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 چکيده

جنایات  از یناش ان قهری که امروزه موارد ابتالء به آن بیشتر شده، ضمانیکی از مباحث ضم

سوالی که این نوشتار در . حیوانات است که در کتب فقهی و حقوقی مفصال مورد بحث قرار گرفته

که، مالک ضمان ناشی از جنایات حیوان چیست؟ برای پاسخ به این صدد پاسخ بدان است این

ه مرتبط به ضمان ناشی از حیوان مورد تحلیل قرار امامیه، ادلّ ع اصیل فقهسوال، با مراجعه به مناب

گرفته، و با توجه به این ادله برای دستیابی به مالک ضمان ناشی از جنایات حیوان تالش شده 

دانان نیز با توجه به کاربرد امروزی این مسئله در ضمن طرح مباحث فقهی از دیدگاه حقوق. است

که، توان بیان کرد اینآنچه به عنوان نتیجه پژوهش و پاسخ به سوال فوق می. استبهره گرفته شده 

حیوان، تفریط مالک حیوان در حفظ و نگهداری آن می باشد و در جنایات مالک ضمان ناشی از 

                                                                        .حاالت عدم تفریط مسئولیتی متوجه مالک حیوان نیست

 جنایت ، تفریط، حیوان،ضمان :يديکل واژگان
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 مقدمه               

چنین داری و مراقبت حیوانات و همداری حیوانات خانگی در منازل، آگاهی در مورد نگها توجّه به گسترش روزافزون نگهب

آن  جنایات حیوان از جمله مواردی است که ممکن است برای صاحب. رسدها الزم و ضروری به نظر میهای ناشی از جنایات آنمسؤولیت

افعال  ،گردندطور که افعال مباشرتی انسان در صورت تعدّی یا تفریط باعث محقّق شدن ضمان میموجب ضمان شود به عبارتی همان

جنایت حیوان از افعال تسبیبی است که اگر ناشی از . تواند عاملی برای ضمان باشندشوند نیز، میتسبیبی که باواسطه به فرد نسبت داده می

های اند، مادهعالوه بر کتب فقهی که به توضیح این موضوع پرداخته. آن بر عهده مالک استها باشد مسؤولیت داری آنانگاری در نگهسهل

 .قانون مجازات اسالمی نیز به این مطلب اختصاص پیدا کرده است 222تا 222

 

 کنندهضمان جنایت ناشی از حيوان حمله.1

شود، یا قرار دادن ار کجی که با فروریختن باعث هالکت مردم میانسان عالوه بر مسؤولیتی که در قبال اعمال خود دارد، مانند ساختن دیو

شود، ظرفی به صورت مایل بر روی دیوار، که سقوط کند و به دیگری آسیب برساند، گاهی در برابر جنایاتی که حیوان او نیز مرتکب می

 .شودهایی از این موارد بیان میدر ادامه نمونه. ضامن است

 

 ت حيوانات سرکشایضمان ناشی از جن: 1-1
اند که بر صاحب بر این عقیده هیاماماکثریت فقهای . در کتب فقهای امامیه مثالها و مواردی از ضمان ناشی از فعل حیوانات بیان شده است

ظت کند، داری و محافکنند، نگهگیری و سگ هار را که به دیگران حمله میحیوان واجب است حیوان وحشی خود را، مانند شتر آماده جفت

. هایی است که حیوان به دیگری وارد کرده استها را رها بگذارد او ضامن آسیبو اگر اهمال کند و آن

[1[]2[]3[]4[]2[]6[]7[]8[]9[]11]  

ها به که مطّلع باشد ولی تفریط نکرده باشد تعدادی از فقاما اگر صاحب حیوان از حال و وضعیّت حیوان خود اطّالع نداشته باشد، و یا این 

  [11[]7][4[]3[]2[]1]. اند که، ضمانی بر عهده مالک نیستصراحت بیان کرده

 

 ادله ضمان ناشی از جنایت حيوان سرکش
 :اندضمان صاحب حیوان به دالیل زیر تمسک نمودهفقها برای تعیین 

 .آور استکند هر چیزی که متحمّل ضرر برای غیر شود، ضمانقاعده الضرر اقتضا می( الف

 .وارد شده است که ضمان شتر سرکش را بیان کرده اند( علیه السالم)در این زمینه روایاتی از ائمه ( ب

 :فرمایدکه می( علیه السّالم)روایت حلبی از امام صادق  -1

وَ یقْتَصُّ  ثَمَنَ  -فقَالَ صَاحِبُ الْبُخْتِیِّ ضَامِنٌ لِلدِّیَةِ -فَحْلَ بِالسَّیْفِفَجَاءَ أَخُو الرَّجُلِ فَضَرَبَ الْ -سُئِلَ عَنْ بُخْتِیٍّ اغْتَلَمَ فَخَرَجَ مِنَ الدَّارِ فقَتَلَ رَجُلًا»

  [17[]16[]12[]14[]13[]12[]11]. «بُخْتِیِّهِ الْحَدِیثَ

کشد و می کشد و برادر مقتول، شمشیردر مورد شتر سرکشی که از خانه خارج شده، سؤال شد که مردی را می( علیه السّالم)از امام صادق 

 .«دهد و پول شترش را از دیه کم کندصاحب شتر باید دیه مقتول را ب»: امام فرمود. کشدشتر را می

 :سؤال کرد(  علیه السّالم)روایت دوم، روایتی است که در آن علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم  -2

 [21[]19[]12[]14[]13[]18]. «قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ -لَى صَاحِبِهِسَأَلْتُهُ عَنْ بُخْتِیٍّ اغْتَلَمَ فقَتَلَ رَجُلًا مَا عَ»

 .دیه را باید بدهد: در مورد شتر سرکشی که فردی را کشته است، سؤال کردم که آیا صاحب آن باید چیزی بدهد؟ امام فرمود 

ن سرکش، کوتاهی کرده باشد یا نکرده باشد، شود ضمان مطلق است، یعنی چه مالک در محافظت حیواچه از این دو روایت برداشت میآن

 .ضامن است

 :کنندشود و شاید بتوان گفت مطلقاً داللت بر عدم ضمان میها عدم ضمان برداشت میای دیگر از روایات هستند که از ظاهر آندسته

 :فرمود کند، که پیامبر خدا نقل می( علیه السّالم)سکونی از امام صادق ( الف

 [12[]21[]12[]11] .«بَارٌ وَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ  جُبَارٌالْبِئْرُ جُ»

یعنی اگر کسی در چاهی که در زمین مباح کنده شده بیفتد و بمیرد خونش هدر است و اگر کسی از حیوان بیفتد و یا حیوان او را صدمه 

جا بمیرد، خونش هدر است و کسی ضامن خون او تخراج کند در آنخواسته چیزی اسبرساند و او بمیرد، خونش هدر است و یا از معدن می

 .نیست
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کند، یا حیوانی که بدون تفریط مالک به کسی گوید شاید منظور چهارپایی است که در حال چریدن جنایت میمجلسی در مورد عجماء می

 [16]. آسیب برساند

ند جهت ضعیف است وباید آن را حمل بر مواردی غیر از موارد باال بکنیم، این روایت از چ»: گویدمیدر رابطه با این روایت صاحب جواهر 

صاحب هدر است، یا حیوانی که صاحبش در حفظ آن تفریط نکرده اما یعنی جنایت حیوان در غیر آن مورد هدر است، یا جنایت حیوان بی

 [6]. «ستشده تفریط کرده باشد، هدر اجا که خود تلفباز هم  جنایتی کرده است، یا آن

 :فرمودند( علیه السّالم)کند، امام صادق در روایتی که یونس بن عبدالرحمن نقل می( ب

 [17[]19[]12[]14[]13[]12[]11]. «بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهَا شَیْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً»

 .زاد و رها باشندها نیستند مادامی که آصاحبان چهارپایان اهلی، ضامن جنایت آن

ها این دو روایت به صورت مطلق بیان شده و در آندانند ولی هرچند صاحب جواهر و مجلسی روایت سکونی را مرتبط با بحث مورد نظر نمی

ان کنند و شاید بتوچنین عکس روایات باال داللت بر عدم ضمان صاحب حیوان میسخنی از تفریط و عدم تفریط به میان نیامده است، هم

 .ها برداشت کردحیوان را از آنعدم ضمان صاحب

 :با توجه به مفهوم متعارض این دو دسته روایات، فقها برای رفع تعارض به روایات دیگری تمسک کرده اند ، از جمله

 :فرمایداست که می( علیه السّالم)الملک از امام صادق عبدبنروایت مسمع( الف

  [21[]16[]12[]14[]13[]11]. «لَمْ یُضَمِّنْ صَاحِبَهُ فَإِذَا ثَنَّى ضَمَّنَ صَاحِبَهُ -کَانَ إِذَا صَالَ الْفَحْلُ  أَوَّلَ مَرَّةٍ(المالسّ یهِلَعَ) أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ»

کرد را تکرار می کاردانست اما اگر اینکرد، ضامن نمیصاحب شتری را که برای اولین بار خساراتی وارد می( علیه الساّلم)حضرت علی 

 . دانستصاحب آن را ضامن می

که مالک در مرتبه اوّل ضامن نیست این است که چنین فرض علّت اینشاید چه در مبانی تکملة المنهاج و مجمع الفائده، ذکر شده، طبق آن

اند چنین عذری بیاورد، چون نسبت به آن توشود که از وضعیّت حیوان خود آگاهی ندارد و عذر او پذیرفته است امّا در مرتبه دوّم نمیمی

  [8[]22]. کندآگاهی پیدا می

 :کند کهزیدبن علی از پدرانش روایت می( ب

 [21[]12[]14[]13[]12]. «أَنَّهُ کَانَ یُضَمِّنُ صَاحِبَ الْکَلْبِ إِذَا عَقَرَ نَهَاراً وَ لَا یُضَمِّنُهُ إِذَا عَقَرَ بِاللَّیْلِ»

 .دانستگرفت او را ضامن نمیداد و اگر در شب گاز میگرفت ضامن قرار میصاحب سگ را اگر در روز گاز می( المعلیه السّ)حضرت علی 

باشد و در صورت کوتاهی، ضامن جنایاتی است که او مرتکب داری او در روز میکه، صاحب سگ مسؤول نگهاین روایت داللت دارد بر این

 .بزند او ضامن نیستشود، اما اگر در شب به کسی صدمه می

  :گفتمی( علیه السّالم)کند که پدرش از قول امام علی سکونی از جعفر نقل می( ج

 .«سَدَتِ الْبَهَائِمُ لَیْلًاأَفْلَا یُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ نَهَاراً وَ یَقُولُ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ حِفْظُ زَرْعِهِ وَ کَانَ یُضَمِّنُ مَا ( المالسَّ لیهِعَ)کَانَ عَلِیٌّ »

[13[]23[]12[]19[]21]  

صاحب مزرعه باید : فرمودداد، و میبردند، ضامن قرار نمیصاحب حیوانات را بر زراعتی که حیوانات در روز از بین می( علیه السّالم)امام علی 

 .ها ضامن استنزراعت خود را حفظ کند، و اگر حیوانات در شب زراعت را از بین ببرند، صاحب آ

واضح است که تفصیل قائل شدن بین شب و روز در ضمان و عدم ضمان، به آن »: گویندبرخی از فقهای معاصر در توضیح این روایت می

جهت است که مالک زمین موظّف است در روز از محصول خود محافظت کند، در صورتی که حیوان محصول او را از بین ببرد و او خود در 

 [24]. «ل کوتاهی کرده باشد، صاحب حیوان ضامن نیستحفظ محصو

افتد، نه در داند که تفریط از جانب صاحب حیوان معموالً در شب اتّفاق میاما خویی تفصیل قائل شدن بین شب و روز را از آن جهت می

 [8]. ان استداری حیوروز، پس برای زمان خصوصیتی وجود ندارد بلکه مالک، تفریط و عدم تفریط مالک در نگه

شود که، مالک ضامن جنایات حیوان نیست خورد، و نتیجه این میکند توسط این روایات تخصیص میروایاتی که داللت بر ضمان مطلق می

 .خبر باشد، و یا باخبر بوده ولی تفریطی نکرده استالبته تا زمانی که از وضعیّت او بی

 :موضوع اختصاص پیدا کرده و در آن آمده استبه این  222در قانون مجازات اسالمی نیز ماده 

متصرّف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد »

 .«ضامن نیستولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، . سازد، ضامن است

گذار عالوه بر آنچه فقها به عنوان مالک عدم ضمان در این مسئله مطرح کرده اند، که همان کوتاهی نکردن در نگهداری حیوان است قانون

گذار کوتاهی در به دست آوردن آگاهی نسبت به وضعیت حیوان را نیز قید دیگری را بر عدم ضمان افزوده است؛ با این توضیح که قانون

گذار افزوده در جایی آشکار میشود که مالک حیوان، آن را به عنوان حیوانی تفاوت عملی قیدی که قانون. وجب ضمان مالک دانسته استم
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در این حالت اگر حیوان به فردی جنایتی وارد کند بنا بر نظر فقها مالک ضامن نیست ولی بنابر نظر . بی خطر میدانسته و رها گذاشته است

گر این فرد در به دست آوردن آگاهی نسبت به وضعیت حیوان خود کوتاهی کرده باشد و حیوان در واقع آسیب رسان باشد، ضامن قانونگذار ا

 .است

 

 جنایت گربهناشی از ضمان : 1-2
 . اند، گربه استکه فقها به طور اختصاصی ضمان جنایات آن را مورد بررسی قرار داده یاتنحیوااز  یکی

کننده اگر گربه وحشی و حمله: شده، او قائل است گونه که به شیخ طوسی نسبت دادهن فقهای امامیه اختالف است، آندر این مسأله میا

 . داری آن تفریط کند، ضامن استباشد و صاحبش در نگه

کوتاهی مالک در حفظ،  اند و حکم آن را در صورتبعضی از فقها نیز ضمن تأیید نظر  شیخ طوسی، گربه را مانند سگ و شتر وحشی دانسته

  [7[]2[]22[]22][2]. دانندضمان می

در ضمان جنایت گربه تردید و دودلی است، و فتوا دادن به ضمان صاحب آن بعید است چون معمول نیست که گربه را »: گویدمحقّق می 

 [1]. «ببندند

کند، پس بندند به این علّت است که به ندرت حمله میا نمیاگر گربه ر: فرمایدداند و در رد آن میصاحب جواهر سخن محقّق را صحیح نمی

 [6]. بندند مالک آن ضامن نیستدرست نیست که بگوییم چون معموالً آن را نمی

ظاهر این است که مالک مطلقاً ضامن نیست چون تفریط و »: گویدداند و در بیان علّت آن میخویی نیز مانند محقّق مالک را ضامن نمی

داری گربه در خانه مرسوم است ولی نه به نحوی که بتوان آن را از ای که نگهگونهکند، بهداری گربه تحقق پیدا نمیمورد نگه کوتاهی در

چنین ضمانی بر جنایت حیوانات باشد، خواه مالک داشته باشد یا نداشته باشد، همتعدّی محافظت کرد، چون تعدّی در ذات و سرشت او می

 [8]. «باشدت، بنابراین مالک گربه ضامن نمینیست و آن هدر اس

توان حکم واحدی که مطابق عقیده تمام فقها باشد ارائه داد، ولی به توان گفت که برای ضمان جنایت گربه نمیبا تأمّل در کالم فقها، می

 .اندداری آن، فتوا دادهرسد اکثریت فقها بر ضمان صاحب گربه هنگام کوتاهی در نگهنظر می

 [2[]22[]3[]2[]1]. توان آن را کشتاند که میای از فقها بر این عقیدهصورتی که گربه زیاد باعث ضرر شود عدّه در 

 :انداین نحو تفصیل قائل شدهبرخی از فقهای معاصر در بیان حکم قتل گربه موذی و غیر موذی، به

توانند برای دفاع از خود آن را بکشند، امّا اگر غیر مالک، گربه را به می دهنده باشد، مالک یا هر فرد دیگریای که مالک دارد اگر آزارگربه

 . که در روایت حلبی بیان شدچنانجهتی جز دفاع بکشد، ظاهراً ضامن است مانند کشتن شتر وحشی هم

آزار باشد، کشتن آن اشکال بی ای که مالک ندارد، هنگامی که ضرر برساند مانند سایر حیوانات موذی کشتن آن جایز است، ولی اگرو گربه

 [9]. گردددارد، و این اشکال با تکیه بر روایاتی که در این زمینه ذکر شده است، مشخص می

 

 سگ گازگيرندهناشی از جنایت ضمان : 1-3

خانه بوده است یا حبگونه سگی دارد با اجازه صادر مورد سگ گازگیرنده باید به این نکته توجّه شود که آیا ورود شخص به منزلی که این

 .گرددخانه مشخّص میبدون اجازه او، با تعیین این مطلب، ضمان یا عدم ضمان صاحب

-خانه او را گاز بگیرد، فقهای امامیه معتقدند که، صاحبخانه وارد خانه کسی شود و سگ صاحببه این ترتیب اگر شخصی با اجازه صاحب

 [8[]7[]6[]2[]4[]28[]1[]27[]26]. خانه ضامن نیستبوده، صاحب خانه ضامن است، ولی اگر ورود او بدون اذن
 

 مستندات شرعی ضمان
 :اند به این ترتیب استسگ را در صورت وارد کردن خسارت به دیگران ضامن دانسته ها صاحبدالیلی که فقها با استناد به آن

 :وجود روایاتی که داللت بر این مطلب دارند از جمله( الف

 :کند کهنقل می( علیه السّالم)ر روایتی از امام صادق سکونی د. 1

 .«نِهِمْ ضَمِنُوالَاضَمَانَ عَلَیْهِمْ، وَإِنْ دَخَلَ بِإِذْ: لسالم فِی رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قوْمٍ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ، فعَقَرَهُ کَلْبُهُمْ، قَالَا علیه الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُقَضى »

[11[]13[]14[]12[]16]  

ضمانتی بر » : سازد، فرمودها وی را مجروح میشود و سگ آندر مورد کسی که بدون اجازه داخل خانه قومی می( علیه السالم)حضرت علی 

 .«شد، ضامن بودندها داخل میصاحبان خانه نیست بلکه اگر با اجازه آن

 :کند کهزیدبن علی از پدرانش روایت می. 2
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وَ إِذَا دَخَلْتَ دَارَ قوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فعَقَرَکَ کَلْبُهُمْ فهُمْ ضَامِنُونَ وَ إِذَا دَخَلْتَ  حِبَ الْکَلْبِ إِذَا عَقَرَ نهَاراً وَ لَا یُضَمِّنُهُ إِذَا عَقَرَ بِاللَّیْلِأَنَّهُ کَانَ یُضَمِّنُ صَا»

 [21[]12[]14[]13[]12]. «بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِمْ

دانست، و گرفت او را ضامن نمیداد و اگر در شب گاز میگرفت ضامن قرار میصاحب سگ را اگر در روز گاز می( علیه الساّلم)حضرت علی 

ها ضامن تو هستند و اگر بدون اجازه ها تو را گاز بگیرد پس آنخانه وارد خانه کسی شوی، اگر سگ آنهنگامی که با اجازه صاحب: گفت

 .ها نیستبر آن ها وارد شوی ضمانیآن
خانه البته فقط در هنگامی که اذن ورود به مهمان بدهد و سگ او مهمان را مجروح کند، و روایت روایت اول صراحت دارد در ضمان صاحب

 .دانددوم عالوه بر بیان نکته روایت اول ، ضمان صاحب سگ را مربوط به گاز گرفتن سگ در روز می

  [26]. ها در این مسأله اجماع دارندکند که فقشیخ طوسی ادّعا می( ب

 : کندمی قانون مجازات نیز به این مطلب پرداخته است و بیان 223عالوه بر ذکر این مسأله در فقه، ماده 

هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلّی که در تصرّف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان »

دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و صدمه و خسارت ببیند، اذن است

 .«رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشددهنده نسبت به آسیبخواه اذن

دهنده از آن آگاه نیست ده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذندر مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن که واردشون: تبصره

 .باشد، ضمان منتفی استو یا قادر به رفع خطر نمی

 

 حمله حيوانی به حيوان دیگرناشی از ضمان : 1-4 
هی کرده باشد، هرگاه حیوانی به حیوان دیگر هجوم آورد و به آن آسیب برساند یا باعث مرگ آن شود، اگر مالک در محافظت آن کوتا

کننده را مجروح کند یا بکشد، چه حیوانی که مورد حمله قرار گرفته است حملهاند و چناناکثریت فقها بر ضامن بودن صاحب آن فتوا داده

  [11[]8[]7[]6[]2[]4[]22[]22[]28[]1[]29]. شده هدر است و صاحب آن ضامن نیستخون کشته

 [31]. ا مطلق بیان کرده و سخنی از تفریط مالک به میان نیاورده استظاهراً شیخ طوسی در نهایه این مطلب ر

 :کنند کهو آن حضرت از پدر بزرگوارشان نقل می( علیه السّالم)مصعب بن سالم تمیمی از امام صادق 

هُمْ فَقَالَ یَا عَ ذَلِکَ إِلَیْهِ وَ هُوَ فِی أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالَ یَا أَبَا بَکْرٍ اقْضِ بَیْنَأَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلَى عَهْدِ النَّبِیِّ ص فَرُفِ»

ثْلَ قَوْلِ أَبِی بَکْرٍ فَقَالَ یَا عَلِیُّ اقْضِ بَیْنَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ءٌ فَقَالَ یَا عُمَرُ اقْضِ بَیْنَهُمْ فَقَالَ مِ رَسُولَ اللَّهِ بَهِیمَةٌ قَتَلَتْ بَهِیمَةً مَا عَلَیْهَا شَیْ

لَا ضَمَانَ عَلَیْهِمْ قَالَ فَرَفَعَ لَى الثَّوْرِ فِی مُسْتَرَاحِهِ فَفَإِنْ کَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى الْحِمَارِ فِی مُسْتَرَاحِهِ ضَمِنَ أَصْحَابُ الثَّوْرِ وَ إِنْ کَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَ

 .«(علیه السالم) رَسُولُ اللَّهِ ص یَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ مِنِّی مَنْ یَقْضِی بِقَضَاءِ النَّبِیِّینَ

[11[]13[]31[]14[]12[]16[]17]  

در میان جمعی از یاران خود که ابوبکر و عمر نیز در  پیامبر . بردند را نزد پیامبر  یک گاو، االغی را کشت و دعوی در زمان پیامبر 

ای رسول خدا، حیوانی حیوان دیگر را کسته است پس : ابوبکر گفت. ها قضاوت کنمیان این: میان ایشان بودند خطاب به ابوبکر فرمود

 پیامبر . چون سخن ابوبکر گفتعمر نیز سخنی هم. ها قضاوت کنمیان اینتو : به عمر فرمود پیامبر . کدام نیستضمانی بر صاحب هیچ

ای رسول خدا، اگر گاو، وارد طویله االغ شده و آن را کشته باشد : حضرت فرمود. تو میان ایشان قضاوت کن: گفت( علیه السالم)به علی 

دستان خود را به سوی آسمان بلند کرد و  پیامبر . نیستند کدام ضامنصاحب گاو ضامن است و اگر االغ وارد طویله گاو شده باشد، هیچ

 .کندچون قضاوت پیامبران قضاوت میستایش خدایی را که از اهل بیت من کسی را قرار داد که هم: فرمود

-عیف هستند و نمیاست، همین مضمون را دارد، امّا هر دو روایت ض نقل کرده( علیه السّالم)روایت دیگری که سعدبن طریف از امام صادق 

گونه بهتر است که این: گویندطور که در باال ذکر شد، میها اطمینان کرد، به همین دلیل محقّق و فقهای بعد ایشان همانشود به آن

و در  اگر حیوانی وارد طویله حیوان دیگر شده و آن را کشته باشد در صورتی که صاحب حیوان اوّلی کوتاهی کرده باشد، ضامن است: بگوییم

امّا اگر حیوان دوّمی، اوّلی را مجروح کند صاحب آن ضامن نیست چون تفریطی از جانب او صورت نگرفته . غیر این صورت ضامن نیست

 .است

 [6]. کند که متأخرین در این مورد اجماع دارندصاحب جواهر ادعا می

 

 متوقّف کردن حيوانناشی از ضمان . 2
ه راکب در توقّف آن کوتاهی کند به این آور باشد، زمانی کضمان راکباز موجبات ضمان باشد و برای  متوقّف کردن حیوان نیز ممکن است

 .دارددر محلّ غیرمجاز که برای توقّف تعبیه نشده، حیوان را نگهصورت که 
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مشهور فقها بر همین . دهدجام میبنابراین هرگاه راکب، حیوان را در راه عمومی متوقّف کند، ضامن جنایاتی است که حیوان با دست و پا ان

  [6[]33[]32[]1]. اندعقیده

 :کندکه نقل می مستند شرعی فقها برای ادّعای خود، روایت عالء بن فضیل است

 .تِهِ، فَتُصِیبُ  بِرِجْلِهَابَّدَا عَلى الْمُسْلِمِینَ  طُرُقِ مِنْ طَرِیقٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَسِیرُ عَلى (المیه السّلَعَ) هِعَنْ أَبِی عَبْدِ اللّ»

هَا وَرِجْلِهَا، وَإِنْ کَانَ یَسُوقُهَا فَعَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا لَیْسَ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا، وَعَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا، وَإِذَا وَقَفَ  فَعَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِ»: فَقَالَ

  [16[]12[]14[]34[]13[]21[]11] .«أَیْضاً وَرِجْلِهَا

کند و چهارپا با پای خود خسارتی پای خود از راه مسلمانان گذر میدر مورد کسی سؤال شد که سوار بر چهار( علیه السّالم)از امام صادق 

هایی که با نیست، اما در مورد خسارتشود، ضمانی بر صاحب هایی که با پای حیوان وارد میدر مورد خسارت»: امام فرمود. کندوارد می

راند، کند است و اگر پشت سر حیوان آن را میچه با دست و پا وارد میشود، ضامن است و اگر چهارپا متوقّف شود، ضامن آندست وارد می

 .«کندهایی است که حیوان با دست و پای خود وارد میضامن تمام خسارت

-الق روایات، ظاهراً بین راه تنگ و وسیع، تفریط یا عدم تفریط مالک، راکب یا سائق یا قائد بودن، هیچگویند به دلیل اطبرخی از فقها می

  [7[]6[]1]. کدام تفاوتی نیست

شود، می خویی معتقد است که در آن اشکال است و اقرب عدم ضمان است، دلیل او ضعف سند روایت است که باعث ساقط شدن اعتبار آن

باشد نیز در این مسأله ( علیه السّالم)چنین اجماع تعبّدی که کاشف از قول معصوم شود، همعمل مشهور جبران نمی و ضعف سند هم با

 [8] .که جنایت به علّت تفریط صاحب و مستند به او باشدثابت نشده است، بنابراین اقرب عدم ضمان است مگر این

 [11]. مگر در صورتی که جنایت مستند به تفریط او باشدفیّاض نیز در منهاج الصالحین قائل به عدم ضمان است 

آور بودن جنایات دست و پای حیوان هنگام متوقّف کردن آن است، امّا صاحب جواهر ظاهراً که مشهور فقها نظرشان بر ضمانبا وجود این

  [6]. داندآور میجنایات سر حیوان را نیز ضمان

 [7] .داند، اگر چه از روى تفریط نباشدکند، ضامن می ت و جلوى بدن و پایش بر آن جنایت وارد مىو امام راکب را در آنچه که حیوان با دس

که برای جنایات دست و سر او ضمان قائل است ولی برخالف مشهور در جنایات پای حیوان، راکب را امّا مجلسی دوم در توقّف حیوان، با این

  [4] .داندضامن نمی

شود، اما باز هم اختالف آراء بین فقها مشاهده ، ضمان مالک در جنایاتی است که حیوان با دست و پا مرتکب میتوان گفت نظر مشهورمی

 .شودمی

 :قانون مجازات اسالمی، موضوع به این صورت بیان شده است 224در ماده 

هایی که آن حیوان نماید درمورد تمام خسارتهای غیرمجاز متوقّف گاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محلهر »

چه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق باشد ضامن است و چنانکند و مستند به فعل شخص مزبور میوارد می

 .«ضامن است

 

 ضمان ناشی از برانگيختن یا زدن حيوان. 3
 .سارات مالی یا جانی به بار آورد، زدن یا برانگیختن حیوان استاز عواملی که ممکن است حیوان به سبب آن رم کند و خ

 .اند که اگر شخصی حیوان را بزند و به سبب آن حیوان مرتکب جنایت شود، آن فرد ضامن استبعضی از فقهای امامّیه فتوا داده

[1[]32[]6[]7]  

 

 دهنده حيوانمبانی فقهی ضمان رم
 :دالیل فقهی بیان  شده است که عبارت اند از شود،به رم کردن و ایجاد خسارت یا جنایت میتحریک یا زدن حیوان که منجر ضمان در 

 .دانندها ضارب حیوان را ضامن جنایات حیوان میروایاتی که در آن( الف

 :کند کهروایت می( علیه السّالم)حلبی از امام صادق -1

  [12[]14 []13[]11] .«ءٍ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِمَا کَانَ مِنْ شَیْ -عْقِرُهُ وَ تَعْقِرُ دَابَّتُهُ رَجُلًا آخَرَفَیَ -سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُنَفِّرُ بِرَجُلٍ»( الف

در مورد فردی که حیوان را رم داده و حیوان سوار را بر زمین زده و حیوان دیگری را نیز از بین برده است، سؤال ( علیه السّالم)از امام صادق 

 .هایی است که به سبب رم دادن به وجود آمده استاو ضامن تمام خسارت: فتامام گ. کردم

 : روایت شده است که( علیه السّالم)از امام صادق  -2
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 .«رَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِیَةِ مَا یَنْکَسِرُ مِنْهُإِنِ انْکَسَأَیُّ رَجُلٍ أَفْزَعَ رَجُلًا عَلَى الْجِدَارِ أَوْ نَفَّرَ بِهِ عَنْ دَابَّتِهِ فَخَرَّ فَمَاتَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِیَتِهِ فَ»

[11[]13[]14[]12[]16[]21]  

ایش اگر کسی دیگری را که روی دیوار است بترساند، یا حیوان او را رم رهد، و او بیفتد و تلف شود، ضامن دیه او خواهد بود، و اگر دست یا پ

 . بشکند، ضامن شکستگی او است

 [32]. این مسأله شده است ادعای اجماع در مورد( ب

اند، این است که ضمانی که به علّت زدن حیوان و رم کردن ای که حائز اهمیّت است و بعضی از فقها به صراحت آن را بیان کردهالبته نکته

حیوان آن را بزند شود هنگامی صحیح است که ضارب در مقام دفاع حیوان را نزده باشد چون اگر به علّت دفاع و دور کردن آن، محقّق می

  [7[]29[]32[]36]. جا اصل عدم ضمان استضمانی بر او نیست، زیرا آن

 :کنداین ادّعا با تکیه بر روایتی است که ابی بصیر در آن نقل می

حَتَّى کَادَ أَنْ یُوطِئَهُ فَزَجَرَ الْمَاشِی الدَّابَّةَ عَنْهُ فَخَرَّ عَنْهَا  عَنْ رَجُلٍ کَانَ رَاکِباً عَلَى دَابَّةٍ فَغَشِیَ رَجُلًا مَاشِیاً ( علیه السالم)سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ »

  [21[]34[]12[]14[]13] .«فَأَصَابَهُ مَوْتٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ لَیْسَ الَّذِی زَجَرَ بِضَامِنٍ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ

رفت، نزدیک بود جا راه میسوار بر حیوان در حال حرکت بود، مرد دیگری پیاده آن در مورد مردی پرسیدم که( علیه الساّلم)از امام صادق 

امام . که حیوان او را هالک کند فرد پیاده حیوان را از خود دور کرد، حیوان رم کرد و راکب خود را زمین زد، راکب آسیب دید و یا مرد

 .کسی که در دفاع از خود حیوان را رانده، ضامن نیست: فرمودند

گونه گفت که، رم دادن یا زدن حیوان خود تسبیب در جنایت حیوان است، به عبارتی عمل آن فرد باعث تحریک حیوان شده شاید بشود این

ولی زمانی که برای دفاع حیوان را بزند، چون برای حفظ جان . پس باید خود او ضامن باشد. و در نهایت به آن آسیب یا تلف منجر شده است

 .گیردضمانی به او تعلّق نمی انجام شده،

 :گویدبه این مطلب پرداخته و می 222چنین با اختصاص ماده گذار همقانون

هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت»

 .«ع باشدکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروکند مگر آنوارد می

 .باشدچه در قانون بیان شده مطابق با فتوای فقها میبا دقت در این ماده، آن
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 نتيجه گيري           

 
ها به هر شکل و طریقی که بخواهد ها را در تملّک خود داشته باشد و از آنتواند آنحیوانات از جمله اموالی هستند که هر شخصی می        

صاحب هر حیوانی که از وضعیت حیوان  .که حیوان نباید منجر به ایجاد ضرر و خسارت برای سایر افراد شود استفاده کند، اما مشروط به این

و خطر حمله آن آگاه باشد و در حفظ آن کوتاهی کند، به طوری که باعث تلف یا خسارت شود، مسؤول است، اما اگر از حال حیوان مطّلع 

ای محقق شدن ضمان وجود دو عامل، آگاهی از وضعیت حیوان و تفریط در حفظ آن الزم و بنابراین بر .نباشد ضمانی بر عهده او نیست

توجهی صاحبان حیوان در احترام به حقوق دیگران و کنترل بیهدف از ضمان مالک عالوه بر جبران خسارت صدمه دیده،  .ضروری است

 دکنر اجتماع نیز جلوگیری میاز ایجاد هرج ومرج داین عمل باشد بنابراین داری حیواناتشان مینگه
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 منابع و مراجع

 
   

مؤسسه  چاپ دوم، ،4حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام،  جلد [1]

 .ق  ه 1418ایران،  -اسماعیلیان، قم 

دفتر انتشارات ، اول چاپ  ،3الحرام، جلد م فی معرفة الحالل وحلّى، عالمه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد األحکا [2]

 .ق  ه 1413ایران، ،  -اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 

مؤسسة المعارف چاپ اول، ،  12فهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم، جلد عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، مسالک األ [3]

 .ق  ه 1413ایران، ،  -اإلسالمیة، قم 

 اسالمى، آثار نشر مؤسسه چاپ اول، ، مجلسى دیات و قصاص و حدود تقى، محمد بن باقر محمد دوم، مجلسى اصفهانى، [4]

 .تابی ،ایران - تهران

دفتر انتشارات چاپ اول، ، 11ى، محمد بن حسن، کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام،  جلدفاضل هنداصفهانى،  [2]

 .ق  ه 1416ایران،  -ین حوزه علمیه قم، قم اسالمى وابسته به جامعه مدرس

دار إحیاء التراث العربی،  ،هفتمچاپ  ، 43جلدنجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم،  [6]

 .ق  ه 1414لبنان، ،  -بیروت 

 .تام، بی،چاپ اول، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ق2جلد تحریرالوسیله،، خمینی،روح اهلل موسوی [7]

ایران،  -مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوئی ره، قم چاپ اول، ،  42سم موسوى، مبانی تکملة المنهاج، جلدخویى، سید ابو القا [8]

 .ق  ه 1422

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به  چاپ اول، ، در یک جلد،(للمدنی الکاشانی)کاشانى، حاج آقا رضا مدنى، کتاب الدیات  [9]

 .ق  ه 1418، ایران -ین حوزه علمیه قم، قم رسجامعه مد

 .تابی، 3، جلد(للفیاض)کابلى، محمد اسحاق فیاض، منهاج الصالحین  [11]

 -یث للطباعة و النشر، قم دار الحد چاپ اول، ،14، جلد(دار الحدیث -ط )کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی  [11]

 .ق  ه 1429ایران،

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه  چاپ دوم، ،4على بن بابویه، من ال یحضره الفقیه،  جلدقمّى، صدوق، محمّد بن - [12]

 .ق  ه 1413ایران ،  -مدرسین حوزه علمیه قم، قم 

 .ق  ه 1417، ایران -الکتب اإلسالمیة، تهران دار چاپ چهارم، ، 11طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب األحکام،  جلد [13]

کتابخانه امام امیر المؤمنین علی علیه السالم،  چاپ اول، ،16، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافی،  جلدکاشانى [14]

 .ق  ه 1416ایران، ،  -اصفهان 

 .ق  ه 1419ایران، اول،  -، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، قم 29عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة،  جلد [12]

الکتب  دارچاپ دوم، ، 24دوم، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، جلداصفهانى، مجلسى  [16]

 .ق  ه 1414،  ایران -اإلسالمیة، تهران 

مؤسسه آل البیت علیهم السالم،  چاپ اول، ،18نورى، محدث، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،  جلد [17]

 .ق  ه 1418، لبنان –بیروت 

ایران،  -، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، قم مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتهاعریضى، على بن جعفر علیهما السالم،  [18]

 .ق  ه 1419اول، 

انتشارات چاپ اول، ، 16اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار،  جلد [19]

 .ق  ه 1416، ایران -ره، قم  -مرعشى نجفى  کتابخانه آیة اهلل

  ه 1429ایران ،  -انتشارات فرهنگ سبز، تهران  چاپ اول، ، 31بروجردى، آقا حسین طباطبایى، جامع أحادیث الشیعة، جلد [21]

 .ق

 -تهران دار الکتب اإلسالمیة، چاپ اول، ، 4طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، االستبصار فیما اختلف من األخبار، جلد [21]

 .ق  ه 1391ایران، ، 
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دفتر انتشارات اسالمى چاپ اول، ، 14اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان،  جلد [22]

 .ق  ه 1413ایران ،  -وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 

کتابخانه امام امیر المؤمنین علی علیه السالم،  چاپ اول، ،18کاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافی،  جلد [23]

 .ق  ه 1416ایران، ،  -اصفهان 

مدرسه امام صادق  -دار الکتاب چاپ اول، ، 26، جلد(للروحانی)قمّى، سید صادق حسینى روحانى، فقه الصادق علیه السالم  [24]

 .ق  ه 1412ایران ،  -علیه السالم، قم 

چاپ اول، ، 11، ج(کالنتر -المحشّى )الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة  عاملى، شهید ثانى، زین [22]

 .ق  ه 1411ایران ،  -کتابفروشى داورى، قم 

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه چاپ اول، ، 2 لدطوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخالف، ج [26]

 .ق  ه 1417،ایران –علمیه قم، قم 

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه چاپ اول، ،  2، جلد(البن البراج)طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزیز، المهذب  [27]

 .ق  ه 1416،  ایران -درسین حوزه علمیه قم، قم م

لبنان  -الدار اإلسالمیة، بیروت  -دار التراث  چاپ اول، ،مشقیة فی فقه اإلمامیةعاملى، شهید اول، محمد بن مکى، اللمعة الد [28]

 .ق  ه 1411، 

دفتر انتشارات اسالمى چاپ دوم، ، 3ریر الفتاوى،جلد حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتح [29]

 .ق  ه 1411،  ایران -وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 

لبنان، ،  -دار الکتاب العربی، بیروت  چاپ دوم، ، فی مجرد الفقه و الفتاوى طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایة [31]

 .ق  ه 1411

ایران ،  -، چاپ اول، دار سید الشهداء للنشر، قم 3احسایى، ابن ابى جمهور، محمد بن على، عوالی اللئالی العزیزیة،  جلد [31]

 .ق  ه 1412

، چاپ 2، جلد(الحدیثة -ط )األحکام الشرعیة على مذهب اإلمامیة  حلّى، عالمه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تحریر [32]

 .ق  ه 1421ایران ،  -امام صادق علیه السالم، قم اول، مؤسسه 

، چاپ اول، دفتر انتشارات اسالمى  2حلّى، عالمه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، إرشاد األذهان إلى أحکام اإلیمان، جلد [33]

 .ق  ه 1411ایران ،  -ه علمیه قم، قم وابسته به جامعه مدرسین حوز

، چاپ دوم، مؤسسه فرهنگى 11اصفهانى مجلسى اول، محمد تقى، روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه، جلد [34]

 .ق  ه 1416ایران ، -اسالمى کوشانبور، قم 

مؤسسه امام صادق علیه  اول، چاپ ،لنزوع إلى علمی األصول و الفروعحلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى، غنیة ا [32]

 .ق  ه 1417،  ایران -السالم، قم 

 -ره، قم  -طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسیلة إلى نیل الفضیلة، چاپ اول، انتشارات کتابخانه آیة اهلل مرعشى نجفى  [36]

 .ق  ه 1418ایران ، 
 

 

 
 


