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 چکيده

یکی از مباحث پر اهمیت در فقه امامیه و حقوق جزا، مجازات ارتکاب به قتل و دخالت 

سبب در حکم آن است. تسبیب و سبب در فقه امامیه و قانون مجازات ایران به عامل غیر 

ودن مستقیم و تاثیر گذار در قتل اطالق می گردد که در برخی مواقع)همچون: بی اختیار ب

مباشر یا جهل او نسبت به عملکرد ارتکابی( نسبت به دیگر عوامل از قوّت بیشتری 

برخوردار است. مهمترین عنصر معنوی تسبیب در قتل های غیر عمدی انجام عملکرد 

موجب خطر یا ایراد صدمه به دیگران، کوتاهی، بی احتیاطی و اتالف از سوی مسبّب و 

ت ترتّب آثاری همچون پرداخت خسارات و دیات از ثبوت غرور از سوی اوست که موجبا

 سوی مسبّب را فراهم می سازد.

 .تسبیب، تسبیب در قتل،  سبب،  مباشر،  قتل عمدی :يديکل واژگان
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 3 علی رضا ميالنی،  2 طاهره سادات نعيمی،  1 فاطمه باقري

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی از دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر. 1

 اسالمشهر، دانشگاه آزاد، اسالمشهر، ایران. ادیارگروه فقه و حقوق دانشکده علوم انسانی، واحداست 2
 ایران. اسالمشهر، دانشگاه آزاد، واحد اسالمشهر، استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، 3
 

 نام نویسنده مسئول:
 طاهره سادات نعيمی

وآثار آن در صدور احکام جزایی جرم قتل غير عمد  سبب،تسبيب

 1332کيد بر فقه اماميه وقانون مجازات مصوب با تا
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 مقدمه
به عمد یا عنوان قتل یا ازهاق جان فردی از سوی عمد و ستم یا از روی ش اسالمی مجازات قانون و فقه در یکی از مصادیق جنایت

 به)) ی دسته دو به جنایت ی حوزه در را مرتکب رفتار یامامیه، نحوه فقه اساس مبانی بر غیر عمد است. در این زمینه، قانون مجازات ایران

   .کنند می تقسیم(( تسبیب)) به و(( مباشرت

یب برگرفته از واژه سبب در گستره لغت، تسبیب و سبب در فقه و حقوق به عامل غیر مستقیم و موثر در قتل اطالق می گردد. تسب

رائه به معنای باعث، انگیزه، آنچه رویداد و یا پدیده ای را پدید آورد، رسن و افزار نیز تعریف شده است. چنانکه در لغت نامه دهخدا برای ا

رسن و هر چه به آن و »ت است از: تعریفی از سبب مقادیر مختلفی به کار گرفته شده است. معنای اول که برای این لفظ آمده است عبار

. همچنین به معنای هر چیزی که دسترسی به مقصود را فراهم آورد اطالق می گردد و از این رو است که به اشیائی 1«دیگر پیوسته شود

دست می یافتند و  چون ریسمان، راه و ابزار کار نیز سبب گفته می شود.سبب ابتدا به ریسمانی اطالق می شد که توسط آن انسان ها به آب

 2به دلیل اهمیتی که آب در حیات انسانها داشت، سبب ) ریسمان( نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.

چیزی است که اگر »تعریف شده است. لذا سبب به معنای در اصطالح فقهی، سبب، به گونه ای متفاوت با علّت یا مالزم با علّت،

سبب  "همچنین بعضی از فقها در تعریف سبب گفته اند:  3« شد ، اما علّت تلف چیز دیگری است. وجود نداشته باشد تلف حاصل نخواهد

و در امور بسیاری وجود دارد که اگر وجود نمی داشت حادثه بوجود نمی آمد ولی در  "چیزی است که اگر نبود علّت موجب اثر نمی شد

ی قواعد فقه نیز سبب به معنای چیزی است که از عدم آن عدم شی ء و از طهعین حال عرف چنین عواملی را سبب حادثه نمی داند. در حی

 4وجود آن وجود شی ء الزم آید . مثالً آتش سبب سوختن است ، یا بیع سبب مالکیت است ، یا قرابت سبب ارث بردن است .

جه گیری کرد که سبب امری است غیر با توجه به تعاریف منطقی که فقها در کتب متعدد از سبب نموده اند می توان اینطور نتی

مستقیم  و با  واسطه که منجر به جرم یا زیان می شود و مستقیماً منتهی به آن نمی گردد،به دیگر سخن از دیدگاه فقه، سبب امری است 

ن گفت که سبب عاملی که زمینه تاثیر علّت را فراهم می کند و مستقیماً  و فی نفسه، موجب جنایت یا خسارت نمی شود. در واقع می توا

 است که هر گاه به مانعی برخورد کند باعث وجود چیزی می شود.

توان از سبب ارائه داد این است که سبب، نوعی عامل موثر است که علیّت علّت منوط از مجموع نظر فقهاء،  بهترین تعریفی که می

و اگر باشد ولی علّت نباشد این هم فایده ندارد و نهایتاً این که از وجود  به وجود او می باشد و بدون وجود او علّت نمی تواند اثر داشته باشد

 5سبب وجود معلول الزم نمی آید ولی از عدمش عدم معلول الزم می آید.

 در آن تأثیر و تسبیب به چه معناست و نقش» پژوهش حاضر  با استقراء در متون فقهی و حقوقی با این پرسش مواجه است: 

ایران چگونه و در قالب چه موارد و مصادیقی بیان شده  1332مصوب مجازات قانون و امامیه فقه مبانی اساس بر قتل به ارتکاب مجازات

 «است؟

 طوری به. است قتل در موثر و مستقیم غیر صورت به عملکرد یا عامل معنای به قتل در سببیّت و تسبیب رسد می نظر از این رو به

 مستقیماً و مباشرتاً خود که ای گونه به. کند فراهم را دیگری شدن تلف سبب کسی که معنا این به. گردد یمنته قتل عملکرد نتیجه به که

 نشود. جنایت مرتکب

لذا در جهت پاسخ به پرسش مذکور، در ضمن دو مبحث به تحقیق حاضر پرداخته می شود. در مبحث اول به قوی تر بودن عنصر 

 غیر های قتل در تسبیب معنوی عنصر مهمترین مسبّب به عنوان ه و در مباحث بعدی، تقصیرتسبیب نسبت به دیگر عوامل اشاره شد

 عمدی و مهمترین مصادیق آن مورد تبیین و تحلیل قرار می گیرد.

 

 تقسيم پذیري سبب به انواع تاثير گذار و نوع عامل بودن آن -1

 عدم اعتباری بودن به دو قسم تقسیم می شود:در واقع، اسباب فارغ از تعدّد یا عدم تعدّد بر اساس اعتباری یا 

 

 

                                                           
 .11338، ص8، ج1333. دهخدا، فرهنگ دهخدا، 1 

 .1331، ص2و عمید، فرهنگ لغت عمید، ج 1815، ص2. معین، فرهنگ معین، ج2 

 .1224ص  4.  محقق حلی، شرایع االسالم،ج 3 

 .13-11، 1. محقق داماد، قواعد فقه، ج4 

، 35، زمستان 88، فصلنامه قضاوت، شماره1332غالمی، حسین، غالمرضا چه آبی و شهبازی، محمد حسین، مفهوم سبب و شرایط آن در قانون مجازات اسالمی مصوب  .5 
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 سبب واقعی (1

به اسبابی گفته می شود که ذاتاً دارای اعتبار سبب بودن خویش را به دست آورده اند این نوع اسباب به اسباب مادّی)اسباب ملموس 

وانی)اقدامات غیر مادی موثر در جنایت( و حسی و قابل لمس یا مشاهده با ادراک و حواس بشری و دارای وجود عینی و خارجی( و اسباب ر

 1تقسیم می شود.

 سبب اعتباري  (2

این نوع سبب بر اساس ارتباط و اعتبار قانون یا قرارداد شکل می گیرد. این گونه اسباب به دو دسته قانونی) اسبابی که قانون آن را 

جنایت است( تقسیم می شود. همچنین بر اساس عامل  می پذیرد( و عرفی)بر اساس شناخت تفاهم عرفی نسبت به این که فعل جانی سبب

سبب به سه قسم سبب انسانی)انسان زنده ای که واسطه بین فعل زیانبار و مباشر جرم تلقی می شود به طوری که شامل اشخاص بالغ و 

ل زیانبار و مباشر جرم تلقی می عاقل، کودکان، مجانین و سفهاء نیز می گردد( و سبب حیوانی)به معنای حیوان زنده ای که واسطه بین فع

شود( و سبب طبیعی)به معنای سببی که بروز آن از اراده و اختیار انسان خارج بوده و مقهور طبیعت است همچون: سیل، زلزله، طوفان، 

    2شود. ریزش کوه، گرمای خورشید، یخبندان و ...( و و عارضی یا خارجی )به معنای یک وضعیت محسوس طبیعی و مادی(  تقسیم می

بنابراین، سبب و رابطه سببیّت بین عامل سبب و معمول مسبَّب، عامل بودن به نحو غیر مستقیم او را نسبت به نتیجه ای که بر 

 جای می گذارد به ذهن متبادر می سازد.

 

 قوي تر بودن عنصر تسبيب نسبت به دیگر عوامل -2

امیه مطرح شده است. در حقیقت، مهم ترین نقش و تاثیر سبب در چنین امری تحت عنوان اقوی بودن سبب از مباشر در فقه ام

قتل، قوی تر بودن آن نسبت به دیگر عوامل است. تشخیص قوّت تسبیب نسبت به دیگر عوامل، منوط به عرف است که در قوانین موضوعه و 

 3متون فقهی امامیه اثر آن مشهود است.

پر قدرت سبب نسبت به دیگر عوامل از جمله مباشر در موارد ذیل سامان می مهمترین مصادیق قوی تر بودن عنصر تسبیب و نقش 

 یابد:

 بی اختيار بودن مباشر (1

یکی از مهم ترین مصادیق اقوی بودن مسبّب یا سبب نسبت به مباشر، بی اختیار بودن مباشر است گویی مباشر در حکم وسیله ای 

 سلب می سازد.   در دست سبب است که هر گونه اختیار عملکردی را از او

در خصوص مباشر بی اختیار می توان به آتش و حیوان استناد نمود: مثالً هر گاه افروختن آتش در ملک دیگری و بدون اجازه او 

باشد، اگر آتش به نقاط دیگر سرایت کند و موجب سوختن کسی شود که قدرت نجات خود را نداشته باشد، چنانچه قصد روشن کننده 

شخص در اثر سوختن باشد، در این صورت آتش مباشر قتل و روشن کننده آتش سبب قتل محسوب شده و سبب به آتش، کشتن آن 

مجازات قصاص محکوم خواهد شد. همچنین در پاره ای موارد ممکن است مباشر حیوانی باشد مانند آنکه کسی دیگری را به قفس حیوان 

زنجیر را از پای حیوان درنده ای باز کند و نتیجتاً حیوان به دیگری آسیب برساند. در این درنده ای پرت کند و حیوان او را بدرد و یا اینکه 

حالت هم بال شک عمل ارتکابی جرم محسوب شده و دارای مسئولیت خواهد بود چرا که اصوالً متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن 

ان مذکور به دیگری صدمه وارد سازد ضامن است، ولی اگر از احتمال حمله ی آگاه است باید آن را حفظ کند و اگر در اثر تقصیر او، حیو

 4حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد ضامن نیست.

 جاهل بودن مباشر (2

یکی از مهمترین مصادیق اقوی بودن سبب نسبت به مباشر، جهل یا عدم علم مباشر نسبت به سوء نیت و سوء عمل سبب است. 

نین مصداقی منوط به عقل یا بلوغ مباشر نیست. چراکه مباشر عاقل و بالغ نیز ممکن است مصداق جهل نسبت به موضوع یا حکم قرار چ

 گیرد. 

بنابراین، هرگاه مباشر جرم با اینکه عاقل و بالغ و مختار است، ولی نسبت به حکم یا موضوع جاهل باشد و سبب نسبت بدان آگاه 

سبب ضامن خواهد بود مثالً اگر شخصی در معابر و اماکن عمومی و یا ملک دیگری بدون اذن مالک گودالی حفر کند یا  باشد، در این صورت

                                                           
 .53، ص1332. غالمی، جسین، چاه آبی، غالمرضا و شهبازی، محمد حسین، مفهوم سبب و شرایط آن در قانون مجازات اسالمی مصوب 1 

 .11-12. همان منبع، ص2 

 ،2ج ،(سعیدی علیرضا ترجمه)المنهاج تکملة مبانی ابوالقاسم، سید و خوئی، 1 مسئله ، 51 ص ،2ج ، الوسیله تحریر اهلل، روح خمینی، قانون مدنی و  موسوی 322. ماده 3 

 .254ص
 11، ص 3شامبیاتی، هوشنگ، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، ج 4
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چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری شود ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب دیده با علم به 

 1برخورد نماید.آن و امکان اجتناب،عمداً با آن 

این مبنا در برخی متون فقهی نیز بیان شده است. به عنوان مثال، اگر کسی آشغال خانه خود را که در پوست لغزنده خربزه و ماننده 

آن که در معبر عمومی بریزد و کوچه را بر خالف متعارف و بر خالف مصلحت عبور کنندگان آب بپاشد و انسانی بر آن بلغزد و بر زمین 

رد و مجروح شود وبه قتل برسد،ضامن و مسئول است. البته اگر عبور کننده ی عاقل عمداً پای خورد را روی آن بگذارد، پسندیده آن خو

  2است که به عدم ضامن و مسئولیت قائل شویم.

قانون مجازات اسالمی را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار  523همچنین اگر شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده 

اوست انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن جنایتی 

  3بر وی وارد گردد.
 

 مهمترین عنصر معنوي تسبيب در قتل هاي غير عمدي ير مسبّب،تقص -3

مهمترین عنصر معنوی تسبیب در قتل های غیر عمدی که در زمره جرائم غیر عمدی محسوب می شوند، تقصیر یا کوتاهی مسبّب 

 نسبت به مقتول  است. مهمترین مصادیق آن عبارت است از: 

 انجام عملکرد موجب خطر یا صدمه به دیگران (1

ای برای دیگران وجود داشته و به لحاظ مهم ترین مصادیق تقصیر مسبّب، شامل انجام کاری است که در آن احتمال خطر و صدمه

وجود همین احتمال بایستی از آن کار اجتناب شود و یا عدم انجام کاری است که برای پیشگیری از وقوع یک خطر احتمالی الزم بوده 

 4است.

 و اتالف مسبّبکوتاهی، بی احتياطی  (2

از موجبات ضمان مستلزم جبران خسارت، تقصیر یا کوتاهی مسبّب است. گرچه موضوع ماهیتاً حقوق است و مستقیماً به امور 

شود، مع هذا پیش بینی موضوع در قانون )دیات( می تواند در امر صالحیت رسیدگی مراجع قضایی اثر بگذارد. به هر کیفری مربوط نمی

مقرر  1332قانون مجازات اسالمی مصوب  145حسب مورد ضامن جبران خسارت و دیه است. در این رابطه تبصره ماده حال مقصر ضامن 

 میدارد:

تقصیر اعم از بی احتیاطی، بی مباالتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها از مصادیق بی »

 «ود.احتیاطی و بی مباالتی محسوب می ش

باشد که قتل و یا ضرب و جرح شبه قانون مجازات اسالمی می 231قتل و یا ضرب و جرح ناشی از تقصیر، موضوع بند پ ماده 

قانون مجازات اسالمی مستوجب حبس از یک تا  111گردد. قتل شبه عمدی مزبور به عنوان قتل غیر عمدی، موضوع ماده عمدی تلقی می

 5صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم است. سه سال و نیز پرداخت دیه در

شد و بی مباالتی به صورت منفی تقصیر )عدم انجام کاری بی احتیاطی به صورت مثبت تقصیر انجام کاری که باید از آن پرهیز می

کند و مسؤلیت میدر اتالف، همین که رابطه علیّت عرفی بین کار شخص و تلف موجود باشد برای او ایجاد  1گردد.بوده است( مطرح می

 لزومی ندارد که تقصیر او نیز احراز شود. اگر چه می توان امر صدمه زدن به جان و مال دیگران را نوعی تقصیر و در مواردی تفریط به نفس

 3دانست.

 غرور از سوي مسبّب (3
ت. در این نوع قتل ها، در برخی از قتل ها که حکم پرداخت دیه برای مسبّب صادر می گردد منسوب به قتل های غیر عمدی اس

تسبیب در مواردی موجب دیه است که همراه با غرور باشد یعنی مسبّب سبب غرور مجنی علیه گردد و در نتیجه جنایتی واقع شود. بنابراین 

ی در مورادی که از ناحیه مسبّب )جانی( ایجاد غرور نیست و شخص مجنی علیه که توجه به خطرات ّاحتمالی هم داشته است خود ب

                                                           
 قانون مجازات. 352ماده .  1 
 .513، ص 2: موسوی خمینی، سید روح اهلل، تحریر الوسیله،  ج 18و  13، ص  3شامبیاتی، پیشین، ج 2
 18، ص 3. شامبیاتی، ج 3
 81. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای اختصاصی، ص  4
 83. همان منبع،  ص  5
 83.  گلدوزیان، پیشین، ص  1
 الف 13شماره  – 134مسئؤولیت مدنی، ص  –ضمان قهری . کاتوزیان، حقوق مدنی  3
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احتیاطی و بی مباالتی نماید، دیگر مسبّب )جانی( ضامن نیست. به طور مثال صاحب یک کارخانه یا موسسه وقتی ضامن دیه کارگران و 

کارکنان خود می باشد که مسبّب و یا مباشر خسارت وارده تلقی شود. رابطه سببّیت وقتی احراز می شود که صاحب کارخانه یا موسسه 

را به امنیّت کار و محیط مربوط مغرور کرده باشد. حال اگر غروری از طرف صاحب کارخانه نبود و کارگران و کارکنان کارگران و کارکنان 

دد خود متوجّه خسارت های احتمالی بوده و به میل و اختیار اقدام به کار در آن کارخانه یا موسسه نماید، در این صورت اگر جنایتی واقع گر

 1ضامن نخواهد بود.صاحب کارخانه یا موسسه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 83و  88، بنیاد حقوقی میزان، ص 1331بایسته های حقوق جزای اختصاصی، دکتر ایرج گلدوزیان، چاپ چهارم، سال  1
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 نتيجه گيري

 مهمترین یافته های تحقیق بر اساس مباحث مذکور عبارتند از:

بر اساس مبانی مطرح شده در فقه امامیه و مواد قانون مجازات ایران، مسئولیت جزایی مجرم بر اساس نتیجه عمل او به صورت  (1

و می توان گفت سبب به معنای چیزی که علیّت علّت، متوقف بر وجود علّت است و این علّت به صورت غیر سبب یا مباشر است. از این ر

 مستقیم بر معلول که در این مباحث به قتل یا جرم های دیگر اطالق می گردد، تاثیر خواهد نهاد.

قیم موجب آسیب رسیدن به شخصی یکی از ارکان قاعده تسبیب در فقه، سبب است که به معنای فردی که به طور غیر مست (2

 دیگر می گردد می باشد. چنین قاعده ای اقتضای ضمان قهری را دارد که یکی از موجبات آن محسوب می شود.

مهمترین عنصر تسبیب در قتل های غیر عمدی در کوتاهی یا به عبارتی دیگر تقصیر ناشی از بی احتیاطی، بی مباالتی، مسامحه،  (3

، عدم رعایت اصول اخالقی و نظامات دولتی و مانند آن هاست که از عوامل مهم جهت ارتکاب خسارت یا قتل عدم به کارگیری مهارت

 محسوب می شود.

 231در پرتو عنصر مهم تسبیب موسوم به تقصیر یا کوتاهی مرتکب، قتل یا ضرب و جرح ناشی از تقصیر که موضوع بند پ ماده  (4

 به عمد نیز مطرح می گردد.قانون مجازات اسالمی است که به عنوان ش

در هر صورت، سبب بر این اساس که در صورت نبودن آن، جنایت حاصل نمی شد از مهمترین عوامل بروز جرم است که به عنوان 

نوعی مقدمه پیشین نسبت به نتیجه حاصله به نحوی است که اگر مقدمه نباشد نتیجه مورد نظر، حاصل نمی شد. لذا کوتاهی در انجام 

 یا انجام ندادن عملکرد مفید می تواند به نوعی سبب جرم باشد. تکلیف
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