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بررسی مبانی فقهی حوادث رانندگی
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داریوش بخردیان
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز ،گروه فقه و حقوق اسالمی،
شیراز ،ایران.
3
راضیه عطار
دانشآموختهی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز ،رشتهی فقه و مبانی
حقوق اسالمی ،شیراز ،ایران.
احسان علی اکبری بابوکانی
استادیار دانشگاه اصفهان ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،اصفهان ،ایران.
چکيده
گسترش جوامع انسانی ،پیشرفت و توسعه روزافزون نرمافزارها ،عدم رعایت قوانین و استفادهی غیر
اصولی از این وسایل موجب بروز حوادثی در زمینه حوادث رانندگی سبب شده است .به دلیل اهمیت
بسیار موضوع و افزایش حوادث منجر به صدمات جانی و مالی در عصر حاضر ،در این پژوهش سعی
شده است موضع فقه اسالمی با استناد به منابع کتاب ،سنت ،دلیل عقل و قواعد فقهی نسبت به
حوادثِ ناشی از عدم رعایت مقررات رانندگی ،بررسی و مورد شناسایی قرار گیرد .در این پژوهش
عنایت و توجه شریعت و فقه اسالمی به این حوادث به لحاظ حکم تکلیفی و وضعی به خوبی معلوم و
تبیین میشود.
واژگان کليدی :تصادم ،حوادث رانندگی ،رعایت قوانین ،دلیل عقل.
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.2پست الکترونیك(مسؤول مکاتبات)dbekhradi13@gmail.com :
 .3پست الکترونیكattarrazeyeh@yahoo.com:
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مقدمه
تمام شئون جهان ،مبتنی بر نظم است .بنابراین صدفه ضد نظم است ،پس با این دلیل
قطعى مىدانیم که صدفه محکوم به بطالن است .برخورد دو اتومبیل را ،به غلط تصادف
مىخوانند ،زیرا صدفه وقتى است که قانون علت و معلول وجود نداشته باشد بلکه به طور
اتفاقی و از روی تصادف به وجود آید .در حالی که برخورد دو اتومبیل معلل به عللی از قبیل
سرعت بیش از حد مجاز یا مستى راننده یا خواب بودن اوست که باعث تصادف مىشود.
از طرفی همین برخورد که به غلط تصادف مىگوییم ،ضدِ نظم است ،زیرا برخورد ناگهانى
دو اتومبیل عامل شکست و در هم ریختن اتومبیل و محتویات آن و عامل زخمى شدن و
شکستن اعضاء و یا قتل راننده و سوار شونده بر آن است( .بالغی1386 ،ش ،ص )525با این
وجود بهتر است که از عنوان تصادم استفاده شود ،زیرا در چنین برخوردهایی معموالً همراه
با آسیب و صدمه همراه است .حتی در کالم فقها نیز همین تعبیر استعمال گردیده است.
-2تصادم در بيان فقها
فقها گفته اند :هنگامی که شخصی ایستاده و چیزی به او برخورد کند و به او صدمهای بزند
که موجب مرگ او گردد ،دیه مصدوم بر عهده عاقلهی صدمهزننده است ،اما در صورت وارد
شدن صدمه به صادم ،اگر مصدوم تقصیر و کوتاهی نکرده یا غیر قانونی نایستاده باشد؛ مثالً
مصدوم در ملك خودش ایستاده باشد یا مکانی که ایستادن او منع قانونی نداشته باشد ،دیه-
ی صاد م هدر است ،زیرا کوتاهی و تقصیر از جانب وی است؛ اما اگر مصدوم در مکان
غیرقانونی ایستاده باشد ،دیهی صادم بر عهده عاقلهی مصدوم است .همچنین هرگاه دو
کشتی یا دو سوار با هم برخورد کنند اگر هر دو افراط و تفریط کرده باشند در صورت اتالفِ
آن چه در آن است ،هر کدام از آنها ،ضامن نصفِ دیه و نصف اموال دیگری است؛ و نصف
دیگر که به سبب تقصیر او تلف شده ،مهدور است البته در صورتی که افراط و تفریط از
جانب یکی باشد و باعث صدمه یا اتالف اموال گردید ،فردِ مقصر ،ضامن تمام دیه و اموال
دیگری است( .شیخ طوسی1387 ،ق ،ج ،7ص )170-166
بنابراین فقها براساس تقصیری که هر کدام از طرفین داشته ،حکم نموده و به همان
نسبت او را مسئول دانسته اند و در صورتی که مقصر بوده باشد؛ یعنی در مکان غیرقانونی
ایستاده باشد حکم به عدم ضمانِ صادم داده و خون مصدوم را هدر دانستهاند ،اما با دقت در
قوانین مرب وط به تخلفات رانندگی برخالف این حکم فقها ،حکم کردهاند .مانند موردی که
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راکب تمام قوانین را مراعات نماید و هیچ کوتاهی نکرده باشد و شخص مصدوم در مکان
غیرقانونی ایستاده باشد ،هرچند حکم به عدم مسئولیت راننده داده ،اما این حکم را نافی
دریافت بیمه ندانسته و حکم به پرداخت دیهی مصدوم توسط بیمه نموده است .این مسئله
در واقع نوعی ضامن دانستن راننده است؛ زیرا مستلزم استفاده از بیمهی راننده است که او را
از مزایا و تخفیفاتی که بیمه برای راننده لحاظ کرده ،محروم میسازد .ماده  26قانون
1
تخلفات رانندگی به این مطلب تصریح کرده است.
در ضمان هر یك از طرفین نسبت به نصف دیه و نصف اموال دیگری و هدر بودن نصف
دیگر در فرض تقصیرِ هر دو باید گفت :در این حکم فرقی نیست که هر دو کشتی یا سوار از
پشت با هم تصادم داشته باشند یا از روبرو ،یا یکی از جلو به عقب دیگر برخورد کند و
موجب آسیب گردد؛ دلیل این قول ،عموم روایت است که هیچ تفصیلی را قائل نشده است و
حکم به تنصیف دیه نمود( .طبرسی1410 ،ق ،ج ،2ص354؛ شیخ طوسی1407 ،ق ،ج،5
ص)274
امام علی (ع) در این مورد فرمود" :أَنَّهُ قَالَ فِی الْفَارِسَیْنِ یَتَصَادَمَانِ فَیَمُوتَانِ جَمِیعاً أَوْ
أَ حَدُهُمَا أَوْ یَنَالُهُ کَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ قَالَ إِنْ تَعَمَّدَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَصَدَ صَاحِبَهُ فَعَلَى الْمُتَعَمِّدِ الْقِصَاصُ
فِیمَا یُقْتَصُّ مِنْهُ وَ الدِّیَه فِیمَا تَجِبُ فِیهِ الدِّیَه فِیمَا أَصَابَ صَاحِبَهُ وَ إِنْ کَانَ ذَلِكَ خَطَأً فَالدِّیَه
عَلَى عَاقِلَه کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا"( .تمیمی مغربی1385 ،ق ،ج ،2ص )416شافعی نیز بر همین
قول است( .نووی ،بیتا ،ج ،19ص)27
مزنی معتقد است در صورتی یکی از جلو به عقب دیگری برخورد کند ،راکبی مقصر است
که از جلو برخورد کرده است و ضامن دیه است( .همان)
البته فقها در موردی که یکی از افراد سوار و دیگری پیاده باشد ،هر دو را ضامن دانسته-
اند؛ زیرا هر دو در جنایت مشترک هستند و حکم به ضمان هر دو کردهاند( .شیخ طوسی،
_____________________________________________________
 .1ماده26ـ در راههایی که برای عبور عابران پیاده عالئم ،تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است
عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به عالئم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از
نقاط خطکشی شده ،گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده کنند هرگاه عابران به تکلیف مذکور
عمل نکنند ،درصورت تصادف با وسیله نقلیه ،راننده مشروط به این که مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به
کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت.
مسئولیت نداشتن راننده ،مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه
قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد
بود.
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1387ق ،ج ،7ص163؛ فاضل هندی1416 ،ق ،ج ،11ص290و291؛ نجفی1367 ،ش،
ج ،43ص)65
از دیگر مواردی که قانونگذار از مبانی فقهی پیروی نکرده ،موردی است که ماشینی از
جلو به عقب ماشین دیگر برخورد کند و موجب خسارت گردد .در این موارد قانونگذار
ماشینی را که از جلو برخورد کرده ،مقصر دانسته و حکم به ضمان داده است در حالی که
فقها هیچ تفصیلی را قائل نشده و حکم به ضمان هر دو دادهاند.
هرگاه کسی به صورت خطایی برخود جنایتی وارد کند و در اثر آن ،مقتول یا مجروح
گردد ،خونش به هدر رفته و عاقله ،مسئول دیهی او نمیباشد ،زیرا اصل برائت ذمه است ،و
دلیل معتبری برای ضمان عاقله در این مورد ،وجود ندارد .روایت عوف بن مالك اشجعی این
نظر را تأیید میکند .عوف در یکی از جنگها ،شمشیری را به سوی یك دشمن پرتاب کرد
ولی به خطا ،خود را به قتل رساند .یاران پیامبر(ص) از نماز خواندن برجنازه وی امتناع
ورزیدند و گفتند که جهاد عوف باطل است .وقتی پیامبر (ص) از این ماجرا آگاهی یافت،
فرمود :عوف ،مجاهد و شهید̊ مرده است ،و در این مورد ،اگر دیه برعهده عاقله بود قطعا حکم
آن را صریحا ذکر میکرد( .شیخ طوسی1407 ،ق ،ج  ،5ص )284حال در مورد رانندگی که
فرد بر اثر عدم رعایت قوانین دچار حادثه میگردد ،چنین حکم نمود هرچند این موارد را از
نوع شبه عمد دانستهاند.
مبانی فقهی رانندگی
مبانی حکم تکليفی
آیات قرآن
آیات امر به میانهروی در امور
آیاتی وجود دارد که در آنها امر به میانهروی و اعتدال در راه رفتن کرده است.
«وَ اقْصِدْ فی مَشْیِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمیرِ»
در راهرفتنِ خود میانه رو باش ،و صدایت را آهسته ساز ،که بدترین آوازها بانگ خران است.
(لقمان)19 ،
با استناد به این آیه میتوان گفت :در هنگام رانندگی باید به طور متعادل و با سرعت
مجاز حرکت کرد و امر در آن بر وجوب حمل میشود.
در مقابل آیاتی وجود دارد که تجاوز از حد متعارف را حرام دانسته است:

بررسی مبانی فقهی حوادث رانندگی 127 /
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ الْمُعْتَدینَ»
اى کسانى که ایمان آورده اید! چیزهاى پاکیزه را که خداوند براى شما حالل کرده است،
حرام نکنید! و از حدّ ،تجاوز ننمایید! زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمىدارد( .مائده)87 ،
با جمع بین این دو دسته از آیات میتوان گفت در صورتی که کسی بیش از حد مجاز و
قانونی رانندگی کند ،حرام است.
آیات نهی از مطلق قتل(خودکشی)
مجموعهای از آیات وجود دارند که به طور مطلق از قتل نهی نمودهاند .این آیات عبارتند از:
 ...« -1وَ ال تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَه وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ».
«و در راه خدا انفاق کنید و با دستهاى خودتان ،خود را به هالکت نیندازید و نیکوکارى
کنید که خدا نیکوکاران را دوست میدارد» (بقره.)195 ،
القاء به معناى انداختن و مفعول آن محذوف و حرف «باء» در «بایدیکم» براى سببیت
است .تعبیر «بایدیکم» اشاره به اینکه از روى اختیار خودتان چنین نکنید؛ یعنى« :ال تُلْقُوا
انفسکم بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَه» خودتان را با دست خود به هالکت نیندازید .مراد از تهلکه اعم
از هالکت دنیوى و اخروى است .بنابراین مراد از القاء در تهلکه ،اقدام به هر عملى است که
موجب وقوع در هالکت انسان یا ترک عملى که باعث هالک آدمى گردد؛ مثالً عملى که
مریض انجام دهد و باعث تشدید مریضی یا موت او گردد مانند پرهیز نکردن و خوردن
خوراکهایى که براى بیماری او مضر است و یا اینکه معالجه نکند و دارو استعمال ننماید و
از این طریق موجب هالکت خود را فراهم کند ،هر دو القاء در تهلکه میباشد( 1.مکارم
شیرازی1421 ،ق ،ج ،2ص)35
به اجماع علمای علم اصول ،صیغهی نهی داللت بر حرمت دارد و لذا مفاد آیهی فوق این
است که بر انسانها حرام است که با دست خود ،خود را به هالکت افکنند .بر این اساس
انسان بر نفس خود سلطه ندارد که از طریق انتحار و غیره ،آن را به هالکت بیندازد( .ایروانی،
_____________________________________________________
 -1گروهى از دشمنان دین اسالم یا مسلمانهائى که بى اطالع میباشند میگویند :قیام امام حسین با یزید
مصداق این آیه است ولی این ناشی از جهل و عدم درک صحیح آنان از آیه است ،زیرا به خطر انداختن جان در
مواردی است که انسان هدفی نداشته باشد ولی قربانی کردن جان برای هدف مقدّس و واالیی مانند اسالم،
القاء در هالکت نمیباشد همانند خوابیدن امام علی(ع) در بستر پیامبر(ص) در لیله المبیت( .مکارم شیرازی،
1421ق ،ج ،2ص.)35
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1418ق ،ج ،2ص )108برخی احتمال دادهاند که داللت آیه به طور مطلق است که در آن از
هرگونه افراط و تفریطى که موجب هالکت و نابودى انسان گردد ،نهى مىکند( .طباطبایی،
1417ق ،ج ،2ص)64
بنابراین هرچند آیه در مورد ترک نفاق برای جهاد وارد شده ،اما مفهوم آیه عام است و
تمام مواردی را که باعث به خطر افتادن جان انسان میشود ،شامل میگردد .عدم رعایت
قوانین رانندگی مصداق این آیه است بنابراین افراد راننده نباید با ترک قوانین و عدم رعایت
آنها ،خود را در معرض هالکت قرار دهند ،زیرا نهی ظهور در حرمت دارد .بنابراین آیه مطلقاً
داللت بر حرمت هالکت نفس و حرمت سبب هالکت دارد.
« -2وَ ال تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحِیماً» (نساء)29 ،
درباره این آیه چهار قول است؛  -1یکدیگر را نکشید ،زیرا شما پیرو یك دین هستید و
همچون یك جان شمرده مىشوید -2 .انسان را از خودکشى در حال غضب و ناراحتى منع
کرده است -3 .با ارتکاب گناهان و ایجاد دشمنى ،اسباب هالک خویش را فراهم نسازید و
خود را مستوجب عقاب نکنید -4 .از امام باقر (ع) روایت شده است :خود را بخطر نیفکنید و
با کسانى که از شما نیرومندترند ،نجنگید( .طبرسی1372 ،ش ،ج ،3ص)59
ظاهر آیهی «وَ ال تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ» ،نهى از این است که کسى خود را بکشد؛ اما جملهاى
مطلق است به طورى که شامل کشتن غیر ،انتحار ،و هم شامل به خطر انداختن خویش می-
گردد ،و خالصه کارى کند که منجر به کشته شدنش گردد ،که ذیل آیه« ،إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ
رَحِیماً» مؤید این عمومیت و اطالق است( .طباطبایی1417 ،ق ،ج ،4ص)320
بنابراین جامع مشترک این آیه عبارت است از« :عدم اضرار به خود و دیگر افراد جامعه»
و بسیار روشن است که این اضرار ،شامل همۀ مصادیق خود مىشود و تمام انواع اضرار را در
بر مىگیرد؛ یعنى اضرار مالى و اضرار جانى( .جعفری تبریزی ،بیتا ،ص )71بنابراین داللت
این آیه ،مانند آیه قبل عام است و شامل همه گونه نابودى انسانى ،از نظر مالی و جانى
خواهد بود و همهی موارد آنها را شامل میشود.
 -3مِنْ أَجْلِ ذلِكَ کَتَبْنا عَلى بَنِی إِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ
فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً».
« بدان سبب بر بنى اسرائیل مقرّر داشتیم که هر کس انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در
روى زمین ،بکشد ،همانند آن است که همۀ انسانها را کشته است ،و هر کس انسانى را از
مرگ نجات بخشد ،همانند آن است که همۀ انسانها را نجات و حیات بخشیده است»
(مائده)32 ،
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تشبیه قتل یك انسان به قتل جهانیان حکایت از قبح بسیار زیاد و ممنوعیت چنین فعلی
در انگاره شارع مقدس دارد« .بغیر نفس» تا آخر آیه ،یعنى به جهت قصاص ،و فساد و تباهى
در زمین که موجب قتل است ،نباشد.
هدف تشبیه «فَکَأَنَّما» آن است کسى که انسانى را به ناحق بکشد ،به منزلۀ کسى است
که همۀ مردم را کشته است چرا که به خاطر آن کار ،دیگران از او نفرت و عداوت و دشمنى
در دل دارند و خصم او هستند .یا به معناى این است که نتیجۀ آن جنایت و گناه ،بسیار
سنگین و عظیم و بزرگ است همانندِ آن است که همهی جهانیان را کشته است( .فاضل
مقداد1425 ،ق ،ج ،2ص)353
داللت این آیه مانند دو آیه قبل است ،زیرا این آیه جنایت به طور مطلق را ،چه بر خود یا
دیگران ،مانند جنایت بر تمام بشریت دانسته است که داللت بر قبح زیاد و ممنوعیت آن
دارد .بنابراین تصادمات رانندگی که فرد ،در اثر عدم رعایت قوانین ،مرتکب جنایت میشود
چنین قبحی پابرجاست و مانند این است که همه افراد زمین را کشته است.
 « -4وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ
عَذاباً عَظِیماً».
« هر کس مؤمنى را به عمد و خواسته و دانسته بکشد ،مجازاتش آتش جهنّم است که در آن
براى همیشه خواهد ماند و مورد خشم و غضب و دورى از رحمت خدا واقع خواهد شد .و
عذابى بسیار عظیم و سخت ،برایش آماده و فراهم ساخته است» (نساء.)93 ،
در این آیه ،قتل عمد مطرح مىشود و مجازات سنگینى را که خداوند بر قتل عمد قرار داده
بیان مىکند .وعیدهاى غلیظ و شدید 1دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که به آنها اشاره
مینماییم.
_____________________________________________________
 .1اقسام جرائم به لحاظ قصد و نیت :شرع و قانون با توجه به نیت جانی جرائم را به سه نوعِ عمد ،شبه عمد و
خطای محض تقسیم نموده است که مجازات آنها نیز بر اساس نیات متفاوت است .أ .جنایت عمدی :برای این
که جنایتی عمدی به شمار آید باید هم فعل کشنده باشد و هم قصد کشتن داشته باشد به این صورت که
عمداً با وسیله ای که غالباً کشنده است؛ مانند این که با شمشیر او را به قصد کشتن بزند در این صورت قتل
عمدی محسوب می شود در غیر این صورت قتل عمدی به شمار نمیآید.
ب .جنایت شبه عمد :که به آن خطای شبه عمد یا عمد شبه خطا نیز گفته میشود به جنایتی اطالق میشود
که در فعل ،عمد داشته ،ولی قصد نتیجه نداشته باشد .مانند این که کسی را به قصد تأدیب با شالق بزند و
منجر به قتل وی شود که در این جا قصد فعل داشته ولی قصد نتیجه نداشته؛ که به آن شبه عمد میگویند.
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خداوند متعال قتل مؤمن را بسیار عظیم و بزرگ شمرده و آن را خطرناک دانسته و وعید
و تهدید نسبت به آن را به نهایت و کمال خود رسانده است ،تا آنجا که در این آیه ،پنج
تهدید و وعدۀ عذاب را ذکر کرده است که هر یك به تنهائى در عظمت و بزرگىِ جرم و
جنایت آن کفایت مىکند .این تهدیدات عبارتند .1 :ورود به جهنّم .2 ،خلود و همیشه بودن
در آن .3 ،خشم و غضب خداوند .4 ،لعنت و دورى از رحمت خدای متعال  .5عذابى عظیم و
سخت بر او( .فاضل مقداد1425 ،ق ،ج ،2ص)366
طبق این آیه هر کس از روى عمد و آگاهى ،شخص مؤمنى را بکشد سزاى او آتش جهنم
است که در آن جاودانه خواهد بود .عالوه بر خلود در آتش جهنم ،خداوند بر او خشم
مىگیرد و بر او لعنت مىکند و براى او عذاب عظیمى آماده کرده است .این مجازاتهاى
سنگینى که خدا براى قتل عمد قرار داده ،نشان مىدهد که این کار نزد خداوند بسیار زشت
و ناپسند است و غضب الهى را بر مىانگیزد و این به سبب احترام خون انسانها و براى ایجاد
امنیت در جامعه است.
عالوه بر مجازاتهاى اخروى و معنوى ،قاتل در این دنیا هم مجازات مىشود .هر چند
حکم مجازات دنیوى او در این آیه نیامده ،ولى در آیات دیگر مشخص شده است و آن
قصاص است ،زیرا قصاص سبب ادامهی حیات و بقاء زندگى است.
ادله نهی از افساد زمين
دالیل زیادی وجود دارد که از آلوده کردن و افساد در زمین نهی کردهاند از جمله:
 -1آیه نهی از افساد زمین :آیه قرآن که میفرماید« :التُفسِدُوا فی االرضِ بعدَ اصالحِها»
(اعراف)56 ،
 -2آیات نهی از سعی در افساد زمین :برخی آیات حتی سعی در افساد زمین را مورد نهی
قرار دادهاند .مانند:
«وَ إِذا تَوَلَّى سَعى فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فیها وَ یُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ ال یُحِبُّ الْفَساد»

ج .جنایت خطای محض :به جنایتی اطالق می شود که جانی قصد فعل و نتیجه نداشته باشد .مانند این که به
قصد شکار به حیوانی تیراندازی کند ولی تیر به انسان اصابت کند؛ که این نوع قتل ،قتل خطای محض به
شمار میآید( .نجفی1367 ،ش ،ج ،43ص) 3
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(نشانه آن ،این است که) هنگامى که روى برمىگردانند و از نزد تو خارج مىشوند ،در راه
فساد در زمین ،کوشش مىکنند ،و زراعتها و چهارپایان را نابود مىسازند با اینکه مىدانند
خدا فساد را دوست نمىدارد( .بقره)205 ،
آلوده کردن و افساد زمین ،از بین بردن گیاهان ،و هر موردی که از مصادیق فساد در
زمین باشد ،در آیه مورد نهی قرار گرفته است که نتیجهی آن حرمت هرگونه اقدام تخریب
کننده و ویرانگر است ؛ زیرا نهی در اینجا ظهور در حرمت دارد .بنابراین هر اقدامی که تهدید
علیه جان و نفس انسان باشد مصداقی برای آیه و منهیعنه است که عدم رعایت قوانین
مربوط به رانندگیِ منجر به تلف جانی یا مالی افراد از جمله این موارد است و از مصادیق
افساد در زمین بوده که منهیعنه است.
آیاتِ «خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جمیعا»(بقره )29 ،و «وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ» (الرحمن)10 ،
بیانکنندهی این است که طبیعت ،به همهی افراد بشر تعلق دارد؛ که پس از انجام کار روی
آن حکم دیگری پیدا میکند به این صورت که او نسبت به دیگران حق اولویت دارد ،اثر این
اولویت این است که حق دارد استفادهی مشروع از آن ببرد؛ یعنی استفادهای که با هدفهای
طبیعت و فطرت هماهنگی دارد ،اما حق ندارد آن را معدوم کند و از بین ببرد و یا آن را به
مصرف نامشروعی برساند ،چون این مال به جامعه تعلق دارد ،هرگونه استفاده نامشروع از آن
ممنوع است .نه تنها از آن جهت که نوع عملی که روی آن مال صورت میگیرد ،حرام است؛
بلکه از آن جهت که تصرف در ثروت عمومی بدون مجوز است .به همین دلیل است که
انتحار و خودکشی که جنبه حقوق اجتماعی دارد نیز جایز نیست و هیچکس نمیتواند از
جنبه حقوقی ادعا کند که اختیار خودم را دارم و میخواهم خودم را معدوم کنم البته اگر
فرضاً اجتماع از این حق خ ود بگذرد به اینکه قانونی تصویب کند و خودکشی را اجازه بدهد
باز هم از نظر شرعی حق ندارد( .مطهری1368 ،ش ،ص) 57-54
حال این سوال مطرح است آیا وقتی فرد مالك چیزی شد میتواند در آن هر نوع تصرفی
داشته باشد یا خیر؟
تسلط افراد بر اموال خود به این معنی است که در چهارچوبی که اسالم اجازه داده،
آزادی تصرف دارند؛ تضییع مال به هر شکل و به هر صورت ،دور ریختن ،مصرف کردن بیش
از حد نیاز ،به صورت صرف اشیاء لوکس و تجملهای فاسدکننده که در زبان اسالم از آنها به
اسراف و تبذیر تعبیر شده ،حرام و ممنوع است( .مطهری1371 ،ش ،ج ، 3ص)121
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بنابراین عدم رعایت قوانین توسط دیگران ،عدم استفاده صحیح از اموال عمومی مانند
جاده ها ،تعرض و ضرر به حقوق دیگران ،تجاوز از حد متعادل هست که مشمول نهی قرار
گرفته و حرام هست ،زیرا نهی ظهور در حرمت دارد.
روایات
روایاتی وجود دارد مبنی بر این که اگر شخصی بر حیوانی سوار شود و از روی آن بیفتد،
حکم خودکشی دارد که بر آن ،حکم به عذاب جهنم دادهاند.
امام علیه السالم فرمود« :هرکس بر حیوان سوار شود و از آن بیفتد و بمیرد وارد جهنم
مىشود( 1».شیخ صدوق1403 ،ق ،ص223؛ همو1404 ،ق ،ج ،2ص)523
شیخ صدوق در معنی حدیث مینویسد :این روایت از سوار شدن بر حیوان نهى کرده تا از
روى حیوان نیفتند و بمیرند در نتیجه ،خودش را کشته است و با این خودکشى ،مستوجب
ورود به آتش مىشود( .همو1404 ،ق ،ج ،2ص )523در ادامه میافزاید :در گذشته بهجز
زوامل وسیلهاى نبوده است و مردم بر آن سوار میشدند ،و کجاوهها تازه اختراع شده بودند،
و برای مردم ناشناخته بود( .همان)
در این روایات از این جهت نهى شدهاند تا کسى هنگام پیاده شدن از روی شتر بدون
احتیاط ،خود را نیندازد و سبب قتل خود شود و داخل جهنم شود .همین سخن در مورد
وسائط نقلیه ن یز ساری و جاری است .یعنی کسی حق ندارد به گونهای رانندگی کند که
موجب فوتش گردد ،زیرا مشمول این نهی و وعید آن قرار میگیرد بنابراین فرد راننده باید
تمام قوانین را رعایت نماید.
دليل عقل
دلیل عقلی عبارت است از هر حکم عقلی که موجب قطع به حکم شرعی میشود .یا هر
قضیه عقلی که به واسطه آن ،علم قطعی به حکم شرعی حاصل میشود( .مظفر ،بیتا ،ج،3
ص133؛ محقق قمی1430 ،ق ،ج ،3ص)7

_____________________________________________________
 .1عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ رَکِبَ زَامِلَه ثُمَّ وَقَعَ مِنْهَا فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ .زامله شتری است که با آن متاع یا
غذای خود را حمل میکنند( .ابن اثیر ،بیتا ،ج ،2ص313؛ ابن منظور1414 ،ق ،ج ،11ص)310
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بهترین و محکمترین تعریف ،همین تعریف است .مراد از "حکم" در تعریف ،ادراک است؛
زیرا وظیفه عقل ،ادراک است نه این که حاکم و دلیل بر ادلهی دیگر باشد( .عرسان علیان،
2008م ،ص ) 114از طرفی در تعریف ،قطع اخذ شده است که بذاته حجت است و قابل نفی
و اثبات نیست .یعنی اگر کسی به چیزی قطع پیدا کرد ،باید براساس آن عمل کند و حق
تخلف از آن ندارد.
فقها موارد زیادی را به مناط حسن بودن ،واجب دانسته و آنها را از مستقالت عقلی به
شمار آورده است مانند :رد ودیعه ،قضای دین ،قضای فرائض الهی مانند نماز و( ،..ابن
ادریس1410 ،ق ،ج ،3ص )535وجوب دفع ضرر جانی و مالی ،حفظ جان و دفاع از نفس
(همان :ج ،2ص22؛ ج)459 ،125 ،3
در مقابل ،مواردی را نیز به مناط و مالک ظلم بودن ،قبیح و حرام میداند مانند :ترک
واجبات و انجام محرمات(همان ،ج ،1ص ،)129تصرف در مال غیر (همان :ج ،1ص،477
503؛ ج ،2ص ،)480 ،209منع از اضرار به دیگران(.همان ،ج ،3ص)459
بنابراین مواردی که منجر به افساد و تخریب اموال یا ضرر جانی شود دلیل عقل همسو با
سایر ادله هر نوع فساد ،ظلم و بیعدالتی را قبیح و حرام میداند.
اصولیان به دو صورت به دلیل عقل استدالل مینمایند :گاه به نحو استقاللی بدین صورت
که هر دو مقدّمه استدالل را گزارههای عقلی تشکیل میدهد و گاه به نحو غیر مستقل بدین
صورت که فقط یکی از مقدّمات ،گزارهی عقلی و مقدّمه دیگر ،گزارهای شرعی است.
در مسئله حاضر به هر دو صورت میتوان استدالل نمود:
الف .حکم استقاللی عقل
عدم رعایت قوانین رانندگی ،ظلم به حقوق دیگران و شهروندان حکومت اسالمی میباشد
(صغری)
به حکم عقل ،ظلم قبیح و مذموم تلقّی میگردد( .کبری)
بنابراین عدم رعایت قوانین رانندگیِ موجب ضرر به شهروندان قبیح و مذموم است( .نتیجه).
ب .حکم غیر استقاللی عقل
رعایت قوانین رانندگی متوقف بر نهادینه کردن نهاد امر به معروف و نهی از منکر در جامعه
است( .صغری).
امر به معروف و نهی از منکر به حکم شرع واجب است (کبری).
بنابراین رعایت قوانین رانندگی در راستای تحقق امر به معروف و نهی از منکر واجب می
باشد که این نتیجه شرعی است( .نتیجه).
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به عبارت دیگر به مقتضای حکم عقل ،اینکه گروهی با عدم رعایت قوانین باعث تخریب
اموال عمومی یا ضرر جانب به خود یا شهروندان گردند مصداق بارز ظلم به شهروندان
حکومت اسالمی است که با وجوب رعایت عدالت در تنافی میباشد .از طرفی عدم رعایت
قوانین راهنمایی و رانندگی ،مصداق تخلف از حق الناس است.
حفظ نظم و انتظام جامعه
هر انسانى حق دارد که در محیطى امن و با رفاه کامل و پاک از مفاسد و بیماریهاى اخالقى
زندگى کند تا بتواند مراحل کمال و ترقّی را بپیماید و بر دولت و جامعه است که براى ایفاى
این حق و اجراى آن اقدام نمایند .کرامت حقى است که براى همّه انسانها تضمین شده
است .و همه در این حق با هم مساوی هستند و هر نوع آزار موجب ذلت و اهانت و قساوت
بار ،مخالف حق کرامت انسانی است به همین خاطر تاریخ همواره شاهد قربانیان زیادی در
راه دفاع از حیات انسان و کرامت انسانى مىباشد.
یکی از امور مبتلیبه در این روزگار انجام کارها و مسافرت از طریق وسائط نقلیه هست
که در صورت رعایت قوانین مربوط به آن ،نظم برقرار میگردد در غیر این صورت باعث هرج
و مرج در جامعه شده و نظم جامعه را مختل میسازد.
قبح ظلم یك مستقل عقلی است یعنی عقل استقالالً بدان حکم مینماید و ظالم را
مستحق عقاب میداند( .مظفر ،بیتا ،ج ،3ص164و  .)175فقها در فقه بر اساس ظلم بودن
یك مسئله ،گاهی فتوا به وجود حکم تکلیفی مثل حرمت و گاهی حکم وضعی مثل ضمان
میدهند( .طوسى1387 ،ق ،ج215 ،8؛ محقق حلّى1408 ،ق ،ج ،3ص )220عدم رعایت
قوانین راهنمایی و رانندگی را میتوان از مصادیق ظلم دانست ،و بر اساس این درکِ عقل،
حکم به عدم جواز و حرمت آن کرد .بنابراین فردی که به هر طریق از این قوانین تخطی و
سرپیچی نماید به حکم عقل ظالم بوده و مستحقّ مذمت و عقاب خواهد بود .این دلیل عقلی
از جمله ادلّهی مستقل عقلی میباشد.
قاعده الضرر
از دیدگاه فقهی ضرر عبارت است از هر نقصان در مال یا آبرو یا جان فرد دیگر؛ کلمه ضرر
بیشتر در مورد نفس و مال استعمال مىشود ،اما در مورد احترام و آبرو ،کمتر استعمال
مىشود( .محقق داماد1380 ،ش ،ج ،1ص )138بنابراین ضرر شامل مال و نفس میشود .از
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آنجا که عدم رعایت قوانین رانندگی منجر به ایجاد ضرر و صدمات جانی و مالی میگردد،
اسالم آن را هرگز مجاز نمیشمارد .از طرفی بر اساس قاعده فقهی «کلما اضر بالبدن فهو
حرام» ،هر چیزی که به بدن ضرر برساند حرام است .بنابراین فوت ناشی از حوادث رانندگی،
که در اثر عدم رعایت قوانین باشد ،از مصادیق ضرر رساندن به بدن بوده و از این نظر،
تحطی از این قوانین قطعا حرام میباشد.
مبانی حکم وضعی
ضمان از احکام وضعی است ،که اختصاص به بالغ و عاقل ندارد ،و در آن فرقی بین علم
وجهل و قصد وعدم آن نیست( .فیض1379 ،ش ،ص )333در لغت به معنای کفیل ،در
اصطالح عبارت است از تعهد و التزام به مال ،از طرف کسی که برئالذمه است( .ابن منظور،
1414ق ،ج ،13ص)257
عواملی که باعث می شود تا ضمان یا همان مسئولیت مدنی بر عهده شخص قرار بگیرد،
میتوان در دو دسته تقسیمبندی کرد :یك گروه را میتوان در عنوان ضمان قهری قرار داد و
گروه دیگر را تحت عنوان ضمانهای قراردادی بیان میکنند.
اسباب ضمان قهری عبارتند از :ضمان ید ،اتالف ،غرور ،ضمان به تعدی وتفریط ،ضمان
تلف قبل از قبض ،ضمان مقبوض به عقد فاسد( .حسینی مراغهای1417 ،ق ،ج ،2ص 416تا
1
 )468استیفاء ،تسبیب و غصب.
از ادلّهای که برای ضمان فرد تلف کنندهی اموال و نفس به آن تمسك شده برخی قواعد
فقهی و ادلّهی ضمان است که عبارتند از؛  -1اتالف-2الضرر.
بر اساس قاعده اتالف هرکس موجب وارد شدن خسارت و ضرری بر دیگران شود ضامن
است و باید از عهده خسارت آن برآید چه این اتالف به طور مباشر باشد چه سبب اتالف
باشد( .محقق حلی1408 ،ق ،ج ،4ص231؛ روحانی1412 ،ق ،ج ،26ص201؛ نجفی،
1367ش ،ج ،43ص44؛ محقق اردبیلی1416 ،ق ،ج ،14ص)227
_____________________________________________________
 .1استیفاء یعنی« :هرگاه کسی به امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آن عمل ،اجرتی بوده و یا آن
شخص عادتاً مهیّای آن عمل باشد ،عامل؛ مستحق مزدِ کا ِر خود خواهد بود مگر آنکه معلوم شود قصد تبرع
داشته است».
تسبیب یعنی « :سبب اتالف شدن یا سبب نقص و عیب در مال دیگری شدن ،هرگاه یکی سبب و دیگری
مباشر باشد ،هرکدام قویتر باشد ضامن است» (فیض1379 ،ش ،ص.)334
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همچنین با تمسك به اطالق قاعده الضرر میتوان حکم به ضمان نمود؛ زیرا مضمون
قاعده این است که کسی حق ضرر رساندن به دیگران را ندارد و اگر موجب ضرر شود باید از
عهده آن برآید.
ضمان و مسئولیت چنین فردی یا از مصادیق اتالف به مباشرت است (محقق حلی،
1408ق ،ج ،4ص231؛ روحانی1412 ،ق ،ج ،26ص )201یا از باب تسبیب است که در
صورت اقوی بودنِ سبب از مباشر ،سبب ضامن است (نجفی1367 ،ش ،ج ،43ص)44
بنابراین در این موارد سخن از اتالف است که داخل در ضمان قهری است .هرگاه کسی
سبب فوت یا اتالف اموال دیگران شود ضامن است و باید از عهدهی خسارت آن برآید؛ فرقی
ندارد که این اموال ،اموال عمومی و متعلق به همه مردم باشد یا اموال شخصی و اختصاصی.
بنابراین شخص تالف ،موظف به جبران خسارت وارد شده خواهد بود.
اگر اشکال شود که بر اساس قاعده تسلیط ،مردم بر اموال خود تسلط دارند که بنا بر این
قاعده ،مالك میتواند در مایَملَك خود همه گونه تصرف به عمل آورد ،بدون اینکه کسی حق
مزاحمتی برای او داشته باشد( .محقق داماد1380،ش ،ج ،2ص )160این قاعده به علت
کاربرد وسیع اقتصادى و اجتماعىاش ،از دیرباز از اساسىترین قاعدههاى فقه اسالم بوده
است .این قاعده تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت
در زندگى روزمره بشر ،اهمیت و برجستگى خاصى در بین سایر موضوعات دارد( .همان ،ص
 )112بنابراین افراد میتوانند هرگونه که بخواهند در اموال خود تصرف و رانندگی کنند.
در مقام تعارض این دو قاعده هرگاه مالك بخواهد در اموال خود تصرف نماید؛ ولی این
تصرف منجر به ضرر دیگری شود کدام قاعده مقدم میشود؟ آیا فرد میتواند در اموال خود
هر تصرفی نماید و لو اینکه به ضرر دیگران شود؟
هرگاه بین دو قاعده تعارض پیش آید ،قاعده الضرر مقدم میشود و نتیجه این میشود
که مالك نتواند در ملك خود تصرفی کند که منجر به زیان دیگران شود( .محمدی،
1380ش ،ص )174داللت این ادله مطلق است و هر نوع جنایت بر خود یا دیگری و به خطر
انداختن خویش را شامل میشود .بنابراین قدر مشترک این ادله عدم اضرار به خود و دیگر
افراد جامعه است.
نتيجه
تصادف از صدفه ،ضد نظم است ،در حالی که امور جهان ،مبتنی بر نظم است .پس صدفه
محکوم به بطالن است ،زیرا صدفه وقتى است که قانون علت و معلول وجود نداشته باشد
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بنابراین در مورد برخورد دو اتومبیل بهتر است که از عنوان تصادم استفاده شود ،زیرا این
برخورد معلل به علتی از قبیل عدم رعایت قوانین ،سرعت ،مستى و یا خواب بودن راننده
است.
ضمان راننده در بیان فقها دایر مدار تقصیر طرفین است اما قانونگذار مواردی را که حتی
را ننده مقصر نیست به نوعی ضامن دانسته است .مانند جایی که عابر پیاده مقصر باشد که
دیه وی از محل بیمهی راننده پرداخت میشود و راننده از تخفیفات بیمه محروم میگردد.
به استناد به آیات قرآن و سایر ادله عدم رعایت قوانین رانندگی از نظر تکلیفی ،حرام و از
نظر وضعی موجب ضمان تالف میگردد ،و کسی حق تخطی و سرپیچی از این قوانین را
ندارد .داللت این ادله مطلق است و هر نوع جنایت بر خود یا دیگری و به خطر انداختن
خویش را شامل میشود .بنابراین قدر مشترک این ادله عدم اضرار به خود و دیگر افراد
جامعه است که تمام انواع اضرار مالى و جانى ،و همۀ موارد آنها را در بر خواهد گرفت.
داللت دلیل عقل بر حرمت در مستقالت عقلی به مناط ظلم بودن چنین عملی؛ در غیر
مستقالت ،آن را در شمار ادله امر به معروف و نهی از منکر قرار داده ،و حکم به حرمت
نموده است.
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