مطالعات فقهي و فلسفي
سال هفتم ،شماره  ،28زمستان 5931
صفحات  77ـ 19

بررسی قاعده الضرورات تقدّر بقدرها


حسین جاور  ،محمدعلی افشاری  ،مرضیه گنجعلی دارانی
(تاريخ دريافت5931/70/70 :؛ تاريخ پذيرش)5931/73/51 :

چکيده
قاعده ی «الضرورات تتقدر بقدرها» از جمله قواعد عقلی و اصطیادی است که شايد به زعم وضوح آن ،کمتر مورد بحث قرار گرفته است؛
در عین حال الزم است مجرای قاعده و قلمرو آن با دقت بیشتری بررسی شود .به حكم بديهى عقل ،هرگاه به سبب اضطرار ،در مخالفت
برخى از احكام الزامى خود ،بر مكلف رخصتی داده شود ،اين ترخیص تا وقتى است که ضرورت بااقى باشاد و باا ارتفاا حالات اضاطرار،
رخصت نیز برداشته مىشود .جواز عدول از حكم اولیه به سبب ضرورت ،به حكم عقل ،داراى دو قید است .قید مقدار و قید زمان؛ به ايان
معنی که مضطر به مقدار مشخص و تنها تا هنگامی که بر وضعیت وی عنوان اضطرار و ضرورت صدق مای کناد مای تواناد محاذور را
مرتكب شود ،و حكم اباحه در غیر از موقع اضطرار و به بیش از مقداری که ضرورت اقتضا می کند ،در حقیقت ،به نوعی خارو از حادود
امتنان محسوب می شود .به عالوه ،به داللت عرفی ،مقدار زائد ،تخصصاً از عنوان ضرورت خار است.

کليدواژگان
اضطرار ،امتنان ،زوال مانع ،ضرورت ،قاعده ی فقهی.

 نویسنده مسئول :استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
رایانامهhjavar@ut.ac.ir :

 دانش آموخته حوزه علمیه قم و مدرس دانشگاه قم و دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،قم ،ایران
 کارشناسی ارشد مبانی فقه و حقوق اسالمی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
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مقدمه
یکی از قواعد بسیار مهم که در تمام ابواب فقه جریان دارد« ،قاعده الضرورات تبیح المحذورات» و
موارد شمول آن است .در ضمن حدیثی که مرحوم حرانی از امام موسی بن جعفر علیهه السالهالم در
ِاِوو داوا ُ دورا
ْلِوف د د
کتاب تحف العقول در باب ضرورت چنین نقل می کنهد ... :أ ُُمورِا َْلأ َدْ داِاأ َدِدو دَو أاأ َدم أوَل دااا َ

ضوَدوَلو دِاإلدَوو دَوا . ...امام (ع) در این حدیث می فرمایند که امور ادیان بر چهار
اعلدىاْللض ََُّل دوِةاْللَِّتايُ َ
إ َْجداعُا َْلأ َُّم د
امر استوار است که در آن اختالف نیست و آن ،اجماع امت بر ضرورت است که به آن ضهرورت،
نیازمند و مضطَر شده اند (حرانی .)144 ،)4141( ،در ادبیات عرب ،الهف و مم در روایهت مهذکور
(ْلأْاِاواْلأمو ) الف و مم جنس می باشد که همۀ افراد جنس خود را شامل میشود ،به طوری کهه
میتوان لفظ کلّ را ،حقیقتاً و نه مجازاً ،به جای آن قرار داد .یعنی در تمام ادیان و امهت هها قاعهده
ضرورت وجود داشته است .با اینکه قاعده ی الضرورات تقدر بقدرها در کالم فقهای شیعه و سنی
مورد استفاده قرار گرفته است ،امالا به صهورت یهق قاعهده مسهتقل ،بررسهی نشهده اسهت (صهالح
األسمری .)04 / 4 ،)4144( ،در حقیقت در این قاعده ،میزان و حد عهدول از احکهام اولیهه مهورد
بررسی قرار می گیرد.
در این نوشتار تالش شده است ،مجرای قاعده ،حدود دملت و ادله و قلمرو قاعده تببین شهود

و بعالوه ،نسبت آن با مواردی از قبیل «ْلذْلازْللاْلملاع اعاْاْلملنورع» «مااجازالَذ ٍِا َو ا ووْللو » و دفع افسد به
فاسد ،مشخص شود.
مجرای قاعده الضرورات تقدر بقدرها
نکته مسلم ،این است که مجرای این قاعده جایی است که احکهام ثانویهه جهایگزین احکهام اولیهه
میشوند .در توضیح باید گفت ،احکام شرعی بنابر مالک های گونا گون تقسیم می شهود یکهی از
این مالک ها ،متغیر یا ثابت بودن احکام است که از این جهت ،اگر برای فعلهی از افعهال ،بها قطهع
نظر از حامت و علم و جهل مکلف به آن ،مانند وجوب نماز ،روزه و نظایر آن ،حکم ثابتی در نظر
گرفته میشود که در اصطالح به آن حکم «واقعی اواللی» می گویند .و اگر برای فعلهی ،بها توجهه بهه
حامت خاص برای مکلّف مانند ضرورت و اضطرار حکمهی در نظهر گرفتهه شهود ،در اصهطالح،
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«حکم واقعی ثانوی» می گویند .چنان که حکم اولی خوردن مال دیگری ،حرمت است ،اما با ظهور
اضطرار ،جایز می شود و حکم اولی آن ،برداشته می شود.
در موقعیتی که مکلف ،به جهات خاصی مثل اضطرار ،نتواند به حکم اولی عمل نمایهد ،حکهم
ثانوی جایگزین آن می شود .حکم ثانوی نیز در زمره ی احکام واقعهی اسهت ،نهه ظهاهری .قهرآن
کریم ،عالوه بر بیان احکام اولیه ،تعدادی از احکام ثانوی را نیز بیان نموده اسهت کهه ههر یهق بهه
عنوان یق قاعده ی کلی است و بر موارد فراوانی تطبیق می کند.
وجه تقدیم عناوین ثانویه بر اولیه از باب امتنان است .تقدم عناوین ثانویه بر عنهاوین اولیهه در
گرو این اصطالحات علمی نیست که گاهی بگوییم حکومت ،گاهی بگوییم اخص ،گهاهی بگهوییم
جمع عرفی و گاهی بگوییم لغویت بلکه باید بگوییم این امتنان بر امت است ،معنای امتنان ،یعنهی
یق کار فوق العادهای است که خدا ترخیص کرده ،یعنی اجازه داده کهه از ایهن تهرخیص اسهتفاده
شود( .سبحانی ،جعفر ،درس خارج قواعد فقه)21/4/42 ،
بنابراین به نظر می رسد مجرای قاعده مورد بحث ما در جایی است که حکهم اولیهه ،بهه دلیهل
شرایط خاص مکلف ،به حکم ثانویه تبدیل شده است.
حدود داللي قاعده الضرورات تقدر بقدرها
پس از بحث در مجرای قاعده ،درباره میزان داللت قاعده الضرورات تقدالر بقهدرها ،چنهد پرسهش
مطرح میشود که شایسته است مورد بررسی قرار گیرد.
پرسش نخست این است که آیا این قاعده عالوه بر رفع احکام تکلیفی (حرمهت یها وجهوب)،
حکم خاصی را نیز جعل می کند؟ به دیگر سخن ،در صورتی که امکان جریان قاعده وجهود دارد،
عمل طبق قاعده واجب و ترک آن حرام است یا این قاعده ،صرفاً ،بر عزیمت یا بر رخصت(جواز)
حمل می شود؟ برای مثال ،اگر کسی به خوردن میتۀ حیوانی مضطر شهود ،آیها بهر مضهطر واجهب
است آن میتۀ یا ذبیحه غیر شرعی را بخورد؟ یا خوردن مردار و ذبیحه غیهر شهرعی جهایز اسهت و
مضطر می تواند از خوردن آن اجتناب کند؟ در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه مطرح شده است.
دیدگاه اول :خوردن مردار یا ذبیحه غیر شرعی واجب است به دلیهل اینکهه مضهطر بها تهرک
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خوردن ،خود را به هالکت می انهدازد .در صهورتی کهه خداونهد متعهال در سهوره بقهره آیهه 421

میفرماید« ،واااتلقورْلایيوکي ااْللولاْللفَل و  :خود را با دست خود به هالکت نیفکنید» .لذا مطابق آیه ،در
فرض یاد شده ،خوردن غذای حرام ،واجب است (شهید ثانی .)440 /44 ،)4141( ،مرحوم صاحب
جواهر قول به وجوب را اجماعی می داند چون حفظ نفس و دفهع ضهرر واجهب اسهت (نجفهی،
( .)114 / 10 ،)4294همچنین شیخ صدوق (ره) در من میحضره الفقیه روایتی از امهام صهادق (ع)
نقل می کند که به وضوح بر وجوب دملت دارد .به موجب این روایهت« ،اگهر کسهی بهه خهوردن
مردار ،خون و گوشت خوک مضطر شود ،و از آنها نخورد تها بمیهرد ،کهافر محسهوب مهی شهود»

4

(شیخ صدوق .)111 / 1 ،)4141( ،لذا از این روایت استفاده می شود که مدلول این قاعده عزیمت
است و نه رخصت .هرچند سند روایت به صورت مرسل است ،ولی طبق نظر صاحب جواهر (ره)
عمل اصحاب ،ضعف سند روایت صدوق را جبران میکند (عبداللهی.)92 ،)4194( ،
دیدگاه دوم :بر اساس این دیدگاه ،اضطرار ،حداکثر مفید جوازِ انجام فعلی است که تا پهیش از
آن ،حرام بوده است و بر این مبنا و در مثال پیشین ،خوردن غذا و یا آشامیدنیِ حرام« ،جایز» اسهت
و مضطر می تواند از آن پرهیز کند .عالمه طباطبایی در المیزان در توجیه این دیدگاه بها اسهتناد بهه

ذیل آیه  441سوره بقره می نویسد ،این قسمت از آیه (إ ِّاهللااغفورِاِیووا) دملت بر این امر دارد کهه
در حال اضطرار ،اغماض و عفو از خهوردن محرمهات ،رخصهتی از سهوی خداونهد کهریم اسهت
هرچند مالک نهی نیز وجود دارد(طباطبایی.)111 /4 ،)4141( ،
البته در تضعیف قول دوم می توان چنین گفت ،اومً ،غذای حهرام بهرای مضهطر ،دیگهر حهرام
نیست تا ترک آن نشانه تقوی باشد ثانیاً ،تفاوت صبر بر خوردن ،با صبر بهر کشهته شهدن (و عهدم
تلفظ به کلمه کفر) واضح است چون کسی که کلمه کفر بهه زبهان نمهی آورد تها کشهته شهود ،در
حقیقت ،اسالم را گرامی می دارد و آن را از نفس خود ،مهم تر و برتر مهی شهمارد .امها ،در مهورد
ترک حرام ،این مزیت و توجیه وجود ندارد (شهید ثانی.)440 /44 ،)4141( ،
ايدُر د اِدو َُ درا دكاَِل
ای ََّّت ا
 .4قد دا
ْلضَََُّلاإ دَلاْلل دَنَووفد داواْللکَّم داوا دَلَاا َ
الا َّ
اَيَ ُك َ د
ْللصاْ ُقاعاا دمنا َ
اشَوئاًام َناذدل د
ك د
ْلْلَوويَلاِدولد َا د
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پرسش دیگر ی که مطرح می شود این است که قلمرو قاعده یاد شهده چهه مهواردی را شهامل
میشود و تا کجا می توان با استناد به شرایط مکلف ،از حکم اولیه واقعی چشم پوشی کرد؟
از آنجا که برخی عناوین ثانویاله ناشى از ضرورت و موقعیهت ههای اضهطراری اسهت بهه نظهر
میرسد میزان رخصت یا عزیمت نیز ،دقیقاً ،به اندازه ضهرورتهاسهت و تجهاوز از آن محهدوده از
جهت زمان ،مکان و سایر ویژگىها جایز نیست .مثالً جواز اکل مال غیر یا مردار یا حیوانی کهه بهه
طریق شرعی ذبح نشده است در زمان ضرورت یا در مکانى که هیچ غذاى دیگر یافت نمىشهود و
حفظ جان متوقّف بر آن است ،از همین قبیل است و استفاده از آن فقط به انهدازه نجهات از خطهر
جایز است (خادمی.)91 ،)4199( ،
توضيح مفردات قاعده
از آنجا که در قاعده یاد شده ،الفاظی وجود دارد که فهم آنهها در تحلیهل مفهاد قاعهده و قلمهرو آن
موثر است ،مزم است بطور فشرده ،مفهوم کلمات بکار رفته در این قاعده ،مورد بررسی قرار گیرد.
مفهوم ضرورت

ضرورات جمع ضرورة ،اسم مصدر از اضطرار است و به معنی حاجت و نیازی است کهه تحصهیل
آن مشقت دارد و اضطرار نیز مصدر باب افتعال و ماده ی آن (ضرّ) به فتح یها ضهم حهرف (ضها )
است .در صورت مفتوح بودن (ضا ) ،متضاد نفع است و معنای آن زیهان دیهدگی اسهت .ولهی در
صورت مضموم بودن (ضا ) به معنای فقر و تنگدستی و سو حال می باشهد(ابهن معصهوم مهدنی،
( .)114 / 9 ،)4140به هر تقدیر ،اضطرار به معنای ناچاری و احتیاج شدید است که عادتا نفهس از
تحمل آن عاجز است (عالمه حلهی 111 / 1 ،)4141( ،و محقهق اردبیلهی .)010 ،)4149( ،و ایهن
اضطرار ،که اگر بر معنای مفعولی حمل شود ،اسباب و علل و قوانین منظم طبیعهی در پیهدایش آن
نقش دارند (مصطفوی.)40 / 4 ،)4140( ،
برخى فقها ،ضرورت و اضطرار را به یق مضمون دانستهاند .چنانکه عبهارتى از شهیخ گویهاى
ایهن نکتههه اسههتْ« .لجلويو اتخِووذاموناْلمل وَلكراًو اِْلًواِو انورزاْلِاعََوووَاانوناذلوكاواْلِاكواِامضوََلْلًااكواِاذلووكا
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جايوْلواواْللضَلوِةامناوجرهاموَوااْلِايوورِاْلاو ْلًاياْليوکيَا ...جزیه از مشرکان ،به منظهور تهن دادن آنهان بهه
حاکمیت اسالمى گرفته مىشود ،در نتیجه ،جزیه دادن ما مسلمانان به آنان ،روا نیست و در صورتى
که به این کار از روی اضطرار باشد ،جایز است و ضرورت ممکن است به چند صورت باشد یهق
صورت اینکه شخص مسلمانى در دست آنان اسیر باشد(» ...شیخ طوسى.)14 / 4 ،)4194( ،
برداشت یکى از نویسندگان معاصر اهلسنت نیز همین است وی مىنویسهدِ( :حالو اْلاضوََلْلِاْلوا
ْللضَلوِةا ىا ََلِاْلاًرلورامااْللفجأاِوَااْلملَلءاْلَلایفظاْيو اْلواعفس اْلوامال اْلواعسل اموناْلالو

) .یعنی «حالهت

اضطرار یا ضرورت ،در عرف علماى اصول ،حالتى است که شخص در زمینه حفظ دین یا جان یها
مال یا نسل خود از نابودى پیدا مىکند» (صبحى محمصانى.)141 ،)4294( ،
ولى به نظر مىرسد هم چنانکه امام خمینی (ره) یادآور شده است ،ضرورت از جههت مهورد،
اعم از اضطرار است زیرا در برخى موارد ،تنها کلمه ضرورت به کار مىرود .ایشان در رساله تقیهه
ْلِْللضوَلوِةاْلعوااموناْلاضوََلْلِامونایوو اْلملورِْاَِل واااايضوََلاْلاعسواِاعلوىاشوىاءا
خود ،به مناسبتى مهىنویسهد ( :ا
لوناْللضَلوِةاتقفضىاْلاتواِا واكنوااْلذْلاكواِاياتَلكو اضوَلِاعلوىایوارزةاْلملسولنراْلواِيووااْلااو ماْلواكواِامورِكًاالفوكا

یَلم امقوامارتو م ) بدین معنا که «ضرورت به حسب مورد ،از اضطرار اعم است ،چه بسها انسهان ،بهه
چیزى اضطرار ندارد ،ولى ضرورت ،اقتضاى انجام آن را دارد ،مثهل ایهنکهه انجهام نهدادن آن کهار
موجب وارد آمدن زیان به سرزمین مسلمین یا حاکم اسالمى و یا سهبب هتهق حرمهت شخصهیت
محترمى شود(خمینی.)19 /4 ،)4144( ،
در حقوق اسالم ضرورت و اضطرار غالباً یکی دانسته شده و در یق معنی به کار میرونهد .بهه
نظر می رسد منظور از ضرورات در قاعده الضرورات تقدر بقدرها همان امور و مصالح اهمی است
که در حال ضرورت و در تزاحم با امر مهم ،ترجیح داده می شوند و به جهت امتنان مومی حکهیم
به تغییر احکام اولیه منجر میشود.
مفهوم تقدیر و تقدّر

اعلوىاا
َا َّ
یکی از معانی لغوی قدر ،قدرت و مقدرة بمعنى توانائى اسهت .د
اعَدوکْلًالدَلُركواًااايدو َقوک ُِ د
اموًلد ً د
ض دوَل د
ْلهُ د
دشو َا ٍءا(نحل .)41 :خدا عبد مملوکى را مثل زده که بر چیزى قادر نیست .همچنهین ،قهدر بهه معنهی
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تنگ گرفتن است که در مقابل بسط به کار می رود .چنانکه در برخی از آیات ههم بهه همهین معنها
ُاْلل ّوَلَز دقال دن َاونايد واءُا
بکار رفته است .به طور مثال ،در آیه ی  40سوره ی رعد چنین آمده اسهت« َّ
ْلهُايدوَد ُسو ُ
دوايدو َقوک ُاِ خدا وسعت میدهد روزى را به کسی کهه میخواههد و تنهگ میگیهرد بهه آنکهه میخواههد و
اشو َا ٍءاقدو َکِاْلً خهدا بهراى ههر
اج دَو د ا َّ
ْلهُال ُوو ّ د
مصلحت اقتضا میکند» .همچنین در آیه  1سوره طهالق «قدو َک د
چیزى اندازهاى معیالن قرار داده است» و آیه  44سوره قمر همین معنا قابل مالحظه اسهت « دواِد َّج َوَلداا
اعلوىااأ َدمو ٍَلاقدو َکاقُوک دِاشکافتیم زمین را چشمههائى پهس آب آسهمان و زمهین بههم
ضاعُوُراًاِدالَفدو دقىاْللَناءُ د
َْلأ َدِ د
رسیدند بر نحویکه تقدیر شده بود بدون زیادت و نقصان».
اما به نظر می رسد منظور از قدر در این قاعده بمعنهى تقهدیر و انهدازه اسهت چنانچهه راغهب
اتدوراكنوّ اْلل ّ ىاء» (راغب.)409 ،)4144( ،
میگوید «ْللَ دق َک ُِاواْللفَّو َقک ُيَل
ّ
همچنین ضمیر ها در بقدرها ،به ضرورات که مبتدا می باشد بر می گهردد و مفههوم قاعهده در
نهایت ،چنین می شود «ضرورت ها در حد نیاز سنجیده می شوند».
مفاد قاعده

قاعده الضرورات تقدر بقدرها از جمله قواعد اصطیادی است بهه ایهن معنها کهه فقهها آن هها را از
مجموعه هایی از روایات و یا احکام برگرفته اند ،بدون اینکه الفاظ این قاعده به همین صورت ،در
کتاب و سنت ذکر شده باشد و منظور از این قاعده این است که در تمامی موارد ضرورت بایهد بهه
اندازه ی رفع نیاز ضروری باشد.
در توضیح باید گفت هر چند قاعده «ْللضَلوِْل اتدوو اْلظوورِْل » قاعده ای مشهور و پذیرفتهه شهده
فقهی است و راه گشای امت اسالمی در هنگام تزاحم و پیش آمدن محذورات است ،امها در مهورد
به کار بستن این قاعده همواره با این پرسش رو برو هستیم که تا چه اندازه ای می توانیم قایهل بهه
اباحه ی اموری شویم که برای رفع محذورات ضرورت دارد؟
آنچه مسلم است این امر است که اقدامات اضطراری نیز باید با رعایت امهم فامهم و به قهدر
ضرورت و نیاز صورت گیرد بنابراین ،در کنار قاعده الضرورات تبیح المحذورات ،قیدی به عنهوان
قاعده ی «ْللضَلوِْل اتفقکِا قوکِ ا» مطرح گردیده است که نوعی قید لبالی تلقی می شود .گهاه ،بها یهق
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اقدام مباح میتوان از خود رفع خطر کرد و گاه ،دفع خطهر مسهتلزم ارتکهاب فعلهی اسهت کهه در
شرایط عادی نامشروع است .گاهی نیز شدت خطر و اضطرار به حهدی اسهت کهه برخهی از فقهها
ارتکاب فعل حرام را برای رهایی از خطر هالکت نفس ،واجب دانسته و به وجوب فعل اضطراری
قائل شدهاند .چنانچه در تحریر الوسیله آمده است :اگر فهردی بهه ارتکهاب حرامهی مضهطر شهود،
واجب است به مقدار رفع ضرورت مرتکب آن حرام شهود (موسهوی خمینهی/4 ،)4142( ،

.)194

صاحب جواهر نیز در این رابطه مینویسد« :خوردن گوشت مردار برای حفظ نفس واجب است و
در صورتی که از خوردن امتناع نماید ،عمل جایزی انجام نداده اسهت زیهرا امتنهاع وی بهه منزلهه
هالکت نفس به دست خود اوست (نجفی.)114/ 10 ،)4294( ،
عقل سلیم در این هنگام حکم می کند که تنها تا رفع حالهت ضهرورت و بهه تناسهب خطهر و
تهدید موجود ،انجام فعل اضطراری جایز باشد زیرا در غیر این صورت ،نوعی خهروج از شهرایط
تحقق حکم ثانوی و حدود امتنانی آن است و مجالی برای کنار گذاشتن حکم اولی وجود ندارد.
به دیگر سخن ،اگر چیزی از باب امتنان و به عنوان احکام ثانویه مجاز شده باشد ،باید به مقدار
رفع ضرورت به آن اکتفا شود .بنابراین ،اگر کسی گرسنه شهود و ضهرورت حفهظ جهان ،او را بهه
خوردن میته یا مال غیر بکشاند ،در عین حال که انجام این کار برای وی جهایز شهمرده مهی شهود،
باید به آن مقدار که از مرگ نجات پیدا کند ،بسنده کند(.مکارم شیرازی ،درس خارج فقهه. )4124،
بنابراین در ارتکاب فعل حرام باید مقدار مورد نیاز و قدر متیقن از مقداری کهه نیهاز و اضهطرار را
برطرف و سد رمق و رفع ضرورت و اضطرار میکنهد ،رعایهت شهود(.طبرسهی412 / 4 ،)4144( ،
طباطبایی.)419 / 1 ،)4141( ،
قاعده الضرورات تقدر بقدرها به عنوان قيد قاعده الضرورات تبيح المحذورات
قاعده ضرروت (ْللضَلِوْل اتدوو اْلظوذوِْل ) نیز مصداق دیگری از قواعهد اصهطیادی اسهت .مفهاد ایهن
قاعده این است که در صورت وجود ضرروت و اضطرار ،حکم قضیه عوض می شود و به حسهب
مورد ،در حکم حرمت ،به جواز انجام عمل و در حکم وجوب ،به جواز ترک حکم می شود.
به عنوان مثال در «تحریم تنباکو» که به وسهیله فقیهه بهزرگ اسهالمى ،میهرزاى شهیرازى انجهام
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گرفت ،مالحظه مىشود ،در شرایط عادى استفاده از تنباکو به نظر این فقیه مجاز بهوده اسهت ولهى
هنگامى که انحصار آن به دست یق شرکت انگلیسى مقدالمهاى بهراى سهلطه اقتصهادی بهر کشهور
اسالمى باشد ،مجاز بودن تحت الشعاع وجوب حفظ استقالل اقتصهادى کشهورهاى اسهالمى قهرار
مىگیرد و حکم آن به تحریم تبدیل مىشود .این زمان مىگذرد و بهر اثهر اسهتقبال عظهیم مهردم از
حکم آن فقیه ،شرکت انگلیسى و حکومت وقت مجبور مىشوند آن را منحل سهازند و در شهرایط
جدید ،همان فقیه به اباحه و جواز حکم مىدهد .در واقع ،عنوان اهمال که با تغییر زمان یا مکهان بهه
وجود مىآید ،عناوین مهم را کنار مىزند و حکم را به خود اختصهاص مهىدههد .از سهوی دیگهر

قاعده فوق ،دارای ضابطه و قید مهمی است که تحت عنوان قاعده ((ْللضوَلوِْل اتقوکِا قوکِ ا)) مطهرح
شده است .مطابق این قاعده ،برای رفع حالت ضرورت ،باید به قدر متیقن عمهل نمهود و نبایهد از
مقداری که رفع نیاز می کند ،تجاوز کرد.
برخی از محققان نوشته اند ،این تقدیر در گستره کمیت ،کیفیت ،حدود زمهانی جهواز و مکهان

آن ،و بطور کلی در پیدایش حکم جواز و رفع آن باید بدقت مورد مالحظهه قهرار گیهردْ( .لمنوااتقوکِا

قکِ ااکنااواکوفااوازماااوام اااواوجرْْلاواعکماً) بنابراین ،هرچند اسالم ،مهثال در جهایی کهه نجهات
جان شخصی منوط به ورود به ملق دیگری است برای رفع ضرورتی حفظ جان محدودیت را بهر
حقوق و آزادیهای دیگری (مانند حق تصرف مالکانه بر ملق خویش) پذیرفتهه اسهت ،ولهی اذن و
جواز شارع برای تصرف در مال غیر ،تابع شرایطی بوده و نباید به صورت مطلهق و بهدون ضهابطه
مورد استفاده قرار گیرد (حکیم.)91 ،)4140( ،
ادلّه قاعده ی الضرورات تقدّر بقدرها
قاعده «ْللضَلوِْل اتقکِا قوکِ ا» هم بر دملیل نقلی و هم بر دمیل عقلی متکی است .ذیالً ،دمیل توجیه
کننده و تبیین کننده مفاد قاعده به اختصار بررسی می

شود.

آیات قرآن

برخی از ایات قرآن کریم ،به اضطرار اشاره دارند .ذیالً ،این آیات و حدود دملت آنهها بهر قاعهده،
مختصراً ،بررسی می شود.
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اعلد َوو ُو ُااْللَ دنَواوفدو دا
واای َّوَلدم د
نخست ،آیه  441سوره بقره است .به موجب این آیه خداوند می فرمایدَّْ ِ« :لمند د
ْلضَََُّلا دغووَلاَب ٍغاواد ٍ
ووا :جز ایهن نیسهت
رِ َّاِی أا
َّم داو دَلَ داا َ
اعاْاِد اإ َْثد د
ْلهاِد دننا َ َ د د د د
اعلدَو ااإ َِّا ّ
ْلْلوويَل داودمااأُ َّا ال د َ ّ
ْلهدا دغ ُف أ
دوْللک د
که خداوند مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که به هنگام ذبح نام غیر خدا بهر آن بخواننهد،
بر شما حرام کرد .اما کسی که ناچار شود هرگاه که از حهد نگذرانهد و بهی میلهی جویهد ،گنهاهی
مرتکب نشده است .همانا خدا آمرزنده و بخشاینده است».
با توجه به آنچه مفسران در رابطه با مراد از کلمه ی بغی(و باغی) و تعدی(و عادی) گفته انهد،
میتوان گفت که آنها در تفسیر این دو کلمه با یکدیگر هم رای نیستند .به عنوان مثهال ،بهاغی را بهه
عنوان راهزن ،کسی که از روی لهو و سرگرمی و نه به قصد پیداکردن روزی به شکار رفتهه اسهت،
لذّت جو ،طالب حرام ،افراط کننده ،روا داننده خوردن مردار ،خروج کننده بر امام و بر مسلمانان و
((عاد)) را به معهانی دزد ،راههزن ،متجهاوز از حهدال ضهرورت ،عصهیانگر ،کسهی کهه راه حهالل را
دانستهاند.

واگذاشته و به حرام روی آورده و کسی که خود مقدالمات اضطرار را فراهم آورده باشد
ْلضوََُّلاِلاَمدَنص ٍا دغَووَلامفدجاع ٍ
فاا ٍَ
ووا» ،کهه
ورِاِی أا
با استناد به ذیل آیۀ  1سوره مائدهِ« ،د دننا َ
اءْثاِدإ َِّا ّ
ْلهداغف أ
د د د ُ
پس از بر شماری محرّماتی چند ،از جمله مردار  ،خون و گوشت خوک آمهده اسهت ،شهاید بتهوان
برخی از این معانی را مرجالح دانست .بنابر عبارت مذکور ،با رعایت دو شرط ،استفاده از محرّمهات
نامبرده مجاز است یکی آنکه شخص در مخمصه قحطهی و گرسهنگی شهدید ناشهی از آن باشهد و
دیگر آنکه میل به گناه نداشته باشد .حال اگر «فی مخصمۀٍ» را جانشین «غیر باغ» و «غیهر متجهانف
مثمٍ» را جانشین «ومعاد» بدانیم« ،باغی» همان طالب لذّت و «عادی» تجاوز کننده از حدال ضرورت
خواهد بود .و این بدان معنی است که شخص نباید خود ،زمینهی اضطرار را فهراهم آورده باشهد و
نیز در استفاده از محرّمات باید به سدال رمق بسنده کند .این نکته نیز شایان ذکر است که مراد از میل
به گناه ،با توجه به سیاق آیه و مقتضای مقام ،همان گذشتن از حدال ضهرورت اسهت .زیهرا شهخص
پس از سد رمق و رفع ضرورت اگر به همان میزان بسنده نکند ،در حقیقت ،میل به گناه اسهت کهه
او را به این عمل سوق داده است نه اضطرار و ضرورت.
دوم ،آیه  411سوره انعام است .به موجب آین آیهه خداونهد خطهاب بهه نبهی مکهرم اسهالمی
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ریااأ َدوا دَلَ دوااَِوويو ٍَلا
ُم ُ
اموااأُویو د اإ دَّ
امَووفدو ًاأ َدو د
ارتدََّلًم د
واام َسو ُف ً
اْ ًم د
وااعلدوىااطدواع ٍاايدََ دَ ُنو ُاإَّااأد َِايد ُوور دِ د
میفرمایهد« :قُو َ داااأدج ُوکا د
ْلضَََُّلا دغووَلاَب ٍغاودا ٍ
ورِ داِیوو أا .:بگو« :در آنچه بر من وحی
ااأ َدواِ َس ًقااأُ َّال د َ ا َّ
اعاْاِدإ َِّ داَِّ د
ْلهاِد دننا َ َ د د د د
كا دغ ُف أ
ِدإعَّ ُاِ َج أ
شده ،هیچ غذای حرامی نمی یابم بجز اینکه مردار باشد ،یا خونی که (از بدن حیوان) بیرون ریخته،
یا گوشت خوک -که اینها همه پلیدند -یا حیوانی که به گناه ،هنگام سر بریدن ،نام غیر خدا [= نام
بتها] بر آن برده شده است ».اما کسی که مضطر (به خوردن این محرمات) شود ،بی آنکهه خواههان
لذت باشد و یا زیاده روی کند (گناهی بر او نیست) زیرا پروردگارت ،آمرزنده مهربان است».
این آیه از قرآن کریم نیز در بردارنده این مطلب است که در مواقع اضهطرار بایهد اههمال و مههمال
رعایت شود و بنابراین حفظ جان ،مهمتر از حرام بودن مصرف مردار است.
و چنان که گذشت ،در مهورد فقهره «ِنوناْلضوََلاغو اَبغاواااعواْ» (نحهل ،441 :انعهام ،)411 :از
جمله تفسیرها این بود که از حد نگذرد بلکه به مقدار ضهرورت اکتفها کنهد (عبهداللهی،)4194( ،
 .)24بنابراین ،گذشتن از حد ضرورت وسو استفاده از قانون در موارد استثنا ،ممنوع است و بایهد
به همان مقدار اضطرار ،بسنده شود .زیرا این قوانین تخفیفی از باب امتنهان و بهه سهبب غفوریهت
خدواند مهربان است و تخطی از حدود آن دیگر مشمول مغفرت نمی شود.
روایات

روایتی که می توان در این زمینه به آن استناد نمود ،روایت از امام باقر (ع) است که شهیخ صهدوق
آن را نقل می کند که در بخشی از آن چنین آمده استْ ...« :ثاْلیلو اللنضوََلا و اِولاْللرقویاْللوذوااايقورما
کع اْلاا اِامَل ااْلِايوال اموَاا قکِاْللدل اااغ اذلو  :...بنابراین حرام را بهرای کسهی کهه اضهطرار دارد
حالل کرده است یعنی خداوند [مردار خون وگوشت خوک را] هنگام اضطرار حالل کرد زمانی که
بدن مضطر جز با آن نیرو نمی گیرد آن گاه ایشان دستور داد که از محرمات به مقهدار کفهاف بههره
گیرند» (شیخ صدوق.)111 / 1 ،)4141( ،
بنابر این مضطر نمی تواند به بیش از مقداری که برای حفظ جان او را کفایت می کند از آنچهه
حکم اولیه و واقعی آن حرمت است بهره گیرد.
در حدیث موثق از امام صادق (ع) در باره مقهدار ضهرورت نوشهیدن آب بهرای کسهی کهه ذو
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ارتد َّنوکا َونا
ارتد َّنوکا َوناأ َ
العطاش است در کافی چنهین نقهل شهده اسهت« :أ َ
اع َون ُ
اع َون ُ
دْحد دوک د
وا داوا دغَوو ُوَلهُ د
دْحد ُوکا َ ُوناإ َِْي د
ْلَلسراعناعنَلوا ن ٍ
واِا
اً دکقد د دا
اعَدوکا َّ
ای َّوَّت د
ْلهاعاا ا َّ
افد د
اع َوناأد د
اع َّنوا ٍِ د
اع َن د
ااَوک د
ْللَل ُجو ايُصوودُ ُاْللَََُد ُ
ص ّکقا َن د
ام د
واح د
اع َن ُ
َُ د َ د َ د َ َ د
ای ََّّتايدو ََلدوى»
دعلدىاعدو َفس اقد د
اماايَُس ُ
كا داِدم دق ُ داو دااايد َ دَل ُ
الايد َ دَل ُ
َ د
َا دق َکِ د
در این روایت از امام صادق (ع) سوال شده است« ،اگر کسی دارای مریضی عطهش اسهت و از
شدت آن بر نفس خویش می ترسد ،امام در جواب می فرماید :به قدری که رمقش را نگه مهیدارد
بنوشد نه اینکه آنقدر بنوشد که بتواند تکلم کند» .همچنین در حاشیه این روایت در اصول کهافی از
قول صاحب مدارک (ره) آمده است :کسی که به مرض عطش مبتالست چه میزان باید آب بنوشد؟
آن میزان که رفع ضرورت شود یا آنقدر بنوشد تا سیراب گردد؟ وی نیز با اشاره بهه ایهن روایهت،
همین میزانی که امام صادق (ع) اشاره فرمودند را نزدیق بهه احتیهاط مهی داننهد (کلینهی،)4142( ،
.)444/1
همچنین در روایت دیگری از امام صادق (ع) در باره جواز شرب خمر در اصول کهافی چنهین
ٍ
واع َونا
اع َنوَلوا َون ا
واع َوناأد وو د
اعًُلَ دنوا دِ د
واع َون د
اْجوَواً د
اعلو و ا َ ُوناإ َو دوَلْل دوا د
عاو د
وحا ود د
آمده است« ،ع َّکةأام َوناأ َ
دً د
اواع َون د
اا َوَ ا َونازداْ د
ارتد َّنوکا
اعَدوکا َّ
اعَدکا َّ
واع َوناأ َ
اعالدَوو ا َّ
دْحد دوکا َون ُ
وحا ودااأديَضواً د
ْله د
اواع َوناأد د
وحا ود د
ْله د
ُرتد َّنکا َن د
عاواع َّوکةأام َوناأ َ
واع َنا دو ََضاأ َ
دً د
دً د
ْللسو د ُم د
ن ٍ
دیلَّو ُالدو ُا
ضو ا َوناعُ دن دوَلواقد دا
ام دف َّ
اعَدکا َّ
واع َن ُ
والُْ .... :ثَّاأ ددَب دیو اُال َل ُن َ
اا ٍاِل د
واع َن د
دالد دا د
اِالک د
َ د
ارتد َّنکا َناأ َ
واواأ د
واع َون ُ
ْللَل َْحنا َن د
ضوَدَّل د
واا دغ َ اذلك.
رما د دکعُ ُاإَّاا واِدأ ددمدَلهااأد َِايدوود د
الامَو ُا دق َکِاْللَدُو َل د د
اْللَ درقَیاْللَّذ د
ياايدو ُق ُ
آنچه از ظاهر روایت نیز بدست می آید حلیت شرب خمر برای مضطر ،آن زمانی است که بدن
انسان مضطر جز با آن نیرو نمی گیرد .و حد نوشیدن یا ضرورت مقداری است که بدن با آن مقدار
نوشیدن قوت خویش را بدست می آورد (کلینی.)444 /44 ،)4142( ،
همچنین ،امام رضا (ع) در نامه ای به مامون فرموده است« :اگر انسان از روی تقیه و ضهرورت
و ناچاری سوگند دروغ یاد کند ،ضرری ندارد ».و در ادامه می افزایند به طور کلی ،ههر حرامهی در
مقام اضطرار مجاز می شود (شیخ حر عاملی.)14 / 14 ،)4142( ،

4

وفاتدقوَّو اًايود َکِد ُااِبدوااظَُلنواًا دعو َاونا
َلاْلل دَنوأ َُمرِااقدوالا:ا...اأا داوادااایَوو داا دعلدوىا دم َاونا دیلد دا
ضووااعا ااكفدا و ااإ دا
.4ا(ا َ
ْللَل د
ْلَلد دس ُاونا َ ُاونا دعلو ّاا َوناا ُشو َوَددادا اا ُُتدوفااْلل ََُ ُقورلاا دعوناا ّ
عود َفس ا)ا
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عقل

از یق سو ،عقل هنگام ضرورت حکم می کند که ارتکاب حرام و یا ترک واجب بهرای مصهلحت
مهم تر مزم است .و از جانب دیگر عقهل در هنگهام شهق در جهواز ارتکهاب محرمهات و تهرک
واجبات اکتفا به قدر متیقن را مزم می داند و در صورت از بین رفتن مانع (ضرورت) باید به حکم
اولیه عمل کرد بنابراین ،تنها به اندازه ای که ضرورت اقتضا دارد و در حدی کهه رفهع محهذورات
نیاز دارد حکم ثانوی را بدنبال دارد و نه بیشتر.
در تبیین این نحو از تجویز ،می توان به شأنیت امتنانی قاعده ی الضرورات تبهیح المحهذورات
نیز توجه کرد به این معنا که مفاد قاعده یاد شده ،از خطابات شرعیه ای استفاده شده است که کهه
ماهیت و سیاق آن امتنان خداوند بر بندگان است .به عنوان نمونهه درحهدیث رفهع ،در مقهام بیهان
عنایت خاص (امتنان) خدا به امت پیامبر اسالم و نوعی گشایش بر ایشان است (محمهد بهن علهی
بصری .)110 / 4 ،4191 ،چنان که مضمون قاعده محرج و م ضرر نیز از باب امتنهان و منهت بهر
بندگان وضع شده است .به عنوان مثال خداوند می توانست بر بندگان سخت بگیرد و امر کنهد ،در
ماه رمضان ،حتی در صورت خوف از ضرر شدید نیز روزه بگیرند ولهی منهت گهذارده و وجهوب
روزه را در این صورت از روی دوش بندگان برداشته است.
روح امتنان در برخی قواعد ،مدلول قاعده را محدود می کند به عنوان مثهال در حهدیث رفهع،
تکلیف از شخص جاهل برداشته شده ،اما شخصی که درجهل خود مقصر است و قادر به یادگیری
است مشمول این امتنان و رفع حکم نیست.
بنابراین ،احادیث و قواعد امتنانی ،اگرچه فی نفسه موجب توسهعه پهذیری در اجهرا ی احکهام
است ،اما عقل حکم میکند که قواعد امتنانی همراه با این قید لبالی باشد که نمی تهوان آن را در غیهر
از موارد آن استفاده کنیم .به عنوان مثال شخصی که در جهل خود مقصر اسهت یاشخصهی کهه بهه
عمد ،خودش را در شرایط عسر و حرج گذاشته مشمول اطالق قواعد امتنانی نمی شود.
اگر چه قاعده تُدرَأُ الحدود بالشبهات قاعده ی امتنانی است در عین حال بایهد توجهه داشهت،
ابهام در شرایط اعمال قواعد امتنانی ،موجب افراط در اجرای این قواعد و به تبع آن ،تعطیلی حهدود
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الهی خواهد شد در حالیکه پیامبر اکرم این حهدود را موجهب سهعادت دنیهوی و اخهروی دانسهته
است.
بنابراین دیگر نمی توان در شرایطی که ضرورت منتفی شده ،به اباحهه محهذورات حکهم کهرد.
شخصی که از حدود رفع اضطرار در شرایط اضطرار تجاوز میکند دیگر مشمول امتنان نیست.
دیگر دلیل عقلی که میتوان درمورد این قاعده به آن استناد کرد ،خروج تخصصی زائد بر مقهدار
ضرورت از ضرر است .زیرا بر مقدار ضرورت ،عقالً ،نمی توان عنوان ضرورت را به کار برد و بهه
تعبیر فنی ،مقدار زائد ،تخصصا از عنوان ضرورت خارج است .5به عنوان مثال شخصهی کهه بهرای
درمان بیماری به استفاده از مسکری ناگزیر می شود ،این ضرورت و ناچاری تا جایی است کهه بهر
مسکر عنوان دارو صدق کند و درمان در استفاده از آن منحصر باشد .به طور طبیعی با بهبود یا پیدا
شدن دارویی دیگر ،عقل استفاده از مسکر را تجویز نمی کند.
رویه ی عملي فقها

مراد از رویه ی فقها حرکت عملی فقها در طول تاریخ اجتهاد است کهه بهر توجهه بهه ایهن قاعهده
دملت دارد .بی گمان عمل و فتوای ففها نشان دهنده ی مشروعیت این قاعده است (علی آبهادی و
اسفندیاری.)41 ،)4121( ،
فقهای حنفیه ،مالکیه و شافعیه در نظریه صحیح تر نزد این مذهب ،و حنابله ،در دیدگاه برگزیده
در این مذهب ،گفته اند برای مکره و مضطر جایز و حتی واجهب اسهت در حفهظ جهان خهود بهه
اندازه ای که حداقل توان بدنی او را تأمین کند از حرام بخورد .بنابراین ،اگر از این کار خهود داری

 .4تخصص به معنی خروج حقیقى چیزى از موضوع دلیل است .واژة تخصص در برابر تخصیص از اصطالحات علم
اصول فقه و عبارت است از خروج حقیقى و وجدانی چیزى از موضوع دلیل چیزى دیگر ،مانند خروج زید جاهل از
دلیل وجوب اکرام عالمان (اکرم العلما ) و سرکه از موضوع دلیل حرمت شراب .به شى محکوم به خروج -مانند زید
و سرکه در دو مثال یاد شده« -خارج به تخصالص» گفته مىشود.

بررسي قاعده الضرورات تقدّر بقدرها 55 ....................................................................................................................

ورزد و در نتیجه بمیرد بر این خودداری بازخواست میشهود و فعهل وی گنهاه دانسهته مهیشهود
بنابراین آنان نیز اباحه ی هنگام ضرورت را محدود میدانند (زحیلی.)114 ،)4199( ،
عالمه حلی (ره) در کتاب تحریر امحکام می نویسد ،جایز نیست که کسی بدون اجازه پدرش،
از مال وی چیزی بردارد مگر به ضرورت .ضرورت هم در صورتی است که خوف بر جهان خهود
داشته باشد (عالمه حلی.)444 / 4 ،)4142( ،
محقق حلی در شرایع ص  402می نویسد« ،نگاه کردن به زن نا محرم در هنگام ضرورت مثهل
موارد شهادت جایز است ،ولی شخص باید در نگاهش به مقداری که بدان اضطرار دارد اکتفا کنهد،
چنانچه پزشق در جایی که زن برای معالجه به او نیازمند است می تواند حتی به عهورت او بهرای
دفع ضرر نگاه کند» .از این عبارت بر می آید که از نظر محقق حلی اضهطرار و ضهرورت بهه یهق
معنی است (وطنی.)424 ،)4194( ،
صاحب جواهر نیز در مواضعى از کتاب خود ،عمل به قاعده الضرورات تقدر بقهدرها را مهورد
اشاره قرار مىدهد .از جمله در کتاب نکاح در مورد شخصى که به خاطر تبذیر در مالش ،محجهور
شدهاست ،ولى اضطرار به ازدواج دارد مىنویسدْ« ،لِاْلاضََلْلِاْلَلاْللوووا اجوازاللحواكااْلواغو هوا و اوجو ا
علو اأِاَيذِال اِو اَِْاًاملاايلحق امناْللضوَلِاياْللوکعوااْلواْلرِوَلةاْلواِوَنواامقفصوَلْلًاعلوىاموااتووکِ ا و اْللضوَلوِةالواايلوو ا

حبالو  :اگر شخص محجور ،به ازدواج کردن اضطرار پیدا کند ،براى حاکم شرع یا غیر او جایز است،
امکان این کار را فراهم آورند ،بلکه بر حاکم واجب است به آن شخص اجازه این کار را بدههد تها
ضرر دنیوى یا اخروى یا هر دو گونه ضرر را از آن شخص دور کند .در چنین فرضى ،حهاکم بایهد
بر آنچه ضرورت پیدا مىکند و شخص محجور سزاوار آن است ،بسهنده کنهد» (نجفهی،)4294( ،
.)422/42
ابننجیم ،با توجه به همین قاعده مىگوید:
نباید شخص مضطر ،از مردار ،جز به مقدار سدال رمق بخورد ،و کسى کهه در امهر خواسهتگارى،
مورد مشورت قرار گیرد ،در صورتى که بتواند با اشاره ،مطلب خود را برساند ،مثالً بگوید این کهار
به صالح تو نیست ،نباید به گونه صریح ،واقع را بیان کند (ابن نجیم.)94 ،)4142( ،
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این نکته در مورد شخصی که نذر کرده پیاده به حج برود هم صادق اسهت و چنهین کسهی ،در
صورتی که قادر به پیاده روی باشد ،نباید سوار مرکب شود و با سوار شدن بهر مرکهب بها نهذرش
مخالفت کند .زیرا اگر مضطر به سوار شدن بر مرکب شود باید به همهان مقهدار کهه مضهطر اسهت

ْلضوَََُّلاإلدَوو ا »5این حکهم
َّاایََّلدما َّ
دیلَّ ُال دنونا َ
ا د
ْلهُاإَّا داواقد َکاأ د
اش َاااءأال د
سوار شود .زیرا در حدیث آمده است « دوالدَو د
طبق قاعده ی عقلی هم هست و البته واضح اسهت کهه (ْللضوَلوِْل اتقوکِا قوکِ ا) یعنهی تها جهائی کهه

ضرورت باقی است سوار می شود و ما بقی را پیاده می رود (شیخ حرعاملی.)141/1 ،)4142( ،
نسبت سنجي قاعده «الضرورات تقدّر بقدرها» با قاعده «اذا زال المانع عاد الممنوع»
مانع در امور تشریعی ،امری است که تنجز و نفوذ حکم شرعی متوقف بر عدم آن باشد به نحوی که
وجود مانع ،از تنجز و فعلیت حکم جلوگیری میکند .متوقف بودن نفوذ حکم شرعی بهر عهدم مهانع
ممکن است به این جهت باشد که خود حکم یا متعلق آن یا موضوع آن و یها اسهباب و شهرایط ھر
کدام از آنھا ،به عدم آن ،مقید شده باشهند (عابهدی 92 ،)4121( ،جمعهی از علمها( ،بیتها)2 /4 ،
زحیلی 140 ،)4199( ،جمعهه 04 ،)4144( ،حیهدر ( 12 / 4 ،)4111باحسهین119 ،)4114( ،
بهرامی.)491 ،)4124( ،
اما زحیلی با بیان «ْلذْل زْلل ْلملاع ُا زْلل ْلملنفدوو ُا ادجلو » ،تعریف متفاوتی از این قاعد دارد یعنی «هنگهامی
ُ
که مانع برطرف شد ،چیزی که به خاطر وجود مانع ممتنع شده بود برطرف می شود» .که البته ایهن
تعریف درست بنظر نمی رسد .و عبارت درسهت ایهن اسهت کهه بگهوییمْ« ،لذْلازْللاْلملواع واعواْاْلملنفوو ا
اجلو » .یعنی« ،هنگامی که مانع برطرف شد ،چیزی که به خاطر وجود مانع ممتنع شده بود بهاز مهی
گردد» .زیرا در صورتی که مانع از بین برود ،آن چیزی که عمل به آن ممنوع شهده اسهت  ،از بهین
نمی رود بلکه به حکم اولیه خود باز می گردد (زحیلی.)140 ،)4114( ،
ضرورت ،باعث مباح شدن امور ممنوعه میشود و البته این قاعده به صورت مطلهق نیسهت بلکهه
اً .
ْلَلدَليَلال اّلَل دجالا ا َ
اج درْلزالَُداا َ
اِ َّ
ْلَلدََلَ داواْللضََُّل دوِة د
 .4وااي اْلل وَ .ا دَب ُ
َ د
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قیودی دارد که آن را محدود می کند به این صورت که امور ممنوعه (مثل شرب خمهر) ،در حالهت
ضرورت (مثال عطش بسیار) مباح است ،اما در ضرورت باید به حداقل رجوع کرد ،به همین خهاطر،
قاعده الضرورات تقدر بقدرها ،به عنوان قیدی برای قاعده زال المانع می باشد.
در قاعدة زوال مانع ،آنچه ممنوع شده است ،تنها یق امر حرام نیست و معنای وسهیع تهری دارد
که موارد واجب را هم شامل می شود مانند نفقه برای زوجه کهه مقتضهی (یعنهی زوجیهت) بهاقی
است و نشوز مانع است .تمکین محقق شود ،نفقه به خاطر وجود مقتضی در حق زوجه ثابت است.
در حقیقت می توان گفت :در قاعده ی زوال مانع ،بحث در این است که اگر مهانعی مثهل اضهطرار
پیش بیاید ،چه باید کرد؟ چرا که اومً ضرورت یق نوع مانع بوده ،و مانع اعم از اضطرار است و ثانیاً
اباحۀ محظورات یکی از اثاری است که بر پیدایش مانع مترتب می شود.
با توجه به این که مانع اعم از ضرورت است ،می توان گفت که این قاعده نیز از فروعات قاعهدة
زوال مانع بوده و اخص از آن است زیرا ضرورت ،مانع نفوذ حکم اولیۀ حرمهت و موجهب فعلیهت
یافتن حکم ثانویۀ مباح شده است و با زوال ضرورت ،حکم به حالت اولیۀ خود باز میگردد.
نسبت سنجي قاعده «الضرورات تقدّر بقدرها» و قاعده ی «ما جاز لعذرٍ بطل بزواله»
عذر ،در لغت عبارت است از دلیلی که مالمت و سرزنش ناشی از ارتکاب کاری ناپسهند یها تهرک
کاری پسندیده را از انسان برمیدارد و فرد ،به سبب آن دلیل بر ترک یا ارتکاب آن عمهل سهرزنش
نمیشود (زبیدی.)441 / 4 ،)4141( ،
معنای عذر در فقه نیز قریب به معنای لغوی آن است و بر چیزی اطالق میشهود کهه عقهاب و
کیفر را از کسی که تکلیف شرعی را ترک کرده بر میدارد و نیز موجب برداشته شدن برخهی آثهار
دیگر که بر ترک آن نسبت به غیر معذور مترتب است ،میشود ،ماننهد حهی

 ،بیمهاری و خهوف،

جهل ،سفر ،فراموشی ،اضطرار و ضرورت (عابدی سرآسیا و رحمانی.)400 ،)4121( ،
بنابراین به نظر می رسد رابطه ی عذر و ضرورت عموم و خصوص مطلق است و ایهن قاعهده
نیز هم چون قاعده ی زوالِ مانع ،فروعاتی دارد که یکی از این فروعات ،قاعهده الضهرورات تقهدر
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بقدرها است و در حقیقت این دو قاعده ،مکمل یکدیگرند ،اما قاعدة «موا جوازالَوذ ٍِا َو ا ووْللو » ،بیهان
می کند که در پی از میان رفتن عذر چه باید کرد (باحسین 419 ،)4114( ،زحیلی.)149 ،)4199( ،

البته ذکر این نکته ضروری است که قاعده ی «مااجازالَوذ ٍِا َو ا ووْللو » یکهی از فروعهات قاعهده

«زوال مانع» است و شامل مواردی می شود که مانع موجب تجویز یق حکم حرام شهده باشهد ،امها
سایر موارد کاربرد قاعدة زوال مانع را در برنمی گیرد مثل اینکه مهانع ،موجهب تحهریم یهق حکهم
حالل می شود .مثال ،در مورد مسأله جهاد ابتدایی باید گفت به دلیل اضطراری بودن آن در صورت
تجاوز دشمن ،همواره تا حد دفع هجوم دشمنان ،جهاد واجب است .اما حکم معمول جهاد ابتدایی
در ماههای حرام و منطقه حرم ،حرمت است مگر آنکه کافران قصد کنند بها سهو اسهتفاده از ایهن
حکم به مسلمین ضربه بزنند ،که در این صورت اسالم دستور مقابله با آنهان را داده اسهت .لهذا تها
زمانی که کافران ،ملتزم به حریمهای شرعی و عرفی مورد امضای اسالم هستند ،مسلمانان نیز بایهد
این حریمها را در خصوص ایشان رعایت کنند .اما اگر بخواهند با سو استفاده از احترام مسلمانان
به این حریم ها ،به آنان تجاوز و تعدالی کنند ،به دملت آیه ( 424حرمت حرم و مسهجد الحهرام) و

ْلَلددوَلْلما
َّوََلا َ
َّوَ َُلا َ
ْلَلددوَل ُْلماَبل َ
نیز  421و  444بقره (حرمت ماهههای حهرام) و در آیهه  421کهه فرمهودْ( ،لل َ
ْلهد داو َْلعلد ُنورْلاأ َّ
ور) «مهاه
امو د اْللَ ُنفَّق دا
دِا َّا
ْلَلَُُلدما ُ اق دا
دو َ
ىاعلدَو ُو َا داوْلتَّو ُقرْلا َّ
ىاعلدَو ُو َااِد َ
اماا َْلعفد دک د
اعفد ُکو د
اصاِد دننا َْلعفد دک د
ص أ
ْلهد د
ْلاعلدَو ا ًلَ د
حرام در مقابل ماه حرام قرار خواهد گرفت و هر حرمتی با حرمتی همسان آن باید مکافات شهود»،

اسالم به آنان دستور مقابله داده است.
در پایان باید گفت ،جهاد در اصطالح به معنای قتال و نبرد مسلمانان با دشمنان دین اسهت کهه
باید در راه خدا باشد و اغراض شخصی را در آن داخل نکند .همچنین در جهاد بایسهتی از تجهاوز
بیش از حد خودداری شود .زیرا اسالم دین جنگ طلبی نیست بلکه دیهن رحمهت اسهت و آنچهه
بطور مسلّم از آیات قرآن بر میآید ،این است که مسأله جهاد به عنوان یق فریضه در اسالم معرفی
شده است .البته این فریضه در مواردی به اجرا در نمی آید ازجمله این که اگر ،در حالت معمهول،
کافر با حکومت اسالمی قرارداد منعقد کرده باشد و ضمن آن ،به رعایت خطوط و حریمهها ملتهزم
شده باشد و یا آن که کفار در منطقه حرم حضور داشته باشند و یا در ماهههای حهرام در تعامهل بها
مسلمین در آیند .اما اگر همین کفار نق

عهد کنند یا این که در ماه حرام یا در حرم بهه مسهلمین
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تجاوز کنند ،حکم حالت اضطرار جاری شده و جهاد با آنان واجب میشود .البته آنچه که میتوانهد
جهاد(چه ابتدایی و چه دفاعی) را مشروع کند ،آن است که هدف از جهاد دفهاع از اسهالم و آزادی
اراده افراد (مستضعفینی) است که تحت ظلم حکومتهای جور هستند و آن حکومهتهها مهانع از
دستیابی مردم به پیام اسالم میشوند که با این توضیح ،جهاد ابتدایی هم به نوعی ،جهاد دفهاعی بهه
شمار میرود (علی اکبری بابوکانی و دیگران ،)4121( ،ویکی معروف).

4

داللت قاعده بر حرمت ارتکاب عمدی افسد در قاعدة دفع افسد به فاسد
معنا و مفاد قاعده دفع افسد به فاسد این است که در هنگام تزاحم دو مفسده و ضرر باید با انجام
آنچه که مرتبه ی فسادش کمتر است از مفسده بزرگتر رهایی جست ،درحقیقت جایگاه اجرای این
قاعده زمانی است که تنها راه رهایی ازمفسده ی بزرگتر ارتکاب مفسده ای که ما را متحمل فساد
کمتری خواهد کرد .قاعده دفع افسد به فاسد ،یکی از اصول و قواعد عقلی است که از مصایق
قاعده اهم ومهم می باشد و جنبه ارشادی دارد نه تعبدی و مولوی و به هنگام تزاحم قابلیت اجرا
دارد نه هنگام تعارض .زیرا تعارض در جایی است که مدلول دو دلیل با یکدیگر تنافی داشته
باشند به این معنا که مضمون هر یق نفی مدلول و مضمون دیگری کند ،حال آنکه در تزاحم،
ابهام و ناسازگاری در ادله نیست ،اما مکلف به هنگام امتثال احکام ،عاجز از انجام هر دوی آنها
است و آنچه در حقیقت محل بحث ماهست آنجایی است که دو حرام با هم جمع شوند و مکلف
توان ترک هر دو را نداشته باشد یعنی اضطرار به انجام دادن یکی از دو مفسده دارد (انصاری،
( 412 / 4 ،)4140آخوند خراسانی.)424 / 1 ،)4144( ،
پس جواز دروغ و گناهانی مانند جواز خوردن ،برای شخص مضطر تا آن جایی اسهت کهه بهه
مقدار نیاز و با شرایط خاصی انجام گیرد .کسی که برای نجات جان خود میته را می خورد یا کسی
که برای درمان بیماری بی درمان و یا سخت درمان ،مجازات ،شراب بنوشد ،در همان اندازه مهورد
1. http://wiki.fmaroof.ir
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نیاز می تواند استفاده کند و دایره این مصلحت و جواز بسیار بسته و محدود است .پس اگهر بهیش
از حدنیاز و بیرون از مصلحت اهم بخورد و بنوشد ،مرتکب گناه شده است .برای توضهیح قاعهده
ی الضرورات تتقدر بقدرها می توان گفت گاهی اوقات ضرورت ،در انجام فعل حرام و یا در ترک
فعل واجب است .عقل که مالک دست برداشهتن از حکهم را وجهود ضهرورت مهىدانهد ،در حهدال
ضرورت ،ترک حکم را تجویز مىکند ولى بیش از آن عذرى براى ترک حکم نمىبیند .بهه عنهوان
مثال اگر مدافع از حدود ضروری دفاع تجاوز کند ،متجاوز محسوب میشود .اگر به شخص مهدافع
اجازه داده شود تا مهاجم را به هر نحوی که میخواهد دفع کند ،مطمئنا نمیتواند قابل قبول باشهد،
و دفاع ،هر چند فی الجمله ضرورت دارد ،اما از باب اینکه میگوینهد «ْللضوَلوِْل اتفقوکِا قوکِ ا» ،مزم
است به مقدار ضرورت اکتفا شود و اگر کسهی بخواههد از حهد ضهرورت تجهاوز کنهد ،متجهاوز
محسوب می شود.
اسمری ،درکتاب مجموعۀ ْللفرْليکاْللدَو اعلىاموورم اْللقرْلعکاْللفقَو ذیل قاعده ی الضهرورات تتقهدر
بقدرها می نویسد ،مقصود از اینکه هر فعلی در حالت ضرورت جایز است ،این است که به انهدازه
ای که آن ضرورت از بین می رود ،جایز است و بیش از آن مقهدار جهایز نیسهت و شهناخت ایهن
مقدار ،به خود زیان دیده بر میگردد .مثل کسی که در حال ضرورت بهرای حفهظ جهان از گوشهت
میته میخورد و نباید زیاده بر مقدار ضروری از گوشهت میتهه بخهورد (صهالح األسهمری،)4144( ،
.)04/4
حال ،با توجه به اینکه قاعده دفع افسد به فاسهد در هنگهام تهزاحم و اضهطرار در مقهام امتثهال
جاری است و از آنجا نباید بیش از مقدار ضرورت و دفع اضطرار اقدام شهود ،در دفهع افسهد نیهز
نباید از مقدار مورد نیاز برای برون رفت از حالت تزاحم تجاوز شود و در نتیجه ،در اینجا نیز بایهد
به امر فاسد اکتفا کرد.
نتيجه
قاعده الضرورات تقدر بقدرها به عنوان یکی از قواعهد اصهطیادی ،در حقیقهت قیهد قاعهده فقههی
مشهور الضرورات تبیح المحذورات به شمار می رود.
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منظور از ضرورات در این قاعده امور و مصالح اهمی است که بهه سهبب تهزاحم بها امهر مههم
ترجیح داده شوند و به تغییر حکم واقعی به ثانوی منجر می شود.
قاعده ی الضرورات تبیح المحذورات شانیت امتنانی دارد و امتنهان فهرع بهر وجهود مقتضهی و
مالک است که این دو در قاعده ی الضرورات تبیح المحذورات به حسب زمان و مقدار مقید شهده
اند و تجاوز از آنها ،تخصصاً ،خارج از عنوان ضرورت است.
اگرچه در استدمل به آیات ورو ایات ،به سبب اکتفها بهه مصهادیق ،نمهی تهوان بهه عمومیهت و
شمولیت در مورد حجیت قاعده رسید اما مفاد قاعده (یعنی تبدیل حکم اولیه بهه حکهم ثانویهه در
مورد محذوراتی که به سبب ضروت و در حد ضرورت) ،از نظر عقل بدیهی به نظهر مهی رسهد و
بنای عقال همواره بر آن استوار بوده است.
هم چنین این قاعده ،فرع بر دو قاعده «ْلذْلازْللاماع اعاْاْلملنورع» و «ماجازاْللَوذِا َو ا ووْللو » به شهمار
می رود .زیرا اضطرار و ضرورت تنها یکی از اقسام عذر و مانع تلقی می شود.

................................................ 55فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هفتم ،شماره  ،82زمستان 9314

منابع و مآخذ
قرآن کریم
 .4ابن شعبه حرانى ،حسن بن على ،)4141( ،تحف العقول ،قم جامعه مدرسین.
 .4ابن معصوم المدنی ( ،)4144الطراز األول والکناز لما علیه من لغۀ العرب المعول ،قم مؤسسۀ آل
البیت إلحیا التراث ،جلد.9
 .1ابوحارث غزی ،محمد صدقی بهن احمهد ( ،)4441موسهوعۀ القواعهد الفقهیهه ،تههران :موسسهه
الرساله.

 .1اسمری صالح ()4144مجموعۀ الفوائد البهیۀ على منظومۀ القواعهد الفقهیهۀ  ،األولهى ،عربسهتان
صعودی دار الصمیعی للنشر والتوزیع ،چاپ اول.
 .1انصاری ،مرتضی ( ،)4194کتاب المکاسب المحرمهۀ و البیهع و الخیهارات ،قهم کنگهره جههانى
بزرگداشت شیخ اعظم انصارى ،جلد .4
 .0باحسین ،یعقوب

( 4114ق) ،المفصل فی القواعد الفقهیه ریاض :نشر دار التدمریۀ ،چاپ اول.،

 .4بن علی ،محمد ( ،)4191المعتمد فی اصول الفقه ،دمشق محمد حمید اهلل.
 .9بهرامی احمدی ،حمید ( ،)4124قواعد فقه ،تهران دانشگاه امام صادق ،چاپ زمل کهوثر ،چهاپ
اول.

 .2جمعه ،عماد علی ( 4144ق) ،القواعد الفقهیه المیسرة بیجا ،بینا.
 .44جمعی از علما (بیتا) ،مجلۀ امحکام العدلیۀ ،بیجا ،انتشارات کراتشی.
 .44حسن بن یوسف بن المطهر (عالمه حلی) (4142 ،ق) ،تحریر األحکهام فهی معرفهۀ الحهالل و
الحرام ،قم :موسسه نشر اسالمی ،چاپ اول.
 .44حسن بن یوسف ،حلی ( 4144ق) .تحریر األحکام الشرعیۀ على مذهب اإلمامیهۀ ،قهم موسسهه
امام صادق (ع) ،جلد .4
 .41حکیم ،محمد تقی ( ،)4140اصول الفقه المقارن ،قم :مؤسسۀ آل البیت ،چاپ دوم.
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 .41حلّى ،محقق ،نجم الدین ،جعفر بهن حسهن (4149ق) ،شهرائع امسهالم فهی مسهائل الحهالل و
الحرام ،قم مؤسسه اسماعیلیان ،چاپ دوم.
 .41حیدر ،علی (4111ق) ،درر امحکام فی شرح مجلۀ امحکام بیروت نشر دارالکتاب العربیهۀ،چاپ
اول ،جلد  ،4ص .12
 .40خادمی ،مریم ( ،)4199عناوین ثانویه در فقه و نسبت آن با عناوین اولیه ،پایان نامه کارشناسهی
ارشد ،رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه تهران.
 .44خراسانی ،محمد کاظم ( ،)4114کفایه امصول ،قم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،جلد 4و4
 .49خمینی ،سید روح اهلل الموسوی (4144ق) ،الرسائل العشرة ،قم :مؤسسه تنظیم و نشر آثهار امهام
خمینى قدس سره ،چاپ اول.
 .42راغب اصفهانی ،حسین ( ،)4144مفرادات الفاظ القرآن ،لبنان :دارالفکر ،چاپ اول.
 .44زبیدی ،مرتضی ،محمد بهن محمهد (4141ق) ،تهاج العهروس مهن جهواهر القهاموس ،بیهروت
دارالفکر ،چاپ اول.
 .44زحیلی ،محمد ( 4114ق) ،القواعد الفقیه و تطبیقاتها علی المذاھب امربعهۀ ،دمشهق ،انتشهارات
دارالفکر ،چاپ دوم.
 .44زحیلی ،وھبه ( ،)4199نظریه ضرورت در فقه اسالمی ترجمه حسین صابری ،قم ،نشر تبلیغهات
اسالمی،
 .41زین الدین بن إبراهیم بن محمد ،ابن نجیم (4142ق) ،الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَهذْهَبِ أَبِهیح حَنِیحفَهۀَ
النُّعحمَانِ ،بیروت دار الکتب العلمیۀ.،
 .41زین الدین بن علی عاملی جُبَعهی (شههید ثهانی) ( ،)4141مسهالق األفههام إلهى تنقهیح شهرائع
اإلسالم ،قم مؤسسۀ المعارف امسالمیۀ ،چاپ اول.
 .41سبحانی ،جعفر ،درس خارج قواعد فقه)4121( ،
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 .40شیخ حر عاملی ،محمد بن حسن ( ،)4142تفصیل وسائل الشیعۀ إلى تحصیل مسهائل الشهریعۀ
(معروف به وسائل الشیعه) ،قم موسسه آل البیت علیه السالم ،چاپ اول.

................................................ 55فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هفتم ،شماره  ،82زمستان 9314

 .44صدوق ،محمد بن علی بن بابویه (4141ق) ،من م یحضره الفقیه ،قهم جامعهه مدرسهین حهوزه
علمیه قم ،چاپ دوم.
 .49طباطبایی ،محمد حسین ( ،)4141المیزان فی تفسیر القرآن ،ترجمه سهید محمهد بهاقر موسهوی
همدانی ،قم دفتر انتشارات اسالمى جامعهى مدرسین حوزه علمیه قم ،جلد .1
 .42طبرسی ،فضل بن حسن ( ،)4144مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران انتشارات ناصر خسهرو،
چاپ سوم.
 .14طوسی ،محمد بن حسن ( ،)4194المبسوط فی الفقه اممامیۀ ،محقق :محمد باقر بهبودی ،تهران:
مکتبۀ المرتضویۀ ،جلد  ،4ص.14 :
 .14عابدی سرآسیا ،علیرضا ،رحمانی ،عادلهه ،)4121( ،درآمهدی بهر قاعهده زوال مهانع (بازگشهت
ممنوع در صورت زوال مانع) ،مطالعات اسالمی فقه و اصو ل سال چهل و ھفتم ،شمارة پیهاپی
.44
 .14عبداللهی علی بیق ،حمیده ( ،)4194قاعدة اضطرار (الضرورات تبیح المحهذورات) ،مطالعهات
اسالمی ،شماره  ،01صص .441 - 91
 .11علی آبادی ،عبد الصمد ،اسفندیاری (اسالمی) ،رضا ( ،)4121واکاوی قاعده دفع افسد به فاسهد
از دیدگاه مذاهب فقهی  ،پژوهش نامه مذاهب اسالمی ،شماره  ،1صص .14 – 2
 .11علی اکبری بابوکانی ،احسان ،شاکری ،محسن ،کمیلی فرد ،محسهن ( ،)4121بررسهی جههاد در
اسالم و روابط بین الملل ،ویکی معروف ،فرهنگ مصادیق.

http//wiki.fmaroof.ir/

 .11کلینی ،محمد بن یعقوب (4142ق) ،الکافی ،قم دار الحدیث ،جلد 44و.1
 .10محقق اردبیلی ( ،)4149زبدة البیان فی براهین احکام القرآن ،قم ،ناشر مومنین.
 .14محمد بن حسن ،طوسی (4144ق) ،المبسوط فی فقه اإلمامیۀ( ،تحقیهق خراسهانی) ،تههران دار
الکتب امسالمیه ،چاپ دوم.
 .19محمد بن علی بصری ( ،)4191المعتمد فی اصول الفقه ، ،جلد ،4ص ،110دمشق چاپ محمهد
حمید اللّه 4191ه4201 /4191ه4201
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 .12محمصانی ،صبحی رجب (4294م) ،فلسفۀ التشریع فی امسهالم ،بیهروت ،دارالعلهم للمالیهین،
چاپ

پنجم.

 .14مصطفوی ،حسن ( ،)4140التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تههران وزارت فرهنهگ و ارشهاد
اسالمی ،چاپ اول.
 .14مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)4124درس خارج فقه
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 .14موسوی خمینی ،سید روح اهلل ( ،)4142تحریر الوسیله ،قم مطبوعات دار العلم ،چاپ اول.
 .11نجفی ،محمد حسن ( ،)4294جواهر الکالم فی شرح شرائع امسالم ،بیروت دار إحیها التهراث
العربی ،چاپ هفتم.
 .11وطنی ،امیر ،بررسی فقهی اضطرار و ضهرورت ،مقهامت و بررسهی هها ،دفتهر  ،44تابسهتان 94
سایت مرکز تحقیقات کامپیوتر اسالمی.

