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 ي مدن  تياضطرار در مسئوو ل طیمفهوم وشرا

 

 1ابراهیم قاسمی نژاد 

 2احمد رضا بهنیا فر 

 3مهدی ذوالفقاری

 چکیده

به انجام    ذات  وطب    درونی    رغم میل  را علی  آدم    وسختی گفته میشود که    ی ،تنگناناعالجبه حالت    استیصال  

شده    فرمان  درماندهمالی    پیمان    تقاص  اسالمی به    کیفر  مقررات    55ماده ی    بند  هر چند که در    کاری وادار می سازد.

او قابل انتقاد    تکلیف اجتماعی  عملی انجام می دهد،    ریسک  تحت    فردبه نفع    درماندهاما به نظر میرسد در موردی که  

ونقد مبانی رافعیت آن از جمله    مجاز  استیصال  حکم    ، تحلیل مساله ،تبیین وشرایط    استیصال  است.معنا ومفهوم

در مسئوو   استیصال      یاجتماع   یبسترهاهدف تحقیق حاضر  قرار میگیرد.  مطالعه    مباحثی است که دراین مقاله مورد  

  یاطالعات مطالعات کتابخانه ا  یاست و روش گردآور  یلیتحل  -یفیحاضر توص   قیروش تحقاست و    اجتماعی    ت یل

 در   استیصال      حالت های گوناگونو طبق یافته های تحقیق،    است   یبردار  شیاطالعات ف  یاست و ابزار گرداور

  خسارانثالث،    از  خساران    دفع  برای   غیر  به  خساراناز خود،    خساران  به غیر برای دفع    خسارانشامل    تکلیف اجتماعی

 استیصالاختالف  نظر در اثر  است و    دیگری  از  خساران    دفع  برای  خود  به  خساراناو و   از  خساران   دفع  برای  غیر  به

از    خساران  عادالنه است  واز طرف دیگر تحمل    تکلیف    از     درمانده  از طرفی معاف کردن    تکلیف اجتماعی  در  

 حیتصر  مقررات  گردد در    یم  شنهادیلذا پ.  از دیگری چندان موجه نیست   خساران  سوی زیان دیده و به خاطر دفع  

  ی ماده ا   اجتماعی   تکلیف    مقررات  مبنا بهتر است به   ن ی. بر اریخ ای است    اجتماعی    تکلیف  رافع   استیصال شود که  

اضافه شود   یاسالم کیفر مقررات  152به ماده  یا بند الاقل  ایاست و  اجتماعی  تکلیف رافع  استیصالاضافه شود که

 .   دیاشاره نما درمانده  اجتماعی  تکلیف و به عدم 

 

 .درمانده  اجتماعی   تکلیف  ؛   کیفری تکلیف  ،  اجبار ، استیصال  کلید واژه: 

 
 دانشجوی دکتری فقه وحقوق اسالمی دامغان ،ایران  1

 )نویسنده مسئول( استادیار دانشگاه آزاد اسالمی دامغان،ایران 2

 دامغان،ایرانعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد  3
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   مقدمه 

واقع    اتکا  مورد    باب های گوناگون  مشهور فقهی هستند که در    مقررات  از عناوین ثانوی و  اجبار  و    استیصال  

  حرج وحل مشکالت فردی واجتماعی دارند.با این حال این عناوین از سوی   برطرف سازی  میشوند.ونقش موثری در  

شده است    فردمستقل ومنسجم قرار نگرفته وحدود ضوابط اعمال آن م  مطالعه    ی امامیه مورد  دانشمندان علم شریعت  

  مقررات    نهادن  واقع میشوند ومنشاء یا سند    اتکا   بی جهت مورد  ویا اجرای آن    مقررات    نهادن   از همین روگاه در مقام  

این    مفهموم  یا صدور آرای قضایی میگردند مقاله حاضربا هدف برداشتن گامی در جهت پر نمودن این خال به معرفی  

ت.معرفی  وقلمرو اجرایی هر دو عنوان یکی اس  مفهموم  آن دو پرداخته ونشان داده است که    مستندهادو عنوان وبیان  

  فرد م  استیصال    ،اختیار یا الزام ناشی از حالت    صالح    و    اجبار  ،مقایسه    استیصالضوابط وشرایط و اسباب وموجبات  

 از دیگر مباحث مقاله است.  استیصال ومعرفی برخی مصادیق فقهی مبتنی بر قائده استیصال بودن یا نوعی بودن 

  کرده   رابیان  آن   آثار  و  استیصال  شرایط  صرفاً  نماید   ارائه  استیصال  از   تعریفی  اینکه  بدون  اسالمی  کیفر  مقررات 

 در  ولی بود دانسته کیفری تکلیف  رافع را ستیصالا   55درماده  گذارمقررات  ،گذشته   اسالمی کیفر مقررات  در. است 

  دانها  قوانین یکسری   میان این حال با «مستثناست  ماده این فرمان  از مالی پیمان  و  تقاص .>>آن مقرر داشته بود بند

  به   قائل  برخی و  تکلیف  به  گروهی قائل  و داشت   وجود اختالف نظر ،درمانده  تکلیف  عدم یا تکلیف  خصوص در

 گذشته    مقررات   55ماده  درون مایه    گذار مقررات    (1392اسالمی جدید)  کیفر  مقررات    تالیف  در.  بودند  تکلیف    عدم

  مقررات     مطابق  تغییری  کمترین  با  بوده  درمانده    فردکیفری    تکلیف    عدم  و  استیصال  تحقق  شرایط  به  راجع  که  را

 .نمود حذف  میگذاشت، باقی درمانده  عهده  بر را مالی پیمان  و تقاص  که ماده این بند  اما است  آورده گذشته

در   آیین  مشهور است.هر چند این    مقررات  ز  ا  <<الیه فهو حالل  درمانده  کل حرام  >>میگوید:  استیصال  آیین 

  مستقل و منسجم قرار نگرفته است. در   مطالعه    سراسر فقه دارای کاربرد وآثار عملی است اما در کتب فقهی مورد  

  وشرایط آن را بیان کرده است به چشم نمی خورد وفقط به چند مصداق   استیصالاسالمی ماده خاصی که    کیفر  مقررات

  سوره بقره و حدیث   173نیازی ) مانند آیه    مستندها  مجازاشاره شده است.باید توجه داشت که در منابع    استیصال

 استیصال  اژه  اسالمی و  کیفر  مقررات  وجود دارد که ادامه بیان خواهد شد.هرچند در    استیصال  در مورد   ( برطرف سازی

را بیان می کند    استیصالعامل    واقعیت را پیش بینی کرده است ،در  اجبار  که عامل     مقررات  آن    55بکار نرفته اما ماده  

 یکسری   یکسان دانسته است .در  را    اجبارو  استیصال  گذار ایرانمقرراتدانها  قوانین  یکسریزیرا بر خالف نظر گروهی از

  استیصال   یاد میشود اما در فقه با واژه  اجبار  با عبارت    "کیفری معموال  تکلیف  موضوعه از این عامل سا لب    قوانین

دو واژه تفاوت  ی نشان میدهد که بین این  قوانین  یکسری     مورد اشاره قرار گرفته است.دقت در نوشته های فقهی و

 پس  دارای احکام فراوانی است که پرداختن به همه آن موجب اطاله کالم می شود.  استیصال    اساسی وجود ندارد.
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دراین نوشتار قصد بیان تفصیلی همه این این احکام را نداریم.بلکه ضمن اشاره کلی بیشتر به مواردی می پردازیم که  

؛  استیصال    ؛ رابطه  استیصال    فقهی    مجاز      حکم      مطالعه    مورد اختالف بوده ونیاز به تحقیق مبسوط تری دارند.ازجمله  

 می باشد؟ درمانده  اجتماعی  تکلیف  از جمله علل رافع  استیصال  واینکه   اجبار و

  مسئله بیان

  بصورت   چه  گذاشته   ما  عهده   بر  راهنما   که   الزاماتی  و  شده  منع   که   چیزی   یعنی  محضور  «المحظورات  تبیح  لضرورات

  آن   در  که  است   التیح   خساران  و  باشد  می  یقوانین  یکسری  مقررات  از  یکی  استیصال  آیین  نهی،  بصورت  چه  و  امر

 و  خشنودی    عدم  وجود  با  آدم      که  باشد  می  ای  گونه  به  عمل،  یک  انجام  برای  شرایط    ولی  ندارد،  وجود  ارعاب  

  خاصی  رضای  و  قصد   روی  از  ولی  خود،  درونی      میل  برخالف      را  کار  آن  ،شرایط    در  آن  هگذشت    به  کار  آن  به  تمایل

  وجود   باب  این  در   زیادی   آیات   و  باشد  می   شده  پذیرفته  اصلی   استیصال  اصل  اسالم  قوانین  یکسریدر.دهد  می  انجام

  موجب  که  کرد  ذکر   توان  می  کلی  طور  به  که  است   اباحه  اسیاب  با  هموج  عوامل  و  علل   مصادیق  از  استیصال      و  دارد

  در   مزبور  فعل  شرایط    آن  وجود   با  که  نحوی  به.  گردد   می  اجتماعی  ضد  ارادی  فعل  یک   یمقررات    وصف   شدن  زائل

 .گردد می بزه  حققت و تصرف   موجب  شرایط  آن کمبود   و تلقی تکلیف با حق  یک اعمال جهت 

مصوب      با محمود  شناسد  می  بزه     عادی   شرایط  در  که  را  اعمالی  گذارمقررات    موجهه  عوامل  مورد  در  ترتیب   بدین

 یمقررات    عنصر  کردن   زائل  با  واقع  در  و  کند  نمی  کیفر  و  ندانسته  جمرم  خاص  شرایط  تحت   دیگر  یمقررات    مشن  شدن  

  از   بلکه  نیست   بزهکار    فرد  در  یت موظف      عوامل رافع  واقعیت     در  عوامل  این.شناسد می  موجهه  را  بزه کارانه    اعمال

  موضوعی   جنبه   که  هستند  کیفیائی  بزه     موجهه  گردد.عوامل  می   بر  انجام دهنده    فعل  به  نتیجه  ولی  است   گذارمقررات    نظر

  نظر  از چه کلی طور  به را بزهکار    و بزه  ذات  ،بزه  یمقررات  عنصر شدن زائل علت  به که دارند خارجی و عینی و

  عدم   عینی  اسباب  گاه   عوامل  و  جهات  این   به  که  سازد   می  منفی  شریک  با  معاون  لحاظ  چه   از  و  مباشر   و  انجام دهنده

 شکل  از  مانع  بگذارد  تأثیر  جا  هر  و  کند  می  بزه    برطرف سازی    فاعل  از  عینی  های  سبب   گوینداین  می  هم  تکلیف  

 در  ولی  است،  کرده  بینی  پیش  کیفر  مقررات    در  را   متولت   عینی  اسباب  گذارمقررات    همه  این  با.  شود  می  بزه    گیری

 تکلیف     عذود  تغیر  به  نوبت   تا  شود  نمی  واقع  تقعجری  اساة  که  دانست   باید  خاص  شرایط    در  بزه    ارتکاب  و  فرض

 همانطور   و  کرد  خواهیم  مطالعه      کشور  دو  هر  قوانین  یکسری      طبق  بر  را  استیصال      شرایط   ضمن  در.  برسد  جزایی

   تکلیف     نیز  انگلیس  کیفری  قوانین  یکسری      بود  داده  قرار  را  مالی  پیمان    گذشته    ا.م.  ق  55  ماده  بند    ایران  در  که

 مقررات     در  گذشته    اسالمی  کیفر  مقررات    55  ماده  ذیل  بند    اکنون  ولی.  است   داده  قرار  درمانده    فرد  برای  را  اجتماعی

 کشور  دو  هر  در  گذارمقررات  .  است   شده  بینی  پیش  متفاوت  ماهیتی  با  دیگر  ای  بند   و  شده  حذف  جدید  اسالمی  کیفر

لذا تحقیق حاضر در   .است   گردانیده  پیچیده  را  ستیصال  مسئله  این  که  داده  قرار  درمانده  فرد  برای  را  ابهاماتی  سری  یک

و لذا با توجه    چیست؟  اجتماعی    تیدر مسئوو ل  استیصال  یاجتماع  یبسترهاپی پاسخگویی به این سوال است که   

 به سوال پژوهش دو فرضیه به شرح زیر ارائه شده است. 
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  خساران از خود،    خساران  به غیر برای دفع    خسارانشامل    اجتماعی    تکلیف    در    استیصال    گوناگون حالت های 

 از   خساران    دفع  برای  خود  به  خساراناو و    از  خساران    دفع  برای  غیر  به  خسارانثالث،    از  خساران    دفع  برای  غیر  به

 دیگری است. 

عادالنه است  واز   تکلیف  از   درمانده از طرفی معاف کردن  اجتماعیتکلیف در  استیصالاختالف  نظر در اثر

 از دیگری چندان موجه نیست  خساران از سوی زیان دیده و به خاطر دفع  خساران طرف دیگر تحمل 

 

   موضوع پیشینه

  این   انجام دادند. در  اجتماعیتکلیف      در  استیصال      ( تحقیقی تحت عنوان نقش1397مظلوم رهنی و رجب زاده )

   وتفاوت  استیصال    تحقق  شرایط  و  استیصالمجاز    حکم    ،اجتماعی    تکلیف      در  استیصال      نقش  چون  مطالب   به  تحقیق

  بحث مورد  اجتماعی    تکلیف      مبانی  و   جزایی  تکلیف      و اجتماعی    تکلیف      اشتراکات  و  تفاوت  ،استیصال      و   اجبار

  ی قوانین  یکسری  و   فقهی  مطالعه    ( تحقیقی تحت عنوان  1396ابهری ، فرزانگان و ظهوری)    ..است   گرفته   قرار  مطالعه    و

   در این تحقیق مفهوم، شرایط، آثار و مصادیق انجام دادند.    اجتماعی     تکلیف      در  آن  تاثیر   و   استیصال      شرایط   و  مفهوم

  تطبیقی   ( تحقیقی تحت عنوان مطالعه1395آبادی )مسیح  .  قرار گرفت   مطالعه    ، مورد  اجتماعی  تکلیف    در    استیصال

  از   ایران  جزایی  قوانین  مطالعه      نشان داد  یافته  آلمان انجام داد..    و  انگلستان  -ایران  جزای  قوانین  یکسریدر  استیصال

 مقررات     این  مصوب شدن      زمان   از  که   اسـت   آن  بیانگر   ، 1352  سال  همگانی      کیفر  مقررات    مصوب شدن      زمان

 تکلیف     رافع  علل  از  جزئی  همچنان  دفاع  این  و  نشـده  انجـام  دفـاع  این  درون مایه    و  متن  در  تغییری  هیچ  تاکنون،

( تحقیقی 1382پارساپور ) است .  شده  تکرار  بعدی  قوانین  در  مکرراً  مذکور  مقررات    در   موجود  متن   و  محسوب،   کیفری

  تعهدات   موارد،  برخی  در   تواند  می   استیصال      مدنی انجام داد.  تکلیف      قوانین  یکسری      در  استیصال    تحت عنوان  

  قرار   مطالعه  مورد  مدنی  مسوولیت   چارچوب  در  را آنها  توان  نمی  که  تعهداتی.  کند  ایجاد  اشخاص  بعضی  برای   دیگری

 این  بررسی  ضمن  تا  کرده  تالش  نگارنده.  گرفت   کمک  تعهد  ایجاد  مبانی  دیگر  از  آنها  توجیه  برای  باید  بلکه  داد،

 .نماید برطرف دارد وجود زمینه این در که را ابهاماتی امکان، حد در موضوع،

 تحقیق روش

تحق توص  قیروش  گردآور  یلیتحل  -یفیحاضر  روش  و  ا  یاست  کتابخانه  مطالعات  ابزار    یاطالعات  و  است 

 است .  یبردار شیاطالعات ف  یگرداور

 چارچوب نظری

 استیصال  مفهوم 
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( و در اصطالح 7/ 2  ، 1383فیومی،    ؛   45/ 8ق،1408و اجبار است )ابن منظور،    ناعالج  اج،ی احت  ی، به معنااستیصال   

 ی جا ماندن در سفر  ای و    یماریاز ب  اضطراب  آن،    قی است که از جمله مصاد  یتلف جان  اضطراب،استیصالمالک تحقق  

 .  (181/ 3 ق،1408 ،یشود )محقق حل یاز تلف منته اضطراب  است که به 

  ناصحیح   فعل    یرا به سو   انجام دهنده  تحمل،    رقابلیو غ  زیآم  ارعاب      طیاست که در اثر شرا  یصفت  ،واقعیت   در  

  مفهموم   به    یستی با  استیصال(. در کنار مفهوم  88،  1383  ک،ی ب  ی عل  ی عبدالله  ؛   125/ 4  ق،1405کشاند )محقق داماد،    یم

  استیصال     تفاوت    نیتوجه نمود. بارزتر  گریکدیو تفاوت آنها با    همگانی    و منفعت    همگانی      صالح    ،  اجبار  ،  اجبار

  ی. به گونه اردیگ   یقرار م  یاستیصال  طیآن، شرا  ی، به جا استیصالاست که در  اجبار  مکره در    فرددر وجود    اجبار  با  

  مفهوم   ی شده، برخ  استیصال  که از  یفی. با توجه به تعرست ی ن  یخاص  فردبه    ارتباط    قابل    ،یطیشرا   نیکه تحقق چن 

اند  دهیدو اصطالح گرد نیقائل به تفاوت ا ی( و برخ 428/ 36ق، 1404 ،ینموده اند )نجف یتلق کسانیرا با آن  اجبار

انجام آن باشد،    ی، مقتض اجبار    ینشود، ول  درمانده    یزیبه چ  ی آدم    است، چه بسا    استیصال    اعم از    اجبار  و در واقع،  

که ترک    نیا  ایو    دیآ  دیپد  یحکومت اسالم   سی به حوزه مسلمانان و با رئ  یخساران  همان طور که اگر در ترک آن  

  ی و اجتماع  یبه فرد  استیصال      می( . با توجه به تقس48ق،  1420  ،ینیگردد )خم   یآن موجب هتک حرمت مقام محترم

تلف    اضطراب   نتوان تنها بحث   دیشا ،یاجتماع  استیصال   خست آن که در  توجه نمود. ن  ی ستیبا  زین  گر یبه دو نکته د

با بلکه    استیصال    با    اجبار  آن در نظر گرفت که خواه ناخواه، مفهوم    یرا برا  ی تر  عیوس  رهیاد  دیرا مطرح نمود، 

 یاست، اما نم  همگانی    و منافع    صالح    از    ریاگرچه غ  یاجتماع  استیصال    گره خواهد خورد. دوم آن که    یاجتماع

در نظر   ، یماعاجت  استیصال    بلکه از جمله عوامل تحقق    د،یگرد  گریکدیبا    مفهموم    نیتوان قائل به عدم ارتباط ا

 است.  یو منافع اجتماع همگانی   صالح  گرفتن 

 استیصال     مجاز   حکم   

از   شریعت    برخی  علم  توجیه  دانشمندان  )کتابمجاز    حکم  به    استیصال  برای  فقهی  اجماع  -سنت - اربعه 

سوره بقره    173است ازجمله آیه    استیصال  وعقل(تمسک جسته اند.در قران کریم آیاتی وجود دارد که ناظر براحکام  

آیه    145و  119سوره مائده،آیه    3،آیه   انعام  و  ،سنت    استیصال      آیین  سوره نحل.دومین مستند فقهی    115سوره 

برطرف   روایاتی از پیامبر )ص( وامامان معصوم نقل شده است که مهمترین آنها حدیث    یصالاست    است.در مورد  

است که از پیامبراکرم  )ص(روایت شده است.در این حدیث پیامبر )ص( فرموده است: نه چیز از امت من  که    سازی

در این مورد    دانشمندان علم شریعت    ،اجماع است.استیصال    است. دومین دلیل فقهی    استیصال    یکی از آن نه چیز،

است که از غذا یا آب دیگری بنوشد ومی گویند اختالفی    مجاز  شود برای او    درمانده  اتفاق نظر دارند که اگر کسی  

استدالل کرده   دانشمندان علم شریعت  ،عقل است.برخی از استیصال  دراین زمینه وجود ندارد. چهارمین دلیل فقهی 

 (. 103،2،1421تسخیری،)میشود  برطرف سازی  حرمت    فرمان  استیصالعقلی است ودر هنگام    آیین   یک    استیصالاند که
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 استیصال  شرایط 

  میکند به دیگری   ارعاب    که او را   ریسکی  برای اجتناب از   فرداوضاع واحوالی است که    یکسری    استیصالگفتیم

  دانشمندان علم شریعت  وارد مینماید.برای تحقق این اوضاع واحوال شرایطی الزم است که با توجه به کتب   خساران

آن میتوان این شرایط را در پنج شرط   بند  اسالمی جدید و  کیفر مقررات    152ونگاهی به ماده    دانها  قوانین  یکسری    و

 میشود:  هر یک از آنها پرداخته مطالعه  به  "خالصه نمود که ذیال

 نزدیک فعلی یا  قوی   ریسک بروز 

  ی فرداست. به عبارت دیگر زمانی  به    قوی    ریسک  الزم است وجود    استیصالاولین شرطی که برای تحقق  

میکندجزئی   ارعاب    را    فردکه    ریسکی  وغیر قابل تحمل شود.پس اگر  قوی    ریسکی  خطاب میشود که دچار    درمانده

آن   بودن    قوی  به    دانشمندان علم شریعت    نمیباشد.  درمانده    فردوقابل تحمل باشد  قابل تحمل     و  ریسک  وغیر 

باشد ونمیتوان   نزدیک  به دیگری میشود باید فعلی یا    خساران  که مجوز زدن    ریسکی  همچنین  اشاره کرده اند.  اضطراب

بیان کرده   استیصال    در مبحث    دانشمندان علم شریعت    وارد کرد.  خساران  احتمالی به دیگران    ریسک ها      اتکا  به  

ایجاد میشود باید درنتیجه علم یا ظن یا احتمالی که منشاء عقالیی داشته باشد،باشد    درمانده   ی که برای  اضطراب    اند که  

 شد.  انجام دهنده وبه مجرد وهم واحتمال نمیتوان فعل حرام را 

 استیصال    را برای تحقق    قوی     ریسک  بودن    نزدیک  فعلیت یا    دانشمندان علم شریعت    پس میتوان گفت که تمامی  

  نزدیک   اسالمی جدید به فعلی یا    کیفر  مقررات    152ماده    تالیفگذار ما نیز به تبعیت از فقه در  رراتمق  الزم دانسته اند.

 اشاره کرده است.  قوی  ریسک بودن 

 ایجاد نشده باشد درمانده   قصد از  ریسک 

او    قصدزده از    خساران  که برای دفع آن به دیگران    ریسکی  نماید که    اتکا    استیصالمیتواند به    فرددر صورتی  

ی را برای خود ایجاد نماید نمیتواند استیصال    ی خویش شرایط وموقعیت  قصدی با اقدام  فردایجاد نشده باشد.لذا اگر  

نیز این شرط را متذکر شده اند وبیان کرده    دانشمندان علم شریعت    بهرمند شود.   استیصال    در حالت    راهنما  از اذن  

باغی وعادی باشد که در این صورت    درمانده    فرداست از همه محرمات تناول کند مگر اینکه    مجاز    درمانده  اند برای  

در    <<غیر باغ وال عاد>>برای توجیه آن به عبارت    دانشمندان علم شریعت    نیست از محرمات بخورد.  مجاز  برای او  

 (. 145،4،1385مینماید.)محقق داماد، اتکا سوره بقره  173آیه 

 الزم است که   اجتماعی    تکلیف    دانان بیان نموده اند برای ایجاد    قوانین  یکسری    البته همانطور که برخی از  

 (. 145،4،1385باشد)کاتوزیان، انجام دهنده  بزه ی یا قصدی که ایجاد شده ناشی از اقدام خساران

او نیز    بزه   ایجاد نشده بلکه باید در نتیجه    درمانده    قصداز    ریسک  نه تنها نباید    استیصال    برای تحقق    پس 

به سود خود بهره    استیصال    باشد او نمیتواند از احکام    درمانده    بزه  که ایجاد شده در نتیجه    ریسکی  نباشد.پس اگر  
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به ورود    ناعالجی با اطالع از نقص فنی  خودرو آن را در خیابان براند ودر نتیجه همین نقص  فردببرد.برای مثال : اگر  

 او بوده است.  بزه شناخته شود زیرا خسارت وارده ناشی از همین  درمانده به خسارت دیگری شود نباید 

  "ا قصدرا    ریسک  بر اینکه     الزمه    .......م>>ارت  به این شرط با عب   152اسالمی جدید در ماده    کیفر  مقررات 

خارجی نیز    قوانین  یکسری    نباشد در  درمانده    بزه  ناشی از    ریسک  اشاره کرده است.این که    <<ایجاد نکرده باشد

آلمان، فرانسه وآرژانتین این شرط    اجتماعی    قوانین  یکسری    کامن الو و    قوانین  یکسری    پذیرفته شده است. در  

  اگر >>است مقرر میدارد:  استیصال    که در خصوص    228آلمان در ماده    اجتماعی    مقررات    "پیش بینی شده است. مثال

 (. 65،1382)توسلی،<<خواهد بود  موظف  (ناشی شده باشد زیان زننده  درمانده خود)   بزه از  ریسک

 باشد ریسک با  فراخور  درمانده اقدام 

   ریسک انجام میدهد باید با  ریسک برای دفع  درمانده آن است که اقدامی که  استیصال  دیگر حالت  الزمه  از 

استیصال انجام   می تواند در حالت   <<الضرورات تبیح المحظورات>> آیین بر طبق  درمانده باشد.اگر چه   فراخور

انجام  فعل حرام را  ریسک با  فراخور و اجبار فعل حرام شوداما در این اقدام آزاد نیست و باید در حد  دهنده

دیگری   ینآی  <<الضرورات تبیح المحظورات>>  آیین  در کنار   دانشمندان علم شریعت  شود. به همین دلیل  دهنده

  و ریسک با  فراخور باید  درمانده کرده اند که براساس آن اقدام    نهادن را  <<الضرورات تتقدر بقدرها >>به نام 

  ،حسینی155،1،1418خویی،، موسوی1،224،1411باشد)موسوی عاملی، ارعاب 

 (. 84،2،1412،اسدی حلی،431،36،1404جواهر،،صاحب  78،1428،مشکینی،117،3،1417سیستانی،

  ریسک   با    درمانده  پرداخته اند مساله تناسب اقدام    استیصال    یی که به بحث  دانشمندان علم شریعت    تمام    "تقریبا

   حراست     اذن داده شده    استیصال    را نیز مطرح کرده اند. برای مثال محقق حلی در شرائع االسالم فرموده که آنچه در  

( یا فیض کاشانی 182،3،1408است)محقق حلی،  ذات     حراست     است وتجاوز از آن حرام است چون قصد      توان

نمایدنه زائد بر    حراست       خساران   حالل شده است که خود را از    درمانده  مفاتیح الشرائع گفته است که فقط برای  

  ( یا در کشف اللثام وتحریر االحکام آمده که مقدار مباح در 227،2با آن دفع می شود)فیض کاشانی    اجبار  آن چون  

،  توان    همان سد    استیصال از آن حرام است )فاضل هندی  ( 162،2،1420،عالمه حلی  320،9،1416است وتجاوز 

او را    توان    محرمات به اندازه ای که    است که از  مجاز    درمانده  المتعلمین گفته است که برای    بند  وعالمه نیز در  

 (.166،1411برگرداند،بخورد)اسدی حلی،

ندانسته اند اما با این حال   مجاز  و حاجت را    اجبار  ی امامیه تجاوز از مقدار  دانشمندان علم شریعت  اگرچه    پس 

  مجاز   ا حد اشباع را  و خوردن ت   اجبار  ی اهل سنت )امام مالک( تجاوز از حد  دانشمندان علم شریعت    برخی از  

 (.166،1411دانسته اند.)محقق داماد،

  کیفر مقررات  پرداخته اند.   ریسک با  درمانده ان به تناسب عرفی اقدام حریق نیز در تالیف دانها قوانین یکسری  

   اگر   پس  موجود را بیان نموده است.    ریسک  بودن رفتار ارتکابی با    فراخور  به صراحت      152اسالمی جدید در ماده  
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دانشمندان   نماید.زیرا همانطور که    اتکا     استیصال    نباشداو نمیتواند به احکام    ریسک  با    فراخور    درمانده  فعل ارتکابی  

باشد.وزائد   توان    سد    مقدار  یا به   خساران او از    حراست    صرفا برای  درمانده  بیان کرده اند باید اقدام    علم شریعت 

  ارعاب   ی که او راخساران  خود را از    فردشده تا    نهادن   برای این    استیصال    احکام    واقعیت   نیست. در    مجاز  بر آن  

   نشده است تا او بتواند هر اقدامی انجام دهد. نهادن  درمانده میکند برهاند واین احکام برای سود بری ونفع اندوزی 

 ضروری باشد ریسک  برای دفع  درمانده اقدام 

انجام میدهد باید ضروری والزم   خساران  برای دفع    درمانده  آن است که اقدامی که    استیصالشرط دیگر حالت  

باید از درمانده  وجود نداشته باشد    درمانده  ی برای مداخله  اجبار    ریسک  باشد.به عبارت دیگر اگر عالرغم وجود  

ثالث بپرهیزد.برای مثال ، اگر   ی برای اطفاء حریق اتومبیلش که تمام اتومبیل را فرا  فرداقدام زیانبار علیه اشخاص 

باشد که اقدام وی تاثیری در اطفا، حریق   فردثالثی استفاده نماید واز ابتدا وبا توجه به حجم حریق م  فردگرفته از پتوی  

 یشود. ندارد فعل او غیر ضروری تلقی م

او نشود انجام فعل    خساران  منتج به دفع    درمانده  نیز نیز بیان نموده اندکه اگر اقدام    دانشمندان علم شریعت   

برای دفع آن موثر نباشد دیگر انجام فعل   درمانده  به حالتی برسد کهاقدام    ریسک  نیست یعنی اگر    مجاز  حرام بر او  

واجب    درمانده  برای آو ندارد. شهید ثانی در این باره میفرماید که بر    ه ای  فاید  نیست زیرا    مجاز    درمانده  زیانبار بر

نیست که از خوردن امتناع کند تا مشرف به حالت موت شود واگر در این حالت اقدام به تناول کند دیگر نفعی برای  

ر خوردن مال غیر حالل  او به حالت مرگ منتهی شود برای او دیگ  نهادن  از او دفع نمیشود واگر    ریسک  او ندارد و

 (. 133،12،1413است)شهید ثانی،  ذات    حراست     نیست چون فایده ای به حال او ندارد چرا که غرض از اباحه حرام ،

عرفی است وقاضی باید در هر موضوع با توجه به شرایط واوضاع واحوال  درمانده  معیار ضروری بودن اقدام  

 (. 66،1382کام قوانین  یکسری  نماید. در  تصرف ضروری بودن یا نبودن اقدام را 

  خساران   باشد  پس اگر چند راه برای دفع    خساران  انجام میدهدباید تنها راه دفع    درمانده  همچنین اقدامی که  

 ثالث وارد نماید.  فردرا به  خساران باید راهی را انتخاب کند که کمترین  ماندهدر وجود داشته باشد 

 نباشد   ریسک  به مقابله با  مجبور  مقررات بر حسب وظیفه یا  درمانده 

بیان نشده بود این است    گذشته   مقررات اسالمی  به چشم میخورد ولی در کیفرجدید  مقررات از شرطی که در  

اسالمی     کیفر  مقررات    152ماده    بند  نباشد)  ریسک  به مقابله با    مجبور    مقررات  به موجب وظیفه یا    درمانده  که  

باشد نمیتواند با   ریسک  به مقابله با  مجبور  مقررات برحسب وظیفه یا  درمانده جدید(.پس به موجب این شرط اگر 

  نشانی که برحسب وظیفه   حریق  ی خود امتناع نماید..برای مثال ،مامورین  مقررات  از ایفای وظایف    استیصال    تمسک به  

از خود از وظایف خود سر  باز زنند. همینطور    ریسک  ودفع    اجبار  به اطفای حریق هستند نمیتوانند به بهانه    مجبور

 مواجه هستند.   ریسک   وسایر اشخاصی که بر حسب طبیعت و ذات شغل خود همیشه با    ماموران پلیس یا امداد نجات
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  دانشمندان علم شریعت   باشد مساله مورد مناقشه است.برخی از    ریسک  البته در جایی که جان این اشخاص در  

بر وظیفه   فردجان    حراست است یعنی  ذات    حراست     وجوب    مجاز      حکم    ایثار مقید به    مجاز      حکم    معتقد ند که  

(.صاحب جواهر  147،4،146،1385به انجام آن بوده است مقدم است)محقق داماد،  مجبور     مقررات  ای که به موجب  

تلف آنها باشد ویکی از آنها دارای غذا باشند بیان کرده است    اضطراب    شوند و    درمانده    فرددر بحث از جایی که دو  

که بذل غذا به دیگری واجب نیست مگر اینکه ذیگری نبی یا وصی نبی باشد که جان او اولی بر جان صاحب غذا 

 (.433،36،1404است)صاحب جواهر،

با وظیفه در تعارض   ذات    حراست     در این باره بیان کرده اند که در مواردی که    دانها  قوانین  یکسری    برخی از  

تزاحم ابتدا به دنبال مرجع باشیم و اگر   مقررات قرار می گیرد این مورد از مصادیق تزاحم میشود وبایستی به موجب 

کند یا جان دیگری    حراست     خود را  محیر میشود که یا جان    فردمرجعی نبود  به دایره تخییر عقلی می رسیم یعنی  

جان استثنایی بر مواردی است    حراست     (. در اینجا به نظر میرسد که چون مساله  147،146،4،1385را)محقق داماد،

است که به    مجبور   فردتا جایی    واقعیت   است و در   ریسک   به مقابله با  مجبور    مقررات  به موجب وظیفه یا     فردکه  

از   مجبور    فردمیباشد    ریسک  در    فرددر مواردی که جان    پس  نباشد.    ریسک  وظیفه خود عمل کند که جان وی در  

 بری شود. تکلیف  از  استیصال   آیین شناخته میشود و متواند با تمسک به  درمانده مصادیق 

 استیصال   اثر 

  پیمان  تکلیف  از درمانده سبب معافیت  استیصال  واین که آیا  اجتماعی  تکلیف  در استیصال  درخصوص اثر 

همچنان باقی است دو نظر بیان   اجتماعی  تکلیف  حرمت عمل را برمی دارد و "صرفا استیصال   میشود ویا این که 

طرف  عادالنه است  واز تکلیف  از   درمانده شده است. دلیل این اختالف نظر این است که از طرفی معاف کردن 

از دیگری چندان موجه   خساران  از سوی زیان دیده و به خاطر دفع  خساران دیگر تحمل 

 (. 327،1،1387نیست)کاتوزیان،

 ،دالیل زیر را برای تایید نظر خود بیان میکنند:تکلیف  از  درمانده طرفداران نظریه عدم معافیت 

حرمت عمل   پس  که از پیامبر)ص(روایت شده است در راستای امتنان بر امت است. برطرف سازی  حدیث -الف

برخالف امتنان است وموجب    درمانده  از     تکلیف    از باب لطف و امتنان  از امت برداشته شده است اما برداشته شدن  

آن   یافته د که تا حدی جاری  میشو  برطرف سازی عسر و حرج ومضیقه ومشقت اشخاص ثالث  میشود. لذا حدیث 

با منافع سایر اشخاص در تضاد باشد   درمانده  گشایش باشد نه عسر و حرج وضیق وسختی. پس در مواردی که منافع  

  ، 2،120، ،خویی138،133،4،1385، ،محقق داماد 168،9، جاری نمیشود) جمعی از نویسندگان برطرف سازی   حدیث 

 ،آملی17،2،1422،  اصفهانی ،  27،5،1414،  ، عراقی 262،3،1426ن ،پژوهشگرا  ، جمعی از1421،  120،1،  یزدی    طباطبایی

 (.63،3،1405، ،خوانساری45،4،1406،
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من اتلف مال الغیر فهو له  >> آیین به  درمانده شناختن  موظف  برای  دانشمندان علم شریعت  برخی از -ب

برداشته شده  و خوردن مال غیر برای او   درمانده  میکنند ومیگویند که اگر چه حرمت اصل عمل از  اتکا  <<ضامن

شد)صاحب  خسارات ناشی از فعل خود می با موظف   درمانده  آیین مباح است اما برمبنای این 

 (.339،1421لنکرانی، ،موحدی435،36،1404جواهر،

 درمانده  برای  گذشته اسالمی   کیفر مقررات  55ماده  بند به ظاهر  اتکا با  دانها قوانین یکسری  برخی از  -ج

جبران خسارت زیان دیده باید بر   اجبار شدند وبیان کرده اند که در حالت  پیمان و اجتماعی  تکلیف  قائل به 

 (. 135،134،1383،گلدوزیان،178،1389اتالف و تسبیت صورت پذیر )صفایی ورحیمی ، مقررات اساس 

 هستند:  درمانده  تکلیف  به دالیلی که در ذیل بیان میشود  قائل به عدم  اتکا  در مقابل نظر فوق، برخی دیگربا 

همچنان  اجتماعی  تکلیف  کیفری معاف نماید اما  تکلیف  را از  درمانده ،استیصال  منطقی نیست که -الف

 (. 60،1385باقی باشد )کاتوزیان ،

 خساران مهمتر ،دست به کارهایی می زند که  خساران  متعارفی برای دفع  آدم  هر استیصال  درحالت -ب

 تکلیف  رفتاری متعارف از خود بروز دهداز  خساران  در هنگام ایراد  فرد(.براین اساس اگر 328،1،1387کمتری ،

ی فرانسه  قوانین یکسری  زیان وارده نیست.اما با این حال مولفان  موظف   درمانده معاف است.اگر چه طبق این نظر،

اداره مال غیر یا   مقررات به  اتکا ن خسارت زیان دیده  راه حل هایی را پیشنهاد میکنند.برای مثال،با برای جبرا

ی جبران خسارت زیان دیده  را الزم  استیصال  دیگر در ایجاد شرایط  فردعامل زیان یا  بزه  استفاده بال جهت و

 (.176،1389میدانند)صفایی ورحیمی،

قوه قاهره است ک می تواند رابطه علیت  بین   فرمان خارجی ودر  استیصال  در موارد بسیاری علت وجود  -ج

  شود.در  تکلیف  از  درمانده را از بین ببردوبه همین عنوان باعث معاف شدن  خساران و ورود  درمانده فعل 

می  معاف تکلیف  را از  درمانده خساران  به خارجی بودن عامل  اتکا در این موارد دادگاه با  واقعیت 

 (. 329،1،1387نماید)کاتوزیان،

 با دقت در دالیلی که از سوی گروه دوم ارائه شد وبا توجه به الیل زیر میتوان نظر گروه دوم ) یعنی معاف بودن 

 ( را پذیرفت.  تکلیف  از  درمانده

   فردمکره را همان  فرد دانشمندان علم شریعت  ی شبیه به هم هستند و برخی مفهموم  استیصال  و  اجبار -1

  آیین مشهور است که برخی معذور دانستن مکره به  دانشمندان علم شریعت  میدانند و میگویند که بین  درمانده

می کنند.)حسینی مراغه  اتکا است  استیصال  که مربوط به بحث  <<الضرورات تبیح المحضورات >>

   و تقیه داخل بحث  اجبار بیان کرده انذ که بحث  دانشمندان علم شریعت  (. برخی  دیگر از 704،2،1418ای،

هستند ولی به دلیل اهمیت این دو موضوع از آنها بطر مستقل   استیصال  است وهر دوی آنها از مصادیق  استیصال

 ،  استیصال  (. پس همانطور که این فقیه بیان کرده اند یکی از مصادیق و101،100،2،1421بحث می شود) تسخیری، 
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نباشد زیرا معنی ندارد که  موظف  نیز  درمانده  زیان وارده نیست  موظف  است لذا باید همانگونه که مکره  اجبار

 دیگر.  فرمان بیان نمود وبرای خود آن چیز  فرمان   برای مصداق یک چیز یک 

  برخالف امتنان است و حدیث   درمانده    پیمان  بیان داشته بودند که عدم    درمانده  تکلیف  گروه اول برای رد عدم  -2

در اینجا جاری نیست. صاحب عناوین دالیلی بیان کرده اند که می تواند پاسخی به  نظر گروه اول   برطرف سازی

 تکلیف   ی و عدم  نهادن    فرمان  باشد. به  نظر صاحب عناوین اگر به فرض پذیرفته شود که حیث نبوی در مقام بیان  

 را رافع   اجبار    "ت ها  در حالت های ذکر شده در روایت تفکیک کرد ومثالپیمان  باشد بسیار بعید است که بتوان میان  

یکسان باشد)حسینی    فرمان  بود  بلکه تمامی موارد نه گانه باید تابع    تکلیف    دانست اما در سایر موارد قائل به    تکلیف  

 (. 707،2،1418مراغه ای،

( یعنی  506،2،1418بیان شده است)حسینی مراغه ای،  راهنما  اذن    پیمان   در کتاب عناوین یکی از مسقطات  -3

  راهنما  نیز اذن    استیصال    از متصرف ساقط میشود در    پیمان   اذن در تصرف در مال دیگری را میدهد    راهنما   وقتی  

  استیصال    بیان  کرده اند که در زمان    دانشمندان علم شریعت  مبنی بر تصرف در مال دیگران وجود دارد برخی از

واجب   ذات  حراست   و خساران خوردن مال دیگران واجب است. وحتی گفته اند اجماع براین  وجود دارد که دفع 

واجب است    درمانده  است و حتی بر    پیمان  ط  مسق  راهنما  (.پس حال که اذن  432.36،1404است ) صاحب جواهر،

 درست نیست .در میان اهل سنت نیز شافعی قائل  به عدم   درمانده  دانستن    موظف    نماید     خساران  که از خود دفع  

 (. 139،4،1385میداند)محقق داماد، پیمان وی را نیز جمع بودن اذن  و تکلیف  است  ودلیل عدم  درمانده  پیمان

 ه فقهی آن ،اختالط بین  گذشته به دلیل  اجتماعی   تکلیف  همانطور که می دانیم بسیاری از مقررات مربوط به  -4

در ال به الی مباحث جزائی    دانشمندان علم شریعت    و کیفری  ومطرح شدن این مسائل  توسط    اجتماعی    تکلیف  

 مطرح شده است.   اسالمی کیفر مقررات در 

اشاره ای به    "اصال  اجتماعی    تکلیف    و    اجتماعی  گذار در قوانین    مقررات  است که    استیصال    یکی از مباحث  

   آن مطرح شده بود وماده مذکور   بند  و   55در ماه  گذشته اسالمی   کیفر مقررات در   استیصال   آن ننموده است.بحث 

این    فرمان  مالی از    پیمان  و  تقاص  >>آن بیان شده بود که    بند   کیفری بیان می نمود ودر    تکلیف    را رافع    استیصال

  تکلیف   دوباره اطرار را رافع     152گذار در ماده    مقررات  اسالمی  جدید    کیفر  مقررات    تالیف .در  <<ماده مستثنی است

مطرح نمی    درمانده    پیمان  ر خصوص  را حذف کرده  وچیزی د  گذشته    55ماده    بند   کیفری اعالم می نماید اما  

   دانها   قوانین  یکسری    در میان    بند  وعالرغم وجود این    گذشته  با توجه به اختالف نظری که در     بند  نماید.حذف این  

  یکسری     گذار به تبعیت از نظر آن دسته از  مقررات  وجود داشت خود میتواند دلیل و اماره ای باشد مبنی بر این که  

 برداشته است.   درمانده  را از    پیمان  و    تکلیف    بودند تغییر نگرش داده و  درمانده    تکلیف    ک قائل به عدم    دانها  قوانین
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 موظف  ی وارد نماید خساران ی به دیگری فرد ی استیصال  با توجه به دالیلی که بیان شد اگر در شرایط  پس 

   تکلیف  دیگر  مقررات است  اگر چه ممکن است طبق   اجتماعی تکلیف  رافع  استیصال نیست . به عبارت دیگر

 به جبران خسارت باشد.  مجبور و  موظف   درمانده ) استفاده  بال جهت(  اجتماعی

 استیصال   گوناگون    حالت های  

وارد می شود واشخاصی که به آنها نفعی   خساران ی به آنها استیصال می توان باتوجه به اشخاصی که در شرایط 

  به غیر برای دفع  خساران -1ی از آنها صورت می گیرد چهار حالت را تصور نمود :خساران  می رسد ویا دفع 

  -4از او   خساران به غیر برای دفع  خساران- 3از ثالث   خساران به غیر برای دفع  خساران -2از خود  خساران

 فردکه برگزیده شد م از دیگری . در بیان هریک از این حالت با توجه به نظری خساران به خود برای دفع  خساران

 زیان وارده خواهد بود .   موظف  خواهد شد که چه کسی 

 از خود خساران به غیر برای دفع  خساران

برای   فردمی زند .برای مثال ؛  خساران به خود به دیگری  خساران برای جلوگیری از  فرددر برخی از موارد  

خانه اش  دیوار همسایه را تخریب می  حریق  جلوگیری از تلف خود غذای دیگری را می خورد یا برای اطفای 

عامل   اجتماعی  تکلیف  قائل به   دانها قوانین یکسری   وبرخی از  دانشمندان علم شریعت  نماید . در این فرض 

  اما(. 1389، 179رحیمی، و :صفایی1421، 339 ؛ موحد  لنکرانی ؛  435؛  36؛  1404زیان هستند )صاخب جواهر ؛ 

  چنین شرایط این در آگاهی و متعارفی آدم    هر نموده اندکه بیان  دانها قوانین یکسری    از  دیگر برخی مقابل در

  به  و نمود رجوع  او به جهت  بال  استفاده به اتکا  با میتوان اما. نیست  موظف   درمانده   پس دهد می عملی انجام

 (.333، 1387،1 کاتوزیان،.( )نمود دیده زیان خساران  جبران به ملزم را او برده  زیانبار عمل از که نفعی مقدار

  اگر اما  نیست؛ موظف  درمانده  و است  اجتماعی   تکلیف  رافع استیصال    شد، پذیرفته که نظری به  توجه با

  وجود او به رجوع امکان شود وی برای تکلیف  ایجاد باعث  اجتماعی  تکلیف  مقررات   دیگر به توجه با او فعل

 .دارد

 ثالث از خساران  دفع برای غیر به خساران

  فرد به ثالثی فرد از خساران  دفع برای باشد داشته زدنخساران در نفعی خود  که  این بدون یفرد اوقات گاهی

   کپسول  یا پتو  از دیگری اتومبیل حریق  کردن خاموش   برای یفرد مثال؛ برای مینماید وارد یخساران   دیگری ثالث 

  اگر میگویند و هستند زیان عامل تکلیف  به قائل  برخی فرض این در. مینماید استفاده   ثالثی به متعلق نشانیحریق

  کسی به زیاندیده خسارت جبران از پس تواند  می زیان کننده  وارد باشد داشته وجود غیر مال فضولی  اداره شرایط

  در اما (.180و  1389،179رحیمی، و صفایی)نماید، رجوع گرفته صورت او از خساران  دفع ای بر زیانبار اقدام که
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    برای دیگری مال تلف که  کسی به باید و است  معاف تکلیف  از درمانده  که  اند کرده  بیان دیگر گروهی مقابل

 . (1387،1،334کاتوزیان)  نمود رجوع جهت  بال عنوان استیفاکننده به است  شده  انجام او مال یا جان  حراست 

  دیده -زیان  اما است   اجتماعی  تکلیف  رافع استیصال    زیرا نیست  موظف  درمانده  پذیرفتیم ما که نظری مطابق

 .نماید رجوع برنده نفع ثالث   فرد به اجتماعی  تکلیف  عام مقررات  براساس میتواند

 او از خساران  دفع برای غیر به خساران

  خساران   او به دارد قرار ریسک  معرض در که یفرد  از بزرگتر خساران  دفع برای یفرد موارد از پارهای در 

 می او دیوارمنزل تخریب  به اقدام کسی خانه حریق  کردن  خاموش برای یفرد مثال؛ برای. نماید می وارد کمتری

  از استیصال  نه  و  احسان آیین  طبق بر درمانده  فرد که اند کرده  بیان دانها قوانین  یکسری   فرض این در. کند

  نداستنموظف    برای احسان آیین  به اتکا  نظرمیرسد به (.1387،1،335کاتوزیان،) است  معاف اجتماعی  تکلیف

  به غیر مال در  یفرد اند کرده  احسان از دانشمندان علم شریعت   که تعریفی طبق زیرا نباشد موجه چندان درمانده

 مال اتفاقاً اثنا این در اگر  اما شود وی به نفع واقعاموجب  باید نیز او تصرف و میکند تصرف وی به نفع ایصال قصد

    در که حالی در  (.476تا1418،474مراغه ای، :حسینی1421،2،146تسخیری،) نیست  ضامن محسن شود تلف غیر

 محسن را درمانده  نمیتوان که میرسد نظر به پس . میشود ثالث  به زیان  سبب  او فعل که میداند درمانده  استیصال

   باعث  استیصال   پذیرفتیم ما که نظری طبق اما. دانست  معاف تکلیف  از را  او احسان آیین  طبق بر و دانست 

  عاید آن سود و شده انجام زیاندیده نفع به زیانبار عمل که آنجایی از و  میشود درمانده  از تکلیف  برطرف سازی

 است معاف تکلیف   از  کلی طور به درمانده  و ندارد وجود درمانده  به  رجوع برای  دلیلی دیگر شده زیاندیده خود

   دیگری از خساران  دفع برای خود به خساران

 اطفاء برای یفرد مثالً دهد می انجام اقدامی خود زیان به دیگری از خساران  دفع  برای زیان عامل فرض این در

  عامل که کنند می  بیان دانها قوانین یکسری   حالت  این در. نماید می خراب را خود خانه دیوار همسایه خانه حریق

  است  شده خساران دفع  او از که  کسی به  بالجهت   استفاده یا غیر مال اداره بر حاکم مقررات  طبق بر تواند می زیان

  که درمانده  دانستن موظف  اینجا در(. ، 1389، 188، 1رحیمی و صفایی ؛ ، 336،1387، 1کاتوزیان)نماید رجوع

  استفاده یا غیر مال  اداره اعمال شرایط اگر اند گفته دانها قوانین  یکسری   که همانطور و است  موضوع انتفاء به سالبه

 نماید.  رجوع گرفته صورت او از خساران  دفع  برای زیانبار اقدام که  کسی به میتواند زیان عامل باشد جهت  بال

  نتیجه گیری

موجب    ییتنها  به   استیصال    ی  انکار اســت، ول  رقابلیاشــخاص و دولت غ  اجتماعی    تکلیف    در    استیصال    قش  ن

 استیصال    کــه    یاســت، همانند مورد  ازمندیمکمل ن  بهعنوان  گر ید  یاآیین     بلکــه به  گردد، ینم  اجتماعی    تکلیف    عدم  

 امدهین  د یدر عدم جبران خسارت پد  یاجبار  آن وارد شــده اســت و    یو اجرا  ی قاض  دادن  فرمان  تنها در حوزه  
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در جامعه   خساران  که    ی موارد  بلکه در   ست،ین  تکلیف    سلب    یدرپ  شهیهم  استیصال      آیین    گرآنکه،ید  ه . نکتاست 

که بر عهده دولت قرار    گرددیموجب م  خساران    نی ا  جبران  جامعه به  استیصال      ست،ین  ارتباط    و قابل    گرددیمحقق م

   تکلیف     جابیو ا   برطرف سازی   در    استیصال      آیین  درست در نقش    یمبنا  دنی برگز  درصدد  یســتی. لذا باردیگ 

  خساران شامل    اجتماعی   تکلیف    در    استیصال      گوناگون    حالت های    حاصل از تحقیق،    یافته  طبق  برآمد  اجتماعی

 از  خساران    دفع  برای  غیر  به  خسارانثالث،    از  خساران    دفع  برای  غیر  به  خساراناز خود،    خساران  به غیر برای دفع  

  تکلیف   در    استیصال    از سوی دیگر اختالف  نظر در اثر     دیگری است.  از  خساران    دفع  برای  خود  به  خساراناو و  

از سوی زیان دیده    خساران  عادالنه است  واز طرف دیگر تحمل    تکلیف    از     درمانده  از طرفی معاف کردن    اجتماعی

  دانها   قوانین   یکسری      از  یگوناگون    نظرات  خصوص  این  دراز دیگری چندان موجه نیست     خساران  و به خاطر دفع  

   شدن   برداشته  بودند  کرده  بیان  که  دانشمندان علم شریعت      نظر  به  توجه  با  دانها  قوانین  یکسری      از  برخی  شد،  ارائه

  تکلیف     رافع  صرفاً  استیصال      گفته اند  و  شدند  درمانده    تکلیف    به  قائل  است،  امتنان  خالف  درمانده    از  تکلیف

  در.  جاست  بر  پا   اسالمی  کیفر  مقررات   55ماده  بند    و   اتالف  آیین   دلیل  به   درمانده   اجتماعی    تکلیف   و است   کیفری

   از را کیفری تکلیف  گذارمقررات  که نیست  منطقی اوالً که کرده اند بیان دانها قوانین یکسری   از دیگر گروهی مقابل

  از   متعارف  رفتاری  زیانبار   فعل   ارتکاب  در  درمانده    چون  ثانیاً.  باشد  باقی  وی   اجتماعی    تکلیف    ولی  بردارد  درمانده

  برخی  در  ثالثاً.  شمرد  موظف    را  او  نمیتوان  بزه    بر  مبتنی  هایتکلیف    در  پس  نشده  بزه    انجام دهنده    و  داده  بروز  خود

  خساران     ورود  و  درمانده    فعل  بین  سببیت   رابطه  و است   قاهره  قوه  فرمان    در  و  خارجی  استیصال      وجود  علت   مواقع

  او  بتوان( بالجهت  استفاده) اجتماعی    تکلیف  دیگر مقررات   طبق مگر  نیست  موظف  درمانده  پس .  میبرد بین از را

  - 1  دوم و  گروه  دالیل  به  توجه   با  زیرا.  است   اجتماعی    تکلیف    رافع  استیصال      که  میرسد  نظر  به.  شمرد  موظف    را

  اجبار  ) آنها دوی هر اند کرده بیان که دانشمندان علم شریعت   از برخی نظر و استیصال   و  و اجبار  مفهوم شباهت 

  درمانده    همان  مکره»    المحظورات  تبیح  الضرورات.  «  نموده اند  اتکا    و  هستند  استیصال      مصادیق  از(  استیصال      و

برطرف    حدیث    در  ذکرشده  حالتهای  در  تهاپیمان    بین   بتوان  است   بعید   که  این  بر  مبنی  عناوین  صاحب   نظر-2  .است 

  استیصال      در  و  است  راهنما    اذن  پیمان    یکی ازمسقطات-3  بود.   تکلیف     عدم  به  قائل برخی در  و  کرد تفکیک  سازی

   55ماده    بند  حذف  -4و نیست   جمع  قابل  پیمان    با  پس اذن  دارد  وجود  دیگران  مال  در   تصرف  بر  مبنی  راهنما    اذن  نیز

   عدم   بر  گذارمقررات    نگرش  تغییر  بر  اماره ای  خود  که  اسالمی  کیفر  جدید  مقررات    در  گذشته    اسالمی  کیفر  مقررات

لذا پیشنهاد    است.  اجتماعی    تکلیف    رافع  عامل  استیصال      شده  ارائه  دالیل  توجه به  با  پس  .  است   درمانده    تکلیف

   به  است   بهتر  مبنا  این  بر.  خیر  یا  است   اجتماعی    تکلیف     رافع   استیصال      که   شود  تصریح  مقررات    می گردد در

ماده    به  ای  بند    الاقل   یا  و  است   اجتماعی    تکلیف   رافع  استیصال      که شود اضافه  ماده ای   اجتماعی    تکلیف    مقررات

 .   نماید اشاره درمانده   اجتماعی  تکلیف  عدم  به و شود  اضافه اسالمی کیفر مقررات 152
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   منابع فهرست

 ، لسان العرب، دارالفکر، لبنان(ق1414)منظور، محمد،  بنا •

    شرایط و مفهوم یقوانین  یکسریو فقهی مطالعه   (.1396ظهوری.) سمیه ،  فرزانگان محمد حمید ، ابهری •

  چهاردهم اسالمی سال قوانین یکسری   و فقه  های پژوهش ، فصلنامهاجتماعی  تکلیف   در آن تاثیر و استیصال

 ( 1396 زمستان) 1 شماره

  انتشارات دفتر ،5 جلد االذهان، االرشاد شرح فی البرهان و الفائده مجمع ،  (1403) محمد بن احمد اردبیلی، •

 . اول چاپ قم، قم، علمیه  حوزه  مقدسین جامعه به  وابسته اسالمی

  تهران الجعفریه، اآلثار الحیاء الجعفریه المکتبه  القرآن، احکام فی البیان زبده ،(بیتا) محمد، بن احمد اردبیلی، •

 .  اول چاپ

 ، 2جلد المذهب، تحقیق فی المطلب  منتهی   (،1412مطهر) بن یوسف بن حسن ،(حلی عالمه) حلی اسدی •

 .  اول چاپ مشهد، اسالمیه، البحوث مجمع

االمامیه    مذهب   علی  همجاز      ال  االحکام  تحریر   (،1420مطهر)  بن  یوسف  بن  حسن  ،(حلی   عالمه)حلی  اسدی •

  چهارم. چاپ قم، السالم، علیه صادق امام ، مؤسسه 2 جلد

دفتر     ،2  جلد  االیمان،  احکام  الی  االذهان  ارشاد   (1410مطهر)  بن  یوسف  بن  ،حسن(حلی   عالمه)حلی  اسدی •

 . دوم چاپ قم، قم، علمیه حوزه مقدسین جامعه   به وابسته اسالمی انتشارات

 و  مؤسسه چاپ  الدین  احکام  فی  المتعلمین  بند  (،  1411مطهر)  بن  یوسف  بن  ،حسن(حلی  عالمه)حلی  اسدی •

 .اول  چاپ تهران، اسالمی، ارشاد و  فرهنگ وزارت  به وابسته نشر

دفتر    ،9  جلد    االحکام  مقررات    عن  االبهام  و   اللثام  ،کشف  (1416،)   حسن  بن  محمد  ،(هندی  فاضل)اصفهانی •

 . قم قم، علمیه حوزه مقدسین جامعه   به وابسته اسالمی انتشارات

دفتر   ،7  جلد   االحکام،  مقررات     عن  االبهام  و  اللثام  ( ،کشف1416)   حسن،  بن   محمد  ،(هندی  فاضل)اصفهانی •

 . اول چاپ قم، قم، علمیه حوزه مقدسین جامعه   به وابسته اسالمی انتشارات

 چاپ،   قم،  سره،  قدس  خمینی  امام  آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه  النجاه،  وسیله   ( 1422)   ابوالحسن  سید  اصفهانی، •

 .اول

  اول چاپ قم، الکتاب، مولف4  جلد  الماثوره، المعالم(. 1406) هاشم میرزا آملی، •

مفید،   نامه:  نشریه مدنی ، تکلیف   قوانین یکسری   در استیصال  ( تحقیقی تحت عنوان 1382پارساپور ) •

 .  158 صفحه تا 141 صفحه از  ;( قوانین یکسری  ) 40  شماره,   9  دوره,  1382 اسفند و بهمن

 2جلد  االمامیه،  مذهب   علی  الفقهیه  و  االصولیه  مقررات  ،ال  ( 1431،)  تقریب   جهانی  مجمع  محمدعلی  تسخیری، •

 .  دوم چاپ تهران، فرهنگی، معاونت  اسالمی مذاهب   ،
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  و   قوانین  یکسری      دانشکده  مجله  ،اجتماعی    تکلیف    در  استیصال      تأثیر  (   1382)  منوچهر  جهرمی،  توسلی •

  ، 61-79صفحات  ،60 سیاسی، شماره علوم

بیت    اهل  مذهب   مطابق  فقه  فرهنگ  (.1426)  محمود،  سید  شاهرودی،  هاشمی  نظر  زیر  پژوهشگران  از  جمعی •

 دوم. چاپ السالم،، قم، علیهم ، ، بیت  اهل مذهب  بر اسالمی فقه المعارف دائره مؤسسه. 3السالم، جلد علیهم

تا)  مؤلفان،  از  جمعی •   بر  اسالمی  فقه  المعارف  دائره  مؤسسه   ،9جلد  السالم،  علیهم  بیت   اهل  فقه  مجله  ،(بی 

 اول.  چاپ السالم.قم،  علیهم  بیت  اهل مذهب 

 .  پنجم  چاپ قم، سیستانی آیه اهلل حضرت  ،دفتر 3جلد الصالحین، منهاج (،1417سیدعلی،) سیستانی، حسینی •

 اول.   چاپ قم، اسالمی، نشر  مؤسسه ، 2جلد ،العناوین، (1418،) میرعبدالفتاح مراغهای، حسینی •

 قم.  ،ینیو نشر آثار امام خم می، الرسائل العشرة، مؤسسه تنظ(ق1420)روح اهلل،  ،ینیخم •

  اسماعیلیان   ،مؤسسه3جلد    النافع ،  مختصر  شرح   فی  المدارک  (،جامع1405،)  یوسف   بن  احمد  سید  خوانساری،  •

 .دوم چاپ ،قم،

   چاپ   تهران،  سمت،  قرارداد،  از  خارج  الزامات  اجتماعی    تکلیف  ( 1389)   حبیباهلل  رحیمی،  سیدحسین،  صفایی •

 اول

 اول. چاپ  قم، التفسیر، دار ،مؤسسه 13جلد الوثقی، العروه  مستمسک. (1416سیدمحسن) حکیم، طباطبایی •

 . دوم چاپ  قم، اسماعیلیان، مؤسسه. 1جلد المکاسب، حاشیه ، ( 1421) ، کاظم محمد سید یزدی، طباطبایی •

 ،  اسالمی  انتشارات  ،دفتر3جلد  االمامیه،  فقه فی همجاز      ال  الدروس  (،1417مکی،)  بن  محمد  ، (اول  شهید) عاملی •

 .  دوم چاپ قم، قم، علمیه حوزه مقدسین جامعه  به وابسته

 مؤسسه المعارف 12  جلد  االسالم،  شرائع  تنقیح  الی  االفهام  (،مسالک1413،)  علی  بن  زینالدین  ،(ثانی  شهید) عاملی •

 .اول چاپ قم، االسالمیه،

علی • حمیده،    عبداللهی  المحظورات)  « استیصال      آیین  (»  1383)بیک،  تبیح  مطالعات )الضرورات  فصلنامه   ،

 .63می، شماره اسال

  مقدسین   ،  جامعه  به  وابسته  اسالمی  انتشارات  ،دفتر5جلد  المتعلمین،  بند    شرح  (،1414علی،)  ضیاالدین  عراقی،آقا •

 . دوم چاپ قم، قم، علمیه  حوزه

  انتشار،  سهامی  شرکت   ی، قوانین  یکسری  وقایع  اجتماعی    قوانین  یکسری  مقدماتی  دوره .  (1385  )   ناصر  کاتوزیان، •

 . دهم چاپ تهران،

تهران   تهران،  دانشگاه  ،انتشارات1  جلد  ،اجتماعی    تکلیف    قرارداد  از  خارج  الزام های   ( ،1387)  ناصر  کاتوزیان، •

 . هشتم چاپ ،

 .اول چاپ قم، نجفی، مرعشی اهلل آیت  کتابخانه ،انتشارات 2جلد الشرائع، مفاتیح (،1416مالمحسن،) کاشانی، •
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 . نهم چاپ تهران، ،مقدار  نشر ،همگانی   جزای قوانین یکسری   بایسته های. (1383ایرج) گلدوزیان، •

 اسالمی،   ،  تبلیغات  ،دفتر2  جلد  قمی،  میرزای  رسائل  ،   (1427،)  حسن  محمد  بن  ابوالقاسم  ،(قمی  میرزای)  گیالنی •

 . اول چاپ قم،

 .. المعتبر فی شــرح المختصر، قم: مؤسسه سید الشهداء(ق 1407) محقق حلی، جعفر بن حســن،  •

  مؤسسه   ،3جلد  الحرام،  و  الحالل  مسائل  فی  االسالم  شرائع  (،1408،)  حسن  بن   جعفر  الدین  نجم  حلی،  محقق •

 .دوم چاپ قم، اسماعیلیان،

 چاپ  تهران،  اسالمی،  علوم  نشر  ،مرکز  4جزایی، جلد  بخش   فقه   مقررات    (،1385)   مصطفی   سید  داماد،  محقق •

 ششم .

آلمان،  و  انگلستان -ایران جزای قوانین یکسری   در استیصال   تطبیقی مطالعه (.1395آبادی، یوسف.) مسیح •

  دانشکده گیالن، ،دانشگاه شناسیبزه  و جزا قوانین  یکسری   - قوانین یکسری  :  پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته

 یآدم   علوم و ادبیات

 قم.  الفقه، (، مصطلحات1428،) میرزاعلی مشکینی، •

   مطالعات فصلنامه ،اجتماعی  تکلیف   در استیصال   ،نقش1397محسن، زاده، رجب  و علیرضا رهنی، مظلوم •

 25:  شماره ،3: دوره ،قوانین یکسری

 .  سوم چاپ تهران، رشد، راه انتشارات فارسی، ( فرهنگ1385 ) محمد معین، •

 قم   السالم،  علیه  طالب  ابی  بن  علی  امام  مدرسه  انتشارات  ،1  جلد  النکاح،  کتاب  ،   (1424ناصر،)  شیرازی،  مکارم •

 اول.  چاپ ،

  ،  ائمه  فقهی  مرکز  قصاص،-الوسیله  تحریر  شرح  فی  الشریعه  تفصیل.   (1421فاضل،)  محمد  لنکرانی،  موحدی •

 . اول چاپ قم، السالم، علیهم اطهار

 .  چاپ قم، العلم، دار انتشارات ،مؤسسه2جلد   الوسیله، (،تحریر1385،) اهلل روح سید  خمینی،  موسوی •

  لطفی،   آقای  جناب  اشراف  ،تحت 1جلد  الوثقی،  العروه  شرح  فی  التنقیح  (،1418،)   ابوالقاسم  سید  خویی،  موسوی •

 دوم. چاپ قم،

 .  دوم چاپ قم، داوری، ، نشر 2 جلد  االصول، مصباح (،1412ابوالقاسم،) سید خویی،  موسوی •

  ،چاپ   بیروت1جلد  االسالم،  شرائع  عبادات  شرح   فی  االحکام  مدارک   (،1411،)   علی  بن  محمد  عاملی،  موسوی •

 .اول

جواهرالکالم1404حسن،)  محمد  نجفی، •  العربی،  التراث  االحیاء  ،دار  36،جلد  االسالم،  شرائع  شرح  فی  (، 

 هفتم. بیروت،چاپ
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 العربی،   التراث  االحیاء  ،دار27جلد    االسالم،  شرائع  شرح  فی  (،جواهرالکالم1404محمدحسن،)  نجفی، •

 . هفتم بیروت،چاپ

 . روتیب ،یالتراث العرب اءیم، انتشارات دار إح، جواهر الکال(ق1404)محمدحسن، ،ینجف •
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