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Abstract 

A number of occupations necessitates that the people deal with risk like frontier 
guards, battlefield fighters, security police, firefighters in high-risk situations, and 
other occupations in which the duty and commitment naturally involve danger and 
endurance. Although both jurisprudentially and in accordance with the principle of 
Article 152 of the Islamic Penal Code, urgency removes punishment, the legislator, 
under the note to this article, has not allowed individuals responsible by law or duty 
to cite danger and urgency to leave duty and the breach of obligation is considered a 
crime entitled to punishment (criminal responsibility). The validity of this note can 
be documented based on evidences and jurisprudential principles; in this way it can 
be justified and legitimatized. The rule of action, the sanctity of escaping, the 
pervasive principle of the sense of responsibility, the sanctity of assistance in doing 
sin, the necessity of achieving the mental security of society, are some of the 
principles of the rule in question. The research method is descriptive-analytical and 
based on library resources. 
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 چكیده

نشوانِ   ، آتحتیحافظ امن سِینبرد با دشمن، پل ۀآورِ صحن مشاغل، افراد موظف به مقابله با  طرند. مرزبان، رزم یدر بر 

ل آن مالزمه دارد. هرنند تحم و  طر با یعیطور طب به آنها در تعهد یفایا و فهیوظ که یمشاغل ریسا و پر طر طیدر شرا

اضطرار، رافع مجازات است، اموا قانونگوذار در    ،یقانون مجازات اسالم152اصل مادۀ  لحاظو هم به  یهم به لحاظ فقه

را نوداده و   فوه یتر: وظ یاستناد به  طر و اضطرار برا ۀاجاز ه،فیوظ ایماده، به افراد موظفِ به حکم قانون  نیتبصرۀ هم

مسوتند   توان یتبصره را م نیا یی. صحت و رواندهست( یفریک تی)مسئول فریمستحق ک نقض تعهد را جرم دانسته که مآال 

بوه   یرع اص ش ۀو صبغ سا تآن را موجه و مدلل  قیطر نیمستحکم دانست و بد یفقه یبه ادله و بر وردار از مبان

 تیو حرمت اعانت بر اثم، لزوم تحقوق امن  ت،یاحساس مسئول رِیقاعدۀ اقدام، حرمت فرار از زحف، اصل فراگ .دیآن بخش

 .است یا منابع کتابخانه یۀو بر پا یلیو تحل یفیتوص ق،یتحقۀ ویحکم موردنظرند. ش یاز مبان یجامعه، بخش یروان

   واژگان کلیدی

 .نقض ،یفریک تیمسئول ،یفقه یتعهداتِ مقابله با  طر، مبان ی،مجازات اسالمقانون 152اضطرار، تبصرۀ مادۀ 
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 مقدمه. 1

مشواغل،   نیو از ا یمشاغل متناسب را دارد. بر و  حیدایپ یمتنوع در جامعه، اقتضا یازهاین

مشواغل،   نیو ا یرو تصد نیاست. از هم تیو امن یآرامح، راحت یبرقرار رمتکفل و ناظر ب

 از دارد، مالزموه   طور  بوا اغلوب   مشواغل  نیا از یبر  گرید ی. از سودارد ییبسزا تیاهم

 .یامدادرسان به مربوط مشاغل ی ونشان آتح س،یپل جنگ، در رزمنده شغل جمله

 و موان یپ یوۀ افراد بور پا ، نخست ۀگوندر  اند؛ دو دسته ،یشناس مشاغل به لحاظ گونه نیا

 نیو ا از ینشوان  آتح و سیغال افراد در پلاشت .کنند یم دایپ تعهد کار آن یاجرا یبرا قرارداد

 آن انجوام  بوه  اقودام  ،یقوانون  امور  ایو  و ینو ید ۀفیوظ براساس فرد دوم، ۀگون در. است لیقب

 .ثاریا و جهاد حالت در رزمندهمانند ، کند یم

کوه جوان    یا گونوه  به ،است نیسخت و  طرآفر اریبس ها تیمورأم یانجام بر  شک یب

بوه   یفوا یلوزوم ا  یکو یدو امر مردد است؛  انیکه فرد، م ینحو به ،تداف یکننده به  طر م اقدام

سوالمت  وود. ناگفتوه     ای اتیبه  طر اندا تن ح یگریو د ی/شرعیقانون ۀفیوظ ایقرارداد 

 اضطرار است.  نیکه امر دوم، مالزم و ع داستیپ

 سالمت ای اتیح رفتن دست از به  اص، مورد کی در یشخص نینن ۀفیاگر انجام وظ

 تواند یم یشود، و منجرموسوم است و   یاضطرار تیالعمر و که به موقع  مادام ۀگون به ااعض

را از  تیمسوئول  د،کنو  یم دیرا تهد شانیکه ا یاز  طر زیگر یبه استناد قاعدۀ اضطرار و برا

اصووال  در حالوت    .کنود  ی ووددار  حی و یشرع ایو  یقانون فیو از وظا کرده ود رفع 

( و از  432: 36ج ،1362 ،ی)نجفو  است «الزم» ،یو و بنا به نظر بر   ندتوا یاضطرار، انسان م

را  یروشون فقهو   ۀگزار نیا ،یقانون مجازات اسالم 152. اصل مادۀ دکن ود، ضرر را دفع 

کس هنگوام بوروز    هر» :یقانون مجازات اسالم 152 مادۀ آورده است. یدر قالب مادۀ قانون

منظور  به یماریب ای زلزله طوفان، ل،یس ،یسوز آتح لیقب از الوقوع بیقر ای یفعل دی طر شد

 محسووب  جورم  قوانون  طبوق  کوه  شوود  یرفتوار  مرتکب یگرید ای  ود مال ای نفس حفظ

 بوا  یارتکواب  رفتار و نکند جادیا عمدا  را  طر نکهیا بر مشروط ستین مجازات قابل شود یم

 .«باشد داشته ضرورت آن دفع یبرا و متناسب موجود  طر
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مشواغل   یبر  یبرا یاضطرار تیاستفاده از موقع ۀآورده است اجاز هدامه تبصراما در ا

 :دهد یرا نم

 با توانند ینم باشند یم  طر با مقابله به مکلف قانون ای فهیکه حسب وظ یکسان»-تبصره

 .«ندینما امتناع  ود یقانون فیوظا یفایا از ماده نیا به تمسک

 را( اضوطرار  وجود استناد به فهیوظ کردن)رها  اررفت نیا یاسالم مجازات قانون نیبنابرا

 یمبنوا  کوه  اسوت  نیو ا پرسوح  اکنون. شود یم بار مجازات آن بر مآال  کهاست  دانسته جرم

 یفور یک تیمسوئول  نیا ییجواز و روا ۀادل ست؟ی( ن152)تبصرۀ مادۀ  جرم نیا وضع یفقه

. دکنو مساعدت  یبانیا پشتر یوضع قانون نیتا ا افتی یا بتوان ادله رسد ینظر م به ست؟ین

 اسوت.  یقانون مجازات اسالم 152ادله و انطباق آن بر تبصرۀ مادۀ  افتنی یجستار مدع نیا

 تبصره، برکنار از نقد  واهد بود.  نیادله، ا رشیاست در صورت پذ یهیبد

  میشناخت مفاه .2

 اضطرار و ضرورت .1. 2

 گرفتوه  «ر روو  وو  ض» بُن از است، فتعالا باب مصدر که اضطرار باورند نیشناسان بر ا واژه

منظوور،   )ابون  بوود   واهود  اسوم )ضُورَّ(،  اول ضم به و است مصدر)ضَورَّ(،  فتح به که شده

)به فتح( متضاد نفع  ضَرَّ ،ییمعنا حیث(. از 122: 7ج  ،ق1414 ،ی؛ واسط482: 4ج ،ق1414

 یدگیو د انیو آن ز ی( و معنو 122: 1م، ج1987 د،یدر ؛ ابن719: 2ج  ،ق1410 ،یبوده )جوهر

 ،ق1414منظور،  ؛ ابن360: تا یب ،یومی)ف یفقر، فاقه، تنگدست ی)به ضم( به معنا ضُر و است

: 7ج  ،ق1414 ،یدیو ؛ زب442: 2ج  ،ق1412)راغب،  و سو  حال است ی(، سخت482: 4ج 

(. ضرورت، اسوم مصودر   373: 3ج  ،ق1416 ،یحی؛ طر3887: 6، جق1420 ،یری؛ حم122

آنچوه   ندیگو یم یبر  (.360: 2، جتا یب ،یومی؛ ف44: 8ج ،ق1408 منظور، ن)اب اضطرار است

در هور صوورت اضوطرار بوه      (.1380،ی، ضرورت نام دارد )موسوو شود یم اضطرار موجب

 یریناگز ،ی(، نانار123: 7،ج 1414 ،ی؛ واسط483: 4، جق1414منظور،  )ابن اجیاحت یمعنا

ضورورت   یمعنوا  آن را هوم  تووان  یوده و مو ( بو 149: 8، جق1421 ده،یسو  )ابن یو درماندگ

 دانست.
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. اسوت  شوده  ارائوه  اضوطرار  از یمشوابه  بوا  یتقر و متعدد فیتعار زین یاصطالح یدر معنا

 بوا  مالزموه  موال،  ایو  و حوق  ینگهودار  که است یوضعآمدن  حیاضطرار پ» :ندیگو یم یبر 

(. 215: 1ج ،1373 ،یآبواد  ی)علو « تکواب جورم دارد  ار جهینت در و ریغ مال به دنیرسان بیآس

 یبورا  انسوان  کوه  است یوضعننان  اضطرار آن» :سندینو یم اضطرار فیتوص در گرید یا پاره

(. 174: 1ج ،1386 ،یلو ی)اردب «شوود  جورم  ارتکاب از نانار یگرید ای  ود مال ای جان حفظ

 آلود شوود. اموا   به عمل مجرمانه و گناه یاست که منته یاضطرار تیناظر به وضع فیتعار نیا

 میاضوطرار،  ووف و بو    هوان، ینفس اضطرار، بنا بر مستفاد از نظر مشوهور فق  یستیبه لحاظ ن

 ایو تحمل، نسبت بوه فعول    رقابلیمعموال  غ انِیز دنیو نه صِرف گمان و پندار و از رس   ییعقال

که حفظ او بر انسان واجوب اسوت. ضورر     یفرد ایاست؛  واه نسبت به  ودش  یتر: کار

در حود کشوته شودن     زیو ن ی. ضرر جانیو ناموس یتیثیح ایو  یمال ایباشد  یممکن است جان

 ۀشودن دور  یطووالن  ایو کوردن آن   دایشدت پ ای یماریبه وجود آمدن ب اینقص عضو  ایباشد 

 دیشوه  ::ر.د )شواز آنها منجر  یکیکه به  یا عارضه حیدایپ ایمشکل شدن مداوا و  ایدرمان 

 .(426: 36، ج1362 ،ی؛ نجف20: 15ج، ق1415 ،ی؛ نراق113: 12، جق1413 ،یثان

 طیاست که در شرا یشده بر کس گفت اضطرار، حالت عارض توان یم یبند اما در جمع

و  تیو ثیح ایو موال   ایحفظ جان  یبرا و است گرفته قرار یعیطبنوعا   زیدآمیتهد تیموقع و

 ایو تحمل ضورر بور  وود     یکی) از دو امر است یکیبه انتخاب  ریناگز یگرید ایحق  ود 

 ضرر به شخص ثالث(.  رادیارتکاب جرم و ا یگریشخص موردنظر و د

 کیو  ،«ضرورت» نکهیا یعنید که اضطرار و ضرورت، مختلف باشند. کرتصور  توان یم

 یدرون وضع کی «اضطرار» اما باشد، جرمعلل موجهه  از و بوده ی ارج و یرونیب تیوضع

 .دیآحساب  ( بهیفریک تیمسئول دمع یشخص)علل  یفریک تیمسئول مانع که باشد یروان و

 نیو اسوت، اموا در ا   یعملو  یو تنگنوا  یاز صعوبت نظور  ی ال کیتفک نیا رشیهرنند پذ

 . رود میکار  گفته( به حْیپ ی)معنا معنا کینوشتار هر دو به 

 انواع ضرورت .2. 2

 حیاز انوواع ضورورت دانسوت کوه توضو      تووان  یرا مو  یو ضورورت جمعو   یضرورت فرد
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  واهود  کموک  اثبوات  و ینف موضع صیتشخ و نییآن الزم است و در تب ۀدربار یمختصر

 .کرد

 یعموم ای یضرورت جمع .1. 2. 2

و  ودو متوجوه جامعوه شو    یاست که  طر عمووم  یضرورت، اوضاع و احوال نیمنظور از ا

مسئله متوجه شوارع،   نیمردم فراهم آورد. حل ا یالعاده را برا موجبات زحمت و ضرر فوق

 یطور کل به ایتر  جلب منفعت مهم ایرفع آن از عموم مردم  یار است که براقانونگذ ای هیفق

ه و کورد عدول  یو احکام اول نیاز عناو برای مثال را انجام دهد. یاقدامات ،یمصالح اجتماع

 ،یکاکرود یگر و صفراریا ::ر.) آن کند نیگزیرا جا یحکومت ایو  یو احکام ثانو نیعناو

 یاموام  هانیفق یدر لسان بر « ۀ العامۀ تنزل منزل الضرورۀ العامۀالحاج» ریتعب یی(. گو1388

 ر( و نواظر بو   119: ق1403)فاضول مقوداد،    انود  کرده ادی زین یا قاعده ۀمثاب که گاه از آن به و

 .باشد یعموم ضرورت نیهم

 یخصوص ای یضرورت فرد. 2. 2. 2

 یتیمووقع  در رفتنگو  قورار  از یناش که است فرد بر ینانار حالت شدن عارض ضرورت، نیا

 به اضرار ای و جرم ارتکاب به نانار که یا گونه به افتد یم یقطع  طر به یو مال جان، که است

 بدان رو است که متوجه فرد و مکلف است.  ،یبه ضرورت فرد ی. نامبردارشود یم ریغ

 بوه و آن را  برند میبهره  «یمصلحت فرد» ریاز تعب «یضرورت فرد» یجا اهل سنت، به

 داننود؛  یمو  تیوضوع  نیتور  حد ممکون و سوخت   نیشدن انسان در مشکل، به باالتر ریدرگ

. در مقابول  ردیو هماننود آنهوا در معورض  طور قورار گ      یاموور  ایمال  ایکه جان  یا گونه به

 یاسوت اعوم و بوه معنوا     یدانسته که حوالت  «یمصلحت عموم»را همان  «یضرورت عموم»

است که شوامل انوواع    یا گونه ، مصلحت بهیجلب منفعت و دفع مفسده است. از نظر غزال

 یعنو ی)عتیگانه شر مقاصد مصالح پن  نیمصلحت را ناظر تأم یو رای. زشود یها م ضرورت

 حوال  نی(. در ا633: 1ج  ،تا یب ،ی:: غزالر.) داند ی، جان، عقل، نسل و اموال( منیحفظ د

شوامل مراتوب    ،یضورورت عمووم   ،یمصولحت غزالو   یۀنظر از یلیزح وهبه  وانح به بنا
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ی نیو مصوالح تحسو   2(اتیو )حاجیمصوالح حاج  ،1(اتی)ضورور  یمصوالح ضورور   ۀگان سه

 محودود  نخسوت  ۀمرتب به تنها( یضرورت )ضرورت فرد که یدرحال شود، یم 3(ناتی)تحس

مصولحت و   نیعنواو  یهمپوشوان  رغوم  یعلو  رسود  ینظر مو  به (.81: 1388 ،یلی)زح شود یم

 زیو ن قیمصواد  یندارنود و بوالتبع در بر و    یکسانیوم دو، مفه نیاذعان کرد ا دیضرورت، با

و  یمصوولحت ضوورور شووود، یاحکووام موو عیآنچووه باعووث تشوور ،یدارنوود. بلوو یناهمپوشووان

را در نظور   نیهم عهیش ۀاز اهل سنت و قاطب ی)مصلحت ملزمه( است و حداقل بخشیقطع

 یضطرار تلقو ا یمعنا و گاه هم فیرد مفهوم ضرورت که همراه و بعضا  هم که یدارند، درحال

. منظور اضطرار در هنگوام  ردیگ یقرار م یثانو نیاست که در شمار عناو یزیآن ن شود، یم

 دیمحل بحث با نییتع یبرا جهیدر نت است. یو در گذر امور زندگ فیو تکال فیانجام وظا

مفواد تبصورۀ موادۀ     یِفقهو  ۀو ادل یجستار مبان نیاست. در ا یفرد یها گفت مراد ضرورت

)مجوازات( تور:   ی فور یک تیکه ناظر به جرم دانستن و مسئول یمجازات اسالم قانون 152

)اضوطرار(  ی مصادف با  طر واقعو  که ی)نقض تعهد( در مشاغلِ مالزمِ  طر در هنگام فعل

 شومول  بوه  حکوم  مسوتند  تواند یم رفع ثیاست اطالق حد یگفتن .شود یم دهیپژوه است،

 بوه  یرأ یعنی. ردیبربگ در را یگرید فرد ضرورت اگر یعن؛ یبشود هم فرد ریغ به ضرورت

نجات جان  یبرا گریکه شخص د ییعدم انحصار صدق عنوان اضطرار به  ود فرد و درجا

   .(49: 1389 ،ی:: رهبرر.) است یرفتنیپذ د،ینما یفرد در معرض  طر اقدام م

                                                                                                                                        
، جان، عقل، نسول و  نیاصلی حفظ د ۀگان مصالح پن  ۀ: مصالحی است که متضمن و دربردارندیمصالح ضرور. 1

گویند تشریع احکام از سوی  این مصالح همان سخن عدلیه است که می ۀشود. البته معنای مالحظ اموال دانسته می

 ر مدار جلب مصالح و دفع مفاسد است.شارع، دای

هوا و   از زنودگی انسوان   نیزهایی است که رعایت آنها موجب رفوع سوختی  مراد از حاجیات یا مصالح حاجی،  .2

  و سختی در پی دارد اموا مایوۀ ا وتالل در زنودگی نیسوت      توجهی به آنها، مشقت و بیشود  میگشایح در امور 

 (. 755: 2ج ،1388 ،یلی:: زحر.)

صالحی که رعایت آنها، بهبود زندگی را در پی دارد، ولی عدم رعایت آنها موجب سوختی در زنودگی انسوان    . م3

 توا،  ی، بو یغزالو  ::ر.)  رسد شود، به مصالح تحسینی نامبردار است. به تعبیری به حد ضرورت و حاجت نمی نمی

 (. 140:  1ج



  957 با خطر ةنقض تعهدِ مقابل یِفریک تیمسئول تِیمشروع یفقه یمبان

 تیمسئول .3. 2. 2

گوو بوودن    پاسخ و بودن متعهد بودن، موظف نون یعبارات با همواره ت،یمسئول ۀواژ یمعنا

 علوم  دانشووران  اصوطالح  در یفور یک تیاموا مسوئول   (.4077: 1376 ن،ی)مع است شده انیب

دانسوته    وود  مجرمانه رفتار ییجزا تبعات تحمل یبرا شخص «تیاهل» ای «تیقابل» حقوق،

 ریتقصو  بار رفتنیدر قبال رفتار مجرمانه و پذ ییالزام به پاسخگو یشده است و گاه به معنا

 اتصال جرم و مجازات اسوت ۀ حلق ت،یمسئول .(146: 1ج ،1386 ،یلی)اردب است رفته کار به

 لیو رو صرف ارتکواب جورم، دل   نیاست. از هم تیقابل نیفرع بر ا ینیاقدام تأم ای.مجازات 

 لیو د  تواند یمختلف، م یو سلب یجابیا طیبلکه شرا ،ستین کسانیصورت  به تیبر مسئول

مسئول اعمال  ار،یاز جمله ا ت یطیو افراد را با شرا  فیتکال انگرینح بدا ۀمثاب باشد. فقه و به 

مضوطر   یعنو یاز فاقد شورط   تیرفع، اجماال  مسئول ثیو البته به استناد حد داند یم حی و

 برداشته شده است. 

   یفریک تیمسئول تیو مشرع ییروا ةو ادل ی. مبان3

 یبورا  ،یو  اصو  ژهیو و ۀادلو  نتووا  یاست که م نینوشتار، نظر ا یدر  صوص پرسح اصل

د. کور موجوه و مودلل    یو آن را به اندازه کاف افتی یقانون مجازات اسالم 152تبصرۀ مادۀ 

 : شود یما به شرح ادامه گزارش م یادله برحسب استقصا نیا

 اقدام  ۀقاعد .1. 3

ل قاعده در گام او یواقع شده است. معنا یو حقوق یاحکام فقه یاقدام، مستند بر  ۀقاعد 

 شودن  وارد موجوب  که دهد انجام را یعمل ،یآگاه و توجه با یشخص گاه هر که است نیا

 نیو مسوئول  سوارت واردشوده بور ا     ان،یو ز ۀواردکنند شود،  ود بر گرانید یۀناح از انیز

رفوتن حرموت موالح     نیکار،  ودْ موجب از بو  نیشخص با اقدام بر ا رایز ،ستیشخص ن

مثول   یقواعود ضومان قهور    یاجورا  یبرا یمعنا مانع نیدر ا« اقدام» قتیشده است. در حق

نظور   (. بوه 221: 1، جق1406اسوت )محقوق دامواد،     بیقاعدۀ احترام، الضرر، اتالف و تسوب 

 .است یمقدمات بر یمبتن قاعده، نیا به تمسک و استدالل رسد یم



958  1401، زمستان 4، شمارۀ 18دورۀ های فقهی، پژوهش 

 یفریقاعدۀ اقدام در امور ک یامکان اجرا .1. 1. 3

 نیهمو  به دیاست. شا (یفریرکی)غی م، امور حقوقمعروف قاعدۀ اقدا یمصب و مجرا ایگو

آن ذکور   لیقاعدۀ اقدام و ذ نییو حقوقدانان در تب هانیکه فق یقیها و مصاد ، تمام مثالسبب

روا و  یفور یباشد تمسک به آن در اموور ک  نیاگر نن حوزه است. نیاند، مربوط به هم کرده

و  یجوار  زیو ن یفریقاعده را در امور ک نیا توان یکه م رسد ینظر م نخواهد بود. اما به زیجا

 است:  ریز ۀقاعده، مستند به ادل نیا یامکان اجرا یینرا دانست. یسار

 یفریقاعده در امور ک یانگاره بداهت اجرا .1. 1. 1. 3

 کوه  اسوت بر وردار  یبداهت ننان از یفریک امور در قاعده نیا یاجرا هانیاز نظر فق ییگو

عنوان  به را آنتناسب  به مختلف یها باب در فقط. اند دهیدن آن یبررس و بحث نیا به یازین

 آتح در را یگرید یکه شخص ییدر جا . برای مثالاند قرار داده ها گزاره و آرا یبر  مستند

 کوه  معتقدند فقها. ردیم یو م کند ینم یاقدام مهلکه، از  روج امکان رغم یو او عل اندازد یم

دو نظر  زین هی( و در  صوص تعلق د161 :5ج ،ق1407 ،یطوس خی)ش است یمنتف قصاص

: 42، ج1362 ،ی؛ نجفو 162، 5، جق1407 ،یطوسو  خی)ش هیعدم سقوط د یکی وجود دارد:

؛ 972: 4، جق1408 ،یحل)محقق  است هید سقوط(، هیامام ی)مشهور فقها گریو نظر د (25

 زیو اموه ن ع یفقهوا  انیو (. در م20: 26، جق1412 ،ی؛ روحان584: 3، جق1419 ،یعالمه حل

: 5، جق1424 ،یریو ؛ الجز326: 9، جق1405 قداموه،  دو قول مطرح شده اسوت )ابون   نیهم

اند که از آتح  ارج شده و سوپس مجوددا     دانسته یشخص را مانند کس نیا ی(. بور 279

(. 20: 26ج، ق1412 ،ی)روحوان  شوود  یم ساقط زین هید اساس نیدا ل آن شده است و بر ا

نفوس  وود    هیعل ینراکه و ،شده است یمسقط ضمان تلق ه،یعل یٌمجن« اقدام»مثال  نیدر ا

؛ 19: 7الوف، ج 1407 ،یطوسو  خی؛ شو 972: 4، جق1408 ،یکرده است )محقوق حلو  « اقدام»

 نی(. در واقووع، در ننوو20: 10، جق1410 ،یثووان دی؛ شووه241: 2، جق1420 ،یعالمووه حلوو

 ،یحل)عالمه  است ندهافک آتح در را او که یکس نه اوست،  ود به مستند فوت، ،یتیوضع

 (.584 :3، جق1419



  959 با خطر ةنقض تعهدِ مقابل یِفریک تیمسئول تِیمشروع یفقه یمبان

 آب از  وروج  و نودازد یب آب بوه  را یگرید ،یشخص که است ییجا ،یمشابه مورد قبل

 دو هر یۀد و قصاص شود، غرق و دیاین رونیب آن از  ود اریا ت به اما باشد، ممکن او یبرا

اسوت )محقوق   )اقدام( اتفواق افتواده     ودش عمل جهینراکه فوت او در نت ،شود یم ساقط

 ه،یو سوقوط د  رسود  ینظور مو   (. به585: 3، جق1419 ،ی؛ عالمه حل972: 4، جق1408 ،یحل

  واهد داشت. یرا در پ جهینت نیموجه است و استناد به قاعدۀ اقدام هم

 تیاولو اسیق .2. 1. 1. 3

بوا   اند. تمسک کرده تیاولو اسیبه ق یو حقوق یقاعده در امور مدن نیکاربرد ا یبرا یبر 

که دارد، بتوان از قاعدۀ اقدام  یاطیو احت تیبا همه اهم یفریدر امور ک یکه وقت حیضتو نیا

 ،ییو مووال  انیشوعار ) بهوره بورد   توان یم یاز آن در امور حقوق یاول قیاستفاده کرد، به طر

 مفروض و مسلم دانسته شده است. ،یفریآن در امور ک یاجرا تیقابل یعنی ،(1390

 یفریک امور در قاعده یاجرا به دانشوران حیتصر .3. 1. 1. 3

از  ی سارت ناش ۀمطالب تِیعدم قابل طیدانشوران ضمن مکتوبات  ود در مورد شرا یبر 

در  یکو ی:داننود  یدو شرط را قاعدۀ اقدام مو  نیا لیو دل کنند یبازداشت، به دو شرط اشاره م

 یگنواه  یبو  ۀاسوناد، مودار: و ادلو    ۀدر ارائ یاز  وددار یبازداشت شخص ناش» که: ییجا

 ییتوانا زی ود دارد و با وجود علم و ن یگناه یدال بر ب ۀادل شخص که آنگاهنراکه ، «باشد

براساس قاعدۀ اقودام،   د،ینما یارائه نم ییبازداشت نشدن، به مقام قضا یآنها را برا ،در ارائه

 ده است.کررا فراهم  حیبازداشت  و نهی ود، اقدام و زم انیبه ز

دادن مرتکوب،  وود را در مظوان     یمنظور فرار شخص به»است که  ییمورد دوم در جا

 نیو اگور ا  یعنو ی ،قاعدۀ اقدام، مسوتند اسوت   زین نجایدر ا«. اتهام و بازداشت قرار داده باشد

جورم و در دسوت    ۀبا حضوور در صوحن   ایو  دکنشخص به نادرست به ارتکاب جرم اقرار 

 وود،   انیشخص به ز نجایهد، در اگرفتن ادوات جرم،  ود را در معرض بازداشت قرار د

و  گانی)شوا  گرفوت  نظور  در او یبورا  یحقو  تووان  یاقدام کرده و براساس قاعدۀ اقدام، نمو 

 .(1397 ،یآشور



960  1401، زمستان 4، شمارۀ 18دورۀ های فقهی، پژوهش 

 نگرش قانونگذار  .4. 1. 1. 3

در مواضوع و   رد،یو گ یرا از فقه م یها و احکام حقوق در کشور ما قانونگذار که اصوال  گزاره

قانون  355قرار داده است. مادۀ  یاحکام قانون یمستند بر  مختلف، قاعدۀ اقدام را عیمواض

 کوه  یموارد یۀدر کل»که  کند یم حیتصر یامام هانینظر فق رشیبا پذ م،یقد یمجازات اسالم

 نجوات  و فورار  یبورا  یراهو  دیو اسوت با  اشوخاص  بیدار تلوف و آسو   کننده عهوده  روشن

مادۀ  لیذ رسد ینظر م به «.هد بوددار نخوا کنندۀ آتح عهده وگرنه روشن نباشد دگانید بیآس

تنها مسوتحق   براساس قاعدۀ اقدام است که عابر را نه زین 1392قانون مجازات مصوب  512

 1.داند ی سارت ندانسته، بلکه او را ضامن هم م افتیدر

 ،یفور یادله آن بوده و هست که ثابت شوود کوه قاعودۀ اقودام، در اموور ک      نیغرض از ا

داشته و نوه از جهوت عمول     یمشکل ینظر لحاظآن نه از  ی. اجرااجرا داشته است تیقابل

آن وجود دارد و هوم عموال     یدال بر امکان اجرا یفقه ۀسخن هم ادل گریدارد. به د یرادیا

 امکان وجود دارد. نیناظر بر ا یو مواد قانون یفتاو

 بر مسئله  قیتطب یچگونگ .2. 1. 3

بوا   اغلوب  کوه  یتعهودات  رشیکه افراد با پذگفت  توان یدر انطباق قاعده بر موضوع بحث م

سوخن   گور یاند. به د اقدام  ود کرده نیآثار متفرع بر ا رشیبه پذ« اقدام» طر مالزمه دارد، 

منوت    ایو  جادیکرده است که رها کردن و تر: آن، مالزم با ا یعمل رشیبر پذ« اقدام» یو

و موراد از   ردیعمل  ود را بپوذ آثار  دیبا یو نیاست. بنابرا گرانی ود/د یبرا هاییبه  طر

طبق مفاد قاعدۀ اقدام، اگور شوخص    گری.به عبارت دستین نیجز ا یزین یفریک تیمسئول

 .ردیاعمال  ود را بپذ تیمسئول دیبا د،کنضمان بر  ودش  ایعاقل و بالغ اقدام به ضرر 

                                                                                                                                        
 لیو قب نیو را در ا یوانیو ح ایو و   یش ای دی، توقف نماستین که توقف در آنها مجاز ییدر محلها یهرگاه شخص -512. مادۀ 1

فوت  ایلغزش مصدوم شود  ایبدون توجه به آنها در اثر بر ورد  یگریدر آن قرار دهد و د یا لغزنده زین ایمحلها مستقر سازد 

 هیده کرده است، ضامن دراه را لغزن ایرا مستقر نموده  وانیح ای  یکه آن ش یکس ای، شخص متوقف ندیبب ی سارت مال ایکند 

صورت نه فقط  سارت به او  نیمگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمدا  با آن بر ورد کند که در ا باشد ی سارات م ریو سا

 .شود یم زیدار  سارت وارده نبلکه عهده، ردیگ یتعلق نم



  961 با خطر ةنقض تعهدِ مقابل یِفریک تیمسئول تِیمشروع یفقه یمبان

 تیمسئول احساس یستگیاصل عام با .2. 3

 آن، مشوکالت  و حی وو  ۀجامعو  مقابول  در انسوان  کوه  اسوت  نیو ا تیمنظور از اصل مسئول

 و نبووده  رهوا  یموجوود .انسوان،  باشد توجوه  یبو  و الی  یب دینبا و تواند ینم و دارد تیمسئول

 نوه  و میمسوتق )نوه   باشود  دیو با و هست هم یو مشکل و درد جامعه، مشکل ودرد  .ستین

 .دارنود  اریبسو  دیو تأک یریپوذ  تیمسوئول  و بوودن  گرا تیمسئول بر ینید یها آموزه(. میرمستقیغ

 پروردگوارت  بوه ». اسوت  یقرآنو  یهوا  آموزه از امتیق در شدن واقع پرسح مورد و تیمسئول

متوقوف   را آنهوا  » فهیشور  یوۀ آ زیو ( و ن92)حجر/1«کرد می واه سمال مردم ۀهم ازکه  سوگند

 و شودت  بوا  تیمسوئول  اصول  زیو ن اتی(. در روا24)صافات/2«شوند باز واست دیبا.آنها دیکن

حوافظ و   ۀمنزل شما نسبت به تمام مسلمانان به ۀهم»فرمود:  )ص(امبریپ. است مطرح تام، دیتأک

 زمامودار . دیمسوئول  د،یا دار شده و تمام شما نسبت به آنچه عهده دیهست گرانینگهبان و شبان د

. اسوت  فرزنودان  و منزل امور مسئول زین زن و  انواده مسئول مرد،. است ملت مسئول امام، و

، ی)مجلس «است مسئول شده، واگذار او به که یحقوق و فیوظا انجام به نسبت کس هر پس

از  یاریدر بسو  ثیحود  نی(. وجود متن کامل ا215: 1ج ،ق1422  ،ی؛ بخار38: 72، جق1440

 ینووع  ،یریپوذ  تیمسئول .است یریپذ تیو اهل سنت(، دال بر لزوم مسئول عهی)شیثیمنابع حد

 امبریو . از پدکنو  یمو  جواد یا یاسوالم  ۀجامعو  یدارحفظ و نگه یمشتر: برا تیولئتعهد و مس

 از او ندهود،  مسلمانان یکارها به یتیکه صبح کند و اهم یکس»: شده است تیروا )ص(اکرم

 نکنود،  اجابوت  را او و بشونود  را( ی)انسوان ی مورد  ی واه کمک ادیفر که یکس و ستین آنان

 .(175: 6ج  ق،1407 ،ی؛ طوس164: 2، جق1429 ،ینی)کل «ستین مسلمان

 وجود رایز، است آشکار  طر با مقابله متعهدانِ فیوظا تیاهم ،ینید یها آموزه یۀپا بر

 یامور  ۀمثابو  و بوه   تیبه اصول مسوئول   یبندیپا اتیاز مقتض  طر با مقابله مشاغل و تعهداتِ

بوه قورارداد و در     یبنود یلزوم پا گرید یو است. از سو  ینیو د یجامعه انسان یبرا یضرور

                                                                                                                                        
 .(92)حجر/« فَوَ ربّک لنسئلنَّهم اجمعین» .1

 .(24فات/)صا« وقفوهم إنَّهم مسئولون .2
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 فوه یرا متعهد و ملزم به انجام وظ شتنیها،  و با سازمان ییه با قراردادهاک ی صوص افراد

 رفع در یقانون امر و ینید ۀفیالتزام به وظ زیاند و و ن   دهکر یپر طر و بحران طیدر شرا یحت

 و  طور  رفوع  بوه  اعتماد با زین جامعه. است روشن اریبس آن آحاد و یاسالم ۀجامع از  طر

رها کردن و  نی. بنابراکند یشده، فرض م را انجام تیمسئول نیافراد، ا نیۀ با آن توسط امقابل

محسووب شوده و موجوب از     یو اعتماد عموم تیتر: عمل، معادل پشت پا زدن به مسئول

نانوشته افراد جامعه  تیو مسئول یمند فهیوظ نی. بنابراشود یرفتن آرامح  اطر عموم م نیب

 نیو مسولم اسوت و رهوا سوا تن ا     یامور  یو بحراندر مواقع  طر  ژهیو به گریکدیدر قبال 

و مجوازات او   فور یک یبورا  ییمبنوا  توانود  یفرد را مستوجب سرزنح نموده و مآال م فه،یوظ

 اصل، استناد داد.  نیبه ا توان یحکم مجازات مصرح در قانون را م یعنیباشد. 

 یوجوب شرع ةمثاب به تعهد و عقد به یلزوم وفا .3. 3

 بوه  یوفوا  انود،  کرده استناد آن به مختلف و متعدد مواضع درکرات  به انهیکه فق یبنا بر اصل

(. لزوم در تعهود و عقوود واجود دو    13: 5، جق1415 ،یانصار خی:: شر.) است الزم عقد،

 .یلزوم وضع یگریو د یفیلزوم تکل یکیاست: ییبار معنا

 یفیاستدالل بر مدعا از راه لزوم تکل .1. 3. 3

امور   کیو نراکوه   ،حرام اسوت  یتعهد، امر یفایاست که عدم ا نیا یبه معنا یفیلزوم تکل 

که تعهد دارد و  یفرد به تعهد را رها کرده است. یلزوم و وجوب وفا یعنی یواجب شرع

و الزم اسوت بوه    دیو را انجام دهود، با  یا فهیدر واقع در قالب عقد، متعهد شده است که وظ

 ؛دیو گو یرا مو  نیکند. مفاد اصل لزوم هم یاز آن شانه  ال تواند یتعهد  ود عمل کند و نم

فورد   فور یمجازات و ک نجای. در اکند یمجازات م یفرد ناقض تعهد و عقد را صالح برا یعنی

امر را  نیلکل عمل محرم، ا ریبه سبب انجام حرام و تر: امر واجب، روا است. قاعدۀ التعز

 یموثال  از سوو   فهیکردن وظ که رها میاگر در نظر آور ژهیو . بهکند یمدلل، مستند و موجه م

آنهوا قورار داشوته و تور:      یآن مردم و آراموح روانو   گرید یکه در سو سیپل اینشان  آتح

تعهود   نیو و حرموت تور: ا   ی واهد شد، قبح، نادرسوت  یروان تیموجب سلب امن فه،یوظ

 .کند یم یی ودنما شتریب
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 یاستدالل بر مدعا از راه لزوم وضع .2. 3. 3

 و یشورع  مجووز  بودون  تواننود  ینم نیطرف که معناست نیقد به ادر تعهد و ع یلزوم وضع

.منظور از لزوم، واجب بوودن و  بزنند هم به را عقد ت،یرضا بدون ای و اری  لیقب از یقانون

بودون  . ستیاست و بر هم زدن و شکستن آن، روا ن یعنوان حکم وضع ثابت بودن عقد، به

 موال  بوه  ن،یطورف  از یکو ی اگر حال. است ثرمرمیگفته، نقض تعهد و عقد، غ حْیپ یمجوزها

 مرتکوب  را یحرامو  امور  و است کرده تصرف ریغ مال در واقع در ازد،ی دست  ود، نیشیپ

 فور یک و مجازات محرم، عمل لکل ریالتعز به مستند و حرام انجام نیهم یۀپا بر و است شده

 و دارد وجوود  یملک عقود در هم حالت دو نیاست ا ی.گفتناست الزم بلکه و بالمانع ،یو

 کیو  قورارداد  و عقود  اسوت  ممکن که شد گفته جهت آن از نکته نیا. یعهد عقود در هم

 از یا گونوه  ایو  میبودان ( اشخاص ۀاجار) اجاره از یا گونه را مربوطه سازمان با را نشان آتح

 مقابلوه  بوه  کوه  دارد تعهد دستمزد، افتیدر مقابل در نشان آتح که معنا نیا به ؛یعهد عقود

دارد(. در  ی)همانند وکالت که موکل در قبال دستمزد، تعهد بوه انجوام عملو    برود هار ط با

 را شوتن یتعهداتِ مقابله با  طر، افراد با انتخاب و اقدام  ود در مشاغل موردنظرشوان،  و 

 شوان ی، بور ا قرارداد یۀپا بر. رندیگ یم عهده بر را محوله امور انجام تیمسئول و سا ته متعهد

 وباشوند   داشوته  نظوارت  و اشوراف  محولوه  اموور  وکارهوا   هموه  بوه  نسوبت  که است الزم

در واقع در تعهدِات مقابله بوا  طور افوراد اقودام      .ندکنن تیمسئول سلب  ود از وجه چیه به

 واص   طیاند که امور در شرا اند که مطابق آن از ابتدا مسئول و مکلف دهکرتعهد  یا گونه به

از  زیبه استناد گر توانند ینم یتعهدات نیافراد در نن نینابرا. بدکننو اداره  تیریمد یو بحران

 ود  بایدکنند، بلکه  ی وددار حی و یقانون فیاز وظا دکن یم دیرا تهد شانیکه ا ی طر

 باشند.  ریپذ تیو مسئول بدانندرا مسئول 

 جامعه   یروان تیلزوم تحقق امن .4. 3

  واطر  حیآسوا  و یروانو  ،یکیزیف تیامن موجبات که است نیاها  دولت و تیحاکم ۀفیوظ

 براسواس  را ینو ینن نیو ا مووارد  و سیپلو  تیمأمور توان یم .آورند فراهم را  ود شهروندان

 بوه  تمسوک  بوا  و نکنود  عمول   وود  ۀفو یوظ بوه  اگر سیپل. کرد نییتب حکومت یذات ۀفیوظ
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 تیو امن. کورد  نخواهنود  تیو امن احسواس  گور ید مردم کند، زیپره  طر با مقابله از اضطرار،

 و کند عمل  ود فیوظا به سیپل و ینظام یروین که داد  واهد رخ آنگاه یروان و یکیزیف

 یحت آن نکردن رها و سیپل ۀفیوظ انجام یاجرا ضمانت یبرا زین تیحاکم. دکنن رها را آن

 .دینما یانگار جرم به اقدام دیبا ،یاضطرار طیشرا در

 هیحسوب  اموور  از تووان  یمو  را یمنو یا  دمات و ینشان آتح مانند یموارد گرید یاز سو

و افوراد   شوتر یابوزار ب  تواند یکه م حیثدانست. دولت از آن  )ندارد ی اص یکه متول یامر(

 تیمسوئول  رشیفراهم آورد، اقدام به پوذ  ینینن نیا یامور  دمات یمتخصص و ممحض برا

 مشوابه،  یهوا  نام و نام نیبه هم یدر قالب سازمان و کرده است ینشان و آتح یمنی دمات ا

 اقودام  ینشان آتح جمله از یمنیا  دمات ۀارائ به نسبت تا کند یم افراد یریکارگ به به اقدام

 نهادهوا  نیا مستخدمان و دارد تیمسئول شهروندان و مردم مقابل در دولت جهینت در. ندینما

 و تیمسوئول  نیهمو  یاتکوا  بوه  زیو نمردم  .دارند یقرارداد تیمسئول  ود، سازمانمقابل  در

 بوه  توانود  ینمو  و دیو نبا نشان آتح نیبنابرا. کنند یم یمنیا احساس دارد، دولت که یا فهیوظ

شوهروندان را   تیو و موجبوات عودم امن   نود ۀ  ود را رها کفیوظ ،یاضطرار تیموقع استناد

 فراهم آورد. 

را تصور کورد   یا قرارداد نانوشته توان یاست که م نیا ریا  ۀنیزم نیدر هم گرید یمبنا 

 اتیمال و عوارض سو، کی از مردم یعنی. دارد وجود مورد نیا در تیمردم و حاکم نیکه ب

 از مردم جان حفظ)  دمات ۀارائ مبالغ، نیا افتیدر یبرا هحیتوج زین تیحاکم و دهند یم

توا جوان و    دهند یم پول مردم گفت توان یم سخن گرید به. است..( و آتح لیقب از ها طر

 مالشان حفظ شود. 

 بیۀ تسبقاعد .5. 3

دانسوت،  « در اتوالف  بیتسوب »عنوان کاملح را  توان یکه م «بیتسب»مراد از قاعدۀ  .1. 5. 3

 یگور یموجب و سبب تلف موال و جوان د   م،یرمستقیغ یا گونه که به یاست که شخص نیا

 اتوالف  در تیی(. سوبب و سوب  95: 43، ج1362 ،ی)نجفو  شود، ضامن  سارات وارده است

آنگاه که  (.117: 1ج ،ق1406 )محقق داماد، باشد( یمنف)فعل  تر: ای)مثبت(  فعل تواند یم
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 سبب یفعل تر: اگر.اما است نامبردار مثبت فعل به د،شو مال تلف سبب ،یانجام کار و فعل

 .است موسوم)تر:( ی منف فعل به شود، یگرید به  سارت

 مدعا بر قیتطب یچگونگ .2. 5. 3

  طور رفوتن را دارنود.    شوواز یلوه و بوه پ  مقاب ۀفو یبراسواس قورارداد، وظ   سینشان و پل آتح

و  بیو تعق فیو و تکل فوه یکه وظ سیرا دارد و پل قیحر یکنترل و اطفا ۀفینشان که وظ آتح

 ود را انجوام ندهود و در    فیو تکل فهیرا دارد، ننانچه وظ تیسارق و مخل امن یریدستگ

بوه   یموجبوات  سوارت جوان    یقوانون  فیتور: وظوا   ایو از قرارداد،  یناش ۀفیاثر تر: وظ

او را مسوئول   تووان  یمو  ت،یرا فراهم آورد، به استناد قاعدۀ تسوب  گریکسان د ایشهروندان و 

اموا بوا واسوطه     ،عامل ضرر نشوده اسوت   و مباشرتا  ما یهرنند مستق رایز ، سارات دانست

 ،یمودن  تیهوم در قالوب مسوئول    تیمسئول نیشده است.ا یگریموجب ورود  سارت بر د

  1کامال  قابل دفاع است. ،یفریک تیت و هم در قالب مسئولکامال  مستند و مدلل اس

موا اشوکال گرفتوه شوود کوه بوا        یقاعده بر مدعا قیاست که ممکن است بر تطب یگفتن

؛ سوت ی)توار:( ضوامن ن   فاعول  ،یو  ارج یموضوع، به لحاظ مصداق نید الت قصد در ا

بوا موانع بر وورد    نشوان،   و آتوح  سیبا شرط دانستن قصد اضرار، مسئول دانستن پلو  یعنی

 توان یضرر داشته باشند اما نم جادیممکن است علم به ا فه،یبا تر: وظ نهاینراکه ا، کند یم

بر نوع  یبا ابتنا یمسئله و اشکال، به لحاظ فقه نیدر مورد آنها گفت که قصد ضرر دارند. ا

از  یده، ناشکه ننانچه اعتبار قاع حیتوض نی. با اابدی یپاسخ  ود را م ب،یمدر: قاعدۀ تسب

 کورد؛ بسونده و اکتفوا    قنیبه قدر مت دیاجماع، با لیبودن دل یلب سبب اجماع دانسته شود، به

اما اگر مسوتند   .ردیگ یرا در برنم یرعمدی( شده و موارد غقنی)قدر مت فقط شامل عمد یعنی

                                                                                                                                        
موران راه آهن در اثر عدم أمسئولیت  واه فعل مزبور تکلیف ناشی از قرارداد باشد، مانند آنکه مزمینه . در همین 1

موقع  ود، سبب تصادم قطار گردند، یا آن که تکلیف ناشی از وظایف قانونی باشد، مثل آنکه ولی  به ۀانجام وظیف

 )محقوق دامواد،   علیوه موجوب ورود  سوارت بور امووال او گوردد       لیبا عدم انجام وظیفه نسبت به حفظ اموال مو

 .(117: 1ج ،ق1406
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 سبب یعنی ؛در ضامن دانستن ندارد یباشد، قصد اضرار و عدم قصد، د الت اتیقاعده، روا

:: ر.) اتیروا نراکه. است ضامن کند، اقدام قصد بدون نه و باشد داشته اضرار قصد نه

 اموده ین هوا  آن در قصود  شورط  ایو  دی(، مطلق هستند و ق179-182: 19ج، 1412 ،یحر عامل

 .است

 « نبرد و جنگ ةصحن» حرمت فرار از زحف .6. 3

اد بوا دشومنان اسوت.    شدن و رها کردن صحنه نبورد و جهو   یمتوار یفرار از زحف به معنا

. بوه  شوود  یمو  مطورح  یفقه کتب الجهاد باب در جنگ، دانیعدم جواز فرار از م ایجواز و 

 آن بلکه شود ینم دانسته زیجا فرار،( اساسا  47)انفال/ «فاثبتوا فئه تمیلق إذا» ۀمبارک یۀاستناد آ

 تعوداد  رابور ب دو از حیبو  دشومن  افوراد  تعوداد  کوه  ییجا در)مثال   طیشرا یبر  در فقط را

(. 282: 1، جق1408 ،ی)محقوق حلَّو   دانند یم زی(، جانباشد یروزیپ به دیام و بوده مسلمانان

 حکوم  ،ییبر حرمت و عدم جواز فرار است و در مورد اسوتثنا  یبه عبارت اصل و حکم اول

 .ردیگ یم  ود به جواز

 سوخن،  گور ید به و دشمن شر دفع و نید حفظ جهاد، وجوب عیفلسفه و حکمت تشر

 موا  یراهگشا تواند یم مناط و مال: نیا. است یاسالم ۀجامع یروان و یکیزیف تیامن جادیا

 یبورا ...( و یمرزبان و سیپل)مانند  یتیامن  دمات و( ینشان آتح)مثال  ی منیا  دمات. باشد

 بوا  میتووان  یمو  م،یشو مبتال ،یامام دانشوران نامقبولِ اسیق به نکهیا بدون. است تیامن جادیا

 جهوت  بوه  فوه یوظ کوردن  رهوا  یگرید و زحف از فرار یکی) امر دو نیا در مال: وحدت

 محرم، عمل لکل ریالتعز استناد به گرید یسو از. میبدان حرام را فهیوظ کردن رها(، اضطرار

 مجوازات  توان یم پر طر فیوظا تارکان یبرا یعنی ؛است محتمل و ممکن آن یانگار جرم

 تعهودات  لیو قب نیو ا. اسوت  نیوی تب قابول  یهماننود  نیو ا زین گرید یا گونه به .گرفت نظر در

 یعنو ی ؛شوود  یمو  گرفتوه  نظور  در پر طور  طیشورا  یبورا  ابتودا  ازاغلب  که است یا گونه به

 یفیمشاغل و وظوا  نیتعهد در نن یاست، اصل و مبنا یجهاد بر جانباز یگونه که بنا همان

 شده است.  نیعج ثاریاز بدو امر با ا زین



  967 با خطر ةنقض تعهدِ مقابل یِفریک تیمسئول تِیمشروع یفقه یمبان

   راتیتعز ۀرۀ قواعد حاکم بر حوزگست یاقتضا .7. 3

 یاعموال  یبر و  یمستند جرم انگار تواند یاست که م یا گونه لکل عمل محرم به ریقاعدۀ التعز

 فوه یآن مجازات در نظر گرفته نشده اسوت. رهوا کوردن وظ    یشود که شرعا  حرام بوده، اما برا

 یبر  گرید یت. از سواس یقرارداد ایو  یشرع ،یقانون تیعمل حرام و فرار از مسئول ینوع

 صووص در زموان    گذشوته و بوه    یهوا  در زمان انا یهستند و اح یا مفسده یاعمال امروزه دارا

بوه اسوتناد    یاسالم ۀاعمال را حاکم جامع نیاند. ا شرع و فاقد مفسده بوده  نانیشارع و زمان مب

دن آن مجازات در نظور  رها کر یو برا کند یانگار جرم تواند یم« االمام راهیبما  ریقاعدۀ التعز»

 یادیو نشوان، مفسوده و بلکوه مفاسود ز     مرزبان و آتح س،یپل یاز سو فهیرها کردن وظ .ردیبگ

در جامعوه،   یروانو  تیو ا وتالل در امن  زیو و ن یو موال  یجوان  تیو دنبال دارد. ا وتالل در امن  به

 است. یاضطرار طیبه استناد شرا یحت فهیمترتب بر تر: وظ یها مفسده

 ت بر اثمحرمت اعان .8 .3

و مرزبان بوا   سینراکه پل ،تصور معاونت در جرم را کرد توان یو مرزبان م سیدر مورد رفتار پل

ده کور  یاریو مووردنظر   ۀجیبه نت دنی ود، عمال  مباشر را در رس یو قرارداد یقانون ۀفیتر: وظ

 لیو ذ یعنو ؛ یموسوم به اعانت بر اثم بوده که گناه و حرام اسوت  یعمل به جهت فقه نیاست. ا

مائده است که اطالق و  ۀمبارک ۀدوم سور یۀقاعدۀ حرمت اعانت بر اثم قرار گرفته که مستند به آ

« لکل عمول محورم   ریالتعز»براساس تینهادر و  شود یم یشامل هر نوع معاونت ه،یآ نیشمول ا

معنوون بوه معاونوت بور جورم شوده و        زیو ن یقابل مجازات است. تر: مذکور به لحاظ حقووق 

 ی واهد داشت. اما در مورد تر: عمول )نورفتن بوه اسوتقبال آتوح( از سوو       یفریک تیمسئول

باشود، تصوور    یبدون د الوت عامول انسوان    قیممکن است آتح و حر نکهیا لیدل نشان به آتح

 قابل تصور باشد.  یوجود ندارد تا معاونت ینراکه مباشر ،است یمعاونت مشکل و ناشدن

 ایو نشوان   آتوح  یرا به تر: نجوات او را از سوو  در آتح  یسو تن کس توان، یم ایاما آ

 ایو آ اسیق نیهم بر داد؟ انتساب سیپل دزد، یسو از سارق بیتحقق سرقت را به تر: تعق

 ایو آ و داد انتسواب  و نسبت مرزبان یسو از فهیوظ تر: به را تیامن  وردن هم بر توان یم

 دارد؟ ید ل ما موضوع در انتساب عدم و انتساب نیا
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 اریبسو  تور:،  بوه  جهینت استناد بحث حقوق، و فقه دانشوران نیب در که است نیپاسخ ا

 توانود  ینمو  است، یعدم یامر که تر: باورند نیا بر یبر . گوستو گفت محل و یا تالف

 هوات یتوج بوا  گرید یا (. پاره153: 41ج ،1362 ،ی)نجف بشود)مرگ( ی وجود امر کیمنشأ 

 )فعول( را مسوتند بوه تور: کننود      شده رمِ واقعاند ج موارد توانسته یدر بر  ،یۀ  اصادل و

 در شتریب بحث نیا ۀ(. ثمر295: 3ج ،ق1413 ،یگانیو گلپا 547: 5، جق1420 ،ی)عالمه حل

 یعنیتر:  یفیاما در مورد حکم تکل 1.استموردنظر  تار:، بر هید ای قصاص یوضع حکم

توار: فعول،    نیو در ا دیو گو ینظر وجود دارد. صاحب جواهر م حرمت و عدم جواز، اتفاق

بوه   هوان یفق نیبو  یوجود دارد و نه ا تالفو  ینه مشکل ،دارد، به استناد نص و فتوا تیمسئول

 حکوم  افتنیو  و دگاهیو د نیو ا رشیپوذ  یدر پو  (.448: 41ج ،1362 ،ی)نجف  ورد ینشم م

 حکوم  کوه  اسوت  مرزبوان  و سیپلو  نشوان،  آتوح  یسو از فعل تر:ِ( یفیتکل)حکم  حرمتِ

 . شود یلکل عمل محرم، کامال  موجه و مدلل م ریالتعزۀ قاعدۀ یپا بر یریتعز

  جهینت .4

و  یقانون ۀفیرها کردن وظ یتمسک به اضطرار برا ،یقانون مجازات اسالم 152تبصرۀ مادۀ 

و  یفور یک تیعدم جواز، مسوئول  نیاست بر ا یهیندانسته است. بد زیمتعهدان را جا یِشرع

را درست و موجه دانسوت.   تیمسئول نیا توان یم یا . با تمسک به ادلهشود یمجازات بار م

افراد متعهد بوه مقابلوه بوا     فیاز وظا یاضطرار طیآن است که نون تحمل شرا یضابطه کل

امکانوات بوه جهوت     هیو تمام توان و کل یریکارگ بدون به شانیکه ا ستین زیاست، جاه طر

طوور   ر قانون راه بوه . روشن است دزندینجات جان  ود از مهلکه بگر یمقابله با  طر، برا

قاعودۀ اقودام، قوبح عودم     مانند  یظف به مقابله با  طر بسته است. ادلۀ فقهوبر افراد م یکل

جامعوه، قاعودۀ    یروانو  تیو تحقوق امن  یسوتگ یحرمت فرار از جنوگ، با  ت،یاحساس مسئول

                                                                                                                                        
(؛) فروغوی و  120: 1395(؛؛)صوادقی و جوودکی،  273:  1391 آبوادی،  حواجی ده )طالعات بیشوتر ر.::  ابرای  . 1

درون منوابع  نود همان پانوشوت  در و ابدی انتقال یانیپا منابع به کامل طوربه منابع نیا لطفا(. 114: 1395همکاران، 

 شود عمل یمتن
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منودرج   یفریک تیمسئول تواند یبه عقد، م یفایا یفیحرمت اعانت بر اثم، لزوم تکل ب،یتسب

 اص به آن  تیو شرع سازد یفقه ۀپشتوان یرا دارا یفریقانون مجازات ک 152رۀ مادۀ تبص

 وارج   یقانونگذار اموروز  ۀبر صرف اراد یمبتن یِوضع و نهاد حقوق کیو آن را از  دبخش

 در اموا . اسوت  کسوان یگفتوه   حْیادلوۀ پو   یکه ارزش استناد ستین نیما ا یسازد. البته مدعا

 یمبوان  و قواعود  بوه  مسوتند  تیمشوروع (، ادله)تعاضد  ادله نیا گذاشتن هم کنار با مجموع

 یافراد متعهود بوه مقابلوه بوا  طور تموام       که یدرصورت است یافزودن. دیآ یم دست به یفقه

 ۀاموا عقوال واقوف باشوند کوه ادامو       ،کار گرفته باشند مقابله با  طر را به یامکانات الزم برا

مقابلوه، فقوط در    ۀبلکوه ثمور   ست،ین ممثر حادثه یریشگیپ درتنها  نه شانیا اقدام و اتیعمل

 .ردیبگ نظر در را یا اجازه دیبا قانونگذار نجایا در رسد ینظر م  طر افتادن جانشان است، به

 دیو تهد را( اموال جمله)از  شانیجز جان ا که  طر، حقوق مردم به ییبر آن در جا افزون

 یو به قدر کاف دهیشیالزم را اند داتیتمه افراد متعهد به مقابله با  طر که ی، درصورتکند یم

 یبورا  تواننود  یطوور متعوارف، مو    به فهیگرفته باشند، پس از انجام وظ حیاقدامات الزم را پ

 .ندکننجات جان  ود اقدام 
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