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 چکیده

شود، حکم واقعی ثانوی بر موضوعاتی مترتب  حکم واقعی به اوّلی و ثانوی تقسیم می
عنی حکم با متصف است؛ ی... شود که به عوارضی چون اضطرار، ضرورت، حاجت و می

مکلف ی عوارض است که  حاجت از جمله. شود در نظر گرفتن عوارض ثانوی وضع می
تواند از حکم واقعی اولی اطاعت کند و شارع حکم واقعی  به دلیل حاجتی که دارد، نمی

مترادف با ضرورت و اضطرار و بعضی از فقها، حاجت را . کند ثانوی را برای او وضع می
در این مقاله تبیین . اند  یعنی اعم از اضطرار به کار بردهحاجت،بعضی به معنای مطلق 

همچنین . شده است که نسبت بین حاجت و اضطرار عموم و خصوص مطلق است
این موضوع به دلیل . دشود بیان خواهیم کر ث تغییر حکم میعیاری که حاجت باعم

های فقهی  سألهمکاربردی بودن آن، پر اهمیّت است ولی در کتب فقها تنها به صورت 
شود؛ فقها به صورت مختصر و  ه حاجت در کجا باعث تغییر حکم میک آمده است و  این

 . اند در حدّ چند سطر در بحث نگاه در کتاب نکاح، آورده
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 مقدمه
یکی از این اقسام، تقسیم حکم به . تها دارای اقسامی اس حکم نزد اصولی: اقسام حکم. ١

بنابر مذهب امامیّه که قائل به تخطئه هستند، حکم شرعی که از . واقعی و ظاهری است
که معروف در بین امامیّه قول  توضیح اوّل این. ی شارع جعل شده است، واحد است ناحیه

هر مجتهدی ای خداوند حکمی معیّن و ثابت دارد و  یعنی در هر مسأله. به تخطئه است
یابی به آن حکم معیّن سعی و کوشش کند به عبارت دیگر  موظّف است که برای دست

حکم خداوند در واقع یکی است، هر چند مجتهد در یک مسأله ممکن است به واقع برسد 
و یا در صورت خطا به واقع دسترسی پیدا نکند؛ در صورتی که مجتهد، علم به خطا 

 را که استنباط کرده است، به آن عمل کند هر چند به نداشته باشد، الزم است حکمی
مطابق نظر مصوّبه . تخطئه در مقابل تصویب است. حکم واقعی دسترسی پیدا نکرده باشد

کند و تصوّر خطا در  چیزی است که هر فقیهی استنباط میحکم واقعی خداوند، همان 
 است که بدون در نظر توضیح دوم این که حکم واقعی، حکمی. استنباط فقیه مردود است

 . گرفتن علم و جهل مکلّف برای او در نظر گرفته شده است
حکم واقعی . شود  میحکم واقعی به  اوّلی و ثانوی تقسیم :اقسام حکم واقعی. ١ . ١

. شود در نظر گرفتن عوارض ثانوی وضع میاوّلی، حکمی است که برای موضوعی، بدون 
شود   میحکم واقعی ثانوی بر موضوعاتی مترتب. در مقابل آن حکم واقعی ثانوی است

مثال آشامیدن آب با . متصف است... که به ضرر، ضرورت، اضطرار، تقیّه، اکراه، حاجت و
شود و آن در جایی  حکم اوّلی واقعی مباح است، ولی گاهی به سبب اضطرار واجب می

باحه، حکم واقعی در این مثال ا. است که بقای حیات انسان بر آشامیدن آب متوقف باشد
 . اوّلی و وجوب، حکم واقعی ثانوی است

ثانوی بیان کردیم، حکم ثانوی  مطابق آنچه در بیان تقسیم حکم واقعی به اولّی و
متصف باشند یعنی ... شود که به عناوینی چون ضرر، ضرورت و  میبرای موضوعاتی وضع

 ی عوارض و  جملهاز. شود  میحکم با در نظر گرفتن عوارض و عناوین ثانوی وضع
کلّف به دلیل که م. عناوین ثانوی، عنوان مورد پژوهش در این مقاله یعنی حاجت است

شارع نیز با وجود حاجت  تواند از حکم واقعی اوّلی اطاعت کند و حاجتی که دارد، نمی
در چنین حالتی، . کند  میمکلّف، حکم واقعی ثانوی را برای مکلّف مزبور وضع و تشریع

بور به دلیل حاجتی که دارد، مجاز است که از حکم واقعی اولّی تبعیت نکند و مکلّف مز
 .شود  میحکم واقعی ثانوی در مورد او منجّز
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 شرح موضوع. ٢
در این مقاله بیان خواهیم کرد که منظور از حاجت چیست و با چه معیاری حاجت 

 مکلّف به دلیل وجود شود که حکم از واقعی اوّلی به واقعی ثانوی تغییر کند و  میباعث
حاجت مجاز باشد که از حکم واقعی اولّی تبعیت نکند و حکم واقعی ثانوی در مورد او 

این موضوع به دلیل کاربردی بودن آن، پر اهمیّت است ولی بحث مستقل . منجّز باشد
های  های فقهی یعنی در قالب بحث مسألهپیرامون آن وجود ندارد و تنها به صورت 

فقها بحث از این که حاجت در . ی، در کتب فقها و در ابواب فقه آمده استجزیی و مورد
شود؛ به صورت مختصر و در حدّ چند سطر در بحث نگاه در   میکجا باعث تغییر حکم

 .اند کتاب نکاح، آورده
قبل از بیان منظور از حاجت و بیان معنای تفصیلی آن نزد فقها، توجه به : ها نکته

ی اضطرار و ضرورت که در  اجمالی پیرامون دو کلمهین نکات نکاتی ضروری است؛ ا
عبارت فقها مترادف با حاجت به کار رفته است و همچنین راجع به منشأ و اسباب 

 .اضطرار است
ار و ضرورت را به یک معنا عبارت برخی از فقها ظهور دارد در این که اضطر. ١نکته
: وط در عبارتی اینچنین آورده استاند، به عنوان مثال شیخ طوسی در المبس دانسته

الجزیة تؤخذ من المشرکین صغاراً، فال یجوز ان نعطیهم نحن ذلک و ان کان مضطراً «
، برخی دیگر از ]٢.[»ان یکون اسیراً فى ایدیهم:  من وجوه منهاةکان ذلک جایزا، و الضرور

، عبارتی در اند، به عنوان مثال ه حسب مورد اعم از اضطرار دانستهفقها ضرورت را ب
اعم من االضطرار من حیث المورد فربما  ان الضرورةثمّ اعلم «: الرسائل العشرة است

الیضطر االنسان على شىء لکن الضرورة تقتضى االتیان به، کما اذا کان فى ترکه ضرر 
 ،٤٠[ .»االسالم او کان مورثاً لهتک حرمة مقام محترم على حوزة المسلمین او رئیس

ری  عبارت، در موارد و مصادیقی ممکن است؛ خود انسان به انجام کامطابق این] ٤٨ص
جایی که ترک عمل، باعث ورود ضرر به اشخاص، مقامات  اضطرار نداشته باشد ولی از آن

شود که اغماض در آن جایز نیست؛ مانند هتک حرمت مقام   میو به طور کلی مواردی
الزم به توضیح است . ر وجود ندارددر این مصادیق با وجود ضرورت، اضطرا... محترم و

اند؛ هرچند  رار را در بعضی از مصادیق دانستهکه ایشان اعم بودن ضرورت از اضط
. دانند  میهای متعددی از ایشان ظهور دارد که اضطرار و ضرورت را به یک معنی عبارت

نسان ربما الیضطر اال«جا الزم است با تکرار عبارت  در این] ٧٧ ،٧٦ ،٧٤ ،٧٠، صص٤٠[
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على شىء لکن الضرورة تقتضى االتیان به، کما اذا کان فى ترکه ضرر على حوزة 
به یکی از مواردی که ضرورت اعم از اضطرار است، اشاره کنیم ] ٤٨ص ،٤٠[ .»المسلمین

و آن در جایی است که برای اداره ی جامعه، واجبات مالی چون خمس و زکات و در 
های خارجی و دیگر منابع  تق گمرکی از تجارآمدهایی چون استخراج معادن و حقو

ه حسب مورد ی جامعه را ندهد، در این صورت ب ها، کفاف اداره زای حکومت درآمد
تک مردم  رد، هرچند برای اولیای امور و تکهایی را وضع ک ضرورت دارد که مالیات

ها بر   انسانکند که با توجه به این که  میچنین اضطراری وجود ندارد؛ و اصل اولّی اقتضا
مال خویش سلطنت دارند و نمی توان از آنان به الزام وجوهی را دریافت کرد، ولی از آن 
جایی که تأسیس حکومت و حفظ نظام اسالمی به حکم عقل و شرع از ضروریات و از 
اهم فرائض است و به تبع آن تشکیل حکومت، به یک نظام مالی گسترده حاجت دارد، 

هایی را بر درآمدهای  ناچار و با رعایت انصاف، مالیاتلیای امور به در این صورت باید او
ها از باب  ی این ز موظف به پرداخت آن هستند و همهمردم قرار دهند و مردم نی

در چنین موردی ضرورت حفظ نظام و حاجت به یک نظام مالی . ی واجب است مقدمه
 چون خمس و زکات است، با این گسترده، مبنای اخذ جواز مالیات، غیر از واجبات مالی،

 .تک اشخاص اضطراری وجود ندارد در این مورد برای آحاد مردم و تککه 
اسباب اضطرار در کلمات . نظر دارند در رابطه با اسباب اضطرار اختالففقها . ٢ نکته

 :فقها عبارت است از
 حدّ ی اضطرار به اکل حرام را در بعضی از فقها محدوده: خوف از تلف نفس) الف

 أن و ال یجوز«: در نهایه آمده استاند، به عنوان مثال  خوف از تلف نفس، تضییق کرده
فإذا خاف ذلک، أکل منها ما أمسک رمقه، و ال . یأکل المیتة، إالّ إذا خاف تلف النّفس

قول شیخ طوسی در نهایه را ] ١٦[و السرائر  ]١٩[و در المهذب ] ٥ ،٥٨٦. [»یتملّأ منه
 .دان تأیید کرده

ی اضطرار به اکل حرام را  بعضی از فقها محدوده...: خوف از تلف اعضای بدن و) ب
اند و عالوه بر تلف نفس به تلف اعضای بدن و یا به وجود آمدن مرض و یا  تعمیم داده

که  تشدید بیماری و یا ضعفی که به عقب ماندن از قافله منجر شود، البته در صورتی
أما «: شرایع االسالم آمده است که در چنان. او ضروری باشدهمراه بودن با قافله برای 

هو الذي یخاف التلف لو لم یتناول و کذا لو خاف المرض بالترك و کذا لو خشي  ف المضطر
الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب أو ضعف الرکوب المؤدي 
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شیخ طوسی در ] ٣٥[ .»الضرورةإلى خوف التلف فحینئذ یحل له تناول ما یزیل تلک 
دارد را در ... مبسوط تفسیر دوم از اضطرار را پذیرفته است و کسی را که خوف مرض و

 ]٣. [داند  میمعنای مضطر
ی کالم محقق حلّی آورده است، این تفسیر از اضطرار،  شهید ثانی در مسالک در حاشیه

کند و تفسیر مشهور را   میسپس مصادیق دیگری از اضطرار را بیان. تفسیر مشهور است
 ]٢٧[ .داند دهد و دلیل رجحان را جلوگیری از وقوع در حرج منفیّ می  میترجیح
عبارت بعضی : ابطال باطل بدن، همانند احقاق حق و مواردی غیر از تلف نفس و) ج

اند؛  تر از دو مورد قبل توسعه داده از فقها ظهور دارد که حتی اضطرار را در معنای وسیع
و انّما یحرم مع عدم ( قول شهید ثانی در مسالک در رابطه با جدال در حالت احرام، مثل

 ]٢٢[ ).الحاجة الیه، أما لو اضطر إلیه إلثبات حق أو نفي باطل، فاألقوى جوازه و ال کفارة
هرگاه به دلیل وجود حاجت، مکلف موظف نباشد که از حکم واقعی اوّلی . ٣ نکته

قعی ثانوی در مورد او وضع کند، این جایگزینی و تغییر حکم اطاعت کند و شارع حکم وا
تا زمانی است که حاجت مکلف رفع شود و به مجرد رفع حاجت، دیگر امتثال از حکم 

 ]٢٥[ .واقعی ثانوی جایز نیست
 :باشدی ذیل  اضطرار ممکن است، یکی از امور چهارگانهمنشأ . ٤

کند که حرامی را مرتکب   میر پیداگاهی انسان به سبب وجود اکراه، اضطرا: اکراه
شود و یا واجبی را ترک کند و یا مالی را اتالف کند، یعنی با وجود اکراه حکم واقعی 

 .اوّلی منجز نباشد و مجاز به انجام حکم واقعی ثانوی باشد
کند   میگاهی انسان به سبب تقیه به ترک واجب و یا ارتکاب حرام اضطرار پیدا: تقیه

 .شود  میام حکم واقعی ثانویو مجاز به انج
 گاهی انسان به دلیل وجود ضرر و یا حتی خوف از وجود ضرر اضطرار پیدا: ضرر

 .شود  میکند و مجاز به انجام حکم واقعی ثانوی می
آخرین منشأ اضطرار، ضرورت است؛ مانند ضرورت به خوردن مردار یا : ضرورت

 در...  ضرورت نگاه و لمس حرام وگوشت خوک، یا مال غیرو یا آشامیدن شراب و مانند
 اضطرار پیدا... چنین مواردی شخص به دلیل وجود چنین ضرورتی به خوردن مردار و

کند و با وجود اضطرار حرمت خوردن مردار و مانند آن که حکم واقعی اوّلی است به  می
 . شود  میحلّیت خوردن مردار که حکم واقعی ثانوی است؛ تبدیل

منشأ اضطرار، توجه به این نکته ضروری است؛ که هر کدام از این چهار بعد از بیان چهار 
منشأ، منشأ تحقق حاجت نیز برای مکلف است؛ اما این که چه ضرورتی دارد که بحثی 
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مستقل راجع به حاجت، داشته باشیم؛ این است که چنانچه خواهد آمد، نسبت بین حاجت 
 . کند ص مارا مستغنی از اعم نمیو اضطرار اعم و اخص مطلق است، لذا بحث از اخ

 
 معانی حاجت. ٣

برند، در لغت به معنای   میواژه ی حاجت که فقها در رابطه با حکم واقعی ثانوی به کار
و گاهی با ] ٢٩٩، ص٥) [الحاجة(فقها این واژه را گاهی به طور مطلق ] ٢٠[ .فقر است

 .کنند  میمالاستع] ٣٩[و العرفیة ] ٦[الشرعیة ] ٣٣[ های الشدیدة، وصف
ی احتیاج در سؤال راوی آمده  در روایات معنای  اصطالحی حاجت در فقه، با کلمه

راجع به اطعام کارگران در روز ماه مبارک ) ع(به عنوان مثال راوی از امام رضا. است
کند، که حاجت به کمک این   میکند؛ راوی در ضمن سؤال تصریح  میرمضان سؤال

به امام : گوید  میابن فضّال.دهد  میی اطعام نیز به وی اجازه) ع(م اما. ان داردکارگر
خوانند  آن گروه نماز می. نوشتم، تا راجع به گروهی که نزد ما هستند، سؤال کنم) ع(رضا

. ا برای من درو کنندگیرند و چه بسا به ایشان احتیاج دارم، ت ی ماه رمضان نمی ولی روزه
که در روز  کنند؛ مگر این دعوتم را اجابت نمیبیایند، ها بخواهم که برای درو  هرگاه از آن

خواست ند که به آنها طعام بدهد، لذا درالبته ایشان کسی را دار. به آنها طعام بدهم
چرا که برای من . کنند  میدهند و ما را رها  میکنند، که طعام  میکسانی را اجابت

پاسخ با خط خودش که حضرت در . سخت است که در روز رمضان به آنها طعام بدهم
کتبت الی ابی الحسن : عن ابن فضّال قال. به آنها طعام بده: شناسم، نوشت  میآن را
أسأله عن قوم عندنا، یصلّون و ال یصومون شهر رمضان و ربّما احتجت الیهم ) ع(الرضا

یحصدون لی، فإذا دعوتهم الی الحصاد لم یجیبونی حتّی أطعمهم، و هم یجدون من 
هبون الیهم و یدعونی، و أنا أضیق من إطعامهم فی شهر رمضان، فکتب یطعمهم فیذ

 ]١٢[ .بخطه أعرفه، أطعمهم
 :اند که عبارتند از مورد به کار برده و استعمال کردهفقها این واژه را در دو 

به عنوان مثال : اند ف با ضرورت و اضطرار به کار بردهگاهی فقها حاجت را متراد. ١
چنین  اینی حلّی در ارشاد االذهان،   نکاح در توضیح کالم علّامهشیخ انصاری در کتاب

 التي استثناها المصنّف قدّس سره من تحریم النظر  ـثم إنّ المراد بالحاجة«: آورده است
 هي الحاجة المضطرّ إلیها دون مطلق الحاجة، و إالّ فالنظر غالبا ال یکون  ـإلى األجنبیّة

جة ال دلیل على تسویغها للنظر المحرّم، و إنّما المسوغ هي إالّ لحاجة، مع أنّ مطلق الحا
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در » ارشاد االذهان«که علّامه حلّی در  توضیح این] ٧. [»الضرورة بحکم العقل و النقل
در مقام بیان حکم ] ٣٠[ .»وال یجوز النظر الی االجنبیّة االّ للحاجة«کتاب نکاح با عبارت 

شیخ در توضیحی که برای شرح این قید . آورده است» االّ للحاجة«نگاه به زن اجنبی قید 
 شیخ در عبارت مذکور. آورده است؛ حاجت را به ضرورت و اضطرار معنا کرده است

حاجتی مجوّز نگاه حرام است که به آن اضطرار دارد نه مطلق حاجت، چرا که : فرماید می
ز نگاه به حرام غالبا نگاه برای حاجت است؛ ولی دلیلی نداریم که مطلق حاجت، مجوّ

پس از آن شیخ مواردی . باشد؛ بلکه به حکم عقل و نقل مجوّز نگاه حرام، ضرورت است
یکی از موارد حاجت ضروری . شمارد میاز حاجت ضروری و حاجت غیر ضروری را بر

عموماتی است که بر : به نظر شیخ علت جواز، اوالّ. نگاه طبیب به عورت اجنبیّة است
این عمومات عبارتند از روایت . ه دلیل وجود محظورات داللت داردها ب ی ضرورت اباحه

لیس شیء مماحرّم هللا «) ع(چنین قول ائمه هم] ١١[ .»وما اضطرّوا الیه«) ع(امام صادق
 )ع(علت جواز روایت صحیح ثمالی از امام باقر: ثانیا] ٩[ )االّ وقد احلّه لمن اضطرّ الیه

از : گوید  میراوی. رسیده است )ع(یب، از معصوماست، که در همین مورد خاص نگاه طب
راجع به زن مسلمانی سؤال کردم که عضوی از او دچار شکستگی و یا جراحت ) ع(امام

شده است که برای مرد نگاه به آن عضو جایز نیست؛ در حالی که طبیب مرد برای عالج 
ی  دیده به عضو آسیباین بیماری از زنان تواناتر است، آیا برای طبیب مرد جایز است که 

ی دیگر  نمونه] ١٥.[»اذا اضطرّت الیه فلیعالجها إن شاءت«: زن نگاه کند حضرت پاسخ داد
برای نگاه که با وجود اضطرار به آن نیازمند است و به آن حاجت دارد، موردی است که 

ی سوم تحمل و ادای  نمونه. نجات زن از هالکت و یا ضرر، بر نگاه به او متوقف باشد
 ]. ٧. [هادت علیه زن استش

ی  اند که نیاز او به مرحله گاهی فقها، حاجت را بر حالتی از مکلّف استعمال کرده. ٢
 ضرورت و اضطرار نرسیده است؛ در چنین موردی، فقها دو دیدگاه دارند؛

ی ضرورت و اضطرار   مطابق دیدگاه اوّل، با این که نیاز و حاجت مکلّف، به مرحله
عین حال مجوّز عدم لزوم اطاعت از حکم واقعی اوّلی و جواز عمل، نرسیده است در 

هایی ازحاجت که  شیخ انصاری در کتاب نکاح نمونه. مطابق حکم واقعی ثانوی است
که حاجت مکلف در  مکلف به آن اضطرار ندارد، را آورده است؛ در این موارد با این

مانند . اقعی ثانوی جایز استی اضطرار نیست ولی برای مکلف عمل مطابق حکم و مرحله
جواز نگاه مرد به زنی که قصد دارد با آن زن ازدواج کند و یا جواز نگاه مرد به عورت 

این موارد . زن، در صورتی که حاجت باشد که مردان به والدت شهادت دهند



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال       ٤٠٢

کند که   میچنین شیخ قولی را نقل هم. استثناءهای حکم کلی عدم جواز نگاه است
که  واعد جایز دانسته است که مرد به عورت زن و مرد زناکار، نگاه کند تا اینعالّمه در ق

داند،  البته شیخ قول عالّمه را خالی از اشکال نمی. علیه آنها نزد حاکم شهادت دهد
شهادت در صورتی واجب است که مشاهده صورت گرفته باشد، : استدالل شیخ این است

یار شرع اجازه دهد، که مشاهده صورت بگیرد؛ ولی دلیلی وجود ندارد که در حال اخت
البته اگر اضطراری به وجود بیاید که شهادت واجب باشد در این صورت جزء مصادیق 

 ]٧. [حاجتی است که به آن اضطرار وجود دارد
ام بعضی از اعمال ی دیگر در جایی است که فقها حاجت را دلیل مشروعیت انج نمونه

ر چند نیاز او به  هف به انجام و تحقق آنها حاجت دارد،اند، که مکل و عقودی دانسته
 : از قبیل. ی ضرورت و اضطرار نرسیده باشد مرحله
ی مشروعیت  ی آیه و روایت به عنوان یکی از ادله  شهید ثانی حاجت را در زمرهـ

 ]٢٦.[»و ایضا الحاجة قد تدعوا الیها فجازت... «. جعاله آورده است
ه بر روایت، حاجت به تحصیل برائت و نبود راهی جز صلح همچنین شهید ثانی، عالو

را علت مشروعیت، عقد صلح دانسته است؛ هرچند طرفین نسبت به مورد مصالحه، 
توضیح این که در عقد صلح به دلیل وجود حاجت، شرط نیست، که مورد . جاهل باشند

صالحه دین و یا مصالحه به طور معین، برای طرفین معلوم باشد؛ اعم از این که مورد م
 ]٢٣.[عین باشد

  همچنین شهید ثانی، در جای دیگر حاجت را دلیل مشروعیت شرطی در مساقاتـ
که ماهیت مساقات این  توضیح این. آورد، که با ماهیت قرارداد مساقات تناسب ندارد می

حال اگر عامل . ی عامل باشد است که باغ از مالک، و آبیاری و پرورش درختان به عهده
ی  ی مالک باشد و اشراف بر عمل تنها وظیفه ط کند که اجرت کارگران نیز به عهدهشر

. او باشد در این صورت آیا چنین شرطی جایز است؟ در صحت این شرط دو وجه است
استدالل شهید ثانی بر جواز چنین شرطی وجود حاجت است، سپس . جواز و منع

لک دسترسی به دهقانان را ندارد و کند؛ که گاهی ما  میحاجت را به این صورت ترسیم
همچنین قدرت به کارگیری کارگران را ندارد و کسی که کارها را مستقیما به عهده 

شود   میدر این صورت حاجت او سبب. بگیرد و یا به او اعتماد و اطمینان کند، نمی یابد
ا به نیابت از شناسد ت  میرا... که با کسی قرارداد مساقات ببندد که دهقانان و کارگران و

 ]٢٤.[او آنها را به کار وادارد
 در جای دیگر شهید ثانی بعد از نقل قول مشهور فقها، مبنی بر سقوط ضمان ـ
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آورد؛ که وجود   میطبیب با ابرای معالج و یا ولیّ او قبل از عالج، اینچنین استدالل
ط مریض قبل حاجت مریض به عالج، مجوز ابراء طبیب است؛ با این که ابراء طبیب توس

از معالجه، در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن است؛ ولی شهید حاجت به عالج را، 
گویدکه  اگر ابراء مشروع نباشد؛ عالج   میداند و  میدلیل تأثیر ابراء طبیب توسط مریض

چرا که وقتی طبیب بداند، راه فراری برای او از ضمان نیست؛ در عالج . متعذر است
د، با این که عالج برای مریض ضروری است؛ پس واجب است که کن  میمریض توقف

 ]٣٢٨، ص٢٨. [ابراء مریض مشروع باشد
 شیخ طوسی در مبسوط وجود حاجت به حکم، بین طرفین دعوا و تعذر احضار ـ

که اصل این است  با این] ٤. [مدعی علیه را، دلیل جواز قضاوت علیه غایب آورده است
 .فین دعوا در محکمه حضور داشته باشندکه الزم است هنگام حکم، طر

 عالّمه حلّی در قواعد، بعد از بیان حکم جواز اجیر گرفتن دایه برای شیر دادن به ـ
تر به صواب نیز، جواز اجیر گرفتن دایه برای  قول قریب: گوید طفل در کنار حضانت، می

که  نتوضیح ای] ٣١. [شیر دادن بدون حضانت است و علت جواز وجود حاجت است
منشأ وجود دو قول، اشکالی است که در این زمینه وجود دارد که آیا اجیر گرفتن برای 
شیر دادن فقط، صحیح است؟ مبنای این اشکال این است که شیر دادن در واقع تلف 

موجود نیست، عالوه بر چنین اجاره دادن چیزی است که بالفعل  کردن عین است، هم
 البته اگر شیردادن با حضانت همراه باشد چنین اشکالی .ی شیر معلوم نیست این اندازه

 .آید به وجود نمی
هایی بود که مطابق دیدگاه اوّل، برای مکلف جایز است، که  آنچه بیان کردیم نمونه

ی ضرورت و اضطرار  مطابق حکم واقعی ثانوی عمل کند، هر چند نیاز وی به مرحله
 . نرسیده است

ی  ی حاجت از ناحیه زم است که، در ذیل استعمال واژهدر اینجا توجه به این نکته ال
ی ضرورت و اضطرار نرسیده است؛ مصادیقی  فقها بر حالتی از مکلف، که نیاز او به مرحله

را ذکر کردیم؛ در این موارد، مطلق حاجت باعث تغییر حکم از عدم جواز به جواز شده 
 وجود ضرورت حتی به معنای بود؛ در این موارد به نظر فقها، تغییر حکم مشروط به

البته . وسیع آن هم نبود؛ و فقها به دلیل وجود حاجت آن را جایز دانسته بودند
های دیگری وجود دارد که مکلف به رخصت و تغییر حکم از عدم جواز به جواز  نمونه

. ی ضرورت و یا عسر و حرج نرسیده باشد نیازمند است؛ هرچند حاجت او  به مرحله
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در این مسأله فقها . شود که جز با تلقیح مصنوعی انجام نمیزوجین به فرزند، مانند حاجت 
عالج است؛ تلقیح را جایز ی م  متوقف به رؤیت عورت زن از ناحیهکه تلقیح، به دلیل این

 ]٨.[اند؛ با این که حاجت به فرزند، از مواردی نیست که بتوان از آن صرف نظر کرد ندانسته
به عنوان مثال شهید . شود شروعیت حکم نمیت باعث ممطابق دیدگاه دوم، حاج

 ی سقوط و یا عدم سقوط ضمان طبیب با ابراء مریض، قول مشهور را نقل ثانی در مسأله
کند ولی بعد از   میکند و در تأیید قول مشهور وجود حاجت مریض به عالج را مطرح می

اجت برای مشروعیت مجرد وجود ح: گوید  میکند و  میآن در استدالل خودش مناقشه
گوید، مطلق   میهمچنین شیخ انصاری در بحث نگاه] ٣٢٩، ص٢٨[ .حکم کافی نیست

حاجت مجوز نگاه نیست چرا که غالبا نگاه برای حاجت است، و دلیلی نداریم که مطلق 
ی دیگر استدالل محقق ثانی در جامع  نمونه] ٧.[حاجت، مجوز نگاه به حرام باشد

ی حلّی قائل به جواز دایه گرفتن بدون  ی حلّی است؛ عالّمه الّمهالمقاصد، در ردّ قول ع
با این که دایه گرفتن بدون حضانت . داند  میحضانت است و دلیل جواز را وجود حاجت

که عبارتند از شیردادن تلف کردن عین شیر است؛ با . با سه اشکال اساسی روبرو است
چنین اجاره دادن  هم. ق اجاره واقع شودتواند متعلّ توجه به این که عین تلف شده، نمی

محقق . ِی شیر معلوم نیست موجود نیست و عالوه بر آن اندازهچیزی است که بالفعل 
فإن أرضعن لکم «. کند  میی طالق اثبات  سوره٦ی  کرکی ابتدا جواز دایه گرفتن را با آیه

. ادنشان را بدهیدپس اگر برای شما فرزندتان راشیر دهند، مزد شیرد» فآتوهنّ أجورهنّ
که عالّمه حلّی آورده است، سزاوار است که دلیل مسأله »للحاجة«قید : گوید  میسپس

البته . شود که آنچه جایز نیست، جایز شود نباشد؛ چرا که مطلق حاجت باعث نمی
مقصود محقق ثانی ] ٢٩.[فقط سرّ مشروعیت قلمداد شود» للحاجة«تناسب دارد که قید 

ی دیگر در بحث اجرت قضاوت  نمونه. همان حکمت تشریع حکم استاز سرّ مشروعیت، 
است؛ صاحب جواهر در بحث این که آیا جایز است، قاضی از طرفین دعوا اجرت طلب 

قضا اگر از اعمالی باشد که جایز است، عوض با اجاره و یا جعاله در برابر : گوید  میکند؟
یاج قاضی به مال، تأثیری در جواز و یا آن قرار گیرد، در این صورت احتیاج و یا عدم احت

صاحب ] ٤٣[ .شود چرا که حاجت باعث انقالب موضوع نمی. عدم جواز اخذ اجرت ندارد
ی کالم محقق حلّی در بحث اخذ اجرت قضاوت، مطرح  جواهر این بحث را در حاشیه

ح المال و طرفین دعوا مطر محقق حلّی بحث اخذ اجرت را، از دو منبع بیت. کرده است
ی قاضی را حاجت قاضی دانسته  کرده است و یکی از شروط جواز اخذ اجرت، از ناحیه
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ی دیگر در بحث جواز طلب ابراء طبیب از مریض است؛ صاحب جواهر  نمونه] ٣٦.[است
این عبارت را » والحاجة بمجرّدها ال تصلح دلیال لشرع الحکم المخالف لالدلة«عبارتی دارد 

 است که حاجت مریض به عالج را، دلیل برائت طبیب در پاسخ به فقهایی آورده
در بحث نگاه به مخالف، بین  ی دیگر تفاوتی است که صاحب جواهر نمونه. اند دانسته

حاجت و ضرورت قائل شده و حاجت را مجوز نگاه به حرام ندانسته است، بلکه معیار را 
 عرفی از اضطرار عقلی اضطرار عرفی قرار داده است؛ و از آن جایی که دایره ی اضطرار

شود که چه بسا صاحب جواهر قائل به معنای وسیع اضطرار   میتر است معلوم وسیع
که صاحب جواهر، بعد از این که کالم شهید در مسالک، پیرامون نگاه  توضیح این. است

که، حاجت  کالم مسالک ظهور دارد در این: گوید طبیب به مخالف را نقل کرده است؛ می
و نصوص بر . تر است اش از ضرورت وسیع که حاجت دایره کند، در حالی  میکفایت

در بین روایاتی که به دست ما رسیده است؛ به  ضرورت داللت دارند و نه حاجت و
پس سزاوار است ... روایتی برخورد نکردیم که عنوان جواز نگاه را، حاجت قرار داده باشد

نوانی که در روایات آمده است و بر آنچه با که برای حکم به جواز اکتفا کنیم؛ تنها به ع
 ]٤٢[ .شود  میآن اسم اضطرار عرفا محقق

جا الزم است به آن توجه کنیم این است که در معنای دوم  ای که در این نکته
اند؛ دلیلی و معیاری برای اختیار قول اوّل و یا دوم   حاجت، فقها  قولی را که قائل شده

نفسه باعث  اند که حاجت به خودی خود و فی  آنها تصریح کردهاند؛ بلکه بعضی از نیاورده
دهد و بعضی  شود و حکم واقعی اوّلی را به حکم واقعی ثانوی تغییر نمی تغییر حکم نمی
. شود اند که حاجت باعث تغییر حکم واقعی اوّلی به حکم واقعی ثانوی می دیگر قائل شده

 ندارد و تنها دیدگاه فقیه در این مسأله پس معنای حاجت در دیدگاه اوّل و دوم تفاوتی
 .شود که حاجت را تغییردهنده ی حکم بداند و یا نداند  میباعث

ی دیگر نسبت بین ضرورت و حاجت و همچنین اضطرار و حاجت است، مطابق  نکته
آنچه گذشت، نسبت بین حاجت و ضرورت و همچنین حاجت و اضطرار، عموم و 

چرا که هر . مطلق از ضرورت و اضطرار استخصوص مطلق است، پس حاجت اعم 
 .ضرورتی و اضطراری حاجت است ولی هرحاجتی ضرورت و اضطرار نیست

 
 تغییر حکم شرعی با حاجت . ٤

در یک معنا . اند در آنچه گذشت بیان کردیم که فقها حاجت را در دو معنا به کار برده
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تر نیز استعمال   حاجت را به معنای وسیعفقها. حاجت مترادف با ضرورت و اضطرار است
 . ی اضطرار نرسیده است اند، در این معنا حاجت مکلف به مرحله کرده

دهد؟ درپاسخ به این   میبا توجه به آنچه گذشت؛ آیا حاجت حکم شرعی را تغییر
چنین  سؤال باید گفت، حاجت هرگاه به معنای اوّل یعنی اضطرار و ضرورت باشد و هم

یر اوّل اضطرار یعنی معنای مضیق و محدود که همان نجات نفس محترم از مطابق تفس
د؛ و نصوص کتاب و ده  میهالکت باشد؛ در چنین صورتی حاجت قطعا، حکم را تغییر

 .اند که اضطرار به این معنا رافع تکلیف است سنت تصریح کرده
 ند؛ وا چنین مطابق تفسیر وسیع اضطرار که مشهور فقها به آن قائل شده هم
ز تلف نفس، برای حفظ اعضای اند و عالوه بر جلوگیری ا ی اضطرار را تعمیم داده محدوده
اند، در این صورت نیز مطابق دیدگاه مشهور فقها،  نیز ارتکاب حرام را جایز دانسته... بدن و

از قبیل حاجت به نگاه طبیب به عورت و یا به بدن  .دهد  میحاجت حکم شرعی را تغییر
فقهایی که حاجت را در . در چنین موردی برای طبیب نگاه جایز است... لف وجنس مخا

اند، بعضی از آنها  اند، دو دسته شده ر استعمال کردهتر از ضرورت و اضطرا معنای وسیع
ولی مطابق دیدگاه . قائلند که با وجود حاجت، حکم واقعی ثانوی برای مکلف نافذ است

 .شود عث مشروعیت حکم واقعی ثانوی نمیباچنین موردی حاجت  فقهای دیگر، در
شود این است   میسؤالی که در اینجا خصوصا در رابطه با معنای اول حاجت، مطرح

شود که   میای چون حاجت بیمار به نگاه طبیب، چگونه حاجت بیمار باعث که در مسأله
جتی و که در مورد طبیب حا بر طبیب جایز باشد که به عورت بیمار نگاه کند، با این
در مسائلی از این قبیل که دو : ضرورت و اضطراری مطرح نیست؟ پاسخ این است که اوّال

ی مریض و نگاه از  ابداء مطرح است یعنی ابداء و نشان دادن از ناحیه موضوع نگاه و
ی  ادله. ی اضطرار نیست ناحیه ی طبیب؛ جواز نگاه برای عالج، مستند به عمومات ادله

لیس ممّا حرّم هللا االّ و قد «چنین روایت  و هم] ١٣[ » ما اضطرّوا الیهرفع«اضطرار مانند 
گیرند؛ چرا که  این ادله نگاه طبیب برای عالج را در بر نمی] ١٠[ »احلّه لمن اضطرّ الیه

بلکه مستند جواز نگاه طبیب برای عالج، روایتی در این . طبیب به نگاه اضطراری ندارد
راجع به نگاه  )ع(ابوحمزه از امام باقر.  اختصاص داردزمینه است که به این موضوع

طبیب مرد، به عضوی از بیمار زن، که برای طبیب مرد نگاه به آن عضو شایسته نیست؛ 
. ولی طبیب مرد برای درمان شکستگی و یا جراحت زن، از طبیب زن تواناتر است

ز آن جایی که احتیاج ا: ثانیا] ١٥[»اذا اضطرت الیه فلیعالجها ان شاءت«: حضرت فرمود
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رفع عن أمتی ما أضطروا « گاهی شخصی وگاهی نوعی است، و با ادلّه ی رفع ضرر مانند
» الضرورات تبیح المحذورات«ی معروف  و قاعده» ال ضرر و ال ضرار فی االسالم«و  »الیه

مراد از اضطرار، ضرر و ضرورت مرفوع تنها اضطرار، ضررو ضرورت شخصی است و نه 
شود که مخاطب حکم ضرری   میا که حکم ضرری تنها از اشخاصی برداشتهنوعی؛ چر

توان به قاعده ای که   میبرای پاسخ به این سؤال،] ١[ واقع شده اند، نه از غیر متضررین
آورده است، استناد کرد؛ این قاعده را شهید با » القواعد و الفوائد«شهید اوّل در کتاب 

شهید در ذیل این قاعده . آورده است»ة الضرورة الخاصةالحاجة العامة تنزل منزل«عنوان 
جواز قتل زنان و کودکان کفار و حتی زنان : به ذکر دو مثال اکتفا کرده است؛ مثال اوّل

و کودکان مسلمانان است که کفار سپر انسانی قرار داده اند؛ شهید اوّل، جواز قتل را به 
اه طبیب به بدن زن اجنبی برای مثال دیگر جواز نگ. وجود حاجت مستدل کرده است

شود این است که   میآن چه از این قاعده استنباط] ٢٨٧، ص٢١[ .حاجت عالج است
ی  ها باشد؛ به منزله مضمون آن این است که هر گاه حاجت، عمومی و برای غالب انسان

کند   مییعنی قاعده اثبات. شود  میضرورت شخصی است که باعث انقالب و تغییر حکم
های  کام واقعی ثانوی یا به عبارت دیگر تسهیالت قانونگذاری استثنایی، به حالتکه اح

عذرهایی چون مرض، جهل، سفر  ضروری و حاجت شخص مکلّف و اکراهی، اضطراری،
به چیزی برای رفع تنگی و مشقت،  شود، بلکه حاجت گروهی از افراد، محدود نمی... و

شود که احکام ثانوی در حق   میر دارد، باعثتر از ضرورت قرا ی پایین هر چند در درجه
 .گروه حاجتمند و حتی دیگرانی که آن گروه به کمک آنها نیازمندند، تشریح شود

اند؛  که در مثال اوّل حاجت به قتل زنان و کودکان که سپر انسانی واقع شده توضیح این
ی است، که شخصی یک رزمنده نیست، بلکه حاجتی عمومی و نوعی برای مسلماناننیاز 

برند؛ در این صورت، حاجت به دلیل این که نیاز عمومی یک   میبا کفار در جنگ به سر
شود و به تبع آن   میی ضرورت شخصی محسوب ملت است، نسبت به مبارزین به منزله
آن . شود، هر چند نیاز شخصی برای آنان نباشد  میقتل زنان و کودکان، برای آنان جایز

 نهایة الوصول الی علم االصول در توضیح این بارتی که در کتابچه بیان کردیم در ع
الحاجة العامة تجری مجری الضرورة الخاصة « .توان استنباط کرد  میقاعده آمده است،

شود؛ که به جهت   میدر این مثال، ضرورت باعث] ٣٤[ »فی حق آحاد االشخاص
هایی  و برای او قتل انسانای مخاطب، حکم واقعی ثانوی قرار گیرد؛  مصلحت، هر رزمنده

مسلمانان  ...اند جایز باشد، تا با پیروزی بر کفار جان، مال و  که سپر انسانی واقع شده
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ی نفس، مال، نسب،  گانه یعنی حاجت عمومی مسلمانان، به حفظ مقاصد پنج. حفظ شود
ی  تک مجاهدین، به منزله شود که قتل سپر انسانی برای تک  میدین و عقل باعث

مثال دیگر نگاه طبیب به بدن زن اجنبی، برای حاجت عالج . رت شخصی آنان باشدضرو
ی ماه رمضان نسبت به شخص  ی افطار روزه است؛ حاجت نسبت به طبیب، به منزله

ی رمضان، ضرورت شخصی است که به  طور که افطار روزه مریض است؛ یعنی همان
مریض، جایز است، نگاه طبیب مریض اختصاص دارد و به دلیل ضروری بودن آن، برای 

هر چند نگاه، نیاز شخصی  به مریض هم به دلیل حاجت عمومی بودن آن جایز است؛
ی ضرورت  ها به عالج، نازل منزله که حاجت عمومی انسان نتیجه این. طبیب نیست

حاجت همانند مشقت گاهی : فرماید  میدر جای دیگر شهید .شخصی برای اطباء است
مانند نگاه  .چنین کارهایی حرام بود شود، که اگر حاجت نبود لی میی افعا سبب اباحه

طبیب به آن چه برای طبابت به آن نیاز دارد، به شرط این که مواضعی که در حال 
شود؛ هتکی برای زن محسوب نشود و طبیب به دلیل   میطبابت، از آن پرده برداشته

ته باید توجه داشته باشیم که الب] ١٣٢، ص٢١. [نیاز در طبابت، نزد عرف معذور است
اطالق ندارد و معنای قاعده این » الحاجة العامه تنزل منزلة الضرورة الخاصة« ی قاعده

شود؛ بلکه منظور از قاعده این  نیست که حاجت، دائما متعلق احکام ضروری واقع می
که عموم به چیزی برای توسعه و رفع تنگی  های آن است که حاجت در بعضی از صورت

ها است که حاجت سبب  و مشقت نیاز دارد، مشابه ضرورت است و فقط در این صورت
متفاهم :  ثالثا.شود  میمشروعیت احکام واقعی ثانوی یعنی همان تسهیالت استثنایی

 زن بیماری که به طبابت مرد اضطرار ی که مراجعه به طبیب مرد را برایعرفى از دلیل
چرا .  طبیب نیز معالجه ی بیمار جایز باشدیکه برادارد؛ را تجویز کرده است، این است 

توان دریافت که مذاق شارع این است که مردم به فشار و زحمت   یکه از این دلیل م
 دچار بیماری نباشند و در واقع حکمت حکم ترخیص ینیفتند و مثلًا ایام متماد

این اگر گفته بنابر. ی زن به پزشک مرد در ظرف اضطرار، همین امر بوده است مراجعه
 در ی که ویشود که طبیب حق ندارد که چنین بیمارى را معالجه کند، مگر در موارد

پس تناسب حکم و موضوع . معرض هالکت باشد، این حکم با حکمت مزبور منافات دارد
 از دلیل ترخیص ی طبیب نیز معالجه را جایز بدانیم و متفاهم عرفیاقتضا دارد که برا

ی  شود که شارع مصلحت معالجه  یدیگر از این دلیل استفاده مبه بیان . همین است
ی آن دیده و در نتیجه طبیب را نیز مجاز به معالجه و معاینه  طبیب را بیشتر از مفسده
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هر کجا از مذاق شرع فهمیدیم که تحقق مصلحتی مهمتر از دفع : رابعا] ١٧[ .دانسته است
ی نگاه طبیب،  و به عنوان مثال در مسألهدهیم   میمفسده ای است تحقق مصلحت را ترجیح

مصلحت طبابت از مفسده ی نظر ولمس مهمتر است به همین جهت حرمت لمس و نظر را 
پس هر جا .کنیم و این دلیل خوبی است و در تمامی ابواب فقه قابل استناد است  میاستثنا

 ]٣٧.[ی اهم و مهم حاکم است که دوران امر بین محذورین بود قاعده
های حاجت عمومی و خصوصی  ایان این بحث الزم است به طور مختصر، تفاوتدر پ

وسعتی که در حاجات عمومی وجود دارد در حاجات غیر عمومی : اوالً. را بیان کنیم
تک مکلّفان، تحقق حاجت  در حاجت عمومی برای صحت عمل در مورد تک: ثانیاً .نیست

ورت تحقق یقینی و یا گمانی برخالف حاجتهای شخصی، که تنها در ص. شرط نیست
در حاجت عمومی تقیّد به مقدار حاجت واجب : ثالثاً .حاجت مکلّف، عمل صحیح است

نیست؛ برخالف حاجت خاص که تقیّد به مقدار حاجت واجب است و ارتکاب به بیشتر از 
در حاجت عمومی ارتکاب محظور جایز است، هرچند به مورد : رابعاً .آن جایز نیست

ن نداشته باشد، به خالف حاجت خصوصی، که در صورتی عمل به آن جایز خاصی تعیّ
از آن جایی که حقیقت اجاره، بیع : به عنوان مثال. است، که مورد خاص متعیّن باشد

جایی که یکی از دالیل  منافع است و منافع هنگام بیع معدوم است؛ در عین حال از آن
جواز شرعی اجاره، برای تک تک آحاد در چنین مثالی، بعد از . آن حاجت عمومی است

بلکه احکام حاجت عمومی برای . مکلّفین، وجود حاجت، تحقق و تعیّن آن شرط نیست
جمیع مکلّفین مستمراً وجود دارد و تنها به محتاج به آن اختصاص ندارد و همچنین به 

ولی در حاجت خاص در صورتی حکم واقعی . اندازه ی وجود حاجت مقدّر نمی شود
: به عنوان مثال .شود که شروط مذکور موجود باشد  میوی در مورد مکلّف، تشریعثان

کند، در صورتی   میمحرمی که به دلیل سرما یا گرما، حاجت به پوشیدن مخیط پیدا
شود که حاجت او بالفعل باشد و تنها با پوشیدن مخیط،   میپوشیدن مخیط برای او جایز
      .ند به قدری بپوشد که حاجتش برآورده شودتوا  میحاجت او برآورده شود و تنها

 
 معیار حاجت برای تغییر دادن حکم . ٥

شود این است که با چه معیاری، حاجت حکم شرعی را   میجا مطرح سؤالی که در این
معیار اوّل این است که  .توان پاسخ داد  می با دو معیار به این سؤال، دهد؟  میتغییر

توضیح این که از عبارت . و یا موجب حرج و مشقت بشودحاجت به قدر ضرورت برسد 
شود، که حاجت مادامی که  فقهایی که معنای اوّل حاجت را قائل شده اند، استفاده می
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به حدّ ضرورت نرسد و یا موجب حرج و مشقت نشود؛ موجب تغییر حکم نمی شود و 
از این دو مرحله، هرگاه به یکی از این دو مرحله رسید، معنای رسیدن حاجت، به یکی 

این است که متعّلق حاجت، در حدود یکی از دو قاعده ی نفی ضرر و یا نفی حرج وارد 
ی آن عبارتی از  نمونه. شوند  میشده است؛ و حرج و ضرر هستند که باعث تغییر حکم

به . صاحب جواهر در بحثی راجع به، جمع بین انشاء رهن و سبب دین در یک عقد است
تر به صواب است، و دلیل جواز را  ی در تذکرة الفقها جواز، قول نزدیکنظر عالّمه حلّ
إذ الحاجة مع عدم «: گوید صاحب جواهر در ردّ تعلیل تذکرة می. داند  میوجود حاجت

ی دیگر عبارتی از شیخ  نمونه] ٤١.[»رجوعها الی الحرج التکون دلیال مثبتا لحکم شرعی
در عبارت عالّمه » االّ للحاجة«ی استثنای  هشیخ در حاشی. انصاری در کتاب نکاح است

منظور : فرماید می» وال یجوز النظر الی االجنبیة االّ للحاجة«حلّی در کتاب ارشاد االذهان 
چرا که نگاه غالبا برای . از حاجت، حاجتی است که به آن اضطرار دارد نه هر حاجتی

اجت، نگاه حرام را تجویز که دلیلی وجود ندارد که مطلق ح حاجت است؛ عالوه بر این
شیخ در این ] ٧.[کند و ضرورت به حکم عقل و نقل، تنها مجوز ارتکاب حرام است

ی  نمونه. شود، به ضرورت ارجاع داده است عبارت حاجتی را که باعث تغییر حکم می
دیگر عبارتی از سید حکیم در موضوع نگاه است که در مستمسک عروة الوثقی آمده 

ولی . مطابق عبارت اکثر فقها، نگاه برای مطلق حاجت جایز است: ویدگ ایشان می. است
که روایت  با این. معلوم نیست که چرا فقها قائل به جواز نگاه برای مطلق حاجت هستند

چنین مطابق عمومات، جواز در صورت  صحیح ثمالی به ضرورت اختصاص دارد، هم
داند، ضعیف  جایز میضرورت است، پس قولی که نگاه حرام را به صرف حاجت 

. است)ع(ی ثمالی از امام محمد باقر منظور از روایت، روایت صحیح ابوحمزه] ١٨.[است
راجع به نگاه طبیب مرد به عضوی از بیمار زن، که برای طبیب مرد  )ع(ابوحمزه از امام

نگاه به آن عضو زن شایسته نیست؛ ولی طبیب مرد برای درمان شکستگی و یا جراحت 
] ١٥[»اذا اضطرت الیه فلیعالجها ان شاءت«: حضرت فرمود.بیب زن تواناتر استزن، از ط

 ]١٤.[»ال ضرر و ال ضرار«): ص(حدیث پیامبر و منظور از عمومات احادیثی، مانند
توضیح این که در پاسخ . مطابق معیار دوم تنها وجود حاجت برای مکلف کافی است

دهد، مطابق دیدگاه   می را تغییربه این سؤال که باچه معیاری حاجت، حکم شرعی
اند و به تغییر حکم شرعی، با وجود حاجت قائل  فقهایی که معنای دوم حاجت را پذیرفته

شده اند؛ این است که تنها وجود حاجت برای مکلف کافی است که حکم شرعی نسبت 
 . به او تغییر کند
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 ارتفاع عقوبت با وجود حاجت. ٦
ی مکلف  ود که شارع، حکم واقعی اوّلی را از عهدهکه حاجت مکلف باعث ش در صورتی

بردارد؛ و حکم واقعی ثانوی را در مورد او وضع کند، در چنین صورتی عقوبت، از مکلف 
های اخروی،  های دنیوی یعنی حدود و تعزیرات و عقوبت چرا که عقوبت. شود  میبرداشته

اشته باشد و مکلف با آن که اگر تکلیفی، وجود د توضیح این. دائر مدار تکلیف هستند
مخالفت کند، به دلیل مخالفت، مستحق عقوبت است ولی اگر به سببی شارع تکلیف را 

شود؛ به همین دلیل، حدّ در تمام احکام واقعی   میبردارد؛ به تبع آن عقوبت نیز برداشته
به عنوان مثال در سال قحطی، حاجت به طعام عذر است و . شود  میثانوی برداشته

شود و بر شخص واجب  هر چند ضمان برداشته نمی] ٣٢[ .شود ارق قطع نمیدست س
 .است، مثل و یا قیمت را به صاحب مال بدهد
حاجت به )ع(مطابق روایت امام رضا: ١ نکته: در پایان توجه به نکاتی ضروری است

ی بر عمل  کارگر مبنای مجوز اطعام کارگران در روز ماه مبارک رمضان و جواز اعانه
فتوای فقها و استناد آنان به حاجت مکلف، هر چند که حاجت : ٢ نکته. م، آنان استحرا

از بین فقهای . او به مرحله ی ضرورت و اضطرار نرسیده است؛ فتوایی مشهور است
شیعه، شهید ثانی بیشترین استناد به حاجت برای اثبات حکم واقعی ثانوی را دارد؛ 

ر تمام ابواب فقه، به حاجت مکلف استناد کرده ایشان برای پاسخ به مسائل متعددی، د
ازتعلیل فقها به حاجت مکلف و : ٣ نکته. است و حکم واقعی ثانوی را اثبات کرده است

کنیم؛ که وجود حاجت   میفتوای آنان در ابواب متعدد فقه با استناد به آن،  استنباط
: ٤ نکته. قع شودتواند مبنای حکم واقعی ثانوی در مسائل مختلف فقهی وا  میمکلف

اند و مبنای مشروعیت  بعضی از فقها احتیاج را اصل اعتباری عقالیی معرفی کرده
عبارت ایشان در . اند های شرعی و عقالیی را، وجود حاجت در جامعه دانسته حجت
شهادت زنان در دستگاه قضایی مورد حاجت «. ی احتیاج به شهادت زنان این است مسأله
دت زنان قبول نیست و شهادت مردان قبول است با مذاق شرع اگر بگوییم شها. است

به عبارت دیگر حجج شرعی و عقالیی همه به جهت حاجاتی ... مقدس سازگار نیست
مثل حجیت قول ذوالید، حجیت دو شاهد عادل، . بوده است که در جامعه وجود دارد
و احکام شرع پس تمام حججی که در بین عقال ... حجیت ظواهر الفاظ، حجیت قرعه و

ای از امور به وجود  ی در گوشهلوارد شده است، به خاطر نیاز است که اگر نباشد اختال
با توجه به بررسی و تجزیه و تحلیل انجام شده، اقوی قولی است که ] ٣٨[ .»خواهد آمد
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مطابق آن، حاجت مکلف مجوز عدم لزوم اطاعت از حکم واقعی اوّلی و جواز عمل مطابق 
انوی است، هرچند حاجت مکلف به مرحله ی ضرورت و اضطرار نرسیده حکم واقعی ث

   .باشد
 
 یریگ نتیجه. ٧
هر کدام از این چهار .  اضطرار، ضرورت، تقیه و اکراه چهار منشأ برای اضطرار استـ

منشأ، منشأ تحقق حاجت نیز برای مکلف است؛ با این تفاوت که، نسبت بین حاجت و 
 . کند ت، لذا بحث از اخص مارا مستغنی از اعم نمیاضطرار اعم و اخص مطلق اس

 حاجت به معنای اوّل یعنی اضطرار و ضرورت و مطابق تفسیر اوّل اضطرار یعنی ـ
دهد؛ و نصوص کتاب و سنت تصریح   میمعنای مضیق و محدود، قطعا حکم را تغییر

 .کرده اند که اضطرار به این معنا رافع تکلیف است
سیع از  اضطرار و مطابق قول مشهور فقها، حکم شرعی را  حاجت مطابق تفسیر وـ
اعث مشروعیت حکم واقعی دهد؛ ولی مطابق دیدگاه غیر مشهور، حاجت ب  میتغییر

 .شود ثانوی نمی
ابداء مطرح است  ای چون حاجت بیمار به نگاه طبیب، که دو موضوع نگاه و  در مسألهـ

ی طبیب، مستند جواز نگاه طبیب،  اه از ناحیه مریض و نگی یعنی ابداء و نشان دادن از ناحیه
الحاجة العامة تنزّل منزلة الضرورة «ی  و قاعده» اذا اضطرت الیه فلیعالجها ان شاءت«روایت 
 .ی ضرورت شخصی خود طبیب است یعنی حاجت عمومی نازل منزله. است» الخاصة
 موجب  حاجت مادامی که به حدّ ضرورت نرسد و یا موجب حرج و مشقت نشود؛ـ

شود و هر گاه به یکی از این دو مرحله رسید، یعنی متعلّق حاجت، در  تغییر حکم نمی
 .شود ی نفی ضرر و یا نفی حرج وارد شد،  باعث تغییر حکم می حدود یکی از دو قاعده

ی  که حاجت مکلف باعث شود که شارع، حکم واقعی اوّلی را از عهده  در صورتیـ
ثانوی را در مورد او وضع کند، در چنین صورتی عقوبت، از مکلف بردارد؛ و حکم واقعی 

 .شود مکلف برداشته می
 
 منابع

االقطاب الفقهیة علی مذهب ) ق  ه١٤١٠(ور اإلحسایی، محمد بن علی، إبن أبی جمه]. ١[
محمد حسون، چاپ اوّل، قم : ، مصحح درر الآللی العمادیة فی األحادیث الفقهیة ـاالمامیة

 .٥٥ کتابخانه آیت هللا مرعشی نجفی، صایران، انتشارات



  ٤١٣  ت فقهای امامیّهااطاعت از حکم واقعی ثانوی در عبارش حاجت در جواز نق

، سید محمد تقی المبسوط فی فقه االمامیه)  ق ه١٣٨٧(جعفر طوسی، محمد بن حسن؛ أبو]. ٢[
 .٥٢، تهران ایران، المکتبة المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه، ص٢کشفی، چاپ سوم، جلد

محمدتقی کشفی، چاپ سوم، سید، المبسوط فی فقه االمامیه)  ق ه١٣٨٧(؛ ــــــــــــــ ]. ٣[
 .٢٨٤، تهران ایران، المکتبة المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه، ص٦جلد

تقی کشفی، چاپ سوم، ، سیدمحمدالمبسوط فی فقه االمامیه)  ق ه١٣٨٧(؛ ــــــــــــــ ]. ٤[
 .١٦٢، تهران ایران، المکتبة المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه، ص٨جلد

، چاپ دوم، بیروت لبنان، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ) ق ه١٤٠٠(؛ ـــــــ ـــــــ]. ٥[
 .٥٨٦ و ٢٩٩دارالکتاب العربی، صص 

، تهران ایران، داراالسوه ٢١، چاپ اوّل، جلدمدارک العروه)  ق  ه١٤١٧(پناه؛  اشتهاردی، علی]. ٦[
 .٤٦٤النشر، ص للطباعة و

اوّل، قم ، گروه پژوهش در کنگره، چاپ کتاب النکاح)  ق ه١٤١٥(انصاری دزفولی، مرتضی؛ ]. ٧[
 .٥٦ی جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، ص ایران، کنگره

، الموسوعة الفقهیّة المیسّرة و یلیها الملحق االصولی، ) ش ه١٣٩٢(علی؛ انصاری، محمد]. ٨[
 .٢٧، قم ایران، مجمع الفکراالسالمی، ص١٢چاپ اوّل، جلد

، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ) ق  ه١٤٠٩( حسن؛ حرّ عاملی، محمد]. ٩[
ی آل البیت علیهم  ، قم ایران، مؤسسه٤ جلد چاپ اوّل، ی آل البیت، گروه پژوهش مؤسسه

 .٦٩٠السالم، ص
، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ) ق  ه١٤٠٩(؛ ـــــــــــــــــ ]. ١٠[

ی آل البیت  ، قم ایران، مؤسسه٥، چاپ اوّل، جلد ی آل البیت گروه پژوهش مؤسسه
 .٤٨٣السالم، ص علیهم

، گروه تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ) ق  ه١٤٠٩(؛ ــــــــــــــــ ]. ١١[
السالم،  البیت علیهم ی آل ، قم ایران، مؤسسه٨ جلد چاپ اوّل، ی آل البیت، پژوهش مؤسسه

 .٢٤٩ص
، گروه تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ) ق  ه١٤٠٩(؛  ــــــــــــــــ ].١٢[

البیت علیهم السالم،  ی آل ، قم ایران، مؤسسه١٠ جلدچاپ اوّل، ی آل البیت، پژوهش مؤسسه
 .٣٦٣ص

 ، گروهتفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ) ق  ه١٤٠٩(؛ ــــــــــــــــ ]. ١٣[
السالم،  البیت علیهم ی آل ، قم ایران، مؤسسه١٥ جلد چاپ اوّل، ی آل البیت، پژوهش مؤسسه

 .٣٦٩ص 
، گروه تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ) ق  ه١٤٠٩(؛ ــــــــــــــــ ]. ١٤[

 .٣٢م، صالسال البیت علیهم ی آل ، قم ایران، مؤسسه١٨اپ اوّل، جلدچ ی آل البیت، پژوهش مؤسسه



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال       ٤١٤

، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، )ق   ه١٤٠٩(؛ ـــــــــــــــــ ]. ١٥[
 البیت ی آل ، قم ایران، مؤسسه٢٠ جلدچاپ اوّل، البیت، ی آل گروه پژوهش مؤسسه

 .٢٣٣السالم، ص علیهم
وی لنحریر السرائر الحا ،) ق  ه١٤١٠(حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد؛ ]. ١٦[

، قم ایران، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه ٣، چاپ دوم، جلدالفتاوی
 .١١٣علمیه قم، ص

از، ی پژوهشی رأی پرد ، مؤسسهکتاب نکاح)  ق ه١٤١٩(موسی شبیری؛ زنجانی، سید]. ١٧[
 .٧٠١ی پژوهشی رأی پرداز، ص  قم ایران، مؤسسه٢چاپ اوّل، جلد

، ١٤اپ اوّل، جلد، چمستمسک العروة الوثقی)  ق ه١٤١٦( ی حکیم، سید محسن؛طباطبای]. ١٨[
 .٣٤ی آل البیت علیهم السالم، ص قم ایران، مؤسسه

، جمعی از محققین و المهذب)  ق  ه١٤٠٦(طرابلسی، ابن براج، قاضی، عبد العزیز؛ ]. ١٩[
فتر انتشارات ، قم ایران، د٢مصححین تحت اشراف شیخ جعفر سبحانی، چاپ اوّل، جلد 

 .٤٤٢اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص
احمد حسینی، چاپ سوم، سید: ، محققمجمع البحرین)  ق  ه١٤١٦(طریحی، فخرالدین؛ ]. ٢٠[

 .٢٩١، تهران ایران، کتابفروشی مرتضوی، ص٢جلد 
دی حکیم، چاپ اوّل، الها، سیدعبدالقواعد و الفوائد) ؟(عاملی، شهید اوّل، محمد بن مکی؛]. ٢٢[

 .٢٨٧ و ١٣٢، قم ایران، کتاب فروشی مفید، صص١جلد
مسالک االفهام الی تنقیح شرایع )  ق  ه١٤١٣(عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی؛ ]. ٢٣[

، قم ایران، مؤسسه ٢ی معارف اسالمی، چاپ اوّل، جلد ، گروه پژوهش مؤسسهاالسالم
 .٢٥٨المعارف االسالمیه، ص

، گروه پژوهش مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم)  ق  ه١٤١٣(؛ ـــــــــــــ ــ]. ٢٤[
 .٢٦٣، قم ایران، مؤسسه المعارف االسالمیه، ص٤ی معارف اسالمی، چاپ اوّل، جلد مؤسسه

، گروه پژوهش مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم)  ق  ه١٤١٣(؛ ــــــــــــــ ]. ٢٥[
 .٥٣، قم ایران، مؤسسه المعارف االسالمیه، ص٥اسالمی، چاپ اوّل، جلدی معارف  ؤسسهم

، گروه پژوهش مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم)  ق  ه١٤١٣(؛ ــــــــــــــ ]. ٢٦[
 .٤٩، قم ایران، مؤسسه المعارف االسالمیه، ص٧ی معارف اسالمی، چاپ اوّل، جلد مؤسسه

، گروه پژوهش مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم)  ق ه ١٤١٣(؛ ــــــــــــــ ]. ٢٧[
 .٤٩، قم ایران، مؤسسه المعارف االسالمیه، ص١١ی معارف اسالمی، چاپ اوّل، جلد مؤسسه

، گروه پژوهش مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم)  ق  ه١٤١٣(؛ ــــــــــــــ ]. ٢٨[
 .١١٣، قم ایران، مؤسسه المعارف االسالمیه، ص١٣ی معارف اسالمی، چاپ اوّل، جلد مؤسسه



  ٤١٥  ت فقهای امامیّهااطاعت از حکم واقعی ثانوی در عبارش حاجت در جواز نق

، گروه پژوهش مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم)  ق  ه١٤١٣(؛ ـــــــــــــــ ]. ٢٩[
 ، قم ایران، مؤسسه المعارف االسالمیه، صص١٥ی معارف اسالمی، چاپ اوّل، جلد مؤسسه

٣٢٩، ٣٢٨. 
 ،جامع المقاصد فی شرح القواعد)  ق ه١٤١٤(سین؛ عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن ح]. ٣٠[

البیت  ی آل ، قم ایران، مؤسسه٧السالم، چاپ دوم، ج البیت، علیهم ی آل گروه پژوهش مؤسسه
 .١٣٠علیهم السالم، ص

، فارس ارشاد االذهان الی احکام االیمان)  ق ه١٤١٠(عالّمه حلّی، حسن بن یوسف؛ ]. ٣١[
ی مدرسین  ران، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه، قم ای٢حسون، چاپ اوّل، جلد

 .٥ی علمیه قم، ص حوزه
، گروه پژوهش قواعد االحکام فی معرفة الحالل و الحرام)  ق  ه١٤١٣(؛ ـــــــــــــــــ ]. ٣٢[

، قم ایران، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه ٢دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اوّل، جلد
 .٢٨٧ه علمیه قم، صمدرسین حوز

، گروه پژوهش قواعد االحکام فی معرفة الحالل و الحرام)  ق  ه١٤١٣(؛ ـــــــــــــــــ ]. ٣٣[
، قم ایران، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه ٣دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اوّل، جلد

 .٥٥٥مدرسین حوزه علمیه قم، ص
، ٦چاپ اوّل، جلدالبیت،  ی آل ، گروه پژوهش مؤسسهالفقهاءتذکرة ) ؟(؛ ـــــــــــــــــ ]. ٣٤[

 .٢٦٤ی آل البیت علیهم السالم، ص قم ایران، مؤسسه
، مؤسسه االمام الصادق، نهایة الوصول الی علم االصول)  ق  ه١٤٢٥( ؛ـــــــــــــــــ]. ٣٥[

 .٩٦، قم ایران، چاپ اوّل، ص٤جلد 
شرایع االسالم فی مسائل الحالل )  ق  ه١٤٠٨(حسن؛ محقق حلّی، نجم الدین، جعفر بن ]. ٣٦[

، قم ایران، مؤسسه اسماعیلیان، ٣، عبد الحسین محمد علی بقال، چاپ دوم، جلدو الحرام
 .١٨١ص

، عبد الحسین شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام)  ق  ه١٤٠٨(؛ ــــــــــــــ ]. ٣٧[
 .٦١، مؤسسه اسماعیلیان، ص، قم ایران٤محمد علی بقال، چاپ دوم، جلد

،   مسعود مکارمی ـ، محمد رضا حامدکتاب النکاح)  ق  ه١٤٢٤(مکارم شیرازی، ناصر؛ ]. ٣٨[
 .٤٩، ص  طالب علیه السالمی بن ابی، قم ایران، انتشارات مدرسه امام عل١چاپ اوّل، جلد

، چاپ  ود مکارم مسعی ـ، محمد رضا حامدکتاب النکاح)  ق  ه١٤٢٤(؛ ــــــــــــــ ]. ٣٩[
 .٩٨، ص  طالب علیه السالمی بن ابی، قم ایران، انتشارات مدرسه امام عل٣اوّل، جلد

، قم ٤، چاپ دوّم، جلد کتاب الزکاة)  ق  ه١٤٠٩(آبادی، حسین علی؛  منتظری نجف]. ٤٠[
 .١٩١ایران، مرکز جهانی مطالعات اسالمی، ص



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال       ٤١٦

، گروه پژوهش مؤسسه الرسائل العشره ) ق  ه١٤٢٠(موسوی خمینی، سید روح هللا؛ ]. ٤١[
تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اوّل، قم ایران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 

 .٤٨ ،٧٠ ،٧٤ ،٧٦ ،٧٧صص
، عباس قوچانی، علی جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم) ؟(حسن؛نجفی، محمد]. ٤٢[

 .١٤٩ر احیاء التراث العربی، ص، بیروت لبنان، دا٢٥آخوندی، چاپ هفتم، جلد
، عباس قوچانی، علی آخوندی، جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم) ؟(؛ــــــــــــــ ]. ٤٣[

 .٨٨، بیروت لبنان، دار احیاء التراث العربی، ص٢٩چاپ هفتم، جلد
ونـدی،  ، عباس قوچانی، علی آخ    جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم     ) ؟(؛ـــــــــــــــ  ]. ٤٤[

 .٥٣، بیروت لبنان، دار احیاء التراث العربی، ص٤٠چاپ هفتم، جلد


