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 مفهوم سبب و شرایط آن

 2929در قانون مجازات اسالمی مصوب 
*حسین غالمی

 

 **آبیغالمرضا چاه

***محمدحسین شهبازی
 

 84/96/9315: تاریخ پذیر                        95/88/9315: تاریخ دریافت

 چکیده
مسؤولیت جزای، بر پایه استناد نتیجة فعل مجرمانه به فاعل تعریف شده است  ،مجازات اسکم،در قانون 

تعریف فقه، سبب عبارت از چیزی است کاه علیات   . و از این رو عاملِ مسؤول، یا سبب است و یا مباشر
ن مجاازات  تواند اثر داشاته باشاد و در قاانو   باشد و بدون وجود من، علّت نم،علت منوط به وجود من م،

شاود؛ بناابراین، دخالات    اسکم،، سبب عامل، است که خاود مساتقیمًا موجاب صادمه یاا جنایات نما،       
توانیم برای فعل سبب قوّت، مانند ما نم،. باشدغیرمستقیم در حصول نتیجه، وجه تمایز سبب از مباشر م،

مطلاب را باه    9316صاوب  قانون مجاازات اساکم، م   567فعل مباشر قائل شویم، امّا قانونگذار در ماده 
سبب با مفاهیم دیگری نظیر علت و شارط  . ای بیان نموده که گوی، وقوع من را ممکن دانسته استگونه

علّت چیزی است که فعل به او مستند است و شرط من چیزی است که از عدم من عدم . نیز مشابهت دارد
این رو، مقاله حاضر به بررس، مفهاوم سابب و   از . میدمید ول، از وجود من وجود یا عدم الزم نم،الزم م،

 .پردازدم، 9316شرایط من با محوریت قانون مجازات اسکم، مصوب 

 .سبب، مباشر، علت، شرط: واژگان کلیدی

  

                                                      
 .دانشکده حقوق و علوم سیاس، دانشگاه عکمه طباطبای، دانشیار*

Gholami1370@yahoo.com 
 .شناس، دانشگاه مزاد اسکم، واحد تهران مرکزیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم**

mahdiye.maryam@yahoo.com 
 (.نویسنده مسؤول)شناس، دانشگاه شیرازکارشناس، ارشد حقوق جزا و جرم***

shahbazi714@yahoo.com 
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 مقدمه     
طور کدام از این متون بهسازد که در هیچنگاه، به متون روای، موجود به خوب، روشن م،

ها اثری از اصطکح سبب در متون نشده است؛ حتّ، تا سالصریح به مفهوم سبب پرداخته 
هاای موجاود در ایان متاون، باار      خورد؛ امّا با تأمل در برخ، مثاال فقها نیز به چشم نم،

کند که با اصطکح سبب در متاون حقاوق،   مسؤولیت جزای، بر دو  عوامل، سنگین، م،
 .شباهت و هماهنگ، بسیاری دارند
کم باعث شد تا فقها به تعریف و تعیاین  عمل زیانبار، کم پیچیدگ، تشخیص در تعیین

از مجموع کتب نوشته شاده در مبحاث رابطاه    . مصادیق سبب در مثار خود مبادرت نمایند
رسد که این عنوان به تدریج از سدة پنجم قمری مورد توجه فقها سببیت چنین به نظر م،

قرار گرفتاه اسات و ساپس فقهاای بعاد از او در کتاب        المبسوطدر  شیخ طوس،از جمله 
از ساوی بیشاتر    عکماه حلا،  مرحاوم  . اندغصب، دیات و قصاص به این موضوع پرداخته

نویسندگان به عنوان پیشگام در تعریف و تعیین مصادیق سبب قلمداد گردیده اسات و در  
 .اندوی استناد نموده قواعد االحکاماین راستا به کتاب 

قاوانین و مقاررات بار     ایان  با توجه به مبتن، بودننیز  جزای، و مدن، ایران قوانیندر 
اصطکحات سابب و مباشار در مجموعاه     ،از ابتدای قانونگذاری به تبع فقه ،موازین فقه،

 و 68در ماواد   9384قانون مجازات عموم، مصوب  ،به عنوان نمونه .شودم، قوانین دیده

بحث از نیز  9388 مصوب در قانون مجازات اسکم، .است از سبب و مباشر نام برده 986

در این  از باب موجبات ضمان 398و  398 در مواد گردیده وتسبیب در کتاب دیات مطرح 
 . شده استبه تعریف این دو اصطکح پرداخته نیز  قانون

 تعاریف سبب. 9
دهخدا، )به معن، رسن و هرچه دیگری بدان پیوسته شود ممده است لغتنامه دهخداسبب در 

نیز از سبب به معنای وسیله، دستاویز، علات،   عمید فرهن  لغتدر  (.99818، ص8، ج9383
، 6، ج9375عمیاد،  )جهت، طریق، پیوند و عکقاه خویشا، و قرابات ناام بارده شاده اسات       

علت، نسبت خویشاوندی، وسیله، نیز از سبب به معنای  فرهن  فارس، معیندر  (.9387ص
 (.9895، ص6، ج9385معین، )طریق و ریسمان یاد شده است

خود  اصولدر کتاب  سرخس،مرحوم . در میان فقها تعریف واحدی از سبب وجود ندارد
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ق، 9494السرخسا،،  )همانا سبب، راه رسیدن به چیزی است: کندگونه تعریف م،سبب را این

، سبب به معنای چیزی تعریف شده اسات کاه اگار    ل االب،الرموز الفاضکشفدر 9(.384ص
 (.747صق، 9488 یوسف،،)شدنبود تلف حاصل نم،
 ،شاود داند که تلف به سبب من حاصال ما،  ، تسبیب را فعل، م،شرایعدر  محقق حل،

مانند حفر چاه در ملک غیر یا ریختن چیزهای لغزنده در محل عبور و مارور یاا گذاشاتن    
حل،، )شودها در وسط راه که باعث لغز  و افتادن شخص م،میوهسن  یا ریختن پوست 

 6(.873ق، ص9481
سابب چیازی   »: دهاد گونه ارائه م،، تعریف سبب را اینقواعد االحکامدر  عکمه حل،

است که تأثیری در نتیجه همانند علت ندارد ول، از جهت، به شرط شبیه است و سه مرتبه 
شاهادت دروغ کاه   -6. موردشونده بوجود م،قتل را در اکراه اکراه که غالباً انگیزه -9: دارد

شود نه منچه عرفاً موجب تولید مباشر م، -3. کنددر قاض، انگیزه قتل شرع، را ایجاد م،
 3(.519ق، ص9493حل،، )«به صورت حس، و شرع، مانند تقدیم غذای مسموم به مهمان

داناد کاه باا وجاود من تلاف      ، سبب را ایجاد چیزی م،جامع المقاصددر  محقق کرک،
شود امّا علّت وقوع من چیز دیگری است مشروط به ایان کاه سابب از اماوری     حاصل م،

باشد که انتظار علّت تلف با من وجود داشته باشد به این که همراه باودن علّات باا سابب     
سابب فعال ملازوم علّات     : نویساد در تعریف سبب م، دروسدر  شهید اوّلفراوان باشد و 

 (.683، ص9387نیا، تحکم)است
منظور از کلمه اسباب در اینجاا هار عملاى    »: فرمایندم،( ره)در این باره امام خمین، 

طاورى کاه اگار من    باه  ،شودت تلف فراهم مىى علّیاست که با انجام من زمینه براى کارم
صب چاقو و کارد ننظیر کندن چاه و یا  ؛شدثر واقع نمىؤت تلف معمل انجام نشده بود علّ

                                                      
 .«ا لارسببلمالهولارطسیقلاروصوللاریلارشیء» .9

ارتسبیبلولهولکللفعللیحصللارتلفلبسببهلکحفسلاربنسلفیلغیسلارملکلولکطسحلارمعا سلفیلارمسارکلفسقطلفیهل» .6

ارزرهلاولارسقوطلارنةا لکةارحجسلفةیلوسةطلارطسیةقلاولقشةو للللللللیلمایوجبلارعثسهلاو شخصلفماتلاولجسحلارمعا سل

 .«ارفواکهلفیلوسطلارطسیقلممایکو لسببالرتعثسلارشخصلبها

اإلکةساه،لل:لاألورةیل:لمساتبهل ةال للفهولمالرهل  سلمالفيلارتوریکلکمالرلعل ،لرکنهلیشبهلارشسطلمنلوجه،لو:لارسبب ماللو». 3

مایورةکلل:لارثارثة ل...للشهادةلارةزو لتورةکلفةيلارقادةيلداعیة لارقتةللللللل:لارثانی ...للفإنهلیورکلفيلارمکسهلداعی لارقتللغاربا

 .«...لیملارطعاملارمسموملإریلارضیفالشسعیا،لکتقکلارمباشسةلتوریکالعسفیالالحسیالو
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 9(.574، ص6ق، ج9481موسوی الخمین،، )«و امثال من هالغزشگاهو انداختن سن  و ایجاد 
توان ارائه داد این است کاه سابب   از مجموع نظر فقها بهترین تعریف، که از سبب م،
-باشد و بدون وجود او علّت نما، عامل مؤثری است که علّیت علّت منوط به وجود او م،

داشته باشد و اگر باشد ول، علّت نباشد این هم فایده نادارد و نهایتااً ایان کاه از     تواند اثر 
 .میدمید ول، از عدمش عدم معلول الزم م،وجود سبب وجود معلول الزم نم،

: گونه تعریاف کارده باود   سبب را این 9388قانون مجازات اسکم، مصوب  398ماده 
دن یا جنایت علیه دیگاری را فاراهم   تسبیب در جنایت من است که انسان سبب تلف ش»

شد مانند طوری که اگر نبود جنایت حاصل نم،کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به
قانون مجاازات اساکم،    587ماده . «منکه چاه، بکند و کس، در من بیفتد و مسیب ببیند

یب در جنایت تسب»: داردنیز با اند  تغییرات، مفهوم سبب را چنین بیان م، 9316مصوب 
من است که کس، سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کناد و خاود مساتقیماً    

شاد مانناد   طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نم،مرتکب جنایت نشود به
 .«من که چاه، بکند و کس، در من بیفتد و مسیب ببیند

امل، است کاه خاود مساتقیماً    مید سبب، عطوری که از مفاد دو ماده فوق بر م،همان
شود امّا تفاوت قانون قدیم با قانون جدید در این است کاه در  موجب صدمه یا جنایت نم،

استفاده شاده و  « کس،»از واژه « انسان»به جای واژه  ،قانون جدید مجازات اسکم، اوالً
ون جدید به جای در قان ،ثانیاً. تواند غیر از انسان نیز باشداین بدان معنا است که سبب م،

تار از  استفاده شده است که دایاره شامول من وسایع   « مصدومیت»از واژه « جنایت»واژه 
فعل مثبت در )در قانون جدید عامل زیان به رفتار منحصر شده است ،ثالثاً. است« جنایت»

در اینجا فاعل جرم، مجرم به سبب است؛ زیرا میان رفتار او و نتیجاه  »(. مقابل تر  فعل
داشات جارم تحقاق    ه، واسطه وجود داشته، به نحوی که اگر من واسطه وجود نم،مجرمان
 (.919، ص9383شامبیات،، )«کردپیدا نم،

پس سبب در مفهوم قانون، من یعن، ایراد صدمه یا جنایت از طریق واسطه، خواه ایان  
جان و در سبب، نقش اصل، را رفتار مثبات  واسطه انسان باشد یا حیوان و یا یک ش،ء ب،

                                                      
ارمسادلبهالهاهنالکللفعللیحصللارتلفلعنکهلبعلهلغیةسهلبحیةللرةوالهلرماحصةللارتلةفلکحفةسلاربنةسلولنصةبللللللللللو». 9

 .«ارقاءلارحجسلولایجادلارمعا سلولنحوهالارسکینلو
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 .کندانسان ایفا م،

 مصادیق سببیت در فقه و قانون مجازات اسالمی. 2
به جز اقسام سه گانة اکراه، شهادت دروغ و سبب مولد، در کتب فقه، مصادیق متعددی از 

فاضال  سبب ارائه شده است لکن ما در اینجا برخ، از مصادیق سبب قاتل را کاه مرحاوم   
( سابب واحاد  )در باب انفراد سابب   قواعد االحکامدر  عکمه حل،و  کشف اللثامدر  ندیه

 : کنیماند ذکر م،توضیح داده
 .خفه کند( پارچه دوخته نشده)اگر کس، دیگری را با دست یا طناب یا دستار  -9
 .اگر کس، به دیگری تیری پرتاب کند و او را بکشد -6
و او را از خوردن و مشامین به مدت، که قابال تحمال    اگر کس، دیگری را زندان، کند -3

نیست و در من احتمال زنده ماندن نرود باز دارد و من شخص بمیرد و یا ایان کاه باه    
 .مرض، دچار شود و بمیرد و یا به دلیل ضعف قوای جسمان، تلف شود

 .اگر کس، به دیگری سم، کشنده را بنوشاند یا غذای مسموم بدهد و او را بکشد -4
هرکس دیگری را در مب و یا متش بیاندازد و بمیرد، اگر به دلیال کثارت مب و متاش     -5

امکان رهای، از من نباشد یا به دلیل ضعف جسمان، یا صغر سان نتواناد از من بیارون    
 .بیاید و یا این که مانع بیرون ممدن وی از مب یا متش شوند

که ما برای سحر حقیقت، قائل هرکس دیگری را با سحر بکشد و این در صورت، است  -7
 .باشیم

 .ای بیاندازد و حیوان او را بدردهرکس دیگری را به سمت حیوان درنده -8
هرکس در مسیر رفت و ممد مردم چاه، بکند یا مانع، بگاذارد یاا لغزشاگاه، ایجااد      -8

 .(583ق، ص9493و حل،،  448ق، ص9485االصفهان،، :  .ر)کند
 :کنیم از جملههای، از سبب را مشاهده م،مثال در قانون مجازات اسکم، نیز

 (.ا.م.ق 569ماده )متش افروزی در ملک خود یا دیگری و سرایت من و ایجاد خسارت -9
 (.ا.م.ق 563ماده )ایراد صدمه به مهمان ماذون از ناحیه حیوان میزبان -6
از ایان  ایجاد سد معبر به وسایله متوقاف نماودن حیاوان در معاابر و ایاراد خساارت         -3

 (.ا.م.ق 596و  564مواد )طریق
 565مااده  )تحریک حیوان که منجر به بروز صدمه یاخساارت از ناحیاه حیاوان شاود     -4

 (.ا.م.ق
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مااده  )حفر گودال یا وضع سن  در معابر که منجر به ایراد صدمه جان، و یا مال، شود -5
 (.ا.م.ق 535

 591ماده )رودخسارت در من م،توجه، مالک به کج بودن دیواری که احتمال بروز ب، -7
 (.ا.م.ق
 (.ا.م.ق 596ماده )ایجاد لغزشگاه و بروز خسارت بر اثر لغزیدن افراد -8
گذاشتن کاال در خارج از مغازه و یا توقف اتومبیل در معابر به صورت غیر متعارف کاه   -8

 (.ا.م.ق 595ماده )منجر به بروز خسارت یا حادثه شود
ن خانه یا دیوار و ایراد خسارت جاان، یاا ماال، بار اثار ساقوط       نگهداری اشیا در بالک -1

 (.ا.م.ق 596ماده )منها
فراخواندن شخص به جای، که مستعد بروز حادثه است و شخص از من مگاه، ندارد  -98

 (.ا.م.ق 588ماده )و منجر به ایراد صدمه به وی شود

 سبب و مفاهیم مشابه. 3

 سبب و مباشر. 3-9

درباره سبب و مباشرت ا چه در منابع فقه، و چه در متاون قاانون، ا     از مجموع منچه که 
گفته شد تفاوت سبب و مباشر در این است که مباشر جرم بدون واسطه و مستقیماً با اقدام 

 9388ا مصاوب  .م.ق 398قانونگاذار در مااده   . کناد خود به نتیجه مجرمانه دست پیدا م،
ان، تعریف کرده باود و در قاانون مجاازات    مباشرت را وقوع مستقیم جنایت توسط خود ج

ا .م.ق 414مااده  . استفاده نماوده اسات  « مرتکب»از واژه « جان،»اسکم، جدید به جای 
مباشرت من است که جنایت مستقیماً توساط خاود مرتکاب    »: داردبیان م، 9316مصوب 
سابب و   بنابراین، ایراد جنایت به صورت مستقیم یا غیر مساتقیم وجاه تماایز   . «واقع شود

در « جنایات »قابل ذکر اسات کاه واژه   . باشدمباشر چه در قانون و چه در منابع فقه، م،
قانون جنبه حصری ندارد و شامل هر نوع تلف اعم از نقص عضو یا ایراد صدمه و خسارت 

 .شودنیز م،
تفاوت دیگری که وجود دارد این است که مباشرت فقط از طریق فعال مثبات تحقاق    

تسبیب ممکن است هم از طریق فعل مثبت و هم از طریق تر  فعل صاورت  یابد امّا م،
 .گیرد
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 سبب و علّت. 3-2

هاای  علّت چیزی است که فعل به او مستند اسات مانناد زخام   » :انددر تعریف علّت گفته
 9(.581صق، 9493حل،، )«ها مولد سرایت و سرایت مولد مرگ استکشنده؛ زیرا زخم

مفهوم عام علت  .رود فکسفه به دو صورت عام و خاص بکار مىت در اصطکح واژه علّ
عبارت است از موجودى که تحقق موجود دیگرى متوقف بر من است هرچند براى تحقاق  
من کافى نباشد و مفهوم خاص من عبارت است از موجودى که براى تحقق موجود دیگرى 

است که از وجود  وجود چیزی  علت» :گوید در تعریف علّت م، مکصدرا. کند کفایت مى
در اداماه   6(.986، ص9387الهیجا،،  )«شودچیز دیگر و از عدمش عدم چیز دیگر حاصل م،

 .مفاهیم علّت در تقسیمات متعدد مورد بررس، قرار خواهد گرفت

 علت تامه و علت ناقصه. 3-2-9

ر کند و وجود معلول متوقاف با  ای است که برای تحقق معلول کفایت م،علت یا به گونه
چیز دیگری جز من نیست؛ به عبارت دیگر، با فرض وجود من، وجود معلول ضروری است 

انفکا  علت تاماه از  (. 98، ص9318مصباح یزدی، )نامندو در این صورت من را علت تامه م،
 معلول ضرورتاً ،علت تامبا تحقق . ، چنانکه چون خورشید برمید روز شودمعلول جایز نیست

همین اسات کاه وقتا، یاک     نیز « یوجدیجب لملم الش،ء ما»قاعده مفاد  .یابدم،تحقق 
ت، باا تاام شادن علّا    . کندتش تام شد وجود پیدا م،ش،ء به سرحد وجوب رسید، یعن، علّ

در صورت، که چنین حکم، در مورد . خر و درنگ، در تحقق یک ش،ء امکان نداردأدیگر ت
ن است که از عدم هر دو، عادم معلاول   شباهت این دو نیز در ای .علت ناقصه جاری نیست

 (.487، ص6ج ،9388سبزواری، )میدالزم م،

 علت بسیط و علت مرکب. 3-2-2

علت بسیط مانناد مجارد تاام    . توان علت را به بسیط و مرکب تقسیم کرداز نظر دیگر م،
و علات مرکاب   ( خدای متعال و جوهرهای عقکن، که باید در جای خود  اثباات شاود  )

 .باشندهای مادی که دارای اجزای مختلف، م،مانند علت

                                                      
 .«رلموتلارسسای لمورکةلمایستنکلارفعللإریه،لکارجساحاتلارقاتل ،لفإنهالتورکلارسسای ،لو». 9

 .«هولارشیءلارذیلیحصللمنلوجودهلوجودلشیءلآخسلولمنلعکمهلعکملارشیلآخس». 6
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 واسطه و علت باواسطهعلت بی. 3-2-3

واساطه دانسات و   توان علت ب،به عنوان مثال، تأثیر انسان در حرکت دست خود  را م،
نویسد باا  ای که م،تأثیر او در حرکت قلم، را که به دست دارد با یک واسطه و در نوشته

 .مورد با چند واسطه به شمار مورددر ذهن خواننده پدید م،دو واسطه و بر معنای، که 

 علت داخلی و علت خارجی. 3-2-4

 ؛ماند شود و در ضمن وجود من باقى مى اى است که با معلول متحد مى گونهه علت گاهى ب
در این صورت من را علات   .ندنما مانند عناصرى که در ضمن وجود گیاه یا حیوان باقى مى

مانند وجود صنعتگر که  ؛و گاهى وجود من خارج از وجود معلول خواهد بود نامند داخلى مى
مصاباح  )گویناد  خاارجى ماى   باشد و در این صورت من را علت خارج از وجود مصنوعش مى

 (.91ص، 9318یزدی، 

 علت حقیقی و علت اعدادی. 3-2-5

ه رد با شود که وجود معلول وابستگى حقیقاى باه من دا   لت گاهى به موجودى اطکق مىع
هااى  مانند علیت نفس باراى اراده و صاورت   ؛اى که جدایى معلول از من محال است گونه

توانند جداى از نفس تحقق یابند و یا باقى بمانناد و در ایان صاورت من را     ذهنى که نمى
 .نامند حقیقى مى علت

 سبب و شرط. 3-3

ما عبارت از الزام  ترین مفهوم من به بحثدر لغت معان، متعددی دارد که نزدیک« شرط»
در فلسفه، شرط به عنوان یک، از اجزای علّات اسات و   . و تعلیق چیزی به چیز دیگر است

بخشاد؛  مقصود از من، چیزی است که به مقتض، که جزء دیگر علّت است فعلیت تأثیر م،
 از ذهن تیزبین (.5، ص9319واثقا،،  )کندمانند مب که امکان تأثیر بذر را به فعلیت تبدیل م،

داشتند حادثه فقها این نکته دور نمانده است که امور بسیاری وجود دارند که اگر وجود نم،
ایان  . داناد ممد ول، در عین حال، عرف چنین عوامل، را سبب حادثه نم،نیز به وجود نم،

باشند که فقها اصطکحاً ساز وقوع حادثه هستند همان علل بعیده م،امور که در واقع زمینه
تمهیاد  در تعریاف شارط در کتااب     شهید ثاان،  (.96، ص9318قیاس،، )اندط نامیدهمن را شر
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مید ول، از وجود شرط چیزی است که از عدم من عدم الزم م،»: بیان نموده است القواعد
نیز در تعریف شرط بیان  شیخ انصاری 9(.96، ص9318قیاس،، )میدمن، وجود یا عدم الزم نم،

باه معناای الازام و التازام، خاواه در       -9: ای دو معنا استشرط در عرف دار»: داشته است
مید، چه از وجود من منچه از عدمش عدم مشروط الزم م، -6. ضمن عقد باشد خواه نباشد

 (.68، ص3تا، جخوی،، ب،)«وجود مشروط الزم مید چه نیاید
که شرط عبارت از چیزی است »: اندبرخ، فقهای دیگر نیز در تعریف شرط بیان داشته
شارط  »یاا ایان کاه     6(68تا، صخوی،، ب،)در فعلیت تأثیر دخالت دارد اگرچه منشأ اثر نباشد
در 3(.89، ص4ق، ج9495،، الجکلاى المازنادران  )«امری است که برای تأثیر مقتض، الزم اسات 

شرط چیزی است که تأثیر مؤثر به وجود من بساتگ، دارد  »: تعریف دیگری نیز ممده است
مید های شرط این است که از عدم من عدم الزم م،ندارد و از ویژگ، ول، در وجود نقش،

 (.581ق، ص9493، حل،)مید؛ مانند طهارت برای نمازول، از وجود من وجود الزم نم،
اما تعریف نگارنده از شرط عبارت از این است که شرط، چیزی است کاه از وجاود    

مید و راقم این سطور بارای  زم م،مید ول، از عدمش عدم معلول الوجود معلول الزم نم،
من هیچ اثری قائل نیست بلکه تأثیر مؤثر که ممکن است سبب یا مباشر باشاد مناوط باه    

 .وجود او است
تفاوت سبب و شرط در امر عدم، نیست؛ زیرا از نبود سابب، وجاود مسابب و از نباود     

ت؛ زیارا از  تفاوت این دو در بعد وجودبخش، اسا . شرط، وجود مشروط محقق نخواهد شد
با این حال، از وجاود  . میدنم،« مشروط»مید ول، از وجود شرط، م،« وجود»وجود سبب، 

 .میدشرط عدم، عدم نم،
منچه که قانونگذار در تبعیت از کتب فقه، تحت عنوان تسبیب در باب موجبات ضمان 

ضامان  مورد توجه قرار داده اعم از شرط و سبب است؛ زیرا شرط و سبب هر دو در تحقق 
صادق،، )دیه مشتر  بوده و ممکن است شرط نیز مانند سبب محکوم به پرداخت دیه گردد

 (.88، ص9388

                                                      
 .«ارشسطلفهولارذيلیلزملمنلعکمهلارعکم،لولالیلزملمنلوجودهلوجودلولالعکم». 9

 .«رهلدخللفيلفعلی لارتأ یسلولإ لرملیکنلهولمنشنًالرأل سلیکو لارشسطلعبا ةلعما» .6

 .«ارالزملفیلتأ یسلارمقتضیولارشسطلهولاالمسل» .3
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 انواع شرط. 3-3-9

 شرط الزم. 3-3-9-9

شرط الزم همان . معلول الزم استپیدایش که برای  ستشرط الزم عبارت از هر چیزی ا
وجود  برای مشروط الزم اسات  گفتند و ذات یا است که در قدیم من را علت ناقصه م،

 (.88، ص9388صادق،، )ول، کاف، نیست

 شرط کافی. 3-3-9-2

 یعنا،  ؛کااف، اسات   منمعلول وجاود  پیدایش ست که برای شرط کاف، به معنای چیزی ا
که توان اطمینان داشت نم،ا امّ خواهد داشت هرجا علت وجود داشته باشد معلول نیز وجود

 .وجود علت است بیانگروجود معلول نیز 
شاد و عاکوه   شرط کاف، همان است که در قدیم علّت مستقله یا علت تامه نامیده م،

باشاد؛ یعنا، تحقاق من شارط بارای تحقاق       بر این که وجود  الزم است کاف، هم م،
-گذاری ما، بر طبق این شیوة نام. کند و به چیز دیگری احتیاج نیستمشروط کفایت م،

باه نقال از مطهاری،    ؛ 84، ص9388صاادق،،  :  .ر)را شرط کاف، نامید توان جزء مخر علّت تامه

 (.99-95صص ،6، ج9379

 سبب و مانع. 3-4

به  صطکح اصول،ممده است و در ا جلوگیرندهو  بازدارنده، مانع به معنای لغتنامه دهخدادر 
که از وجود من عدم الزم مید لکن از عدمش وجودی الزم نیاید بذاته و  شودگفته م،مری ا

تعریف فقه، مانع نیز عبارت از چیزی است . یا از عدم من وجود و یا عدم الزم نیاید بذات
 9.شودم،( تأثیرگذارنده)که مزاحم تأثیرگذاری مؤثر 

 بندی اسبابتقسیم. 4

 نتیجهبینی تأثیر انواع سبب به اعتبار پیش. 4-9

بین، تأثیر نتیجه به دو دسته شامل یک، اسباب واقع، و دیگر، اسباب اسباب به اعتبار پیش
 .شونداعتباری تقسیم م،

                                                      
 .«فيلارتأ یسلولیمنعهلعنهلیزاحملارمؤ سلارمانعلعبا ةلعما» .9
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 اسباب واقعی. 4-9-9

باشند و نیازی نیست اسباب واقع، اسباب، هستند که اعتبار سبب بودن خود را ذاتاً دارا م،
اساباب واقعا، باه دو    . رداد، سبب قلمداد شاوند وسیله قانون یا مرجع قانون، و یا قراکه به

 :شونددسته اسباب مادی و اسباب روان، تقسیم م،

 اسباب مادی. 4-9-9-9

سبب مادی، سبب ملموس و حس، است که باا ادرا  و حاواس بشاری قابال لماس یاا       
 .مشاهده است و وجود عین، و خارج، دارد

 اسباب روانی. 4-9-9-2

گونه موارد، علّات  در این. اقدامّات غیر مادی از دیگر انواع سبب استایجاد سبب روان، با 
جنایت، فعل دیگری است امّا جان، احساس و اراده مباشر را تا حدودی به خادمت گرفتاه   

وسیله تشویق، تحریک و یا اکراه و تهدیاد، میال باه جنایات را در      که به است؛ مانند من
زاد جان، در نتیجة این تحریکات تحت تأثیر واقع دیگری تقویت نماید به نحوی که اراده م

شده و مرتکب جنایت گردد؛ لذا عامل، سبب روان، الزم را که همان داع، و انگیزة قاوی  
گاناه اساباب   انواع سه(. 83، ص9388صادق،، )ارتکاب جرم است در دیگری ایجاد کرده است

 :باشدروان، به شرح زیر م،

 اکراه. 4-9-9-2-9

ادار کردن دیگری بر عمل یا تر  عمل، که از من کراهات دارد مشاروط بار    اکراه یعن، و
کنناده تاو م   از جانب اکراه ،یا مال مهمو که این وادار کردن با تهدید جان، یا عرض  این
فاقد رضا و طیب نفس اسات و مقصاود از سالب اختیاار در      هشخص مکر ،در اکراه. باشد
کننده سبب جنایت یا جرم، اسات کاه واقاع    هو اکرا فقدان رضا و طیب نفس است ،اکراه
شود که مؤثر در شخص  کراه به اعمال، حاصل م،، اقانون مدن، 686مادة  شود و برابرم،

خود تهدید کند به نحوی کاه عادتااً    یبا شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا مبرو
 (.648 و 641صص ،9384گلدوزیان، )دقابل تحمل نباش

 771الا،   778و ماواد   388الا،   385ماواد   9316قانون مجاازات اساکم، مصاوب    
در ماده . را به بحث اکراه اختصاص داده اما تعریف دقیق، از من ارائه نداده است( تعزیرات)

هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم »: ممده است( تعزیرات)ا .م.ق 778
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ای که متعلق به او یا سپرده ا امضاء یا مهر نماید و یا سند و نوشتهبه دادن نوشته یا سند ی
ضربه شکق محکوم ( 84)باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا به او م،
 .باشدرسد که مراد قانونگذار متناسب با تعریف فوق م،بنابراین، به نظر م،. «خواهد شد

 غرور. 4-9-9-2-2

این که کس، کاری را انجام دهد که باعث فریب دیگری شود هرچند وی قصد غرور یعن، 
ماثکً  ؛ (677ص ،9387نیاا،  حکمات )فریب نداشته و خود او نامگاه بوده یا فریاب خاورده باشاد   

کند منزل خود او کند و منها را برای تخریب منزل، که وانمود م،تعدادی کارگر را اجیر م،
ای دعاوت  خواهد خانه را خراب کنند یا کس، را به خانهنها م،برد و از ماست به همراه م،

دهد تا مصرف نماید یا غذای سامّ، را باه شخصا، کاه     کند و غذای غصب، به او م،م،
 (.968ص ،9318قیاس،، )میردکند و م،دهد و او خود اقدام به خوردن م،جاهل است م،

 اخافه. 4-9-9-2-3

طوری کاه اگار   گردد بهساز تلف دیگری م،زمینهگاه، ترس شخص، از دیگری سبب یا 
این مسوله در مثار فقه، با عنوان اخافه و مخیف، اگرچاه در  . شدترس نبود زیان واقع نم،

نیاا،  حکمات )بحث دیات مطرح شده است، از فروعات سبب و دارای کااربرد عماوم، اسات   

گر کسا، ساکحش را بار    ا»: فرماینددر این باره م، اهلل خوی،میتمرحوم  (.679ص ،9387
روی دیگری بکشد و من شخص فرار کند و خود  را از روی اختیار در چاه، بیاندازد و یا 
از بلندی پرت کند هیچ ضمان، بر دارندة سکح نیست ول، اگر شخص بدون اختیاار فارار   
ت کند یا اینکه نابینا باشد و یا بینا باشد ول، مگاه، نداشته باشد، گفته شده در ایان صاور  

ترساننده ضامن است ول، این خال، از اشکال نیست بلکاه بعیاد نیسات کاه او را ضاامن      
طور چنین است اگر کس، دیگری را مجبور کند که از راه تنگ، عبور کند و بهندانیم و این
 9(.985، ص9تا، جخوی،، ب،)«ای او را بدرد یا امثال این موارداتفاق، درنده

                                                      
 مالإذالکةا للل رقیلنفسهلفيلبنسل ولمنلشاهقلاختیا الفماتلفالدما لعلیهلولرولشهسلسالحهلفيلوجهلانسا ،لففسلو». 9

کنهلالیخلةولمةنلاشةکال،لبةللالیبعةکلعةکملللللللإنهلیضمنلور:لبغیسلاختیا لکمالإذالکا ل عمیل ولبصیسالالیعلملبه،لفقیل

 .«کذركلارحاللإذالادطسهلإریلمضیقلفافتسسهلسبعلاتفاقال ولمالشاکللذركلارضما لو
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هرگاه کسا، دیگاری را بترسااند و من    »: داردبیان م، 9316ا مصوب .م.ق 411ماده 
اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکت، از او سر بزند که موجب ایراد شخص در اثر ترس ب،

صدمه بر خود  یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایاات عمادی و غیرعمادی    
اه کسا، باه روی   هرگا »: همین قانون نیز مقارر داشاته اسات    589ماده . «مسؤول است

شخص، سکح بکشد یا حیوان، مانند س  را به سوی او برانگیزد یا هر کاار دیگاری کاه    
گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوت، انجاام دهاد و بار اثار ایان      موجب هراس او م،

ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بار اسااس تعااریف اناواع جنایاات باه       
 .«شود،قصاص یا دیه محکوم م

 اسباب اعتباری. 4-9-2

اسباب اعتباری اسباب، هستند که سبب بودن منها به اعتبار تعریف قانون یا وجود قرارداد یا 
اسباب اعتباری نیز به دو دسته . انداعتباری است که مراجع قانون، برای منها در نظر گرفته

 :شوندشامل یک، اسباب قانون، و شرع، و دیگر، اسباب عرف، تقسیم م،

 سبب قانونی. 4-9-2-9

پذیرد و یا به بیان دیگر سبب، پذیرفته شده در سبب قانون، سبب، است که قانون من را م،
وسیله در برابار نتیجاة مجرماناه    داند تا بدینقانون فعل متهم را سبب م،. باشدقانون م،

نص قانون، و باا  تعیین سبب قانون، با تکیه بر تفسیر . برای او مسؤولیت کیفری قرار دهد
، 9381نجیاب حسان،،   )گیارد در نظر گرفتن سیاست کیفری قانونگذار در این باره انجام ما، 

در این نوع جنایت، جان، ایجادکنندة سبب، است که با وجود من به اعتبار  (.389و  388صص
علیه نسبت به مرگ یا مجاازات مقارر در قاانون اساتحقاق     احکام قانون، و شرع،، مجن،

یابد؛ مانند شهادت دروغ بر قتل، که مستوجب قصاص است یا گواه، کذب بار وقاوع   م،
جرم شنیع زنای محصنه که در این موارد قاض، به استناد بینه اقامه شده اقدام باه صادور   

 .نمایدحکم قتل و کمتر از من م،
های عموم، و انقکب در اماور کیفاری مصاوب    قانون میین دادرس، دادگاه 689ماده 
در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت »: مقرر داشته بود 9388

اند اعم از اینکه به نفاع یاا    و یا اطکع نماید و بعد معلوم شود که خکف واقع شهادت داده
ضرر یک، از طرفین دعوا باشد عکوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچاه شاهادت خاکف    
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 .«خسارت، شده باشد به تأدیه من نیز محکوم خواهند شد واقع منان موجب وارد ممدن
علیه صادر کرده است امّا در واقع، در اینجا درست است که قاض، حکم را نسبت مجن،

شاید . این شهادت کذب است که به حکم قانون موجبات اجرای کیفر را فراهم مورده است
زات نداشته باشاد امّاا بناابر    در اعمال مجا« مادی»که شهادت دادن بر این موضوع تأثیر 

شوند که مجازات مرگ و یا کمتر از ها موجب م،گونه شهادتموازین شرع، و قانون،، این
واساطه  علیه بهپس اگر کس، در شهادت کذب تعمّد داشته باشد و محکوم. من ثابت گردد

گردد هرچناد گاواه، خاود    همین شهادت کذب قصاص شود، شاهد محکوم به قصاص م،
 .شرت در قتل نکرده باشدمبا

 سبب عرفی. 4-9-2-2

گاه ممکن است جان، به اعمال، روی مورد که تفاهم عرفا،، فعال وی را سابب جنایات     
، هرچند که فقهاا  (83، ص9388صاادق،،  )بشناسد، در حال، که علت جنایت امر دیگری است

بودن ادرا  مردم  این تفاهم به دلیل بدیه،. انددر اکثر موارد سبب را عرف، قلمداد نموده
« اهانات »نسبت به واقعیت عین، و خارج،، برای ما حجت است؛ به عناوان مثاال، لفاظ    

در یک قاعده کلّ،، عرف مفهوم اهانت را معین  اعتباری نیست اما چه چیزی اهانت است؟
-حال، تعیین مصداق اهانت بر ما، . پس تعیین مفهوم اهانت بر عهده عرف است. کندم،

م الفا  دیگری که عرف برای اهانت جعل کرده است و برای تشخیص این گردد به مفاهی
که میا این واژه داللت بر اهانت دارد یا ندارد باید به عرف من جامعه رجوع کرد و باید توجه 
داشت که با توجه به علم، بودن رابطه اساتناد، یاافتن مثاال بارای سابب عرفا، تقریباًا        

 .ناممکن است

 عتبار عامل سببانواع سبب به ا. 4-2

تواناد مباشار   کنند حیوان نم،بندی به این دلیل است که اغلب فکر م،اهمیت این تقسیم
توانناد باه عناوان    قلمداد شود، در صورت، که در تمام، موارد هم حیوان و هم انسان ما، 

از طرفا،، سابب انساان، ممکان اسات باه       . سبب یا مباشر در وقوع جنایت دخیل باشاند 
 .بلوغ مسؤول شناخته نشود که در ادامه مورد بررس، قرار خواهد گرفتاقتضای سن و 

 سبب انسانی. 4-2-9

. شودای است که واسطه میان فعل زیانبار و مباشر جرم تلق، م،سبب انسان،، انسان زنده
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 :انداسباب انسان، شامل چهار دسته

 کودکان. 4-2-9-9

رسیده ول، به سن قانون، نرسایده  کودک، است که به سن بلوغ شرع، : کود  بالغ( الف
 .است
سان بلاوغ را اغلاب    . کودک، است که به سن بلوغ شرع، نرسیده باشد: کود  نابالغ( ب

. اناد سال تمام قمری برای دختران دانساته  1سال تمام قمری برای پسران و  95فقها 
 9698مااده   9تبصاره  )اناد قوانین ایران نیز همین حد را مک  تعریف خود قارار داده 

قانون مجاازات اساکم، مصاوب     948و ماده  94/8/9388قانون مدن، الحاق، مورخ 
9316.) 

 مجانین. 4-2-9-2

در مفهاوم خااص، جناون مباین ناوع، زوال و      . جنون، زوال عقل و فقدان شعور اسات »
طاوری کاه اعماال مجناون فاارغ از اختیاار و اراده مزاد       اختکل در قوای دماغ، است باه 

، 9316قانون مجازات اسکم، مصوب  941و مطابق ماده ( 643، ص9384 گلدوزیان،)«اوست
دچار اختکل روان، بوده به نحوی که فاقد اراده یا ... »شود که مجنون به کس، اطکق م،

 .«...قوه تمییز باشد 

 سفها. 4-2-9-3

(. 96858ص ،8ج ،9383دهخادا،  )خرد ممده اسات سفیه در لغت به معنای کم عقل، نادان و ب،

 را به چند برابر درهمکه یک است سفیه به کسى اطکق شده  (ع)امام صادقدر حدیثى از 
داند کاه اماوال خاود را در غیار     ، سفیه را کس، م،شهید ثان،د و خر ارز  واقعى من مى

 9(.959، ص4تا، جب، عامل،،)کندمقاصد صحیح مصرف م،
رسد که مطابقت بیشتری با امّا تعریف، که در برخ، کتب حقوق، ممده است به نظر م،

در فقه و حقوق مدن، به کس، سفیه »: قانون داشته باشد؛ از جمله این که بیان شده است
 شود که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مال، او عاقکنه نیسات  گفته م،

                                                      
 .« مالارسفیهلفهولارذيلیصس ل موارهلفيلغیسلاالغساضلارصحیح لو». 9
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 (.631ص ،9386صفای،، )«باشد رشید با سفیه مترادف م، در قانون، واژه غیرو 

 اشخاص بالغ و عاقل. 4-2-9-4

قوه تمیز هستند و هم  اشخاص، هستند که هم دارای عقل و شعور و اشخاص بالغ و عاقل
مشنای، با این تعریف از این جهت اهمیت دارد کاه ایان اشاخاص    . به سن بلوغ رسیده اند
ولیت ؤبر خکف کودکان و مجانین که فاقد مس. ولیت کیفری م، باشندؤدارای شرایط مس
 (.9316قانون مجازات اسکم، مصوب  941و  947، 948مواد :  .ر)جزای، هستند

 وانیسبب حی. 4-2-2

. شودای است که واسطه میان فعل زیانبار و مباشر جرم تلق، م،سبب حیوان،، حیوان زنده
باید توجاه داشات   . باشنداسباب حیوان، دارای مصادیق زیادی در فقه و قوانین جزای، م،

که سبب حیوان، ممکن است مباشر جرم نیز باشد؛ مثکً اگر شخص، حیوان، را باه ساوی   
ای وارد کند در ایان مثاال، حیاوان مباشار     حیوان به من شخص صدمه دیگری برانگیزد و

شود اما اگر حیوان، شخص، را بترساند و من شخص در اثر ترس مرتکب جنایت قلمداد م،
هرچند در قانون مجازات اسکم، باه  . شودشود در این صورت، حیوان سبب محسوب م،

توجه به تعاریف سبب و مراجعه به ماواد  ای نشده است اما با موضوع مباشرت حیوان اشاره
 .این قانون، مفهوم یاد شده قابل استنباط است 565و  564

 سبب طبیعی و عارضی یا خارجی 4-2-3

سبب طبیع، سبب، است که بروز من از اراده و اختیار انسان خارج باوده و مقهاور طبیعات    
شید، سرما، یخبندان، رعد عوامل، مانند سیل، زلزله، طوفان، ریز  کوه، گرمای خور. است

ها هایچ نقشا، در بوجاود    شوند؛ زیرا انسانو برق و متشفشان از اسباب طبیع، شمرده م،
 .موردن منها ندارند

هاای  نفاوذ مب از زماین  . سبب خارج،، یک وضعیت محسوس طبیع، و ماادی اسات  
ارادة  مفارین خاارج از  مجاور که از مدّت طوالن، گذشته مشکار بوده باشد یک سبب زیاان 

ناپاذیر اسات   نگهدارندة قطعه زمین است و چون یک واقعه خارج، است که معموالً چااره 
نیاز   9316ا مصوب .م.ق 538در ماده (. 994، ص9385ژردن، )باشدم،یک مورد از قوه قاهره 

 .از سیل و طوفان به عنوان نمونه یاد شده است
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 انواع سبب به اعتبار واقعیت تأثیر آن در نتیجه. 4-3

ای که سبب در وقوع فعل مجرمانه دارد مورد قباول فهام عاماه    گاه، ممکن است نتیجه
نباشد و گاه، ممکن است این نتیجه از چنان باداهت، برخاوردار باشاد کاه عقال سالیم       

 .ترین انکاری در قابلیت انستاب نتیجه به سبب به خود راه ندهدکوچک

 سبب متناسب و متعارف یا سبب اصلی. 4-3-9

بخواهیم یک تعریف ساده از سبب متعارف ارائه دهیم باید بگوییم که سابب متناساب   اگر 
و فعل وی با  شودطور متعارف و سیر عادی امور، منجر به ورود ضرر م،سبب، است که به

به عنوان مثاال، اگار همزماان شخصا، کاود  ناباالغ، را       . نتیجه حاصله سازگاری دارد
ثالث، بزند و دیگری کود  ناباالغ، را تحریاک   تحریک کند تا سیل، محکم، به شخص 

کند تا او را از کوه، پرت کند در اینجا مرگ شخص ثالاث باا پرتااب از کاوه ساازگاری      
 .شودبیشتری دارد و لذا سبب متناسب نامیده م،

تعاریف سبب متناسب برگرفته از دیدگاه، است که رابطه سببیت باا ارز  قاانون، را   
در مسؤولیت مدن، شارط  ( شماردن را یک، از عناصر مسؤولیت م،ای که قانویعن، رابطه)
. کناد های موضوع، را مطرح م،در فعل نیز شرایط، مانند اشتراط، وجود توانای،. داندم،

داند؛ زیرا قصد ارتکاب را های نامشروع بودن شرط م،در واقع، صکحیت فعل را با ویژگ،
گونه، نظریة بدین. رای من را به دنبال داشته باشدشمارد تا در پایان، مسؤولیت ببایسته م،

پذیرد مگر این که برای تحقق مساؤولیت بار پایاه من    سبب متعارف، رابطه سببیت را نم،
 (.668و  667، صص9381نجیب حسن،، )صکحیت داشته باشد

بنابراین، سبب، که به صورت استثنای، و اتفاق، موجب بروز جنایت شود سبب متعارف 
سابب بایاد تواناای،    . بینا، باشاد  قابل پیش، نتیجه باید در نظر عرفشود؛ لذا نم،نامیده 

ماثکً اگار   . مگاه، از نتیجه را داشته باشد تا مصداق، بارای ایان تعریاف محساوب شاود     
شخص، مگاه، ندارد که دیگری به بیماری دیابت دچار است و مواد غاذای، را کاه بارای    

بگذارد و شخص بر اثر خوردن من بمیرد، چون توانای،  بیمار دیابت، مضر است در اختیار او
 .گرددمگاه، بر نتیجه از مسبب بعید بوده است لذا سبب متعارف محسوب نم،

های دیگر سبب متعارف این است که مگاه، وی بر نتیجه باید مقدّم بر وقوع از ویژگ،
-است که در بخشبندی مختص سبب انسان، این تقسیم. نتیجه یا همزمان با نتیجه باشد

 .های بعدی به من اشاره خواهیم کرد
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 سبب طاری. 4-3-2

این سبب، هر عامل، است که در سلسله اسباب میان فعل متهم و نتیجاه مجرماناه واقاع    
شرط اساس، برای این که عامل، سبب طاری باشد این است که پس از ارتکااب  . شودم،

زمان و مکان، که او کاار خاود را انجاام    در حضور متهم یا کار متهم وارد شود، عامل، که 
نجیب حسان،،  )داده فعال نبوده ول، در هنگام رخ دادن نتیجه یا پیش از من فعال شده است

و اگر متهم در زمین خال، از سکنه بمب، قرار دهد  ،به عنوان مثال (.385و  384، صص9381
جب قتل کس، گردد ندازد و در من محل موابی یبوزد و بمب را به جای دیگر یسپس باد

 .شودباد سبب طاری شمرده م،

 انواع سبب به اعتبار نوع فعل. 4-4

و با استناد باه  ( فعل و تر  فعل)به اعتقاد یک، از فقها، تسبیب یا وجودی است یا عدم، 
اند مبن، بار  ، مثال، را برای سبب عدم، ذکر کردهالوسیلهتحریردر  (ره)امام خمین، سخن 

را به مدّت طوالن، از غذا که عادتاً تحمل من را نادارد بازدارناد قتال    این که اگر شخص، 
مید ول، اگر مدّت، بوده است که تحمل بقا را داشته لکن در اثر مارض  عمد به حساب م،

. میاد مرده است، در صورت، که مانع، قصد قتل نداشته است، قتل عمدی به حسااب نما،  
اند که در تر  فعل، اساتناد  رب، عنوان کردهایشان با استناد به سخن بعض، حقوقدانان غ

درحقوق جزای مصر هم مماده اسات   . کند؛ زیرا عدم نه مؤثر است نه متأثرتحقق پیدا نم،
که اگر در تر  فعل سببیت وجود داشته باشد تفاوت، با امر وجودی نادارد و در غیار ایان    

ه دو صاورت بیاان   های تر  فعل را با ایشان حالت. شودصورت مانع، قاتل محسوب نم،
برند  که شخص، را نزد پزشک، م، مانند من؛ تر  فعل همراه با تغریر است (الف: اندکرده

میرد و غرور و فریب، در کار  مریض م، «عدم معالجه» کند و در اثر لکن او را معالجه نم،
ن توا تر  فعل همراه با تغریر است، در این صورت م، (ب. نیست لذا مجازات من را ندارد

 (.69ص ،9385مرعش، شوشتری، )ول دانستؤبا تمسک بر قاعده غرور شخص را مس
توان سبب به حساب مورد؛ زیرا تار  فعل با نگارنده معتقد است که تار  فعل را نم،

انجام ندادن فعل فقط مانع ایجاد نکرده و در اکثر موارد نقش تار  فعل نقش شرط است؛ 
تواند موجب وجود و عنصر مادی جرم تلق، محض نم، چراکه انجام ندادن کاری و انفعال

شود؛ مثکً خودداری از پرداخت نفقه و خودداری از نجات فرد در حال غرق شدن یا عادم  
مداوا توسط خود شخص، که به وسیله دیگری مجروح شده است هیچ رابطاه اساتنادی را   
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ه است با انجاام فعال از   توانستتار  فعل فقط م،. کندبین فعل تار  و نتیجه برقرار نم،
 .وقوع نتیجه جلوگیری کند

ایشاان  . اناد از این دیدگاه جانباداری کارده   اهلل خوی،میتاز میان فقهای شیعه مرحوم 
امر »: دارنددانند و بیان م،تر  را امر عدم، و حصول نتیجه وجودی را از من ناممکن م،

. و مستند به امر عدم، نیستگیرد و مترتب بر من است وجودی از ش،ء وجودی نشات م،
علیه را سوزانده یاا مجاروح کارده    بنابراین، مداوا نکردن منسوب به کس، است که مجن،

به دلیل حفظ نکردن جان خود مرتکاب   ، هرچند مقتول با وجود توانای،،...است نه مقتول 
 (.985ص، 9ج ،تاخوی،، ب،)حرام شده است و این با استناد قتل به غیر مقتول منافات ندارد

شاود و رابطاه   های، که اغلب در باب تر  فعل بیاان ما،  البته باید توجه داشت مثال
دانند تر  فعل مسبوق به فعل یا تر  فعل ناشا، از فعال   استناد را در من قابل اثبات م،

باشد، مانند تر  وظیفه قانون، از قبیل عمل کس، که وظیفه نجات غریق را دارد ول، م،
 .گنجدکند که خود بحث مفصل، دارد و در این مقال نم،مل نم،به وظیفه خود ع

 انواع سبب به اعتبار شرایط سبب. 4-5

اسباب ممکن است بدیه، و شناخته شده باشند و تشخیص و شناسای، منهاا کاار سااده و    
 .مسان، باشد و یا این که ممکن است مجهول بوده و اصکً قابل شناسای، نباشند

 سبب معلوم. 4-5-9

بناابراین، اگار   . بب معلوم سبب، است که نقش من در ایجاد نتیجه محرز و مشکار باشاد س
تشخیص داده شود که ایست قلب، سبب بروز مرگ یاک نفار شاده اسات، ایسات قلبا،       

 .شوداصطکحاً سبب معلوم نامیده م،

 سبب مجهول. 4-5-2

نفار را در یاک   سبب، است که نقش من در ایجاد نتیجه محرز و مسلم نباشد؛ ماثکً یاک   
یابند در حال، که هیچ اثار جراحتا، بار روی ایان     بیابان در حال، که کشته شده است م،

 .شخص وجود ندارد؛ یعن، اصوالً علم ما به هیچ سبب، قطع، نیست

 سبب مجمل. 4-5-3

هرگااه ماا   . ترین مسائل فقه، و حقاوق، اسات  یک، از دشوارترین و پیچیدهسبب مجمل 
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طاور قطاع و حتما،    از اسباب موجود سبب بروز نتیجه است امّاا باه   بدانیم که قطعاً یک،
نتوانیم سبب اصل، را تشخیص دهیم، در این صورت، ما با سبب مجمل مواجه هستیم؛ به 

ای از تفن  یک، از منهاا  در این اثنا گلوله. پردازندگروه، با هم به شکار م،عنوان مثال، 
هاای  دانیم که باا وجاود شالیک گلولاه    و م، میردکند و م،به اسب کشاورزی اصابت م،

مطابق تعریف . یک، از منها به اسب اصابت کرده است ةمتعدد توسط شکارچیان، تنها گلول
فوق، سبب مرگ اسب اصابت گلولاه باه اساب اسات و ایان گلولاه متعلاق باه یکا، از          

وجود در بدن اند امّا معلوم نیست گلوله مشکارچیان، است که همگ، با هم تیراندازی نموده
 .اسب متعلق به کدام یک از شکارچیان است

تفاوت سبب مجمل با سبب مجهول در این است کاه در سابب مجهاول هایچ اثار و      
بینیم و هیچ علم، به سبب وجود ندارد ول، در سبب ای از سبب در محل حادثه نم،نشانه
 .جاود دارد و که سبب واقعا، در میاان من جماع اسات     علم اجمال، نسبت به اینمجمل، 
-باه  رددر میان من است تعداد محادود و مشخصا، دا  مجمل گروه، که سبب همچنین، 

مانناد  )اقادام زیانباار افاراد گاروه     و نیاز   توان تمام اعضای من را شاناخت م،ای که گونه
 .پذیردم،طور همزمان صورت به (تیراندازی در شکار
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 نتیجه

متون فقها، و قاانون، اسات و نظارات     های پیچیده در بحث رابطه سببیت یک، از بحث
مجموع سخن فقها این است که . متفاوت، از جانب فقها در این خصوص مطرح شده است
تواند باشد و بدون وجود او علّت نم،سبب چیزی است که علیت علّت منوط به وجود او م،

ه یاا  اثر داشته باشد و در قوانین ایران سبب، عامل، است که خود مساتقیماً موجاب صادم   
مفهاوم   .باشاند شود و مصادیق سببیت هم جنبه تمثیل، دارند و حصاری نما،  جنایت نم،

ایراد جنایت به صورت مستقیم از ناحیه مباشر و یا . سبب، با شرط و مباشرت متفاوت است
به صورت غیر مستقیم از ناحیه سبب، وجه تمایز سبب و مباشار چاه در قاانون و چاه در     

 .باشدمنابع فقه، م،
چیزی است که از وجود  وجود چیز دیگر و از عدمش عدم چیز دیگار حاصال   ت علّ
شرط چیزی است که از وجود  وجود معلاول  . گونه نیست، امّا وضعیت سبب اینشود م،

مید و برای من هیچ اثری مانند سبب قائل مید ول، از عدمش عدم معلول الزم م،الزم نم،
اکراه، غرور و اخافه از مصادیق سببیت  .شرط هستندتر  فعل و مانع از مصادیق . نیستیم
نیز به مفهوم سبب و در مواد  9316قانون مجازات اسکم، مصوب  587در ماده . باشندم،

 .بعدی مصادیق من ذکر شده است
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Abstract:  
According to Iranian criminal code the criminal liability has been 
defined based on the result of criminal conduct. Therefor, the liable 
agent is regarded as cause and/or perpetrator. The definition of 
cause according to Islamic jurisprudence is whatever upon which the 
cause is based and without which the cause may not have any effect. 
According to Iranian Criminal Code cause is what directly does not 
make the harm or offence. Therefore, indirect engagement in 
realization of the result is the difference between cause and 
perpetrator. We can not regard any strong cause for conduct such as 
perpetrator. However, according to Islamic Criminal Code, article 526, 
the wording is in such a way that its occurrence is possible. Cause is 
similar to other terms such as condition. Cause is what to which the 
conduct is attributed and condition is what its existence is essential 
for creation of something. The present study deals with the concept of 
cause and its requirements focusing on Islamic Criminal Law 2014.   
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