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 رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم

 
 1 خورمیزیسیّدمحمّد حیدری

 )19/2/94: نهایی پذیرش تاریخ ـ 14/12/92:مقاله دریافت اریخت(

 چکیده
قاعده اضطرار اشاره به حکمی دارد که در صورت حصول حاجت شـدید بـرای شـخص               

اما اباحة ناشی از این رفع حکـم  . شود مضطر، حکم به رفع احکام ثابت برای آن فرد می      
این قاعده از قواعد کاربردی     .  است از نظر عقل مطلق نبوده، بلکه مقید به مقدار و زمان          

و مهم در فقه است که با وجود طرح آن در قرآن کریم، در منابع معتبر قواعد فقهی به                   
بنابراین، بیان تفصیلي نظریـات مطـرح در فقـه و نقـد و              . آن کمتر پرداخته شده است    

وهش، در ایـن پـژ  . ها ، ما را  در شناخت بیشتر این قاعده یاري خواهد کـرد               بررسي آن 
ها، نشان داده شده اسـت کـه بـین مراتـب و               ها مختلف و تحلیل آن      پس از بیان نظریه   

مصادیق قاعده از نظر مسئولیت شرعی تفاوت وجود دارد، بین عزیمت یا رخصت بودن              
توان در تمام موارد قایـل     قاعده در مورد عبادات و معامالت اختالف وجود داشته و نمی          

از نظر امتنانی بودن، هیچ تفاوتی بین عبـادات و معـامالت      به عزیمت بودن آن شد؛ اما       
افزون بر این، در تزاحم مالکات قاعده، جنبه حقّ اللّهی و حـقّ النّاسـی آن نیـز           . نیست

 . متفاوت است
 

 .  اضطرار، تزاحم، ضرورت، عزیمت، قاعده:ها کلید واژه

                                                                                                                                                                        
 Email: mohamadh436@yahoo.com           حوزه علمیه قم؛ فقه و اصول  4دانش آموخته سطح . 1

ی  و   ه  با ی   وق      ال   س ا
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  طرح مسألهـ1
احکام . شوند مضایي تقسیم ميدر یک تقسیم بندي، احکام اسالمی به تأسیسي و ا

 اسالم، در میان مردم رواج داشته و از  ظهور امضایي قوانیني هستند که قبل از
یکي از این احکام، . ها را تأیید کرده است دین اسالم نیز آن. هاي نیکو بوده است  سنّت

ن جا از آ.  است"الضرورات تبیح المحظورات" یا "کل حرام مضطرّ الیه فهو حالل"قاعده 
کند که باعث  داند، خداوند حکمي را وضع نمي که عقل تکلیف بما الیطاق را قبیح مي

از این رو، خداوند مسئولیت را از شخص مضطر به هنگام . تضیق و سختي بر مردم باشد
 . اضطرار برداشته است

آنچه در این زمینه برای نگارنده مهم بوده، این است که ضمن نگاهی دوباره به قاعده 
اضطرار و بازخوانی مساله، با غور و تدقیق در همه ابعاد و زوایای موضوع، به واکاوی و 
کنکاش بین موارد رفع تزاحم و نقد اقوال و ارزیابی ادلّه، مرزنگاری قابل قبولی را برای 

  .تزاحم و پیوند آن با قاعده اضطرار ارایه نماید
 

 مفهوم شناسی ـ2
  مفهوم اضطرارـ2ـ1
رّ".  به فتح یا ضمّ حرف اول است"ضرّ"  در باب افتعال و از ماده مص"اضطرار"  با "ضَ

، ی فقر، تنگدستی است و با ضمّ، به معنا"یدیدگ زیان" آن یفتح، متضاد نفع بوده، معنا
 آثار مشهود در اعضای ی و دارای باشد یا ظاهری و معنوی و  بد حالی است؛ باطنیسخت

، 1[ حضرت ایوب به ضرّ تعبیر کرده است یبدن؛ چنانکه قرآن مجید از بیمار
 ی و درماندگی، ناگزیری احتیاج، ناچاریبه هر حال، واژه اضطرار به معنا]. 84ـ83/انبیاء
 ].483، ص4، ج3؛ 123، ص7 ، ج7[است 

اند،  شمرده اضطرار و تحقق آن بری که فقها براینظر از برخی قیود، شرایط و اوصاف صرف
 ]. 18، ص3، ج10. [زد فقها همان معنا و مفهوم لغوی آن است این کلمه نی اصطالحیمعنا

 
  مفهوم رفعـ2ـ2

عُ«رفع در لغت به معناي برطرف کردن، برداشتن و باال بردن، ضد وضع است؛  ضدّ : الرَّفْ
قیض الخَفْض في کل شي ع فهو نَ تَفَ عْته فارْ ع، رَفَ  در "رفع"]. 129، ص 8، ج3[ »ء الوَضْ

، ]220، ص2، ج25؛ 40، ص2، ج24[زاله شی بعد از تحقق آن اصطالح عبارت است از ا
 ].263، ص2، ج25[یا اعدام شی موجود
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  تعریف قاعده اضطرارـ2ـ3
های فقهي  اند و در هیچ یک از کتاب بیشتر فقها با بیان مثال، اضطرار را تعریف کرده

طالب بیان شده اما با توجه به م.  پیدا کرداضطرارتوان تعریف دقیقي در مورد قاعده  نمي
 قاعدة االضطرار الباحثة عن تخلیة سبیل ": توان قاعده اضطرار را چنین تعریف کرد می

ر من حصول الحاجة الیها و  النیل في صاحبها یهتمّ یالّت الشّدیدة المهمّة االنسان المضطَ
ز ؛ قاعده اضطرار ا)431 ص ،3 ، ج12: نکـ  ("للحرج، برفع التکلیف عنه المقتضیة المشقة

شدید، مهم و مشقّتی که  حاجت برداشتن تکلیف از شخص مضطر به علّت حصول
 .کند مضطر است بحث می شخص مقتضی حرج برای

 
 مراتب اضطرارـ 3

رسد به  اند؛ زیرا گاهی اضطرار به حدّ تلف می فقها برای اضطرار سه مرتبه بیان کرده
 گاهی در حدی است که رسد؛ ای که اگر مضطر مرتکب حرام نشود به هالکت می گونه

شود؛ گاهی هم ترک حرام، باعث ضعف مضطر و عقب  در صورت تخلف، فرد مریض می
هر کدام از فقها بر اساس تفسیری که از اضطرار دارند، . شود ماندن از همسفرانش می

 .دانند اضطرار را رافع مسئولیت می
و هالکت نفس حدّ ؛ بر این اساس، تلف »ما یخالف فیه من تلف النفس«: مرتبه اول

شود،  همچنین اگر بترسد که دیگری متضرر ]. 586، ص16[ اضطرار قرار داده شده است
افتد یا  ترسد اگر از میته نخورد، جنین در رحم به ضرر می مانند زن باردار یا شیرده که می

میرد، یا بیماری که  شود یا می اش گرسنه شده و در نتیجه آن، بیمار می  شیرخواره بچه
]. 427، ص36، ج29[ شود ترسد اگر از میته نخورد، بیماریش طوالنی یا درمانش سخت  می

بر این اساس، جواز ارتکاب تنها در جایی است که خطر جانی وجود داشته باشد؛ اما چنین 
 . قیدی با معنای لغوی اضطرار سازگار نبوده و با اطالق آیه و روایات نیز سازگار نیست

 که ترس اعم از تلف شدن جان، نقص عضو، به وجود آمدن مواردی: مرتبه دوم
بیماری و تشدید آن است یا بترسد به ضعفی مبتال شود که به عقب ماندن از کاروانی 

این تفسیر، به ]. 181، ص3، ج10[ که همراهی او با آن برایش ضرورت دارد، منجر شود
 آن، مجوز ارتکاب و بر اساس] 113، ص12 ، ج6[ مشهور فقها نسبت داده شده است

حرام، تنها ترس از تلف جان نیست، بلکه با ترس از به وجود آمدن نقص عضو، بیماری، 
تشدید یا طوالنی شدن آن، دشوار شدن معالجه و مانند آن، عنوان اضطرار تحقق پیدا 

 .اند بنابراین، مشهور فقهای امامیه در حدّ اضطرار، توسعه قائل شده. کند می
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آید، مانند زن  رار با ترس بر نفس محترم دیگران به وجود میاضط: مرتبه سوم
بارداری که بر جنین و شیردهی به کودک خود بترسد یا ترس تلف شدن جان یا آبرو یا 

 ].427، ص36، ج29[ مال دیگری باشد یا ضرری که عادةً قابل تحمل نیست
 
 مصادیق اضطرارـ 4

 غیر برای دفع ضرر از خود؛ اضرار به اضرار به: اضطرار در چهار فرض قابل برسی است
) تحمل ضرر(غیر براي دفع ضرر از غیر؛ اضرار به غیر برای دفع ضرر از او؛ اضرار به خود 

 .برای دفع ضرر از غیر
 
  اضرار به غیر برای دفع ضرر از خودـ4ـ1

 یتوان برا یدفع ضرر از خود و حفظ نفس واجب است، اما با استناد به وضعیت اضطرار، نم
 را به قتل رساند؛ زیرا ترجیح جان خود بر ی ایجاد کرد یا فرد دیگریدیگران خطر جان

و لیس ألحد من «: فرماید یشیخ مفید در این زمینه م. دیگران، ترجیح بدون مرجح است
فقهاء الحق و ال من نصبه سلطان الجور منهم للحکم أن یقضي في الناس بخالف الحکم 

 الدین و ی ذلک للتقیة و الخوف علیالسالم إال أن یضطر إلالثابت عن آل محمد علیهم 
 یالنفس و مهما اضطر إلیه في التقیة فجائز له إال سفک دماء أهل اإلیمان فإنه ال یجوز له عل

 ].811، ص 23[ » وجه من الوجوه و ال سبب من األسبابیحال اضطرار و ال اختیار و ال عل
شود، این مطلب در  ر از خود واجب میدر صورتی که ضرر، جانی نباشد، دفع ضر

 قانون مدنی تضرر به 132مواد قانونی نیز اشاره شده است به عنوان مثال در ماده 
 در تواند ینم یکس«: دیگری برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود مجاز دانسته شده است

 و ارفمتع قدر به که یتصرّف مگر شود، همسایه تضرّر مستلزم که کند یتصرف خود ملک
 .»باشد خود از ضرر رفع یا حاجت رفع یبرا
 
   اضرار به غیر براي دفع ضرر از غیرـ4ـ2

اگر ضرر رساندن مالی به غیر برای حفظ و نجات دیگری باشد، این عمل نه تنها جایز، 
بلکه به دلیل وجوب حفظ نفس محترم از هالکت و عدم برابری هیچ چیز با جان انسان، 

لَ«مستفاد از آیه ده احسان ن حکم، قاعمستند ای. واجب است ن یمَا عَ نِینَ مِ حْسِ مُ  الْ
 "احسان". است] 91/،توبه1[ )ای نیست مواخذه( نیست ی بر نیکوکاران راهییعن»  سَبِیلٍ
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غرض از احسان، رساندن .  استی کردار یا گفتار نیک شخص، نسبت به دیگریمعنا به 
 ی نکره در سیاق نف"ما"در آیه شریفه، کلمه .  استی ضرر از دیگر  یا دفعیمنفعت به دیگر

مفاد . شود ی می نفی بر هر محسنیاست که داللت بر عموم دارد و بر اساس آن، هر سبیل
شود، اگرچه سبب رسیدن  ی احسان صادر می که از محسن در راستایفعل: قاعده این است

 .  نخواهد داشتی را متوجه شخص نکرده و ضمانی شود، مسؤولیتیضرر و آسیب به دیگر
لَ« نْ سَبِیلٍیما عَ سِنِینَ مِ حْ  کل من هو یلیس عل«: ی بردار نیست، یعن تخصیص»  الْمُ

البته در مواردی که شخص، کاالی دیگری را به خاطر ]. 36، ص1ج ، 27[ »محسن سبیل
ای نداده باشد،  اندازد، در فرضی که صاحب کاال چنین اجازه حفظ جان غیر به دریا می

 ].403، ص5، ج20[ ن استوي ضام
 
  اضرار به غیر برای دفع ضرر از اوـ4ـ3

رساند؛ مثل این که  یعنی انسان به خاطر دفع ضرر مالی یا جانی از غیر به او زیان می
شود لباس او را پاره  ، ناچار مییشخص براي جلوگیري از سوختن یا غرق شدن دیگر

ان مسؤول شناخت؛ زیرا وي به قصد تو رسان را نمی ، فرد زیانیدر چنین موارد. کند
احسان به زیان دیده، مرتکب عمل زیانبار شده است و ثبوت ضمان بر محسن، سبیل 

 .است که شرعاً از او نفي شده است
 
  برای دفع ضرر از غیر) تحمل ضرر( اضرار به خود ـ4ـ4

شته باشد، در ایجاد وضعیت اضطرار دخالتي ندا) عامل ورود زیان به خود(دیده  اگر زیان
توان شخصی را که از او بدین وسیله دفع ضرر کرده، مسؤول شناخت یا خیر؟ در  آیا می

 : پاسخ به این سؤال، دو فرض قابل تصور است
موردی که دفع ضرر از غیر و اضرار به خود، به درخواست خود او صورت گرفته : الف

رنشینان از صاحب کاال است؛ به عنوان مثال، کشتی در حال غرق شدن است و یکی از س
در این مورد، به مقتضای اصل برائت، . خواهد که کاالی خود را به دریا بیندازد می

 .درخواست کننده در مقابل مالک ضامن نیست
جایی که چنین تقاضایی انجام نگرفته باشد، دفع ضرر از غیر به درخواست او : ب

ر این فرض اگر جان دیگری در د. بیند انجام نگرفته و دافع به واسطه آن، زیان می
، شخص یا اشخاصی یمعرض خطر و تهدید قرار گرفته باشد و در نتیجة چنین اقدام
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اند مراجعه کنند؛ خواه به قصد رجوع،  توان به فردی که او را نجات داده زیان ببینند، نمی
  .اقدامی کرده باشند یا بدون آن چنین 

، کاالی خود را به دریا بیندازد، به واسطه یراگر مالک به جهت ترس از جان خود یا دیگ
 .جریان اصل عدم ضمان، اصل برائت و قاعده اقدام، هیچ کس در مقابل او مسؤول نیست

 درخواست   یا عدم  است، درخواست مطرح انسانی  جان  نجات  جا که  بنابراین، آن
. داردشخص برای نجات خویش، تأثیری در مسؤولیت وی در مقابل نجات دهنده ن

چنانچه مال دیگری در معرض تلف باشد و امکان استیذان از مالک یا حاکم برای دفع 
ضرر وجود داشته باشد، اما شخص خودسرانه اقدام کرده و زیان ببیند، حق مراجعه به 

 . مالک را نخواهد داشت
 

 عزیمت یا رخصتـ 5
 بر جدی صمیمت معنای به عزیمت، و است آسانی و سهولت معنای به لغت، در رخصت
 واژه کریم قران ، در)308، ص4، ج2 ؛223، ص2، ج18(است  جزم و مؤکد قصد کاری،

يَ: است آمده مؤکد قصد معنای به عزیمت نَسِ لَمْ فَ هُ نَجِدْ وَ ا لَ مً زْ نَّ ،)115/، طه1 (عَ  َفإِ
لِکَ نْ ذَ زْمِ مِ ورِ عَ مُ  در که جهت این از مرسل، پیامبران از بعضی). 186/عمران ، آل1 (األُ

 العزمأولوا داشتند، مؤکد و صریح شکل به را حق اظهار و ابالغ وظیفه خود، الهی رسالت
رْ اند؛ شده نامیده ا فَاصْبِ رَ کَمَ وا صَبَ وْلُ زْمِ أُ عَ نَ الْ لِ مِ سُ  ). 35/، أحقاف1 (الرُّ
 رفع و تسهیل یا مجرد است فعل ترک و انجام بین بودن مخیر رخصت، اصطالح، در
 روزه توان سختی، و رنج تحمل با که ای سالخورده مرد و زن به: مثالً است؛ سختی
 هم با اباحه و رخصت مثال، این در. است شده داده کردن افطار إجازه دارند، را گرفتن

 زیرا هستند؛ جدا هم از رخصت و اباحه رمضان، ماه غیر روزه افطار در اما اند، شده جمع
شوّال  ماه در افطار:  شود  نمیگفته رو، این از و ستا مباح رمضان، ماه غیر در افطار،

 که چه آن به شدن ملتزم از است عبارت هم عزیمت .است اباحه تنها بلکه است، رخصت
، است؛ کرده حرام یا واجب متعال خداوند  کرده واجب  سفر در را نماز قصر شارع، مثالً

 حائض زن بر را خواندن نماز شارع، چنینهم .نیست صحیح آن عمدی اتمام پس، است؛
 ). 65، ص1ج ،22 (نیست صحیح او نماز صورت، این در که است کرده حرام

 وضع جامعه و زندگی فرد در تسهیل و توسعه ایجاد یقوانین برا از یا بنابراین دسته
 وجود نیز قوانین از یدیگر نوع. شود یم گفته "یترخیص احکام"ها  آن که به شوند یم
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یا  یالزام ها قوانین به آن که شوند رعایت حال همه در مصالح عمومی باید هب توجه با که دارد
 از نهی یا یکار دادن انجام به مکلف الزام از پس شارع در رخصت،. شود یم گفته "عزیمت"

 موقعیت و شرایط در را انجام آن یا ترک اجازه او، از مشقت رفع و به منظور تسهیل آن،
به عنوان مثال، اگر کسی به خوردن حیوان مرده ]. 40 ص،7 ، ج3[ کند  میصادر خاصی

حال این پرسش مطرح است که در این . دارد مضطر شود، بی شک اضطرار، حرمت را بر می
مورد بر مضطر واجب است که مردار را بخورد و در صورت نخوردن، گناه کرده و مستحقّ 

ن اجتناب کند؟ به عبارت دیگر، تواند از آ کیفر است یا خوردن مردار جایز است و مضطر می
، )وجوب یا حرمت(مدلول اضطرار عزیمت است یا رخصت؟ آیا اضطرار افزون بر رفع حکم 

وهل یجب التناول للحفظ؟ «: نویسد کند؟ صاحب جواهر در این باره می جعل حکم نیز می
نعم، بل قد یظهر من بعض اإلجماع علیه و هو الحق لوجوب دفع الضرر و حفظ : قیل

 أکل المیتة، یإذا اضطر إل«: فرماید همچنین شیخ طوسي می]. 432، ص36 ، ج29[»لنفسا
بنابراین، در مورد عزیمت یا ]. 94، ص6 ، ج16[ »یجب علیه أکلها، و ال یجوز له االمتناع منه

توان مدعی شد که عمل بر اساس قاعده در موارد اضطرار،  رخصت بودن مدلول قاعده می
 وجه یهل التناول في موضع الضرورة عل«. باشد ترک آن حرام میالزم و واجب است و 

 ی سبیل الرخصة، فله التنزّه عنه؟ األقرب األوّل ألنّ ترکه یوجب إعانته علیالوجوب، أو هو عل
 ].626 ص2 ، ج11[ »نفسه، و قد نهي عنه في الکتاب و السنّة

، هر جا اجرای آن،  استیای امتنان جا که این قاعده، قاعده از آن: نقد و بررسی
رو، اگر مدلول قاعده، عزیمت باشد،  از این.  نخواهد شدیموجب خالف امتنان شود، جار

افزون بر این، . مستلزم محدودیت و مشقت مکلف خواهد بود و این خالف امتنان است
 رفع حکم است، یای که برا  قاعدهیالزمه عزیمت بودن قاعده، مشرع بودن آن است، یعن

 که در حال اضطرار باید ترك شود، اگر مکلف آن یضع باشد؛ در نتیجه، عباداتجاعل و وا
 . را انجام دهد، باطل خواهد بود

: رخصت واجب) 1 چهار گونه است؛ "رخصت"گونه که در منابع اصول فقه آمده،  آن
 مقدم رخصت مانند: رخصت مستحب) 2مضطر،  توسط مردار خوردن رخصت مانند

 روز در آب به یدسترس عدم بیم که یکس برای شنبه پنج روز در جمعه غسل داشتن
 اثر بر که یجای در انجام مستحبات در تقیه رخصت مانند: رخصت مکروه) 3دارد،  جمعه
 سنگ با استنجا عریه، بیع مانند: رخصت مباح) 4نشود،  شخص متوجه یضرر آن، ترک

 ].45، ص5[مشهور قول بنابر آن، بر اکراه هنگام کفر کلمه اظهار و
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بنابراین، میان عبادات و غیر عبادات، تفاوت وجود دارد، بدین صورت که در غیر 
 اضطرار را صحیح یرو، تمام فقها داد و ستد از رو عبادات، اصل بر رخصت است؛ از این

: دانند؛ اما در عبادات نیز با سه شرط، عزیمت بودن قاعده اضطرار، قابل ثابت است یم
 یان رساندن به نفس باشد؛ زیان رساندن به نفس حرام باشد؛ نهحکم اضطرار موجب زی

با وجود این سه شرط، مدلول قاعده اضطرار، عزیمت است . در عبادت، موجب فساد باشد
 اگر در وجود این سه شرط یحت. و در غیر این صورت، مفاد قاعده ترخیص خواهد بود

ه مفاد قاعده اضطرار، ترخیص است؛ توان ادعا کرد ک نیز تردید نداشته باشیم، باز هم می
دهد،  ها را انجام می  مکلف آنیهایی که به واسطه اضطرار باید ترك شوند، ول زیرا عبادت

 . از عبادت بر بطالن آن، عمل عبادی فاسد استیبه استناد داللت نه
اما آیا تفاوتی بین امور مالي و غیر مالی  وجود دارد؟ هرچند فقهای مسلمان در مسأله 

؛ اما بیشتر فقها در مسأله ]571 ص3ج ، 9[ اند دفاع مشروع، دفاع از مال را جایز دانسته
اضطرار فرقي بین مال و غیر مال ندانسته و مدعی هستند که بر شخص مضطر در صورت 

مالّ فتح هللا کاشاني در . تحقق شرایط اضطرار، واجب است خود را از هالکت نجات دهد
آیه جامع است در توصیه میان حفظ نفس و حفظ مال «: نویسد  می سوره نساء29تفسیر آیه 

 ].10، ص3 ، ج19[ »که شفیق نفس است از حیث آن که سبب قوام آن است
 
 محدوده قاعده ـ 6

مخالفت با احکام الزامی در ظرف اضطرار، تنها به مقدار اضطرار جایز است؛ یعنی 
 : جواز مخالفت دارای دو قید استاباحة ناشی از اضطرار به حکم عقل، مطلق نبوده، 

  به حسب مقدارـ6ـ1
تواند به مقدار ضرورت و رفع اضطرار از مردار بخـورد، از ایـن                این حکم این که مضطر تنها می      

ـضُّ                «: روایت قابل استفاده است    ـهُ تَفَ ـمْ وَ أَبَاحَ ـهُ لَهُ لًا فَعَلِمَ مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا یُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّ
ـضْطَرِّ وَ                      ـهُ لِلْمُ ـمَّ أَبَاحَ ـیْهِمْ ثُ مِنْهُ عَلَیْهِمْ بِهِ لِمَصْلَحَتِهِمْ وَ عَلِمَ مَا یَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَ

ـکَ       أَحَلَّهُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا  یَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَنَالَ مِنْهُ بِقَدْ                ـرِ ذَلِ ـا غَیْ ، 13[»رِ الْبُلْغَةِ لَ
هـا    بـرای آن   و بـدن  قـوام  ۀ؛ خداوند پس از آفرینش مخلوقات آن چه را که مای          ]345، ص 3 ج

آنگـاه  . حالل و مباح  قرارداد و از آن چه برایشان زیان بخش است، بـاز داشـت    است،   سودمند
از ایـن  .  قدر نیاز حالل کرد که بدنش جز به حرام قائم نباشد، به    ی شخص مضطرّ در زمان    یبرا

رو، تنها به مقدار حفظ توانایی به شخص مضطر اجازه خوردن یا آشامیدن داده شده و تجـاوز                  
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همچنـین جـایز   . از آن، حرام است؛ زیرا هدف حفظ نفس است که تحقـق پیـدا کـرده اسـت        
 ].431، ص36، ج29[ نیست شخص مضطر از خوردن حرام سیر شود

 
  به حسب زمانـ6ـ2

 اباحه ناشی از اضطرار، همیشه باقی است یا این که در زمان مشخصی، دیگر اباحه و آیا
رسد تا زمانی که اضطرار باقی است، ترخیص وجود  ترخیصی وجود ندارد؟ به نظر می

دارد و با از بین رفتن این حالت، اباحة نیز برداشته خواهد شد؛ زیرا دیگر اضطراری باقی 
  ). االضرورة تقدر بقدره(نیست 

 
 تزاحم بین موارد رفع اضطرارـ 7

، 12 ، ج3[ است "امواج تالطم" ،"چیزی بر گرد آمدن گروهی" معنای به لغت در تزاحم
 امتثال یا مقام حکم در دو بین جمع امکانِ عدم از است در اصطالح، عبارت]. 262ص

 دو که ینمانند ا]. 26، ص4، ج28[ عمل مقام در دو آن بین جمع به مکلف یتوانای عدم
 آن از یکی نجات به قادر تنها مکلف و باشند شدن غرق حال در ترجیحی، هیچ بدون نفر
این   در.است دیگری ندادن نجات به مقید یکی نجات وجوبِ فرض، این  در.باشد دو

 که یاگر از نظ اهمیت برابر باشند، حکم واجب است و مکلّف بر اهمّ حکم به عمل موارد
 که عصر و ظهر نماز مانند بود، خواهد مقدم عقل حکم به است، ترجلو امتثال آن، ظرف

دو باشد،  آن از ییک انجام قادر بر تنها یو اما هنگامی که است، واجب مکلّف بر دو هر
 .خواهد بود مقدّم عصر، نماز بر زمانی تقدم لحاظ به ظهر نماز

 موسع یا مضیق: هجمل از اند، کرده ذکر مرجحاتی اهمیت، مالک یبرا هرچند اصولیان
 دو از یبرای یک بدل حکم، داشتن دو از یبودنِ یک مخیر یا حکم، معین دو از یبودنِ یک
از وجود  یا موضوع و حکم مناسبت از یا شود یشناخته م دلیل از یا داشتن اولویت حکم؛ اما

 ،هللا حق و النّاس حق بین تزاحم مانند است، شده بیان توسط شارع که احکام های مالک
گفتن  راست مؤمنان و عبادت، تزاحم سازش میان در رکنی غیر و رکنی واجب تزاحم بین

 . شود یم مقدم حکم دوّم بر حکم اوّل مورد، سه هر در که فساد و فتنه بروز به منجرّ
 

 درحقوق مصادیق تزاحم ـ 8
  تزاحم بین حق هللا و حق النّاسـ8ـ1

 حق از تر بزرگ النّاس حقّ زیرا است؛ مقدم هللا حق  بر النّاس حق فقیهان، از نظر مشهور
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 خروج از تر مهم الناس عهده حقوق از و خروج است الناس حق از تر آسان هللا حق  و هللا
 در برابر گروهی از فقها بر این باورند که این مطلب همیشگی .است هللا حقوق عهده از

 هو و: الشیرازي مکارم«س است نبوده، گاه حقوق هللا مقدم است و گاه مساوی با حق النا
 یکون قد بل ثابت، غیر مطلقاً اللّه حقّ یعل مقدّم الناس حقّ أنّ من اشتهر ما ألنّ جیّد،

 یعل ییخف ال کما مختلفة، المقامات و یستویان، قد و اللّه، حقّ یقدّم أن بدّ ال و بالعکس
 ].288، ص2، ج14[ »الفقه أبواب الحظ من

 جهت همین به و است خداوند جانب از تخفیف بتنی برم  هللا به هر حال، حق
 جاري "الهي حدود" در شبهه بروز محض به حدود اجراي عدم معناي به "درء قاعده"

]. 757، ص21[ ندارد جریان است، احتیاط رعایت بر مبتني که الناس حق اما در است،
 در که حالي در ند؛نگذر خود حق از بسا چه روبرو بوده، مردم با انسان النّاس حقّ در

 و کرامت نهایت که روبروست مهربانی و بخشنده کریم، خداوند با انسان  هللا حق
رضایت مردم امکان پذیر  بدون جلب دارد، ولی جلب رضایتش بندگانش با را بزرگواري

 جز اي چاره به همین خاطر، توبه تنها در حق هللا جاری بوده، در حق الناس. نیست
 ].114، ص41، ج29[ نیست حق صاحب هحق ب بازگرداندن

الناس، مثل  حق و هللا حال اگر در حال ضرورت و اضطرار امر دائر باشد بین حق
، کدام مقدم )حق الناس(یا استعمال ظرف غصبي ) حق هللا(استعمال ظرف طال و نقره 

است؟ برخی از فقها بر این باورند که استعمال ظرف طال و نقره مقدم است به خاطر 
؛ در برابر، مدعی ]164، ص2، ج11؛ 163، ص1، ج15[ میت مراعات حق الناساه

هستند که تقدیم استعمال ظرف طال و نقره به واسطه اقوا بودن و اهمیّت غصب نیست، 
 ].312، ص4، ج26[ بلکه به واسطه اقوا بودن مالک حکم است

 
  تزاحم بین دو حقّ هللاـ8ـ2

 اضطرار دو حقّ هللا، مثل دوران بین شرب خمر یا اگر در حال ضرورت امر دائر باشد بین
، 29؛ 126، ص12 ، ج14[ تر است بول، خوردن بول مقدم است، زیرا حرمت بول خفیف

، 4 ، ج8[ یا حرمت خمر شدیدتر بوده، حدّ شرعی برای آن تعیین شده] 443، ص36 ج
 ].323، ص9 ، ج17[ ولی حدّی برای خوردن بول از سوی شارع تعیین نشده است] 188ص
 
  تزاحم بین دو حقّ الناس ـ8ـ3

، 4[ الناس باشد اگر شخصی بین دادن زکات و پرداخت بدهی ناچار گردد و زکات حق
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و داشتن بدهی، ] 289، ص15 ، ج29[، به اتفاق فقها، زکات مقدم است]323، ص14 ج
؛ چه مانع پرداخت زکات نیست؛ چه برای مالک، مالی غیر از نصاب زکات باشد یا نباشد

بدهی همه نصاب را فرا گیرد یا نگیرد؛ چه اموال زکات ظاهر باشد، مثل چهارپایان و 
زیرا در تزاحم بین دو حقّ النّاس ]. 24، ص8 ، ج17[کشاورزی یا نباشد، مثل طال و نقره 

است، مکلف باید آنچه را که از اهمیت بیشتری برخوردار است مقدم بدارد و اگر مساوی 
 .ارد هر کدام را که بخواهد برگزیندباشند، اختیار د

 هنگام کس هر«: دارد مقرر می 1392 مصوب یاسالم مجازات قانون 152 ماده در
 بیماری یا زلزله طوفان، سیل، ،یسوز آتش قبیل از الوقوع قریب یا فعلی شدید خطر بروز

 جرم قانون طبق که شود رفتاری مرتکب یدیگر یا خود مال یا نفس حفظ منظور به
 و نکند ایجاد عمدا را خطر که این بر مشروط نیست؛ مجازات قابل شود،  میسوبمح

 .  »باشد داشته ضرورت آن دفع یبرا و بوده متناسب موجود خطر با یارتکاب رفتار
 باشند  میخطر با مقابله به مکلف قانون یا و وظیفه حسب که کسانی«: تبصره

 .نمایند امتناع خود قانونی ایفوظ ایفای از ماده این به تمسک با توانند نمی
 کس هر«:  چنین آورده بود78 قانون مجازات اسالمی مصوب 55همچنین ماده 

 مال یا جان حفظ منظور به طوفان، و سیل ،یسوز آتش قبیل از شدید خطر بروز هنگام
 را خطر که این بر مشروط شد؛ نخواهد مجازات شود، یجرم مرتکب یدیگر یا خود
 آن رفع یبرا و بوده متناسب موجود خطر با نیز یارتکاب عمل و هنکرد ایجاد عمدا

شود، برای تحقق اضطرار، چند امر شرط   آن گونه که مالحظه می.»باشد داشته ضرورت
تناسب اقدام مضطر با . 3ضرورت برای حفظ جان یا مال . 2خطر قریب الوقوع . 1است؛ 
 مالك تام یهرگاه دو واجب دارابنابراین، . عدم دخالت مضطر در ایجاد خطر. 4خطر 

 هستند و در اثر عدم قدرت ی مهم، یا هر دو مساوی اهم و دیگری بوده، یکیالزام
در فرض ( از دو واجب یمکلف، استیفای هر دو مالك ممکن نباشد، واجب اهم یا یک

شود و از همین جهت است که انسان  ی نمیرسد و واجب دیگر فعل یبه فعلیت م) یتساو
 . ند خود را با اختیار داخل در تزاحم کندتوا ینم

 
 گیری نتیجه

 : آید از آنچه گذشت چنین به دست می
آمیز که بیشتر شدن شخص در شرایط و موقعیت تهدیداضطرار عبارت است از واقع . الف
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 .شود یکننده نم تهدیدی بوده، شامل عامل انسانیناظر به عوامل تهدید آمیز طبیع
بنابراین، با .  برای مکلفین و امتنان بر امّت اسالمی استقاعده اضطرار رخصتی. ب

 . عزیمت بودن ناسازگار است؛ زیرا نتیجه عزیمت خالف امتنان خواهد بود
جواز مخالفت با احکام الزامی اسالم در ظرف اضطرار، دارای دو قید مقدار و زمان . ج
 .بنابراین به حکم عقل، اباحة ناشی از اضطرار، مطلق نیست. است
در تزاحم بین رفع اضطرار در حقّ هللا و حقّ النّاس در صورتي است که اهمیّت . د

در صورت . مالک اقوا بودن حقّ النّاس بر حقّ هللا معلوم باشد، حقّ النّاس مقدم است
امّا در مورد تزاحم بین دو حقّ هللا یا دو حقّ . شک نیز رعایت حقّ النّاس اولویت دارد

تر است یا از اهمیت بیشتری برخوردار  آن یک که حرمت آن خفیفالنّاس با یکدیگر، 
 .است، مقدم خواهد بود؛ ولی  اگر مساوی باشند، حکم تخییر جاری خواهد بود
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