
 

 

 

 

 

عامل اضطرار در رفع احکام و  تحلیل فقهی و حقوقی

 با رویکردی بر نظر امام خمینی هاتیمسئول

 سید محمد حیدری خورمیزی

 دهیچک

و نقش  یثانو عناوینبه  یه وافرتوجّ عه،یشنواندیش  یاز فقها یکی عنوانبه ینیامام خم

عناوین مهم در فقه و حقوق  از جملهاند. داشتهاستنباط احکام شرعی و مسائل روز جامعه در  هاآن

رفع احکام اضطرار از  آنجاکه ؛کند عنوان اضطرار استاسالمی که از انسان رفع مسئولیت می

 یم وضعکاحرفع ادر  و از طرفی، داردزیادی  تأثیرو قواعد حاکم بر آن  منظر فقهی، حقوقی

پژوهش حاضر با روش تحلیلی، به  وجود دارد. اختالفی بر اساس اضطرار فیم تکلاحکا برخالف

است که از بررسی  شود همانبرداشت می این نتیجه رسیده که آنچه از دیدگاه امام خمینی

تر است که اضطرار، قول به صواب نزدیک اینشود و خصوص از آیات و روایات استفاده میه بهادلّ 

این عامل جرم،  ۀو با توجه به اثبات اضطرار در عِداد علل موجه بودهی وضعتکلیفی و م احکرافع ا

در جبران ضرر وارد صورت مسئولیت مضطر  که در این هسترافع مسئولیت کیفری و مدنی هم 

 و ضمان ید خواهد بود.  اتالف شده از باب قاعده

 جرم. موجهۀاحکام وضعی، احکام تکلیفی، رافع مسئولیت، علل اضطرار،  :هادواژهیکل
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 دیشنامۀ والیتان تخصصی -یعلم ۀدوفصلنام
 1397 بهار و تابستان، 7 ة، شمارسومسال 
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 مقدمه

 الضرورات» یا« فهو حالل الیه مضطّر حرام کل» هدر فقه و حقوق اسالمی، قاعد کاربردی قواعد از یکی

که موضوع در قاعده اول اضطرار و در قاعده دوم ضرورت است. به همین  بوده «المحظورات تبیح

اند را از عوامل رافع مسئولیت کیفری و دومی را از علل موجهه جرم دانسته اوّلیعلت حقوقدانان 

 الیه و در دومی اباحه محظور رّت حرام مضطلی حلیّاوّ ةولی حکم در قاعد (208-187: 1381)وطنی، 

که این دو یک  رسداز عبارات فقها و از اینکه حرام و محظور به یک معنا هستند به نظر می ت.اس

شود که انجام تکلیفیه است که بر فعلی اطالق می سۀزیرا حرام یکی از احکام خم 1قاعده هستند،

پس این  ؛اندو محظور هم عملی است که ما را از آن بر حذر داشته بودهآن ممنوع و دارای عقاب 

 .(همان) دو قاعده مترادف هستند

ء مضطر یشانسان به  بساچه»فرمایند: یمدانند و یمضرورت را اعم از اضطرار  امام خمینی

 . (48 :ق1429 ،ینیخم یموسو) «کند که آن کار اتیان شودیمشود و لکن ضرورت اقتضا ینم

ت اعم ضرور ،منظر امام خمینیاز ی یا حتّ و مترادف باشند این دو قاعده چه  ،درهرصورت

« المحظورات تبیح الضرورات» شود که بر طبق نظر ایشان قاعدهیمبرداشت  اینگونهاز اضطرار باشد که 

 شود.ینمی به ادامه بحث وارد الطمهباز هم . است« فهو حالل الیه مضطّر حرام کل»از اعم 

 گیرد چه احکام وضعی وبرمی در را عام هستند و تمامی احکام الزامی ادله اضطرار بسیاری از

 رافع تکلیف است ولی در نظر دارند که اضطراراحکام تکلیفی همه فقها اتفاق احکام تکلیفی. در چه

                                                             
و يجوز عند الضرورة کما إذا أراد الشهادة »: ندیفرمایم یدانند؛ محقق حلیمعنا م کیاضطرار و ضررت را به  زیاکثر فقهاء ن .1

)محقق حلی، « علیها و يقتصر الناظر منها على ما يضطر إلى االطالع علیه کالطبیب إذا احتاجت المرأة إلیه للعالج و لو إلى العورة دفعا للضرر

در نگاه کردن به مقدار اضطرار  دیبا یمثل شهادت ول ننامحرم نگاه کردبه  رتاست هنگام ضرو زیجا (.213: 2ج، 1408
شود یاستفاده م زیعبارت صاحب جواهر ن از به عورت هم نگاه کند. یدفع ضرر حت یتواند برایمثل پزشک که م ؛اکتفا شود

ه،....... نعم إن ال يجوز له أن يتزوج غیر مضطر إذا کان فیه إتالف لما لو أما المحجوز علیه للتبذير ف»معنا آمده است؛  کیکه هر دو به 

الدنیا أو اآلخرة أو فیهما مقتصرا على ما تندفع  فياضطر الى النكاح جاز للحاکم أو غیره، بل وجب علیه أن يأذن له فیه دفعا لما يلحقه من الضرر 

مگر  ستین زیازدواج او هر گاه باعث اتالف مالش شود جا ،محجور شده ریبه خاطر تبذ یاگر شخص «.به الضرورة مما يلیق بحاله

حاکم  ریو غ اکمد، بلکه حندهیحاکم به او اجازه ازدواج م ریدر صورت اضطرار، حاکم و غ . مضطر به ازدواج شود... نکهیا
که  یبه مقدار ضرورت و به مقدار حاکم ،صورتنیاذن دهند و در ااو هر دو به  ای یو اخرو یویبه خاطر دفع ضرر دن دیبا
 (.191: 29ج، 1404)نجفی،  کندیحال او باشد اکتفا م قیال
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رفع، شمول آن را به  ثیبودن حد یامتنان برتکیهفقها با زیرا که  ؛احکام وضعی نظرها یکسان نیست

امر با امتنان منافات دارد،  نیو ا شودیامت مو مشقت  قهیموجب مض نکهیبه جهت ا ،یاحکام وضع

جبران  دارعهدهمسئول دانسته، او را  یآثار وضع ثیمضطر را از ح ل،یدل نیاند. به همندانسته یجار

 . (120 :1ج، ق1421  )طباطبایی یزدی، اندقلمداد کرده یاز فعل اضطرار یناش انیخسارات و ضرر و ز

اینکه رافع احکام  آیا اضطرار عالوه بر :ها است کهسؤال پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این

گذار اضطرار در چه جایگاهی است؟ آیا تکلیفی است، رافع احکام وضعی نیز هست؟ از منظر قانون

ه جرم در عداد علل موجهه جرم است یا فقط رافع مسئولیت کیفری است؟ اگر در عداد علل موج

خصوص هبفقها از جانب صورت مسئولیت مدنی مضطر را چه کسی باید جبران کند؟ آیا  است در این

 شده است؟ راهکاری برای آن ارائه از دیدگاه امام خمینی

سئولیت رفع احکام و رفع م اضطرار در یرتأث از واضح تصویری ارائهنوشتار حاضر سعی در 

و  ینیمام خما دیدگاه خصوصبهفقهی  هاییدگاهد و مقارنه میان مقایسه راه از کیفری و مدنی

 دارد.  با استناد به آیات و روایات ،مسائلو تنقیح  تبیین با همچنین نظرات حقوقی، همراه

 «اضطرار»ی شناسواژه. 1

در  -عیاعم از احکام تکلیفی و وض-پژوهش تحلیل عامل اضطرار در رفع احکام است  مسئلهچون 

عناوینی مانند:  واضح گردد؛ مسئلهآن حکم  تبعبهتعریف و روشن شود تا  ،ابتدا باید بعضی عناوین

 اضطرار، حکم، حکم شرعی.

. (123 :7ج ،ق1414 ،یدیزب ینیحس) است درماندگى و ناگزیرى ناچارى، احتیاج، به معناى اضطرار

 مصدر اسم ،ضرورت و چیزى، به احتیاج از است عبارت اضطرار»: است آمده العرب لسان در چنانچه

 ضمّ  یا فتح به «ضرّ» ىماده از و افتعال باب . اضطرار مصدر(483، 4ج، 1414 ابن منظور،) «است اضطرار

 فقر، معناى به اول ضمّ با و است دیدگییانز آن معناى و است نفع متضاد اول فتح با ضَرّ. است اول

 اعضا در مشهود آثار داراى و ظاهرى یا باشد معنوى و باطنى اینکه از اعم است؛ سختى تنگدستى،

 فرموده ایشان زبان از و کرده تعبیر ضرّ  به ایوب حضرت بیمارى از مجید قرآن چنانکه جوارح؛ و
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و تویى  رسید که به من سختى و مضرتبخواند که خداى خویش را یاد کن آنگاهایوب را و » :1است

 .(1423 :3ج، 1375 ،اسفراینى) «تر از همه رحیمانرحیم

( 48 :ق1429 ،ینیخم یموسو)دانند یمکه ضرورت را اعم از اضطرار  طبق نظر امام خمینیبر 

 محقق مونهن برای. است لغت اهلموردنظر  مفهوم و معنا همان فقها نزد کلمه این اصطالحى معناى

 :فرمایندیم حلّی

 که بترسد یا باشد داشته را خود هالکت از ترس نخورد چیزی اگر که است کسی مضطر شخص

 نشستن قدرت یا شدبا نمایان او بر هم خستگی یهانشانه و شود یشسفرهاهم از او افتادن دور سبب

 مقدار تا که است جایز وضعیتی چنین در پس برود او شدن تلف بیم که یاگونهبه باشد نداشته

 .(181 :3ج، ق1408 ،یمحقق حل)بخورد  چیزی ضرورت، آن شدنبرطرف 

 ثابته احکام رفع به توان اضطرار اصطالحی را چنین تعریف کرد: حکمیمی بندجمعدر یک 

 مضطّر. شخص برای شدیده حاجت حصولمجرد به هاولیّ عناوین برای

 «احکام شرعی»و « حکم»ی شناسواژه. 2

احکام  نیب کیتفکی حتّ دارد. یادیار زیبس ریدرروند استنباط تأث یاحکام شرع میو تقس فیتعر

ش ها، در تالنآاز  کی هر و توجه به روند استنباط گریکدیها از آن زییتم وضعی و تکلیفی و

 میبشناس یتیّو ماه فیتعر را با ینمونه، اگر حکم وضع یمجتهد اثر خواهد داشت. برا یاستنباط

ها به دنبال نآ استنباط یبرا م،یشو یو با آن نگاه وارد ادلهّ فقه کندیم انیر بکه مرحوم مظفّ

خواهد  گرید یم، سرنوشتیبرو شیپ یبود. اگر با نگاه آخوند خراسان میمستقل خواه لیجعل و دل

)عسکری،  است شدهبیان یفیو تکل یکه در مورد حکم وضع یینظرها گریطور دداشت و همین

1394 :27-42).  

فی با رویکردی به بررسی عامل اضطرار در رفع احکام وضعی و تکلی حاضر مقالهبا توجه به اینکه 

تقسیم حکم  ورا در مورد تعریف  نظر امام خمینی بنابراین، پردازدمی امام خمینی دیدگاهبر 

توان به کتب می، حکامااز  هر نوع اتیبندی و خصوصتقسیم ،یسامانده یبرامدنظر قرارداده، ولی 

 است.  فراترز دامنه این پژوهش مربوط مراجعه کرد که ا

                                                             
 .(83 انبیاء:) وَ أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ .1
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ممّن له أهلیّة التقرير و  -کلُّ مقرَّر و قانون عرفيّ أو شرعيّ»در تعریف حکم آورده؛  امام خمینی

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

حکم عبارت  .(66: 1385)موسوی خمینی، « اإلمامة و الحكومة و اإلمارة و القضاء من األحكام الوضعیّة و الخالفة و

را دارد چه  یگذارقانون تیّکه شان یاز طرف کس یو شرع یعرف یاست از هر مقررات و قانون

لذا رسالت،  ؛ی و مقررات شرعی و عرفی از یکی از این دو حالت خارج نیستباشد چه وضع یفیتکل

مقصود از آن، دیگر عبارتیبه خالفت، امامت، حکومت، امارت و قضاوت از احکام وضعی است.

تکلیفى و وضعى، یا تنفیذ احکام اعم از  -صدور الزام از طرف حاکم شرع به تنفیذ احکام شرعى»

 .(341 :ق1422 ،یخلخال یموسو) است «در مورد خاص -موضوع آن دو

شود که از سوى خداوند براى زندگى مادى یا معنوى دستوراتى گفته مىبه هم حکم شرعى  

 دیگر:عبارتبه. (215 :ق1427 ،یرازیمکارم ش) بشرصادرشده و داراى تقسیمات مختلفى است

 خواه - انسان زندگی تنظیم برای صادرشده متعال خداوند جانب از که تشریعی یعنی شرعی حکم

 وارده هایخطاب البته. است -او بازندگی مرتبط که خارجی ءاشیا برای خواه و شخص خود برای

 (.52 :1ج، ق1405 صدر،) نیست حکم از کاشف تنهاییبه سنت و کتاب در

رو حکم بر ازاین ؛توان گفت واژه حکم در احکام شرعی، همان حکم شرعی استبنابراین می

 همان تکلیفى گردد. احکامتمامی احکام پنجگانه )احکام تکلیفی( و حتی احکام وضعی اطالق می

 شخصی، بندگان در زندگی افعال خصوص در پروردگار سوى از صادرشده هاىفرمان و دستورات

 از دسته این. اباحه و کراهت ،استحباب وجوب، حرمت،: اندنوع پنج بر هستند که... و اجتماعی،

 شرعى احکام از دسته همان وضعی ا احکامباشند امّ مرتبط می بندگان افعال به واسطهبى ،احکام

 زوجیت قبیل؛ از. گردندنمى انشاء مکلفین افعال به نسبت شارع سوى از مستقیم طوربه هستند که

 .(53 :همان)آید می وجود به مرد و زن بین عالقه و ارتباط از که

کننده احکام تکلیفی حکام وضعععی بیانارتباط بین احکام تکلیفی و وضعععی این اسععت که ا

ست؛ یعنی احکام وضعی جعل می شود. مثالًا زوجیت  شود تا موضوع برای احکام تکلیفی آماده 

ضوع برای ست، مو شرعی ا ست یا انفاق زوج تمکین زوجه و وجوب حکم که حکم  ت که ملکیّ ا

ضوع  ست، مو شرعی ا صرف غیر مالکحکم  ست برای حرمت ت پس وقتی . (100 :1395صدر، ) ا

ضوع حکم تکلیفی هم رفع می شد، مو صرف  ؛شودحکم تکلیفی حرمت رفع  یعنی اگر حرمت ت
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شود. یا اگر به علت اضطرار ت مالک است هم رفع میکه ملکیّبرای غیر مالک رفع شد موضوع آن

 شود.حرمت تصرف در مال غیر رفع شود حکم شرعی ضمان هم رفع می ،حکم شرعی

 مستندات عامل اضطرار در رفع احکام. 3

 . آیات1. 3

 این در. نباشند باعاالتّ واجب اولی، احکام از ایپاره شودمی موجب اضطرار، ثانوی عنوان عروضِ

 این. کنندمی داللت اضطرار لحا در احکام تکلیفی رفع به که دارد آیات و روایاتی وجود زمینه،

 .کنندمی تجویز مضطر شخص بر را ماتمحرّ ها،آیه

 عادٍ  ال وَ باغٍ غَیْرَ  اضْطُرَّ  فََمنِ اللّهِ لِغَیْرِ  بِهِ أُهِلَّ ما وَ الْخِنْزِيرِ  لَحْمَ وَ الدَّمَ  وَ الْمَیْتَةَ عََلیْكُمُ حَرَّمَ  إِنَّما. 1. 1. 3

 غیرِ نام را آنچه و خوك گوشت خون، مردار، تنها . خداوند،(173، بقره) رَحِیمٌ غَفُورٌ  اللّهَ إِنَّ َعلَیْهِ إِثْمَ فاَل

 کهدرصورتی شود، مضطر که کسا آنامّ . است کرده حرام شود، گفته آن بر ذبح هنگام به خدا

 است. مهربان و بخشنده خداوند ،نیست او بر گناهى نباشد، متجاوز و ستمگر

فقط نسبت به هم نهاحکام تکلیفی حرمت رفع شده آن ،در این آیه شریفهتحلیل و بررسی: 

 که داللت بر حصر دارد شدهشروع «إنّما» کلمه با آیهکه درست است مات، زیرا محرّ از مورد چهار

 مورد در هاآن که است هایىبدعت از آن نفى هدف بلکه نیست، ماتمحرّ تمام بیان ولی در مقام

 حصر" شودمى استفاده "مانّا" کلمه با آیه از که لذا انحصارى داشتند، حالل هایگوشت از قسمتى

 .(582 :1ج، 1374شیرازی،  مکارم)است  "اضافى

حصر حقیقى و حصر  :شده استبه دو گونه تقسیم« معانى بیان و علم اصول»حصر در علم 

ای که شامل گونهتخصیص موصوفى است به صفتى و یا صفتى به موصوفى، به اضافى. حصر حقیقى:

طور حقیقى، دیگران نشود. حصر اضافى: تخصیص موصوف است به صفت و یا صفت به موصوف نه به

 السالمعلیهمبلکه در مقایسه و نسبت به چیزهاى دیگر، مثاًل انحصار اولى االمر به ائمه معصومین 

ها نیست که دیگران اولى االمر نباشند بلکه اولى االمر زمان همۀو براى حصر حقیقى  صورتبه

 .(161 :1ج، ق1409 ،آبادینجف ی)منتظر ام جور، فقط به آنان منحصر استنسبت به سایر حکّ

 ؛ها استنفی بدعتدر مقایسه و نسبت به نتیجه اینکه آیه شریفه که این موارد را حرام کرده 

 ماتمحرّ همه شامل ترافعیّ طور حقیقی باشد. بنابراینبهبه صفت  تخصیص موصوفنه اینکه 
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 کسانى براى تنها الف: اجازه .است الزم دو شرط حرمت تکلیفیِ احکام ته برای رافعیّالبتّ شود،می

ب:  برای نجات جان باشد.نباشند بلکه جوازی  محرمات این خوردن از بردن تلذّ خواهان که است

 . «بقدرها تقدر الضرورات». نکند تجاوز است ضرورى مرگ از نجاتِ براى که الزم مقدار از

 اللَّهَ  فَإِنَّ لِإِثْمٍ مُتَجانِفٍ غَیْرَ مَخْمَصَةٍ فِي اضْطُرَّ الْخِنْزِيرِ... فَمَنِ لَحْمُ وَ الدَّمُ وَ الْمَیْتَةُ َعلَیْكُمُ حُرِّمَتْ .2. 1. 3

شوند  ذبح خدا نام غیر به که حیواناتى و خوك گوشت و خون و مردار گوشت .(3: مائده) رَحِیمٌ غَفُورٌ

 گناه به متمایل و نرسد دیگرى غذاى به دستشان گرسنگى حال در که هاآن ا.... امّ حرام است.

 است. مهربان و آمرزنده خداوند( حرام بخورند هاىگوشت از که مانعى نیست) نباشند

 گرسنگى معنى ه بهالبتّ ؛است "فرورفتگى" معنى به( لمس وزن بر) «خمص» ماده از مخمصه

 به هنگام یا باشد قحطى هنگام به خواه است آمده نیز شودمى شکم فرورفتگى باعث که شدید

 آن منظوربه یا و آمده اضطرار مفهوم تأکید عنوانبه یا «الثم متجانف غیر»عبارت  .شخصى گرفتارى

 کهآن یا و نشمرد حالل را آن و نکند حرام گوشت خوردن در رویزیاده ،ضرورت هنگام به که است

 منظور عبارت این از معانى این همه است ممکن باشد، نساخته فراهم خودش را اضطرار مقدمات

 .(258-257 :4ج، 1374شیرازی، کارم)مباشد 

مضطر نباید از روی  :فرمایندنیز در اینجا همین مطلب را موردنظر داشته و می امام خمینی

اختیار، خود را در ترك واجب یا فعل حرام گرفتار کند که در این صورت موجب رفع حکم نخواهد 

 .(506 :1ج، ق1428)موسوی خمینی،  شد

 إِلَیْه اضْطُرِرْتُمْ مَا إِلّا َعلَیْكُمْ حَرَّمَ ما لَكُمْ فَصَّلَ قَدْ وَ عَلَیْهِ اللّهِ اسْمُ ذُکِرَ مِمّا تَأْکُلُوا أَلّا لَكُمْ ما وَ. 3. 1. 3

 آنچه کهدرحالی خورید؟نمى شده برده آن بر خداوند نام آنچه از که شده چه را شما»  (.119 :نعام)ا

 «.شوید آن مضطر به خوردن اینکه مگر است؛ شدهبیان برایتان تفصیلبه شده حرام شما بر

حکم ت اضطرار نسبت به. رافعیّ 1 :استفاده استقابلبنابراین از این آیات شریفه دو نکته مهم 

 ک کرد.خصوص روایات تمسّوسیله ادله دیگر بهحکم وضعی باید بهتکلیفی اثبات شد ولی نسبت به

ت از رفع مسئولیّ -پردازیمکه در ادامه به تبیین آن می-کدام از آیات و حتی در روایات . در هیچ2

که شده بلکه سخن در فعل و امر اضطراری مضطر است و بیان ،کیفری مضطر سخن به میان نیامد

که اضطرار در عداد علل موجهه جرم  بدین معناستهر امر اضطراری برای مضطر مباح است و این 

 ت کیفری. است نه رافع مسئولیّ
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گذرد و به مرحله وجوب برای مضطر حکم از مرحله اباحه می ه از منظر امام خمینیالبتّ

عنی واجب است مضطر از این مال حرام بخورد تا خود را نجات دهد و ترك آن را جایز ی ؛رسدمی

خوف . پس اگر عطش پیدا کند که قائل نیستو بین شراب و گل و سایر محرمات فرقى  داندنمی

از محرمات  ،خود پیدا کند، خوردن شراب جایز بلکه واجب است و همچنین است اگر به غیر شراببر 

متوجّه ت کیفری تنها مسئولیّ. یعنی از منظر ایشان نه(170: 2ج تا،)موسوی خمینی، بی کند اضطرار پیدا

 رسد. استفاده از حرام به مرحله وجوب می او بلکه برای مضطر نیست

 روایات .2. 3

شده است. در این پژوهش از میان این روایات،  بیانت از مضطر، روایاتی در خصوص رفع مسئولیّ

 گیرد:مورد تحلیل و بررسی قرار می -قه سماعه استکه یکی حدیث رفع و دیگری موثّ-دو روایت 

که از روی ه قسم بخورد درصورتیهرگاه مردی به علت تقیّ»فرمایند: می امام صادق. 1. 2. 3

چیزی نیست مگر اینکه خداوند ند: هیچه او فرمود شوداکراه و اضطرار باشد به او ضرری وارد نمی

 .(228 :23ج ،ق1409عاملى،  )حرّ« برای مضطر حالل کرده است

)بحرانی، و صاحب حدائق  (19 :ق1426 ،ینیخم یموسو) الخلل فی الصالة در کتاب امام خمینی

منزله کبرای ذیل روایت را به . امام خمینیاندقه نمودهروایت تعبیر به موثّازاین( 127 :24ج ،ق1405

فرمایند: داللت روایت و می باشدمی منطبقدانند که بر صدر روایت که حکم وضعی است کلی می

 .(19 :ق1426 ،ینیخم یموسو)در شمول برای حکم وضعی اوضح از روایت صحیح است 

دانند، داللت این روایت را بر رفع حکم وضعی اظهر می الرسائل العشرة  در کتاب ایشانهمچنین 

و این همان  (48 :ق1429 ،ینیخم یموسو)اره است ب اثر و عدم کفّ زیرا عدم اضرار قسم یعنی عدم ترتّ 

به کار رفته است و این کلمه در  «ءشی»و از طرفی در ذیل روایت کلمه  رفع حکم وضعی است

 بر داللت که است نفی سیاق در ( نکرها حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِءٌ مِمَّ قَالَ لَیْسَ شَيْروایت )

 کند.و داللت بر رفع احکام تکلیفی و وضعی می است محرمات تمامی شامل شته ودا عموم

 خطا: شدهبرداشته چیز هنُ من تامّ از: فرمایندمی خدا رسول از قول صادق امام .2. 2. 3

 مورد و آنچه ندارند طاقت که را و آنچه دانندنمی که را آنچه و باشد اکراه روی از آنچه و فراموشی و

نگردد  جاری زبان بر کههنگامی تا آفرینش امور در فکری وسواس و تفأل و حسادت و است اضطرار

 .(369 :15ج ،ق1409عاملى،  )حرّ
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شده در این حدیث، است، زیرا مباحث گوناگون مطرح «حدیث رفع»تر از همه روایات، تاهمیّ با

 را وضعی و تکلیفی آثار کاررفته در حدیث، جمیعارتباط مستقیم باقاعده اضطرار دارد. آیا اضطرار به

 احکام فقط حکم، رفعِ از منظور آیا دیگر، به تعبیر دارد؛برمی را تکلیفی آثار فقط یا شودمی شامل

 شود؟می نیز وضعی احکام شامل یا است تکلیفی

أحمد بن فرمایند اگرچه دانند و میاین روایت را صحیحه می تنقیح االصولدر  امام خمینی

دانند و اشکالی در وثاقت او کالم است ولی عالمه و مجلسی او را ثقه می محلّ بن یحیى  محمد

درهرصورت  .(217 :3ج ،1385 ی،نیخم یموسو) به خاطر اینکه روایات او در ابواب فقه بسیار است ،نیست

 مورد این سندی را در پرداختن به بحث حدیث، به هاآن عمل و اعتماد فقها، بین در اشتهار حدیث

االصول . شهید صدر بعد از توضیحات فراوان در مباحث (222 :3ج، ق1408)صدر، کند می نیازبی

 حديث تمامیّة ذکرناه ما تمام من تحصّلت قد و»فرمایند: حدیث رفع از جهت سند و داللت تمام است. می

 .(261 :)همان« داللة و سندا التسعة رفع

 و وضعی احکام به ازجمله اضطرار، نسبت رفع، حدیث فقرات تمام داللت روایت حدیث رفع:

ف است و هیچ فرقی بین احکام لّب بر فعل مکآثار مترتّاست و موجب ارتفاع جمیع  فراگیر تکلیفی

 مذکور ادعای که است صورت این در زیرا ؛(234 :5ج، ق1418خویی،  یموسو)تکلیفی و وضعی نیست 

 آثاری و باشد موجود حکم موضوع، ارتفاع وجود با نیست معقول وگرنه شودمی تصحیح روایت در

 زند.نمی ضرری حدیث عموم به ضمان همانند

 عقوبت و مجازات هم یعنى شودمى دو هر وضعی و تکلیفی احکام شامل ،رفع حدیث بنابراین

 اینکه بر دلیلى و است عام حدیث لسان زیرا )مثل کفاره(، وضعی احکام هم و شودمى برداشته

 .نیست باشد داشته تکلیفی احکام به اختصاص ،حدیث

 اجماع .3. 3

مشهور  «إلیه اضطرّ لمن اللّه أحلّه قد و إلّا ءشي من ما»که فرمودند:  قول امامفرمایند: شیخ انصاری می

قدر زیاد است که شود و اخبار در این زمینه آنورات میحظها باعث اباحه ماست که ضرورت

بااینکه  :و آورده است بیان کرده« مسوّغات کذب»را در باب این سخن  ،شمارش نیست. شیخقابل

دروغ، کاری حرام است ولی اگر شخصی از روی اضطرار دروغ بگوید مانعی ندارد و حتی شیخ از این 
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توان پس می (21 :2ج، ق1415)انصاری،  «و اإلجماع أظهر من أن يدّعى أو يحكى» عبارت استفاده کرده که

 ماع را رافع احکام تکلیفی دانست.اج

 عقل .4. 3

در مواردی که آدمی برای حفظ نفس محترم و دفع ضرر،  «حکم عقل و شرعمالزمه »مطابق قاعده 

 کند. ت احکام تکلیفی و وضعی میمجبور به ارتکاب جرم و محرمات شود عقل حکم به رافعیّ

 عامل اضطرار در رفع احکام نگرش فقهیِ . 4

ه اضطرار، به ز ادلّا نظر به اینکه برخی ااست امّ تکلیفى رافع احکام فقط تصرف، به شارع اذن گاهى

ادله  اینکه بسیاری از حسب ظاهر وها محدودشده است و بهبعضی حرام موارد فقهی و از رخیب

احکام  چه در احکام وضعی و چه در تمامی احکام الزامی رابنابراین عام هستند  اضطرار مانند روایات،

 . دربرمی گیرد تکلیفی

ت است ولی مسئولیّ مؤاخذه و رافع تکلیف و ،نظر دارند که اضطرارهمه فقها اتفاق ،احکام تکلیفی در

ی و اختالفی وجود دارد. مانند مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی احکام وضعی مواردی استثنائ در

 هم دانند زیرات حدیث رفع را شامل احکام وضعی نمیکه شمولیّ حاشیة المكاسبیزدی در کتاب 

با امتنان حدیث مخالف است. پس باید مضطر را از حیث آثار  و همشود ت میبر امّت باعث مشقّ

. ولی از کالم (120 :1ج، ق1421 )طباطبایی یزدی،وضعی مسئول شناخت و حکم به جبران خسارت کرد 

شود که اضطرار رافع جمیع احکام تکلیفی و وضعی برداشت می محقق خویی و امام خمینی

مفصّل، تحلیل را  امام خمینیدیدگاه  ،و در ادامهنموده کالم محقق خویی اشاره  است؛ در ابتدا به

 کنیم.می

  دیدگاه محقق خویی .1. 4

فرمایند: هیچ فرقی بین احکام تکلیفی و و می دانسته، اضطرار را رافع جمیع آثار را محقق خویی

که رافعیت اضطرار  اعاصل مدّ ،ذکرشدهاند که استثناء ه دو مورد را استثناء کردهوضعی نیست، البتّ

 .کنددر احکام تکلیفی و وضعی است را مخدوش نمی

درجایی که نفی جمیع آثار در اضطرار خالف امتنان بر مضطر باشد؛ مثالً درجایی که . 1. 1. 4

راه معالجه یا امرارمعاش زندگی  مضطر، اضطرار به فروش خانه یا لباس داشته باشد و ثمن آن را در
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یاز داشته باشد، در این صورت اگر حکم به بطالن بیعش شود ممکن است مستلزم ضرر یا مشقت ن

همو، و ؛ 234 :5ج، ق1418موسوعه،  خویی، یموسو) ی منجر به مرگ شخص مضطر شوددر حق او و یا حتّ

 .(268 :4ج، ق1418، التنقیح

خالف امتنان در حق غیر باشد، مثاًل درجایی  ،درجایی که نفی جمیع آثار در اضطرار .2. 1. 4

که مال غیر را در اثر اضطرار از بین برده و حکم به عدم ضمان برای مال غیر، مستلزم ضرر برای 

ت پس ضمان و مسئولیّ ،تمالک مال متلف است و این خالف امتنان است. چون رفع منِّتی است بر امّ

 .)همان( شودع مرتفع نمیمالی حاصل از فعل اضطرار به سبب حدیث رف

 خمینى دیدگاه امام .2. 4

ت مالی حاصل از فعل اضطرار را از طریق ، خالف امتنان بر مضطر، ضمان و مسئولیّینیامام خم

 فرمایند: و مید نکندیگر حل می

 ،اتالف، اخذو  دیموضوع ضمان  نکهیا یو اتالف است، برا دیضمانِ  لیرفع اضطرار حاکم بر دل

منزله عدم قرار ها را بهکند و آنها را رفع میرفع، هردوی آن لیدل یو اتالف است ول الیاست

است انجام دهد و اگر قصد تملک کرد  نیکه اقل محذور یزین چآ دیه آخذ حتماً بادهد. البتّ می

اگر قصد نکرد که مال را به صاحبش برگرداند ضامن است به خاطر اطالق  یضامن است و حت

 .(392 :2ج، ق1427خمینی،  یموسو) دی لیدل

 ینف داضطرار دار مضطر به آنکه را رفع، آنچه  لیاگر اشکال شود که دل :دنفرمایمی ایشان  

)همان:  یاست و نه وضع یفیحکم تکل ینف ،آن یکند، پس مقتضاینم یضمان را نفلی کند ومی

پس .میبزن دییّحکم آن تقکه موضوع را به ستیفرمایند: معقول ناشکال می نیپاسخ به ا درو  (393

دیگر موضوع عبارت. بهیاست نه به اخذ ضمان دیق به اخذ است که همان موضوع ضمان متعلّ ،رفع

رفع، موضوع  لیباشد و دل یاخذ ضمان ،که موضوع ضمان ستیاست و معقول ن الیضمان، اخذ و است

 .)همان( کندمیرا رفع 

کننده حکم تکلیفی است؛ یعنی بیان ینوعبهحکم وضعی هم  خمینیبنابراین از منظر امام 

شود تا موضوع برای حکم تکلیفی آماده شود. پس وقتی حکم تکلیفی حرمت حکم وضعی جعل می

حکم شرعی  ،شود، در این مورد اگر به علت اضطراررفع شد، موضوع حکم تکلیفی هم رفع می

 .)همان( شودی وضعی ضمان ید هم رفع میحکم شرع ،حرمت تصرف در مال غیر رفع شود
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 است دین مذاهب بلکه از ضروریات همۀ بین مسلّم : قاعده اتالف از قواعداتالف ةمفاد قاعد

مندرج است. معناى « من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»در . این قاعده (25 :2ج، ق1419بجنوردی،  یموسو)

بردارى او تلف یا مصرف کند و یا مورد بهره ةاجازقاعده این است که هر کس مال دیگرى را بدون 

تلف به معنى هالکت و نابودى  .(3 :1ج، 1401، جنوردى)موسوی بمال است قرار دهد، ضامن صاحب

 دیگر،عبارتی. به(7 :1ج)همان،  است. بنابراین اتالف مال به معناى از بین بردن مال و نابودى آن است

باشد چه خطایی و چه عمدی و مفاد آن اتالف، استهالك مال مسلمان بدون اذن و رضایت او می

 .(20 :ق1421، یمصطفو)است  کردهاین است که ضمان به گردن کسی که مال را تلف

 به نسبت یاتالف که یمورد هر در بلکه نیست، خاصی باب به مختص و است یاین قاعده کل

 چه و باشد غصب صورتبه اتالف این چه شود،یم آن شامل قاعده گیرد، صورت محترمى مال

 با چه و باشد واسطهبی و مستقیماً چه آن، غیر یا و ودیعه اجاره، مضاربه، عاریه، رهن، صورتبه

 نیز عمل و منافع اتالف شامل بلکه ندارد، اعیان اتالف به اختصاص قاعده این همچنین. تسبیب

 کار یا و عمل عین، منفعت، هرکس بنابراین. شودیم محسوب مال نیز عمل و منفعت زیرا شود؛می

 ،اتالف . همچنین قاعدة(189 :51ج، تابی، مؤلفاناز  یجمع) است آن قیمت ضامن کند، تلف را کسی

 موجب اتالف مراتب ندارد؛ همۀ خاص اىمرتبه به اختصاص و گیردبرمی در نیز را اتالف مراتب تمام

 .(336 :1ج، ق1418اصفهانی، ) «الضمان يوجب بمراتبه واإلتالف»است.  ضمان

 لیحاکم بر دل ،رفع اضطراراینکه  شود که از منظر امام خمینیبا این توضیحات مشخص می

، ق استیو تضیتوسعه  ،حکومتاز قسم یک  ،درست است؛ توضیح اینکه و اتالف است دیضمانِ 

آمد و گفت ی مشروط به طهارت است حال اگر دلیل دیگرگوید نماز اى داریم که مىمثالً ادله

نماز شرط  یکه آمده و طهارت را برا یآن دلیل ییعن ؛موضوع است ۀاین توسع« الطواف بالبیت صالة»

چه چیزى  ها صالرا بیان کرد، امّ  هو طهاره نسبت بین صال ،گیرد، دلیل اوّلکرده طواف را هم فرامی

را توسعه  هو مفهوم صال همعرفى کرد هطواف را هم صال ،ا دلیل دومض نبود، امّاین را متعرّ ؟است

یعنى نماز « هالمیت لیست بصال هصال»گوید اینکه دلیل دوم مىکند مثلو گاهى هم ضیق مى دهدمى

در هر یک از این  -که نفى حکم کرده ولى به لسان نفى موضوع- میّت مشروط به طهارت نیست

 .(403: 8ج ،ق1409 ،آبادىمنتظرى نجف) دارد بر دلیل اوّلدوم حکومت  دو مورد، دلیل
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هر کس از روی اضطرار به کسی خسارت وارد کرد ضامن  :گویددر اینجا نیز دلیل اضطرار می

 ؛این توسعه موضوع است «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»است، حال اگر دلیل دیگری آمد و گفت 

اتالف مال غیر را به هر نحوی که باشد چه  ،ر شرط کردهیعنی آن دلیلی که ضمان را برای مضط

و  هنوعی ضمان مضطر را تحت توسعه خود قراردادگیرد، دلیل دوم بهعمدی یا غیرعمدی فرامی

 طور است نسبت به دلیل ضمان ید.و همینبخشید مفهوم آن را توسعه 

وان مستند این قاعده به عنمشهورترین حدیثى که فقها و حقوقدانان به: مفاد قاعده ضمان ید

)طاهری، « على الید ما اخذت حتّى تؤدّيه»ست که فرمود: ا اند حدیث معروف نبوىآن تمسک کرده

، یتیال بر مال دیگره تصّرف و یا اساوّلیّ یمقتضا ی،دانان اسالمحقوق ةبه عقید. (251 :2ج، ق1418

(، این است یباشد )حکم تکلیفیآن م یبقاف به بازگرداندن عین در زمان ه شخص، مکلّکعالوه بر آن

خسارت وارده  ةضامن است که باید از عهد ،در مقابل مالک ،ورود نقص یاف در صورت تلف که متصرّ

 .(250 :2ج)همان،  (یبرآید )حکم وضع

 :است آورده در کتاب البیع خود امام خمینی همچنین

 نظير الضمان، سلب ال اإلباحة، ثبوت منه المتيقّن و الضمان، عدم تالزم فال باإلجماع، الثابتة الشرعيّة اإلباحة أمّا

 یموسو) اليد ضمان ال و اإلتالف، ضمان نفي يوجب ال مجّردها فإنّ الضرورة؛ لدى الغير مال أكل إباحة

 .(282 :1ج، 1388 ،ینیخم

 اجماع، از نمتیقّ قدر بلکه نیست ضمان عدم گردیده، ثابت اجماع با که ایشرعیه اباحه الزمه

 صرف چون ،اضطرار هنگام در غیر مال خوردن جواز مانند ضمان؛ سلب نه است اباحه ثبوت فقط

از این  شود.نمى ید ضمان نفى و غیر مال اتالف به نسبت ضمان نفى موجب شدید، نیاز و اضطرار

 پذیرد ولی از باب اتالف و ضمان ید.ضمان را می شود که امام خمینیکالم هم استفاده می

 هانگرش حقوقی عامل اضطرار در رفع مسئولیت. 5

در مباحث فوق  از کالم امام خمینی .یکی از موارد حکم وضعی، بحث ضمانِ شخصِ مضطر است

 هه جرم باشد، حال سؤال این است که در این صورت ضمانشود که اضطرار از علل موجّاستفاده می

 مضطر را چه کسی باید جبران کند؟
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 از را تقصیر وصف و نموده توجیه را بارزیان فعل وقوع که است عللی آن موجّهه، علل از منظور

 دفاع( الف ؛. مانند(363 :2ج، ق1418)طاهری، سازد مى مبرّا مسئولیت از را آن عامل و زدایدمی آن

 1دیدهزیان رضایت (ه حق. اجراى (اکراه. د یا اجبار (ج صالح. مقامات دستور و قانون حکم (ب مشروع.

ا ت مدنی ندارد، امّ مسئولیّ ،هه جرم بدانیم مرتکبکه در این صورت اگر اضطرار را جزء علل موجّ

فارق اصلی عوامل توجیه کننده جرم و عوامل  ،حل است؟ در حقیقتدیده چگونه قابلخسارت زیان

ت مدنی که ممکن است مدنی است. به خاطر همین مسئولیّت کننده مجازات همان مسئولیّمعاف

ت کیفری است ولی از اقوال که اضطرار جزء عوامل رافع مسئولیّ  شودتصوّر میبر مضطر بار شود 

گذار ب قانونقانونی مصوّا از مادهشود و امّ این مطلب برداشت نمی خصوص امام خمینیفقها به

دو نمونه  به مثال برای ت کیفری است.ز عوامل رافع مسئولیّشود که اضطرار ااین مطلب برداشت می

 .شودمی تبیین مطلب توضیح دادهضمن از آن در قانون مجازات اسالمی و قانون مدنی 

 الوقوعخطر شدید یا قریب .1. 5

 :است آمده ( چنین1392اسالمى )مصوب  مجازات قانون« 152ه مادّ» در

طوفان، زلزله یا  سیل، سوزى،آتش قبیل الوقوع ازقریبفعلی یا  شدید خطر بروز هنگام هرکس

ن جرم رفتاری شود که طبق قانو مرتکب دیگری یا خود مال نفس یا حفظ منظوربه بیماری

 رتکابیرفتار ا و نکند ایجاد عمداً  را خطر کهاین بر مشروط شود قابل مجازات نیستمی محسوب

  .باشد داشته ضرورت آن دفع برای و بوده متناسب موجود خطر با

توانند با باشند نمیمکلف به مقابله با خطر می ،کسانی که حسب وظیفه و یا قانون»: تبصره

 وظیفهموجب به اگر شخص یعنی؛«ه از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نماینددّ ک به این ماتمسّ

شد، در جهاد با مثل خطرات لو تحمّ فداکاری مستلزم که باشد در موقعیتی خود و قانونی شرعی

 لخطر و تحمّ با طور طبیعیبه هاآن وظیفه زیرا گیردنمی اضطرار قرار قانون شمول تحت این صورت

 .(146 :4ج، ق1406، یزدی محقق داماد)کند نمی صدق هاآن در مورد و مضطر است مالزم آن

 عنوانبه توانینم را مضطر شخص ت کیفری است؛ یعنیه، رافع مسئولیّ دّاضطرار در این ما

گذار زایل شده است. جرم اضطراری توسط خود قانون چراکه عنصر قانونیِ نمود مجازات مجرم

                                                             
 را انتفاع و تصرف گونه همه حق خود مایملک به نسبت مالکیهر »: گویدمى که مدنی قانون« 30 مادة» اساس بر .1

 رو این از و کرده اقدام خویشتن ضرر به خود دهد،مى رضا خویش مال تلف به که مالکی: گفت توانمی«  ...دارد
 .باشدنمی زیان واردآورنده متوجه مسئولیّتی
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آید شود؟ به نظر میشخص مضطر چه می ت مدنىر نیست و از طرفی مسئولیّبنابراین مضطر مقصّ

 استنشده ت مدنی مضطر مطلبی بیاننیست، چون از مسئولیّ خسارت جبران به که مضطر ملزم

 ،قاعده اتالف باب از توان با استناد به قول امام خمینیولى با دلیل عقلی باید جبران شود، لذا می

 نیست تقصیر بر مبتنی اتالف باب در متلف تمسئولیّ زیرا نمود؛ وارده خسارت جبران به ملزم را او

 .است تقصیر رافع اضطرار شود گفته تا

 :آمده بود چنین سابق اسالمی مجازات قانون« 55 ةمادّ »اما در  

 مال یا جان حفظ منظوربه طوفان، و سیل سوزى،آتش قبیل از شدید خطر بروز هنگام هرکس

 ایجاد عمداً  را خطر کهاین بر مشروط شد، نخواهد مجازات شود، جرمی مرتکب دیگری یا خود

  .باشد داشته ضرورت آن رفع یبرا و بوده متناسب موجود خطر با نیز ارتکابی عمل و نکرده

 .«است مستثنا هدّ ما این حکم از مالى ضمان و دیه»: تبصره

 حکم از این مالی و ضمان دیه» که کندمی تأکید اسالمی جمهوری نمقنّ ،تبصره این در

 ندارد کیفری تشود مسئولیّمی اضطرار در حال جرم مرتکب که شخصی یعنی «هستند مستثنا

و  دیه پرداخت به را شخصی چنین تواندمی دادگاه و است باقی خود جایبه او مالی ضمان ولی

 گذارقانوناست و  کیفری جرائم هایمجازات از کند، درست است که دیه محکوم مالی ضمان

ت مدنی مضطر را مطرح کند، پس فعل توانست  آن را حذف کند و فقط ضمان مالی مسئولیّمی

در رابطه با ضمان مالی  152ه کیفری است ولی چون مادّ ت ه نیز رافع مسئولیّمضطر، در این مادّ

ت کیفری است شود که خود شک داشته که فعل مضطر فقط رافع مسئولیّساکت است و معلوم می

 در حالی کههه جرم دانسته سابق که اضطرار را در عداد علل موجّ 55ه مادّ بنابراین آیایا خیر؟ 

ت تر است؟ طبق توضیحی که داده شد مسئولیّفقهی نزدیکضمان مالی را استثناء کرده، به دیدگاه 

 مضطر از باب قاعده اتالف و ضمان ید است. 

 اند، برای مثال اگر رانندةس نیز به این امر توجه داشتهی در کشورهایی مانند فرانسه و سوئیحتّ

 را توقف حال در اتومبیل یک با برخورد انسان، یک با برخورد و تصادم از احتراز برای اتومبیلی

 نظر به عادالنه ،مضطر انگاشتن مسئول درنتیجه و دانستن رمقصّ  وضعی چنین گزیند دربرمی

 انصاف و عدل موازین با نیز دیدهزیان به اتومبیل خسارت نپرداختن دیگر، سوی از و رسدنمی

 جهت، همین به. نمایند جمع حق دو هر بین که شده سعی مختلف کشورهای در لذا ندارد، انطباقی

 ملزم را او مدنی، تمسئولیّ باب از و ندانسته مقصر را مضطر شخص کهاین عین در فرانسه حقوق در
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 مضطر «جهت بدون استفادة» قبیل از دیگر عناوین به کتمسّ با ولى دانند،نمی خسارت جبران به

 قانون« 701 مادة» و سوئیس تعهدات حقوق« 52 ةمادّ » در و نمایندمی خسارت جبران به ملزم را

 تشخیص برحسب که داشته مقرر است شده تلقی مشروع کهاین عین در مضطر عمل کشور، آن مدنی

 .(367 :2ج، ق1418طاهرى، ) بپردازند دیدهزیان به منصفانه خسارتی قاضی،

 مالی ضمان .2. 5

توضیح داده  طور کهنوعی همانکه همان مفاد قاعده اتالف است، به مدنی قانون« 328»همادّ  در 

 :دهده، مفاد دلیل اضطرار را توسعه میه دارد و این مادّ حکومت بر این مادّ ،شد دلیل اضطرار

 روی از اینکه از اعم بپردازد را آن قیمت و مثل باید و است آن ضامن کند تلف را غیر مال هرکس

 کند معیوب یا ناقص را آن اگر و منفعت یا باشد عین کهاین از اعم یا عمد بدون یا کردهتلف عمد

 .است مال آن قیمت نقص ضامن

را آورده و شخص را ضامن آن عین یا منفعت و یا « بدون عمد»گذار قید در این مورد قانون

 ؛ضامن است ،توان اثبات کرد که شخص مضطری نقص قیمت دانسته است، از این عبارت میحتّ

زیرا فرض این است که شخص مضطر از روی عمد مرتکب خسارت نشده است و فقط حالت 

 آمده باعث شده مرتکب آن عمل شود. اضطراری که برای او پیش

ت کیفری است فقط رافع مسئولیّ شود که اضطراراستفاده می یهای قانونبنابراین از این مثال

ت مضطر باید بر طبق ا توضیحات آورده شده مسئولیّولی ب جبران کندخسارت وارده را  دیباو مضطر 

و این مطلبی است که هم از آیات و روایات و هم از دیدگاه  قاعده اتالف و ضمان ید جبران شود

 شود. برداشت می خصوص امام خمینیفقها به

 نتیجه 

ت حکم رافعیّ ،ریفهباشد؛ از آیات شاحکام تکلیفی، بلکه رافع احکام وضعی می رافعتنها اضطرار نه. 1

ت باشد، رافعیّترین مستند شرعی اضطرار میکه مهم «رفع» خصوص حدیثتکلیفی و از روایات به

صورت عام بیان گردیده و ظهور در آن دارد که احکام شود، زیرا حدیث بهحکم وضعی استفاده می

 شود.وضعی و تکلیفی از شخص مضطر برداشته می
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شود که اضطرار مطلقاً رافع احکام است و در عداد ز برداشت مینی از کالم امام خمینی. 2

 جبران به ملزم توانو ضمان ید می اتالف علل موجه جرم است، بنابراین مضطر را از باب قاعده

 نمود، چراکه دلیل اضطرار بر قاعده اتالف و ضمان ید حکومت دارد. وارده خسارت

شد که چنین برداشت می 328و قانون مدنی ماده  152ه از قانون مجازات اسالمی مادّ. 3

شود که فعل مضطر در عداد سابق برداشت می 55ه ولی از مادّ  کیفری است تیّمسئولاضطرار رافع 

علل موجه جرم است، چراکه ضمان مالی را استثناء کرده است و از این منظر به دیدگاه فقهی و 

، مفاد دلیل اضطرار بر قاعده اتالف منظر امام خمینی ولی از ؛تر استنزدیک نظر امام خمینی

آید که ضمانت شخص مضطر نیز بر اساس این دو قاعده و ضمان ید حاکم است، بنابراین به نظر می

 تقصیر رافع اضطرار شود گفته تا نیست تقصیر بر مبتنی اتالف باب در متلف تمسئولیّ است زیرا

در عداد علل موجهه جرم تلقی  از منظر امام خمینی ازنظر فقهی و همهم است. پس اضطرار 

 شود.می

 فهرست منابع

 قران کریم. -

، ویرایش سوم ،لسان العرب(، ق.1414 ) الدین محمد بن مکرمابن منظور، ابوالفضل جمال -

  بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع.

تحقیق: ،التراجم فى تفسیر القرآن العاجمتاج (، 1375 ) شاهفور بن طاهر ابوالمظفر ،اسفراینى -

 ی.و فرهنگ یانتشارات علم تهران: ،، ویرایش اولنجیب مایل هروى و على اکبر الهى خراسانى

، قم: أنوار الهدی ،حاشیۀ کتاب المکاسب (،ق.1418ی (، محمد حسین )کمپاناصفهانی ) -

 ویرایش اول.

قم: کنگره جهانى بزرگداشت ، المکاسبکتاب (،ق1415 انصارى، مرتضی بن محمد امین ) -

 ویرایش اول.شیخ اعظم انصارى، 

الحدائق الناضرة فی أحکام (، ق ه 1405 ) ،احمد بن ابراهیم آل عصفوربحرانى، یوسف بن  -

، چاپ دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قم: ،العترة الطاهرة

  اوّل.

قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه  ،مجله فقه اهل بیت علیهم السالم ، تا()بی جمعى از مؤلفان -

 ویرایش اوّل.اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم، 
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، تهران: موسسه انتشارات آگاه، 78قانون مجازات اسالمیمصوب  (،1384جهانگیر، منصور)  -

 .34چ

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

قم: مؤسسه آل البیت علیهم السالم،  ،هوسائل الشیع ق(، 1409عاملى، محمد بن حسن ) حر  -

 ویرایش اوّل.

بیروت: دار  ،تاج العروس من جواهر القاموسق(، 1414سینى زبیدی، سید محمد مرتضى )ح -

 ویرایش اوّل.الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع، 

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

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

 .کتابفروشى النجاح ،هالمعالم الجدید ق(، 1395)عععععععععععع  -

قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه  ،حقوق مدنى ق(، 1418طاهرى، حبیب اهلل )  -

 ویرایش دوم.یه قم، مدرسین حوزه علم

 .مؤسسه اسماعیلیانقم: ، المکاسب هحاشی (، 1421) طباطبایى یزدى، سید محمد کاظم -

مجله ، عهیش ونیاز منظر اصول یفیتکل و تفاوت آن با حکم یحکم وضع تیماه ،عسکری، رضا -

 .1394 زیی، پا4شماره ، تخصصى فقه یپژوهان مرکز آموز شها دانش یعلم

شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و ق(، 1408 )جعفر بن حسن محقق حلی، نجم الدین -

  ویرایش دوم.  قم: مؤسسه اسماعیلیان، ،الحرام

 تهران: مرکز نشر علوم اسالمى، ،قواعد فقه (،ق1406محقق داماد یزدى، سید مصطفی) -

 ویرایش دوازدهم.

 انتشارات اسالمیقم: دفتر  ،مائۀ قاعدة فقهیه(،  ق1421 مصطفوى، سید محمد کاظم ) -

 ویرایش چهارم. وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،

 ، تهران: دار الکتب اإلسالمیه، ویرایش اوّل.تفسیر نمونه (، 1374شیرازى، ناصر) مکارم -

 : انتشارات مدرسه امام على بن ابیقم ،دائرة المعارف فقه مقارن ق(، 1427)عععععععععععع   -

 ش اوّل.ویرایطالب علیه السالم، 

 قیترجمه و تحق ،یحکومت اسالم یفقه یمبان (، ق1409)، حسین علىیآبادنجف یمنتظر -

 اول. شیرایو مؤسسه کیهان، قم: ی،و ابوالفضل شکور یمحمود صلوات
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قم: نشر الهادی،  ،هالقواعد الفقهی ق(،1419وی بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ)موس -

 ویرایش اول.

مؤسسه عروج، تهران:  ،قواعد فقهیه (،ق 1401)بن حسنبجنوردى، سید محمد موسوی  -

 ویرایش سوم.

، مترجم حاکمیت در اسالم یا والیت فقیهق( ،1422، سید محمد مهدی)موسوى خلخالى -

 .قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جعفر الهادی،

مؤسسه تنظیم و نشر آثار  :تهران ،االستصحاب (،1385موسوى خمینی)ره(، سید روح اللّه)  -

 .چاپ سوم ،)س(یامام خمین

تنظیم و نشر آثار امام  مؤسسهتهران:، هالخلل فی الصال ق(،1426)عععععععععععع  -

  .دوم چاپ،)س(یخمین

 ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى)س(تهران:، هالرسائل العشر ق(،1429)عععععععععععع  -

 .تهران، چاپ: سوم

 ؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیتهران: م ،ب المحرمهالمکاس ق(،1427)عععععععععععع  -

 ویرایش دوم.قدس سره، 

 ؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ویرایش سوم.تهران: م ،کتاب البیع(،  1388)عععععععععععع   -

ؤسسه متهران: ،محمد فاضل لنکرانىتقریر و شرح ، معتمد األصول ق(،1428)عععععععععععع  -

 .تهران، چاپ: دوم ،)س(یتنظیم و نشر آثار امام خمین

  چاپ اوّل. مؤسسه مطبوعات دار العلم،  :قم ،الوسیله تحریر ،تا()بیعععععععععععع  -

مؤسسه  ی، تهران:اشتهارد یحسین تقوتقریر و شرح ،تنقیح األصول (، 1385)عععععععععععع  -

 .سوم تهران، چاپ، )س(ینظیم و نشر آثار امام خمینت

مقرر میرزا علی  ،التنقیح فی شرح العروة الوثقى ق(، 1418موسوی خویی، سید ابو القاسم )  -

 قم: تحت اشراف جناب آقاى لطفی، ویرایش اوّل.غروی، 

 ، ویرایش اول.قم: مؤسسۀ إحیاء آثار اإلمام الخوئی ،موسوعۀ اإلمام الخوئی ق(، 1418)عععععععععععع  -

دار إحیاء التراث  بیروت: ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ق(،1404)نجفى، محمد حسن -

 ویرایش هفتم.العربی، 

مجله مقاالت و بررسیها، دانشکده الهیات و  ،بررسی فقهی اضطرار و ضرورتوطنی، امیر،  -

 .ش1381 ، سال71شمارهمعارف اسالمی،


