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چکیده
قوانین حکومت اسالمی بایستی بر اساس ضوابط فقهی -اصولی تدوین شوند و یکی از ضوابط فقهی که در
عالم سیاست ،کاربردی فراوان دارد ،احکام ثانویه است .چرا که در موارد متعددی به دلیل عروض عناوین ثانویه،
الزم میآیـد احـکام اولیـه شـرعی تـرک شـوند .هـدف از ایـن تحقیق ،آن اسـت که معنـای دقیق حکم ثانوی را روشـن
نموده و سپس علت مقدم شدن احکام ثانویه بر احکام اولیه را بررسی نماید و در نهایت تبیین کند که آیا احکام
ثانویـه ،میتواننـد تمامـی احـکام اولیـه ،حتـی کبائـر محرمـات و عظائـم احکام را مرتفـع کند یا خیر؟ بـه طبع ،روش
بـه کار رفتـه در ایـن مقالـه ،روش فقهـی -اصولـی میباشـد و در نهایـت بـه ایـن نتیجه میرسـد که اوال :ثانـوی یا اولی
بودن یک عنوان ،نسبی و متغیر است .ثانیا :ادله احکام ثانویه بنابر مشهور ،حاکم بر ادله احکام اولیه میباشند.
ِ
اولی بسیار مهم ،حتی با عروض عناوین ثانویه،
و ثالثا :این حاکم شدن ،دائمی و همیشگینیست؛ بلکه احکام ِ
قابل ارتفاع نیستند.
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مقدمه
بـا توجـه بـه ایـن کـه اسلام آخریـن دیـن و پیامبـر آن خاتـم انبیـاء اسـت و از طرفی شـرایط زمان و
مـکان و نیازهـای بشـر تـا روز قیامـت متغیـر اسـت .بنابرایـن اسلام بـرای اینکـه بتوانـد تـا روز قیامت
پاسخگوی تمامی نیازهای ثابت و متغیر بشر باشد الزم است ،متغیر و پویا باشد؛ لذا در آموزههای
آن ،دستوراتی تعبیه شده است که در عین ضابطه مند بودن ،منعطف نیز هستند از جمله اینکه:
خود اسالم در صورت تغییر در ظرفیتها و وضعیت مکلف و جامعه ،تحت عنوان احکام ثانویه،
تـرک بعضـی از احـکام شـرعی اولـی را اجازه میدهد .مثل :تغییر حالـت مکلف از وضعیت عادی
و اختیار به حالت اضطرار یا اکراه یا حرج یا...
لـذا یکـی از نکاتـی کـه بایـد در سیاسـت گـذاری اسلامی رعایت شـود ،توجه به احـکام ثانویه و
شرایط تقدیم آن بر احکام اولیه است .و بررسی اینکه آیا احکام ثانویه میتوانند تمام احکام اولیه،
حتی کبائر محرمات را نقض کنند یا خیر؟
فقهی احـکام ثانویه و شـرایط تقدیـم آنها بر احـکام اولیه
بـه همیـن منظـور ،ایـن مقالـه بـه بررسـی ِ

میپردازد.

تعریفعناوینثانویه
هـر حکـم ثانـوی بـه دنبـال پیدایـش یـک عنـوان ثانـوی پدید میآیـد؛ لذا بـه منظور بررسـی حکم
ثانوی ،شناخت و تعریف عنوان ثانوی ضرورت دارد.
مشهور فقها ،عنوان ثانوی را اینگونه تعریف کرده اند( :کالنتری ،1388،ص)44-33
العنـوان المأخـوذ فـی الموضـوع قـد یکون «عنوانا ثابتا له مع قطـع النظر عن العوارض و الطوارئ
التـی یتغیـر األحـکام بهـا ،فیسـمى عنوانـا أولیـا ،و اخـرى یکـون مـن العـوارض و الطـوارئ التـی قـد
یلحقها و یتغیر بها حکمه ،فیسمى عنوانا ثانویا( .مکام شیرازی1425،ق ،ص)498
عنوانـی کـه در موضـوع دلیـل اخـذ شـده ،گاهـی عنوانـی ثابـت بـرای آن موضـوع اسـت کـه به آن
عنوان اولی میگویند وگاهی این عنوان از چیزهای عارضی است که بعضی اوقات بر آن موضوع،
بار میشود و حکم آنرا تغییر میدهد که عنوان ثانوی نامیده میشود.
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یکی از علماء معاصر ،پس از دفاع از این تعریف ،میافزاید:
عناویـن ثانویـه بـه خلاف آنچـه برخـی بـی خبـران از فقـه و اصـول گفتـه انـد ،منحصر نیسـت در
ضـرورت و اضطـرار؛ بلکـه ایـن عناویـن ،فـراوان و در تمـام فقـه پراکندهانـد و محصـور کردنشـان در
عددی خاص مشکل است.
و سپس مثالهای ذیل را به عنوان نمونههایی از عنوان ثانوی ذکر میکنند:
ضـرورت و اضطـرار ،ضـرر و ضـرار ،عسـر و حـرج ،تقیـه ،مقدمـه واجـب و حرام ،اهـم و مهم ،امر و
نهی پدر ،نذر وعهد و قسم و( . ...همان ،ص)497

نقد و بررسی تعریف
اشکال به تعریف

ممکن است به این تعریف اینگونه اشکال شود که مصادیق عناوین اولیه و عناوین ثانویه را،
عنوان مشـخص مثل غصب ،کذب،
به روشـنی مشـخص نمیکند؛ یعنی طبق این تعریف ،یک
ِ
ایـذاء مومـن و ...هـم میتوانـد عنـوان اولـی باشـد و هـم عنـوان ثانـوی! توضیح این مطلـب در ضمن
چند مثال؛
مثال اول

شـخصی که فریاد زدن برایش ضرر دارد ،وقتی با صدای بلند اذان میگوید ،عمل او همزمان
چند عنوان دارد :عنوان فریاد زدن -عنوان ضرر -عنوان اذان گفتن و...
چگونـه از البلای ایـن عناویـن ،عنـوان «ضـرر» را عنوانـی عارضـی و موقـت ،و «اذان گفتـن» را
عنوانـی ثابـت و دائمـی فـرض میشـود؟ در حالیکـه بـا توجـه بـه این تعریـف ،میتوان گفـت« :فریاد
زدن» عنوان اولی است؛ چون عنوان ثابت این عمل است و با قطع نظر از حاالت عارضی ،بر این
عمل بار شده و درنتیجه «اذان گفتن» که موقتا بر آن عارض شده ،باید عنوان ثانوی باشد.
مثال دوم

گفتـه میشـود «کـذب» بـه عنـوان اولی حرام اسـت؛ اما اگر موجب اصالح ذات البین باشـد ،به
عنـوان ثانـوی مجـاز میشـود (همـان ،ص )497؛ امـا اشـکال ایـن اسـت کـه چگونه عنـوان «کذب»
ثابـت و ذاتـی فـرض شـده؛ امـا عنـوان «اصلاح ذات البیـن» متغیـر و عارضـی؟ در حالیکه برعکس
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آن نیـز متصـور اسـت؛ یعنـی میتـوان گفـت :مصالحـه بین افـراد ،دائما عنوان «اصلاح ذات البین»
را دارد و لذا عنوان اولی آن اسـت؛ ولی گاهی این مصالحه ،به وسـیله کذب ،محقق میشـود؛ لذا
عنـوان «کـذب» موقتـا بـر آن عـارض میشـود کـه در این هنگام« ،کـذب» عنوان موقـت و ثانوی برای
آن است.
در نهایت با توجه به این مثالها ،تعریف مذکور ابهام داشته و اولی یا ثانوی بودن یک عنوان را
دقیقا مشخص نمیکند.
پاسخ به اشکال

امـا اشـکال مطـرح شـده بـه تعریـف ،مبتنـی بـر ایـن اسـت که مصادیـق عناویـن اولیـه و ثانویه را
ثابت فرض شـود .به این معنا که هر عنوان ،باید برای همیشـه یا اولی باشـد و یا ثانوی .در حالیکه
اولـی و ثانـوی بـودن ،متغیـر و نسـبی اسـت؛ یعنـی یک عنوان ،ممکن اسـت به یک لحـاظ اولی و به
لحاظی دیگر ثانوی باشد.
توضیـح اینکـه هـر عنوانـی فـی نفسـه و به لحاظ موضـوع (معنون) خودش ،دائمی و همیشـگی
اسـت .مثلا :امـر پـدر ،نـذر ،حفـظ جـان ،اطاعـت والدیـن ،روزه ،سـرقت ،ایـذاء مومن ،حفـظ نظام،
نـگاه بـه نامحـرم ،کـذب ،شـاد کـردن مومـنّ ،
تأسـی بـه پیامبـر اکـرم ،اذان گفتـن ،کـذب ،اصلاح
ذات البیـن ،طـواف ،فـرار از جنـگ ،غصـب و ...همگـی بـرای موضـوع (معنـون) خودشـان دائمی و
همیشـگیاند ،لـذا عنـوان اولـی هسـتند .مثلا :فعـل نماز (ارکان یـازده گانه) دائما عنـوان «صالة» را
دارد و هیچگاه از این عنوان فارق نیست ،لذا این عنوان ،نسبت به این فعل ،عنوان اولی است؛
امـا بـر همیـن نمـاز ،گاهـی عنـوان غصـب ،ایذاء ،امر پـدر ،نذر یـا ...نیز منطبق میشـود .که این
انطبـاق ،دائمـی نیسـت بلکـه عارضـی و موقـت اسـت ،لـذا ایـن عناویـن ،نسـبت به نمـاز ،عناوین
ثانوی هستند.
یـا مثلا :عنـوان «اذان گفتـن» ،بـه لحـاظ معنون خـودش ،عنوانی دائمی و اولی اسـت؛ اما وقتی
عنوان «ایذاء مومن» را با اذان ،میسنجیم ،میبینیم گاه بر آن منطبق میشود و گاه نمیشود؛ لذا
«ایذاء» نسبت به اذان ،عارضی و ثانوی است .اگرچه همین «ایذاء» نیز به لحاظ معنون خودش،
عنوان دائمی و اولی است.

هیلوا ماکحا رب هیوناث ماکحا میدقت زا تائانثتسا

77

بنابرایـن تمامـی عناویـن فـوق الذکـر ،هرکـدام نسـبت بـه فعـل (معنـون) خودشـان ،دائمـی و در
نتیجـه عنـوان اولـی هسـتند و در عیـن حـال هر یک به لحاظ فعل دیگـر ،عارضی و موقت بوده و در
نتیجه عنوان ثانوی هستند.
بـا تبییـن معنای«عنـوان ثانـوی» ،معنـای حکـم ثانـوی نیـز کـه بـه دنبـال عنـوان ثانـوی ،بوجـود
میآیـد ،مشـخص میشـود .بـه ایـن ترتیـب کـه در یـک قضیـه شـرعی ،وقتـی یـک عنـوان ،موضـوع
حکم این موضوع اسـت به
یک حکم شـرعی قرار میگیرد ،آن حکم شـرعی دو حالت دارد؛ گاهی ِ

عنـوان خـودش؛ یعنـی دقیقـا ناظـر بـه همـان عنوانی اسـت کـه در موضوع ذکر شـده ،مثلا :در قضیه
«روزه واجب است» ،وجوب به لحاظ خود «روزه بودن» است؛ لذا این حکم را اولی مینامند.
و گاهـی حکـم ایـن موضـوع بـه لحـاظ عنوانـی دیگـر اسـت کـه در موضـوع اخـذ نشـده مثلا :در
قضیه «روزه حرام اسـت» حرمت به لحاظ «روزه بودن» نیسـت؛ بلکه به لحاظ مثال «ضرری بودن»
اسـت کـه ایـن عنـوان در موضـوع اخـذ نشـده؛ بلکه عنوانی عارضی برای روزه اسـت؛ لـذا این حکم
را ثانوی مینامند.
بنابرایـن ،حکـم غصـب ،نمـاز ،ایـذاء مومـن ،احتـرام والدیـن ،حفـظ نظـام ،نـذر ،امـر پـدر ...بـه
لحـاظ عناویـن دائمـی خودشـان؛ یعنی غصب بـودن ،نماز بودن ،ایذاء بـودن ،احترام بودن ،حفظ
نظـام بـودن ،نـذر بـودن ،امـر پـدر بـودن و ،...همگی حکم اولـی خواهند بود؛ اما اگر حکـم نماز ،نه به
لحـاظ «نمـاز بـودن» ،بلکـه بـه لحـاظ «غصـب بودن» (که عنـوان موقت و عارضی برای نماز اسـت)
بیان شود ،حکم ثانوی خواهد بود و گفته میشود «نماز حرام است به حکم ثانوی» .همچنین اگر
حکـم دروغ بـه لحـاظ اصلاح بـودن  -یـا حکم قیام کردن بـه لحاظ احترام والدین بودن بیان شـود،
همگی حکم ثانوی خواهند بود.
همچنین وقتی از «اشـتغال» سـوال شـود ،گفته میشـود به عنوان اولی مسـتحب اسـت؛ یعنی
به لحاظ «اشـتغال» بودن (که عنوان دائمی آن اسـت) مسـتحب اسـت؛ اما اگر حفظ نظام متوقف
بر آن باشـد ،به عنوان ثانوی واجب اسـت؛ یعنی اشـتغال ،به لحاظ «حفظ نظام» بودن (که عنوان
موقت و عارضی برای اشتغال است) ،واجب میشود .در عین حال اگر مستقیما در مورد «حفظ
نظـام» سـوال شـود (نـه از اشـتغال) ،هیچـگاه گفتـه نمیشـود بـه عنـوان ثانـوی واجـب اسـت ،بلکـه
گفته میشود :حفظ نظام به عنوان اولی واجب است.
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بـودن عناویـن ،امـوری نسـبی
بـا ایـن بیـان روشـن شـد کـه طبـق تعریـف مشـهور ،اولـی و ثانـوی ِ

هسـتند و نمیتـوان یـک عنـوان را مطلقـا ،اولـی یـا ثانـوی نامیـد؛ بلکه اولـی و ثانوی بودن بسـتگی به
چگونگی چینش آن در قضیه شرعی دارد.
در میان کلمات محققین نیز میتوان مویداتی برای نسبیت عناوین ثانویه پیدا کرد:
«اولیت و ّ
ّ
ثانویت» امور ى نسبى هستند .وقتى حکمى بر عنوانى از موضوعات بار میشود،
اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگرى لحاظ شود ،آن را حکم اولى مینامند؛ اما چنانچه
حکم یک عنوان که بر ذاتى رفت ه است ،با عنایت و فرض اینکه عنوان دیگرى نیز بر همین
ذات وجود دارد ،بار شود ،آن حکم ثانوى است( .یزدی ،،1364،ص)86

بنابـر ایـن میتـوان نتیجـه گرفـت کـه تعریـف مشـهور ،تعریفـی جامـع و مانع اسـت و ایـراد مطرح
شده ،قابل پاسخ میباشد.

معنایقید«یتغیربهاحکمه»
تعریـف عنـوان ثانـوی ،قیـد دیگـری نیـز
نکتـه دیگـری کـه قابـل ذکـر اسـت ایـن کـه مشـهور در
ِ
گنجانده اند و آن:
«قد یلحقها و یتغیر بها حکمه».
اگـر «یتغیـر بهـا حکمـه» قیـد احتـرازی باشـد (که ظاهـر تعریف هم همین اسـت) نـه توضیحی،
در ایـن صـورت مـراد ایـن اسـت که یک عنـوان برای اینکه اصطالحا «عنوان ثانوی» باشـد ،عالوه بر
عارضی و موقت بودن ،باید تغییر دهنده حکم نیز باشد.
توضیح در ضمن چند مثال:
مثال اول :غصب به عنوان اولی حرام است؛ اما اگر پدر ،امر به این غصب کرده باشد ،عنوان
«امـر پـدر» ،عنـوان عارضـی بـرای ایـن غصب اسـت؛ اما به دلیـل اینکه این عنـوان عارضی ،حرمت
غصب را تغییر نمیدهد ،اصطالحا عنوان ثانوی آن شمرده نمیشود و گفته نمیشود «غصب به
عنـوان ثانـوی واجـب اسـت» ،اگرچه همین «امر پدر» در بسـیاری موارد میتوانـد تغییر دهنده حکم
و در نتیجه عنوان ثانوی باشد.
مثال دوم« :استهزاء و تمسخر» به حکم اولی حرام است؛ اما اگر عنوان «ادخال سرور بر مومن»
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ثانوی آن محسوب نمیشود ،چون نمیتواند حرمت
بر آن عارض شود ،این عنوان عارضی ،عنوان ِ
تمسخر را بردارد ،لذا نمیتوان گفت« :تمسخر به عنوان ثانوی ،مستحب است».

وجه تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه
پـس از روشـن شـدن معنـای «عنـوان ثانـوی» و «حکـم ثانـوی» ،آنچـه بایـد در ادامه بررسـی شـود،
چگونگی و دلیل تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه است؛
اما به منظور کوتاه شدن بحث ،از میان احکام ثانویه (که همانطور که بیان شد ،بسیار متعدد
ً
هسـتند) صرفا به احکامیکه در فقه سیاسـی کاربرد بیشـتری دارند ،اکتفاء میکنیم .احکام مزبور
عبارتنـد از :الحـرج ،الضـرر ،رفـع اضطـرار و رفـع اکـراه .و بـا توجه به اینکهاین چهـار حکم ،از حیث
رابطهشان با احکام اولی ،به هم نزدیک هستند؛ لذا این احکام را ،در یک بحث مشترک و واحد،
پیش میبریم.
شهید صدر در ذیل بحث از قاعده «الضرر» ،چند وجه را برای تقدیم آن بر احکام اولیه ،مطرح
و بررسی کرده اند( .شهید صدر ،1417،ج ،5ص )508
قطعی بودن سند

تقدیـم ال ضـرر بـه خاطـر قطعـی بـودن سـند آن اسـت؛ چـون وقتی یـک دلیل ظنی السـند با یک
دلیل قطعی السند تعارض کند ،دلیل قطعی مقدم میشود.
اخص بودن

هرچند نسـبت بین قاعده ال ضرر با تک تک احکام اولیه ،عموم من وجه اسـت؛ اما هنگامی
که با مجموع ادله احکام اولیه مقایسه شود ،از آنها اخص است؛ پس بر آنها مقدم میشود.
لزوم لغویت

اگر همه احکام اولیه را بر قاعده ال ضرر مقدم کنیم ،دیگر موردی برای قاعده باقی نمیماند و
لغویت آن الزم میآید به خالف عکس .و اگر صرفا بعضی از احکام اولیه را بر قاعده مقدم کنیم،
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ترجیح بال مرجح خواهد بود؛ پس قاعده مطلقا مقدم میشود.
مطابقت با اصل برائت

بین اطالق قاعده و اطالقات احکام اولیه تعارض است؛ لذا تساقط میکنند و بعد از تساقط،
مرجع اصالة البرائة است که نتیجه اش مطابق با قاعده ال ضرر میشود.
امتنانی بودن

از آنجا که قاعده الضرر امتنانی است ،باید بر اطالقات سایر ادله مقدم شود.
حکومت

تقدیم قاعده بر احکام اولیه ،از باب حکومت است.
جمع عرفی

جمع عرفی ،اقتضاء میکند که احکام ثانوی مقدم شـوند .در نتیجه ادله احکام اولیه ،حمل
بر احکام اقتضایی میشوند( .آخوند خراسانی1430،ق ،ص)382
شهرت

در تنافی بین قاعده با احکام اولیه ،عمل کردن به قاعده ،شهرت دارد و شهرت مرحج است.
(خویی1419،ق ،ج ،3ص)512
البتـهایـن وجـوه ،محـدود بـه آنچـه ذکـر شـد ،نیسـت و ممکن اسـت با اسـتقراء به وجـوه دیگری
نیـز دسـت پیـدا کـرد؛ امـا از میـان اقـوال مذکـور ،مشـهور فقهـا قائـل بـه حکومت ادلـه احـکام ثانویه بر
احکام اولیه میباشد (سیستانی ،بیتا 233 ،و مکارم شیرازی1411،ق ،ج ،1ص  )79؛ لذا در این
تحقیق ،بحث را بنابر نظر مشهور ،پیش میبریم.
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استثنائات از تقدیم احکام ثانویه
آنچـه در ادامـه بایـد روشـن شـود ایـن اسـت ک ه آیا احکام ثانویـه ،بر تمام احـکام اولیه حاکمند و
تمـام احـکام را بـدون اسـتثناء مرتفـع میکننـد؟ هـدف بخش حاضر ،پاسـخ به این ابهام اسـت که
عسـر وحـرج و ضـرورت و ...اگـر چـه فـی الجملـه بـر احـکام اولیـه مقـدم اند؛ امـا کدام یـک از احکام
اولیه حتی با تحقق ضرورت و حرج و ضرر نیز برداشته نمیشوند؟
ایـن بحـث در فقـه سیاسـی کاربـرد فراوانـی دارد و میتوانـد پاسـخ امثـال سـواالت ذیل را روشـن
کند:
آیـا میتـوان بـه خاطـر ضـرورت یـا حرج ،محرماتـی مثل :پرداخـت و دریافت ربا ،شـکنجه متهم
بـرای اعتـراف ،تـرک حـدود و قصـاص ،اسـتفاده از سلاحهای کشـتار جمعـی ،عهد شـکنی ،ظلم،
قتل و ...را مرتکب شد؟
بررسی کلمات فقها نشان میدهد که اگر چه احکام ثانویه را فی الجمله بر احکام اولیه مقدم
میدانند؛ اما اذعان دارند کهاین تقدیم ،دائمیو همیشگی نیست؛ بلکه استثناهایی دارد .مثال:
هیـچ فقیهـی «زنـا بـه ذات بعـل» را بـر کسـی که ترک آن برایش حـرج دارد ،مباح نمیشـمرد ،لذا الزم
است ضابطه و مال ک این مستثنیات روشن شود.
بـا تتبـع در کلمـات فقهـا ،چهـار نظریـه در ایـن بـاب یافت شـد .نظریاتـی در مورد اینکـه احکام
ثانویه ،کدامیک از احکام اولیه را نمیتوانند بردارند؟
نظریه اول :احکامی که علیت شان تامه باشد

آخوند خراسانی تصریح میکند که اگر در مورد یکی از احکام اولیه ،احراز کنیم که علیتاش،
تامه است نه اقتضایی ،آن حکم ،بر حکم ثانوی ،مقدم میشود .به عبارت ایشان توجه بفرمایید:
ن األولیة اقتضائی یمنع عنه فعال ما عرض علیها
ت للعناوی 
ن الثاب 
«إنه یوفق بینهما عرفا بأ 
من عنوان الضرر بأدلته کما هو الحال فی التوفیق بین سائر األدلة المثبتة أو النافیة لحکم
األفعال بعناوینها الثانویة و األدلة المتکفلة لحکمها بعناوینها األولیة.
نعم ربما یعکس األمر فیما أحرز بوجه معتبر أن الحکم فی المورد لیس بنحو االقتضاء بل
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بنحو العلیة التامة( .یکون بنحو الفعلیة مطلقا أو باإلضافة إلى عارض دون عارض بداللة
ال یجوز اإلغماض عنها بسبب دلیل حکم العارض المخالف له فیقدم دلیل ذاک العنوان
على دلیله»( .آخوند خراسانی1430،ق ،ص)383

یعنی باید بین احکام اولیه و ثانویه به این ترتیب جمع کرد که احکام اولیه ،اقتضایی هستند
و اگـر عناویـن ثانویـه بـر آنهـا بار شـوند ،مانع از فعلیت آنها میشـوند .بله! اگر بـه وجهی معتبر ،احراز
شـود کـه حکـم اولـی،علیتـش اش تامـه اسـت نـه اقتضایـی ،در آن صـورت ایـن مسـأله بـر عکـس
میشود و حکم اولی مقدم میشود بر حکم ثانوی.
نظریه دوم :احکامی که فوق العاده مهم باشند

امام خمینی؟هر؟ تصریح میکند که بعضی از احکام اولیه ،اهمیت شان به قدری زیاد است
کـه شـارع بـه هیـچ عنـوان ،راضـی بـه ترک آنها نیسـت .ادله ثانویـه از چنین احکامی انصـراف دارد و
این احکام را مرتفع نمیکنند .ایشان میفرمایند:
«امثال حدیث نفی ضرر و حرج و ادله تقیه ،علی االطالق بر احکام اولیه مقدم نیستند و
فقط هنگامیبر آنها مقدم میشوند که حکم اولی ،اهمیت اش در حدی نباشد که شارع
به هیچ وجه راضی به ترک آن نباشد ،به خالف قتل پیامبر یا امام ،تخریب قبور ائمه اطهار،
سبی زنان و فرزندان مومنین و خوار کردن آنها و مثل تاویل و تفسیر قرآن ،مطابق مذاهب
ملحدین و ...و این به خاطر انصراف ادله احکام ثانوی ،نسبت به احکام اولیهاین چنینی
است( .امام خمینی1418،ق ،ج ،3ص 617-616و قریب به این مضمون؛1410ق ،ج،1
ص )65

و در جایی دیگر میفرماید:
«اگرچه ادله تقیه و نفی حرج و رفع ،حاکم اند بر ادله محرمات و واجبات؛ اما میتوان قائل
به استثنای برخی از محرمات و واجبات بسیار مهم شد .مثل :تخریب کعبه و مشاهد
مشرفه ...و مثل :مردود دانستن اسالم و قرآن و یا تفسیر آن به گونهای که موید الحاد و
موجب فساد مذهب شود و غیر اینها از محرمات بزرگ .و این بسیار از مذاق شارع دور
است که بگوییم ،به مجرد تحقق عنوان حرج ،یا اضطرار ،یا اکراه ،یا ضرر ،یا تقیه ،اینها
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بر چنین محرمات بزرگی حاکم میشوند ...؛ لذا ظاهر این است که در امثال این عظائم،
مرجع تزاحم است ،نه حکومت( . .امام خمینی1410،ق ،ج ،2ص)178
نظریه سوم :احکامی که رفعشان خالف امتنان باشد

بر اساس این نظریه ،از آنجا که احکام ثانویه مثل الحرج ،امتنانی هستند؛ لذا احکام اولیهای
ّ
کـه رفعشـان خلاف امتنـان اسـت ،مثـل :محرمـات موکـد و آنچـه از اکبـر کبائـر هسـتند را ،مرتفـع
نمیکنند.
اگرچه ادله ال حرج ،اطالق دارند؛ لکن بناء فقها و اصحاب بر عمل و اخذ به این اطالق
نیست ...؛ چرا که ترک حرام در غالب محرمات کبیره ،مثل :زنا به ذات بعل و امثال آن ،ال
اقل برای برخی اشخاص ،حرج دارد .در حالیکه شکی در این نیست که هیچ فقیهی فتوا
به جواز این محرمات را نمیدهد .و شاید ّ
سر آن این باشد که این احکام ،از باب لطف و
امتنان بر بندگان وضع شده اند؛ در حالیکه اجازه ارتکاب این محرمات بزرگ و انداختن
مکلفین در مفسده عظیم آن ،خالف امتنان است( . .بجنوردی1419،ق ،ج ،1صص 265
و )222
نظریه چهارم :احکامی که نسبت به احکام ثانویه ،اهم باشند.

برخـی فقهـا معتقدنـد کـه بازگشـت بسـیاری از عناویـن ثانویـه بـه بـاب تزاحـم و باب اهـم و مهم
اسـت؛ لـذا اگـر حکـم اولـی ،نسـبت بـه حکـم ثانـوی اهمیـت بیشـتری داشـته باشـد ،بر حکـم ثانوی
مقدم میشود:
«میتوان گفت :مستثنیات کذب و غیبت ،به باب اهم و مهم باز میگردد؛ همچنین
قاعده ضرورت و اضطرار و ضرر و ضرار و تقیه .که در همه این موارد ،امر دائر بین دو
مصلحت است و این دو مال ک تزاحم میکنند؛ لذا باید به هر کدام که اقوی است ،اخذ
کرد .بنابر این بسیاری از عناوین ثانویه ،به قاعده اهم و مهم و تزاحم باز میگردند( . .مکارم
شیرازی1425،ق ،ص)501
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نکته

تفـاوت نظریـه چهـارم بـا نظریـه دوم در ایـن اسـت کـه در نظریـه دوم ،تنهـا محرمات بسـیار بزرگ
کـه تعدادشـان معـدود اسـت اسـتثناء میشـوند؛ امـا طبـق نظریـه چهـارم ،بایـد بیـن همـه محرمـات
(نـه فقـط محرمـات بـزرگ) ،از یـک طـرف و بین احـکام ثانویه ،اهم و مهم کرد .کـه طبق این نظریه،
ممکن است دامنه وسیع تری از محرمات استثناء شوند.
در مجموع اگر بخواهیم این نظریات را جمع کرده و به هم نزدیک کنیم ،میتوان گفت :احکام
ثانویـه ،رافـع احـکام اولیـه هسـتند؛ مگـر در مـوارد معـدودی که علم داشـته باشـیم علیت شـان تامه
اسـت و اهمیـت شـان بـه قـدری زیاد اسـت کـه ترک آنها خالف امتنان بوده و شـارع بـه هیچ عنوان
راضی به ترک آنها نیست.
حال وظیفه فقیه و حاکم آن است که با مراجعه به ادله شرعی ،احکامیکه محکوم ادله ثانویه
واقع نمیشوند را پیدا کند .که از جمله آنها مواردی است که امام خمینی؟هر؟ ،به آنها اشاره کرده
بودنـد .مثـل :قتـل پیامبـر یـا امـام ،تخریب قبور ائمه اطهار ،تجاوز به زنـان مومن ،گمراه کردن مردم،
تاویل و تفسیر قرآن طبق مذاهب ضاله و( . ...امام خمینی1418،ق ،ج ،3صص)617-616
امـا مهمتـر از ایـن مصادیـق ،مصادیقـی هسـتند کـه در فقه سیاسـی کاربرد دارند؛ یعنی کشـف
آن دسـته از احکامـیکـه حاکـم اسلامیحتـی در صـورت بـروز اکـراه ،حـرج ،ضـرر و اضطـرار و تقیـه
نیـز حـق نـدارد دسـت از اجـرای آنهـا بـردارد .و ایـن کار میسـر نیسـت؛ مگر بـا مراجعه به لسـان ادله و
تاکیدات شارع و ارتکازات متشرعه ،برای کشف میزان اهمیت برخی از احکام اولیه.

بیان چند نکته
نکته اول :تحقق عنوان ثانوی ،برای شخص حا کم یا عموم مردم

وقتـی صحبـت از اضطـرار ،حـرج ،اکـراه و ضرر میشـود ،گاهی مراد اضطرار و حرجی اسـت که
فقـط بـرای شـخص حاکـم ،الزم آمـده و گاهـی مـراد اضطـرار و حرجـی اسـت کـه عموم مـردم را در بر
گرفته است .به همین جهت باید بین مستثنیات این دو نیز فرق گذاشت؛ یعنی ادله ثانویه ،گاهی
بـه لحـاظ اضطـرار یـا اکـراه شـخصی( ،آنگونـه کـه امـام خمینـی«ره» گفتنـد) ،از بعضـی محرمـات،
انصراف دارند؛ اما به لحاظ اضطرار یا اکراه عمومیممکن اسـت چنین انصرافی نداشـته باشـند؛
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بلکه رافع آن محرمات باشند .به طور مثال :حرمت قتل به خاطر اضطرار یا تقیه شخصی برداشته
نمیشود؛ در حالیکه برخی فقها فتوا داده اند که در جنگ ،اگر دشمن ،مسلمانی را سپر خود قرار
داد ،در صورت ضرورت ،کشـتن آن مسـلمان جایز اسـت( .شـیخ طوسـی1387،ق ،ج ،2ص  9و
ابـن ادریـس حلـی1410،ق ،ج ،2ص  )8و منشـاء ایـن تفـاوت در انصـراف ،ارتـکازات عرف اسـت.
یعنی در عین حال که رفع حرامهای بزرگ ،به خاطر حرج شخصی ،یا ضرر و اکراه و تقیه و اضطرار
شـخصی ،دور از ذهـن و فهـم عـرف اسـت؛ امـا رفـع بعضـی از همیـن محرمـات بزرگ بـه خاطر حرج
عمومـی،یـا ضـرر عمومـی،یـا اکـراه و تقیـه و اضطـرار عمومی ،دور از فهـم عرف نبوده؛ لـذا ادله از آن
منصرف نیستند .البته حتی در حرج و اضطرار عمومینیز این ادله از معدودی از محرمات بسیار
بسیار بزرگ ،منصرف هستند .به عنوان نمونه میتوان گفت :قاعده نفی سبیل در اسالم به قدری
مهم است که شارع به هیچ عنوان راضی به ترک آن نیست؛ لذا مثال ،اگر دشمن بخواهد به وسیله
تحریم اقتصادی ،یک کشـور اسلامی را تحت سـلطه خود در آورد ،حتی اگر تحریم منجر به حرج
عمومیشود ،باز این حرج ،نمیتواند حرمت تسلط کافر بر مسلمان را بردارد.
نکته دوم :واحد یا متعدد بودن مصادیق حکم اولی
ً
الزم به ذکر اسـت که عرفا ،محرمات کوچک ولی متعدد ،در حکم محرمات بزرگ میباشـند.

یعنـی اگرچـه ادلـه ال حـرج و ...محرمات عادی را رفع میکنند؛ اما همین محرمات عادی وقتی به
تعـداد کثیـر محقـق شـوند ،ایـن ادله قـادر به رفع آنها نخواهند بود .مثال ،اگـر حاکم برای حفظ جان
خود یا خانوادهاشَ ،
آسیب جزئی به
مکره و مجبور به امضای یک قرار داد ننگین شود ،که موجب
ِ
میلیونها نفر شـود ،یا مثال حاکم مکره یا مضطر به اسـتفاده از بمب شـیمیایی ضعیف شـده ،شـود
کـه منجـر بـه بیمـاری هـزاران بـی گناه میشـود ،این کار مجاز نخواهد بود؛ چرا کـه ادله ال ضرر وغیر
آن ،از این گونه گناهان متعدد نیز انصراف داشته و رافع آنها نخواهند بود.
نکته سوم :پیشگیری از عروض عناوین ثانوی

بر حاکم اسالمیالزم است در مرحله اول تالش کند حتی المقدور ،احکام اولیه شرع را اجراء
کـرده و در صـورت امـکان ،از تحقـق عناویـن ثانویـه که موجب ترک بخشـی از احکام اولیه میشـود
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جلوگیـری کنـد .در واقـع وظیفـه حکومـت ایـن اسـت کـه ماهرانه ،موضوعـات و مسـائل جامعه را بر
احکام و قوانین اولیه شرع منطبق کند ،به گونه ای که اجرای هیچ یک از آنها منجر به ضرر یا حرج
نشود و هیچ گاه اضطرار و اکراه ،حکومت را مجبور به ترک یک حکم شرعی نکند.
و در مرحلـه دوم ،قبـل از حاکـم نمـودن ادلـه ثانویـه ،حکومـت اسلامی موظـف اسـت در احـراز
صغـرای حکـم ثانـوی دقـت و حساسـیت ،بـه خـرج دهـد و صرفا به گمـان اینکه اجـرای فالن حکم
اولی شـرعی ،منجر به عسـر و حرج و ضرر و ...میشـود ،یک حکم شـرعی اولی را زیر پا نگذارد .به
خصوص در نظام سیاسی که با اموال و اعراض و نفوس مردم سر و کار دارد.

جمعبندیونتیجهگیری
به طور خالصه میتوان نتیجه گرفت ،بر حاکم اسالمی الزم است در مرحله اول ،مانع از تحقق
عناویـن ثانویـه و نهایتـا تـرک احـکام اولیـه شـود و در مرحلـه بعـد ،بـه دقـت ،تحقق عناویـن ثانویه را
بـه لحـاظ صغـروی ،بررسـی کنـد .چـه بسـا در شـرایطی کـه گمـان تحقـق حـرج و ضـرر و ...هسـت،
اساسا تحقق عنوان ثانوی ،موهوم و غیر حقیقی باشد .و با توجه به اینکه در این دو مرحله ،بحث
ی و فقهـی؛ لـذا بـر حاکـم اسلامی الزم اسـت ایـن دو مرحلـه را بـا
مصـداق شناسـی اسـت نـه حکمـ 
تبادل آراء و مشورت با صاحب نظران ،انجام دهد.
اما اگر نهایتا ،شرایط ،منتهی به عروض عناوین ثانویه شد ،بنابر قول مشهور ،ادله احکام ثانویه
حاکـم انـد بـر ادلـه احـکام اولیـه؛ اما در عین حال این حکومت دائمینیسـت؛ یعنـی احکام ثانویه
اولی بسـیار مهم ،اسـتثناء
علـی االطلاق نمیتواننـد رافـع همـه محرمات اولی باشـند؛ بلکه احکام ِ
شـدهاند و ایـن مسـتثنیات بـه لحـاظ اینکـه عناویـن ثانویه برای شـخص حاکم یا بـرای عموم مردم
پیدا شده است ،متفاوت میباشد.
فقیه حاکم ،بررسـی ادله شـرعی و تشـخیص درجه اهمیت احکام اسـت ،تا
که وظیفه اصلی ِ
اولی مورد نظر ،جزء احکام اولیه بسیار بسیار مهم است ،آنرا اجرا کند و لو بلغ ما بلغ؛
اگر آن حکم ِ

اما اگر آن حکم اولی ،جزء احکام عادی باشد ،آنرا به دلیل عروض عناوین ثانوی ،موقتا ترک کرده
و کنار بگذارد.
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