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  ده یچک
امداد و  يها اتيا عدم ضمان نجاتگران در عمليضمان 

ـ راد ضرر و زيکه متعاقب ا يانجات جاده بـه   يان مـال ي
کند يبروز م يان در حوادث جادهيمصدوم يخودروها

  است که داوطلبانه و  يجاتگرانن يبرا يحقوق يچالش

  

  

  

در  يامدادرسان ةبشردوستانه وارد عرص يبر اساس مبان
ن ين موضوع در قـوان يا يبررس. اندشده ياسوانح جاده

ـ ران و مداقه در قواعد و مقررات فقه اماميموضوعه ا ه ي
ـ ر از آن چيـ غ يجينتـا  ةنشان دهنـد  اسـت کـه در    يزي

ـ تحق ةجـ ينت. تما آمده اسـ  يمثل قانون مدن ينيقوان ق ي
ن انجـام  ياست کـه در حـ   ياثبات عدم ضمان نجاتگران

راد ضـرر و خسـارت   يخود موجب ا يف نجاتگريوظا
پـژوهش  . شـوند  يبه امـوال شـخص مصـدوم مـ     يمال

است که با مراجعه بـه   يعقالن يليتحل يقيحاضر، تحق
  . انجام شده است يو قانون يل اسالميمتون اص

ـ يتحل يق، روشـ يـ روش تحق :ها روش ـ  يل  يو عقالن
 يبـردار بهـره  يو قـانون  يو در آن از منابع فقه باشد                                                            مي

  . شده است

ن موضـوعه  ينشـان داد کـه در قـوان    هـا  افتهي :ها افتهی
ـ که در مورد ضمان  يحيصر يران، ماده قانونيا ا عـدم  ي

به امر امـداد   يا جادهکه در حوادث  يضمان نجاتگران
ـ و بـه تبـع و مناسـبت ا    هستند مشغول يرسان ن امـر  ي

بـه ويـژه   ن، يراد خسارت بـه امـوال مصـدوم   يموجب ا
 يا چ اشـاره يامـده و بـدان هـ   يشوند نيآنها م يخودرو

  .نشده است

ـ يدال يبرخ يبا بررس :يریگ جهینت و  ي، فقهـ يل عقل
ت اثبا ياعدم ضمان نجاتگران در حوادث جاده يقانون
ن پـژوهش آمـده   يچه که در اتوجه محاکم به آن. ديگرد

نجـاتگران   يمطـرح شـده بـرا    تواند چـالش  ياست م
دلسرد  يو تبعات حقوق كندرا مرتفع  يا حوادث جاده

  . کننده را از آنان دور سازد

، امدادرساني، امـداد و  نجاتگر ضمان، :مات کلیديکل
   . اي نجات جاده

mailto:helale_mehr@yahoo.com
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  مقـدمـه 
و مسائل مرتبط بـا آن در   يدگامروزه حوادث رانن 
مورد  يو فرهنگ ي، اقتصاديمختلف اجتماع يهاحوزه
امـدها و آثـار آن بـر    يو از ابعاد مختلف،  پ استتوجه 

ـ د بيآسـ به ويژه ها ، سالمت انسان يرو ن يـ دگان از اي
ـ در ا. رديـ گيحوادث مـورد کنکـاش قـرار مـ     ان يـ ن مي

ـ از اهم يابـه حـوادث جـاده    يموضوع امداد رسان  تي
 يهـا که سازمان يبه نحو. است برخوردار ياالعادهفوق

 يدهـ ت و سرعت خـدمات يفيمزبور درصدد باالبردن ک
رقابت مثبت در ارائه  يو نوع باشند ميدگان يدبيبه آس

  . خدمات شکل گرفته است

ـ ک سـازمان امدادرسـان، ن  يـ ن رکـن  يترمهم  يروي
ط يراکه گاه بنا به ش يايانسان يروين. ماهر است يانسان

 يهـا ده هر حادثه ممکن است بـا چـالش  يچيمتنوع و پ
ـ از ا يکـ ي. مواجه شود يگوناگون ـ هـا، ا ن چـالش ي راد ي

حـوادث   انا مصـدوم يـ مصـدوم   يخسارت به خودرو
موجـب طـرح    اوقـات  ين امر گاهياست که ا ياجاده
ت يو تبعـات و مسـئول   شود از آنان مي انمصدوم يدعو

و  يله درصـدد بررسـ  ن مقايا. آورديدنبال م به يحقوق
 يا عدم ضمان نجـاتگران يدر باب موضوع ضمان  دقت

-دبيبه آسـ  يان امر امدادرسانين و جرياست که در ح
ا ناخواسـته موجـب   ي، خواسته يا دگان حوادث جادهي

 ا امـوال شـخص مصـدوم    يوارد آمدن خسارت به مال 
 .شوند يم

  ها روش
و  باشـد  مـي  يو عقالن يليق، روش تحليروش تحق

ـ   يبه دست آوردن نتـا  يبرا از  يج دلخـواه منـابع فراوان
بـه   يز کتب دسـت اول فقهـ  يران و نين موضوعه ايقوان

. ع مـورد کنکـاش و مداقـه قـرار گرفـت     يصورت وسـ 
بــر مطالعــه  يق مبتنــيــن تحقيــا يهــا اطالعـات و داده 

 يو حقـوق  يو مراجعه به کتب معتبـر فقهـ   يا کتابخانه
ابـزار اسـتنتاج    ينل عقاليو متد استنباط و تحل باشد مي

  .نگارنده بوده است

  ها افتهي
ران، مـاده  ين موضوعه اينشان داد که در قوان ها افتهي
ـ که در مـورد ضـمان    يحيصر يقانون ا عـدم ضـمان   ي

 يبه امر امـداد رسـان   ياکه در حوادث جاده ينجاتگران
راد ين امر موجب ايو به تبع و مناسبت ا هستندمشغول 

هـا  آن ين، خصوصاً خودرويخسارت به اموال مصدوم
هـر  . نشـده اسـت   ياچ اشارهيامده و بدان هيشوند نيم

ن مورد به اطـالق  يدر ا يت مدنياثبات مسئول يچند برا
کـه از   يت مـدن ين مربوط به اتالف و قانون مسئوليقوان

ـ راد خسـارت بـه مـال غ   يعدم جواز ا ـ ر حکاي ت دارد ي
به مورد ن يدر ا يحيصر يقانون ةاما ماد ؛شودياستناد م
ـ نکـه آ يا و ده استيگذار وضع نگرد قانون وسيلة ا بـه  ي

نجـاتگران، در   بـه وسـيلة  ات نجات يعمل يدنبال اجرا
نجات جان  يراد خسارت برايص لزوم ايصورت تشخ

 انت از مصـدوم يو عدم امکان کسـب رضـا   انمصدوم
انجـام کارشـان    يت مدنيا نجاتگران از مسئوليگرفتار، آ

است کـه   يهيبد. نشده است يارها نه، اشايمبرا هستند 
برخوردار  يکاف يارياز هوش انا مصدوميمصدوم  يوقت

 يرد مشکليشان انجام پذيو امر نجات، با اجازه ا اشندب
ن مورد تخصصاً از موضـوع مطروحـه   يو ا ردوجود ندا
  .استما خارج 

   بحث
ان ا مصدومياست که مصدوم  ييدر جا يبحث اصل

انجـام  ، و نجـاتگران  يستندنالزم برخوردار  يارياز هوش
نـوط  و الزامـاً م  به ناچاررا  يسازات نجات و رهايعمل
ـ برش مانند  يانبارياقدامات زبه  ـ ا اي راد خسـارت بـه   ي
جات جـان  و ن دهند ميص يده تشخيب ديآس يوردخو

ا بعـد از  ين صورت آيدر ا. داننديرا وابسته به آن م هاآن
ـ اتمام عمل  ، اگـر شـخص  و نجـات فـرد مصـدوم    اتي

خسـارت   جبـران  يمـدع  افتـه ي شده و نجات يرهاساز
؟ ران خسارت خواهند بودزم به جبا نجاتگران مليآ شود

که گفته شد يدر حال ؟را ضامن دانست انآن توانيم ايآ
   .ن مورد نشده استيبه ا يارهاشا يدر منابع  قانون
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حمـل و   يمنيت ايرينامه مدنييآ ۱۶ ةماد ۴در بند 
و  حمل ةمصوب کارگروه توسع يگنقل و سوانح رانند

 ي، که به امضـا ت مصرف سوختيريو مد ينقل عموم
ـ يس جمهور رسـ يرئ منتشـر و   يمرسـ  ةده و در روزنام

هاي عملياتي و اجرايي  تيم«: االجرا شده، آمده استالزم
 زيـر رسيدگي به حوادث موظـف بـه انجـام اقـدامات     

، ق، امـداد يحر يمل اطفاو نجات شاجستجو : باشند مي
ـ  توسط يشهربرون يهادر راه يسازرها جات ون -ميت

ــا ــعمل يه ــيجراو ا ياتي ــات   ي ــداد و نج ــازمان ام س
: نامه آمـده اسـت  نيين آيهم ۷ ةماد ۳در بند  .»تيجمع
احمـر موظـف     نجات جمعيـت هـالل  سازمان امداد و «

انجـام عمليـات   ...  :را انجـام دهـد   زيـر است اقدامات 
رفتـار شـده   گ انو مجروح انجستجو و نجات مصدوم

رانندگي و ارائه طرح عمليـاتي و همچنـين    در حوادث
اسـتناد بـه مـواد    . )۱( »ديدگان اسكان اضطراري سانحه

 تيـ جمعکه نجـاتگران   دهد نشان ميالذکر فوق يقانون
ـ مجـاز بـه انجـام عمل    يث قانونياز حهالل احمر  ات ي

 هستند ياتصادفات جاده در» ياساز، نجات و رهامداد«
امـا  . باشـد يم» مشروع« يها از لحاظ قانوننات آو اقدام

ـ فوق تکل ين حال مواد قانونيبا ا  يت مـدن يف مسـئول ي
ا اموال يبه مال  يان ماديضرر و ز وارد آمدناز  حاصل

اکنـون  . اسـت  كرده را مشخص ن انا مصدوميمصدوم 
ا نجاتگران اصوالً مجـاز  يشود که آيال مطرح مؤن سيا

ن يـ د؟ پاسـخ ا هسـتن راد خسارت در حد متعـارف  يبه ا
» زمـه لوا يء اذن فـ يالشياالذن ف« يفقه ةال با قاعدؤس

ء، ياذن در شـ «ن است که يقاعده ا يمعنا. شوديداده م
ـ  ةن قاعـد يمفهوم ا. »ز هستياذن در لوازم آن ن  يعقالن

انجــام  ةقانونگــذار اذن و اجــاز ين اســت کــه وقتــيــا
دهـد بـالطبع   يرا مـ  ينجات و رهاسازات امداد و يعمل

متناسـب   يهـا لوازم و مقدمات و ضرورت يريکارگه ب
ـ آن کار را ن ـ ا. اذن داده اسـت  زي و  ي، اذن ضـمن ن اذني

 يمنطقـ . ز ثابـت شـده اسـت   ياست که عقالً ن يحيتلو
مصدوم  يگذار اذن به رهاسازست که گفته شود قانونين

برش فرمان خودرو را نداده تـا   ة، اما بر فرض اجازداده

  . مصدوم رها شود

 ۱۳۳۹مصوب سال  يت مدنين مسئولک قانوي ةماد
ـ ، عمـداً  يهر کس بدون مجـوز قـانون  «: ديگويم ا در ي
 يا معنـو يـ  يوجـب ضـرر مـاد   م...  ياطياحت يب ةجينت
از عمـل   يجبـران خسـارت ناشـ    ، مسئولشود يگريد

 بـراي  يقانون ةن مادياستنادکنندگان به ا. »باشديخود م
 »يقـانون  فقـد «نجاتگران عنصـر   يت مدنياثبات مسئول

 يت نجاتگران برايل بر محکوميموضوع مطروحه را دل
 يليت به دالين ماده با عنايند که ادانيجبران خسارت م

 يدرس بـرا ف مسـتندات دا ي، از ردکه ذکر خواهد شد
همـين  اسـتناد بـه   . شـود يت نجاتگر خارج مـ يمحکوم

ات و نجـ بـراي   اقـدام  يجـواز قـانون   ي، به روشنليدال
را  يادر تصادفات جاده مصدومان ايصدوم م يسازرها

جب ات مزبور مويهر چند انجام عمل. اثبات خواهد کرد
ـ بـه ب . ورود خسارت بر مال مصـدوم شـود   ، گـر يان دي

، که مستند بـه فقـد   انباريفعل ز» نامشروع بودن«عنصر 
جاد يا يو برا باشد ميراد خسارت يا يبرا يمجوز قانون

ــ، در ااســتالزم  يت مــدنيمســئول و اثبــات ن مــورد ي
  .خصوص وجود ندارد هب

 يجبران خسارت مال يه او برايکه عل يا نجاتگريآ
ة مـاد  در؟ مرتکب شده اسـت  يشده، جرم يطرح دعو

هر کس هنگـام  «: آمده است يقانون مجازات اسالم ۵۵
ل و طوفـان  يسـ  ،يل آتش سوزيد از قبيبروز خطر شد

ـ ا مال خـود  يحفظ جان به منظور  مرتکـب   يگـر يا دي
نکـه  يمشـروط بـر ا   ؛مجازات نخواهد شـد  شود يجرم

ز با خطـر  ين يجاد نکرده و عمل ارتکابيخطر را عمداً ا
رفـع آن ضـرورت داشـته     يو برا موجود متناسب بوده

ـ وفق ا. »باشد موضـوع   يفـر يک ةنبـ ج يقـانون  ةن مـاد ي
تـوان  ياد شده را نمـ ينجاتگر  يعني ؛برداشته شده است

ـ امـوال مصـدوم   ا يه مال ان بيراد ضرر و زيا دليلبه  ا ي
 ةهر چند تبصـر . كردو مجازات  ي، مجرم تلقمصدومان

ن ماده ياز حکم ا يماله و ضمان يد«: ديگو يماده فوق م
-ين ماده ميا ةدربار از حقوقدانان يکي. »است يمستثن

، مرتکــب را از ســت کــه اضــطرارين يمنطقــ«: ســدينو
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ـ  معاف کنـد  يفريت کيلمسئو را  يت مـدن يمسـئول  يول
اگـر  « :ديافزايدر ادامه م وي. )۲(» گذارد يچنان باقهم
ـ  ۵۵ ةمـاد  ةبتوانـد تبصـر   ييقضا ةيرو انون مجـازات  ق

رد که مقصود معـاف نشـدن   يگب ين معنيه اا باسالمي ر
ت نـه ضـمان   اسـ » نـاروا  ةاسـتفاد «از ضمان، مربوط به 

. ار کرده اسـت تر رفتب، عادالنهياز اتالف و تسبحاصل 
 يت مـدن يو مسئول يفريکن ي، جمع احکام قواندر واقع

 ةقاعد يقانون ةن ماديا يمبنا). ۲(» ن اقتضا را دارديز اين
ا يا مال خود يحفظ جان  يانسان برا. است» ضرورت«
رت ممکـن اسـت مرتکـب عمـل     ضـرو بنا به  يگريد

در مقـام  ، ، مرتکـب يطيشود که تحت شـرا  يامجرمانه
ن مــاده بــه يــا. باشــديفــر نمــيضــرورت مســتوجب ک

معـاف دانسـته    يفـر ياز مجازات کب را صراحت مرتک
است که مـا قائـل بـه     ين بحث در صورتيالبته ا. است

 يسـاز ات نجـات و رها يانجام عمل يقانون فقدان مجوز
 ةقاعد، در حقوق اسالم. ميان باشيراد ضرر و زيتوأم با ا

ـ الضـرورات  « ةقاعـد . رفته شده استيپذضرورت  ح يتب
ــورات ــرورت(» المحظ ــا ض ــدن   ه ــاح ش ــب مب  موج

 است ياز قواعد مسلم فقه اسالم) محظورات مي شوند
ها موانع قانوني را از ميان بر  كه بر اين اساس ضرورت

به ا اموال مصدوم يراد خسارت به مال ينکه ايا. دارند مي
در حالت کـامالً  ، هالل احمر تيجمعنجاتگران  وسيلة
وجـود نـدارد و هـر عقـل      ياباشـد شـبهه  يم يضرور

ـ م بـه ا يکه تصماذعان دارد  يميسل ـ راد ضـرر و ز ي ان، ي
دف آن اتخاذ شـده اسـت و هـ    کامالً در زمان ضرورت

: رسـد يپس به نظـر مـ   نجات جان محترم انسان است 
بـه عنـوان   از جـرم   حاصـل ان يضرر و ز يطرح دعوا«

ـ ان ديرا اوالً زيز. )۳(» مردود است يت مدنيمسئول  دهي
وسـيلة   بـه ر آوانيـ جاد ضرورت ارتکـاب عمـل ز  يدر ا

ـ لـذا خـود با   اسـت؛  نجاتگران نقش داشته دار د عهـده ي
ـ ثان. جبران خسارت وارده گـردد  بـران  درخواسـت ج اً ي
منصـفانه و ناعادالنـه   ريغ يخسارت از نجـاتگران امـر  

 اخـذه ؤاست که عرف اجتماع آن را مـورد مـذمت و م  
ن و يتـر از جملـه مهـم   ضـرورت  ةقاعـد . دهد يقرار م

ما را  ةمبحث مطروح است که ين قواعد فقهيترريفراگ
ات متعـدد، اعتبـار   يات و روايرد که با آيگ يز در بر مين

 تـوان بـه   كه در اين خصوص مي م شده استيآن تحک
مائـده   ةسـور  ۳انعام،  ةسور ۱۱۹حج،  ةسور ۷۸ات يآ
و » رفـع «ث معـروف  يحد. كرداشاره بقره  ةسور ۱۷۳و
: رمـود کـه ف السـالم  هير از امام صادق عليبص يت ابيوار
؛ هيالهللا اال و قد احله لمن اضـطر ء مما حرم ا يس شيل«
آنکـه خداونـد آن را در   ست مگر ين يچ حراميه:  يعني

احاديـث   از جملهنيز. »حال ضرورت حالل کرده است
  . )۴(در اين مورد است

ـ قب از يدرست است کـه مـواد قـانون     ۳۲۸ ةل مـاد ي
کند  ر را تلفيمال غ هر کس«: ديگويکه م يقانون مدن

، يت مـدن يک قانون مسـئول ي ةو ماد» ...ضامن آن است
متلـف   يت مدنياثبات مسئول يبرا يکل يينون و مبناقا

در هـر  «داشـت کـه    در نظـر د ين نکته را باياما ا است؛
ت يبرسـد مسـئول  ان يـ گـران ز يبه د يکه از کار يمورد

انبار در نظـر اجتمـاع   يد کار زيبا. شود يجاد نميا يمدن
ست يورود ضرر را ناشا يو اخالق عمومناهنجار باشد 

ـ نکـه موجـب ز  ياز افعـال بـا ا   ياپـاره «. )۲(» بداند  اني
ـ در ا. آورديبه بـار نمـ   يتيگران است مسئوليد گونـه   ني

ـ يکه انجام شده  يعت کاريموارد به لحاظ طب ـ دله ا ب ل ي
توان فعل ارتکـاب شـده را نامشـروع    ينم، حکم قانون

ز مرتکب ين دليلن يهم به. ر شمرديا آن را تقصي دانست
و جبران خسارت از او خواسته  ستيآن قابل سرزنش ن

  .)۲( »شودينم

د کـه  وجـود دار  ي، اسـباب و مـوارد  نيـ عالوه بر ا
هـا بـه   شـود کـه از آن  يم يت مدنيموجب اسقاط مسئول

ضرورت  ةقاعد .گرددير ميتعب» يمسقطات ضمان قهر«
از . ان است که اشاره شـد ن مسقطات ضمياز جمله هم

» احسـان « ةقاعـد  يموجبات اسقاط ضـمان قهـر   گريد
از  يبرخـ  يان اجماليت مطلب به بيکه بنا به اهم است

    :شودين قواعد پرداخته ميا
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  :» انــاحس« يفقه ةقاعد
انجـام دهـد و    يکـ يکار ن يهر کس«ن قاعده يطبق ا
و ضامن  مسئولبه بار آورد  يانيط زيو تفر يبدون تعد

احسـان   ةف قاعـد يتعرن يا يمبنا بر. )۵( »نخواهد بود
ا يمصدوم  ، نجات جانبدون شک. مسقط ضمان است

ـ  يادر حوادث جـاده  مصدومان و  انبـارز احسـ   ةنمون
محسن بودن  و در باشد مي مصدوماندر حق  يکوکارين

ات امـداد و  يـ ن عملين در حـ ک بودن کار نجاتگراينو 
ـ ار مهم حجيبس ةاز ادل. نداردوجود  ياشبههنجات  ت ي

  مبارکـه توبـه اسـت کـه      ةسور ۹۱ه يآ يفقه ةن قاعديا
ـ ي» لين مـن سـب  يالمحسـن  يما عل«: ديفرما يم بـر   يعن
ان يبه ب. ستين يامواخذهچ راه حرج و ياز هکاران کوين
سرزند که موجب  يکار ،يکوکاريان نيگر اگر در جريد

و  يکـار کوين ياخـذه باشـد چـون از رو   ؤش و منکوه
و  نخواهـد بـود   يا واخذهاحسان صورت گرفته بر او م

 ينجـاتگران نـوع   خسارت و جبـران آن از  چون طلب
ز از آنـان  يـ ن نيا شود پس يحسوب ممو حرج اخذه مو

 يشخصـ  ةمغـاز  يوقت عنوان مثاله ب. ساقط خواهد بود
 يا نجـاتگر بـرا  يعنوان امدادگر ه ب يرد و فرديآتش بگ

از  يب بخشيرا تخي، ن درمجبور به شکست، نجات افراد
راد يــرا ضــامن ا تــوان اوير آن مغــازه باشــد نمــوايــد
ـ ز به طرين يادر حوادث جاده. سارت قلمداد کردخ ق ي
کـه  را نجات جـان مصـدوم   يز .ن خواهد بوديچن ياول
راد خسارت بوده يدر گرو ااست  يز ماديبر هر چ ياول

مالـک  السـالم بـه   هيعل يمعروف امام عل ةدر نام. است
ء يالمحسن والمسـ  ونّنكيوال «: آمده است ياشتر نخع

داً الهل االحسان يذالك تزه يعندك بمنزله سواء فان ف
ـ ي» االساءه يباً الهل االساءه عليدراالحسان و ت يف  يعن
ـ ؛ زباشـند  يوكار و بدكار نزد تو مساوكين دينبا« را در ي
ـ ا خـاطر احسـان آنـان     كوكـاران بـه  ين صـورت بـه ن  ي

  ر يـ خ بـه كـار   -ن علـت يبه همـ  -ه و شد يريگ سخت
آنـان   يبت به بدكاربر بدكاران نس شوند ويرغبت ميب

ـ       كـار بـد وا   انجـام  شـود و آنـان را بـه    يآسان گرفته م
ـ استدالل بـه ا  وجه. )۶( »اردديم گونـه  نيـ ت ايـ ن رواي

ک خود ياست که اگر فرد احسان کننده نسبت به عمل ن
کسان دانسـته  يمحسن ريغ شود با شخص يمسئول تلق
ن نحـو عمـل را   يـ وق ات فيکه روايدر حال. شده است

 ةه قاعـد ممکـن اسـت گفتـه شـود کـ     . ده استكر ينه
اتالف که مثبِـت ضـمان اسـت     ةاطالق قاعداحسان با 
اتالف کـه   ةد گفت که قاعديلکن با. ستيه نيقابل توج

اخذ » ر فهو له ضامنيمن اتلف مال الغ«مشهور  ةاز جمل
ـ يث از معصـوم يا حـد يـ ت يروا، شده م هم السـال ين عل

شود؛ يافت نميما  ييک از کتب روايچ يهست و در ين
تواند اطالق داشته باشد تا گفته شود يلذا جمله فوق نم

   .با عموم قاعده احسان در تعارض است

  :» انتــاع« يفقهة قاعد
توان با اسـتناد بـه   يکه م يگر از قواعد فقهيد يکي

ـ  مطروحـه  ةيآن عدم ضـمان در قضـ    دسـت آورد ه را ب
وم د ةيـ ن قاعـده آ يـ ت ايـ ل حجيدل. است انتاع ةقاعد
ـ «: ديفرما يمائده است که م ةفيشر ةسور  يو تعاونوا عل

 يو تقـو  يکوکاريد شما در نيو با« يعني» يالبر و التقو
هر چند که در علم اصول فقه، . »ديگر کمک کنيکديبه 
لکن بنا به گفته مرحـوم  ) ۷( ، ظهور در وجوب داردامر

کـه مـا از    يياز آنجا«ه يالفقه در کتاب قواعد يبجنورد
 يکـ ينکه مطلق تعاون بر نيبر ا يم مبنيدار يليخارج دل

رفـع  ] بر وجوب[ست از ظهور جمله يواجب ن يو تقو
هر چند » ميکنيم و آن را حمل بر استحباب ميکنيد مي

مـوارد   ير برخـ شـان د ين استحباب بنا بر اذعـان ا يهم
ـ   «گيرد شکل وجوب به خود مي ق يـا  مثـل نجـات غري

سوزد و مانند اينها کـه تعـاون و   نجات شخصي که مي
و در ايـن  » نيکوکاري به خاطر حفظ نفس محترم است

  . حالت بر وجوبش اتفاق نظر وجود دارد

شـود کـه اوالً نجـات جـان     با اين بيان معلـوم مـي  
مصدوم يا مصدومين در حوادثي مثل حوادث راننـدگي  

شـن بـر و   يا آتش سوزي و غيره از جمله مصـاديق رو 
هاي گرفتار نيکوکاري مي باشد و ثانياً نجات جان انسان

در اين حوادث طبق بيان آيه واجب و ضروري اسـت؛  
. زيرا نجات جان و نفس محترم انسان از واجبات است
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آيد که تقبيح و ضامن دانستن لذا اين نتيجه به دست مي
و درخواست جبران خسارت از نيکوکـاري کـه قصـد    

اني را داشته و در حين عمليات نجـات  نجات جان انس
موجب ايراد خساراتي به اموال مصـدوم شـده، کـاري    

که در قرآن کريم نيز آمـده اسـت   چنان. پسنديده نيست
آيـا  : يعنـي ). ۸(» هل جزاء االحسـان اال االحسـان  «که 

  پاداش نيکي جز نيکي متقابل است؟ 

  :بناي عقال
و مالکـي  يکي از ادلة متقن و محکم در اثبات امور 

عقل . ارزشمند و حائز اهميت، قبول عقالي عالم است
کند که هرگاه فرد نيکوکار آدمي اذعان داشته و تأييد مي

و محسني به عنوان کار نيک و خيرخواهانه و براي دفع 
ضرر و خسارتي مهم، مثل دفع خطر جاني از انسـاني،  
دست به کاري بزند تا فرد مصدوم و گرفتار در خطر را 

دهد و در اين بين براي رسيدن به فرد مصدوم و  نجات
ي ها نجات و رهاسازي او موجب وارد آوردن خسارت

به مال يا اموال فرد گرفتار شود نه تنها مستحق سرزنش 
و عقاب و جبران خسارت نيست بلکه مستحق تکـريم  

رسد همـين دليـل از قـدرت    به نظر مي. و تعظيم است
وردار است و کفايت کافي براي اثبات اين موضوع برخ

کند که ما امدادگران و نجاتگران در معرض ضـمانت و  
ي وارده در حـين  ها تجبران خسارت حاصل از خسار

هاي امداد و نجات را، معاف بـدانيم و آنـان را   عمليات
پذيرد کـه  بدون شک هيچ عقل سليمي نمي. تبرئه كنيم

فردي را که براي کمک و نجات جان انساني دست بـه  
ه و تالشي کرده و در اين ميان مجبور بـه ايـراد   کار شد

يي هم شده، مستحق عقاب و سرزنش بدانيم ها خسارت
هر چند امر غالبي در . و مجبور به جبران خسارت كنيم

اين قضيه آن است کـه عمـوم و مصـدومين گرفتـار و     
نيازمند امدادرساني در حوادثي مثـل حـوادث راننـدگي    

ارند و در اکثر اوقات رضايت بر انجام عمليات نجات د
توان يافت کـه بـراي حفـظ مـال     هيچ مصدومي را نمي

! خود، اجازه نجات جان خودش را به نجاتگران ندهـد 

اي از اذن و تـوان آن را امـاره  بر همين اساس، کـه مـي  
ــه عــدم ضــمان   ــرض و اســتناد ب اجــازه مصــدومين ف

  . نجاتگران كرد

  گيـري  نتيجـه
که » احسان«و » تضرور«وفق داليل متعددي مانند 

تـر و  از مسقطات ضمان قهري بودند و از همه ملموس
تر دليل عقلـي، ايـن مطلـب بـه اثبـات رسـيد کـه        مهم

هـاي نجـات، بـراي     نجاتگراني که در جريان عمليـات 
ــا  نجــات جــان انســان هــا، موجــب ايــراد خســارت ي

يي به مال يا امـوال مصـدوم يـا مصـدومين     ها خسارت
ايت و اجـازه از آنـان   شوند در صورتي کـه اخـذ رضـ   

ممکن نباشد و نجات ايشان منحصر به ايراد خسارت يا 
ــا خســارت ــاد شــده باشــد ضــامن نيســتند و از  ه ي ي

باشـند؛ مگـر اينکـه    مسئوليت جبران خسارت مبرا مـي 
اثبات شود در اين امر تعدي يا تفريطي صورت گرفتـه  
و يا عمليات مورد نظر از حدود متعارف خـارج شـده   

که غالباً نجاتگران بـا رعايـت اصـول و    يدر حال. است
هـاي آموزشـي بـه    مقررات استانداردي که در طي دوره

اند در حد متعـارف و  صورت علمي و عملي فرا گرفته
  .  كنند معقول و منطقي اقدام به انجام عمليات نجات مي
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