخرین مرحله قیرار دارد ترک فع  در غالب موارد که در  درحالی .دهد می پاش از مباشرت رخ

 نمای  باعث مرگ دیگری شده ا  . جراح  در ابتدا و عدم معالجه در

 الً  بب طبق نظر برخی باید مقصره تارک  بب قت  باشد و نه مباشر این ا   که اواینک ةنتاج

 بیه قانونی یا تعمیدی را کیه    ةوظافصحب  از آن ا   که تارک  295 دةمادلا  در   همان  به ،باشد

که در مباشرت تقصار شرط ناس ؛ ثانااً ممکن ا   تصیور   درحالی ،عمده گرفته ا   انجام ندهد 

چیون   ،رددارای اراده باشد، دیگر تارک مسئولاتی نیدا   بب ا  ، اگر مباشر فاع ِ رک شود چون ت

د، ممکین  مباشرت باشی  که اگر ترک  ، درحالیکند می  ببا  ماان ترک و نتاجه را قطعرابطة مباشر 

 و تلیف  که عالوه بر آن مباشر دیگری وجود داشته باشد موضیوع شیرک  در قتی      جایی ا   در

 1مطرح شود.

  1408 حلّی) ا   یکی از مراتب تسباب ضمامه شدن مباشرت حاوان :وسیلة پهپادسی  به آ

اگر کسی حاوانی را به  م  دیگری گسا  دارد و حایوان بیه او آ یابی وارد     .(184ی   181، 4 ج

به دیگری آ اب بر اند او  بب اد پپم. حال اگر کسی از طریق ا   کند، او  بب و حاوان مباشر

 شر؟ا   یا مبا

 «ب»ای برییزد و   لغزنیده  ءای شی در جاده «الف»اگر   لغزنده کیدن جاده و بیافیوختن آتش

چاس ؟  «ب» و «الف»در و ط آن آتش بافروزد و شخصی بلغزد و در آتش بافتد و بسوزد عنوان 

 ،انید   هر دو  بب «ب»و  «الف» .دوما  ؛ مباشر  «ب» بب و « الف»احتماالتی مطرح ا    اول. 

اگر عناوین  یبب و مباشیر موضیوعا      اما  بب طولی. ،اند  هر دو  بب .و  وم ؛ بب عرضیاما 

مما ا   بداناا کدام احتمال صحاح ا  . امیا اگیر میالک     حکامی متفاوت با ها،داشته باشند و ا

 بازد. می این احتماالت رنگ همةصدق عرفی انتساب باشد 

                                                                                                                            
البته این تصور صحاح ناس . چون در بحث شرک  ممکن ا   شرکا یکی  بب و دیگری مباشیر قتی  باشیند؛ یعنیی      .1

 تر از آن، مسئولاتی ندارد.  بب در طول مباشر باشد و ضعاف  بب در عرض مباشر باشد. آری، اگر
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 قصیرو ضمان سبب تنها در فرض ت ضمان مباشر مطلقاً

کیه در     ا ترین تفاوت این مما و تسباب ر اده ا  . های مباشرت تاینک نوب  به تباان تفاو

تقصیار شیرط   ب تقصار شرط ا  . اینکه در مباشیرت  ولی در تسبا ؛تقصار شرط ناس  مباشرت

 چنان تفاوتی آن ةنتاجاما اینکه در تسباب تقصار شرط ا   اختالفی ا  .  .ناس  اجماعی ا  

اگر کاالیی مث  دارو یا مواد شاماایی با توجه به علیا روز تولاید شیود و پیس از میدتی          کها

که در زمان تولاد ناشناخته بوده، بر مبنیای   همشخص شود که این کاال دارای معایب و خطراتی بود

ی طفل یجم  ا   که فقما ول انبه هم. ضامن ا  وگرنه  ؛ ازنده ضامن ناس  شرطا  تقصار،

 حلیی ) نید ندا میی  ییه منجر به مرگ شده ا   ضیامن د  و اتفاقاً( مباشرت) کرده دیبأترا  اوکه را 

 ییه د ینیاف را  جیاز بیودن تأدییب   و م ا و مشیروع ( 560، 2ج   تیا  بیی  انی،خم؛ 179، 4ج   1408

ایین   .باشید  مقصر که ا   ضامنی صورت در فقط  بب. اما (270، 42ج   1422 ییخو)دانند  مین

تیا   520، 519، 516، 514، 513، 512 ،507 میثالً از میواد   ؛شود ی برداش  میاز مواد متعدد مطلب

 ضیمان  523تا  521 ،519تا  514، 511ا ت 508 دمواضمان  بب مقصر و از  536 ،535، 528، 525

 آید. د   می   بب غارمقصر به نبودن

 در شرط بودن تقصیر در تسبیب اقوال
 تقصیرزوم ل

رخیی حقوقیدانان آن را   ولیی ب  .صراح  این فرق را بپایرد ده که بهنویسنده به فقامی برخورد نکر

اگرچیه   ،کسی که مالی را از روی عمد یا غارعمد تلف کنید مسیئول ا ی     در اتال »  اند  پایرفته

فاع  تقصار ننموده و رعای  احتااطات الزمیه را کیرده باشید. بنیابراین هرگیاه کسیی بیا رعایی          

روی کند و گلوله از شکار بگارد و بیه گو یفندی کیه در     شانههای الزم شکاری را هد  و ن دق 

 ننمیوده ا ی  ...  اگرچه تقصاری  ؛باشد شکارچی مسئول می ،پش   نگ پنمان بوده اصاب  نماید

باشد کیه در فعی     در تسباب کسی که  بب تلف مال و اضرار دیگری شده در صورتی مسئول می

دکتر کاتوزیان  .(393 ،1ج   1371 امامی) «.را نکرده زمهیعنی احتااطات ال ،خود تقصار نموده باشد

برخال  آنچه در اتال  گفته شد، وجود تقصار شرط ایجیاد مسیئولا     ،در تسباب» نویسد  می ها

اچ لزوم تقصیار در هی   اعث خسارت شده ا   ناشایسته باشد ]گرچه[یعنی باید عملی که ب ؛ا  
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در اتال ، تقصار شرط ایجاد مسئولا  »و ( 216  1378 نکاتوزیا) «.صراح  ناامده ا   ای به ماده

شود باید در نظیر عیر  عیدوان و خطیا      ب نسب  داده میولی در تسباب کاری که به مسبّ ،ناس 

 .(217  1378 کاتوزیان) «.باشد

 عدم اشتراط تقصیر
شیاید  » نویسید   آورد، می آن می یهایی برا کند و مثال پس از اینکه  بب را تعریف می ،خمانیم اما

فعلی که شیرعاً مجیاز ا ی      هرضمان و عدم ضمان اذن شارع و عدم اذن شارع ا  . در  ةضابط

. البتیه  (565، 2 ج  تیا  خمانی، بی) «.اً مجاز ناس  ضمان ا  لی که شرعفع هر ضمان ناس  و در

 «.کلا  این مطلب خالی از اشکال ناس »نویسد   ایشان در ادامه می

شود که در تسیباب تقصیار    از قانون مدنی چنان مبنایی ا تفاده نمی که اند بر آن برخی حقوقدانان

 لیو  بارییک ) داننید  میی  میوارد  ةغلبی و برخی آن را ناشی از ( 81  1392صفایی و رحامی ) شرط ا  

عدم لزوم تقصار در مباشر و ) شود که این بحث ا تفاده می از عبارت برخی حقوقدانان .(185  1385

به  یبب   تلف بلکه در احراز انتساب ،علمی ناس  ةثمرماهوی و دارای  یبحث( لزوم تقصار در  بب

ولیی در   ،مسئولا  ناسی   تقصار شرط  اند در اتال   از اغالط معرو  این ا   که گفته» ا   ثر ؤم

انتساب اضرار بدون وجیود تقصیار    مسئولا  ا   و حال اینکه در مورد اتال   تقصار شرط  تسباب 

پس مبنای اتیال  و   .شرط عرفی تحقق انتساب اضرار ا   وجود تقصارْ ر تسباب اما د ،محقق ا  

تسباب یکی ا   نه دو چاز. مضافاً بر اینکه در فقه ا الم نص قانون در مسئولا  میدنی ییک چایز    

و در یک نیص دو   اند  اتال  و تسباب را اصطالح کرده و ا تخراج نموده ا   که فقما از همان نص 

 .(88  1372جعفری لنگرودی ) «.کنند منظور نمی( ی تقصار ریسک) مبنای حقوقی

انتساب اضرار  شرط عرفی تقصارْ در تسباب  «هماشه» چون اگر بگویاا .این نظر قاب  نقد ا  

شرط انتساب  حال چه بگویاا تقصارْ؛ ایا قائ  شدهشرط بودن تقصار در تسباب  به  بب ا  ، به

یعنی چه آن را شرط اثباتی بیداناا چیه    .نکنااپردازی  عبارت قالبضرر به  بب ا   چه در این 

طبیع   بهموارد تقصار شرط احراز انتساب ا  ،  «اکثر» مقصود این باشد که در اگر ،بله شرط ثبوتی.

 چنان اشکالی وارد ناس .
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 دلیل شرطیت تقصیر

منطق حقوقی که »  گفته شده در باان چرایی عدم لزوم تقصار در مباشرت و لزوم تقصار در تسباب

و بالوا طه از فع  کسیی بیه وجیود     عر  و عق  ا توار ا   تلفی که مستقاماً ادة بر تشخاص 

گونیه   اگرچیه هیاچ   ؛شنا ید  که در اتال  ا  ، فاع  را علی  تلیف و مسیئول آن میی     آید، چنان

در  ]که چنان[وا طه از فع  کسی حاص  شود، چنانچه ه ولی تلفی که ب .تقصاری ها نداشته باشد

 ؛دهد که تقصیار کیرده باشید    داند و تلف را به او نسب  می تسباب ا  ، فاع  را وقتی مسئول می

نسیب   دانید و تلیف را هیا بیه او      واال هرگاه احتااطات الزمه را نموده باشد فاع  را مسئول نمیی 

 .(394، 1ج   1371 امامی) «.دهد نمی

 ؛داند. اما ایین دلای  نادر ی  ا ی      می  که ایشان دلا  را عر   ا مستفاد از این عبارت آن

کناا که  بب غارمقصر ضیامن ا ی  و عیر  چنیان      می های متعددی باان ادامه مثال در که چنان

 داند. می  ببی را ضامن

 ارزیابی

تلفی باشد کسی  بب وقوع  یا باشد و ضامن نباشد؟شود که کسی مباشر تلف  آیا موردی یاف  می

و ضیامن هیا    اا مواردی را بااباا که مباشیر مقصیر نباشید   اگر بتوان اشد؟و مقصر نباشد و ضامن ب

چیه مقصیر باشید چیه نباشید،       ،که مباشر در هر صورت ضامن ا   ،شده باان ةقاعدکلا   ،نباشد

 ،مقصر ناس  و در عان حیال ضیامن ا ی     مواردی را بااباا که  بب  اگر صحاح نخواهد بود. ناز

 نقص شود. ا    که  بب تنما در فرض تقصار ضامناین

 عدم ضمان مباشر غیرمقصرمواردی از 

در دفیاع   میثالً  ؛ضامن ناس  ولی به عل  موانع مسئولا   ،گاه شخصی مباشر جنای  و تلف ا  

مشروع دیگری را بکشد. اما ممکن ا   مواردی را بااباا که شخصی مباشر جنای  ا   و مانعی 

 ی ضامن ناس .ول ،از موانع مسئولا  در مورد او وجود ندارد

 شیود  میی دهد و باعث مرگ یا جنای  مادون نفس مریض  . پزشک در معالجاتی که انجام می1

اگر تقصار نکیرده   نگرفته باشد. چهچه برائ  گرفته باشد  ؛یقاناً ضامن ا   ،اگر تقصار کرده باشد

چیه حکمیی    ،حال اگر مقصر نباشد و برائ  نگرفته باشد ضامن ناس . ،باشد و برائ  گرفته باشد
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قیانون   319میادة   و 1361قانون دییات   27مادة  .دارد؟ مشمور فقمای اماماه به ضمان وی معتقدند

بیر مبنیای    .باشد ذقحا چندهر ؛ددنحکا داده بوچنان طبابی  ها به ضمان 1370مجازات ا المی 

میادة  ا ام گرچه مقصر نباشد. ؛تلف ضامن ا   مباشرِ که به نظر صحاح ا  ، پزشک  ،مشمور فقما

 1.داند نمیچنان پزشکی را ضامن  1392 ق.م.ا. 495

در مورد کسی که در حال خواب بر اثر حرک  و غلطادن موجب تلف دیگری شیده ا ی     .2

 ویعاقلیة  ییا  ( 366ی   365، 3 ج  1411 ادرییس ابن ؛ 758  1400طو ی ) نائا اکثر فقما به ضمان

 ،جز در میورد داییه   که ا   بر آناهلل خویی  آی  اما .ندقدتمع( 52ی   51، 43 ج  1404 مث  نجفی)

، در  ایر موارد کشد نص خاصی مبنی بر ضمان وی وارد شدهاگر در حال خواب شارخوار را بکه 

دانید   المال. ایشان عل  عدم ضمان را آن می او نه حتی با  ةعاقلنه نائا نه  ؛کس ضامن ناس  هاچ

رنزند جنایی  بیه وی   ه فعی  اختایاری از شیخص  ی    زیرا مادامی ک .که مرگ به نائا مستند ناس 

 ،بر مبنای ایشان نیائا ضیامن ناسی     ،به هر حال .(277ی   274، 42 ج  1422 خویی) مستند ناس 

 هرچند مباشر اتال  ا  .

اگر ولی دم  .قات  زنده مانده ا   اما ،ا قصاص کرده ا  ولی دمی که به خاال خود قات  ر. 3

جراح  و جنای  مادون نفسی کیه بیر قاتی      جام داده باشد، ضامنِبرای قصاص فع  مجازی را ان

اگر پس از اجرای قصیاص نفیس قاتی       438 ةماد» وارد کرده ناس  و حق قصاص او باقی ا   

ای کیه جیایز ناسی      لکن اگر وی را به گونه .زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ ا  

از جملیه   ،مشروط به شیرایط قصیاص عضیو    ،باندقصاص کرده باشد، در صورتی که قات  آ اب ب

 «.عدم خو  تلف ولی دم، قات  حق قصاص عضو او را دارد

قصاص کمتر از نفیس بمایرد، هیاچ شیخص و نمیادی       و اگر کسی بر اثر اجرای حد تازیانه .4

هرگاه محکوم به   485مادة »  شود می المال دیه داده مسئول مرگ وی ناس . اما در تعزیرات از با 

قصاص عضو یا تعزیر یا حد غارمستوجب  لب حاات بیر اثیر اجیرای مجیازات کشیته شیود ییا        

                                                                                                                            
این ماده در صورتی شاهد مدعا   که مقصود از عدم ضمان پزشک، عدم ا تناد جنای  به او باشد. اگر مبنای این ماده  .1

ده شیاهد  عللی مث  قاعده احسان و ...مانع مسئولا  وی می باشند، میا  ا   ولیآن باشد که جنای  به پزشک مستند 

 مدعا نمی باشد.
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ای باش از مجازات مورد حکا به او وارد شود، چنانچه قت  یا صدمه عمیدی ییا مسیتند بیه      صدمه

 در ،صیورت   در غار ایین . شود تقصار باشد، مجری حکا حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می

 «شود. المال پرداخ  می ان منتفی ا   و در تعزیرات دیه از با مورد قصاص و حد، ضم

 حیان اجیرای قصیاص    از قصاص گاش  کند و آ ابی ولی دم در حان اجرای قصاص . اگر5

 .(433مادة ) ولی دم ضامن خسارت وارده ناس  ،قات  شود متوجه

 ضمان سبب غیرمقصرمواردی از 

عل  اینکه تقصار شیرط   اس .رغا آنکه مقصر ن به، که  بب ضامن ا   یاف را  یموارد توان یم

تقصار و عدم تقصیار اطیالق   روایاتی که بر ضمان  بب دالل  دارند از حاث     کها اینناس  

 یکونی امیام    ةصیحاح در  میثالً  .ایات منوط به تقصار نشده ا ی  ضمان  بب در این رو دارند و

ف ی رَجُ ٍ دَخَ َ دَارَ قَو مٍ بِغَا رِ إِذْن مِا  فَعَقَرَهُ کَلْیبُمُا  قَیالَ لَیا     قَضَى أَم ارُ الْمُؤْم ن انَ ع» فرماید  می (ع)صادق

امیام   . در ایین روایی   (254، 29 ج  1416حیر عیاملی   ) «.ذْن مِا  ضَیم نُوا ضَمَانَ عَلَا مِا  وَ إِنْ دَخَ َ بِإِ

شیخص واردشیده   نید و  یگ خانیه بیه     ا هکه بیه دیگیری اذن ورود داد   را ای صاحبان خانه (ع)علی

. اطالق روای  شام  فرض عدم تقصار صاحبان خانه ه ا  دانستضامن  ا    هجراحتی وارد کرد

کیه کسیی در راه عمیومی ماخیی زده ییا نیاودانی را       بمره برد از روایاتی  توان می حتیشود.  می ناز

ناودان  زیرا زدن .(245 ،29 ج  1416حر عاملی )ا    باعث خسارتی شده و ضامن خارج کرده و

 ای بدان دارد ها اشارهکه محقق رشتی  چنان ؛در راه عمومی مالزمه با عدوانی بودن و تقصار ندارد

 .(31  تا رشتی، بی)

 ممکن ا   گفته شود در برخی از روایات ضمان  بب منوط بیه تقصیار شیده ا ی  و ایین     

رواییات بیا رواییات قبلیی     این  ةرابطتواند حاکی از اشتراط تقصار باشد. اما پا خ این ا   که  می

تعارضی ندارند و به فرض که بتوان روایات قبلی را مطلیق و   که اصالً ا   خاص و خاص ةرابط

 کیه بیر هیا حمی      ا ی   نامتوافقی مقاد  این دو مطلق و ةرابط، را مقاد به شمار آورداین روایات 

 شوند. نمی

 ةمیاد  .مشمور فقما   یامان پزشک بر مبنضمقصر ضامن ا   ارکه  بب غ یاز موارد یکی. 1

 ییهیا  باشد در معالجیه  ذقگرچه حا ابیهرگاه طب» داش   یا اس مقرر م ینبر ا ازن 1370ق.م.ا.  319
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باعیث   ،او باشید  یولی  یض یامر اذن هرچند با ،کند می د تور آن را صادر یا دهد می که شخصاً انجام

 دهید  میی  د یتور معالجیه را   که یپزشک «.شود ضامن ا   یخسارت مال یانقص عضو  یاتلف جان 

 .مقصر نباشد ندهرچ ،نددان می قانون او را ضامن مشمور فقما و رود و می  بب به شمار

نباشند ییا  چه چه مقصر باشند  ،ندا ای موارد همه ضامن به نحو عرضی در پاره اجتماع ا باب رد .2

نادر ی  باشید و ولیی     شمادت دو شاهد قت  عمد کاب یا مث  اینکه ؛ارمقصرغبرخی ر و قصم برخی

 یکسی  ایه اشتباه عل به یگریمد و دع به یکی اطالع باشد. حتی اگر دمی که مباشر قصاص ا   از آن بی

 مقصر هرچند ؛  ا یهکه اشتباه کرده ضامن نصف د یشاهد ،قصاص شود اهعلمشمود وشمادت دهند 

، شیود جیرم باطی      ةکنند اثبات  اگر پس از اجرای حکا دلا  163 ةماد»دارد   یمقرر م 163 ةماد .نباشد

مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده ا   و میتما  

یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که اییراد آ یاب ییا     ،به عل  اجرای حکا دچار آ اب بدنی، جانی

یا شاهد حسب مورد به قصاص یا  ،شاکی وگند،  ةاداکنندمستند به آنان ا  ، اعا از   خسارت ماکور

 «شوند. پرداخ  دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می

ضیامن   ،دنی آن از شمادتشیان رجیوع کن   یپس از صدور حکا و اجیرا  دکه شمو یدر صورت .3

 یی  در روا شوند. یمحکوم م یهد یاو حسب مورد به قصاص  هستند اهعلدوشمخسارات وارده به م

قال فی الشمود اذا رجعوا عن شمادتما و قید قضیی علیی الرجی      »  آمده ا   انچنجما   ةمر ل

گیاه   ا ی .  قسیا رجوع بر دو  امنتم .(326، 27ج   1416 یحر عامل) «.ضمنوا ماشمدوا به و غرموا

شده  اهعلمودمش بر یتیصورت اگر شمادت کاب باعث جنا ینکه در ا ،ادروغ گفت یدگو می شاهد

 ؛شیود  میی  محکیوم  ییه به د که ،اشتباه کردم یدگو می دشاه گاهو  ،شود یقصاص محکوم م بهباشد 

 ایز ن 163 ةمیاد  و( 329 ،27ج   1416 یحر عیامل ) شده ا   ریحها بدان تص ی که در روا چنان

بیه علی     دشیاه  میثالً  چیون  .اسی  شیاهد ن  ارتقص یاشتباه شاهد الزاماً به معنا شود. می شام  آن

 یجیا  یگیری شده و هر کس د یاشتباه انا مرتکب جرم دچار چنب اهعلمشمود یادز اارشباه  بس

خصیوص کیه    هب ا  ؛ هکرد صارتق یشاهد انگف  چن توان یمن .کرد می یاشتباه انشاهد بود چن

 1.را کرده ا   یکار انچن یشرع افتکل بر ا اسشاهد واجب ا   و شاهد  برشمادت  یادا

                                                                                                                            
 کیرد،  یم ود چناناو ب یجا یگریکه هر کس د ،کرده که اشتباه یبر شاهد یهبتوان در اص  ثبوت د یدجم  شا انبه هم .1
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 اذنکیه   را یا انهخکیه بیر ا یاس آن صیاحب       ا 523 ةماد . از موارد ضمان  بب غارمقصر4

 یحت ؛داند یر انده ضامن م ابصاحبخانه به آن شخص آ  اوانح یا ءیداده و ش یشخص به ورود

 .علا نداشته باشد اوانح یا یءشآن  یر ان اباگر نسب  به آ 

غارعمیدی   تقصیار در جیرایا   92ق.م.ا.  145میادة  میثالً مطیابق    .موارد دیگری ها هسی  . 5

از آنکه بیه مباشیرت رخ    اعا؛ آید که در جنایات شرط ناس  اما از آن برمی ،غارجنایی شرط ا  

 ،ولی اتال  را تسباباً انجام دهد ،باشدگر کسی مضطر به اتال  مال دیگری اناز  .دهد یا به تسباب

 گرچه مقصر ناس . ؛یقاناً ضامن ا  

 وقوع مباشرت فقط با فعل و وقوع تسبیب با فعل و ترک فعل

. ددهی  میولی تسباب ها با فع  مثب  ها با ترک فع  رخ  دهد. میمباشرت فقط با فع  مثب  رخ 

 . دکتیر کاتوزییان هیا   (392، 1ج   1371 امیامی ) شود  تفاده میاین تفاوت از عبارت دکتر امامی ا

کیه تسیباب ممکین     درحیالی  ؛پایرد دن کار و فع  مثب  تحقق میاتال  تنما با انجام دا»نویسد   می

. ایشیان دلالیی بیر    (217  1378 کاتوزییان ) «.آن باشید  انجام دادن کار یا خیودداری از  ةنتاجا   

 .ه ا  مدعای فوق نااورد

زییرا ممکین ا ی     »مورد ایراد واقع شده ا ی    ضرر تنما با عم  مثب  ا      اینکه در اتال

داری حایوان   که شخصی که متعمد بیه نگیه   چنان ؛خودداری از انجام دادن کاری باشد ةنتاجاتال  

 و رحامی،صفایی )  «.دیگری ا   عمداً از دادن غاا و آب به او خودداری کند و حاوان تلف شود

و نتاجیه   یا مایان رفتیار   گاش در تعریف مباشرت زیرا  .ر صحاح ا  نظر اخا. (85 ی  84  1392

شیود و اینجیا گرچیه     می نادیده انگاشته عرفاً ،شده باشد یا اگر ها فاصله شده باشدعاملی فاصله ن

دادن باعث گر نگی و تشنگی شده و گر نگی و تشنگی باعث مرگ شده  خودداری از آب و غاا

جالب ا   بداناا برخی تحریک  گ درنده به پاره کیردن  شوند.  می این دو نادیده انگاشته ،ا  

تیوان گفی     نمی . حال آیا(5  1372 جعفری لنگرودی) دانند می مباشرتتال  و لباس دیگران را ا

 عدم مراقب  از حاوان که منجر به پاره کردن لباس دیگری شده ناز مباشرت ا  ؟

                                                                                                                            
 س .دان ب المال ثا ا کرد و آن را در ب یددرت
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 وقوع خطای محض با مباشرت و عدم وقوع آن با تسبیب

رخ ( ی دیگیری کیردن غیاا    مسموم) ها با تسباب( شلاک به  ر دیگری) قت  عمد ها با مباشرت

دهد؛ ماننید پزشیکی کیه شخصیاً میریض را       عمد ناز با مباشرت و تسباب رخ می دهد. قت  شبه می

کنید. قتی     می و مریض فوت دهد میرا به مریض یا پر تار آن  دادن انجامیا د تور  کند میمعالجه 

ولیی آییا بیا     .دهد؛ مث  تاراندازی به شکار و برخورد آن به انسان خطای محض با مباشرت رخ می

 گارد؟ تسباب ناز انجام می

موضوع ضمان عاقله قت  خطای محیض ا ی .   »  ندارد راه محضی خطا باتسب در گفته شده

این عنوان در موارد تسباب صادق ناس  به همان خیاطر اضیرار تسیبابی مشیمول ضیمان عاقلیه       

 صار در ضمان  بب،بر شرطا  تق بنا ،توان گف  ان میهمچن .(110  1386 ناا حکم ) «.شود نمی

شود و در  عمد تلقی می ، شبهدهددلا  تقصار مرتکب رخ   هرگاه جنای  به 291 دةمامطابق بند پ 

 عمد عاقله ضامن ناستند. جنای  شبه

 وا ی    قاب  نقید  دهد محض با تسباب رخ نمیدر مقام ارزیابی باید گف  این اندیشه که خطای 

 نکیه یا ماننید  ؛(9094 یؤال    کید  ،ا یتفتائات قضیایی   ةانگنج) هدد می رخناز  باتسب اب محضی خطا

این جنای  که بیا تسیباب رخ داده    چرا. بافتد و بماردی انسان، ولی فتداب آن دری واناح تا ندبکَی اهچ

نی کند و تایر  بیه انسیا     م  شکاری تاراندازی می  همانند کسی که به 1نباشد محضی خطاا   

اینجا که کسی چاهی را کنده ا ی    ممکن ا   گفته شود در ،ریآ کشد؟ کند و او را می برخورد می

ولی این  .چون در جنای  با ا باب عاقله ضامن ناستند .او ضامن ناستند و خود  ضامن ا   ةعاقل

شیده   جنای  محقیق  ،به باان دیگر .شود معنا ناس  که جنای  خطای محض با  بب محقق نمیبدان 

 قالطی ا زییرا ض را دارد، جز اینکه عاقلیه ضیامن ناسیتند.    آثار خطای مح ةهمخطای محض ا   و 

مین اضیر بشیی مین طرییق      »و « فی غار ملکه کان علاه الضیمان  [ئراب]ر فح ک  من»همچون  یاتیروا

محیض بیا ا یباب     یموارد قت  خطا شام ( 241، 29ج   1416 یحر عامل) «المسلمان فمو له ضامن

خصوص با توجیه بیه قیانون     هب ،بمحض با  ب یخطا وقوع استند.ن نامضعاقله  اجهو در نت شود می

                                                                                                                            
(. برخیی  11253) یؤال شیمارة   داند  اهلل مو وی اردبالی در پا خ ا تفتای نویسنده در این مثال عاقله را ضامن می آی  .1

 (.199  1375اند )قاا ی  حقوقدانان وجود خطای محض را با تسباب پایرفته
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تو یط   یارتکیاب  یی  جنا 292 ةمادقانون در بند ب  ینا .شود می بمتر روشن ،1392 یمجازات ا الم

 یگیری را بکند و د یچاه یمجنون یا صغار ااحال فرض کن .داند می محض یو مجنون را خطا ارصغ

 .شود می محض محسوب یاداده خط رخ ی جنا ،عطب به ارد.و بم افتددر آن ب

 عاقلیه عمیدة   بلکیه دییه را بیر    انید،  تنما وقوع خطای محض با تسباب را پایرفته نهمراجع  برخی

هرگاه قت  خطای محض به علا قاضی ثابی  شیود، آییا    »در پا خ به ا تفتایی مبنی بر  دانند. مثالً  می

گونیه   ایین « طیای محیض چطیور؟   صورت قت  تسبابی با اقرار به قت  خ عاقله ا  ؟ در ةعمد  دیه به

احتااط قاضی به علا خود حکا نکند، بلکه به اقرار یا باّنه یا قسامه حکیا نمایید    بر بنا»اند   پا خ داده

عاقله ا   و در این موارد فرقی بیان   ةعمد  عاقله ناس  و در باّنه و قسامه به ةعمد  و در اقرار دیه به

 ةالیحی  475 دةمیا . (485، 3 ج؛ 1388و  559، 2 ج  1383 منتظیری ) «.  مباشری و تسیبابی ناسی   قت

در جناییات  »داشی     مقیرر میی   ،9/10/1388مورخ  ،ار الی قانون مجازات ا المی به شورای نگمبان

گونیه اییراد گرفی       ایین  مادهشورای نگمبان بر این «. تسبابی مسئول پرداخ  دیه خود مرتکب ا  

 «.خطای محض خال  موازین شرع شناخته شدعموم جنایات تسبابی نسب  به   475 دةما»

 عدم لزوم عمد در مباشر و لزوم عمد در سبب

لمباشیر  ا»دارد   مقیرر میی   92میادة  در  .باان شیده ا ی    هالشرعااالحکام  ةمجلدر  فقط فاوتاین ت

اگر کسی   بببه همان «. المتسبّب الیضمن اال مع العمد  »93مادة و مطابق « دضامن و ان لا یتعمّ

ا   و خود ییا عاقلیه بایید     هجنای  وارد ةدیضامن  ،حال خواب یا باموشی شخصی را بکشددر 

ولی اگر در حال خواب پایش بلغزد و در قفس را باز کند و حاوان آزاد شود و بیه   .دیه را بپردازند

 .دیگری آ اب بر اند ضامن ناس 

شترط فی االتیال  العمید نعیا    ال ی» پایرد  در تی این فرق را نمی هالغطا در شرح ماده ب کاشف

عی  الایه   یشترط ذلک فی التسباب فالمسبّب للتلف ان کان متعمدا ضمن بالاشکال واال فان ا ند الف

 (.58، 1، قسا 1ج   1359 الغطاء کاشف) «.عرفا کان ضامنا واال فال

گیردد. بیه همیان     ا   عمد با تقصار متفاوت ا   و لزوم عمد به لزوم تقصیار برنمیی   گفتنی

از عدم شرطا  عمد در تسباب و لیزوم تعیدی و تقصیار در آن     الغطا در عبارت فوق کاشفلا ، د

  خن به ماان آورده ا  .
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 یلتنها در موارد وجود دل یستبدان مستند ن یتکه جنا سببی ضمان

ضامن بودن  اس به  بب مستند ن ی که جنا یمطلب ا   که در موارد ینا برتفاوت  ینا ا اس

 یسد نو می ییاهلل خو ی آ اس . بب ضامن ن ا خاص دارد و در صورت نبود دل ا دلبه  ااز بب ن

از  ییا  انیدازد ب یدر چیاه  ااررار کند و خود را با اختو او ف د الح بکش یگرید یبه رو یاگر کس»

 ینکیه مثی  ا  ،فرار کنید  ااراما اگر او بدون اخت اس .بر تر اننده ن یمانض ارد،کند و بم رتپ یبلند

 ؛گفته شده که تر اننده ضیامن ا ی    ،از وجود چاه اطالع نداشته باشد یباشد ول اناب یاباشد  اناناب

 ،42ج   1422 ییخیو ) «.کیه ضیامن نباشید    اس ن ادبلکه بع ،اس از اشکال ن ینظر خال ینا نولک

نظیر   یین ا» یسید  نو میی  اسی  ن نامضی  هکه چرا تر انندینا اانو تب احدر توض ایشان .(319 ی  318

چراکیه او  یبب میرگ و     .دانند یتر اننده الزم م بر مان راض یراز .اهر کلمات فقما ا  خال  ظ

 .نباشید  نامضی  اسی  ن اید بلکه بع ،مشک  ا   مطلب جداً ینالتزام به ا نلک .از مباشر ا   یاقو

بعید از   ،دارد ای  بیه دل  اازچون خال  قاعده ا   ن سبابمان به تض همطلب آن ا   ک ینا ا دل

کیه ضیمن مسیائ      یمان  بب در موارد خاصی ضبر  ا دل اس .ن احد فع  به  بب صحا نا ینکها

در محی    اجهدر نت اس  وموارد ممکن ن یگردبه موارد  یناز ا یدعت یول .گاش  آورده شد یقبل

مان ضی تیوان بیه    نمی اس مان  بب نضبر  الیو دل ب به مباشر مستند ا   نع  به بحث چون ف

 .(319 ،42ج   1422 ییخو) .« بب قائ  شد

 ةخانی بیه   ی بب بیوده و آورده شیده ورود شخصی    ضمانبر  ین دلالیاز ا اشکه پ یاز موارد

بیه   یی  میوارد جنا  یین ا . در ی  وا منزل بیر   گتو ط  ی جنا یرادو ا صاحبخانهبا اذن  ییگرد

خیاص   ا اما چون دل .صاحبخانه مممان را کش  گف  توان ینم یعنی ؛مستند ناس صاحب منزل 

که موارد ضمان  بب بدون ا یتناد   ،ین بحث محقق خوییا .ا    وجود دارد ضامن ویان مضبر 

مثالً اگیر کسیی بیا تارانیدازی بیه پیای        .گاارد در مواردی اثر می ،منحصر به موارد منصوص ا  

پزشک برای بارون آوردن مرمی گلوله مجبور به شکافتن پای وی و دیگری جنایتی به او وارد کند 

تیوان   خوان پای وی را  وراخ کند تا بتواند با پالتان پای وی را معالجیه کنید، آییا میی    شود یا ا ت

 رواییات  در میریض انجیام داده ا ی ؟    ةمعالجی جانی را ضامن جراحاتی دانس  که پزشک برای 

توان گف  او ا یتخوان پیای    اما نمی ؛جانی  بب این جنایات شده ا  چنان چازی ناامده ا  . 
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در چنیان فرضیی    یعنی ا یتناد وجیود نیدارد.    .ا   ده یا پای وی را شکافتهمریض را  وراخ کر

 .مگر اینکه کسی بگوید صر   ببا  برای ضمان کافی ا ی   ؛قاعدتاً باید به عدم ضمان قائ  شد

زن شوهردار با دختر بکر و حام  شدن وی و ضمان زن نسب  به  ةمساحق دربارةتی که ااز رواییا 

  1416 حر عیاملی ) م تولد بچه وارد شده برای مح  بحث ها ا تفاده کرددختر هنگا ةالبکارار  

پس از رابطه زناشویی با شوهر   که یت باان شده زن شوهردارادر این روای. (169ی   168، 28 ج

شده و پرده بکارت دختر پس از نه ماه هنگیام  او باعث حام  شدن کرده و  با دختر بکری مساحقه

باید ار  البکاره دختر را بپردازد. روشن ا   که زوجه  یبب ازبیان رفیتن    تولد بچه از بان رفته 

 بکارت شده ا   نه اینکه ازبان رفتن بکارت به او مستند باشد. 

 .نخوا ته ماان  بب و مباشیر فیرق بگیاارد    یی ظاهراًاهلل خو ی آدر نقد این تفاوت باید گف  

در  یی  جنااوالً عرفیاً  گفی    تیوان  یم   . حالقاب  اشاره ا ا    های که گفت حال نکته ولی به هر

 ؛تر اننده مستند ا ی   به ،افتد می کند و در چاه می فرار ااربدون اخت ادهکه تر  یکه شخص ،ینجاا

. صوص اکتفا کرد قاب  نقد ا ی  نموارد م هب یدخال  قاعده ا   و با سبابمان به تض ینکها ااًانث

میوارد   یناز ا توان ینم یاآ ،داشته باشد هد رابکه در آن تع  اسجا باب عبادات نینا ینکهتوجه به ا با

ایین فیرق در صیورتی صیحاح ا ی  کیه        ضمن اینکه ا ا اً تعدی کرد؟موارد  یربه  ا صصونم

ولیی   .چه تلف و جنای  به او مستند باشید چیه نباشید    ،بگویاا مباشر در هر صورت ضامن ا  

ه او مستند باشد. آیا فقامی قائی  ا ی  کیه    در صورتی ضامن ا   که جنای  و تلف ب فقط بب 

 .خار ضامن ا  ؟ یقاناً ،حتی اگر جنای  به او مستند نباشد ها ،مباشر

 مان مباشر در فرض اجتماع سبب و مباشرضاصل 

 بب ی  ینکیه مگر ا ،مان مباشر ا  ضا   که اص  بر  ینکه ممکن ا   گفته شود ا یگرید ةرثم

 یتیدر وقیوع جنیا   اببسبه ت یگریبه مباشرت و د یکیه دو عام  ک ییدر جا ،ینبنابرا .باشد یوقا

اقیوی بیودن  یبب از مباشیر      که یکند و در صورت یدترد یدمان مباشر نباضدر  یقاض ،دننقش دار

 دهد.  حکاان مباشر ضمبه  یدد باونشروشن 

 ةمیاد  چیون  .کنید جلیوه   احصحممکن بود  1392 یقب  از قانون مجازات ا الم این تفاوت تا

مباشیر ضیامن    یی ، در صورت اجتماع مباشیر و  یبب در جنا  » داش   یمقرر م 1370ق.م.ا.  363
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را مقرر  یاصل انچن 1392قانون مجازات ا المی اما «. از مباشر باشد ی بب اقو ینکهمگر ا ؛ا  

در وقیوع   ،هرگاه دو یا چند عام ، برخی به مباشرت و بعضی به تسباب  526 ةماد»بلکه   دارد ینم

ایتی تأثار داشته باشند، عاملی که جنای  مستند به او   ضامن ا   و چنانچه جنای  مسیتند  جن

 «.باشند طور مساوی ضامن می  به ،به تمام عوام  باشد

دهندة آن ا   کیه   یعنی برر ی کلمات فقما نشان ،ضمن اینکه اص  این تفاوت نادر   ا  

رْ مباشر ضامن ا  ، مگر اینکه  بب اقوی از گویند در اجتماع  بب و مباش گرچه فقما همگی می

اصلی وجود ندارد کیه مقیرر    به تعبار دیگر. ناظر بر فرض شک ناس مباشر باشد، این جمله اص  

در حادثیه محیرز     یبب  که اص  دخالی  ) در ا تناد جنای  به مباشر و  بب دارد در فرض شک

 .(120ی  115  1398 آبادی ده حاجی) اص  بر ضمان انحصاری مباشر ا  ( ا  

 وجود آثار متفاوت برای مباشر و سبب در فرض تعدد

ها متفاوت ا    گاار برای فرضی که اشخاص متعدد در وقوع جنایتی نقش دارند و عنوان آن قانون

طبع اینکه عنوان را مباشر یا  یبب بیداناا ممیا ا ی .      بهبانی کرده ا   و  احکام متفاوتی را پاش

که عوام  متعددی در وقوع جنای  یا تلفی نقش داشته باشیند قضیاه  یه    توضاح اینکه در فرضی 

کناا، همه  که از آن به شرک  مباشرین یا شرک  به نحو مباشرت یاد می ،حال  دارد  همه مباشرند

 .(اجتماع  بب و مباشر) ، برخی  بب و برخی مباشرند(اجتماع ا باب) ندا  بب

در فرض اجتماع ا باب دو حال   .(453 ةماد) ندا همه ضامن( اجتماع مباشرین) در فرض اول

یا اجتماع طیولی ا ی    ( 533 ةماد) ندا ا باب ضامن ةهمیا اجتماع عرضی ا   که   متصور ا  

که در این صورت  بب مقدم  ؛مگر اینکه هر دو مقصر باشند ،که در اینجا  بب مقصر ضامن ا  

کیه شیرک  در جیرم     ،جنای  داشته باشیند  به ا تثنای موردی که همه قصد ،در تأثار ضامن ا  

. در اجتماع  بب و مباشر عاملی که جنایتی که مستند به (535 ةماد) ندا کند و همه ضامن صدق می

حسیب مایزان تیأثار     هیر دو بیر   ،او   ضامن ا   و اگر به  بب و مباشر هر دو مسیتند باشید  

 .(526 ةماد) ندا ضامن

با ها متفاوت ا   طبعیاً تشیخاص مباشیرت و     حال  خن این ا   چون احکام این فروض

 .کند میتسباب اهما  پادا 
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ای برییزد و   لغزنیده  ءای شیی  در جیاده ( الیف ) مثالً در مصادیق مشکوک مثال زدیا اگر کسیی 

اگیر هیر دو قصید     ،در آن آتشی بافروزد و ثالثی پایش بلغزد و در آتش بافتد و بمارد( ب) دیگری

بیه علی     ،اجتماع  بب و مباشیر باشیند   ؟ اگر مصداقا  امن جنای  داشته باشند، چه کسی ض

ولیی اگیر مصیداق    ا ی ،  یعنی کسی که آتش افروخته  ،ضامن ا   «ب» فقطاقوی بودن مباشر، 

 .اند ، هر دو ضامن535 ةمادمطابق ذی   ، بب باشند

 یتناد  معایار را ا  526 ةمادگاار در اجتماع  بب و مباشر در  چون قانون که   ا این اما پا خ

داده و از صدور حکا کلی در این زمانه خودداری کرده و اص  را بر ضیمان مباشیر ننمیاده و     قرار

بیه هیر دو مسیتند     توان گف  جنایی   می زمان جنای  به  بب و مباشر را پایرفته ا  ، ا تناد ها

 .کند مصداق اجتماع ا باب طولی باشد یا  بب و مباشر نمی . پس فرقی535 ةمادشباه  ؛ا  

 مباشرت و تسبیب، واژگان تعلیمی نه موضوعی

ایین دو نمیاد را بیرای     یاس  أتتیوان   می ،در نمای  ،های فوق تباان و نقد شد پس از اینکه تفاوت

رود دو  میی  کیار ه پایرف . توضاح اینکه واژگان و نمادها و حتی قواعدی که در فقیه بی  تعلاا فقه 

گیاه   ،مشرک و ... و نجس و مث  اضرار ،آمده ا   ها در آیات و روایات گاه عان آن  حال  دارند

را آورده و بایان  هیا   اما فقما در مقام تعلاا فقیه آن  ،کار نرفته ا  ه روایات ب و ها در آیات عان آن

نرفتیه و فقمیا    کاره غبن در لسان ادله ب ةواژگرچه   بب،. به همان غبن و غرور ةمث  واژ ،اند  کرده

ند، این مانع از آن نشده که از خااری به ا ر برای متضرر خاار غبن قائ به مالک اضرادر موارد غبن 

غیرور در لسیان    ةواژغرور معتقدنید   ةقاعدنام خاار غبن بحث کنند. ناز گرچه برخی فقما در نقد 

حال در آمیوز    به هر ،ادله ناامده و غار  بب اضرار دیگری شده و از جم  تسباب ضامن ا  

ای  تیوان نتاجیه   میی  در مح  بحث هیا  .اند  و تباان کرده اس أتغرور را  ةاعدقای به نام  فقه قاعده

 یاس  أتنه تفریط و آن اینکه فقما در مقام آمیوز  فقیه ایین دو نمیاد را      که نه افراط باشد گرف 

روشن ا   کیه ا یتناد در    ،ا  د آنچه مما ا   انتساب و ا تناد تلف و جنای  هرچن. اند  کرده

کنید کیه ایین دو     می  ختی. همان مقدار کفای  گارد و در تسباب به می صورت راحتی همباشرت ب

 و تباان شوند. اس أتنماد 
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 خالصه و نتیجه

نید از مباحیث بسیاار ممیا و     ا یک مسئول . اینکه در فرض دخال  چند عام  در وقوع تلف کدام1

از جملیه   ،انید   کیرده  یاس  أتو نمادهایی را  اند  اعدی در این زمانه باان کردهمشک  ا   و فقما قو

هیای مباشیرت و تسیباب     واژه مباشرت یا اتال  و تسیباب؛ گرچیه بایید اذعیان داشی       و تسباب

 .اند  تر از اتال  و تسباب منا ب

و آنچیه   داننید  می فایده ند و بحث از این دو را بیا این دو نماد مخالف اس أت. برخی فقما با 2

 .دانند می متلف مما ا   را ا تناد و صدق عرفی تلف به

ترین تفاوت شرط بودن تقصیار در   مماکرد که توان مطرح  می . هف  تفاوت ماان این دو نماد3

ها را باان کردند یا دلالی بر مدعایشان  ضمن اینکه باید دانس  کسانی که این تفاوت تسباب ا  .

 خالی کمی اقامه کردند. ةادلنااوردند یا 

 در موارد متعدد توان گف  اوالً می در نقد شرطا  تقصار مثالً د.ها قاب  نقدن این تفاوت همة. 4

 شخصی  بب در وقوع جنای  ا   و مقصر ناس  و در عان حال فقما و حقوقدانان او را ضامن

 دانند و ناز مواردی ا   که شخصی مباشر تلف ا   و مقصر ناس  و ضامن ها ناس . می

یعنیی بیرای آمیوز      اند؛ ی تعلامییها   و تسباب واژههای اتال ر د واژه به نظر می . در نمای 5

 نه حداکثری از این دو مفاد ا  . ها آورده شده ا   و در این صورت بحث حداقلی و فقه این واژه



 273  یا عدم ضرورت؟ ، ضرورتنهاد مباشرت و تسبیبسیس أت

 منابع
 .3 ج ،المدر ان عةلجما بعة المی التاالنشر اإل ه سمؤ ،قا ،السرائر .ق( 1411) ادریس، محمد ابن

 .ممر ةچاپخان قا، )مع حواشی الگلپایگانی(، هالنجا هو ال .ق( 1393) اصفمانى،  اد ابوالحسن

 .1، ج فروشی ا الماه ، تمران، کتابحقوق مدنی .(1371) امامی،  اد حسن

 مازان.تمران، ، مسئولا  مدنی .(1385) رضا لو، علی باریک

 .1 ، جدانشگاه تمرانچاپخانة تمران،  ،یاختصاصی فراک حقوق .(1347، ابراهاا )پاد

 .(س)الصدیقه الشماده دار، ، قاکتاب القصاصتنقاح مبانی األحکام  .ق( 1426) تبریزى، جواد بن على

 گنج دانش.تمران، ، ترمانولوژی حقوق .(1372) جعفری لنگرودی، محمدجعفر

تغاارات قاعیدة اجتمیاِع  یبب و مباشیر بیا لحیاظ آخیرین تحیوالت         » .(1398) آبادی، احمد ده حاجی

 .132 ی 113 صص، 1،   16، د خصوصی حقوق ،(«1392ق.م.ا.  526مادة ) ی در ایرانگاار قانون

 تمران، مازان. ،(قت ) جرایا علاه اشخاص .(1398) یییییییییییییییییییی

 .البا   ، قا، مؤ سة آلهالشاع  و ائ  .(ق 1416) حرّ عاملی، حسن

 الکتاب. مؤ سه دار، قا ،الصادق  فقه .(ق 1414) محمدصادق حسانی روحانی،  اد

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ ا المی.قا، ، مسئولا  مدنی در فقه اماماه .(1386) ناا، محمود حکم 

 قا، مؤ سة ا ماعالاان. ،اإل الم  شرائع .(ق 1408) حسن بن   ی، جعفرلح

 ، قا، دفتر انتشارات ا المی.قواعد االحکام .ق( 1413) حلی، حسن بن یو ف بن مطمر

 ،چیاپ و نشیر   ةمؤ سی تمیران،  ، المتعلمان هتبصر .ق( 1411) بن یو ف بن مطمر ا دىحسن  حلى،

 .ه به وزارت فرهنگ و ارشاد ا المىوابست

 .2، ج قا، دارالعلا ،هالو التحریر  .تا( اهلل )بی خمانی،  اد روح

حایاء آثیار   قا، مؤ سة ا ،(اإلمام الخویی همو وع) المنماج هتکملمبانی  .(1422) خویی،  اد ابوالقا ا

 .42ج  ،اإلمام الخویی

 ا.ن ا، بیج بی ،کتاب الغصب .تا( )بی اهلل بارشتی، مارزا حب

 تمران، مازان. ،جرایا علاه اشخاص .(1394) صادقی، محمدهادی

 تمیران،  ،(الزامیات خیارج از قیرارداد   ) مسئولا  مدنی .(1392)هلل رحامی ا حباب ؛یی،  اد حسانصفا

  م .
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 .الکتاب العربی دار ،باروت ،یهالنها .ق( 1400) حسن  بن طو ی، محمد

 .المعار  اإل الماه  سةمؤ ،قا ،األفهام  مسالک .ق( 1413) علی  بن  الدین ، زینعاملی

 انتشارات مدین. ةمؤ س ، قا،تسبی  در امور کیفیی .(1375) الدین قاا ی، جالل

انتشیارات و چیاپ    ةمؤ سی  تمیران،  ،یهای خارج از قرارداد  ضمان قمر الزام .(1378) کاتوزیان، ناصر

 دانشگاه تمران.

المکتبیه  نجف اشیر ،   ،هالمجلتحریر  .ق( 1359) الغطاء، محمد حسان بن على بن محمد رضا کاشف

 .المرتضویه

 .قضا یپژوهش ی یآموزش ة سؤم، قا .(1392) 2 ةنسخ، ا تفتائات قضایی ةگنجان

 .دفتر انتشارات ا المى ، قا،هالفقماالعناوین  .(ق 1417) حسانى مراغى،  اد مار عبدالفتاح بن على

 .)ع(امام امارالمؤمنان ةمدر  قا، ،هالقواعد الفقما ق(. 1411) شارازى، ناصر مکارم

 .2، ج  ایه ،تمران ،استفتائاترسالة . (1383) علی منتظری، حسان

 .3، ج ارغوان دانش ،قا ،استفتائات ةرسال .(1388) ییییییییییییییییییی

 .، باروت، دار احااء التراث العربیجواهر الکالم .ق( 1404) ، محمدحسننجفی
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