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 چكيده: 

 ورود در عامل چند يا دو اجتماع كشورها موضوعه حقوق و اسالمي فقه در مطروحه موضوعات از يكي         

 از عنوان اين تحت و شده مطرح ضمان موجبات تزاحم عنوان تحت اسالم فقه در بحث اين. است خسارت

 خسارت ورود مستقيم عامل مباشر از منظور. آيد مي ميان به سخن اسباب اجتماع و مباشر و سبب اجتماع

 سبب اجتماع مورد در. نمايد مي ايفا نقش مال تلف در غيرمستقيم بصورت كه است عاملي سبب از منظور و

 گفت بايد قاعده عنوان به مباشر مسئوليت تحليل در. است مباشر ضمان كلي، قاعده اماميه، فقه در مباشر و

 عادي و طبيعي حالت در چيز همه مباشر، اقدام از قبل تا و است ضرر ورود واسطه بي و نزديك عامل مباشر

 موردي در اما. گردد مي محسوب خسارت ورود در عامل مؤثرترين علت آخرين عنوان به مباشر اما. دارد قرار

 اكراه گردد كسي مال تلف از ناگزير ديگري اكراه اثر در مباشر كه فرضي مانند باشد مباشر از اقوي سبب كه

 فقها بين نيز خسارت ورود در مباشر و سبب نقش تساوي مورد در. است ضامن اقوي سبب عنوان به كننده

 و فقه علماي از ديگر برخي ليكن اند، دانسته مسئول را مباشر علماء از برخي داشته، وجود نظر اختالف

 و مدني قانون 332 ماده ايران موضوعه حقوق در. اند داده مباشر و سبب مشترك مسئوليت به حكم حقوق

 نموده بيان را مباشر و سبب اجتماع حكم اماميه فقهاي قول از تأسي به اسالمي مجازات قانون 363 ماده

. هستيم مورد اين در متفاوت نظرات بررسي خواهان مقاله اين در ما.است

 

 

: كليدي واژگان

 .نسبي مسئوليت تضامني، مسئوليت اقوي، سبب مباشر، و سبب اجتماع سبب، مباشر،
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 فصل اول: كليات

  مبحث اول: معاني لغوي و اصطالحي

 مي بيان دارند كاربرد زياد مقاله اين در كه را الفاظي از برخي اصطالحي و لغوي معني قسمت اين در       
:  كنيم

 

 گفتار اول: معناي لغوي و اصطالحي مباشر 

P0Fاست آمده كردن نظارت و كردن، عملي به اقدام لغت در مباشر         

�
P .

P1Fشودي م جاديا مباشر توسط مايمستق تلف علت مباشرت در فقها اصطالح در 

�
P. 

 تسبيب و اتالف عنوان دو تحت جرم از ناشي اماميه،مسئوليت قانون از پيروي به ايران مدني قانون در 

 مستقيماً جنايت كه است آن مباشرت اسالمي مجازات قانون 317 ماده براساس و. است شده بيان

 عبارات با آنرا و ندارند يكسان نظر مباشر تعريف به نسبت فقها .باشد شده واقع جاني خود توسط

 بال منه الفعل يصدر ان من اعم بالمباشره المراد «:نويسد مى) ره(امام حضرت. اند كرده تعريف گوناگون

 تاويل بال اليه منسوبا القتل كان او... بسهم كرميه بآله او به فقتل برجله او بها ضربه او بيده كخنقه آله

 عنوان از مقصود ».اليه القتل نسبه تصدق معها التى الوسائط من ذلك غير الى... النار فى كالقائه عرفا

 با كردن خفه: مانند شود، صادر فاعل از ابزار و وسيله از استفاده بدون فعل كه است اين از اعم مباشر

 اى ازوسيله استفاده با قتل اينكه يا و بميرد) حيوان (كه اى گونه به پا، يا و دست با زدن يا و دست

 داده نسبت او به عرف نظر از) توجيه (تاويل بدون اينكه يا و آن همانند و تيراندازى: مانند گيرد، صورت

2Fاست صادق آن باوجود قتل نسبت كه وسايطى از موارد اين از غير و آتش در انداختن: مانند شود،

 از ،�

                                                            
 402ص جزائي، عناوين و اصطالحات فرهنگ محمدحسين، احمدي، شاملو −  �

 435 ،ص 2 ج مراغي، حسيني و 30 ،ص 7 ،ج البهية الروضة شهيدثاني، −  �

 599 ،ص2ج تحريرالوسيله، خمينى، امام حضرت −  �
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 مباشر فاعل به كار نسبت عرفى صدق مباشر، عنوان در معيار و مالك كه شود مى استفاده عبارت اين

 .نباشد يا و باشد وسيله با اينكه از اعم است،

 

 گفتار دوم: معناي لغوي و اصطالحي سبب

 به چيزي پيوستگي موجب آنچه و ريسمان معناي به لغت ودر حقوق و فقه در اصطالحي سبب،         
 انجام معناي به (مباشرت برابر در حقوقي و فقهي منابع در سبب اصطالح. است آمده شود مي ديگر چيز

 در البته اند ضمان مهم اسباب از و اتالف اقسام از دو هر كه رود مي كار به) كار يك واسطه بي دادن
 مباشرت با اتالف بلكه نيست عام معناي به اتالف آن از مراد كه رفته كار به اتالف برابر در نيز مواردي

 و سازي زمينه با و غيرمستقيم طور به نفس بر جنايت يا مال اتالف تسبيب در ديگر عبارت به. است
 ديگري، ملك به آن دادن سرايت و آتش ،افروختن راه در چاه حفر مانند گيرد مي صورت مقدمات تمهيد

 آمدن وارد يا آنها شدن تلف موجب كه حيوانات قفس در كردن باز و كسي ضد بر دادن دروغ شهادت
P3Fشود خسارت

�
P .يا»  مسبب «آن عامل و»  سبب «گردد مي اتالف به منجر كه فعلي ترك يا فعل لذا 

 ايجاد:  جمله از اند كرده ارائه گوناگون معاني سبب براي فقهي منابع در. شود مي خوانده»  ذوالسبب«
 ديگري چيز تلف مستقيم علت هرچند شد نمي حاصل تلف بود نمي اگر كه عاملي ،)تلف علت (ملزوم
 وقوع مستلزم وجودش حال عين در ولي شود مي حاصل ديگر علتي با تلف آن تحقق با كه عاملي است،
P4Fاست تلف نشدن واقع مستلزم نبودنش اما نيست تلف

�
P .سبب از مقصود كه شود مى استفاده تعاريف اين از 

 معناست بدين اينجا در سبب بلكه آيد الزم مسبب وجود وجودش از كه نيست، فلسفى سبب بحث اين در
 است آن سازي سبب و تلف هاي زمينه تمهيد تسبيب از مراد.آيد مى الزم مسبب نبود آن نبود از تنها كه
P5Fاست شبيه بسيار فلسفه در مصطلح معدات و شرايط به و است عرفي مفهومي كه

�
P حقوقي هاي نوشته در 

 اين»آمد نمي بار به نيز خسارت شد نمي انجام اگر كه است فعلي سبب:«شده گفته سبب تمييز براي
 نيز شرط كه است درست زيرا.است متعارف و واقعي سبب و شرط اختالط موجب و كننده گمراه نشانه

                                                            
 237 ص ، 4 ج و 186،ص 3 ج ، حلي محقق −  �

. 107ص ،3 ج ، اول شهيد و 226 ،ص 2 ج ، همو. 651 ص ،3 ج ، حلي عالمه و 319 ص ، حلي محقق − �
 31 ،ص 2 ،ج بجنوردي موسوي و

 207 ص ،2 ج شيرازي، مكارم − �
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 جهت در اما بود نخواهد نيز خسارتي ندهد رخ اگر كه اي گونه است،به خسارت وقوع الزمه سبب مانند
 ضرر ورود با مالزمه شرط وجود:شود مي ظاهر تفاوتها و خورد مي هم بر سبب و شرط عكس،همگوني

 در جهت همين به.خورد مي چشم به ضرر سببو بين)عرف در هرچند (مالزمه اين كه حالي ،در ندارد
 گوناگوني شرايط ميان آن كردن سبب،برجسته تمييز عمده اشكال.هستند تمايز به قائل آنها ميان فلسفه
 از كه برخي.دارند رابطه ضرر ورود با منفي جهت از آنها همه و كنند مي فراهم را ضرر ورود زمينه كه است

. اند آورده حساب به نهايي داور را عملي عقل اند شده نااميد سبب و شرط مفهوم دو منطقي تمييز

 و قصاص ابواب در اتيجنا در و بيتسب و غصب باب در و اموال در بيتسب مسئلة متأخر،ي فقه منابع در

 از وي مدن قانون بعد به 307 مادة از بيبترت زين بيتسب نوع دو نياي قانون مقررات . است شده مطرح اتيد

 . است آمدهي اسالم مجازات قانون بعد به 340 مادة

 

 :گفتار سوم:معناي لغوي و اصطالحي تلف 

 كه طوري ،به ... و كند خراب را ديگري خانه فردي كه اين است؛مانند نابودي و هالكت معناي به تلف       

 ماليت رفتن بين از معناي به بلكه نيست مال اصل نابودي معناي به تلف گاهي.برود بين از آن در مال عين

 در آنرا زمستان فصل در و شود ديگري يخ انبار از استفاده مانع تابستان در فردي كه اين ،مثل است مال

 بين از هستيم، آن مباشر و سبب بررسي خواهان مقاله اين در كه غير مال اتالف از منظور.بگذارد اختيارش

 در اما است ضمان موجب هم مال ماليت بردن بين از هرچند.آن ماليت بردن بين از نه است مال اصل بردن

P6Fدارد را خود به مخصوص جايگاه دارد حكمي تلف كه اتالف از نوع اين بلكه گردد نمي وارد ما بحث

�
P .

 

 

 

 

                                                            
 . 1ج فقه، اهللا،قواعد طاهري،حبيب - �
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 مبحث دوم: تفاوت سبب و مباشر

 مى دشوارى به كه است پيچيده و گوناگون چنان حادثه يك دهنده تشكيل عوامل سبب و مباشر فرق       

 از. گيرد قرار دقت مورد آن ويژگيهاى بايد اى حادثه هر در رو اين از.كرد بررسى قاعده يك با را همه توان

 بى و مستقيم رابطه مال تلف و زيانبار كار رابطه آيا:شود توجه بايد سبب از مباشر بازشناسى جهت نمونه باب

 اين آيا داده رخ اگر نه؟ يا است داده رخ نيز ديگرى حوادث مال تلف و زيانبار كار ميان آيا است؟ واسطه

 گرفته مى انجام كار اين از عادت حسب به تلف اين آيا نه؟ يا است كرده قطع را دو اين ميان رابطه حوادث

 مى داده نسبت مباشر به تلف، فعل اينكه تشخيص براى معيار و مالك بهترين صورت هر ؟در...و نه يا است

 نيز فقها و. است عرف است، ضامن او تنها و شود مى داده نسبت سبب به يا و است ضامن او نتيجه در شود

 به كه آنچه وصف، اين با. است بوده حقيقت اين نشانه و عالمت عنوان به اند گفته چيزى رابطه اين در اگر

:  از است عبارت گفت، توان مى دو اين افتراق وجوه ترين مهم عنوان

 نيست،به صادق مباشر عنوان) كار ترك (منفى فعل با و است مثبت هميشه فعل مباشر عنوان صدق در-1

7Fاست، مال تلف موجب واسطه بدون و مثبت فعل ديگر عبارت

 تحقق مثبت فعل با گاهى سبب عنوان ولى �

8Fمنفى فعل با گاهى و كند مى پيدا

 و باشد قانونى و شرعى وظيفه كارى انجام كه است جايى در اين و. �

 و كند حفظ را عليه مولى و موكل مال است موظف ولى يا و وكيل اينكه مانند كند، ترك آنرا موظف شخص

 فعل اين سبب به مال تلف صورت اين در. كند ترك را فعل اين حال اين با دهد قرار امنى مكان در را آن

.  است ضامن ولى يا وكيل نتيجه در و است محقق منفى

 بدون مباشر مثبت فعل شود،يعني نمى فاصله ديگر عاملى تلف و مباشر فعل ميان مباشر عنوان تحقق در- 2

) همان.(شود مى واسطه ديگر عاملى تلف و مباشر فعل ميان كه سبب عنوان خالف بر است تلف عامل واسطه

                                                            
 385 ،ص1 مدني،ج امامي،حقوق حسن سيد دكتر - �

 318،ص17فقه،ج اهللا،قواعد طاهري،حبيب - �
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 عنوان تحقق در ولى نيست، شرط) الزم احتياطات نكردن رعايت (تقصير عنصر مباشر عنوان تحقق در- 3

 آن در احتياطى بى گونه هيچ وليكن باشد، شده تلف سبب كارى اگر بنابراين. است شرط تقصير سبب

 كافى مقدار به و شود حفر چاهى اينكه مانند بود، نخواهد منتسب سبب، به تلف اين باشد، نگرفته صورت

9Fبيفتد آن در شخصى اينحال با شود جاسازى آن، اطراف در دارنده باز عاليم

 اگر حتي مباشر،كه خالف بر. ��

 تلف مرتكب تقصير بدون و باشد آورده عمل به را الزم احتياطات و بيني پيش هم را الزم تمهيدات تمام

 از دور ديگر طرف از و داند مي خسارت توجه علت را عرف،مباشر ساده منطق ؛زيرا بود خواهد ضامن شود

10Fدانست برمتضرر خسارت تحميل موجب را فاعل تقصير عدم كه است حقوقي انصاف

�� .

 ضمان اسباب از را بالمباشره مال تلف از است عبارت كه اتالف فقها از تبعيت به مدني قانون در قانونگذار 

 و 329 و 328 مواد زمينه اين در و است ندانسته دخيل را قصد و مباشر،عمد ضمان و آن درتحقق و دانسته

 اعم بدهد را آن قيمت يا مثل بايد و است آن ضامن كند تلف را غير مال هركس«:نموده تنظيم را م.ق 330

 ،با تسبيب در اما».عمد بدون يه باشد كرده تلف عمد روي از اينكه از اعم و منفعت يا باشد عين كه اين از

 نمي احراز مسبب به خسارت سبب،انتساب تقصير عدم صورت در و قصد و عمد بدون كه اين به توجه

 ضرر انتساب است ضمان باعث كه چيزي ،تنها ندارد ضمان تحقق در دخالتي نوع هيچ قصد و عمد گردد،لذا

. گردد مي استنباط نكته اين م.ق 334 ماده از.باشد واسطه با هرچند است رساننده زيان به

 

 

 

                                                            
 318،ص 1 فقه،ج اهللا،قواعد طاهري،حبيب - ��

 386 ،ص1 مدني،ج امامي،حقوق حسن سيد دكتر  - ��
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 فصل دوم: صور اجتماع سبب و مباشر:

 ضرار»،هركس ال و ضرر «ال است آن مؤيد نيز نبوي مشهور حديث مفاد كه كه عقلي قاعده طبق           

 را خسارت بايد او شده حاصل نفر يك توسط زيان اگر لذا.نمايد جبران را آن بايد آورد وارد ديگري به زياني

 تساوي ،به باشند داشته مساوي تأثير خسارت ورود در آنها تمامي نفر؛هرگاه چند توسط اگر و نمايد جبران

 دانست خسارت مسئول متساويا را آنها تمام توان نمي باشد متفاوت آنها تأثير قدرت هرگاه ولي مسئولند

 دادگاه با تأثير مقدار تشخيص. دانست خسارت مسئول فعل در تأثيرش قوه اندازه به را هريك بايد بلكه

 مي مباشر و سبب اجتماع يا تزاحم را صورت شود،اين مي ايجاد هردو مباشر و سبب توسط زيان گاه.است

 اين پاسخ مباشر؟در يا است ضامن سبب كه است مطرح سؤال اين مباشر و سبب اجتماع فرض در. گويند

 بديهيات از اين و است ضامن مباشر كه است اين بر اصل كه اند نموده اجماع ادعاي فقها از اي عده پرسش

 ضمان حكم كه است تصور قابل متفاوتي مباشر،صور و سبب اجتماع هنگام كه است اين ذكر قابل نكته.است

 سبب اجتماع مسئله بررسي ادامه در.است متفاوت ها آن از درهريك وحقوقي فقهي هاي ديدگاه به توجه با

. گيرند قرار بررسي مورد جداگانه هركدام و ذكر ها صورت اين است الزم مباشر و

 

 باشدي اقو مباشر: اول صورت: اول گفتار: 

ي اقو سبب اينكه مگر است مباشر عهده به ضمان كه دانند مي اين بر را اصل حقوقدانان و فقها          

 به اتالف استناد ،صحت مالك و است استناد صحت عدم و صحت مدار داير امر ضمان در. باشد مباشر از

 ضامن لذا و است سبب از اقوي مباشر مباشر، و سبب بين اجتماع در بنابراين، عرفي نحو به است متلف

P11Fاست تر قوي مال تلف و مباشر كار بين عليت رابطه چون طرفي از.است

��
P .و سبب كه مواردي بيشتر در 

 بنابراين. نميدهد هم آنرا وقوع احتمال بلكه ندارد، جنايت قصد سبب تنها نه ميشوند، جمع هم با مباشر

                                                            
 218 ،ص1 قرارداد،ج از خارج هاي مدني،الزام كاتوزيان،حقوق دكتر  - ��
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 در كلي به) خسارت پرداخت به نسبت (عليت عنصر و) مجازات اعمال به نسبت (جرم معنوي عنصر

 مدني و كيفري مسؤوليتة اولي و بديهي عوامل از عامل دو اين حاليكه در است، منتفي سبب مورد

P12Fميشوند، محسوب

��
P مباشر عهده به تنها خسارت جبران مسووليت بايد چرا كه است مطرح سؤال اين اما 

 كمك ساخته فراهم را خسارت ورود امكان كه شرايطي ايجاد به نيز مسبب حاليكه در شود؟ داده قرار

 بيان را خسارت مطالبه امكان شرايط كه كرد، رجوع قانوني مباني به بايد خصوص اين در. است كرده

 خصوص «در: ميگويد مدني امور در انقالب و عمومي دادگاههاي دادرسي آيين قانون 520 ماده. ميكنند

 انجام عدم از ناشي بالواسطه وارده زيان كه نمايد ثابت را جهت اين بايد خواهان وارده، خسارت مطالبه

 را خسارت مطالبه دعوي دادگاه اينصورت غير در است؛ بوده خواسته تسليم عدم يا و آن تاخير يا تعهد

 يا فعل از ناشي بالواسطه خسارت كه است اين كسي، از خسارت مطالبه شرط »بنابراين.كرد خواهد رد

 مباشر و مسبب روابط امتداد در و گيرد قرار رابطه اين در نميتواند مسبب چون و. باشد او فعل ترك

 مباشر به نسبت كه صورتي در مسبب از خسارت مطالبه است، شده قطع مسبب با خسارت ايجاد رابطه

 عامل مباشر گفت بايد قاعده عنوان به مباشر مسئوليت تحليل در. است امكانپذير شود فرض اقوي

 قرار عادي و طبيعي حالت در چيز همه مباشر، اقدام از قبل تا و است ضرر ورود واسطه بي و نزديك

 اگر بنابراين. گردد مي محسوب خسارت ورود در عامل مؤثرترين علت، آخرين عنوان به مباشر و. دارد

 كه شخصي مورد اين در اندازد، چاه در را عابري ديگري و نمايد حفر عمومي معبر در را چاهي كسي

 و عقل داراي كه است كسي ديگر،مباشر طرف از.دارد مسئوليت مباشر عنوان به انداخته چاه در را عابر

 كه صورت بدين باشد سبب ازي اقو او اگر لذا است زده كاري چنين به دست آگاهي با و و است اختيار

 در نموده تأييد را نظر اين نيز مدني قانون.بود خواهد او عهده به ضمان نباشد دركار ... يا اضطرار يا اكراه

 به مستند عرفا تلف كه نحوي به باشد اقوي مسبب اينكه مگر داند مي تلف مسئول را مباشر 332 ماده

                                                            
 437 ص اول، ج ديات، بخش اسالمي مجازات قانون شرح عباس؛ زراعت،  - ��
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 مباشر جنايت مباشر،در و سبب اجتماع فرض در نموده عنوان ا.م.ق 363 ماده در همچنين.باشد او

. باشد اقوي سبب اينكه مگر است ضامن

 

 باشد مباشر از اقوي سبب: دوم صورت: دوم گفتار. 

 عدم بر و دانندي م ضامن را مسببي اسالم مذاهب تمام مباشر از سبب بودن تريقو فرض در             

 حق سبب بودن تر قوي سبب به و باشد ضامن مباشر ابتدا كه اين اندنه داده رأي كلي طور به مباشر ضمان

P13Fگردد دارا را سبب به رجوع

��
P .تخريب دستور شهرداري مأمورين به قانون برخالف شهردار كه اين مانند 

 شهردار عهده به غيرقانوني تخريب مسئوليت)هستند او مطيع مامورين اينكه به توجه با(، بدهد را ساختماني

 ضمان و مسئوليت فقها، اجماع به اقواست سبب چون اما اند تخريب مباشر آنها اينكه با مأمورين، نه است

P14Fاست شتريب تلف در آن ريتأث و تريقو مباشر از سبب موارد اينگونه در زيرا.بود خواهد سبب برعهده

��
P .در 

 شدهي رويپ عهيشي فقها مشهور نظر از) 363 مادةي (اسالم مجازات قانون و) 332 مادة (رانياي مدن قانون

 دهد، انجام را زيانبار كار خود مخدوم يا كارفرما فرمان به و باشد وسيله حكم در اتالف مباشر هرگاه لذا .است

 رجوع) است قويتر فرض به بنا كه (حادثه مسبب به ميتواند ديده زيان و است اضطرار حكم در مباشر حالت

 كه صورتي در و شود؛ ساقط رفع حديث مدلول به تمسك با است ممكن مضطر مباشر مجازات چند هر. كند

 اقوي از مقصود. گذاشت مسبب عهده بر را مسووليت بايد بيگمان نباشد، بيش بياراده وسيلهاي واقعاً مباشر

 به توجه با رايز نيست؛ جنايت وقوع در مباشر بر سبب تأثير شدتة غلب مواد، اين در مباشر از سبب بودن

 تأثير جهت از نميتواند شرايطي هيچ در سبب) 318 و 317 مواد (آمده عمل به مباشر و سبب از كه تعريفي

 ايجاد مباشرت زيرا ميآورد؛ فراهم را مباشر فعل تأثير شرايط تنها و كند برابري مباشر با جرم وقوع در مادي

 از اخف نميتواند جنايت بروز در علت اينرو از است مؤثر جنايت بروز در الجمله في سبب و است تلف علت
                                                            

 296 ،ص2شيرازي،القواعدالفقهيه،ج مكارم  - ��

 193 ص ،2 ج خميني، امام  و 33ـ30 ،ص 7 ،ج البهيه الروضه شهيدثاني،  - ��
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 و عدوان لحاظ به كه ميگردد باز شرايطي و وضعيت به سبب بودن اقوي ضابطه و مالك. باشد سبب تأثير

P15Fآن مادي تأثير حيث از نه و ميسازد مباشر از اقوي آنرا تعدي

��
P . 

 

 مباشر از سبب بودن اقوي مصاديق : 

 فريب با بزند كاري به دست خود آنكه بدون فردي كه است مواردي شامل: )فريب (غرور: لف          

 قصاص به حكم عدهاي، كذب شهادت اثر بر قاضي كه موردي مانند ميدارد وا كاري انجام به را او ديگري

. دهد آن واجراي

 كه كند وادار را ديگري كسي مثالً نباشد؛ قائل مباشر براي مسؤوليتي عرف ميشود سبب كه :اكراه: ب

 ضامن سبب و نيست مسؤول و ندارد اختياري خود از) مكره (مباشر اينجا در بزند آتش را شخصي خرمن

 شونده اكراه اگر است قتل در اكراه مورد در كه نيز اسالمي مجازات قانون 211 مادة 1 تبصرة مورد در. است

 مجوز اكراه قتل مورد در معذلك. است قصاص به محكوم كننده اكراه فقط باشد مجنون يا غيرمميز طفل

. بود خواهد مباشر بر قصاص و نشده محسوب قتل

 ديگري ملك در اجازه بدون كسي كه موردي مانند ميگرداند، مباشر از اقوي را سبب مواردي در :جهل: ج

 اينجا در كه بيندازد آن روي را ب است خبر بي چاه وجود از كه الف شخص و بپوشاند آنرا روي و بكند چاه

P16Fاست حفركننده عهدة بر ضمان

��
P  .آنها تفاوت ليكن مشتركند سبب از اطالعي بي در دو هر جاهل و مغرور 

.  است كار فريب عمل از ناشي مغرور جهل ولي است اطالع بي مسأله از بخود خود جاهل كه است اين در

                                                            
 93 ص ،1ج اختصاصي جزاي حقوق محمدهادي؛ صادقي،  - ��

 670 ص كنوني، حقوق نظم در اسالمي مجازات قانون مهدي؛ سيد حجتي،  - ��
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 را مباشر كه سبب و است ضعيف ميدهد، انجام را كاري ناچار روي از كه مباشر صورت اين در :اضطرار:د

 بلند جائي از را خود فرار، راه در شخص آن و بترساند را ديگري كه كسي: مثال. ميباشد قويتر ميسازد ناچار

P17Fاست ضامن ترساننده گردد او تصميم مانع و اختيار و اراده زوال موجب ترساندن اين اگر كند پرتاب

��
P .

 

 باشند مساوي تلف به نسبت عرف در مباشر و سبب: سوم صورت: سوم گفتار

 وارد در را اصلي نقش كه كسي يعني است اتالف اصلي عامل يافتن علماء تالش فرض،محور اين در         

: گردد مي اشاره آنها به ذيل در كه اند نموده ارائه متفاوتي نظرات و اقوال هريك لذا دارد؛ زيان نمودن

P18Fاند ضامن هردو و شود مي تقسيم آنها ميان مساوي طور به نيز مسئوليت :الف 

��
P .موادي ظاهر طبق 

P19Fشد ذكر فوق در كه

��
P فرض،به اين در كه كند مي ايجاب حقوقي منطق اما دانست ضامن را مباشر بايد هم 

P20Fشوند شمرده مسئول ،هردو دارند اتالف قصد هردو كه جايي در ويژه

��
P  .

 اگر و بود خواهد ضامن بوده او به مستند باشد،فعل مختار و عاقل مباشر اگر زيرا ، است ضامن مباشر: ب

P21Fبود خواهد ضامن مباشر،سبب از اقوي سبب ازباب نبوده مختار و عاقل

��
P .بيان كه ا.م.ق 363 ماده طبق 

 در»باشد مباشر از اقوي سبب آنكه است،مگر ضامن مباشر جنايت در وسبب مباشر اجتماع صورت در«:داشته

P22Fشد تنهايي به مباشر مسئوليت به قائل توان مي نيز قوت حيث از مباشر و سبب تساوي مورد

��
P .مشهور نظر 

                                                            
 اسالمي مجازات قانون 326 ةماد  - ��

 396،ص1مدني،ج امامي،حقوق حسن سيد دكتر  - ��

 ا.م.ق 363 و م.ق 332 ماده  - ��

 218 ،ص1 قرارداد،ج از خارج هاي مدني،الزام دكتركاتوزيان،حقوق  - ��

 317،ص1فقه،ج اهللا،قواعد طاهري،حبيب  - ��

 389ص ،1 مدني،ج امامي،حقوق حسن سيد دكتر  - ��
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P23Fاست شده معرفي ضامن عنوان به مباشر تنها نيز ديات قانون در طرفي از.است همين اماميه فقهاي

��
P. با 

P24Fاست ندانسته منتفي الضرر قاعدة استناد به را مسبب مسئوليت امكان رياض صاحب اينهمه

��
P.  فقهاي بيشتر 

 در مباشر و مسبب سهم تساوي فرض در و داده قرار معيار را مؤثرتر عامل تلف مسئول تعيين در سنت اهل

 دانند مي اين به مشروط را مسبب ضمان سنت اهل فقيهان برخي. اند دانسته ضامن را دو هر تلف حصول

��P25F شود تلف موجب بتواند تنهايي به سبب كه
P . فقهي فروع برخي در مباشر و مسبب مشترك ضمان به قول 

P26Fشود مي ديده نيز امامي منابع

�� 

 اگر. است اقوائيت مباشر و سبب مسأله در معيار «:كه اند نموده اشاره خود استفتائات در مكارم اهللا آيت

 مساوى اگر و شود، مى داده او به استناد باشد اقوى مباشر اگر و شود، مى داده او به استناد باشد اقوى سبب

 عقل اقوائيت در منظور و است، تأثير مسأله اقوائيت معيار: اند فرموده طرفي از و».هستند ضامن دو هر باشند

 و است، اقوى سبب جا اين در باشد، مجبور يا غافل مباشر و رشيد، و مختار و عاقل سبب اگر است، اختيار و

) له معظم سايت.(شود مى داده نسبت او به حادثه

 استناد هرگاه ترتيب، بدين. داد قرار دقت مورد جداگانه بايد را موارد كه است اين رسد مي نظر به آنچه اما

 باشد، سبب از اقوي مباشر هرگاه و. ايادى تعاقب باب: مانند اند، ضامن دو هر باشد، مساوى دو هر به تلف

 استناد صدق معيار، و مالك بنابراين. است ضامن سبب باشد، اقوي سبب عكس، به اگر و. است ضامن مباشر

 تقدم گاهى داشت توجه بايد البته نيست، دخيل سبب يا و مباشر عنوان و كند مي تعيين عرف آنرا و است

                                                            
 الروضه شهيدثاني، و 223ـ222 ص ،2 ،ج حلي عالمه و 240 ص ، 4 ج و 186 ص ،3 حلي،ج محقق - ��

  193 ،ص 2 ج خميني، امام و33ـ30 ،ص 7 ج البهيه،

 436 ص 10 ج و 336 ص 8، ج طباطبائي  - ��

 376ـ374و248 ـ245 ص .6 ج و 749 ،ص 5 ،ج زحيلي .و135ـ133 ،ص 9 ج نووي، به كنيد رجوع  - ��
 458 ص ،1 ج عوده، و

 259ـ258 ص ،2 ج خوئي،. 268 ،ص 2 ج اصفهاني، به كنيد رجوع جمله از - ��
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 اجتماع جهت را فراوانى مثالهاى بحث اين در فقها. گردد مى استناد در اقوائيت موجب عرف نظر از زمانى

 اين ازطرح معيار و مالك اين با. است كدام آن از ضمان كه اند كرده بحث و شده متعرض سبب و مباشر

. هستيم نياز بى پرسشها
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 نتيجه:

از مجموعه مطالب گفته شده ،ميتوان چنين استنباط كرد كه در صورت اجتماع سبب و مباشر ،اصل بر 

مسووليت مباشر است به قول فقها ،قاعده بر مسووليت مباشر است و قاعده اين است كه مباشر مسوول است. 

ولي اين قاعده استثنايي دارد وان هم جايي كه سبب اقوي از مباشر باشد،در اين صورت سبب مسوول است 

مواردي مثل اينكه سبب ،مباشر را فريب داده است يا تدليس كرده است يا اينكه مباشر و سبب با هم باعث 

كاري شده اند ولي مباشر فاقد سوء نيت كيفري و سبب واجد سونيت كيفري اس،يا مباشر فاقد علم و سبب 

واجد علم به نتايج كار است.يا اينكه كبيري ،بوسيله صغيري مرتكب جرم شود.در اين موارد سبب مسوول 

 است.
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 .ش 1386 تهران، ،دانشگاه ،تهران هشتم ،چاپ 1قرارداد،ج از خارج هاي مدني،الزام كاتوزيان،ناصر،حقوق
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: عربي منابع

 .ق 1414، جا االسالمي،بي النشر ،مؤسسه اول چاپ ،3الشرعيه،ج اول،الدروس شهيد 

. ق 1417االسالميه، النشر قم،مؤسسه ، اول چاپ الفقهيه، العناوين ، علي بن عبدالفتاح مراغي، حسيني

 .تا العلميه،بي الكتب ،قم،دار2اهللا،تحريرالوسيله،ج روح الخميني،سيد الموسوي

 .ق 1410، داوري انتشارات قم، اول، چاپ ،7،ج)لمعه شرح(البهيه ثاني،الروضه شهيد

 .ش 1362 حسيني، احمد ،چاپ تهران ،اول چاپ البحرين، مجمع ، علي بن ،فخرالدين طريحي

  .ق 1413، النشراالسالمي مؤسسه قم، اول، چاپ قواعداالحكام، يوسف، بن حلي،حسن عالمه

 ، الحرام و الحالل مسائل في االسالم ،شرايع حسن جعفربن القاسم ابو الدين ،نجم) اول محقق(حلي محقق

. ق 1408 بقال، محمدعلي عبدالحسين ،چاپ ،قم اول چاپ

 .ق 1411،)ع(المؤمنين امير مدرسه جا، بي ، سوم چاپ ،2 ج الفقهيه، شيرازي،ناصر،القواعد مكارم

 .ق 1405  البعثت، بيروت، ،اول چاپ االماميه، فقه في النافع المختصر حسن، بن جعفرحلي، محقق

 .ش 1379عروج، مؤسسه ،2 الفقهيه،ج القواعد محمد، ،سيد بجنوردي موسوي

 م 1989/ ق 1409نا، ،بي دمشق ادلته، و االسالمي الفقه زحيلي، مصطفي وهبه

 .م 1991/ق 1412 نا، بي بيروت، المفتين، عمده و الطالبين روضه شرف، بن ،يحيي نووي
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