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تحلیل فقهی و حقوقی عامل اضطرار در رفع احکام و
مسئولیتها با رویکردی بر نظر امام خمینی
سید محمد حیدری

خورمیزی

چکیده
امام خمینی بهعنوان یکی از فقهای نواندیش شیعه ،توجّه وافری به عناوین ثانوی و نقش
آنها در استنباط احکام شرعی و مسائل روز جامعه داشتهاند .از جمله عناوین مهم در فقه و حقوق
اسالمی که از انسان رفع مسئولیت میکند عنوان اضطرار است؛ آنجاکه رفع احکام اضطرار از
منظر فقهی ،حقوقی و قواعد حاکم بر آن تأثیر زیادی دارد و از طرفی ،در رفع احکام وضعی
برخالف احکام تکلیفی بر اساس اضطرار اختالف وجود دارد .پژوهش حاضر با روش تحلیلی ،به
این نتیجه رسیده که آنچه از دیدگاه امام خمینی برداشت میشود همان است که از بررسی
ادلّه بهخصوص از آیات و روایات استفاده میشود و این قول به صواب نزدیکتر است که اضطرار،
رافع احکام تکلیفی و وضعی بوده و با توجه به اثبات اضطرار در عِداد علل موجهۀ جرم ،این عامل
رافع مسئولیت کیفری و مدنی هم هست که در این صورت مسئولیت مضطر در جبران ضرر وارد
شده از باب قاعده اتالف و ضمان ید خواهد بود.

کلیدواژهها:

اضطرار ،احکام وضعی ،احکام تکلیفی ،رافع مسئولیت ،علل موجهۀ جرم.

 استادیار فقه و اصول مجتمع آموزش عالی شهید محالتی)dr.heidary436@gmail.com( 
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مقدمه
یکی از قواعد کاربردی در فقه و حقوق اسالمی ،قاعده «کل حرام مضطّر الیه فهو حالل» یا «الضرورات

تبیح المحظورات» بوده که موضوع در قاعده اول اضطرار و در قاعده دوم ضرورت است .به همین
علت حقوقدانان اوّلی را از عوامل رافع مسئولیت کیفری و دومی را از علل موجهه جرم دانستهاند
(وطنی )208-187 :1381 ،ولی حکم در قاعدة اوّلی حلیّت حرام مضطرّ الیه و در دومی اباحه محظور
است .از عبارات فقها و از اینکه حرام و محظور به یک معنا هستند به نظر میرسد که این دو یک
قاعده هستند1،زیرا حرام یکی از احکام خمسۀ تکلیفیه است که بر فعلی اطالق میشود که انجام
آن ممنوع و دارای عقاب بوده و محظور هم عملی است که ما را از آن بر حذر داشتهاند؛ پس این
دو قاعده مترادف هستند (همان).
امام خمینی ضرورت را اعم از اضطرار میدانند و میفرمایند« :چهبسا انسان به شیء مضطر
نمیشود و لکن ضرورت اقتضا میکند که آن کار اتیان شود» (موسوی خمینی1429 ،ق.)48 :
درهرصورت ،چه این دو قاعده مترادف باشند و یا ح ّتی از منظر امام خمینی ،ضرورت اعم
از اضطرار باشد که اینگونه برداشت میشود که بر طبق نظر ایشان قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»
اعم از «کل حرام مضطّر الیه فهو حالل» است .باز هم لطمهای به ادامه بحث وارد نمیشود.
بسیاری از ادله اضطرار عام هستند و تمامی احکام الزامی را در برمیگیرد چه احکام وضعی و
چه احکام تکلیفی .در احکام تکلیفی همه فقها اتفاقنظر دارند که اضطرار رافع تکلیف است ولی در

 .1اکثر فقهاء نیز اضطرار و ضررت را به یک معنا میدانند؛ محقق حلی میفرمایند« :و يجوز عند الضرورة کما إذا أراد الشهادة

علیها و يقتصر الناظر منها على ما يضطر إلى االطالع علیه کالطبیب إذا احتاجت المرأة إلیه للعالج و لو إلى العورة دفعا للضرر» (محقق حلی،
 ،1408ج .)213 :2جایز است هنگام ضرورت به نامحرم نگاه کردن مثل شهادت ولی باید در نگاه کردن به مقدار اضطرار
اکتفا شود؛ مثل پزشک که میتواند برای دفع ضرر حتی به عورت هم نگاه کند .از عبارت صاحب جواهر نیز استفاده میشود
که هر دو به یک معنا آمده است؛ «و أما المحجوز علیه للتبذير فال يجوز له أن يتزوج غیر مضطر إذا کان فیه إتالف لما له .......،نعم إن
اضطر الى النكاح جاز للحاکم أو غیره ،بل وجب علیه أن يأذن له فیه دفعا لما يلحقه من الضرر في الدنیا أو اآلخرة أو فیهما مقتصرا على ما تندفع

به الضرورة مما يلیق بحاله» .اگر شخصی به خاطر تبذیر محجور شده ،ازدواج او هر گاه باعث اتالف مالش شود جایز نیست مگر
اینکه مضطر به ازدواج شود . ...در صورت اضطرار ،حاکم و غیر حاکم به او اجازه ازدواج میدهند ،بلکه حاکم و غیر حاکم
باید به خاطر دفع ضرر دنیوی و اخروی یا هر دو به او اذن دهند و در اینصورت ،حاکم به مقدار ضرورت و به مقداری که
الیق حال او باشد اکتفا میکند (نجفی ،1404 ،ج.)191 :29
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احکام وضعی نظرها یکسان نیست؛ زیرا که فقها با تکیهبر امتنانی بودن حدیث رفع ،شمول آن را به
احکام وضعی ،به جهت اینکه موجب مضیقه و مشقت امت میشود و این امر با امتنان منافات دارد،
جاری ندانستهاند .به همین دلیل ،مضطر را از حیث آثار وضعی مسئول دانسته ،او را عهدهدار جبران
خسارات و ضرر و زیان ناشی از فعل اضطراری قلمداد کردهاند (طباطبایی یزدی1421 ،ق ،ج.)120 :1
پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤالها است که :آیا اضطرار عالوه بر اینکه رافع احکام
تکلیفی است ،رافع احکام وضعی نیز هست؟ از منظر قانونگذار اضطرار در چه جایگاهی است؟ آیا
در عداد علل موجهه جرم است یا فقط رافع مسئولیت کیفری است؟ اگر در عداد علل موجه جرم
است در این صورت مسئولیت مدنی مضطر را چه کسی باید جبران کند؟ آیا از جانب فقها بهخصوص
از دیدگاه امام خمینی راهکاری برای آن ارائهشده است؟
نوشتار حاضر سعی در ارائه تصویری واضح از تأثیر اضطرار در رفع احکام و رفع مسئولیت
کیفری و مدنی از راه مقایسه و مقارنه میان دیدگاههای فقهی بهخصوص دیدگاه امام خمینی و
همچنین نظرات حقوقی ،همراه با تبیین و تنقیح مسائل ،با استناد به آیات و روایات دارد.

 .1واژهشناسی «اضطرار»
چون مسئله پژوهش تحلیل عامل اضطرار در رفع احکام است -اعم از احکام تکلیفی و وضعی -در
ابتدا باید بعضی عناوین ،تعریف و روشن شود تا بهتبع آن حکم مسئله واضح گردد؛ عناوینی مانند:
اضطرار ،حکم ،حکم شرعی.
اضطرار به معناى احتیاج ،ناچارى ،ناگزیرى و درماندگى است (حسینی زبیدی1414 ،ق ،ج.)123 :7
چنانچه در لسان العرب آمده است« :اضطرار عبارت است از احتیاج به چیزى ،و ضرورت ،اسم مصدر
اضطرار است» (ابن منظور ،1414 ،ج .)483 ،4اضطرار مصدر باب افتعال و از مادهى «ضرّ» به فتح یا ض ّم
اول است .ضَرّ با فتح اول متضاد نفع است و معناى آن زیاندیدگی است و با ضمّ اول به معناى فقر،
تنگدستى ،سختى است؛ اعم از اینکه باطنى و معنوى باشد یا ظاهرى و داراى آثار مشهود در اعضا
و جوارح؛ چنانکه قرآن مجید از بیمارى حضرت ایوب به ض ّر تعبیر کرده و از زبان ایشان فرموده
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است« 1:و ایوب را یاد کن آنگاهکه خداى خویش را بخواند که به من سختى و مضرت رسید و تویى
رحیمتر از همه رحیمان» (اسفراینى ،1375 ،ج.)1423 :3
بر طبق نظر امام خمینی که ضرورت را اعم از اضطرار میدانند (موسوی خمینی1429 ،ق)48 :
معناى اصطالحى این کلمه نزد فقها همان معنا و مفهوم موردنظر اهل لغت است .برای نمونه محقق
حلّی میفرمایند:
شخص مضطر کسی است که اگر چیزی نخورد ترس از هالکت خود را داشته باشد یا بترسد که
سبب دور افتادن او از همسفرهایش شود و نشانههای خستگی هم بر او نمایان باشد یا قدرت نشستن
نداشته باشد بهگونهای که بیم تلف شدن او برود پس در چنین وضعیتی جایز است که تا مقدار
برطرف شدن آن ضرورت ،چیزی بخورد (محقق حلی1408 ،ق ،ج.)181 :3

در یک جمعبندی میتوان اضطرار اصطالحی را چنین تعریف کرد :حکم به رفع احکام ثابته
برای عناوین اولیّه بهمجرد حصول حاجت شدیده برای شخص مضطّر.

 .2واژهشناسی «حکم» و «احکام شرعی»
تعریف و تقسیم احکام شرعی درروند استنباط تأثیر بسیار زیادی دارد .حتّی تفکیک بین احکام
وضعی و تکلیفی و تمییز آنها از یکدیگر و توجه به روند استنباط هر یک از آنها ،در تالش
استنباطی مجتهد اثر خواهد داشت .برای نمونه ،اگر حکم وضعی را با تعریف و ماهیّتی بشناسیم
که مرحوم مظفّر بیان میکند و با آن نگاه وارد ادلهّ فقهی شویم ،برای استنباط آنها به دنبال
جعل و دلیل مستقل خواهیم بود .اگر با نگاه آخوند خراسانی پیش برویم ،سرنوشتی دیگر خواهد
داشت و همینطور دیگر نظرهایی که در مورد حکم وضعی و تکلیفی بیانشده است

(عسکری،

.)27-42 :1394
با توجه به اینکه مقاله حاضر به بررسی عامل اضطرار در رفع احکام وضعی و تکلیفی با رویکردی
بر دیدگاه امام خمینی میپردازد ،بنابراین نظر امام خمینی را در مورد تعریف و تقسیم حکم
مدنظر قرارداده ،ولی برای ساماندهی ،تقسیمبندی و خصوصیات هر نوع از احکام ،میتوان به کتب
مربوط مراجعه کرد که از دامنه این پژوهش فراتر است.

ت أَرْحَ ُم الرَّاحِمِینَ (انبیاء.)83 :
 .1وَ أَيُّوبَ ِإذْ نَادَى رَ َّبهُ أَنِّي َمسَّ ِنيَ الضُّرُّ وَ أَنْ َ
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در تعریف حکم آورده؛
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«کلُّ مقرَّر و قانون عرفيّ أو شرعيّ -ممّن له أهلیّة التقرير و

التقنین -حكمٌ ،تكلیفاً کان أو وضعاً ،و ال تخرج المقرّرات الشرعیّة أو العرفیّة عن واحد منهما و ال ثالث لهما ،فمثل الرسالة

و الخالفة و اإلمامة و الحكومة و اإلمارة و القضاء من األحكام الوضعیّة» (موسوی خمینی .)66 :1385 ،حکم عبارت
است از هر مقررات و قانونی عرفی و شرعی از طرف کسی که شانیّت قانونگذاری را دارد چه
تکلیفی باشد چه وضعی و مقررات شرعی و عرفی از یکی از این دو حالت خارج نیست؛ لذا رسالت،
خالفت ،امامت ،حکومت ،امارت و قضاوت از احکام وضعی است .بهعبارتیدیگر مقصود از آن،
«صدور الزام از طرف حاکم شرع به تنفیذ احکام شرعى -اعم از احکام تکلیفى و وضعى ،یا تنفیذ
موضوع آن دو -در مورد خاص» است (موسوی خلخالی1422 ،ق.)341 :
حکم شرعى هم به دستوراتى گفته مىشود که از سوى خداوند براى زندگى مادى یا معنوى
بشرصادرشده و داراى تقسیمات مختلفى است (مکارم شیرازی1427 ،ق .)215 :بهعبارتدیگر:
حکم شرعی یعنی تشریعی که از جانب خداوند متعال صادرشده برای تنظیم زندگی انسان  -خواه
برای خود شخص و خواه برای اشیاء خارجی که مرتبط بازندگی او -است .البته خطابهای وارده
در کتاب و سنت بهتنهایی کاشف از حکم نیست (صدر1405 ،ق ،ج.)52 :1

بنابراین میتوان گفت واژه حکم در احکام شرعی ،همان حکم شرعی است؛ ازاینرو حکم بر
تمامی احکام پنجگانه (احکام تکلیفی) و حتی احکام وضعی اطالق میگردد .احکام تکلیفى همان
دستورات و فرمانهاى صادرشده از سوى پروردگار در خصوص افعال بندگان در زندگی شخصی،
اجتماعی ،و ...هستند که بر پنج نوعاند :وجوب ،حرمت ،استحباب ،کراهت و اباحه .این دسته از
احکام ،بىواسطه به افعال بندگان مرتبط میباشند ا ّما احکام وضعی همان دسته از احکام شرعى
هستند که بهطور مستقیم از سوى شارع نسبت به افعال مکلفین انشاء نمىگردند .از قبیل؛ زوجیت
که از ارتباط و عالقه بین زن و مرد به وجود میآید (همان.)53 :
ارتباط بین احکام تکلیفی و وضعععی این اسععت که احکام وضعععی بیانکننده احکام تکلیفی
ا ست؛ یعنی احکام و ضعی جعل می شود تا مو ضوع برای احکام تکلیفی آماده شود .مثالً زوجیت
که حکم شرعی ا ست ،مو ضوع برای حکم وجوب تمکین زوجه و انفاق زوج ا ست یا ملکیّت که
حکم شرعی ا ست ،مو ضوع ا ست برای حرمت ت صرف غیر مالک ( صدر .)100 :1395 ،پس وقتی
حکم تکلیفی حرمت رفع شد ،مو ضوع حکم تکلیفی هم رفع می شود؛ یعنی اگر حرمت ت صرف
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برای غیر مالک رفع شد موضوع آنکه ملکیّت مالک است هم رفع میشود .یا اگر به علت اضطرار
حکم شرعی ،حرمت تصرف در مال غیر رفع شود حکم شرعی ضمان هم رفع میشود.

 .3مستندات عامل اضطرار در رفع احکام
 .1 .3آیات
عروضِ عنوان ثانوی اضطرار ،موجب میشود پارهای از احکام اولی ،واجب االتّباع نباشند .در این
زمینه ،آیات و روایاتی وجود دارد که به رفع احکام تکلیفی در حال اضطرار داللت میکنند .این
آیهها ،محرّمات را بر شخص مضطر تجویز میکنند.
حمَ الْخِنْزِي ِر وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْ ِر اللّهِ فَ َمنِ اضْطُ َّر غَیْ َر باغٍ وَ ال عا ٍد
 .1 .1 .3إِنَّما حَرَّ َم عَ َلیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّ َم وَ لَ ْ

فَال إِثْمَ َعلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُو ٌر رَحِیمٌ (بقره .)173 ،خداوند ،تنها مردار ،خون ،گوشت خوك و آنچه را نام غیرِ
خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود ،حرام کرده است .ا ّما آنکس که مضطر شود ،درصورتیکه
ستمگر و متجاوز نباشد ،گناهى بر او نیست ،خداوند بخشنده و مهربان است.
تحلیل و بررسی :در این آیه شریفه ،احکام تکلیفی حرمت رفع شده آنهم نهفقط نسبت به
چهار مورد از محرّمات ،زیرا درست است که آیه با کلمه «إنّما» شروعشده که داللت بر حصر دارد
ولی در مقام بیان تمام محرّمات نیست ،بلکه هدف از آن نفى بدعتهایى است که آنها در مورد
قسمتى از گوشتهای حالل داشتند ،لذا انحصارى که از آیه با کلمه "انّما" استفاده مىشود "حصر
اضافى" است (مکارم شیرازی ،1374 ،ج.)582 :1
حصر در علم «معانى بیان و علم اصول» به دو گونه تقسیمشده است :حصر حقیقى و حصر
اضافى .حصر حقیقى :تخصیص موصوفى است به صفتى و یا صفتى به موصوفى ،بهگونهای که شامل
دیگران نشود .حصر اضافى :تخصیص موصوف است به صفت و یا صفت به موصوف نه بهطور حقیقى،
ال انحصار اولى االمر به ائمه معصومین علیهمالسالم
بلکه در مقایسه و نسبت به چیزهاى دیگر ،مث ً
بهصورت حصر حقیقى و براى همۀ زمانها نیست که دیگران اولى االمر نباشند بلکه اولى االمر
نسبت به سایر حکّام جور ،فقط به آنان منحصر است (منتظری نجفآبادی1409 ،ق ،ج.)161 :1
نتیجه اینکه آیه شریفه که این موارد را حرام کرده در مقایسه و نسبت به نفی بدعتها است؛
نه اینکه تخصیص موصوف به صفت بهطور حقیقی باشد .بنابراین رافعیّت شامل همه محرّمات
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میشود ،البتّه برای رافعیّت احکام تکلیفیِ حرمت دو شرط الزم است .الف :اجازه تنها براى کسانى
است که خواهان لذّت بردن از خوردن این محرمات نباشند بلکه جوازی برای نجات جان باشد .ب:
از مقدار الزم که براى نجاتِ از مرگ ضرورى است تجاوز نکند« .الضرورات تقدر بقدرها».
 .2 .1 .3حُرِّمَتْ َعلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ ...فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَحِیمٌ (مائده .)3 :گوشت مردار و خون و گوشت خوك و حیواناتى که به غیر نام خدا ذبح شوند
حرام است .... .امّا آنها که در حال گرسنگى دستشان به غذاى دیگرى نرسد و متمایل به گناه
نباشند (مانعى نیست که از گوشتهاى حرام بخورند) خداوند آمرزنده و مهربان است.
مخمصه از ماده «خمص» (بر وزن لمس) به معنى "فرورفتگى" است؛ البتّه به معنى گرسنگى
شدید که باعث فرورفتگى شکم مىشود نیز آمده است خواه به هنگام قحطى باشد یا به هنگام
گرفتارى شخصى .عبارت «غیر متجانف الثم» یا بهعنوان تأکید مفهوم اضطرار آمده و یا بهمنظور آن
است که به هنگام ضرورت ،زیادهروی در خوردن گوشت حرام نکند و آن را حالل نشمرد و یا آنکه
مقدمات اضطرار را خودش فراهم نساخته باشد ،ممکن است همه این معانى از این عبارت منظور
باشد (مکارم شیرازی ،1374،ج.)258-257 :4
امام خمینی نیز در اینجا همین مطلب را موردنظر داشته و میفرمایند :مضطر نباید از روی
اختیار ،خود را در ترك واجب یا فعل حرام گرفتار کند که در این صورت موجب رفع حکم نخواهد
شد (موسوی خمینی1428 ،ق ،ج.)506 :1
 .3 .1 .3وَ ما لَكُمْ أَلّا تَأْکُلُوا مِمّا ذُکِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَ َّرمَ َعلَیْكُمْ إِلّا مَا اضْ ُطرِرْتُمْ إِلَیْه

(انعام « .)119 :شما را چه شده که از آنچه نام خداوند بر آن برده شده نمىخورید؟ درحالیکه آنچه
بر شما حرام شده بهتفصیل برایتان بیانشده است؛ مگر اینکه مضطر به خوردن آن شوید».
بنابراین از این آیات شریفه دو نکته مهم قابلاستفاده است .1 :رافع ّیت اضطرار نسبت بهحکم
تکلیفی اثبات شد ولی نسبت بهحکم وضعی باید بهوسیله ادله دیگر بهخصوص روایات تمسّک کرد.
 .2در هیچکدام از آیات و حتی در روایات -که در ادامه به تبیین آن میپردازیم -از رفع مسئولیّت
کیفری مضطر سخن به میان نیامد ،بلکه سخن در فعل و امر اضطراری مضطر است و بیانشده که
هر امر اضطراری برای مضطر مباح است و این بدین معناست که اضطرار در عداد علل موجهه جرم
است نه رافع مسئولیّت کیفری.
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البتّه از منظر امام خمینی حکم از مرحله اباحه میگذرد و به مرحله وجوب برای مضطر
میرسد؛ یعنی واجب است مضطر از این مال حرام بخورد تا خود را نجات دهد و ترك آن را جایز
نمیداند و بین شراب و گل و سایر محرمات فرقى قائل نیست .پس اگر عطش پیدا کند که خوف
بر خود پیدا کند ،خوردن شراب جایز بلکه واجب است و همچنین است اگر به غیر شراب ،از محرمات
اضطرار پیدا کند (موسوی خمینی ،بیتا ،ج .)170 :2یعنی از منظر ایشان نهتنها مسئولیّت کیفری متوجّه
مضطر نیست بلکه برای او استفاده از حرام به مرحله وجوب میرسد.
 .2 .3روایات
در خصوص رفع مسئولیّت از مضطر ،روایاتی بیان شده است .در این پژوهش از میان این روایات،
دو روایت -که یکی حدیث رفع و دیگری موثّقه سماعه است -مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد:
 .1 .2 .3امام صادق میفرمایند« :هرگاه مردی به علت تقیّه قسم بخورد درصورتیکه از روی
اکراه و اضطرار باشد به او ضرری وارد نمیشود و فرموده اند :هیچچیزی نیست مگر اینکه خداوند
برای مضطر حالل کرده است» (حرّ عاملى1409 ،ق ،ج.)228 :23
امام خمینی در کتاب الخلل فی الصالة (موسوی خمینی1426 ،ق )19 :و صاحب حدائق (بحرانی،

1405ق ،ج )127 :24ازاینروایت تعبیر به موثّقه نمودهاند .امام خمینی ذیل روایت را بهمنزله کبرای
کلی میدانند که بر صدر روایت که حکم وضعی است منطبق میباشد و میفرمایند :داللت روایت
در شمول برای حکم وضعی اوضح از روایت صحیح است (موسوی خمینی1426 ،ق.)19 :
همچنین ایشان در کتاب الرسائل العشرة داللت این روایت را بر رفع حکم وضعی اظهر میدانند،
زیرا عدم اضرار قسم یعنی عدم تر ّتب اثر و عدم ک ّفاره است (موسوی خمینی1429 ،ق )48 :و این همان
رفع حکم وضعی است و از طرفی در ذیل روایت کلمه «شیء» به کار رفته است و این کلمه در
روایت (قَالَ لَیْسَ شَيْءٌ مِ َّما حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ) نکره در سیاق نفی است که داللت بر
عموم داشته و شامل تمامی محرمات است و داللت بر رفع احکام تکلیفی و وضعی میکند.
 .2 .2 .3امام صادق از قول رسول خدا میفرمایند :از امّت من نُه چیز برداشتهشده :خطا
و فراموشی و آنچه از روی اکراه باشد و آنچه را که نمیدانند و آنچه را که طاقت ندارند و آنچه مورد
اضطرار است و حسادت و تفأل و وسواس فکری در امور آفرینش تا هنگامیکه بر زبان جاری نگردد
(حرّ عاملى1409 ،ق ،ج.)369 :15
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با اهمیّتتر از همه روایات« ،حدیث رفع» است ،زیرا مباحث گوناگون مطرحشده در این حدیث،
ارتباط مستقیم باقاعده اضطرار دارد .آیا اضطرار بهکاررفته در حدیث ،جمیع آثار تکلیفی و وضعی را
شامل میشود یا فقط آثار تکلیفی را برمیدارد؛ به تعبیر دیگر ،آیا منظور از رفعِ حکم ،فقط احکام
تکلیفی است یا شامل احکام وضعی نیز میشود؟
امام خمینی در تنقیح االصول این روایت را صحیحه میدانند و میفرمایند اگرچه أحمد بن
ل کالم است ولی عالمه و مجلسی او را ثقه میدانند و اشکالی در وثاقت او
محمد بن یحیى مح ّ
نیست ،به خاطر اینکه روایات او در ابواب فقه بسیار است (موسوی خمینی ،1385 ،ج .)217 :3درهرصورت
اشتهار حدیث در بین فقها ،اعتماد و عمل آنها به حدیث ،پرداختن به بحث سندی را در این مورد
بینیاز میکند (صدر1408 ،ق ،ج .)222 :3شهید صدر بعد از توضیحات فراوان در مباحث االصول
میفرمایند :حدیث رفع از جهت سند و داللت تمام است« .و قد تحصّلت من تمام ما ذکرناه تمامیّة حديث

رفع التسعة سندا و داللة» (همان.)261 :
داللت روایت حدیث رفع :تمام فقرات حدیث رفع ،ازجمله اضطرار ،نسبت به احکام وضعی و
تکلیفی فراگیر است و موجب ارتفاع جمیع آثار مترتّب بر فعل مکلّف است و هیچ فرقی بین احکام
تکلیفی و وضعی نیست (موسوی خویی1418 ،ق ،ج)234 :5؛ زیرا در این صورت است که ادعای مذکور
در روایت تصحیح میشود وگرنه معقول نیست با وجود ارتفاع موضوع ،حکم موجود باشد و آثاری
همانند ضمان به عموم حدیث ضرری نمیزند.
بنابراین حدیث رفع ،شامل احکام تکلیفی و وضعی هر دو مىشود یعنى هم مجازات و عقوبت
برداشته مىشود و هم احکام وضعی (مثل کفاره) ،زیرا لسان حدیث عام است و دلیلى بر اینکه
حدیث ،اختصاص به احکام تکلیفی داشته باشد نیست.
 .3 .3اجماع
شیخ انصاری میفرمایند :قول امام که فرمودند« :ما من شيء إلّا و قد أحلّه اللّه لمن اضطرّ إلیه» مشهور
است که ضرورتها باعث اباحه محظورات میشود و اخبار در این زمینه آنقدر زیاد است که
قابلشمارش نیست .شیخ ،این سخن را در باب «مسوّغات کذب» بیان کرده و آورده است :بااینکه
دروغ ،کاری حرام است ولی اگر شخصی از روی اضطرار دروغ بگوید مانعی ندارد و حتی شیخ از این
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عبارت استفاده کرده که «و اإلجماع أظهر من أن يدّعى أو يحكى» (انصاری1415 ،ق ،ج )21 :2پس میتوان
اجماع را رافع احکام تکلیفی دانست.
 .4 .3عقل
مطابق قاعده «مالزمه حکم عقل و شرع» در مواردی که آدمی برای حفظ نفس محترم و دفع ضرر،
مجبور به ارتکاب جرم و محرمات شود عقل حکم به رافعیّت احکام تکلیفی و وضعی میکند.

 .4نگرش فقهیِ عامل اضطرار در رفع احکام
گاهى اذن شارع به تصرف ،فقط رافع احکام تکلیفى است امّا نظر به اینکه برخی از ادلّه اضطرار ،به
برخی از موارد فقهی و بعضی حرامها محدودشده است و بهحسب ظاهر و اینکه بسیاری از ادله
اضطرار مانند روایات ،عام هستند بنابراین تمامی احکام الزامی را چه در احکام وضعی و چه در احکام
تکلیفی دربرمی گیرد.
در احکام تکلیفی ،همه فقها اتفاقنظر دارند که اضطرار ،رافع تکلیف و مؤاخذه و مسئولیّت است ولی
در احکام وضعی مواردی استثنائی و اختالفی وجود دارد .مانند مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی
یزدی در کتاب حاشیة المكاسب که شمولیّت حدیث رفع را شامل احکام وضعی نمیدانند زیرا هم
باعث مشقّت بر امّت میشود و هم با امتنان حدیث مخالف است .پس باید مضطر را از حیث آثار
وضعی مسئول شناخت و حکم به جبران خسارت کرد (طباطبایی یزدی1421 ،ق ،ج .)120 :1ولی از کالم
محقق خویی و امام خمینی برداشت میشود که اضطرار رافع جمیع احکام تکلیفی و وضعی
است؛ در ابتدا به کالم محقق خویی اشاره نموده و در ادامه ،دیدگاه امام خمینی را مفصّل ،تحلیل
میکنیم.
 .1 .4دیدگاه محقق

خویی

محقق خویی ،اضطرار را رافع جمیع آثار را دانسته و میفرمایند :هیچ فرقی بین احکام تکلیفی و
وضعی نیست ،البتّه دو مورد را استثناء کردهاند که استثناء ذکرشده ،اصل مدّعا که رافعیت اضطرار
در احکام تکلیفی و وضعی است را مخدوش نمیکند.
ال درجایی که
 .1 .1 .4درجایی که نفی جمیع آثار در اضطرار خالف امتنان بر مضطر باشد؛ مث ً
مضطر ،اضطرار به فروش خانه یا لباس داشته باشد و ثمن آن را در راه معالجه یا امرارمعاش زندگی
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نیاز داشته باشد ،در این صورت اگر حکم به بطالن بیعش شود ممکن است مستلزم ضرر یا مشقت
در حق او و یا حتّی منجر به مرگ شخص مضطر شود (موسوی خویی ،موسوعه1418 ،ق ،ج234 :5؛ و همو،

التنقیح1418 ،ق ،ج.)268 :4
ال درجایی
 .2 .1 .4درجایی که نفی جمیع آثار در اضطرار ،خالف امتنان در حق غیر باشد ،مث ً
که مال غیر را در اثر اضطرار از بین برده و حکم به عدم ضمان برای مال غیر ،مستلزم ضرر برای
مالک مال متلف است و این خالف امتنان است .چون رفع منِّتی است بر امّت ،پس ضمان و مسئولیّت
مالی حاصل از فعل اضطرار به سبب حدیث رفع مرتفع نمیشود (همان).
 .2 .4دیدگاه امام

خمینى

امام خمینی ،خالف امتنان بر مضطر ،ضمان و مسئولیّت مالی حاصل از فعل اضطرار را از طریق
دیگر حل میکنند و میفرمایند:
رفع اضطرار حاکم بر دلیل ضمانِ ید و اتالف است ،برای اینکه موضوع ضمان ید و اتالف ،اخذ،
استیال و اتالف است ولی دلیل رفع ،هردوی آنها را رفع میکند و آنها را بهمنزله عدم قرار
میدهد .البتّه آخذ حتماً باید آن چیزی که اقل محذورین است انجام دهد و اگر قصد تملک کرد
ضامن است و حتی اگر قصد نکرد که مال را به صاحبش برگرداند ضامن است به خاطر اطالق
دلیل ید (موسوی خمینی1427 ،ق ،ج.)392 :2

ایشان میفرمایند :اگر اشکال شود که دلیل رفع ،آنچه را که مضطر به آن اضطرار دارد نفی
میکند ولی ضمان را نفی نمیکند ،پس مقتضای آن ،نفی حکم تکلیفی است و نه وضعی

(همان:

 )393و در پاسخ به این اشکال میفرمایند :معقول نیست که موضوع را بهحکم آن تقییّد بزنیم.پس
رفع ،متعلّق به اخذ است که همان موضوع ضمان ید است نه به اخذ ضمانی .بهعبارتدیگر موضوع
ضمان ،اخذ و استیال است و معقول نیست که موضوع ضمان ،اخذ ضمانی باشد و دلیل رفع ،موضوع
را رفع میکند (همان).
بنابراین از منظر امام خمینی هم حکم وضعی بهنوعی بیانکننده حکم تکلیفی است؛ یعنی
حکم وضعی جعل میشود تا موضوع برای حکم تکلیفی آماده شود .پس وقتی حکم تکلیفی حرمت
رفع شد ،موضوع حکم تکلیفی هم رفع میشود ،در این مورد اگر به علت اضطرار ،حکم شرعی
حرمت تصرف در مال غیر رفع شود ،حکم شرعی وضعی ضمان ید هم رفع میشود (همان).
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مفاد قاعدة اتالف :قاعده اتالف از قواعد مسلّم بین همۀ مذاهب بلکه از ضروریات دین است
(موسوی بجنوردی1419 ،ق ،ج .)25 :2این قاعده در «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» مندرج است .معناى
قاعده این است که هر کس مال دیگرى را بدون اجازة او تلف یا مصرف کند و یا مورد بهرهبردارى
قرار دهد ،ضامن صاحبمال است (موسوی بجنوردى ،1401 ،ج .)3 :1تلف به معنى هالکت و نابودى
است .بنابراین اتالف مال به معناى از بین بردن مال و نابودى آن است (همان ،ج .)7 :1بهعبارتیدیگر،
اتالف ،استهالك مال مسلمان بدون اذن و رضایت او میباشد چه خطایی و چه عمدی و مفاد آن
این است که ضمان به گردن کسی که مال را تلفکرده است (مصطفوی1421 ،ق.)20 :
این قاعده کلی است و مختص به باب خاصی نیست ،بلکه در هر موردی که اتالفی نسبت به
مال محترمى صورت گیرد ،قاعده شامل آن میشود ،چه این اتالف بهصورت غصب باشد و چه
بهصورت رهن ،عاریه ،مضاربه ،اجاره ،ودیعه و یا غیر آن ،چه مستقیماً و بیواسطه باشد و چه با
تسبیب .همچنین این قاعده اختصاص به اتالف اعیان ندارد ،بلکه شامل اتالف منافع و عمل نیز
میشود؛ زیرا منفعت و عمل نیز مال محسوب میشود .بنابراین هرکس منفعت ،عین ،عمل و یا کار
کسی را تلف کند ،ضامن قیمت آن است (جمعی از مؤلفان ،بیتا ،ج .)189 :51همچنین قاعدة اتالف،
تمام مراتب اتالف را نیز در برمیگیرد و اختصاص به مرتبهاى خاص ندارد؛ همۀ مراتب اتالف موجب
ضمان است« .واإلتالف بمراتبه يوجب الضمان» (اصفهانی1418 ،ق ،ج.)336 :1
با این توضیحات مشخص میشود که از منظر امام خمینی اینکه رفع اضطرار ،حاکم بر دلیل
ضمانِ ید و اتالف است درست است؛ توضیح اینکه ،یک قسم از حکومت ،توسعه و تضییق است،
مثالً ادلهاى داریم که مىگوید نماز مشروط به طهارت است حال اگر دلیل دیگری آمد و گفت
«الطواف بالبیت صالة» این توسعۀ موضوع است؛ یعنی آن دلیلی که آمده و طهارت را برای نماز شرط
کرده طواف را هم فرامیگیرد ،دلیل اوّل ،نسبت بین صاله و طهاره را بیان کرد ،ا ّما صاله چه چیزى
است؟ این را متعرّض نبود ،امّا دلیل دوم ،طواف را هم صاله معرفى کرده و مفهوم صاله را توسعه
مىدهد و گاهى هم ضیق مىکند مثلاینکه دلیل دوم مىگوید «صاله المیت لیست بصاله» یعنى نماز
میّت مشروط به طهارت نیست -که نفى حکم کرده ولى به لسان نفى موضوع -در هر یک از این
دو مورد ،دلیل دوم حکومت دارد بر دلیل اوّل (منتظرى نجفآبادى1409 ،ق ،ج.)403 :8
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در اینجا نیز دلیل اضطرار میگوید :هر کس از روی اضطرار به کسی خسارت وارد کرد ضامن
است ،حال اگر دلیل دیگری آمد و گفت «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» این توسعه موضوع است؛
یعنی آن دلیلی که ضمان را برای مضطر شرط کرده ،اتالف مال غیر را به هر نحوی که باشد چه
عمدی یا غیرعمدی فرامیگیرد ،دلیل دوم بهنوعی ضمان مضطر را تحت توسعه خود قرارداده و
مفهوم آن را توسعه بخشید و همینطور است نسبت به دلیل ضمان ید.
مفاد قاعده ضمان ید :مشهورترین حدیثى که فقها و حقوقدانان بهعنوان مستند این قاعده به
آن تمسک کردهاند حدیث معروف نبوى است که فرمود« :على الید ما اخذت حتّى تؤدّيه» (طاهری،

1418ق ،ج .)251 :2به عقیدة حقوقدانان اسالمی ،مقتضای اوّلیّه تصرّف و یا استیال بر مال دیگری،
عالوه بر آنکه شخص ،مکلّف به بازگرداندن عین در زمان بقای آن میباشد (حکم تکلیفی) ،این است
که متصرّف در صورت تلف یا ورود نقص ،در مقابل مالک ،ضامن است که باید از عهدة خسارت وارده
برآید (حکم وضعی) (همان ،ج.)250 :2
همچنین امام خمینی در کتاب البیع خود آورده است:
أمّا اإلباحة الشرعيّة الثابتة باإلجماع ،فال تالزم عدم الضمان ،و المتيقّن منه ثبوت اإلباحة ،ال سلب الضمان ،نظير

إباحة أكل مال الغير لدى الضرورة؛ فإنّ مجرّدها ال يوجب نفي ضمان اإلتالف ،و ال ضمان اليد (موسوی
خمینی ،1388 ،ج.)282 :1

الزمه اباحه شرعیهای که با اجماع ثابت گردیده ،عدم ضمان نیست بلکه قدر متیقّن از اجماع،
فقط ثبوت اباحه است نه سلب ضمان؛ مانند جواز خوردن مال غیر در هنگام اضطرار ،چون صرف
اضطرار و نیاز شدید ،موجب نفى ضمان نسبت به اتالف مال غیر و نفى ضمان ید نمىشود .از این
کالم هم استفاده میشود که امام خمینی ضمان را میپذیرد ولی از باب اتالف و ضمان ید.

 .5نگرش حقوقی عامل اضطرار در رفع مسئولیتها
یکی از موارد حکم وضعی ،بحث ضمانِ شخصِ مضطر است .از کالم امام خمینی در مباحث فوق
استفاده میشود که اضطرار از علل موجّهه جرم باشد ،حال سؤال این است که در این صورت ضمان
مضطر را چه کسی باید جبران کند؟
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منظور از علل موجّهه ،آن عللی است که وقوع فعل زیانبار را توجیه نموده و وصف تقصیر را از
آن میزداید و عامل آن را از مسئولیت مبرّا مىسازد (طاهری1418 ،ق ،ج .)363 :2مانند؛ الف) دفاع
مشروع .ب) حکم قانون و دستور مقامات صالح .ج) اجبار یا اکراه .د) اجراى حق .ه) رضایت زیاندیده1

که در این صورت اگر اضطرار را جزء علل موجّهه جرم بدانیم مرتکب ،مسئولیّت مدنی ندارد ،ا ّما
خسارت زیاندیده چگونه قابلحل است؟ در حقیقت ،فارق اصلی عوامل توجیه کننده جرم و عوامل
معافکننده مجازات همان مسئولیّت مدنی است .به خاطر همین مسئولیّت مدنی که ممکن است
بر مضطر بار شود تصوّر میشود که اضطرار جزء عوامل رافع مسئول ّیت کیفری است ولی از اقوال
فقها بهخصوص امام خمینی این مطلب برداشت نمیشود و ا ّما از مادهقانونی مصوّب قانونگذار
این مطلب برداشت میشود که اضطرار از عوامل رافع مسئولیّت کیفری است .برای مثال به دو نمونه
از آن در قانون مجازات اسالمی و قانون مدنی ضمن تبیین مطلب توضیح داده میشود.
 .1 .5خطر شدید یا قریبالوقوع
در «مادّه  »152قانون مجازات اسالمى (مصوب  )1392چنین آمده است:
هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریبالوقوع از قبیل آتشسوزى ،سیل ،طوفان ،زلزله یا
بیماری بهمنظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم
محسوب میشود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی
با خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره« :کسانی که حسب وظیفه و یا قانون ،مکلف به مقابله با خطر میباشند نمیتوانند با
تمسّک به این ما ّده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند»؛یعنی اگر شخص بهموجب وظیفه
شرعی و قانونی خود در موقعیتی باشد که مستلزم فداکاری و تحمّل خطرات مثل جهاد باشد ،در
این صورت تحت شمول قانون اضطرار قرار نمیگیرد زیرا وظیفه آنها بهطور طبیعی با خطر و تحمّل
آن مالزم است و مضطر در مورد آنها صدق نمیکند (محقق داماد یزدی1406 ،ق ،ج.)146 :4
اضطرار در این مادّه ،رافع مسئول ّیت کیفری است؛ یعنی شخص مضطر را نمیتوان بهعنوان
مجرم مجازات نمود چراکه عنصر قانونیِ جرم اضطراری توسط خود قانونگذار زایل شده است.
 .1بر اساس «مادة  »30قانون مدنی که مىگوید« :هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را
دارد » ...میتوان گفت :مالکی که به تلف مال خویش رضا مىدهد ،خود به ضرر خویشتن اقدام کرده و از این رو
مسئولیّتی متوجه واردآورنده زیان نمیباشد.
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بنابراین مضطر مقصّر نیست و از طرفی مسئولیّت مدنى شخص مضطر چه میشود؟ به نظر میآید
که مضطر ملزم به جبران خسارت نیست ،چون از مسئولیّت مدنی مضطر مطلبی بیاننشده است
ولى با دلیل عقلی باید جبران شود ،لذا میتوان با استناد به قول امام خمینی از باب قاعده اتالف،
او را ملزم به جبران خسارت وارده نمود؛ زیرا مسئولیّت متلف در باب اتالف مبتنی بر تقصیر نیست
تا گفته شود اضطرار رافع تقصیر است.
اما در «ما ّدة  »55قانون مجازات اسالمی سابق چنین آمده بود:
هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتشسوزى ،سیل و طوفان ،بهمنظور حفظ جان یا مال
خود یا دیگری مرتکب جرمی شود ،مجازات نخواهد شد ،مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد
نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره« :دیه و ضمان مالى از حکم این ما ّده مستثنا است».
در این تبصره ،مقنّن جمهوری اسالمی تأکید میکند که «دیه و ضمان مالی از این حکم
مستثنا هستند» یعنی شخصی که مرتکب جرم در حال اضطرار میشود مسئولیّت کیفری ندارد
ولی ضمان مالی او بهجای خود باقی است و دادگاه میتواند چنین شخصی را به پرداخت دیه و
ضمان مالی محکوم کند ،درست است که دیه از مجازاتهای جرائم کیفری است و قانونگذار
میتوانست آن را حذف کند و فقط ضمان مالی مسئولیّت مدنی مضطر را مطرح کند ،پس فعل
مضطر ،در این مادّه نیز رافع مسئولیّت کیفری است ولی چون ما ّده  152در رابطه با ضمان مالی
ساکت است و معلوم میشود که خود شک داشته که فعل مضطر فقط رافع مسئولیّت کیفری است
یا خیر؟ بنابراین آیا مادّه  55سابق که اضطرار را در عداد علل موجّهه جرم دانسته در حالی که
ضمان مالی را استثناء کرده ،به دیدگاه فقهی نزدیکتر است؟ طبق توضیحی که داده شد مسئولیّت
مضطر از باب قاعده اتالف و ضمان ید است.
حتّی در کشورهایی مانند فرانسه و سوئیس نیز به این امر توجه داشتهاند ،برای مثال اگر رانندة
اتومبیلی برای احتراز از تصادم و برخورد با یک انسان ،برخورد با یک اتومبیل در حال توقف را
صر دانستن و درنتیجه مسئول انگاشتن مضطر ،عادالنه به نظر
برمیگزیند در چنین وضعی مق ّ
نمیرسد و از سوی دیگر ،نپرداختن خسارت اتومبیل به زیاندیده نیز با موازین عدل و انصاف
انطباقی ندارد ،لذا در کشورهای مختلف سعی شده که بین هر دو حق جمع نمایند .به همین جهت،
در حقوق فرانسه در عین اینکه شخص مضطر را مقصر ندانسته و از باب مسئولیّت مدنی ،او را ملزم
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به جبران خسارت نمیدانند ،ولى با تمسّک به عناوین دیگر از قبیل «استفادة بدون جهت» مضطر
را ملزم به جبران خسارت مینمایند و در «ما ّدة  »52حقوق تعهدات سوئیس و «مادة  »701قانون
مدنی آن کشور ،عمل مضطر در عین اینکه مشروع تلقی شده است مقرر داشته که برحسب تشخیص
قاضی ،خسارتی منصفانه به زیاندیده بپردازند (طاهرى1418 ،ق ،ج.)367 :2
 .2 .5ضمان مالی
در ما ّده« »328قانون مدنی که همان مفاد قاعده اتالف است ،بهنوعی همانطور که توضیح داده
شد دلیل اضطرار ،حکومت بر این مادّه دارد و این ما ّده ،مفاد دلیل اضطرار را توسعه میدهد:
هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل و قیمت آن را بپردازد اعم از اینکه از روی
عمد تلفکرده یا بدون عمد یا اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند
ضامن نقص قیمت آن مال است.

در این مورد قانونگذار قید «بدون عمد» را آورده و شخص را ضامن آن عین یا منفعت و یا
حتّی نقص قیمت دانسته است ،از این عبارت میتوان اثبات کرد که شخص مضطر ،ضامن است؛
زیرا فرض این است که شخص مضطر از روی عمد مرتکب خسارت نشده است و فقط حالت
اضطراری که برای او پیشآمده باعث شده مرتکب آن عمل شود.
بنابراین از این مثالهای قانونی استفاده میشود که اضطرار فقط رافع مسئولیّت کیفری است
و مضطر باید خسارت وارده را جبران کند ولی با توضیحات آورده شده مسئولیّت مضطر باید بر طبق
قاعده اتالف و ضمان ید جبران شود و این مطلبی است که هم از آیات و روایات و هم از دیدگاه
فقها بهخصوص امام خمینی برداشت میشود.

نتیجه
 .1اضطرار نهتنها رافع احکام تکلیفی ،بلکه رافع احکام وضعی میباشد؛ از آیات شریفه ،رافعیّت حکم
تکلیفی و از روایات بهخصوص حدیث «رفع» که مهمترین مستند شرعی اضطرار میباشد ،رافعیّت
حکم وضعی استفاده میشود ،زیرا حدیث بهصورت عام بیان گردیده و ظهور در آن دارد که احکام
وضعی و تکلیفی از شخص مضطر برداشته میشود.
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 .2از کالم امام خمینی نیز برداشت میشود که اضطرار مطلقاً رافع احکام است و در عداد
علل موجه جرم است ،بنابراین مضطر را از باب قاعده اتالف و ضمان ید میتوان ملزم به جبران
خسارت وارده نمود ،چراکه دلیل اضطرار بر قاعده اتالف و ضمان ید حکومت دارد.
 .3از قانون مجازات اسالمی مادّه  152و قانون مدنی ماده  328چنین برداشت میشد که
اضطرار رافع مسئولیّت کیفری است ولی از ما ّده  55سابق برداشت میشود که فعل مضطر در عداد
علل موجه جرم است ،چراکه ضمان مالی را استثناء کرده است و از این منظر به دیدگاه فقهی و
نظر امام خمینی نزدیکتر است؛ ولی از منظر امام خمینی ،مفاد دلیل اضطرار بر قاعده اتالف
و ضمان ید حاکم است ،بنابراین به نظر میآید که ضمانت شخص مضطر نیز بر اساس این دو قاعده
است زیرا مسئولیّت متلف در باب اتالف مبتنی بر تقصیر نیست تا گفته شود اضطرار رافع تقصیر
است .پس اضطرار هم ازنظر فقهی و هم از منظر امام خمینی در عداد علل موجهه جرم تلقی
میشود.
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جهانگیر ،منصور(  ،)1384قانون مجازات اسالمیمصوب  ،78تهران :موسسه انتشارات آگاه،
چ.34

-

عععععععععععع (  ،)1388قانون مدنی ،تهران :نشردیدار ،چ.17

-

حر عاملى ،محمد بن حسن ( 1409ق) ،وسائل الشیعه ،قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم،
ویرایش اوّل.

-

حسینى زبیدی ،سید محمد مرتضى (1414ق) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت :دار
الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع ،ویرایش اوّل.

-

صدر ،سید محمد باقر( 1405ق) ،دروس فی علم األصول ،بی جا :دار المنتظر ،ویرایش اوّل.

-

عععععععععععع (  ،)1408مباحث األصول ،بی جا :مقرر ،ویرایش اوّل.

-

عععععععععععع (1395ق) ،المعالم الجدیده ،کتابفروشى النجاح.

-

طاهرى ،حبیب اهلل ( 1418ق) ،حقوق مدنى ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،ویرایش دوم.
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عسکری ،رضا ،ماهیت حکم وضعی و تفاوت آن با حکم تکلیفی از منظر اصولیون شیعه ،مجله
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مکارم شیرازى ،ناصر( ،)1374تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب اإلسالمیه ،ویرایش اوّل.

-

عععععععععععع (1427ق) ،دائرة المعارف فقه مقارن ،قم :انتشارات مدرسه امام على بن ابی
طالب علیه السالم ،ویرایش اوّل.

-

منتظری نجفآبادی ،حسین على(1409ق) ،مبانی فقهی حکومت اسالمی ،ترجمه و تحقیق
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موسوی بجنوردى ،سید حسن بن آقا بزرگ(1419ق) ،القواعد الفقهیه ،قم :نشر الهادی،
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-
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-

عععععععععععع (1428ق) ،معتمد األصول ،تقریر و شرح محمد فاضل لنکرانى ،تهران:مؤسسه
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