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پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیـح المحظورات»

شهال میرالوندی ،دانشجوی دکتری ،فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.

چکیده:
قاعده «کل حرام مضطر الیه ،فهوحالل» از عناوین ثانویه و ازجمله قواعدی که در استنباط و
اجتهاد احکام فقهی نقش بسزایی دارد .این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته از قواعد
کاربردی و اساسی فقه بوده و به ویژه درحل مشکالت و معضالت مباحث و مسائل نو پیدا نقش
اساسی دارد.
اگرچه فقها از این قاعده باعنوان یاد شده کمتر بحث کردهاند ولی استحکام و ادله فراوان آن از یک
سو و نقش کاربردی آن در سرتاسر فقه ازسوی دیگر حائز اهمیت است.
کلید واژهها :اضطرار ،قواعد فقهی ،ال ضرر ،عیب ،خسارت ،جبران.
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مقدمه
ازجمله قواعدی که دراستنباط واجتهاداحکام فقهی نقش به سزایی دارد ،قاعده«کل حرام مضطر
الیه ،فهوحالل» میباشد .این قاعده که بانام قاعده اضطرارشهرت یافته ازقواعد کاربردی و اساسی
فقه ،به شمارمیآید و تاثیر و کارایی آن درجای جای فقه ،به چشم میخورد .اگرچه فقها ازاین قاعده
باعنوان یادشده کمتربحث کرده اند ،ولی استحکام وادله فراوان آن ازیک سو و نقش کاربردی آن
درسرتاسرفقه ازسوی دیگر ،ما را واداشت تااندکی درخصوص آن بحث کنیم .این نوشته در دو
بخش سامان یافته :در بخش اول اهمیت وادله اعتبارقاعده است(،بحث کبروی) ،و در بخش دوم
بانشان دادن پاره ای ازفتواهایی که به استناداین قاعده صادرشده اند(،بحث صغروی) مواردکاربرد
نقش و کارآیی آن روشن خواهدشد.
مجبورشدن به انجام ارادى فعل با عدم رضايت قلبى ،ياسلب كامل اختيار (فرحی ،قواعدالفقه ،ص
 )11و یااضطرار حالتی استکه معامله کننده دراثروضعیت اقتصادی ویا اجتماعی خودناچاربه انجام
معامله میشود( .امامی ،حقوق مدنی ،ج  ،1ص  )194اضطرار ،حالتى استكه درآن ،با وجودآنكه
تهديدى ازخارج متوجه شخص نمیگردد ،فشارى ازدرون وى ،اورا به انجام كارى وادارمىكندكه
نسبت به آن رضايت كامل ندارد يعنى هرچنداراده انجام آنرادارد ،امااين اراده بارضايت وخرسندى
درونى همراه نيست ،ماننداين كه شخصى براى درمان فرزندش ،مضطربه فروش خانه خودمى
گردددراين مورد ،اواينكار را برخالف ميل باطنى ودرشرايط اضطرار ،ولى بااراده وقصد ،انجام
مى دهد (حيدر ،المعجم االصولى ،ص( 217در مباحث اصول ،درچند مورد ،ازاضطرارسخن به
ميان آمده است ،ازجمله :دربحث اجزاى امراضطرارى ازامرواقعى اولىبراى مثال ،در صورتى
كه مكلف ،به آب دسترسى نداردو يااگردسترسى دارد ،به دليل زيان آور بودن براى او ،نمى
تواندازآن استفاده كند .وظيفه او نماز باتيمم است دراين صورت ازتكليف«نماز باتيمم»به تكليف
واقعى ثانوى يامأموربه اضطرارى تعبيرمى شود (فاضل لنكرانى ،سيرى كامل دراصول فقه ،ج،12
ص )143درحديث رفع(رفع عن امتى مااضطروااليها) ازاين مسئله بحث مى شودكه اگركسى به
ارتكاب عمل حرامى مضطرشد ،اضطرارمذكورسبب مى شودكه حرمت فعلى آن عمل ،برداشته
شوددراضطرار به ارتكاب بعضى ازاطراف علم اجمالى نيزاين بحث وجود داردكه آيااين اضطرارمانع
فعليت تكليف مى شوديانه (فاضل لنكرانى ،كفاية االصول ،ج ،5ص )12
 -2جایگاه قاعده
ضرورات جمع ضرورت است که مشتق ازضرر و صیغه مبالغه آن است و«ت» آخرآن نیزعالمت
دیگری برای مبالغه است وبه معنای ضررمالی یابدنی یاعرضی بسیارمی باشدبه طوری که انسان
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رابه مشقت می اندازد ،مانند«اضطرار»که آن هم مشتق ازضررمیباشدودرهمین معنا بکار میرود
هرچندکه درلفظش عالمت مبالغه نمی باشد .درهرصورت ،سخن دراین نیست که تکلیف درحال
ضرورت ،به حکم عرف وعقال ناپسند بلکه قبیح است ،لذاقاعده موردبحث درحقیقت ارشادیست
به همین حکم عرفی وعقالیی ،یعنی تعبدوامتنان ازطرف شارع نیست ،زیراموضوع قاعده این
استکه قدرت الزم یامناسب وجودنداردتازمینه تکلیف بشودوشارع آنراازروی امتنان بردارد ،به
ویژه باتوجه به اینکه قدرتی که شرط تکلیف است ازنظرشارع نیزبه معنای«امکان وممکن»نیست
بلکه به معنای«میسورعرفی»هست بلکه چه بسا کمترازآن میباشد ،به گونه ای که «وسع=سهولت
وآسانی» برآن صدق میکند ،چنانکه این آیه به آن تصریح مینماید
جایگاه قاعده ،روشن شدن چگونگی رابطه آن بااین تقسیمات می باشد ازجمله:
 -1به لحاظ گستردگی وفراگیربودن آن درتمامی ابواب فقه ویادربخشی ازابواب ،این قاعده جزو
قواعدعامه به شمارمی آید ،زیرادرتمامی ابواب فقه ،عبادات ،معامالت به معنای عام ،معامالت به
معنای خاص ،آداب شخصی ،آداب عمومی ،سیاسیات ،وجزائیات کاربرد دارد
-2به لحاظ جریان در شبهات حکمی وموضوعی این قاعده درهردوموردبه کار گرفته می شود و
اختصاص به یکی از آن دو ندارد ،زیرامالک قاعده درهردوموردهست.
-3به لحاظ مدرک ،این قاعده از قواعدمنصوصه به شمارمی آید ،نه ازقواعدمصطاده (گرفته شده
ازکلمات فقها) ،زیرادرآیات وروایات براین قاعده تصریح شده است.
 -4بین این قاعده وقواعدوادله دیگرنسبت حکومت برقرارمی باشد( .طاهری ،قواعدالفقه ،ج،2
ص )25
 -3مدرک قاعده
 -1-3کتاب
ادله ای که ممکن است براعتباروحجیت قاعده داللت کند ،ذیل شش عنوان طرح می گردد:
الف – کتاب (آيات اضطرار ،آیات۱۷۳ :سوره بقره ،آیه  ۳سورۀ مائده ،دو آيه  ۱۱۹و ۱۴۵سورۀ
انعام وآيه  ۱۵سورۀ نحل هستند) .
آیه اول :آیات زیادی در قرآن مجیدهستندکه می تواننددلیل براین قاعده باشد ،ازجمله« :انماحرم
علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیرومااهل به لغیراهلل فمن اضطرغیرباغ والعادفالاثم علیه» جزاین
نیست که مرداروخون وگوشت خوک وآنچه راکه(هنگام کشتن) نام غیرخدا برآن خوانده شده
برشماحرام کرده است وهر کس(به خوردن اینها) ناچارشود در حالیکه نه ستمکاروسرکش باشدونه
ازحدگذرد ،گناهی براونیست(».سوره«بقره» ،آیه . )173
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این روشن استکه آیه درحالت اضطرار ،ارتکاب به حرام راجایزشمرده ودراین صورت حکم حرمت
ازآن چیزحرام برداشته می شود ،زیرامفاددنباله آیه ،کبرای کلی استکه تمامی موارداضطراررادربرمی
گیرد ،اگرچه این کبرادرخودآیه ازدوجهت محدودومقیدشده :الف :غیرباغ ،ب :والعاد .درروایات و
کتابهای تفسیری ازاین دوقید معانی گوناگونی شده است ازجمله:
-1درروایتی ازامام صادق(ع) غیرباغ به«صید کردن»وعادبه«دزدی»تفسیرشده است( .حر عاملی،
وسائل الشیعه ،ج ،5ص )509
-2دراصول کافی از قول امام صادق(ع) «باغ»به خروج برامام(ع) و«عاد»به قطع طریق تفسیرشده
است-3 .درروایتی ازتفسیرعیاشی«باغی»به معنای ظالم ،و«عادی»به معنای غاصب آمده است.
(عیاشی ،التفسیر ،ج ،1ص .)74
نقد وبررسی
ممکن است اشکال شودکه این آیه تنهاقاعده اضطراررادرمحدوده همین مواردی که درآیه آمده
است ،معتبرمی کندنه بیشتر ،زیرااین کبرادرموردهمین محرمات مخصوص واردشده است.
پاسخ :اوال ،ثابت شده که حکم آیه اختصاص به مواردیاد شده درآیه نداردوموردمخصص نیست،
زیرااگرموردوشان نزول مخصص باشدبیشتر آیات درموردخاص وباشان نزولی مخصوص واردشده
ونبایدآنهارابه موارددیگر تعمیم داد .وحال آنکه چنین نیست .ثانیا ،این ذیل درمقام بیان کبرای،
کلی استکه نزدعقالپذیرفته شده است ،زیراازنظرعقالمیان اضطراربه خوردن گوشت خوک وخوردن
گوشت روباه که حرمت آن خفیفتراست فرقی نمی باشدوهمچنین فرقی میان اضطراربه ارتکاب
این محرمات وغیر اینها نیست .بنابراین ،تفاوتی میان اضطرار به این مواردکه درآیه ذکرشده
بااضطراربه موارددیگرنیست وقاعده اضطرارقاعده ای فراگیراست( .طاهری ،قواعدالفقه ،ج ،2ص
)25
آیه دوم« :حرمت علیکم المیتة ...من اضطرفی مخمصة غیرمتجانف الثم فان اهلل غفور رحیم» بر
شما مردار حرام شده . .پس هرکس به خوردن گوشتهای حرام ناچارگردد بی آن که گرایش به
گناه داشته ،همانا خداوندآمرزنده ومهربان است(» .سوره مائدة ،آیه. )3
داللت آیه برقاعده تمام است ،زیرا دراین آیه همانندآیه پیشین پس از شمردن مواردی ازمحرمات
خداوندبه عنوان یک قاعده وکبرای کلی ،اضطرار را سبب جوازانجام آنها ودفع حرمت بیان کرده
است ،بااین تفاوت که دراین آیه یک قیدبیشتربیان نشده است وآن کلمه«غیرمتجانف الثم»است
واین قیدبه معانی گوناگونی تفسیرشده-1 :قمی درتفسیرخودازامام باقر(ع) نقل می کندکه«غیر
متجانف الثم»به معنای غیرمتعمداست( .قمی ،تفسیر قمی ،ج  ،1ص )162
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-2ازعلی بن ابراهیم نقل شده که«غیرمتجانف الثم»به معنای مایل نبودن به گناه است( .قمی،
تفسیرقمی ،ج ،1ص )162
-3معانی دیگری نیزنقل شده ماننداینکه اضطراردرسفرمعصیت نباشدویامقدمات اضطراراختیاری
فراهم نگردد ،ویاقیدمذکورتاکیدمعنای اضراراست ومعانی دیگرهماننداینها( .مکارم یرازی،
تفسیرنمونه ،ج  ،4ص  )272بی شک این معانی نیز بیان مصادیق است وشاید «غیر متجانف
الثم » کنایه باشد از این که بیش از اندازه ای که ناگزیر است به گناه تن ندهد ،چون «جنف »
به معنای میل است وشخص مضطر به ارتکاب حرام ،باید میل وعالقه به ارتکاب نداشته باشد وبه
اندازه نیاز هم بسنده کند .ممکن است همان اشکالی که برداللت آیه پیشین شد ،در این جا نیز
مطرح گردد ،پاسخ آن همان جوابی است که درآن جا گفته شد ،ونیازی به تکرار آن نیست .به این
ترتیب ،این آیه نیز بر قاعده اضطرار داللت دارد( .طاهری ،قواعدالفقه ،ج ،2ص )25
آیه سوم« :ومالکم االتاکلوا مما ذکرا سم اهلل علیه وقد فصل لکم ما حرم علیک اال مااضطررتم الیه»
وشماراچه شده استکه ازآنچه نام خدابرآن یادشده نمی خوریدوحال آنکه آنچه رابرشماحرام کرده
است مگرآنچه به(خوردن) آنناچارشویدبرایتان به تفصیل بیان کرده است(» .سوره انعام ،آیه،)119
داللت ذیل آیه برحالل بودن برخی حرامهاازسراضطرارروشن است .ویژگی این آیه دراین استکه
درموردخاصی واردنشده ،چون پس ازاینکه می گوید :همه حرام هابرای شمابه تفصیل گفته شده،
می گوید :مگر آنچه که بدان ناگزیرباشید .بنابراین ،اشکالی که بردوآیه قبلی ممکن بودواردشودبر
این آیه وارد نمی گردد .از سوی دیگر ،دراین آیه هر آنچه که در اسالم به نام حرام شناخته شده
ودر حال عادی انجامش پلید است بایک قاعده عام وفراگیر(اضطرار) روادانسته شده وگستره آن
به گستردگی همه حرام ها است .چون مستثنی منه دراین آیه تمام محرماتی استکه ازناحیه
شارع بیان شده ،مسثنی یعنی جوازارتکاب حرام ازروی اضطرارنیز درقلمروتمامی محرمات خواهد
بودوفراگیراست ،پس آیه به روشنی داللت براصل قاعده دارد(طاهری ،قواعدالفقه،ج ،2ص )25
آیه چهارم« :وماجعل علیکم فی الدین من حرج» و برشما درکار دین هیچ تنگی و دشواری ننهاده
است( .سوره حج ،آیه .)78داللت این آیه درمقایسه باسه آیه قبلی برقاعده روشنتراست ،زیراآیات
دیگرتنهابرجوازارتکاب حرام درصورت اضطرارداللت می کردند ،ولی این آیه افزون برجوازارتکاب
حرام ،ترک واجب رانیزدرحال اضطرار جایزمی شمارد ،زیرامالک ،وجودحرج ومشقت است خواه
منشا آن ترک حرام باشدویا وجوب انجام واجب باشد .وازطرف دیگرمدلول این آیه نفی حکم
واقعی است درحال اضطرار ،وامااینکه آیا مدلول آیات قبلی نفی حکم واقعی است ویا ظاهری،
جای بحث دارد .و بر این مطلب آثار فقهی بسیاری مترتب می گردد( .محقق داماد ،قواعدالفقه،4
ص )45
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 -2-3سنت
حدیث اول ازجمله مهمترین ادله ای که برحجیت این قاعده داللت دارد ،روایات است وبا اهیمت
ترازهمه روایات ،حدیث رفع است ،زیرا مباحث گوناگون مطرح شده دراین حدیث ،ارتباط مستقیم
بااین قاعده دارد .ازاین روی مباحث مربوط به آن به ویژه سندآن باتفصیل بیشتربررسی میگردد.
متن وسندحدیث«حدثنامحمدبن احمدبن یحیی العطار-رضی اهلل عنه»قال :حدثنا سعدبن
عبداهلل عن یعقوب یزیدعن حمادبن عیسی عن حریزبن عبداهلل عن ابی عبداهلل(ع) قال :قال
رسول اهلل(ص)  :رفع عن امتی تسعة ،الخطاوالنسیان ومااکرهوا علیه وماالیعلمون وماالیطیقون
ومااضطرواالیه والحسدوالطیرة والتفکرفی الوسوسة فی الخلق مالم ینطق بشفة» امام صادق(ع) می
فرماید :که رسول خدا(ص) فرموده است :ازامت من نه چیزبرداشته شده :خطا وفراموشی وآنچه که
ازروی اکراه باشد وآنچه راکه نمی دانندوآنچه را که طاقت ندارندوآنچه مورداضطراراست وحسادت
وتفال ووسواسی فکری درامورآفرینش تاهنگامی که برزبان جاری نگردد (».شیخ صدوق ،خصال،
ص)417
چیزی که دراین حدیث موردنظراست وبدان وسیله قاعده رااثبات می کنندجمله «مااضطروا
الیه»است ،زیرادراین حدیث به جمله«ما اضطرواالیه»برای اثبات قاعده اضطراراستدالل شده است.
ومفاداین جمله برداشته شدن تکلیف درموارداضطرار است حکم وموضوع اضطراری بنابراین ،نگاه
ولمس نامحرم حرام است ،ولی هرگاه درمواردی ازقبیل درمان ومانندآن ،ضرورت پیداکند ،حرمت
آن برداشته می شود .ویاروزه گرفتن درماه رمضان که واجب است اگربه منظورکارهای درمانی
افطارآن مورداضطرارباشدحکم وجوب آن برطرف می شود.
داللت جمله «وما اضطروا علیه » بر قاعده فقهی «کل حرام مضطر الیه فهو حالل » روشن است،
زیرا این جمله داللت دارد که در موارد اضطرار تکلیف از انسان برداشته می شود بنابر این ،اگر
تشریح بدن مرده مسلمان حرام باشد ،در حالت اضطرار حرمت آن برداشته می شود وجایز خواهد
بود .از این رو در تعارض میان حدیث رفع ودیگر ادله اولیه ،حدیث رفع حاکم است .امام خمینی
می نویسد« :ان النسبة بین کل واحد من ادلة االحکام مع غالب تلک العناوین الماخوذة فی
الحدیث وان کانت عموما من وجه اال ان الحدیث حاکم علیها فال تالحظ النسبة بینهما( » .امام
خمینی ،انوار الهدایة ،ج  ،2ص  )45اگر چه نسبت میان هر یک از ادله با بیشتر عناوین حدیث
رفع ،عموم وخصوص من وجه است در عین حال سبت سنجی نمی شود ،زیرا حدیث رفع بر دیگر
دلیل ها حاکم است.
حدیث دوم حدیث دیگری که به روشنی براین قاعده فقهی داللت داردمعتبره سماعة بن مهران
است .دراین حدیث که ازموسی بن جعفر(ع) نقل شده آمده است« :لیس شیءمماحرم اهلل االوقد
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احله لمن اضطر الیه ،هیچ حرامی نیست مگراینکه خداونددرصورت اضطرارآنراحالل کرده است.
» (حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،4ص )25
داللت این حدیث نیز بر مدعا تمام است واطالق آن هم حرمت وضعی وهم حرمت تکلیفی را در بر
می گیرد واز طرف دیگر «شی ء» نکره در سیاق نفی است که ،داللت بر عموم دارد ،شامل تمامی
محرمات می گردد .واما نسبت به ترک واجب در صورت اضطرار منطوق این روایت داللتی بر آن
ندارد ،مگر از راه الغای خصوصیت وتنقیح مناط قطعی پیش برویم.
 -4قلمرو قاعده
 -1-4بی گمان احتیاط تا زمانی که موجب اختالل در نظام وعسر وحرج شخصی نگردد نیکو
وپسندیده است وبرخی جاها هم واجب .واگر دلیل لزوم احتیاط وقاعده با همدیگر تعارض کنند
چه باید کرد؟ بی شک قاعده از باب حکومت مقدم می گردد ،زیرا همان ادله ای که بر قاعده
داللت دارند بر تمامی ادله اولیه از جمله ادله احتیاط هم نظارت دارند ،به ویژه جمله «ما اضطروا
الیه » در حدیث رفع .بنابر این ،هر جا که قاعده صادق باشد احتیاط واجب نیست( .فرحی،
قواعدالفقه ،ص )25
برخی از فقها بر این باورند که مفاد حدیث رفع ،نفی وجوب احتیاط است .واز آن جمله شیخ
انصاری .وی در این زمینه می نویسد( :حکومت یکی از اصطالحات اصولی است که در سده اخیر
در علم اصول راه پیدا کرده ومعنای آن عبارت از مقدم داشتن دلیلی بر دلیل دیگر است ،از آن
جهت که به کمک تعبد ونظارت دلیلی را نازل منزله دلیل دیگر قرار می دهد ،مثل تقدیم امارات
بر اصول عملیه شرعیه« ).باجمله «ماال یعلمون » وهمانند آن چیزی برداشته می شود که ادله
احکام آن را در بر نمی گیرد ،وآن وجوب احتیاط است .به شرط این که در حرام واقعی قرار
نگیرد ( ».شیخ انصاری ،فوائد االصول ،ج  ،1ص )323بنابر این ،اگر چه هنگام اضطرار به انجام
حرام ویا ترک واجب احتیاط ممکن باشد ،واجب نیست بلکه گاه جایز هم نیست .از این رو ،برخی
از فقها در مورد شخصی که روزه گرفتن برای او زیان داشته بر بطالن روزه او فتوا داده اند ونیز
در وضو وغسلی که زیانبار است فتوا به بطالن آن دو داده اند.
 - 2بحث دیگری که الزم است بدان پرداخته شود این است که رفع حرمت به سبب این قاعده،
ظاهری است یا واقعی؟ این مطلب مورد اختالف صاحب نظران واقع شده است ،وآثار فقهی نیز
به دنبال می آورد .به نظر می رسد ،قاعده ،حکم واقعی را بر دارد ،زیرا جعل حکم ظاهری ،از
جمله علیت ظاهری ،به کمک قاعده ،در جایی است که در حکم واقعی شک داشته باشیم ودر
موارد اضطرار حکم واقعی معلوم است ومکلف به آن تردید ندارد .بنابر این ،وجهی ندارد رفع تعلق
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بگیرد به حکم ظاهری نه حکم واقعی .اماثمره فقهی این بحث درجایی ظاهرمی گرددکه پس از
ارتکاب حرام ویا ترک واجب ،؟؟ اضطرار مرتفع گردد همان عمل قبلی مجزی است ،بر خالف این
که رفع ظاهری باشد ،که باید اعاده گردد ،بنابر این در فرض باقی بودن وقت ،اضطرار به تیمم
بر طرف گردد مقتضای قاعده صرف نظر از ادله خاصه کفایت نماز با تیمم است بر خالف این که
رفع حکم ظاهری باشد.
 - 3از دیگر مباحث مفید این است که ،آیا قاعده تنها حرمت مورد اضطرار را بر می دارد یا حکم
وجوب را در صورتی که مکلف ناچار به ترک واجب باشد نیز بر می دارد؟ ممکن است گفته شود:
قاعده با توجه به ادله آن ،مانند آیه وحدیث رفع ،داللت دارد که فعل حرام به منزله عدم ونیستی
است .واگر شخصی مضطر باشد که واجبی را ترک کند ،به این معنی خواهد بود که ترک به منزله
وجود است ،در این صورت باید احکام وجود نیز بر آن بار گردد ،در نتیجه ،قاعده حکم آفرین باشد،
وکسی هم به این ملتزم نیست .جواب آن این می شود که ،اوال :قبول نداریم قاعده به لحاظ ادله
در مقام تنزیل موجود به منزله معدوم باشد تا در ناحیه ترک بخواهد معدوم را به منزله موجود
تنزیل کند .بلکه قاعده در مقام رفع تکلیف فعل اضطراری ویا ترک اضطراری است.
ثانیا :برفرض بپذیریم که قاعده درمقام تنزیل است چه اشکالی دارد ،بگوییم انجام ندادن واجب
اضطراری هم به لحاظ حکم ترک به منزله فعلی است .واماآثاردیگری که برفعل بارمیشودازحدیث
به دست نمی آید .بنابراین ،قاعده هم شامل فعل اضطراری وهم شامل ترک اضطراری میشود.
 - 4مطلب دیگر این است که مدلول قاعده ،عزیمت است ویا رخصت؟ به عبارت دیگر ،عمل بر
اساس قاعده در موارد اضطرار ،الزم وواجب است وترک آن حرام .ویا این که شارع توسعه ای برای
شخص مضطر در نظر گرفته ووی می تواند طبق قاعده عمل نکند .این مطلب اثرفقهی نیزدارد،
چون هرگاه مدلول قاعده عزیمت باشد ،عباداتی که درحال اضطرارباید ترک کند ،انجام دهدباطل
است .از برخی ادله قاعده مانندروایت سوم برمیآیدکه مدلول قاعده عزیمتی است ،نه رخصتی،
زیراامام(ع) طبق این حدیث فرموده :اگرطبق قاعده عمل نکندوبه زحمت بیفتدکافراست .افزون
برادله ،این مطلب ازفتاوای فقها نیزاستفاده میشود ،مثالمحقق یزدی در احکام تیمم می فرماید:
«اگرشخصی باتحمل ضرر ،وضووغسل کند .چنانچه ضرردرمقدمات تهیه آب باشد ،وضوصحیح
است ،ولی اگرضرربه علت استفاده ازآب باشد ،وضوباطل است ( ».یزدی ،عروة الوثقی ،ج ،1ص
)473
بیشتر صاحبان حاشیه در این مساله با سید موافقت کرده اند ،از جمله امام راحل .همین مطلب
در مبحث شرایط وضو نیز آمده است .نقد وبررسیبه نظر می رسد این نظر موافق با واقع نباشد،
زیرا اوال :همان گونه که پیش از این گذشت این قاعده به لحاظ ادله آن امتنانی است و هر جا
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از پیاده کردن آن خالف امتنان پیش بیاید جاری نمی گردد .واگر مدلول قاعده ،عزیمت باشد
مستلزم محدودیت ومشقت مکلف خواهد بود واین خالف امتنان است زیرا عبادتی که ترک آن با
اضطرار انجام گرفته بطالنش خالف امتنان است .ثانیا :الزمه عزیمت بودن قاعده مشرع بودن آن
است یعنی قاعده که برای رفع حکم است جاعل وواضع حکم خواهد بود .حق این است که بگوییم
قاعده در غیر عبادات بی شک رخصتی است از این رو تمامی فقها داد وستد از روی اضطرار را
صحیح می دانند ،اما در عبادات چنانچه حکم اضطرار موجب زیان رساندن به نفس باشد وزیان
رساندن به نفس نیز حرام باشد ،ونهی در عبادت را هم موجب فساد بدانیم ،مدلول قاعده ،عزیمتی
است .واگر در یکی از این سه مبنا تشکیک ویا تردید شود مفاد قاعده ترخیص خواهد بود .وحتی
اگر در این سه مبنا تردید نداشته باشیم بعید نیست ،مفاد قاعده ترخیص باشد ،زیرا عزیمت
وبطالن عباداتی که از روی اضطرار باید ترک شوند ولی مکلف آنها را ترک نمی کند وبه جا می
آورد به استناد نهی از عبادت است که موجب فساد عبادت می شود ،نه به استناد قاعده ومدلول
عزیمتی آن.
 -5قاعده به دلیل فراگیر بودن ادله آن ،همان گونه که شامل احکام اضطراری می شود موضوعات
اضطراری را نیز در بر می گیرد ،زیرا اوال برخی ادله مانند آیه اول ،دوم وسوم در مورد موضوعات
اضطراری وارد شده اند ودر حدیث اول کلمه «ما» اطالق دارد که هم احکام وهم موضوعات
اضطراری را در بر می گیرد .ونیز مالک در حکم عقل وسیره عقال شامل موضوعات اضطراری نیز
می شود مگر اشکال گردد که اضطرار به موضوعات بی معنا است( .فرحی ،قواعدالفقه ،ص )25
 - 6قاعده اضطرار همان گونه که نسبت به احکام وموضوعات اضطراری فراگیر است ،نسبت به
احکام وضعی وتکلیفی نیز فراگیر است زیرا برخی از ادله قاعده از این جهت نیز اطالق دارند ،وشامل
احکام وضعی وتکلیفی هر دو می شوند .از آن جا که این مطلب روشن است از تفصیل آن خود
داری می شود - 7 .اینک باید دید اگر دو اضطرار با همدیگر تعارض کنند ،تکلیف چیست وجایگاه
آن کجا است؟ اگر این دو حالت اضطرار برای یک انسان پیش آمده باشد ،مثل این که شخصی
ناچار گردد به خاطر درمان ،یکی از دو عضو دست ویا پا را قطع کند ،بی گمان این صورت در باب
تزاحم می گنجد .پس مکلف باید آنچه را که از اهمیت بیشتری برخوردار است مقدم بدارد وضرر
کمتر را ببیند .واگر مساوی باشند ،وی مخیر است که هرکدام رابرگزیند .واگرمورداضطرارمیان
دونفرپیش آید ،ماننداینکه ،اضطرار سبب شود خانه زیدخراب گرددیاخانه عمرو ،که اینجادیدگاه
ومبنای فقهامختلف است :نظرشیخ انصاری اینگونه استکه :اینجاهم مانندصورت اول ازباب تزاحم
است وهمان حکم رادارد ،زیراایشان تمام انسان هارادرحکم شخص وامتی واحدمیدانند .ازاینرو،
بایدکمترین ضررراتحمل کنند(طاهری ،قواعدالفقه ،ج ،2ص )25
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نظر دیگر این است که ،حق انتخاب با حاکم شرع است وپس از انتخاب او ،به حکم قاعده عدل
وانصاف ،خسارت میان دو مالک تقسیم می گردد.
نظراتی دیگر نیز در این زمینه مطرح شده که بررسی آن ها به طول می انجامد .به نظر می
رسد نظر دوم به واقع نزدیک تر باشد ،زیرا جمع میان دو حق شده است .حد اضطرار برخی از
موضوعات احکام شرعی به اصطالح اهل منطق ،تشکیکی اند؟؟؟ مانند عنوان «عسر وحرج » و
«ضرر واضطرار» که موضوع قاعده مورد بحث ما می باشد .از این رو ،دیده می شود که فقها در
مصادیق قاعده اختالف دارند ،زیرا برخی از فقها در مواردی قاعده را جاری می دانند که دیگران
قبول ندارند .اگر چه مرجع شناخت مفاهیم موضوعات احکام شرعی ،عرف است ،مگر این که خود
شارع برای آن تعریف مشخصی به دست داده باشد ،مانند مفهوم سفر .درشناخت مصادیق اضطرار
این اختالف وجود دارد .از این رو ،گفتگو در حد ومرز ومصادیق این مفهوم ضروری است .بی شک
اضطراری که موضوع قاعده واقع شده ،در تمامی مصادیق آن یکسان نیست .شاید بتوان گفت،
از نظر کبروی ،مالک در اضطرار شخصی است نه نوعی ،زیرا پیش از این گذشت که ادله قاعده
بر ادله دیگر حاکم اند .ومعنای حکومت این است که در هر موردی ودر هر شخصی که اضطرار
صادق باشد ،حکمش برداشته شده است .پس ،ممکن است نسبت به شخصی اضطرار صادق باشد
ونسبت به شخصی دیگر صادق نباشد( .طاهری ،قواعدالفقه ،ج ،2ص )25

نتیجه گیری
یکی از مهمترین رسالت های فقهاي اسالم در طول تاريخ ،این بوده است كه با طراحي اصول و
قواعد دقيق ،مستدل ومتقن براي تفسيردين ،کارآمدی وکاربردی بودن دین را در تمامی اعصار با
توجه به مقتضیات جامعه روزاثبات نمایند واز گرفتار شدن دین دردام انحرافات وخرافات پيشگيري
كنند؛ دقت ،صحت وحجيت احكام فقهي يكي ازمهمترين این رسالتهاست .عالوه براين ،مطلب
ديگري كه نبايدازآن غفلت شود ،چگونگي كاربرداين قواعددرمرحله عمل است واگراهتمام فقها
به مبا ني نظري و بنيادهاي قواعدواحكام اختصاص يابد و از چگونگي به كارگيري آنها درجامعه
و در قوانین موضوعه واجرایی غلفت شود ،ممكن است قواعدارائه شده درعمل ،كارآمدي چنداني
نداشته باشندوچنين تصورگرددكه فقهاي معظم فرصت گرانبهاي خودراصرف مطالبی ميكنند و
قواعدي رابه طورمداوم به بحث مي گذارندكه تاثیرچنداني درحل مسائل ومشکالت جامعه ندارد
و گاه درعمل ،به اندازه اي باتعددبرداشت ها ،اختالف نظرها ومشكالت ،به نوعی باموانع نظری
و عمـلی مواجه مي شودكه به تدريج ازكارآمدي مي افتدوياحذف شده وبه انزواكشيده ميشود و
قواعد عقلي و تجربي جاي آنهاراميگيردقاعده اضطرارازجمله قواعدي استكه باوجود دقتهاي بسيار
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در مباني و بنيادها و وجود آثار مبسوط در اينباره ،ازنظركاربردي وميزان كارآمدي باید بیشتر
مورد توجه قرار گیرد و بحث هاي مبسوطي درباره آن ارائه گرددتابا وجودگسترش برداشت ها و
اختالف آرا بتوان ازآن دراستنباط قوانینی که با مقتضیات زمانه سازگاری بیشتری داردمارایاری
رساند .قاعده اضطراراز گذشته ،حتي درصدراسالم به عنـــوان قاعده ومبنايي براي نفي احكام
ضرري وحرمت اعمال ضرري به اشكال گوناگون مورداستفاده فقهاي شيعه وسنی بوده است ولي
مباحث نظري درباره تبيين مبناي آن وتفريع فروعــش ظاهرا ً اززمان شيخ انصاري قرن سيزدهم
مرسوم شدواين بزرگواربابحث نظري ازاين قاعده دركتاب فرائداالصول وكتاب مكاسب محرمه،
سرحلقه دارمباحث پردامنه اي دراين موضوع شدكه درعصر حاضر ،به اوج خودرسيده است در
قانون اساسي ايران اين قاعده ،مبناي اصل 40قرارگرفته ،دربخش حقوق مردم كه مهمترين
بخش هرقانون اساسي است ،مطرح شده وباتوجه به آنكه قانون اســــاسي نيزخودمبناي صحت
و درستی سايرقوانين است (اصل72ق .ا .ا) به نظــرميرسد .آنچه درپيش زمينه ذهن مؤلفان اين
قانون بوده ،نگرش اصولي به اين قاعده وفرا فقـــهي وفرا قانوني بودن آن است .به هرحـال اينكه
قاعده به راستي چنين كارآمـدي راداردومصداقهای فراوانی ازآن میتوان درقوانین موضوعه ایران
یافت .این نکته رانمیتوان انکارکردکه هدف اصلی ازپیش بینی راه رهایی ازالتــــــزام قراردادی
جلوگیری از ورود ضرر نارواوحفظ جان افرادمی باشد .اگرحکمی باعث لطمه به جان شودنمیتوان
نادیده گرفت وایـن همان چیزی استکه ازقاعــده اضطرارمیتوان استنباط کرد.
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The research about principle of «Necessities permitted forbidden»
Shahla Miralvandi

Abstract
The principle of «Necessities permitted forbidden» is one of the secondary titles and one
of the principles that has a great role in discovery of Jurisprudential sentences. This principle
is known as the principle of necessity and consider as the basic and applicable principle of
jurisprudence also it’s effect and performance can be seen everywhere in jurisprudence.
Particularly in solving the problems and troubles of new topics and issues, it plays an essential
role. Although Jurists have less talked about it; But strength and Plenty of evidence about it from
a side and it’s applicable role in everywhere of jurisprudence from another side has made us to
think a little about it. However independent and coherent considers of this principle by Imamia›s
jurists and specify the limits and criteria for using it caused that we write current article With
the aim of introducing the concepts of this principle and conditions and causes of necessity,
authority or necessity requirement, being personal or special necessity and introducing some of
jurisprudential aspects based on the principle of necessity.
Keywords: Necessity, Jurisprudential principles, defect, not to injury another, Damage,
Compensation.
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