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فقــه اســام آنــگاه کــه اداره زندگــی فــرد و جامعــه را - بــا آن 

ــازد،  ــر می س ــح نظ ــوع - مطم ــی و تن ــتردگی و پیچیدگ گس

ــور  ــن همانط ــد، و ای ــژه می یاب ــی وی ــازه و کیفیت ــی ت مباحث

کــه نظــام اســامی را از نظــر مقــررات و جهــت گیــری 

ــز  ــی می ســازد، حــوزه فقاهــت را نی ــازش، غن ــورد نی هــای م

جامعیــت و غنــا می بخشــد.
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اشاره

با  ایران  در  اسامی  دولت  و  نهضت  تقویم  و  که حدوث  همانطور 
والیت عالمی ربانی و فقیهی جامع رقم خورد، بقاء و رشد آن نیز 
انقاب  بزرگوار محقق شده است. در چله دوم  آن  در والیت وارث 
الوارف(  اسامی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )ادام اهلل ظله 
نقشه راه کشور را برای رسیدن به تمدن بزرگ اسامی در بیانیه گام 

دوم ترسیم و وظیفه همگان را معّین فرموده اند. 
امید است نهاد مقدس حوزه علمیه با حرکتی جهادگونه بر اساس 
نصب  به  نسبت  بلندتری  گام های  السام،  علیهم  بیت  اهل  فقه 
العین قرار دادن و پردازش علمی منویات معظم له برداشته، افق، 
اسامی  تمدن  به سمت  در جهت حرکت  را  اهداف خود  و  راهبرد 

تنظیم کند.
این جهاد و حرکت علمی در تاریخ تشیع تازگی ندارد؛ فقهای عظام 
همواره  فداه(  )ارواحنا  حجت  حضرت  والیت  سایه سار  در  شیعه 
توانسته اند با اتکا بر گنجینه  های بی  پایان فقه جعفری )علیه السام( 
با توجه به اقتضائات و نیازهای هر دوران، پاسخگوی مسائل زمانه 
باشند. در دوران کنونی غموض و سعه ارتباطات و ظهور ظواهر نو 
در تمدن انسانی باعث شده موضوعات، حائز ابعاد و قیود متنوعی 
این  در  اسامی  شکوهمند  انقاب  طلوع  که  این  بر  عاوه  شوند. 
فقه  اساس  بر  اداره حکومت و جامعه  لزوم  و  عاَلم  تاریخ  از  برهه 
فقهای سلف  آنچه  به  نسبت  را  مقدس شیعه، طبیعت موضوعات 
درک کرده  اند از جهاتی پیچیده تر کرده است. این غموض و دگرگونی 
باعث شده تراث عظیم فقه سلف علیرغم سعه محتوایی، دقت های 
صورتی  در   ،... و  دوره  هر  نیازهای  به  نسبت  گویی  پاسخ  رشیقه، 
برای  نگیرد  صورت  آن  در  شکلی  تحول  و  محتوایی  توسعه  ای  که 
استنباط احکام موضوعات در این دوران کافی نباشد. توسعه  ای که 
بر اساس نظرگاه امام خمینی )رضوان اهلل تعالی علیه( باید با روش 
و  بدیل  به نقش بی  اینجا می  توان  از  پذیرد.  فقه جواهری صورت 

وظیفه سنگین روحانیت انقابی در تخاطب با دنیای جدید و مرتفع 
بحمداهلل  برد.  پی  دین  پژوهی  و  دین  محیط  در  آن  نیازهای  کردن 
در حال حاضر شاهد آن هستیم که نسل  هایی از طاب و فضای 
با تلّقی جامع نسبت به  پا به عرصه گذاشته  اند که  نوآور  عمیق و 
سنت علمی حوزه و تقّید به آن و با آگاهی نسبت به اقتضائات و 
از  این نسل  به جلو حرکت می  کنند. ظهور  روز مجاهدانه  امکانات 
روحانّییون بشارت می  دهد که آرمان انقاب اسامی در تحقق تمدن 

بزرگ اسامی بر مبنای حقایق ناب شیعی به وقوع بپیوندد.
وجود  ُیمن  به  )علیه السام(  حسن  امام  دارالعلم  علمّیه  حوزه 
اساتیدی از همین نسل، توفیق دارد زمینه پرداختن به مسئله های 
فقهی ناشی از موضوعات نوپدید را در بستر رویداد »مناط« فراهم 
آورد و آراء و نظریات ارزنده ایشان و دیگر اساتید زبده را در این باره 
حل  راه  جستجوی  بر  عاوه  حاضر  تاش  کند.  ارائه  و  جمع  آوری 
مسائل جدید، به دنبال آن است که دغدغه پرداختن به چالش  های 
کشور را در حوزه  های علمّیه و در بین فضای انقابی تقویت کند تا 
ان  شاءاهلل شرط الزم حل آنها که همانا حرکت کاروانی جامعه فقهی 

در مسیر والیت است را در حد بضاعت محقق کند.
ویروس  شیوع  از  ناشی  مسائل  به  ناظر  ويژه نامه ای  راستا  این  در 
منحوس کرونا گردآوری و تدوین شده است. این مجموعه بیشتر در 
صدد ارائه صورت  بندی فقهی مسائل است؛ لذا برای ارائه راه حل های 

نهایی پژوهش  های بیشتری مورد احتیاج است.
ضمن تشکر از اساتید معزز و همه پژوهشگران و عزیزان همکار، از 
تمام علما، صاحب  نظران و محققان محترم تقاضا داریم انتقادات و 
پیشنهادات خود را درخصوص مطالب این  مجموعه با ما در میان 

بگذارند.
محمدعلی برکتین

سخن آغازین
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بــر  اتــکا  بــا  شــیعه  فقهــای 
فقــه  بی پایــان  گنجینه هــای 
در  توانســته اند  علیه الســام  جعفــری 
دوران هــای مختلــف بــا توجــه بــه اقتضائــات 
و نیازهــای زمانــه پاســخگوی مســائل فقهــی 
و  پیچیدگــی  کنونــی  دوران  در  باشــند. 
گســترده شــدن ارتباطــات و ظهــور پدیده های 
نــو در تمــام زمینه هــای انســانی باعــث شــده 
ــود  ــاد و قی ــز ابع ــات حائ ــا موضوع ــت ت اس
بســیار متنوعــی شــوند. مضــاف بر ایــن ظهور 
انقــاب اســامی در ایــن برهــه از تاریــخ 
جهــان و داعیــه اداره حکومــت و جامعــه بــر 
اســاس فقــه شــیعی، طبیعــت موضوعــات را 

از جهاتــی دگرگــون کــرده اســت. در خصــوص 
پیامدهــای ایــن پیچیدگــی و دگرگونــی بایــد 
توانایی هــای  در  کــه  صورتــی  در  گفــت 
بالفعــل فقــه ســلف روزآوری جــدی صــورت 
نپذیــرد، اســتنباط احــکام در گســتره  وســیع 
موضوعــات پیــش رو بــا مشــکل مواجــه 

خواهد شد. 

می تــوان گفــت آغــاز تامــل و بررســی از 
مســئله عینــی و موضــوع شناســی دقیــق و 
ــه  ــا ماحظ ــری ب ــه جواه ــه فق ــه آن ب عرض
قواعــد و اصــول کلــی حاکــم بــر آن راهبــردی 
راهگشــا در مواجهــه بــا مســایل جدید اســت. 

چالش های فقهی کرونا
اشاره

ــت؛  ــر اس ــی پیچیده ت ــب کم مطل
حفــظ انفــس یــک ضلــع از مســئله 
صدمــات  دیگــر  ضلــع  اســت، 
ــور  ــه کش ــه ب ــت ک ــادی اس اقتص
و مــردم بواســطه اعــام شــرایط 
ایــن  می شــود.  وارد  اضطــراری 
وضعیــت  تنهــا  نــه  صدمــات 
اقتصــادی کنونــی کشــور را متزلــزل 
ــار  ــد بلکــه ممکــن اســت آث می کن
تمدنــی و تاریخــی بــرای نســل های 

ــد. ــته باش ــی داش ــده در پ آین

رهیافتی بر
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عنــوان محســن، آنچــه در فقــه ذیــل ایــن قاعده 
مطــرح شــده ناظــر بــه احســان های فــردی 
بــوده و تســری آن بــه جمــع و جامعــه نیازمنــد 
بازنگــری در چارچــوب نظــری قاعــده اســت. بــه 
ایــن دو دلیــل جــواز یــا عــدم جــواز اســتفاده از 
ایــن قاعــده و کیفیــت آن مباحثــات عمیــق و 
ــق  ــر ســو تطبی ــد. از دیگ ــه داری را می طلب دامن
ایــن قاعــده بــر وضعّیــت کنونــی دولــت و 
بکارگیــری آن بــرای حــل چالش هــای ملــی بــه 

ــاج دارد. ــی احتی ــی جامع موضوع شناس

ــض  ــی مح ــی های فقه ــا بررس ــه اینه ــا هم ام
می باشــد؛ آنچــه مــا در مقــام عمــل بــا آن 
روبــرو هســتیم ایــن اســت کــه فقــه یــک بعــد 
از برنامــه عملیاتــی و الگــوی اجرایــی مواجهــه 
بــا ایــن ویــروس اســت. فلســفه، علوم انســانی، 
ــع ابعــاد  ــت مناب ــی و محدودّی ملزومــات اجرای
دیگــری هســتند کــه در هماهنگــی و انســجام 
ــئله را  ــن مس ــردازش ای ــکان پ ــر ام ــا یکدیگ ب
فراهــم می کننــد. کرونــا پدیده ایســت کــه از 
مرحلــه اپیدمــی گذشــته و تبدیــل بــه پاندمــی 
ــر  ــاوه ب ــی ع ــده. پاندم ــی ش ــطح جهان در س
مــرگ و میــر دارای عــوارض روانــی، اجتماعــی، 
ســطح  در  اقتصــادی  و  سیاســی  امنیتــی، 
ــق  ــات عمی ــت. مطالع ــل اس ــور و بین المل کش
ــده از منظرهــای  ــن پدی ــاره ای ــه ای درب و نوآوران
مختلــف صــورت گرفتــه اســت، ایــن ویژه نامــه 
ــه بررســی های فقهــی پیرامــون ایــن مســئله  ب
ــه  ــوزه علمی ــاتید ح ــط اس ــه توس ــردازد ک می پ
امــام  بــا محوریــت مــدرس دارالعلــم  قــم 
ــت.  ــده اس ــام ش ــام( انج ــه الس ــن )علی حس
ــدی  ــت صورت بن ــب در جه ــا اغل ــن تاش ه ای
ــل  ــه راه ح ــرای ارائ ــده و ب ــام ش ــائل انج مس

نهایــی آنهــا پژوهش هــای بیشــتری نیاز اســت.

بدینوســیله از تمــام علمــا، صاحب نظــران و 
ــادات و  ــم انتق ــا داری ــرم تقاض ــان محت محقق
ــه  ــن ویژه نام ــود را خصــوص ای پیشــنهادات خ

ــد. ــان بگذارن ــا در می ــا م ب

و اهلل یقول الحق و هو یهدی السبیل

امنیــت بهداشــتی متحمــل می شــود و ســوء 
اســتفاده ســودجویان از ایــن وضعیــِت خــارج 
ــراه دارد. ــه هم ــادی را ب ــه زی ــادل هزین از تع

حــال فقــه بــا چــه ماکاتــی می بایســت بیــن 
ــا تعــارض حکــم  ایــن دو جهــت تزاحــم و ی
ــده ال  ــد قاع ــه مانن ــد فقهی ــا قواع ــد؟ آی کن
ضــرر و ســلطنت ســعه کافــی بــرای حــل این 

ــد؟ مســئله را دارن

نظــر می رســد  بــه  کــه  پاســخی  اولیــن 
ایــن اســت کــه بررســی تمــام آســیب ها 
و ملزومــات دو طــرف ایــن معادلــه بــه 
بــه  نهایتــًا  و  شــده  واگــذار  کارشناســان 
ــد در  ــه دســت می دهن ــان ب ــه آن ــدی ک برآین

بــاب تزاحــم و بــا اولویــت دادن طــرف اهــم 
شــرعیت داده شــود. امــا اگــر برآیندگیــری و 
ســنجیدن ارزش و وزن هــر کــدام از عناصــر 
داخــل در مســئله وابســته بــه اصــول و مبانی 
فقهــی، حقوقــی، اخاقــی و ِحکمــی بــوده و 
کارشناســان شــانّیت تــدارک آنهــا را نداشــته 

ــرد؟ ــد ک باشــند چــه بای

دوم: محــدوده مســئولّیت مدنــی دولــت 
ــق  ــردم از طری ــه م ــه ب ــی ک ــال صدمات در قب
ــه  اعــام شــرایط اضطــراری وارد می شــود. ب
دیگــر ســخن آیــا دولــت و حاکمیــت در قبــال 
ضررهایــی کــه بــه مــردم از ایــن طریــق وارد 
ــات متعــددی  می شــود ضامــن اســت؟ نظرّی

در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه همگــی پاســخ 
ایــن مســئله را در گــرو قبــول شــخصّیت 
ــان  ــده احس ــد. قاع ــت می دانن ــی دول حقوق
ــرای  شــاید مهم تریــن قاعــده ای باشــد کــه ب
حــل ایــن مســئله عنــوان می شــود. امــا 
عــاوه بــر تفــاوت در مبانــی فقهــا در صــدق 

ــر بعــد  ــه عــاوه ب ــن مســائل ک ــه ای از جمل
فــردی بصــورت گســترده ای ابعــاد اجتماعــی، 
ــی را  ــانه ای متنوع ــی و رس ــی، امنیت حکومت
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــش ش ــه، چال در برگفت

اســت. 

در ادامــه مختصــرًا بــه دو مســئله فقهــی کــه 
ــود  ــی می ش ــروس متمش ــن وی ــیوع ای از ش

می پردازیــم:

اول: موضــوع قرنطینــه در نــگاه ابتدایــی 
تعــارض و یــا تزاحــم قاعــده ال ضــرر بــا 
قاعــده ســلطنت فــرد بــر امــوال و نفــس خود 
را در پــی دارد. بدیــن معنــی کــه فــرد بــا چــه 
توجیــه فقهــی بــه خاطــر جلوگیری از شــیوع 

ویــروس از آزادی هــای فــردی خــود محــروم 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــخ ابتدای ــود؟ پاس می ش
حفــظ نفــوس نســبت بــه باقــی امــور کــه از 

ــت دارد.  ــد اولوی ــال می باش ــه آن م جمل

ــر اســت؛ حفــظ  امــا مطلــب کمــی پیچیده ت
ــع  ــت، ضل ــئله اس ــع از مس ــک ضل ــس ی نف
دیگــر صدمــات اقتصادی اســت که به کشــور 
ــراری  ــرایط اضط ــام ش ــطه اع ــردم بواس و م
ــن اســت  ــه ممک ــی ک وارد می شــود. صدمات
ــه از  ــتری نســبت ب ــه بیش ــب هزین ــه مرات ب
ــرای کشــور  دســت رفتــن عــده ای از مــردم ب
بــه همــراه داشــته باشــد. ایــن صدمــات نــه 
ــی کشــور را  ــت اقتصــادی کنون ــا وضعی تنه

ــار  ــت آث ــن اس ــه ممک ــد بلک ــزل می کن متزل
تمدنــی و تاریخــی بــرای نســل های آینــده در 
پــی داشــته باشــد. پیامــد مهم ایــن وضعّیت 
ــی  ــی کاری گســترده و آســیب های اجتماع ب
ناشــی از آن  اســت کــه آمــار اعتیاد، بــزه کاری 

ــرد. ــاال می ب ــونت را ب و خش

در طــرف دیگــر معادلــه امــا عــاوه بــر مــرگ 
ــای  ــهروندان، هزینه ه ــدادی از ش ــر تع و می
پزشــکی درمــان مبتایــان، هزینــه هــای 
حفــظ ســامتی و پیشــگیری بیمــاری در 
دیگــران و آثــار روانــی شــیوع ایــن ویــروس 
کــه در بســتر رســانه های نویــن بصــورت 
تصاعــدی افزایــش می یابــد و ... جملگــی 
باشــد.  داشــته  ضــرر  عنــوان  می توانــد 
همچنیــن فشــارهای سیاســی کــه حاکمّیــت 
بــه دلیــل ُشــبهه اهمــال کاری در تامیــن 

ایــن  ذیــل  فقــه  در  آنچــه 
ــه  ــر ب ــده ناظ ــرح ش ــده مط قاع
و  بــوده  فــردی  احســان های 
ــه جمــع و جامعــه  تســری آن ب
ــوب  ــری در چارچ ــد بازنگ نیازمن

نظــری قاعــده اســت.
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ُكْم  ِرَبـاِط اْلَخْيـِل ُتْرِهُبـوَن ِبِه َعُدوَّ اللَّـِه َو َعُدوَّ
اللَّـُه  َتْعَلُموَنُهـُم  اَل  ُدوِنِهـْم  ِمـْن  آَخرِيـَن  َو 
َيْعَلُمُهـْم َو َمـا ُتْنِفُقـوا ِمْن َشـيْ ٍء ِفي َسـِبيِل 

اللَّـِه ُيـَوفَّ ِإَلْيُكـْم َو َأْنُتـْم اَل ُتْظَلُمـوَن"

در آیه شـریفه ۶0 سـوره مبارکه انفال دسـتور 
جایـی  تـا  را  خـود  قـدرت  کـه  شـده  داده 
تقویـت کنیـد کـه دشـمنان و منافقیـن از 
روی تـرس، از جنگیـدن بـا شـما پشـیمان 
بشـوند. بـا توّجـه بـه اطـاق این آیـه در امر 
توانائـی،  و  قـّوت  ابعـاد  تقویـت همـه  بـه 
می تـوان بـه آن بـرای اثبـات وجـوب تولیـد 
قـدرت بیولوژیـک و سـاحهای میکروبـی و 
شـیمیایی و... اسـتناد کـرد. در ایـن صـورت 

ساحهای بیولوژیک را مورد بررسی قرار 
خواهیم داد.

1. جواز استفاده از سالحهای بیولوژیک

سـه دلیل برای جواز اسـتفاده1 از سـاحهای 
بیولوژیـک می تـوان ارائه نمود:

الف. اطالق وجوب تولید قدرت: 

ٍة َو ِمْن  وا َلُهـْم َمـا اْسـَتَطْعُتْم ِمْن ُقـوَّ "َو َأِعـدُّ

1. این ادله برای اثبات جواز استفاده به صورت 

مطلق اقامه شده است و اطالقش محدود به 

مقام مقابله به مثل نیست.

گسـترش ویروس کرونـا و احتمال 
ایـن  تولیـد  و  بیولوژیـک  جنـگ 
تحقیقاتـی،  آزمایشـگاههای  در  ویـروس 
بهانـه ای برای بررسـی فقهـی موضوع »جنگ 
بیولوژیـک و حـق مقابلـه بـه مثـل در آن« 
شـد. بـا توّجـه بـه تنـوع ادّلـه قابل طـرح در 
ایـن   مسـئله در دو سـاحت احـکام اّولیـه و 
خواهیـم  مسـئله  ایـن  بررسـی  بـه  ثانویـه 

پرداخت.

حکم اّولی

با توّجه به ادّله قابل طرح از منظر 
حکم اولی، سه نظر درباره حّق استفاده از 

موضوعــات و چالــش هــای امنیتــی، مســائلی مهــم و فــوری پیــش پــای فقــه قــرار می دهنــد، کــه حــل آنهــا عــاوه بــر 
مرتفــع شــدن معضــات کشــور، توفیــق فقاهــت در عرصــه حکومــت داری را نشــان می دهــد. البتــه بــا توجــه بــه مباحــث 
جدیــدی کــه در فقــه امنیتــی مطــرح شــده، تعــداد معتنابهــی از موضوعــات اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی دارای حیــث 
امنیتــی می شــوند. بــا ایــن توضیــح بایــد گفــت موضوعاتــی وجــود دارد کــه در کنــار حیثّیت هــای غیــر امنیتــی، سرشــت 
اصلــی آنهــا امنیتــی بــوده و مســائل فقهــی متمشــی از آنهــا بــه لحــاظ فورّیــت در صــدر قــرار می گیــرد. ایــن نکتــه را در 
مســائل پدیــد آمــده از شــیوع ویــروس کرونــا نیــز می تــوان مشــاهده کــرد. بــه ایــن معنــی کــه فــارغ از امنیتــی بــودن 
اکثــر مســائل آن، بــه دلیــل احتمــال دخالــت عامدانــه عامــل انســانی در شــیوع ایــن ویــروس، بــا مســئله ای روبــرو شــدیم 
ــوع ســاح ها یکــی از  ــن ن ــک و اســتفاده از ای ــه دارد. جنگ هــای بیولوژی ــاد دیگــرش غلب ــر ابع ــی آن ب ــه امنیت ــه جنب ک
مســائل چالش برانگیــز حاکمیــت اســت کــه جــواز فقهــی یــا عــدم آن می توانــد در بســیاری امــور نظامــی و امنیتــی کشــور 
در باالتریــن ســطوح تعییــن کننــده باشــد. حجــت االســام رمضانپــور مــدرس ســطوح عالــی حــوزه علمیــه قــم در پاســخ 

ــه مانــع اســتفاده از ایــن ســاح ها و همچنیــن  ــه مثِبــت و ادل بــه درخواســت مجموعــه منــاط در یادداشــت زیــر بــه ادل
محــدوده آن در دو حیطــه احــکام اولیــه و احــکام ثانویــه پرداخته انــد.

جنگ بیولوژیک و حق 

مقابله به مثل
حجت االسالم عنایت اهلل رمضانپور
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم
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از تجـاوز و حملـه، اقـدام به مقابلـه به مثل 
کننـد. بنابرایـن جـواز یـا وجوب اسـتفاده از 
اطـاق حـق  بـاب  از  بیولوژیـک  سـاحهای 
مقابلـه به مثـل قابل اثبات اسـت ولی جواز 
بـه کار گیـری ابتدائی از این سـاحها از این 
دلیـل قابـل اثبـات نیسـت. البتـه بـا توّجـه 
بـه ذیـل آیـه کـه بافاصلـه در مقـام مقابلـه 
بـه مثـل نیـز امر بـه تقـوا می کنـد، می توان 
گفـت کـه آیـه در مقـام تشـریع اصـل ایـن 
حـّق اسـت و هـر چنـد حـدود الهـی بـرای 
ایـن حـّق در آیـه بـه تفصیـل نیامـده ولـی 
رعایـت آن بـا در نظـر گرفتـن قیـود خارجـی 
مذکـور در روایـات مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه 
اسـت. بنابرایـن تمامیـت ایـن اسـتدالل نیز 
متوّقـف بـر خـروج از محدودیتهـای شـرعی 
بـاب جهـاد و عـدم انطبـاق قیـود روایـی بـر 
آن اسـت، زیـرا مطابـق روایـات برخـی انواع 
مقاتلـه حتـی در مقـام مقابلـه بـه مثـل نیز 

جایـز نیسـتند.)مانند مثلـه کردن(

 در بررسـی ادّله جواز اسـتفاده از سـاحهای 
بیولوژیـک 2 نکته وجود داشـت:

اّواًل تمامیـت ایـن ادّلـه بعـد از فراغ 
اعتمـاد خواهـد  قابـل  ادّلـه حرمـت  از 

. د بو

ثانیـًا دالیـل فـوق بر فـرض تمامیت، 
اّول  دلیـل  ندارنـد،  یکسـانی  نتیجـه 
بـه نحـو مطلـق و دلیـل دوم در مقـام 

از  حکمـت  بیـان  منظـور  بـه  صرفـٌا  کـه 
باشـد و در مقـام تقییـد  چنیـن دسـتوری 
اینکـه  بـه  توّجـه  بـا  یعنـی  نباشـد،  حکـم 
داشـتن چنیـن توانائی هایـی غالبـًا موجـب 
بازدارندگـی   می شـود، بـر مسـلمانان واجـب 
بـه نحـو مطلـق،  را  تـا قـدرت خـود  اسـت 
افزایـش دهنـد و از ایـن طریـق بـه باالترین 
میـزان از مصلحـت مـد نظـر در ایـن حکـم 
دسـت یابنـد. بنابرایـن چه تولیـد قدرتی که 
ایـن حکمـت را تأمیـن می کند و چـه تولید 
قدرتـی کـه منجـر بـه بازدارندگـی نمی شـود 
بـه نحـو مطلـق واجـب اسـت. اّمـا بـا ایـن 
وجـود یقینـًا اطـاق ایـن امـر، مـوارد نقـض 
عّلـت مذکـور را شـامل نمی شـود. بـه عبارت 
دیگـر اگـر تولیـد و یـا اسـتفاده از سـاحی 
بـرای  حملـه  بـه  دشـمن  تحریـک  موجـب 
از بیـن بـردن ایـن سـاح و یـا زمینـه سـاز 
توجیـه عملکرد دشـمن در مقابلـه به مثل و 
اسـتفاده از این سـاح باشـد، نه تنها چنین 
توانـی مشـمول خطـاب موجـود در ایـن آیه 
نبـوده بلکـه نقـض غرض مذکـور در آیـه نیز 

بـوده و از همیـن جهـت ممنـوع اسـت.

ب- مقابله به مثل:

"َفَمـِن اْعَتـَدى َعَلْيُكـْم َفاْعَتـُدوا َعَلْيـِه ِبِمْثِل 
ُقـوا اللَّـَه َو اْعَلُموا َأنَّ  َمـا اْعَتـَدى َعَلْيُكـْم َو اتَّ

ِقيَن" اللَّـَه َمـَع اْلُمتَّ

مطابـق آیـه شـریفه 1۹4 سـوره مبارکـه بقره، 
مسـلمانان مجاز هسـتند در برابر هر شـکلی 

هـم تولیـد و هـم اسـتفاده از ایـن سـاحها 
حتـی بـه شـکل بـدوی نیـز جایـز اسـت، و 
جـواز آن محـدود بـه مقابله به مثل نیسـت. 
بـا توّجـه بـه اینکـه ایـن اطـاق قرآنـی در 
سـّنت نبـوی تقییـد شـده و محدودیتهـای 
متعـددی بـرای کیفیـت جنـگ در روایـات 
وارد شـده، تمامیـت ایـن اسـتدالل متوّقـف 
بـر ایـن اسـت کـه عناویـن ممنـوع شـده در 
روایـات بـر این نوع سـاحها منطبق نشـود. 
یـا  و  عقلـی  محدودیتهـای  ایـن  از  برخـی 
عقائـی و یـا روایی که اسـتفاده از این ابزار 
را ممنـوع می کنـد در بررسـی قـول دوم و 

سـوم مـورد ماحظـه قـرار می گیـرد. 

صـرف نظـر از مقّیـدات بیرونـی کـه بـرای 

مضمـون آیـه ارائه خواهد شـد، منطـوق آیه 
نیـز دارای قیـودی اسـت. اّولیـن مطلبی که 
در منطـوق آیـه مشـاهده   می شـود، هـدف 
از تولیـد قـدرت در آیـه اسـت. طبـق مفـاد 
آیـه، تولیـد هـر نـوع قدرتـی کـه منجـر بـه 
بازدارندگـی شـود واجـب اسـت تـا دشـمنان 
نسـبت بـه کسـب موفقیـت ناامیـد شـده و 
از تعـّرض و حملـه منصرف گردنـد. بنابراین 
بـا توّجه بـه تفـاوت دو مفهـوم »بازدارندگی 
بیولوژیـک« و »سـاح بیولوژیـک«، آیـه اّواًل 
و بالـذات دسـتور بـه تولیـد تـوان مقاومـت 
و بازدارندگـی بیولوژیـک در برابـر حمله های 
راه  دشـمن  تـا  می دهـد  محیطـی  زیسـت 
چنیـن جنگـی را بـر خـود مسـدود ببینـد و 
از چنیـن حماتـی خـودداری کنـد. بنابراین 
واجـب  بیولوژیـک  مقاومـت  بـه  دسـتیابی 
اسـت امـا آیا دسـتیابی به سـاح بیولوژیک 

هـم مشـمول اطـاق قـدرت خواهـد شـد؟ 

ذکـر عّلـت در آیه دو احتمـال دارد که هر دو 
بـه انـدازه ای وجـوب تولید قـدرت را محدود 

: می کنند

منظـور  بـه  آیـه  در  عّلـت  ذکـر  آنکـه  اّول 
تحدیـد حکـم باشـد بـه ایـن معنـا کـه اصًا 
بـه چیـزی بیـش از بازدارندگـی بیولوژیـک 
دسـتور داده نشـده اسـت. بنابراین با استناد 
بـه آیه جـواز یا وجوب تولید سـاحی که در 
بازدارندگـی تأثیـر نـدارد قابل اثبات نیسـت. 

اسـت  ایـن  عّلـت  ذکـر  در  دّوم  احتمـال 

بــا توّجــه بــه تفــاوت دو مفهــوم 
و  بیولوژیــک«  »بازدارندگــی 
»ســالح بیولوژیــک«، آیــه اّواًل 
و بالــذات دســتور بــه تولیــد 
تــوان مقاومــت و بازدارندگــی 
ــای  ــر حمله ه ــک در براب بیولوژی
ــا  ــد ت ــی می ده ــت محیط زیس
دشــمن راه چنیــن جنگــی را بــر 
خــود مســدود ببینــد و از چنین 

ــد.  ــودداری کن ــی خ حمالت

اگر تولید و یا استفاده از سالحی 
موجب تحریک دشمن به حمله 
برای از بین بردن این سالح و یا 
زمینه ساز توجیه عملکرد دشمن 
از  در مقابله به مثل و استفاده 
این سالح باشد، نه تنها چنین 
موجود  خطاب  مشمول  توانی 
نقض  بلکه  نبوده  آیه  این  در 
غرض مذکور در آیه نیز بوده و از 

همین جهت ممنوع است.
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اثبـات اسـت: 

حرمـت فتـک، غـدر و نقـض امـان، تمثیـل 
و مثلـه کـردن )کـه در روایـات حتـی بـرای 
مقابلـه بـه مثـل هـم جایـز نیسـت(، حرمت 
تعـرض بـه شـیوخ و زنـان و اطفـال خـارج 
از معرکـة قتـال، حرمـت تعرقـب دابـه )قبح 
عقایـی از بـاب ایـذای حیـوان(، مذمویـت 

طلب مبـارزه3 و...

بـه  رجـوع  بـا  عقایـی  بنـای  ایـن  تاییـد 
مـوارد فـوق و سـایر آدابـی کـه از پیشـوایان 
دیـن بـرای جهـاد ذکـر شـده خالـی از وجـه 
نیسـت. در ایـن صـورت، تمام روایـات ناظر 
بـه ایـن مـوارد، بـه عنـوان ارشـاد بـه بنـای 
عقـا تفسـیر  می شـود و در کمتـر روایتـی 
از آنهـا نکتـه تعبـدی در توسـعه یـا تضییـق 
ایـن بنـای عقایی یافت می شـود. بـا اثبات 
ایـن قاعـده، حرمـت اسـتفاده از سـاحهای 
بیولوژیـک بـه عنـوان یـک امـر قبیـح نـزد 
عقـا ممنوع اسـت و اسـتثنائی هـم ندارد و 
مطلقـًا حـرام اسـت4. این دلیل از سـایر ادّله 

3. البته طلب المبارزه بغیر اذن االمام را غالبا 
مکروه دانسته اند   اما در روایات تعلیل به ظلم 

داشت که ممکن است با تحلیل این روایات به 

ضابط کلی قبح ظلم در جنگهای ناجوانمردانه 

استناد کنیم که در اینصورت طلب المبارزه بغیر 

اذن االمام را هم باید حرام بدانیم.

4. توجیه و بیان برخی اهداف و منافع، هرگز به 
معنای زوال قبح عقائی نیست. در برخی موارد 

عقا برای توجیه عملکرد خود سعی میکنند با 

درهـم  بـردن  بیـن  از  و همچنیـن  ال ضـرر 
مغشـوش و از بین بردن بتها و ... اسـتفاده 
از  اسـتفاده  اینکـه  بـه  توّجـه  بـا  کرده انـد. 
ایجـاد  و  بیمـاری  بـروز  موجـب  میکروبهـا 
قاعـده  مصادیـق  از  اسـت  نسـل  در  فسـاد 
مزبـور بـوده و از بیـن بـردن ایـن سـاحها 
واجـب و تولیـد و حفـظ و نگهـداری آنهـا 
حـرام اسـت. تنهـا وجـه اسـتثناء اسـتفاده 
در تحقیقـات بـرای تهیـه دارو و پادتـن و 
مقاومـت بیولوژیـک اسـت. بنابراین حفظ و 
نگهـداری و اسـتفاده از شـکل تهاجمـی در 
قالـب سـاح جایز نخواهـد بود. اّمـا اگر نوع 
بیمـاری و میـزان گسـترش و سـرایت آن و 
شـکل آسـیب رسـانی آن مصداق فسـاد نبود 
بـا اشـخاص  بـرای مبـارزه  ابـزاری  و صرفـًا 
درگیـر در معرکـه قتـال باشـد، به طـوری که 
از منظـر عقـل بشـری فرقی بین اسـتفاده از 
ایـن سـّم و یـا شـلیک گلولـه و یـا قتـل بـه 

شمشـیر نباشـد، شـمول این دلیل نسبت به 
آن قابـل مناقشـه اسـت.

ج- بنای عقالیی:

دلیـل  ناجوانمردانـه  جنـگ  عقایـی  قبـح 
از  اسـتفاده  حرمـت  کـه  اسـت  دیگـری 
سـاحهای بیولوژیـک را اثبـات میکند. طبق 
ایـن دلیـل هـر آنچـه کـه از منظـر عقـا از 
مصادیـق خـروج از فتـوت و جوانمـردی در 
مقـام مقاتلـه باشـد جایـز نیسـت. امضـای 
ایـن قاعـده عقایـی بـه نحـو اصطیـادی از 
قابـل  متعـددی  احـکام شـرعی  اسـتقصای 

مقابله به مثل اسـتفاده از این سـاحها 
را تجویـز مینماینـد. 

سـالحهای  از  اسـتفاده  2.حرمـت 
بیولوژیـک

حرمـت اسـتفاده از سـاحهای بیولوژیـک به 
نحـو مطلـق مسـتند بـه یکـی از عناویـن و 

ادّلـه زیر اسـت:

الف- حرمت تعبدی:

دربـاره کیفیـت قتـال روایاتـی وارد شـده که 
بخشـی از آنهـا مربوط بـه نهی از القای سـّم 
اسـت1. صـرف نظـر از بررسـی سـندی ایـن 
حرمـت  می تـوان  طریـق  چنـد  از  روایـات، 
تعبـدی اسـتفاده از سـاحهای بیولوژیـک را 

نیـز از آنها اسـتفاده کـرد. اّول اینکه موضوع 
عرفـی این روایـات، مطلق عوامـل بیماری زا 
تلّقی شـود و سـاحهای بیولوژیـک، مصداق 
عرفـی و مسـتحدثه از سـّم تلّقـی شـود. در 
صـورت انـکار صـدق عرفـی سـّم، بـه یکـی 
از سـه روش، الغـای خصوصیـت یـا تنقیـح 
منـاط یـا قیـاس اولویـت نیـز می تـوان بـه 
از  برخـی  اّمـا  کـرد.  اسـتناد  روایـات  ایـن 
فقهـای امامیـه از این روایـات کراهت القای 
سـم را اسـتفاده کـرده و قائـل بـه حرمـت 
نشـده اند در حالیکـه متـن روایـت از نهـی 

نبـوی خبـر می دهـد.2

ب- دلیل عقلی:

تقریـر دلیـل عقلـی بر عـدم جواز اسـتفاده از 
عوامـل بیمـاری زا حکـم عقل به حسـم ماده 
فسـاد اسـت. فقهـا از ایـن دلیـل در اثبـات 
حرمـت حفـظ کتـب ضـال و ذیـل حدیـث 

1. وسائل الشيعة، ج 15 / 62 / 16 - باب حكم 

المحاربة بإلقاء السم و النار و إرسال الماء و رمي 

المنجنيق و حكم من يقتل بذلك من المسلمين 

و نحوهم. 

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج 11 ؛ 

مِ  َو  ص41 باب 15- َباُب ُحْكِم اْلُمَحاَرَبِة ِبِإْلَقاِء السَّ

اِر َو ِإْرَساِل اْلَماِء َو... النَّ

2. این فتوا میتواند ناشی از خدشه در سند 

روایات باشد که از باب تسامح در ادله سنن، 

مانعی برای فتوا به کراهت ندارند

 بـا توّجـه بـه اینکـه اسـتفاده از 
میکروبهـا موجـب بـروز بیماری 
و ایجاد فسـاد در نسـل اسـت از 
مصادیـق قاعده مزبـور بوده و از 
بیـن بـردن ایـن سـالحها واجب 
تولیـد  و  نگهـداری  و  حفـظ  و 
وجـه  تنهـا  اسـت.  حـرام  آنهـا 
اسـتثناء اسـتفاده در تحقیقـات 
و  پادتـن  و  دارو  تهیـه  بـرای 

مقاومـت بیولوژیـک اسـت.

قبـح عقالیی جنگ ناجوانمردانه 
دلیـل دیگـری اسـت کـه حرمت 
استفاده از سـالحهای بیولوژیک 
ایـن  طبـق  میکنـد.  اثبـات  را 
منظـر  از  کـه  آنچـه  هـر  دلیـل 
از  خـروج  مصادیـق  از  عقـال 
مقـام  در  جوانمـردی  و  فتـوت 

مقاتلـه باشـد جایـز نیسـت. 
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بـرای مثـال اگـر آثار تخریب زیسـتی 
و محیطـی متعارف داشـته باشـد مانند 
برخـی بمبهـا و سـاحها کـه صرفـًا برای 
غلبـه در جنـگ  موجـب آسـیب محدود 
محیـط  و  زراعـت  بـه  جبـران  قابـل  و 

زیسـت و ... اسـت.

اگـر آسـیب آن به سـامتی نظامیان 
صرفـًا در راسـتای جلوگیـری از حملـة 
آنهـا باشـد و در صورت حفـظ جان آنها، 
سـایر ابعـاد زندگیشـان )مثـل سـرایت 
بـه خانـواده و ...( را تحـت الشـعاع قرار 

ندهد.

فقـط کشـنده باشـد و بیماری هـای 

آزار  کـه  آسـیبهایی  یـا  و  مسـری 
نامتعـارف دارند)مثل آسـیبهای اعصاب 
و روان و ...( ایجـاد نکنـد این مطلب با 
اسـتظهار از فسـاد موجـود در آیـه قابـل 
احـراز اسـت زیرا مـراد از آن اصل تلفات 
متعـارف جنـگ نیسـت بلکـه ناظـر بـه 
تخریبهـای زائد بر حـد متعارف در مقام 
جنـگ اسـت کـه برخـی روایـات منع از 
آسـیب بـه منابـع طبیعـی و ... ناظر به 
تفسـیر همیـن نکته اسـت. ضمنـا قبح 
ایـذاء غیـر عقایـی از منظـر عقـا نیـز 

یـک دلیل مسـتقل اسـت.

و  نظامیـان  بیـن  تفکیـک  قابـل 
باشـد غیرنظامیـان 

نحـوه ی تاثیرگذاری سـاح مورد نظر 

ْسـَل َو اللَّـُه اَل ُيِحـبُّ  َو ُيْهِلـَك اْلَحـْرَث َو النَّ
﴾205﴿ اْلَفَسـاَد 

در آیـة 205 سـورة بقـره اهـل جهنم توصیف 
حـرث  هـاک  راه  در  آنهـا  تـاش  و  شـده 
اسـباب  از  را  زمیـن  در  افسـاد  و  نسـل  و 
بنابرایـن ظهـور  اسـت.  برشـمرده  عذابشـان 
تامـی در حرمـت ایـن اقـدام دارد. سـموم 
و مـواد شـیمیایی و هـر نـوع سـاحی کـه 
بـه  ندارنـد و  آثـار کنتـرل شـده و محـدود 
زیرسـاختهای طبیعـی و یـا غیرنظامیان -چه 
معاصریـن و چه نسـل نظامیـان3- به صورت 
گسـترده آسـیب می زنند مشـمول حکم این 
آیـه هسـتند. البّتـه تخریـب محیـط زیسـت 
کـه  اسـت  الحـرث  یهلـک  مصـداق  آنـگاه 
بـه سـرزمین  یـک منطقـه  تبدیـل  موجـب 
آن  اثـرات  جبـران  یـا  و  گـردد  سـوخته 
بسـیار سـنگین باشـد بطوریکـه عرفـًا چنین 
امـا  بداننـد.  جبـران  غیرقابـل  را  صدماتـی 

برخی صور آسـیب رسـانی محدود، مشـمول 
آیـه نخواهـد بـود. 

3. یعنی سرایت بیماری به نسلهای بعد مانع 

استعمال این سالحهاست. خودداری حضرت 

امیر )علیه السالم( در کشتار در جنگ نهروان به 

استناد احتمال نسل صالح از مویدات اهتمام 

اسالم به این مطلب است. هرچند این نوع از 

اجتناب از قتل نیاز به بررسی جدی تر دارد زیرا 

حضرت به خاطر نسل صالح از قتل دشمنان 

اجتناب میکردند.

اقامـه شـده اقـوی بـوده و بسـیاری از ادّلـه 
دیگـر نیـز بـه آن رجـوع می کننـد.

3. قول به تفصیل 

برخـی ادّلـة ممانعت از به کارگیـری و تولید 
یـا  بیولوژیـک حرمـت مطلـق و  سـاحهای 
بلکـه  نمی کننـد  ثابـت  را  آن  مطلـق  جـواز 
حکـم آن را تابـع عناوینـی ثابـت می کننـد 
کـه در برخـی مـوارد مجـاز و در برخـی موارد 

ممنـوع خواهـد بـود:

الف- حرمت تعرض به غیر نظامیان:

ایـن قاعده با اسـتناد به ادّلـه فقهی مختلف 
ماننـد حرمـت یا مذمومیـت تبییت1 و القای 
سـم و قاعده وزر2 و نهی از تعرض به شـیوخ 
و اطفـال و زنـان قابل اثبات اسـت. بنابراین 
کارگیـری  بـه  تفکیـک،  امـکان  صـورت  در 
خصـوص  بـه  نسـبت  بیولوژیـک  سـاح 
نظامیـان حاضـر در صحنـه جنگ و مشـغول 
مبـارزه بـا مانـع اسـت و اگر اسـتفاده از آن 
موجـب سـرایت بـه غیرنظامیان و کسـانیکه 
در مقـام قتـال نیسـتند گـردد بـه هیچ وجه 

نیسـت. مجاز 

ب-حرمت هالک حرث و نسل:

ْرِض ِلُيْفِسـَد ِفيَهـا  َو ِإَذا َتَولَّـى َسـَعى ِفـي اْلَ

ذکر برخی الزامات به نحوی ادعای تزاحم کنند. 

پذیرش تزاحم به معنای تثبیت قبح عقائی 

حتی در برابر نظامیان است.

1. در روایات وجهی برای تاثیر ساعات مختلف 

روز هست و از همین روی جنگ شبانه 

مذمومیتی در حد کراهت دارد. /وسائل الشيعة ؛ 

ُدوُق  ج 15 ؛ ص63 / الكافي 5- 28- /5 َو َرَواُه الصَّ

ِد ْبِن  ِفي اْلِعَلِل (علل الشرائع- 603- 70.)َعْن ُمَحمَّ

اِر َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُحَكْيٍم َعِن  فَّ اْلَحَسِن َعِن الصَّ

اْبِن َأِبي ُعَمْيٍر َو َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهيَم َعْن َأِبيِه 

َعِن اْبِن َأِبي ُعَمْيٍر َعْن َأَباِن ْبِن ُعْثَماَن َعْن َيْحَيى 

ْبِن َأِبي اْلَعاَلِء َعْن َأِبي َعْبِد اللَِّه ع َقاَل: َكاَن َأِميُر 

ْمُس َو َيُقوُل  ى َتُزوَل الشَّ اْلُمْؤِمِنيَن ع َل ُيَقاِتُل َحتَّ

ْصُر  ْحَمُة َو َيْنزُِل النَّ َماِء َو ُتْقِبُل الرَّ ُح َأْبَواُب السَّ ُتَفتَّ

َو َيُقوُل ُهَو َأْقَرُب ِإَلى اللَّْيِل َو َأْجَدُر َأْن َيِقلَّ اْلَقْتُل 

اِلُب َو ُيْفِلَت اْلُمْنَهزُِم. َو َيْرِجَع الطَّ

2. لتزر وازرة وزر اخری
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اسـامی می گـردد، تحـت چه شـرایطی جایز 
اسـت؟ و یـا اینکـه در التـزام بـه یـک تعهـد 
تـا چـه میـزان می تـوان بـه تبعیـت از نظام 
بیـن الملـل گـردن نهـاد تـا از بیـن برنـده 
  حاکمّیـت و اسـتقال در برابـر کفـار نباشـد؟ 
بـا توّجـه بـه ایـن نکتـه کـه پاسـخ بـه ایـن 
سـواالت و تنظیـم چارچوبهـای اسـامی در 
حقـوق بیـن الملـل از حوصله این یاددشـت 
اسـتدالل  ایـن  بررسـی  از  اسـت،  بیـرون 

می شـود. اجتنـاب 

سـیره های  سـبب  بـه  حرمـت   .2
 2 ثه مسـتحد

در اسـتدالل قبـل صرفـًا از ناحیـة معاهدات 
بیـن المللـی بـه ایـن  مسـئله پرداخته شـد. 
اّمـا اگـر بـا گسـترش ایـن معاهـدات بیـن 
کشـورهای مختلـف و بـه مـرور زمـان، یـک 
گردیـد،  محّقـق  آن  تـرک  بـر  عملـی  سـیره 
انعقـاد ایـن سـیره می توانـد موجـب تغییـر 
موضـوع از منظـر فقهـی گـردد. با ایـن بیان 

2. مثاًل ارتش منظم کالسیک نبوده و یا زندان به 

این شکل امروزی و گسترده نبود و حداکثر شش 

روز زندان میکردندو غالبا شالق میزدند و یا ...

اسـتفاده از آن بـرای مقابلـه بـه مثـل جایـز 
اسـت یـا اگر فقـط اسـتفاده از این سـاحها 
معاهـده  در  پیمـان  هـم  کشـورهای  علیـه 
منـع شـده باشـد، اسـتفاده از آن نسـبت بـه 

سـایر کشـورها منعـی نـدارد. 

البّتـه ایـن اسـتدالل نیازمنـد یـک مطلـب 
تکمیلـی اسـت. بـرای اعتبـار یـک معاهـده 
چارچوبهـای  و  اصـول  بایـد  المللـی  بیـن 
شـرعی در پذیـرش معاهـدات بیـن المللـی 
ایـن  رعایـت  بـدون  و  باشـد  شـده  تبییـن 
قواعـد یـک معاهده بین المللـی قابل التزام 
نیسـت. بـه عنـوان مثال پذیـرش معاهداتی 
جامعـه  حقـوق  برخـی  سـلب  موجـب  کـه 

وجـه قبـح عقایی نداشـته باشـد)آزار و 
اذیت بـی وجـه و نامتعارف(

حکم ثانوی

چـه انطبـاق هیچ یـک از ادّله فوق 
بـر سـاحهای نامتعـارف و بیولوژیـک مـورد 
پذیـرش قـرار نگیـرد و چه ایـن انطباق تمام 
ثانویـه  عناویـن  برخـی  بـه  اسـتناد  باشـد، 
می توانـد موجـب تغییـر در حکـم آن گـردد.

1. حرمت غدر

اسـت  شـکنی  پیمـان  معنـای  بـه  غـدر 
بـه  منـوط  دلیـل  ایـن  حرمـت  تطبیـق  و 
از  اسـتفاده  کـه  اسـت  معاهداتـی  وجـود 
ایـن سـاحها را منـع می کنـد و نقـض آن 
مصـداق غـدر1 اسـت. یعنـی حرمـت، ثانـوی 
المللـی  بیـن  معاهـدات  انعقـاد  بـاب  از  و 
اسـت. سـعه و ضیـق ایـن دلیـل تابـع مفاد 
معاهده اسـت. مثـًا اگر در متـن معاهدات 
حـق مقابلـه بـه مثـل وجـود داشـته باشـد، 

1. هر نوع نقض عهدی غدر نیست بلکه نقض عهد 

به شکلی که موجب هالکت شود )نارو زدن( مثل 

قتل بعد المان

غـدر بـه معنـای پیمـان شـکنی 
حرمـت  تطبیـق  و  اسـت 
وجـود  بـه  منـوط  دلیـل  ایـن 
معاهداتـی اسـت کـه اسـتفاده 
از ایـن سـالحها را منـع می کنـد 
و نقـض آن مصـداق غدر اسـت. 
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کـه ذکـر شـده از  400 نفـر تجـاوز نکـرد2. 
بـه عبـارت دیگـر تشـریع جهـاد بیانگـر ایـن 
مطلـب اسـت که هـر چند در راسـتای تحقق 
اهـداف اسـام، ابایی از کشـتن نداریم ولی 
حتـی  اسـت.  کفـر  ازالـه   حاکمّیـت  هـدف 
اشـاره بـه تشـفی خاطـر در آیـات 14 و 15 
سـورة توبـه3 نیـز به معنـای اسـراف در قتل  
نبـوده و هـدف از تشـفی خاطـر و انتقـام از 
طریـق کشـتار گسـترده نیسـت بلکـه مفـاد 
آیـه بیانگـر این مطلب اسـت که با شکسـت 
هیمنـه و   حاکمّیـت کفـر، انتقـام از ظالـم و 
تشـفی خاطـر مظلـوم هـم تأمین   می شـود 
و ایـن هرگـز بـه معنـای محوریت تشـّفی و 

انتقـام نیسـت.

رعایت مصالح امت اسالمی: 

برخـی محققیـن بـا تمسـک بـه آیـه شـریفه 
تاسـیس  بـه  نفعهمـا(  مـن  اکبـر  )اثمهمـا 
قاعـده اثـم پرداختـه4 و طبـق ایـن قاعـده 
ایجـاد هـر امـری را کـه تبعات و مفاسـد آن 
شـدیدتر از منافعش باشـد، حرام دانسته اند. 
هرچنـد در ایـن آیـه با بیان مقایسـه مصالح 
و مفاسـد تکوینـی در یـک موضوع، حکم آن 
نتیجه گیری شـده اسـت اّمـا از منظر اصولی 
اعتبـار چنیـن روشـی بـرای اثبـات احـکام 
کلـی  اسـتنباط حکـم  و  و کشـف  فتوائـی 
شـرعی قابـل دفـاع نیسـت. بـا ایـن وجـود 
سـنجش مصالح و مفاسـد به عنوان یکی از 
وظایـف حاکم اسـامی در اعمـال والیت نه 
تنهـا قابل دفاع اسـت بلکه دامنـه اختیارات 
فقیـه نیـز منـوط بـه اعمـال مصالـح اسـت 
از روی  او در مـواردی کـه  نفـوذ والیـت  و 
علـم بـر خـاف مصلحـت جامعه عمـل کند 
محـل مناقشـه اسـت. بنابرایـن بـرای صدور 
حکـم والئـی، بررسـی تبعـات یـک تصمیـم 

2.  384 نفر

ُه ِبَأْيِديُكْم َو ُيْخزِِهْم َو  ْبُهُم اللَّ 3. َقاِتُلوُهْم ُيَعذِّ

َيْنُصْرُكْم َعَلْيِهْم َو َيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمِنيَن ﴿14﴾َو 

ُيْذِهْب َغْيَظ ُقُلوِبِهْم َو َيُتوُب اللَُّه َعَلى َمْن َيَشاُء َو 

اللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم ﴿15﴾

4. برگرفته از مقاله حجةالسالم احمد مبلغي، 

ارائه شده به كنفرانس بين المللـي خلـع سـالح 

وعدم اشاعه.

بررسـی قـرار گرفـت، ابعـاد فتوائـی  مسـئله 
بـود کـه عناویـن اّولیـه و عـروض عناویـن 
ثانویـه بـرای فعلّیـت حکـم کافـی بـود. اّمـا 

صرفنظـر از آن،   مسـئله از ابعـاد والئـی نیـز 
برخـوردار اسـت. مـراد از ابعاد والئـی، دامنة 
یعنـی  اسـت  اسـامی  حاکـم  اختیـارات 
عـروض  کـه  ثانویـه  عناویـن  از  مصادیقـی 
آنهـا بـه تنهایی موجـب فعلّیت حکـم نبوده 
بلکـه صرفـًا مجوز انشـاء حکم از سـوی ولی 
فقیـه خواهـد بـود. بـرای بررسـی نهایی این   
مسـئله تبییـن چارچوبهـای فقهـی تصمیم-
ایـن  بـه  نسـبت  اسـامی  حاکـم  گیـری 

موضـوع نیـز الزم اسـت.

برخـی عناوینـی کـه حاکـم اسـامی بـا در 
نظـر گرفتـن آنهـا بـه صـدور حکـم والئـی 
سـاحهای  از  اسـتفاده  الـزام  یـا  منـع  در 

از: عبارتنـد  می کنـد  اقـدام  بیولوژیـک 

جایگاه اهداف جهاد در شریعت:

هدف در جهاد اسـامی کشـتار نیست. بلکه 
جهـاد بـا هـدف رفـع موانـع قبـول توحیـد 
اسـت. یعنـی حـد کشـتار در میـدان جنـگ، 
ازالـه   حاکمّیـت کفـر اسـت تـا موانـع تبلیغ 
دیـن و رسـاندن پیـام الهـی بـه فطرت هـای 
بشـری زائـل گـردد و غـرض از تشـریع حکم 
جهـاد، کشـتار حداکثـری نیسـت. بنابرایـن 
فرماندهـی میـدان جنـگ، بـا هـدف سـقوط 
تلفـات  کمتریـن  بـا  طاغـوت    حاکمّیـت 
تصمیم گیـری می کنـد. شـاهد بر ایـن مدعا 
تاریخـی اسـت کـه در تمـام  ایـن نکتـه ی 
شـدگان  کشـته  مجمـوع  پیامبـر  جنگهـای 
اعـدادی  باالتریـن  احتسـاب  بـا  طرفیـن  از 

ممنوعیت سـاحهای بیولوژیک و شـیمیایی 
و ... از مصادیق سـیره های مسـتحدثه است 
کـه در غالـب معاهدات بیـن المللی موضوع 
ایـن مذمومیـت تبییـن شـده اسـت. مطابق 
برخـی مبانـی اصولی، سـیره های مسـتحدثه 
بـدون اتصـال بـه عصـر معصـوم نیـز معتبر 
ایـن  سـیره ها  ایـن  اعتبـار  شـرط  هسـتند. 
اسـت کـه علیرغـم عـدم انعقاد یـک رفتار و 
سـیره در عصـر ائّمـه، ارتـکاز عقائـی ای کـه 
پشـتوانه این سـیره اسـت در آن دوره وجود 
داشـته و ردعی نسـبت به آن نشـده باشـد.1 
نهـی از القـای سـم را شـاید بتـوان نوعـی از 
اشـاره بـه ایـن ارتـکاز و امضای آن برشـمرد.

3. جایگاه حکم والئی

احـکام  ثانـوی،  حکـم  اقسـام  از  یکـی 
و  والیـت  اصـل  هرچنـد  اسـت.  حکومتـی 
حـّق صدور احـکام حکومتی از احـکام اّولیه 
حکومتـی  حکـم  تعّلـق  اّمـا  اسـت  اسـام 
بـه یـک موضـوع، از بارزتریـن اقسـام حکـم 
ثانـوی بـرای آن موضـوع اسـت. بـه عنـوان 
مثـال حـق اعـام جهـاد حکـم اولـی اسـت 
ولـی تحریـم تعامـل بـا فـان دشـمِن روز، 
بسـیاری  در  اسـت.  ثانـوی  حکـم  مصـداق 
در  اولّیـه  حکـم  وجـود  علیرغـم  مـوارد  از 
توّجـه  بـا  می توانـد  حاکـم  موضـوع،  یـک 
بـه عـروض برخـی عناویـن ثانویـه حکمـی 
مغایـر بـا حکـم اّولیه صـادر نمایـد. آنچه تا 
کنـون در مـورد سـاحهای بیولوژیـک مـورد 

1. در کلمات شهید صدر و حضرت آیت اهلل 

شبیری زنجانی این مطلب قابل پیگیری است.

معاهـده  یـک  اعتبـار  بـرای 
و  اصـول  بایـد  المللـی  بیـن 
چارچوبهـای شـرعی در پذیـرش 
معاهـدات بیـن المللـی تبییـن 
رعایـت  بـدون  و  باشـد  شـده 
ایـن قواعـد یـک معاهـده بیـن 
نیسـت. التـزام  قابـل  المللـی 

برخـی محققیـن بـا تمسـک بـه 
آیـه شـریفه )اثمهمـا اکبـر مـن 
قاعـده  تاسـیس  بـه  نفعهمـا( 
اثـم پرداختـه و طبق ایـن قاعده 
ایجـاد هـر امری را کـه تبعات و 
مفاسـد آن شـدیدتر از منافعش 

باشـد، حـرام دانسـته اند. 
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جمع بندی

از میـان تمـام ادلـه ای کـه مـرور 
شـد قبـح عقائـی جنـگ ناجوانمردانه اقوی 
دلیلـی اسـت کـه شـواهد متعـدد نقلـی در 
از  آنچنـان  و  بـوده  ارائـه  قابـل  آن  تاییـد 
نظـر شـرعی ناپسـند اسـت کـه ظاهـرا هیـچ 
کفایـت  آن  از  اغمـاض  بـرای  مصلحتـی 
ایـن  از  اسـتفاده  جـواز  بنابرایـن  نمی کنـد. 
نـوع سـاحها نه به صـورت ابتدائـی و نه در 
مقـام مقابلـه بـه مثـل، قابـل دفاع نیسـت. 
کارگیـری  بـه  از  اجتنـاب  کنـار  در  البّتـه 
سـاحهای بیولوژیـک، تـوان علمـی و عملی 
بـرای تولیـد مقاومـت بیولوژیـک و مقابلـه 
بـا اقسـام جنگهـای نامتعـارف از مهمتریـن 

فرائـض اسـت. بـه عبـارت دیگـر در صـورت 
اسـتفادة دشـمن از ایـن سـاحها، هـر چنـد 
مجـاز بـه اسـتفاده متقابـل نیسـتیم، ولـی 
آشـنایی بـا عوامل بیولوژیـک و آمادگی دفع 
ادوات  بـه  نیروهـا  آنهـا و تجهیـز  خطـرات 
مقابلـه بـا آن و پدافنـد بیولوژیـک واجـب 

ست. ا

اشـاره قـرار داده انـد اّمـا بـا توّجه بـه جایگاه 
ولـی و رهبـر جامعـه اسـامی در حکـم بـه 
جهـاد، اظهـر ایـن اسـت کـه ایـن قاعـده از 
ضوابـط فقـه والئـی اسـت و نـه از قواعـد 
فتوائـی. زیـرا تصویـر صحیح از امـر ضروری 
ضـرورت  و صـدق  مسـئله  در    اّدعـا  مـورد 
و اضطـرار بـر دفـاع بیولوژیـک و یـا صـدق 
ضـرورت بـر مـوارد دفـع خطـر یـک دشـمن 
همچنیـن  و  پیشدسـتانه  دفـاع  بـا  بالقـّوه 
ضـروری بـودن اسـتفاده از سـاح بیولوژیک 
در مقـام حملـه و کسـب فتوحـات در موارد 
مختلـف، متفـاوت اسـت و احـراز ضـرورت 
عرفـی کـه موضـوع قاعـده اسـت و بـه تبـع 
احـراز آن  برخـی شـرایط تغییـر می کنـد و 
اولویتهـای شـرعی در ایـن   مسـئله و غلبـه 
ایـن ضرورتهـا بـر مصالـح موجـود در حکـم 
بـر اجتهـاد و اعمـال  بـه حرمـت، متوّقـف 
شـاید  ضرورتهاسـت.  اقسـام  بـاب  در  نظـر 
حتـی بـروز بن بسـت نظامی و یا بـروز ضرر 
بـزرگ یـا تفویـت مصلحـت هامـه بـه تبـع 
تـرک میـدان مبـارزه نیـز بـر قبح موجـود در 
اسـتفاده از ایـن روش غالـب نشـود و شـاید 
برخـی تبعـات شکسـت یا عـدم پیـروزی در 
میـدان بـر قبـح موجـود در اسـتعمال ایـن 
روش فائـق آیـد. بنابرایـن کسـر و انکسـار 
مصالـح و مفاسـد، و غلبـه مـوردی برخـی 
مصالـح هامـه، متوّقـف بـر اجتهـاد والئی و   

اسـت. تـام  موضوع شناسـی 

لــو تترســوا بالنســاء و الصبيــان جــاز رمــي التــرس 

فــي حــال القتــال، الّلهــّم إل أن يكــون المــراد و لــو 

ــه أخيــرا »إذا لــم يمكــن جهادهــم إل  بقرينــة قول

ــو  ــال و ه ــك الح ــي تل ــن ف ــدم التمك ــك« ع كذل

حــال قيــام الحــرب مــن غيــره كمــا هــو الغالــب، 

ــان  ــوا بالصبي ــو تترس ــع: »ل ــي الناف ــال ف ــذا ق و ل

و المجانيــن و لــم يمكــن الفتــح إل بقتلهــم 

ــل  ــاد ب ــرة و اإلرش ــي التبص ــا ف ــوه م ــاز« و نح ج

ــائهم و  ــار بنس ــرس الكف ــو تت ــال: »ل ــرة ق و التذك

ــأن  ــى الرمــي ب ــإن دعــت الضــرورة إل ــم ف صبيانه

كانــت الحــرب ملتحمــة و خيــف لــو تركــوا لغلبــوا 

ــف  ــرس، و إل ك ــل الت ــوز قت ــم، و يج ــاز قتاله ج

عنهــم ألجــل التــرس

و رعایـت اهـم و مهـم در صحنـه ی میدانـی 
از اهمّیـت ویـژه ای برخوردار اسـت. برخی از 
تبعاتـی که غالبـًا بصورت موضوعـی منتهی 
بـه حکـم بـه عـدم جـواز اسـتفاده از ایـن 

روش   می شـود عبارتنـد از:

تقبیـح این اقـدام نزد افـکار عمومی 
و قـرار گرفتـن اسـام در موضـع تهمت 

وهن1 و 

جلـوه  موجـه  در  اقـدام  ایـن  تاثیـر 
دشـمن  سـوی  از  مثـل  بـه  مقابلـه  دادن 

درگیـر  و  مبـارزه  میـدان  گسـترش 
شـدن غیـر نظامیـان و تحمـل ضررهای 
جبـران ناپذیـر زیـرا در بسـیاری از ایـن 
پیمانهـای  مفـاد  بـه  توجـه  بـا  مـوارد 
یـا  و  پیمانهـا  نقـض  المللـی،  بیـن 
حتـی اسـتفاده بـرای مقابلـه بـه مثـل، 
بـا  مقابلـه  میـدان  توسـعه ی  موجـب 
دولتهـای مختلـف و فتح بـاب جنگ با 
جامعـه جهانی و ارتشـهای بیـن المللی 

می شـود. 

رعایت ضرورت:

هـر چنـد فقهـا بـه قاعـده »الضـرورات تبیح 
مختلفـی  فقهـی  ابـواب  در  المحظـورات« 
اسـتناد کرده انـد، و حتـی شـمول ضـرورت 
نسـبت بـه قتـل نفـس یـا کیفیـت قتـال را 

ذیـل مسـألة تتـرس2 در باب جهـاد نیز مورد 

1. چنیــن دلیلــی بــرای منع اســتفاده از ســالحهای 

نامتعــارف مبتنــی بــر دو نکتــه اســت: اول مبتنــی 

ــرت  ــد مناف ــی در ح ــح حداقل ــک قب ــراز ی ــر اح ب

ــورت  ــه ص ــتفاده از آن ب ــا اس ــت و ثانی ــع اس طب

مخفیانــه ممکــن نباشــد. لزم بــه ذکــر اســت کــه 

ــه  ــاز ب ــگ نی ــدان جن ــه در می ــات مخفیان اقدام

دارد. گســترده تری  بررســی های 

ــالم؛  ــرائع اإلس ــرح ش ــي ش ــكالم ف ــر ال 2. جواه

69 ص:  ج 21، 

قــال الشــيخ: يجــوز رميهــم، و األولــى تجنبهــم، و 

لكــن ظاهــره أولويــة التجنــب مــع عــدم التحــام 

الحــرب و إن توقــف الفتــح عليــه، كمــا أن ظاهــره 

الكتفــاء فــي جــواز قتلهــم بالتحــام الحــرب و إن 

تمكــن مــن غيــره، و منــه ينقــدح ذلــك أيضــا فــي 

عبــارة المصنــف بــل و الفاضــل فــي القواعــد، قــال: 

از  اسـتفاده دشـمن  در صـورت 
ایـن سـالحها، هر چنـد مجاز به 

اسـتفاده متقابـل نیسـتیم، ولی 
آشـنایی بـا عوامـل بیولوژیـک و 
و  آنهـا  خطـرات  دفـع  آمادگـی 
تجهیـز نیروها بـه ادوات مقابله 
بیولوژیـک  پدافنـد  و  آن  بـا 

واجـب اسـت.
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بـه لحـاظ منابـع و زمینـه  بـودن  »ممکـن 
اجتماعـی اجـرا« و »موجـه بـودن اخاقـی 
برنامـه  بـرای  مناسـب  الگـوی  حقوقـی«  و 
اقـدام طراحـی کـرد. نوشـتار حاظـر تـاش 
تحلیلـی  و  توصیفـی  روش  بـا  تـا  می کنـد 
عناصـر بیمـاری، حقوق پایـه، قواعد و اصول 
بنیادیـن و بـا توجـه به رویکردهـای مواجهه 

و دیگـر کشـورهای منتقـل شـد. کشـورهای 
بیمـاری  ایـن  بـا  مواجهـه  در  مختلـف 
درمانـی  و  پیشـگیرانه  گوناگـون  اقدامـات 
انجـام دادنـد. لکـن بـه نظـر می رسـد در این 
بیمـاری و وقایـع مشـابه بتـوان بـا در نظـر 
گرفتـن  شـیوع، بیمـار و بیمـاری و با توجه 
بـه عناصـر »علمـی بـودن بـه لحـاظ تاثیـر«، 

 چکیده

ویـروس کوویـد 1۹ در سـال 13۹8 
از کشـور چیـن آغـاز و  بـه صـورت دفعـی 
حالـت  از  سـرعت  بـه  و  کـرد  پیـدا  شـیوع 
کشـوری )اپیدمـی( عبـور و جهـان را درگیـر 
)پاندمـی( خـود کـرد. ایـن ویروس بـه ایران 

ــا همیــن  ــه ای ب ــر اســتاد ارجمنــد جنــاب آقــای دکتــر محمــود حکمــت  نیــا، خاصــه ای اســت از مقال نوشــتار حاضــر اث
عنــوان کــه بــه درخواســت مجموعــه منــاط بــه رشــته تحریــر درآمــده و در مجلــه حقــوق اســامی بــه صــورت کامــل بــه 
طبــع رســیده اســت. در ایــن مقالــه مولــف محتــرم بررســی ذو ابعــادی را در موضــوع شــیوع ویــروس کرونــا ارائــه کرده انــد 
ــا ایــن رخــداد را تبییــن کنــد. ایــن نوشــتار بــه دنبــال تبییــن  ــی ب کــه در صــدد اســت مبانــی الگویــی بــرای مواجــه مّل
پایه هــای الگــوی عملیاتــی مواجهــه بــا کرونــا اســت، از ایــن رو در آن مبانــی فقهــی، حقوقــی، اخاقــی و اجرایــی مســئله 
در کنــار یکدیگــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. ایشــان ضمــن چهــار گفتــار بــه موضوع شناســی جامــع، اصــول و حقــوق 
ــه  ــد. نکت ــرا پرداخته ان ــام اج ــات و مســائل مق ــاری و ماحظ ــن بیم ــا ای ــه ب ــد مواجه ــرح در مســئله، قواع ــن مط بنیادی
شــایان توجــه در ایــن نوشــتار بررســی تطبیقــی بــا دیگــر مکاتــب حقوقــی و اخاقــی اســت، کــه غنــا و اســتحکام مطالــب 

را افــزوده کــرده اســت.
ــن  ــاد در ای ــد اجته ــی، در فراین ــائل عین ــل در مس ــوع دخی ــای متن ــن زمینه ه ــط بی ــت تراب ــت و کیفی ــناخت اهمی ش
ــوع  ــن ن ــه ای ــز ب ــی نی ــض، نگاه ــی مح ــی های فقه ــار بررس ــت در کن ــب اس ــذا مناس ــت، ل ــده اس ــات تعیین کنن موضوع
پژوهش هــای جامــع وجــود داشــته باشــد. بــه همیــن جهــت ایــن مقالــه می توانــد فرصتــی باشــد تــا تاثیــر و تاثــر فقــه 
ــا  ــل ب ــد از تعام ــت الب ــه و حکوم ــام حــل مســئله جامع ــه دســتگاه فقاهــت در مق ــم ک ــی را مشــاهده کنی ــا حوزه های ب
آنهــا اســت. بدینوســیله از مولــف محتــرم بابــت تحریــر ایــن مقالــه گرانســنگ تشــکر کــرده و بــرای ایشــان از درگاه الهــی 

ــم. ــزون مســألت داری توفیقــات روزاف

مبانی اخالقی، فقهی و 

حقوقی الگوی مواجهه ملی 

با بیماری های واگیر 
استاد محمود حکمت نیا
مدرس سطوح عالی و دانشیار پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی
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حقـوق و ارزش هـای پایـه اسـت کـه بایـد 
تبییـن  قـرار گیـرد و دیگـر  مـورد حمایـت 
و  هـا  فعالیـت  انجـام  در  هـدف  و  غایـت 
برنامه هـا و طراحـی فرایندهـا اسـت. همـه 
اینهـا در یـک وضعیـت ذاتـا متغیـر اسـت.  
از همیـن رو  بـه لحـاظ اخاقـی و حقوقـی 
پرسـش ایـن اسـت مطـرح کـه بیمـاری بـا 
خصوصیـات کویـد 1۹ چـه حقوق انسـانی را 
در معـرض تهدیـد و خطـر قـرارداده اسـت و 
دیگـر اینکـه بـا توجـه بـه واگیـردار بـودن و 
شـیوع واقـع شـده و یـا در حـال وقـوع چـه 
مجموعـه رفتـاری موجهـی بایـد در قبال آن 
بـرای دسـتیابی بـه اهـداف کنتـرل و تامین 
سـامت صـورت گیـرد. علـی القاعـده بـرای 
چنیـن الگویـی اهـداف مختلفـی نسـبت به  
بیمـار و بیمـاری ممکن اسـت در نظر گرفته 
شـود و از همیـن رو رفتارهـای گوناگون نیز 
متصـور  اهـداف  ایـن  بـه  دسـتیابی  بـرای 
باشـد. هنجارهـای اخاقـی و حقوقی حدود 
رفتـار را مشـخص خواهـد کـرد. در نتیجـه 
چـه بسـا در بـدو امـر اجـرای برنامـه و یـا 
رفتـاری در مواجهـه بـا بیمـاری موثـر باشـد 
موجـه  اخاقـی  و  حقوقـی  لحـاظ  بـه  امـا 
نباشـد. افـزون بـر ایـن هـر گونـه رفتـاری 
در چنیـن مواجهـه ای بـه لحـاظ امکانـات و 
سـبک زندگـی مـردم نیـز باید ممکن باشـد. 
افـزون بـر ایـن دولـت نیـز به لحـاظ اخاقی 
و حقوقـی از ایـن الگـو حمایـت همـراه بـا 
اقتـدار کـرده و منابـع عمومـی را بـرای ایـن 
منظـور بـکار گیـرد.  بـا توجـه بـه ایـن سـه 
عنصـر می تـوان گفـت مواجهـه بـا بیمـار و 
بیمـاری متضمـن سـه عنصـر »علمـی بودن 
بـه لحـاظ تاثیـر«، »ممکـن بـودن بـه لحـاظ 

شـخص بـه شـخص در یـک منطقه سـرایت 
کـرده  و ظهـور آن نیـز همیشـگی نیسـت. 

 )https://www.dictionary.com(

اطـاق  صورتـی  بـه  همه گیـر   بیمـاری 
می شـود کـه بیماری در سراسـر جهـان یا در 
منطقـه وسـیعی از مرزهای بیـن المللی رخ  
دهـد و تعـداد زیـادی از افـراد را تحـت تأثیر 
قـرار دهـد.)ibid( بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه 
شـد می تـوان »بیمـاری یـا عارضـه موثـر بـر 
سـامتی« را عناصـر ثابـت و »میـزان شـیوع 
و نـوع شـیوع« را بـرای طبقه بنـدی عناصـر 

متغیـر دانسـت. 

ریـزی مواجهـه  برنامـه  بـرای  تعریـف  ایـن 
کشـورها در داخل و یا سـطح بین المللی با 
بیماری اسـت. لکن کشورها برای مواجهه با 
بیمـاری نیازمند الگوی متشـکل از اقدامات 
منسـجم و هدفمنـد و مشـروع  بـا در نظـر 
گرفتـن ماهیـت و نـوع بیمـاری، چگونگـی 
شـیوع ، بیماران و افـراد در معرض بیماری، 
کادر بهداشـت و درمـان، امکانات بهداشـتی 
و درمانـی و درمان پذیـری هسـتند. کـه این 
مبتنـی  و  پارادایمـی  در سـاختارهای  الگـو 
حقوقـی  و  فلسـفی  اصـول  از  بسـیاری  بـر 
و اخاقـی شـکل  می گیـرد. و متناسـب بـا 
طراحـی  جامعـه  هـر  اجتماعـی  سـاختار 

می شـود. 

گفتنـی اسـت مباحـث نظـری برخـی از این 
حقـوق  و  اخـاق  اسـت در  ممکـن  مـوارد 
مواجهـه بـا بیمـار در سـاختارهای فرهنگـی 
و اخاقـی و عـرف مردم وجود داشـته باشـد 
لکـن آنچـه در اینجـا اهمیـت دارد مواجهـه 
بـا »بیمـار« و »بیمـاری« اسـت بـا توجـه به 
شـیوع و همه گیـری اسـت. بـه تعبیـر دیگر 
آنچـه بـه خصـوص در بیماری هـای واگیـر 
اصلـی مطـرح می شـود  بـه عنـوان مسـاله 
ایـن اسـت کـه الگـوی مناسـب و موجـه در 
رویارویـی اجتماعـی و مـورد حمایـت دولت 
و قـدرت عمومـی نسـبت بـه بیماری هـای 
وسـیع  شـیوع  کـه  نظـر  ایـن  از  واگیـردار 
داشـته و در واقـع بـه مرحلـه اپیدمـی و یـا 

رسـیده اند چیسـت. پاندمـی 

آنچـه بـرای طراحـی الگـو الزم اسـت تبییـن 

بـا مشـکل ضمن شـناخت الگوهـای مطرح، 
الگـوی  حقوقـی  و  اخاقـی  هـای  بنیـان 

مناسـب را ارایـه دهـد. 

واژگان کلیـدی: بیماری هـای واگیـر، کویـد 
1۹، أصـول اخاقـی، حقـوق بنیادیـن، حـق 

حیـات، حـق بـر سـامت، امنیـت

مقدمه

بیمـاری گاه از سـطح فـردی فراتـر 
رفتـه و شـیوع پیـدا می کنـد. ایـن سـرایت 
و شـیوع ممکـن اسـت نامنظـم و بـه لحـاظ 
زمانـی نامرتـب باشـد1 و یـا در محـدوده کم 
ماننـد یـک روسـتا یا یک شـهر باشـد2 و گاه 
شـیوع آن فراتـر رفتـه  منطقـه و یا کشـوری 

را در بـر می گیـرد3 و گاه سـطح شـیوع  آن 
جهانـی می شـود4. از آنجـا کـه مواجـه با هر 
یـک از اینهـا تمهیـدات متفاوت بهداشـتی، 
حقوقـی و برنامه ریـزی می خواهـد سـازمان 
بـه لحـاظ سـطح شـیوع  بهداشـت جهانـی 
در برخـی از برنامه هـای خـود سـه سـطح را 
تعریـف کـرده اسـت. آنچـه در اینجـا مهـم 
بـه  کـه  اسـت  سـوم  و  دوم  سـطح  اسـت 
اپیدمـی و پاندمـی یـاد می شـود. بـا توجـه 
بـه ترکیبـی بـودن ایـن دو واژه می تـوان بـا 
شـناخت ریشـه یونانـی آن بهتـر بـه مفهـوم 
یعنـی   )epi( لغـوی  لحـاظ  بـه  پی بـرد.  آن 
امـر عـارض و  )dēmos( بـه معنـای انسـان 
جنـس  اسـم  اینجـا  در  کـه  آنجـا  اسـت.از 
از  وعمومـی  شـیوع  معنـای  مـی رود  بـکار 
آن اسـتفاده می شـود.  البتـه پاندومـی بـه 
لحـاظ ریشه شناسـی لغـوی متفـاوت اسـت. 
زیـرا ایـن واژه از )pan( بـه معنـای همـه و 
)dēmos( به معنای انسـان اسـت. در نتیجه 
معنـای آن همه گیـری انسـانی اسـت.5 بـا 
توجـه به سـطح دوم شـیوع اپیدمـی عبارت 
اسـت از بیمـاری کـه تعـداد زیـادی از افـراد 
را در زمـان واحـد درگیـر می کنـد و از یـک 

Sporadic . 1

 Outbreak . 2

  Epidemics . 3

pandemic . 4

https://www.etymonline.com .5

سـاختارهای  در  الگـو  ایـن 
پارادایمـی و مبتنـی بر بسـیاری 
از اصـول فلسـفی و حقوقـی و 
و  شـکل  می گیـرد.  اخالقـی 
متناسـب بـا سـاختار اجتماعـی 
می شـود.  طراحـی  جامعـه  هـر 

https://www.dictionary.com
https://www.dictionary.com/browse/epi-
https://www.etymonline.com
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رفتـار اخاقـی و حقوقی نسـبت بـه بیمار و 
بیمـاری واگیـر و شـایع اسـت. در اینجـا نیز 
رویکردهـای مختلفی وجـود دارد که نیازمند 

بررسـی حقوقـی و اخاقـی اسـت. 

از آنجـا کـه ایـن مطالعـات چـه در سـطح 
نظـری و یـا کاربـردی در نظام هـای اخاقـی 
و حقوقـی متعـددی صـورت گرفتـه اسـت 
در ایـن مقالـه از یافتـه هـای ایـن دسـته 
نیـز  تطبیقـی  صـورت  بـه  هـا  پژوهـش  از 

اسـتفاده خواهـد شـد. 

گفتــار اول: عناصر موضوعی 
و  واگیــر  بیماری هــای 

مواجهه با آن

موضـوع قواعـد و احـکام اخاقـی و فقهـی 
در مواجهـه بـا بیمـار و بیمـاری، فعـل یـا 
تـرک فعـل اسـت. بنـا بـر ایـن در اینجـا نیز 
بایـد نسـبت رفتـار را با این گونـه بیماری ها 
تبییـن کـرد. بـرای شـناخت نسـبت رفتـار با 
بیمـاری همـه گیـر الزم اسـت نـوع بیماری 
بـه لحـاظ ابتـا و شـیوع بررسـی شـود. تـا 
بتـوان بـا لحـاظ ایـن عناصـر برنامـه اقـدام 
مواجهـه بـا آن را طراحـی کـرد. از همیـن رو 
موضوع شناسـی در دو ناحیـه اسـت. یکـی 
در ناحیـه ابتـا و دیگـری پیشـگیری و یـا 

روانـی نیـز اهمیـت می یابـد.

نکتـه مهـم دیگـری که بایـد در اینجا در نظر 
گرفـت ایـن اسـت کـه الگـوی مواجهـه بـا 
اینگونـه بیماری هـا ذاتـا پویـا و متغیر اسـت. 
زیـرا بـا توجـه بـه یافته هـای علمـی و یـا 
پیامدهـای اقدام به سـرعت عوامـل موثر در 
برنامه هـای اجرایـی تغییـر می کنـد. ازهمین 
رو اینگونـه الگوهـای رفتـاری بایـد قابلیـت 

تطبیـق و تغییـر را داشـته باشـد. 

بـه  و  پایـه  قواعـد  تبییـن  بـرای  اکنـون 
خصـوص بـا توجـه بـه مرحلـه کاربـرد آنهـا 
الزم اسـت ابتـدا بـه عناصـر موثـر بیمـاری 
و  حقـوق  ادامـه  در  و  پرداختـه  واگیـردار 
قواعـد پایـه تبیین شـده و سـپس سـخن از 

منابـع و زمینـه اجتماعـی اجـرا« و »موجـه 
بـودن اخاقـی و حقوقـی« اسـت. از میـان 
ایـن سـه عنصـر محـور مقالـه حاضـر عنصـر 
سـوم کـه بـه حـوزه موجـه بـودن اخاقـی و 

می پـردازد.  حقوقـی 

بـرای بررسـی ایـن امـر بایـد گفت  بـه لحاظ 
فقهـی و حقوقـی و اخاقـی خـود بیمـاری 
واگیـر و یـا همـه گیـر بـه عنـوان یـک امـر 
طبیعـی موضـوع حکـم نیسـت. زیرا اساسـا 
آنچـه اتفـاق می افتـد یـک موضـوع طبیعی 
اسـت لکـن از آنجـا که این موضـوع طبیعی 
موجـب ناهنجـاری می شـود بـه گونـه ای که 
سـبب اختـال در عملکرد و یـا ناراحتی و یا 
تنـش بـرای شـخص می گردد بـه آن بیماری 

گوینـد. این اختـال ممکن اسـت در نهایت 
منجـر بـه فوت شـود.  و از آن رو که ابتا به 
آن گسـترده و مسـری بوده بیمـاری واگیر و 
همه گیـر می نامنـد. از همیـن رو می تـوان 
گفـت بیمـاری سـامت و حیـات در معرض 
خطـر قـرار می دهـد. بـا توجـه بـه ایـن امـر 
بایـد گفـت مبانـی اخاقـی و حقوقـی ناظـر 
بـا مقولـه حیـات و سـامتی  بـه مواجهـه 
اسـت. همچنیـن از آنجـا کـه ایـن عمومـی 
شـدن خطـر موجـب عـدم امنیت روانـی نیز 
می گـردد بـه لحـاظ اجتماعی عنصـر امنیت 

بیمـاری  و  بیمـار  بـا  مواجهـه 
»علمـی  عنصـر  سـه  متضمـن 
بـودن بـه لحاظ تاثیـر«، »ممکن 
بـودن بـه لحـاظ منابـع و زمینه 
اجتماعـی اجـرا« و »موجه بودن 

اخالقـی و حقوقـی« اسـت.
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برخـی  بـر خـاف  نیسـت.  اختیـاری  فعـل 
در  مثـال  عنـوان  بـه  دیگـر  بیماری هـای 
بیمـاری ایـدز، انتقـال با یک فعـل اختیاری 
صـورت می گیـرد امـا در مسـاله مـا انتقـال 
سـنخ دیگـری دارد. بنابرایـن اولیـن رکـن در 
بررسـی ماهیـت کرونـا کـه در تحلیـل هـای 
توجـه  مـورد  و حقوقـی می بایسـت  فقهـی 
قـرار گیـرد ایـن اسـت کـه عنصـر شـیوع و 

انتقـال یـک عنصـر »غیراختیـاری« اسـت

3. امر اجتماعی

امـر اجتماعـی عنصـری اسـت کـه بیمـاری 
کرونـا بـر خـاف اکثـر بیمـاری هـای دیگـر 

ناسـالم،  غـذای  هایـی همچـون  راه  از  کـه 

گزارش هـای  حسـب  می شـود  بیـان  اینجـا 
و  مـدل  ارایـه  بـرای  لکـن  اسـت.  مطـرح 
اهمیـت  دارای  آن  تاثـر  و  تاثیـر  چگونگـی 
اسـت. افـزون بـر این بـه لحـاظ اصطاحات 
بـکار رفتـه در ایـن نوشـته نیـز بایـد متذکـر 
شـد کـه برخـی از آنهـا بـه صـورت تخصصی 
نبـوده و بـه گونـه ای بیـان شـده اسـت کـه 
حقوقـی  و  اخاقـی  مباحـث  در  بتـوان 

اسـتفاده کـرد.

1. انتقـال انسـان بـه انسـان بـه صـورت 
مستقسـم ویـا از طریـق ابـزار

یکـی از انـواع اپیدمی با منبع پخش شـونده 
بـه صورت مسـتقیم اسـت. اینـک در قضیه 
از  کارشناسـان  نظریـه  بـر  نیـز   COVID 1۹ 
انسـان بـه انسـان اتفـاق می افتـد. در نتیجه 
بایـد بـا توجـه بـه ایـن شـیوه انتقـال بایـد 
نـوع آن را اپیدمـی پخش شـونده مسـتقیم 
دانسـت و از همیـن رو موضـوع را بررسـی 
کـرد. همچنیـن از آنجـا که ویـروس بر روی 
اشـیا نیـز تـا حـدودی مانـدگار می شـود بـه 
ایـن  بـا  می باشـد  نیـز  محـور  ابـزار  نوعـی 
تفـاوت کـه شـخص انتقال گیرنـده در اینجـا 

خـود عامـل موثر اسـت.

2. انتقال غیراختیاری

بیمـار  گفـت  می تـوان  خوبـی  تقریـب  بـا 
شـدن و بیمـار کـردن در بیمـاری کرونـا یک 

مواجهـه و درمـان. بـه خوبـی روشـن اسـت 
بحـث دوم مترتـب بـر موضـوع اول اسـت. 
بـه  نسـبت  افعـال  می تـوان  زمانـی  یعنـی 
مواجهـه را بررسـی کـرد کـه چگونگـی ابتـا 
بـه بیمـاری و شـیوع آن تببین شـده باشـد. 

بند اول:  موضوع شناسی ابتال و شیوع

منشـا ابتا برای مواجهه با اسـتمرار بیماری 
و یافتـن راه درمـان اهمیـت دارد. افـزون بر 
ایـن بـه لحـاظ مسـوولیت پیامدهـای زیـان 
بـار نیـز دخالـت عامـل انسـانی در تولیـد و 
یـا شـیوع بیمـاری دارای اهمیـت اسـت. از 
همیـن رو متخصصان در صدد یافتن منشـا 
بیمـاری و یافتـن اولیـن فرد بیمار هسـتند. 
لکـن بـرای طراحـی برنامـه بایـد بتـوان بـر 
فـرض ابهـام نیـز اقدامـات الزم را انجام داد. 
افـزون بـر این چگونگی شـیوع نیـز به لحاظ 
اهمیـت  دارای  حقوقـی  و  اپیدمی شناسـی 

است. 

از آنجـا کـه در حـال حاضر با بیماری ناشـی 
از ویـروس COVID 1۹ روبـرو هسـتیم بایـد 
وضعیـت  و  ویـروس  سـرایت  خصوصیـات 
بـه  ادامـه  در  شـود.  روشـن  بیمـاری 
خصوصیـات ایـن بیماری و عوامـل موثر در 
ایجـاد و درمـان آن اشـاره می کنیـم. الزم به 
توضیـح اسـت که ایـن عوامـل و تبیین آنها 
و یـا تغییـر و اضافـه شـدن به این فهرسـت 
در  آنچـه  اسـت.  کارشناسـان  نظـر  نیازمنـد 

بیمـاری  در  کـه  اسـت  درسـت 
رفتارهـای  هـم  دیگـر  هـای 
اجتماعـی تاثیرگـذار اسـت ولی 
را  آنهـا  کـه  شـود  نمـی  باعـث 
یـک امـر اجتماعـی بـه حسـاب 
بیاوریـم. اما کرونـا ذاتا یک امر 
اجتماعـی اسـت و بـا اجتمـاع 
افـراد بـه نحـوی کـه در تمـاس 
موثر باشـند انتقال پیـدا کرده و 

ادامـه حیـات مـی دهـد.
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کـه عمـل خـاص تنفـس می تواند بـه عنوان 
یـا حیـات  و  بـه سـامت  بـار  زیـان  فعـل 

اشـخاص قلمداد شـود. 

بند دوم. موضوع شناسی مواجهه

همانطـور کـه در بررسـی موضوعـی بیمـاری 
گفتـه شـد در اینجـا بحـث عمـده و مهـم 
دربـاره بیمـاری همه گیـر و شـایع اسـت که 
البتـه جزیـی از ایـن سـاختار نیـز مواجهـه 
بـا بیمـار هـم هسـت. ایـن امـر نیـز نیازمند 
موضوع شناسـی اسـت تـا جایـگاه مباحـث 
حقوقـی و اخاقـی در آن روشـن شـود. در 
اینجـا پرسـش اصلـی این اسـت کـه چگونه  
و بـا چـه رفتـار مشـروعی می تـوان بـا فرض 
دیگـر  و  انتقـال  نـوع  و  بیمـاری  وضعیـت 
موضوع شناسـی  در  کـه  مربوطـه  عناصـر 
بیمـاری گفتـه شـد، سـرعت شـیوع و میزان 
را  اشـخاص  بـه  زیـان  نتیجـه  در  و  شـیوع 
کاهـش داد؟ همچنیـن چگونـه بـا توجـه به 
کاوش هـای علمی درباره بیماری و واکسـن 
و درمـان آن کـه برخـی بـه صـورت احتمالی 
مطـرح می شـود اقدامات مناسـب را طراحی 
کرد؟ همانطور که روشـن اسـت این موضوع 
دارای بعد پزشـکی و اپیدمی شناسـی اسـت.

 دو سـاختار رادیـکال در این باره وجود دارد. 
یکـی اینکـه بخاطـر ماهیت سـرایت و طریق 
انتقال انسـانی آن، برای قطـع زنجیره ارتباط 
قرنطینـه کامـل اجـرا شـود. چـه بسـا بـرای 
اجـرای چنیـن امـری نیازمنـد الـزام و اجبار 
و ایجاد شـدید محدودیت در حقوق و آزادی-

های مردم باشـیم.

در برابـر ایـن طرح توسـط برخـی از محققان 

امـر  بررسـی  احتمـال  میـزان  بـر  عـاوه 
امـر  اسـت.  اهمیـت  داراری  نیـز  محتَمـل 
محتمـل در مسـاله ما شـدت زیـان و ضرری 
مریضـی  دوره  طـول  در  بیمـار  کـه  اسـت 
بـا آن مواجـه اسـت. میـزان آسـیب هـا از 
احتمـال  و  ثانویـه  هـای  عفونـت  جملـه 
مـرگ و میـر امـر محتمـل را برای مـا تبیین 
می کنـد. در خصـوص کرونـا نیـز بـا عنایـت 
بـه نظـر متخصصیـن می تـوان گفـت میزان 
محتمـل نیـز قابـل توجـه اسـت. نکتـه مهم 
دربـاره محتمـل و میـزان زیـان آن اسـت که 
مشـخص شـود نسـبت زیان با افراد مختلف 
مـردم چگونه اسـت. برای مثـال اینکه گفته 
می شـود بیمـاری covid1۹ بـر افـراد مسـن 
و یـا اشـخاص دارای بیماری هـای زمینـه ای 

بیشـتر اثـر دارد 

7. اختیـاری بـودن پیشـگیری بـا رفتـار 
اجتماعـی

بایـد توجـه داشـت، بـه صـرف این کـه ایـن 
شـدن(  بیمـار  نحـوه  لحـاظ  )بـه  بیمـاری 
را  مربـوط بـه تنفـس اسـت، نمی تـوان آن 
امـری تمامـا غیـر اختیـاری پنداشـت. چـرا 
کـه بـا توجـه بـه روشـن بـودن علـت درگیـر 
شـدن بـا بیمـاری، می تـوان برخـی از افعال 
اختیاری  را در حوزه پیشـگیری متصور شـد. 
پـس پیشـگیری از ایـن بیمـاری را می توان 

یـک فعـل اختیـاری محسـوب کـرد.

طریـق  از  قطعـی  پیشـگیری  عـدم   .8
کسـن   وا

بـا توجـه بـه این کـه هنـوز واکسـنی بـرای 
از  نمی تـوان  نـدارد،  وجـود  بیمـاری  ایـن 
طریـق پزشـکی، شـرایط پیش گیـری قطعـی 

را بـه صـورت فـردی محیـا کـرد.

9. عدم درمان پذیری قطعی

در  می توانـد  قطعـی  درمـان  وجـود 
بگـذارد.  بسـزایی  تاثیـر  سیاسـت گذاری ها 
همچنیـن عنصـر درمـان جمعی نیـز به این 
معنـا کـه بر اثـر بیمـاری پادتن مناسـب در 
بـدن شـخص مبتـی تولید شـود و مانع بروز 

مجـدد باشـد نیـز مهـم اسـت. 

بـا توجـه به این امـر می تـوان اینگونه گفت 

منتقـل   ... یـا  و  بـدن  انفعـاالت  و  فعـل 
می شـوند، پیـدا می کند. البته درسـت اسـت 
کـه در بیمـاری هـای دیگـر هـم رفتارهـای 
باعـث  ولـی  اسـت  تاثیرگـذار  اجتماعـی 
نمـی شـود کـه آنهـا را یـک امـر اجتماعـی 
بـه حسـاب بیاوریـم. امـا کرونـا ذاتـا یـک 
امـر اجتماعـی اسـت و بـا اجتمـاع افـراد به 
نحـوی کـه در تمـاس موثـر باشـند انتقـال 
پیـدا کـرده و ادامه حیـات می دهد. در جمع 
بـودن، در کنـار هم بـودن و روابط اجتماعی 
مبتنـی بر ارتبـاط نزدیک فیزیکـی، رکن این 

بیمـاری اسـت. 

4. دوره پنهان

گـزارش  بـه  توجـه  بـا  کـه  دیگـری  مسـاله 
هـای متخصصیـن در خصوص ایـن بیماری 
بـا  بیمـار  درگیـری  دوره  می شـود  مطـرح 
ویـروس کرونـا اسـت. در ایـن دوره عـاوه 
بـر بـروزات آشـکار بیماری در بیمـار، با دوره 
پنهـان بیمـاری نیـز مواجـه هسـتیم. بیمار 
ولـی  اسـت  ویـروس  حامـل  دوره  ایـن  در 
نشـانه و عامتـی از آن در خـود نمـی بینـد. 

»دوره پنهـان« نیـز رکنـی از ارکان ماهیـت 
کرونـا اسـت کـه در تحلیـل هـای پسـینی 

می بایسـت بـه آن توجـه داشـته باشـیم. 

5. میزان احتمال 

توجـه بـه آمارها و گزارشـات رسـمی ما را به 
ایـن نکتـه سـوق می دهد که میـزان احتمال 
در  اسـت.  توجـه  قابـل  و  بـاال  شـیوع  در 
تحلیـل هـای فقهـی و حقوقی توجـه به این 
مسـاله بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. زیـرا در 
موضوع شناسـی قواعـدی چـون منـع اضـرار 
و یـا دفـع ضـرر محتمـل و یـا خـوف از ضرر 
ایـن امـر دارای نقـش تعییـن کننده اسـت. 
در اینجـا سـه مسـاله از هـم قابـل تفکیـک 
اسـت. یکـی ایـن کـه بـه لحـاظ علمـی و بر 
میـزان  سـنجش  قابـل  یافته هـای  اسـاس 
احتمـال در سـرایت بـه چـه میـزان اسـت. 
دیگـری فهـم عرفـی سسـبیت اسـت کـه تـا 
را سـبب تحقـق  رفتـار خاصـی  انـدازه  چـه 

بیمـاری و زیـان می دانـد.  

6.  اهمیت محتمل 

دو سـاختار رادیـکال در این باره 
وجـود دارد. یکـی اینکـه بخاطـر 
ماهیت سـرایت و طریـق انتقال 
انسـانی آن، بـرای قطـع زنجیـره 
اجـرا  کامـل  قرنطینـه  ارتبـاط 

. د شو
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کـه افـراد بایـد بـه گونـه ای رفتـار کننـد کـه 
بهتریـن نتیجـه حاصـل شـود. البتـه اینکـه 
بهتریـن نتیجه چیسـت بسـتگی بـه رویکرد 

اخاقـی دارد.

بعـد  بـه  نمی تواننـد  این هـا  دو  هـر  لکـن 
دیگـر بی تفاوت باشـند. یعنـی اینکه رویکرد 
نتیجـه محـور بایـد بـه ارزش هـای اخاقـی 
اسـت  ممکـن  چنـد  هـر  کنـد.  توجـه  نیـز 
و  کنـد.  تفسـیر  منفعت گراینـه  را  ارزش هـا 
بـه  نمی توانـد  نیـز  محـور  وظیفـه  رویکـرد 
نتایـج بی تفـاوت باشـد و چه بسـا راه حلهای 
موقـت و یـا اسـتثنایی مقـرر کنـد. بـه طـور 
اختـاف  مـورد  آنچـه  کاربـردی  و  واضـح 
اولویـت  در  رویکردهـا  ایـن  تاثیـر  اسـت 
بنـدی و فراینـد اجـرا اسـت. از همیـن رو 
ادبیـات فقهـی  بـر أسـاس  می تـوان گفـت 
هـر چنـد رویکـرد وظیفـه محـور اسـت امـا 
بـرای تشـخیص وظیفه و تعییـن اولویت به 

نتایـج و پیامدهـا نیـز توجـه می شـود. 

سـطحی از مصونیت عده زیادی مبتا شـده 
و یـا جان خود را از دسـت بدهنـد. لکن این 
امـر جریـان طبیعی أمور اسـت و به گونه ای 

اجتنـاب ناپذیـر.

بند سوم: رویکردهای مواجهه

همانطـور که گفته شـد طراحـی الگو نیازمند 
شـناخت بیمـاری و چگونگـی همه گیری آن 
از یـک سـو و کاهـش و از بیـن بـردن آن از 
سـوی دیگـر اسـت. ایـن الگـو بایـد متبنـی 
بـر اصـول و قواعـد اخاقی و حقوقی باشـد. 
اینجـا اهمیـت دارد یافتـن  لکـن آنچـه در 
نقطـه کانونـی الگـو اسـت. بـا یافتـن نقطـه 
کانونـی بخش هـای دیگـر بـا آن هماهنـگ 
خواهـد شـد. بـر اسـاس نظریه هـای اخاقی 
دو رویکـرد مهـم با دو کانون در اینجا مطرح 
شـده اسـت. یکـی رویکـرد »وظیفه شناسـی 
اخاقـی و اصول گرایـی« و دیگـری رویکـرد 
»نتیجه گرایـی و بیشـترین منفعـت« اسـت. 
و  پایـه  حقـوق  بـر  وظیفه محـور  رویکـرد 
وظایـف تاکیـد می کنـد. حـال آنکـه رویکـرد 
نتیجـه محـور بـر پیامدهـای تصمیـم تاکید 
دربـاره  اخاقـی  داوری  حتـی  و  ورزیـده 
حقـوق و ارزش هـا را بـر همین محـور انجام 
می دهـد. اگـر رویکـرد اخاقـی بـر ایـن باور 
بـود کـه افـراد باید بـه تکالیـف اخاقی خود 
عمـل کننـد ایـن رویکـرد بـر این باور اسـت 

p490

بـا  عکـس  بـر  درسـت  کـه  اسـت  مطـرح 
ارتباطـات  و  اجتماعـی  روابـط  آزادسـازی 
ایـن  تـا شـیوع  داده شـود  اجـازه  فیزیکـی 
بیمـاری رونـد طبیعی خود را طـی کند و در 

نهایـت منجـر بـه مصونیـت جمعی شـود. با 
ایـن اسـتدالل که  مصونیـت جمعی 1مبتنی 
بـر ایـن امـر اسـت کـه اگـر در یـک بیماری 
زیـادی  جمعیـت  انسـان ها  میـان  مسـری 
مصونیـت  جمعیـت  ایـن  در  شـوند  مبتـا 
بوجـود آمـده و بیمـاری کـم کـم از میـان 
مـی رود.2 هـر چنـد بـرای رسـیدن بـه چنین 

 Herd immunity. 1

   Sarah Boslaugh, Louise-Anne McNutt. 2

 Encyclopedia of Epidemiology, Volume 1

در برابـر ایـن طرح توسـط برخی 
کـه  اسـت  مطـرح  محققـان  از 
درسـت بـر عکـس بـا آزادسـازی 
ارتباطـات  و  اجتماعـی  روابـط 
تـا  شـود  داده  اجـازه  فیزیکـی 
رونـد  بیمـاری  ایـن  شـیوع 
و  کنـد  طـی  را  خـود  طبیعـی 
در نهایـت منجـر بـه مصونیـت 

شـود. جمعـی 

ادبیات  أساس  بر  می توان گفت 
وظیفه  رویکرد  چند  هر  فقهی 
تشخیص  برای  اما  است  محور 
وظیفه و تعیین اولویت به نتایج 

و پیامدها نیز توجه می شود. 
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از سـوی دیگـر بخاطـر غیرقابـل پیش بینـی 
بـودن تبعـات بیمـاری و بـه خصـوص نبـود 
راه بـرای درمـان امنیـت روانـی جامعـه بـه 
شـدت در معـرض آسـیب قـرار می گیـرد و 
جامعـه دچار خوف و وحشـت می شـود باید 

از حـق امنیـت نیـز یـاد کـرد.

1. حق حیات

جملـه  از  حیـات  حـق  مشـروعیت  مبنـای 
آثـار  کـه  اسـت  دقیقـی  بسـیار  مباحـث 
حقوقـی بسـیاری در پـی دارد. سـخن اصلی 
در ایـن اسـت کـه حیـات بـه عنـوان ارزش 
بنیادیـن و در قالـب یـک حـق اساسـی، بـر 
چه مبنایی اسـتوار اسـت؟ آیـا ارزش زندگی 
انسـان بـه اراده یـک انسـان بسـتگی دارد؟ 
بـه عبـارت دیگـر آیـا حـق حیـات در حـوزه 
در  آن  اختیـار  کـه  اسـت  خصوصـی  امـور 

حقـوق و ارزش هـا در معرض آسـیب اسـت. 
اشـاره  آنهـا  بـه  مناسـبت  بـه  دیگـر  دسـته 

خواهـد شـد.

بنـد اول. عناویـن حقـوق بنیادیـن  
در معـرض خطـر

بیماری هـای  حـوزه  در  مهـم  موضـوع  دو 
یکـی   اسـت.  آسـیب  معـرض  در  واگیـر 
حیـات و دیگـری سـامتی عـده زیـادی از 
مـردم اسـت کـه بـا توجـه به شـیوع آسـیب 
دو  ایـن  اسـت.  ازدیـاد  حـال  در  آنهـا  بـه 
موضـوع دو حـق قـرار می گیرنـد کـه عبـارت 
اسـت از حـق حیـات و حـق بـر سـامتی و 
از آنجـا کـه مـردم نیـز در جریان این شـیوع 
بـه  آنهـا  آگاهـی  از سـویی  قـرار می گیرنـد 
موقعیـت خـود و جامعـه تاثیـر مهمـی در 
و  داشـته  جمعـی  و  فـردی  تصمیم گیـری 

و  ارزش هــا  دوم:  گفتــار 
حقوق بنیادین 

و  ارزش  دسـته  دو  بـا  الگـو  طراحـی  در 
حقـوق روبـرو هسـتیم. ارزش هـا و حقوقـی 
کـه متعلـق آنهـا بخاطـر بیمـاری در معرض 
تهدیـد قـرار می گیرنـد و بـه گونـه ای بایـد از 
آنهـا محافظـت شـود. و ارزش هـا و حقـوق 
و مقرراتـی کـه ناظـر بـه رفتـار مواجهـه بـا 
ایـن  اسـت  ممکـن  حـال  اسـت.  بیمـاری 
ارزش هـا و حقـوق اعمـال شـود. یـا اینکـه 
بخاطـر برنامـه مواجهـه بـا بیمـاری محـدود 
و یـا معلـق شـود. بـرای مثـال اگر شـخصی 
نیازمنـد درمـان به گونه ای باشـد کـه باید از 
امـوال دیگـری اسـتفاده کنـد حـق مالکیـت 
محـدود  شـرایطی  بـا  مالـک  خصوصـی 

می شـود.

می گیـرد  قـرار  بررسـی  مـورد  اینجـا  آنچـه 
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]مـردم [ آن چشـانيد.

امنیـت فـردی کـه معمـوال در  از  صرف نظـر 
کنـار آزادی یـاد می شـود حـق محیـط امـن 
نیز در برخی از اسـناد شـناخته شـده اسـت. 
بـرای مثـال کنفرانـس سـازمان ملـل در باره 
محیط انسـانی در سـال 1۹۷2 از حق نسـبت 
بـه محیـط امـن را بـه رسـمیت می شناسـد.

   B.G. Ramcharan The Right to Life in(
ص13(  International Law

مطـرح  حیـات  حـق  کنـار  در  حـق  ایـن 
اسـت. زیـرا ایجـاد خطـر در محیـط می تواند 
حیـات بسـیاری را در خطـر انـدازد. یکـی از 
خصوصیـات بیمـاری های واگیر این اسـت 
کـه بخاطـر نشـناختن ابعاد مهـم و پیامدها 
اشـخاص در جامعـه وحشـت زده می شـوند. 
بـه  اسـت  ممکـن  نیـز  راسـتا  همیـن  در 
غیـر  روش هـای  از  اسـتفاده  یـا  و  رفتارهـا 
معمـول بـرای مواجهـه بـا بیمـاری دسـت 

. زنند

بند دوم: سنخ شناسی حقوق مرتبط 
با بیماری های واگیر

صـرف شناسـایی حقوق بـرای طراحی الگوی 
رفتـاری کافـی نیسـت. زیـرا آنچـه در اینجـا 
دارای اهمیـت اسـت یافتـن وظایـف افـراد4 

4. Theodore M. Benditt The Demands Of 

Justice in the Economic Justice: Private 

Rights and Public Responsibilities : an 

Amintaphil ... Edited by Kenneth Kipnis, 

کـه از سـامت ارایـه شـد اصطـاح حـق بـر 
سـامت در اسـناد و متون حقوقـی کمتر به 
کار رفتـه اسـت. حتـی تصویر آن بـه صورت 
یـک حـق مسـتقل بـرای بشـر نیـز همـراه با 
ابهاماتـی اسـت. 2نگاهـی اجمالـی به اسـناد 
بین المللـی نشـان می دهـد متعلـق حـق در 
حـوزة سـامت، برخـورداری از اسـتانداردها 
در حـوزة سـامت جسـمی و روانـی اسـت؛ 
بـرای نمونـه می تـوان بـه مـاده 55 منشـور 
ملـل متحـد اشـاره کـرد کـه سـازمان را بـه 
اسـتانداردهای باالتـر زندگـی ملـزم می داند؛ 
سـازمان  اساسـنامه  مقدمـه  در  همچنیـن 
بهداشـت جهانی آمـده اسـت: »بهره مندی از 
باالتریـن اسـتاندارد دسـت یافتنی سـامت، 
و  سیاسـی  عقایـد  دیـن،  نـژاد،  از  فـارغ 
از  یکـی  اقتصـادی،  و  اجتماعـی  موقعیـت 
حق های بنیادین بشـر محسـوب می شود«.3

حـق بـر سـامت یک نهـاد خردمندانه اسـت 
و الزم اسـت بـه گونـه ای تعریـف و طراحـی 
شـود کـه بهره منـدی از آن میسـر و مفیـد 
باشـد و از طرفـی اقدامـات دولـت )شـخص 
را  سـامت(  امکانـات  تأمیـن  بـه  موظـف 

بتـوان ارزیابـی کـرد.

3.  امنیت و حق محیط امن

اهمیـت امنیـت بـه اندازه ای اسـت کـه رفع 
آن و دچـار هـراس شـدن بـه عنـوان سـزای 
کفـران نعمـت امنیـت شـمرده شـده اسـت. 
خداونـد در آیـه 112 سـوره  نحـل بـه شـهرى 
َمَثـل زده اسـت كـه امـن و امـان بـود ]و[ 
روزيـش از هـر سـو فـراوان مى رسـيد، پـس 
ناسپاسـى  را  خـدا  نعمتهـاى  ]سـاكنانش [ 
كردنـد، و خـدا هـم بـه سـزاى آنچـه انجـام 
مى دادنـد، طعـم گرسـنگى و هـراس را بـه 

. 2 John Tobin  The Right to Health in 

International Law 

 P9

3. Constitution of the World Health 

Organization, 14 U.N.T.S. 186, 22 July 1946 

)entered into force 7 April 1948(, reprinted 

in Basic Dicuments of the WHO )32d ed. 

Geneba, 1981(.

دسـت انسـان اسـتـ  خواه این انسـان خود 
شـخص دارای حیـات باشـد، پـدر باشـد یـا 
اینکـه  یـا  ـ  یـا سیاسـتمدار  پزشـک  مـادر، 

نوعـی  از  ناشـی  حیـات  و  زندگـی  ارزش 
توافـق اجتماعـی اسـت کـه افـراد در احترام 
بـه آن بـا هـم توافـق کرده انـد و یـا اینکـه 
بایـد پـا را از ایـن فراتـر نهـاد و انسـان را 
از بنـد اسـارت مادیـت و خودبنیـادی رهایی 
بخشـید و حیـات او را، نـه فقـط بـه صـورت 
تکوینـی، بلکـه به صورت تشـریعی ناشـی از 

اراده خداونـد خالـق و حکیـم دانسـت.

2. حق بر سالمت  

و  سـامت  مقولـه  بـه  نـگاه  اگرچـه 
رویکـرد  بیشـتر  بهداشـتی  مراقبت هـای 
اقتصـادی و تجـاری داشـته اسـت 1امـا بـه 
مـرور بعـد حقوقـی سـامت غلبه پیـدا کرده 
اسـت و حتـی بـا اصطـاح حـق بر سـامت 
روبـرو می شـویم. لکـن بـا توجه بـه تعریفی 

1. GOODMAN, TIMOTHY Is There A Right to 

Health? Journal of Medicine and Philosophy  

Volume 30, 2005 - Issue 6

A Forum for Bioethics and Philosophy of 

Medicine

 آیـا حـق حیـات در حـوزه امـور 
خصوصـی اسـت کـه اختیـار آن 
در دسـت انسـان اسـت یا اینکه 
ارزش زندگـی و حیـات ناشـی از 
اسـت  اجتماعـی  توافـق  نوعـی 
کـه افـراد در احتـرام بـه آن بـا 

هـم توافـق کرده انـد.

سازمان  اساسنامه  مقدمه  در 
است:  آمده  جهانی  بهداشت 
»بهره مندی از باالترین استاندارد 
فارغ  سالمت،  دست یافتنی 
و  سیاسی  عقاید  دین،  نژاد،  از 
موقعیت اجتماعی و اقتصادی، 
بشر  بنیادین  حق های  از  یکی 

محسوب می شود«.

بـه صـورت تکوینـی،  نـه فقـط 
بلکـه به صورت تشـریعی ناشـی 
از اراده خداونـد خالـق و حکیـم 

دانست.

https://www.tandfonline.com/njmp20
https://www.tandfonline.com/toc/njmp20/30/6
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اجراسـت.  بـه  تعهـد  دولـت  سـوم  وظیفـه 
زمینـه  بایـد  دولـت  تعهـد  ایـن  براسـاس 
بهره بـرداری از حـق را فراهـم کنـد. اگـر چـه 
ایـن تعهـد مثبت دولت در حقـوق اقتصادی 
امـا  بـه کار می رفـت  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
حقـوق معاصـر ایـن حمایـت را در حقـوق 
مدنـی سیاسـی نیـز بـه رسـمیت شـناخته 
اسـت. این سـه سـطح از تعهد دولت درباره 

هـر حقـی بـه کار مـی رود.۹ 

حـق بـر سـامت یا حـق نسـبت بـه مراقبت 
از جملـه حقـوق مثبـت محسـوب می شـود. 
هزینـه  بایـد  آن  تامیـن  بـرای  دولـت  کـه 
منظـور  ایـن  تامیـن  بـرای  کنـد.  پرداخـت 
بایـد مالیـات دریافـت کنـد.10 تکلیـف دولت 
را بـه دو گونـه می تـوان تصـور کـرد: یکی به 
صـورت تعهـد بـه نتیجـه و دیگـری تعهد به 
وظیفـه. اگـر ماهیـت تعهد دولت بـه نتیجه 
اسـتانداردهای  تحقـق  بـرای  دولـت  باشـد، 
کنـد  عمـل  گونـه ای  بـه  بایـد  رفاهـی  الزم 
کـه ایـن اسـتانداردها حاصـل شـود؛ در غیـر 
بـه تعهـد خـود عمـل نکـرده  ایـن صـورت 
اسـت؛ بنابرایـن در برنامه ریـزی بایـد به این 
اصـل توجـه شـود؛ امـا اگـر تعهـد دولـت به 
وظیفـه باشـد، دولـت باید تاشـی معقول و 
متناسـب کند تـا اسـتانداردهای الزم محقق 

شـود، هرچنـد ممکن اسـت این امـر محقق 
نگردد.

9. Ibid.

9. J Med Ethics.  Positive rights, negative 

rights and health care 2010 Dec;36)12(:838-

41. doi: 10.1136/jme.2010.036210. Epub 

2010 Oct 8

اسـت.  شـده  مقـرر  دولت هـا 

صرف نظـر از ایـن تعهد یک وجهـی از جمله 
نخسـتین کسـانی کـه دربـاره الگـوی نقش 
دولـت طرحـی چندوجهـی ارایه داده اسـت 
ایـده4 می باشـد.5 طـرح وی به گونـه ای بـود 
کـه مـورد توجـه مجامـع بین المللـی قـرار 
گرفـت و رگه هـای آن در اسـناد بین المللـی 
نیـز بـه خوبـی نمایـان شـد؛ به گونـه ای کـه 
بین المللـی  اسـناد  در  وظیفـه  سـه  ایـن 
مطـرح شـد.۶ به نظـر وی افـزون بـر تعهـد 
بـه احترام کـه به طور سـنتی پذیرفته شـده 
بـود دو تعهـد دیگـر وظیفـه بـه حمایـت و 

وظیفـه بـه اجرا را پیشـنهاد داد.۷ 

ایـن  دولـت  وظیفـه  دومیـن  وی  به نظـر 
اسـت کـه از حقـوق مـردم حمایـت کنـد و 
اجـازه ندهـد دیگـران اعـم از مـردم عـادی 
یـا کارکنـان حکومتـی آن را نقـض کـرده یـا 
بـه حقـوق مـردم تجـاوز کننـد. بـا توجـه به 
اوضـاع و احـوال محیطـی وظیفـه دولت در 
حمایت از آنچه گفته شـد توسـعه بیشـتری 
یافتـه و شـامل حمایـت در برابـر تهدیدهای 
غیرمسـتقیم از جملـه تهدیدهـای ناشـی از 

محیـط خطرنـاک می شـود.8

4. Asbjørn Eide )born 1933(.

5. M. Magdalena Sepúlveda et al.; The 

Nature of the Obligations Under the 

International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights; p.161.

6. Statement on the obligations of States 

Parties regarding the corporate sector 

and economic, social and cultural rights 

Committee on Economic, Social and 

Cultural RightsForty-sixth session Geneva, 

2-20, May 2011. Committee on Economic, 

Social and Cultural Rights, General 

Comment 16، Article 3: the equal right 

of men and women to the enjoyment of 

all economic, social and cultural rights 

)Thirty- fourth session, 2005(, U.N. Doc. 

E/C.12/2005/3 )2005(.

7. Ibid.

8. Ben Wisner et al., op. cit.

بـرای  اسـت.  حقـوق  بـه  نسـبت  دولـت  و 
شـناخت ایـن امـر حقـوق را به حـق منفی و 

حـق مثبـت تقسـیم می کننـد. 

از حقـوق هسـتند  حقـوق منفـی دسـته ای 
کـه دیگـران حـق مداخلـه در موضـوع آنهـا 
را ندارنـد. بـه تعبیـر دیگـر حـق بـه معنـای 
حـق  اگـر  مثـال،  بـرای  اسـت؛1  از«  »آزادی 
حـق حیـات حـق منفـی شـمرده شـود فقـط 
شـدن  کشـته  از  ممانعـت  وظیفـه  دولـت 
داشـت.  خواهـد  را  دیگـری  بوسـیله  مـردم 
حقـوق منفی ریشـه در نظریه هـای فردگرایانه 
و لیبـرال قـرن 1۷ و 18 داشـته و بـا نظریـه 
بـازار آزاد در حـوزه امـور اقتصـادی اجتماعـی 
ارتبـاط دارد. براسـاس ایـن نظریه هـا دولت در 
جهـت تحقق کرامت انسـانی، حـق مداخله در 
حقوق و آزادی های سیاسـی را ندارد.2 در برابر، 
حـق مثبـت بـه معنـای اسـتحقاق و ادعاها و 

»حـق بـر داشـتن«3 اسـت؛ بـرای مثـال، اگـر 
حق حیات مثبت دانسـته شـود دیگـران برای 
تامیـن حیـات مکلـف بـوده و دولـت بایـد 

اقدامـات اثباتـی انجـام دهـد. 

همان طـور کـه روشـن اسـت بـرای تأمیـن 
بـا  به ویـژه  معاصـر  جهـان  در  حقـوق 
پیچیدگی هـای زندگـی اجتماعـی و توسـعه 
تعهـد  از  میـزان  ایـن  دولـت  فعالیت هـای 
بـه  نیسـت  کافـی  حقـوق  تضمیـن  بـرای 
بـرای  دیگـری  تعهدهـای  خاطـر  همیـن 

Diana T. Meyers p 109

.1 Jean-Pierre Chauffour; The Power of 

Freedom: Uniting Human Rights and 

Development; p.31.

2. Ibid. 

3. Right to.

از  دسـته ای  منفـی  حقـوق 
دیگـران  کـه  هسـتند  حقـوق 
حـق مداخلـه در موضـوع آنها را 
ندارنـد. بـه تعبیـر دیگـر حـق به 

اسـت. از«  »آزادی  معنـای 

حق مثبت به معنای استحقاق و 
ادعاها و »حق بر داشتن« است.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20935318
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بـه  دسترسـی  بـه  می تـوان  اصـول  ایـن 
مراقبت هـای پزشـکی بـه خصـوص هنـگام 
کمبـود منابـع اشـاره کـرد کـه بایـد بـه طور 
پزشـکی  معیارهـای  بـر  مبتنـی  و  مسـاوی 
باشـد. به طـوری که افراد خـاص مانند افراد 
ناتـوان و معلوالن، سـالمندان، پناهندگان و 
مهاجـران قربانیـان تبعیـض نباشـند. تهیـه 
و جمـع آوری اطاعـات راجـع بـه کویـد 1۹ 
بایـد مقید به شـرایط حمایتی خاص باشـد. 
بـر اسـاس ایـن بیانیـه هرگونـه محدودیـت 
در اعمـال حقـوق بایـد بـه موجـب قانـون و 
در راسـتای منافـع جمعـی از جمله سـامت 
ویـژه  شـرایط  همچنیـن  باشـد.  عمومـی 
بالینـی  اضطـراری  مـوارد  در  اسـت  ممکـن 
متخصصـان  کـه  مـواردی  ماننـد  خـاص 
مراقبـت هـای بهداشـتی در زمینـه بحـران 
اجـرا  قابـل  هسـتند  روبـرو  آن  بـا   COVID
باشـد. افـزون بـر این از حقوق افـراد موضوع 
پژوهـش، با هدف توسـعه اقدامـات درمانی 
و پیشـگیری مناسـب ، بایـد حمایـت شـود. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--
 -dgreports/---dcomm/documents/briefingnote
wcms_738753.pdf

بند اول: قاعده وظیفه محافظت از 
خود و منع اضرار به خود 

ایـن قاعـده در فقـه اسـامی پذیرفتـه شـده 
اسـت کـه یـک شـخص بایـد از نفـس خـود 
مواظبـت کنـد و نمی توانـد حیـات را از خود 
سـلب کنـد. بنـا بـر ایـن شـخص نبایـد خود 
را در معـرض تلـف شـدن قـرار دهـد. افـزون 
بـر ایـن قاعـده دفع ضرر محتمـل و یا خوف 
از ضـرر نیـز بـه صورت یـک قاعـده فطری و 
یـا طبیعـی اقتضای این را دارد که اشـخاص 
خـود را در وضعیتـی که احتمـال تلف نفس 
اسـت قـرار ندهنـد. آنچـه مسـلم اسـت این 
اسـت کـه منع اضـرار به خـود در صورتی که 
منجـر بـه تلـف نفـس شـود قبیـح و ممنوع 
ایـن  از  کمتـر  زیانهـای  دربـاره  امـا  اسـت. 
محـل گفتگـو اسـت. در covid1۹ این امر که 
شـخص ممکـن اسـت در معرض ضرر باشـد 
بـا لحاظ شـیوع در منطقه امـری خردمندانه 
کـه  می کنـد  اقتضـاء  خـوف  ایـن  اسـت. 
شـخص بـه این امر توجه کنـد و زمینه ورود 
ضـرر بـه خـود را فراهم نکنـد. این میـزان از 

ایـن اصـول بـه لحـاظ موضوعـی بیشـتر بـه 
سـامت عمومـی مربـوط بـوده تـا بـه حـوزه 
پزشـکی و از سـوی دیگـر در ایـن طـرح بـه 
تزاحـم ایـن اصـول و اولوّیت بندی آنها اشـاره 

نمی شـود. 

در همیـن راسـتا اتحادیـه اروپـا در مواجـه 
بـه  را  بشـری  حقـوق  اصـول   covid 1۹ بـا 
عنـوان اصـول بـرای تصمیم گیرهـای حـوزه 
سـامت معرفی کرده اسـت. شـورای کمیته 
اروپایـی اخاق زیسـتی اصـول بنیادینی که 
بایـد در تصمیمـات و اقدمـات پزشـکی در 
زمینـه بحـران اخیـر را اعان کرد. بر اسـاس 
در  سـامت  مراقبـت  الگـوی  بیانیـه  ایـن 
چارچـوب دقیقـی از عناصـر محـدود کننـده 
اسـت. همچنیـن افزایش روز افـزون پرونده 
هـا موجـب چالش های اخاقی شـده اسـت 
کـه مقامـات و مراجـع مربوطـه درگیرنـد. در 
اصولـی  پژوهـش  و  درمـان  بـرای  مواجهـه 
جملـه  از  اسـت.  گرفتـه  قـرار  تاکیـد  مـورد 

گفتــار ســوم: قواعــد مواجهه 
با بیماری 

وظایـف  و  حقـوق  طبقه بنـدی  کـه  اکنـون 
نسـبت بـه آن تـا حـدودی تبییـن شـد ایـن 
پرسـش کـه حق حیات و حق بر سـامت در 
کـدام دسـته قـرار می گیرد و وظایف نسـبت 

بـه چیسـت مطرح اسـت.

اگـر رویکـرد اخاقی وظیفه گرا مطرح باشـد 
قـرار  برنامه ریـزی  پایـه  اولیـه  بایـد حقـوق 
گیـرد. در همیـن راسـتا نسـبت رفتـار با این 
حقـوق مطـرح می شـود. برخـی از محققـان 
چهـار اصـل مهـم را در اینجـا می شـمارند. 
سـوء  عـدم  اصـل  از  عبارتنـد  اصـول  ایـن 
رفتـار، اصـل  ایصـال منفعـت، اصـل احترام 
  (Beauchamp.عدالـت اصـل  و  انسـان  بـه 
(and Childress, 2001 بـا توجـه بـه تحلیـل 

حقـوق پایـه می تـوان گفـت اصل عدم سـوء 
رفتـار همـان جلوه وجـه منفی بـودن حقوق 
اسـت. اصـل ایصـال منفعـت ناظـر بـه وجه 
اثباتـی بوده و اصل احترام به انسـان نشـان 
از روح حاکـم بـر الگـو داشـته که بر أسـاس 
آن نمی تـوان حتـی برای سـامت از انسـانها 
بهره بـرداری ابـزاری کـرد. افزون بـر این اصل 
عدالـت نیـز عامل تعییـن رفتار بـرای توزیع 

منابع اسـت.

دربـاره ایـن اصـول گفتـه شـده اسـت کـه 
بـرای  امـا  هسـتند  مفیـدی  اصـول  اگرچـه 
تحلیـل دقیـق اخاقـی کارآمدی ندارنـد. زیرا 

برخـی از محققـان چهـار اصـل 
می شـمارند.  اینجـا  در  را  مهـم 
اصـل  از  عبارتنـد  اصـول  ایـن 
عـدم سـوء رفتـار، اصـل  ایصال 
منفعـت، اصل احترام به انسـان 

و اصـل عدالـت. 
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امـکان جبـران، اولویـت با منع اضرار اسـت. 
از همیـن رو برخـی نویسـندگان قاعـده منع 
اضـرار را بـه صـورت مطلـق و حتـی ناظـر بر 
صـورت ترمیـم و جبران مطـرح کرده و از آن 
بـه  قاعـده »اول ضـرر نـزن« بـاز گردانده انـد 
و مؤیـدات عرفـی آن را در برداشـت عمومـی 
»هزینـه پیشـگیری کمتـر از درمان اسـت«3 

دانسـته اند.4

ایـن قاعـده و یـا اصـل نسـبت بـه زیانهـای 
محتمـل نیـز توسـعه پیـدا کـرده اسـت. بـا 
ایـن بیـان کـه اگـر اقدامـی دارای ظرفیـت 
زیان رسـانی باشـد و درباره میزان اثرات آن و 
رابطـه سـببیت میـان فعل و زیـان اطمینان 
وجـود نـدارد، سـخن از اقـدام پیشـگیرانه و 

آینده نگرانـه مناسـب بـرای جلوگیری از زیان 
گفتـه می شـود.5 

فقیهـان در متـون فقهـی صورت خـاص این 
امـر را کـه ناظـر بـه ورود ضـرر بـه خـود یـا 
دیگـری اسـت بـه عنـوان »قاعـده دفـع ضرر 
کرده انـد. همانطـور  محتمـل« صورت بنـدی 
کـه گفتـه شـد ایـن قاعـده بـه لحـاظ رفتـار 
فـردی یـک سـخن بـوده و مواجهـه دولـت 
بـا خطـر و زیـان محتمـل امـر دیگری اسـت 
از  بـا قاعـده اول مرتبـط اسـت. یکـی  کـه 
راه حل هـای ارایـه شـده در ایـن حـوزه اصـل 
اصـل  عنـوان  بـه  آن  از  کـه  اسـت  مهمـی 

پیشـگیرانه یـاد کـرده و ناظـر بـه رفتارهـای 
سیاسـت گذاری، تقنینـی و قضایـی اسـت. 
روبـرو  امـر  دو  بـا  اینجـا  در  ایـن  بـر  بنـا 
هسـتیم یکـی »قاعـده دفـع ضـرر محتمـل« 
و دیگـری »اصـل پیشـگیرانه«. در موضـوع 
بیماری هـای واگیـر اصـل پیشـگیرانه نقش 
مهمـی در الگـوی مواجهـه بـا بیمـاری دارد.

3. an ounce of prevention is worth a pound 

of cure

4. Ibid.

5. Ibid.

می تـوان  حتـی  دارد.  وجـود  مواسـات  بـر 
گفـت کـه قضیـه آنقـدر روشـن اسـت کـه 
نیازمنـد دلیـل خاص نیسـت. )جواهر الکام 

ج 3۶ ص 433(

بند چهارم: قاعده دفع ضرر محتمل 

رفتـار پیشـگیرانه منحصـر بـه زیـان قطعـی 
نبـوده بلکه در موارد غیر قطعی نیز چه بسـا 
شـخص چنیـن اقدامـی را انجام  دهـد که از 
آن بـه دفـع زیـان احتمالـی یـاد می کنیـم. 
صـورت عـام رفتـار دفاعـی به عنـوان قاعده، 
شـامل دفـع ضـرر از خـود و منـع ضـرر بـه 

دیگـری بـوده کـه در ادبیـات حقوقـی آن را با 
قاعـده منـع ضـرر1 صورت بنـدی می کننـد.

چـه بسـا بتـوان گفـت در مـواردی کـه صرفا 
نهـاد  دارد  وجـود  زیـان  احتمـال  یـا  زیـان 
ضمـان و جبـران و ترمیـم کفایـت می کنـد 
و می تـوان بـه جـای منـع اقـدام، از امـکان 

کـرد.2  اسـتفاده  ترمیـم  و  جبـران خسـارت 
اینکـه چـرا حتـی در ایـن صورت نیز سـخن 
از پیشـگیری و دفـع ضـرر گفتـه می شـود 
در ایـن نکتـه نهفتـه اسـت کـه در صـورت 

1. Primum non nocere )First Do No Harm(

2 . از همین رو گفته شده است که اگر پای زیان 

اخروی در کار باشد عقل به دفع ضرر محتمل 

حکم خواهد کرد و حتی این حکم در صورت  

احتمال ضعیف نیز جریان می یابد. 

وظیفـه دارای جنبـه حقوقـی کمتری اسـت. 
لکـن جنبـه حقوقـی مهـم آن این اسـت که 
یک شـخص بـرای حفظ خـود در صورتی که 
مسـتلزم تـرک برخـی از وظایـف عبـادی و 
منافـی بـا حفظ باشـد و یا مسـتلزم زیان به 
دیگـری باشـد چـه اقدامـی می توانـد انجـام 
دهـد؟ بـه تعبیـر دیگـر اقدامات بـرای حفظ 
نفـس تا چـه میـزان توجیه کننـده رفتارهای 

غیـر قانونی اسـت؟

بند دوم: قاعده منع اضرار به دیگری

اضـرار به دیگری مصداق روشـن ظلم اسـت 
و قبیـح و حـرام اسـت. مهمتریـن صـورت 
نقـض حـق حیات قتل اسـت کـه در ادبیات 
اخاقـی و حقوقـی از  گناهان کبیره و دارای 
عـذاب مصـرح در قـرآن بوده) نسـاء آیه ۹3؛ 
مائـده 32؛اسـراء 33 ( و بـه لحـاض حقـوق 
دارای مجـازات  آن  از صـور  برخـی  کیفـری 
قصـاص )بقـره 1۷8؛ بقـره 1۷۹(و در مـواردی 
بـرای آن مسـوولیت مدنـی )نسـاء ۹2( مقرر 
شـده اسـت. افزون بـر این به آثـار اجتماعی 
)نامـه  اسـت.  روایـت تصریـح شـده  در  آن 

امـام علـی علیه السـام بـه مالک اشـتر(.

بند سوم: قاعده وظیفه محافظت از 
نفس دیگری

از آن رو  را  فقیهـان حفـظ نفـس محترمـه 
کـه حمایـت از نیکـی و تقـوا اسـت واجـب 
دانسـته و بـه آیاتـی چـون »تعاونـوا علـی 
البـر و التقـوی و ال تعاونـوا علـی االثـم و 
العـدوان« )سـوره مایـده، 2 ( و بـه اعبتـار 
اینکـه حفـظ حیـات بـه منزلـه احیا بـوده و 
در نتیجـه مشـول آیـه  »و مـن احیاها کانما 
مایـده،32  جمعیا«)سـوره  النـاس  احیـی 
را  آن  می تـوان  کـه  رو  آن  از  و  دانسـته   )
کار خیـری شـمرد  مشـمول آیـه »و افعلـوا 

دانسـت.   ) الخیر«)سـوره حـج، ۷۷ 

آن  بـه  جواهـر  صاحـب  کـه  مهمـی  نکتـه 
پرداختـه اسـت ایـن اسـت کـه اساسـا حفظ 
نفـس دیگـری مفروض نظام حقوقی اسـام 
اسـت. شـاهد بـر ایـن قضیه حکمتی اسـت 
کـه در وجـوب نفقـات وجـود دارد. مـردم به 
صـورت واجـب کفایی موظف بـه دادن نفقه 
بـه افـراد عاجز هسـتند. همچنیـن نصوصی 

ایـن  آن  مهـم  حقوقـی  جنبـه 
بـرای  شـخص  یـک  کـه  اسـت 
کـه  صورتـی  در  خـود  حفـظ 
مسـتلزم تـرک برخـی از وظایف 
عبـادی و منافـی بـا حفظ باشـد 
و یـا مسـتلزم زیـان بـه دیگـری 
می توانـد  اقدامـی  چـه  باشـد 
دیگـر  تعبیـر  بـه  دهـد؟  انجـام 
نفـس  حفـظ  بـرای  اقدامـات 
توجیه کننـده  میـزان  چـه  تـا 
رفتارهـای غیـر قانونـی اسـت؟
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از این رو در نظر آنها اگر حفظ نفس دیگری 
نیست.  واجب  باشد  مال  دادن  بر  مبتنی 
بسیاری  که  شود  گفته  است  ممکن  حتی 
از افراد به صورت مظلوم به قتل رسیده اند 
را  آنها  با بذل مال  و دیگران می توانسته اند 
نجات دهند. حال آنکه چنین کاری صورت 

نگرفته است.

نجات  بودن  اخاقی  و  تکلیفی  اینجا  تا 
این  مهم  سخن  اما  می شود.  احراز  دیگری 
حقوقی  حکم  می توان  اینجا  در  آیا  است 
نیز  آن  بودن  درباره حقوقی  کرد.  اثبات  نیز 
تکلیف  احکام  اجرای  ضمانت  به  می توان 
و  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  قبیل  از 
تنها  موارد  این  لکن  کرد.  اشاره  تعزیر  یا 
اما  کند  اثبات  را  انجام  به  الزام  می تواند 
نجات  برای  را  دولت  تصرفات  بتواند  اینکه 

دیگران اثبات کند نیازمند دلیل است. 

وظیفه  شخص  اسامی  فقه  اساس  بر 
به  را  خود  نباید  و  دارد  خود  از  محافظت 
محافظت  برای  شخص  اما  اندازد.  هاکت 
نیازمند امکاناتی است. چه بسا وی امکانات 
از این رو این  را نداشته باشد.  حفظ نفس 
پرسش مطرح می شود که شخص نیازمند تا 
چه اندازه می تواند از امکانات در دست غیر 
بدون اجازه وی استفاده کند. این امر نیز با 
توجه به جواز توسل به زور توسط مضطر و 
ادامه حیات مجاز شمرده  برای  اخذ چیزی 
شده است. حتی این بحث مطرح شده است 
که اگر برای نجات جان باشد و مالک حاضر 
به دادن اموال نباشد به زور گرفته می شود. 

این  بر  افزون  باشد.  داشته  کافی  توجیه 
چه  و  دارد  جنبه جمعی  عبادیات  از  برخی 
بسا گفته شود محدودیت در رفتار با اعمال 

عبادی ناسازگار است.

صورت دیگر انجام اقداماتی است  که جنبه 
احسانی دارد. به این معنی که یک شخص 
برای نجات دیگری انجام می دهد. به لحاظ 
احسان  بوده  پسندیده  در  اخاقی  و  فقهی 
کسی  اگر  این   بر  بنا  نیست.  گفتگو  جای 
با دادن غذا نجات  در معرض تلف است و 
پیدا می کند دارنده طعام در صورتی که خود 
مضطر نباشد باید به او طعام دهد تا اعانه 
بر قتل صدق نکند. )جواهر الکام ج3۶ ص 
که  است  جایی  دشوار  صورت  لکن   )432
شخص بخواهد در صورت نیاز ضروری خود 
آن را به دیگری بدهد. برای مثال اگر شخص 
اگر  اینکه  به  علم  با  و  باشد  نیازمند  خود 
داشته خود را به دیگری دهد هاک خواهد 
شد در اینجا این پرسش مطرح است که آیا 

مجاز به این کار است؟

برخی پاسخ مثبت به این مساله داده اند و 
برخی آن را نفی کرده اند. صاحب جواهر به 
تفصیل این مساله را مورد بررسی قرار داده 
به هر دو دیدگاه  است. وی در کتاب خود 
اشاره می کند. او به نقل از خاف و سرایر به 
مطلق  به صورت  دیگری  نفس  حفظ  اینکه 
واجب باشد اشکال کرده و آن را فاقد دلیل 
می داند زیرا دلیل حفظ وجوب نفس دیگری 
اجماع است و این اجماع باید تفسیر مضیق 
بر نمی گیرد.  را در  شود و همه صورت های 

گفتار چهارم:  أصول و قواعد 
اجرایی الگو

با  بتواند  الگو هنگامی موفق است که  یک 
اجرا  به  اخاقی  و  حقوقی  مشکل  کمترین 
در آید. با توجه به خصوصیات نه گانه گفته 
مدیریت  سرایت،  به  قطع  اقتضای  شده 
بتوان  تا  است  افراد  میان  فیزیکی  روابط 
جلوی انتقال ویروس را گرفت. از سوی دیگر 
بخاطر همه گیری چه بسا تناسب امکانات 
و افراد نیازمند برقرار نباشد در نتیجه توزیع 
عادالنه امکانات مساله مهمی است که باید 
از  شود.  گرفته  نظر  در  مواجهه  الگوی  در 
گفتگو  قابل  عدالت  از  سطح  دو  رو  همین 
است. یکی عدالت در رفتار و دیگری عدالت 

در توزیع منابع.

بند اول: عدالت در رفتار

رفتارهای افراد گاه جنبه فردی و خصوصی 
دارد که انجام آن متوقف بر ارتباط با دیگری 
اقامه  یا  و  روزه  گرفتن  مثال  برای  نیست. 
چه  حال  است.  واجب  شخص  بر  که  نماز 
در  خوف  متضمن  فرایض  این  انجام  بسا 
باشد.  بهبودی  به  نسبت  خوف  یا  و  ابتا 
این امر در فقه عبادی بررسی شده است و 
موضوع  از  شود  گفته  است  ممکن  چه  اگر 
بحث خارج است لکن طراحی الگو نیازمند 
تحلیل ابعاد اخاقی و فرهنگی یک جامعه 
از ظرفیت  با استفاده  است تا دولت بتواند 
حال  دهد.  انجام  را  الزم  اقدامات  فرهنگی 
ممکن است در برنامه به ظرفیت اجتماعی 
توجه کرده و از آن بهره برد یا اینکه نسبت به 
مقاومت مردم در برابر یک برنامه پیشگیرانه 

توزیـع عادالنـه امکانات مسـاله 
مهمـی اسـت که بایـد در الگوی 
مواجهـه در نظـر گرفته شـود. از 
همیـن رو دو سـطح از عدالـت 
قابـل گفتگو اسـت. یکی عدالت 
در  عدالـت  دیگـری  و  رفتـار  در 

منابع. توزیـع 
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شخصی به دیگری زیان وارد کند به نحوی 
که شخص دیگر از میان برود خاف قاعده 
در  مداخله  عدم  با  دولت  اگر  لکن  است. 
طرق  از  که  باشد  صدد  در  واگیر  بیماری 
را  بیماری  وضعیت  جمعی  مصونیت 
مدیریت کند ممکن است گفته شود دولت 
به مصلحت جمعی عمل کرده است و این 
لکن  نیست.  افراد  به  اضرار  معنای  به  امر 
است.  ناهماهنگ  عدالت  با  نیز  امر  همین 
زیرا چه بسا گفته شود که این اقدام دولت 
به لحاظ اجتماعی موجب مفت سواری برخی 
می شود. یعنی عده ای انتظار دارند از طریق 
ابتای دیگران مصونیت یابند و هزینه آن را 
پرداخت نکنند.2 همچنین با توجه به اینکه 
بر اشتراک و مساعی  این مصونیت مبتنی 
جمعی است این مساله مطرح می شود که 
چگونه می توان بر اساس نظریه فردگراینه فرد 
را مسوول برای ایجاد مصونیت جمعی کرد.3 

را  مختلفی  مزایای  مدل  این  برای  برابر  در 
بیمار  افرادی که  اینکه  از جمله  می شمارند 
می شود.  مصون  بیماری  برابر  در  نشده اند 
دوم اینکه کسانی که خود را در برابر بیماری 
واکسن کرده اند چون باز احتمال ابتای آنها 
این مدل منتفع خواهند  از  آنها  وجود دارد 
اینکه هزینه مواجه کم خواهد  شد و سوم 

شد.4
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افراد،  مسوولیت  و  محدودیت  محور  اینکه 
احتمال ایراد زیان است. بدین معنا که اگر 
کارشناسان  نظر  به  و  قوی  سرایت  احتمال 
محدود  فعالیت  باشد  یقین  به  قریب 
گفته  اینجا  در  است  ممکن  لکن  می شود. 
رفتارهای خاص  به  شود کارشناسان نسبت 
نظر نمیدهند بلکه در مجموع و با محاسبه 
را  احتماالت در یک مجموعه معین شیوع 
علم  آنان  دیگر  عبارت  به  می دانند.  قطعی 
معین  مجموع  یک  در  شیوع  بر  اجمالی 
دارند. در این صورت تمامی افراد درگیر علم 
اجمالی باید تابع نظریه کارشناسی باشند.  

مسوولیت  و  محدودیت  محور  دیگر  برخی 
تحلیل  شخص  فعل  غایت  اساس  بر  را 

می کنند.  بر اساس ماده 30 قانون مدنی هر 
کس می تواند در مال خود هر گونه تصرف 
مدنی،  قانون   132 ماده  اساس  بر  اما  کند. 
»کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند 
که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی 
که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع 

ضرر از خود باشد.«

در  را می توان  این معیار  اینکه  به  توجه  با 
گرفت  نتیجه  می توان  برد  بکار  نیز  افعال 
که افعال زیان بار برای دیگری و مفید برای 
به  اینکه  یکی  است  شرط  دو  دارای  فاعل 
رفع  برای  اینکه  دیگر  و  باشد  متعارف  قدر 

حال  باشد.1  خود  از  ضرر  دفع  یا  و  حاجت 
تاکید  با  نیز می توان  بیماری های واگیر  در 
این  بر  بنا  کرد.  اجرا  را  قاعده  این  بیشتر 
و  بود.  خواهد  تر  وسیع  رفتار  محدودیت 
می توان گفت حتی اگر این رفتار برای وی 
مفید نیز باشد می تواند موضوع محدودیت 
قرار گیرد. چه بسا بتوان از قاعده دفع افسد 

به فاسد نیز استفاده کرد. 

شخص  و  دولت  اینکه  دیگر  مهم  مساله 
انجام  می تواند  چه  ارتباط  این  در  ثالث 
نجات  طریق  از  بخواهد  دولت  اینکه  دهد؟ 

1 . برای تفصیل این بحث رک: محمود حکمت 

نیا مسعود فیاضی ، مسئولیت مدنی ناشی از 

تصرفات مالکانه.

حقوق اسالمی، سال یازدهم بهار 1393، 

)مسالک ج12 ص 121( آنچه مسلم است در 
صورت اضطرار و در خطر بودن جان چنین 
شیخ  خاطر  همین  به  است.  مجاز  اقدامی 
انصاری دو مساله را از هم جدا می کند یکی 
اینکه شخص نباید با اضرار به دیگری از خود 
دفع ضرر کند. و دیگری اینکه واجب نیست 
برای دفع ضرر از دیگری به خود زیان وارد 
کند. زیرا هر دوی این احکام ضرری هستند. 

)رسایل فقهیه 123(

اثبات  از جواز تصرف  این میزان  اکنون که 
شد چه بسا بتوان گفت دولت می تواند برای 

حفظ نظم خود این عمل را انجام دهد.

می شود  واقع  گفتگو  مورد  اینجا  در  آنچه 
یعنی  است.  شده  گفته  قاعده  دو  نسبت 
یا  و  خود  حفظ  برای  شخص  یک  اینکه 
منافع  به  دستیابی  یا  و  خود  از  ضرر  دفع 
زیان بار  تاثیر  بر دیگری  اقتصادی و مادی  
داشته باشد. حال ممکن است شخص دارای 
برای  بخواهد  است  آگاه  آن  به  که  بیماری 
رفع نیازهای زندگی خود از محل خارج شده 
بیماری  معرض  در  را  دیگران  رو  این  از  و 
قرار دهد. و یا اینکه شخص به بیماری خود 
کارشناسان  نظر  بر حسب  ولی  نیست  آگاه 
بیماری ممکن است ناقل بیماری باشد. او 
است  ممکن  خود  فعالیت های  انجام  برای 
دیگران را مبتا کند. اکنون به لحاظ فقهی و 

حقوقی این پرسش مطرح است که آیا این 
رفتار وی منع تکلیفی دارد و بر فرض اینکه 
دیگری مبتا شود ایا باید خسارت دیگری را 
بدهد. این پرسش نسبت به شخص دیگر هم 
مطرح است به این صورت که او اگر احتمال 
بیمار شدن می دهد می تواند به فعالیت های 
خود که متضمن خطر است ادامه دهد. و با 
این عمل  آیا  بیمار شود  این فرض که وی 

وی اقدام به ضرر محسوب می شود. 

اگر فرض شود که رفتار اشخاص آزاد است 
حال با این فرض تا چه اندازه می توان بخاطر 
ضرر دیگری و یا احتمال ضرر وی قایل به 
محدودیت رفتار شد. در اینجا عواملی چون 
میزان نیاز انجام دهنده رفتار، متعارف بودن 

رفتار و درجه احتمال مهم است.  

دو رویکرد فقهی در این باره وجود دارد. یکی 

اکنـون کـه ایـن میـزان از جـواز 
بسـا  چـه  شـد  اثبـات  تصـرف 
می توانـد  دولـت  گفـت  بتـوان 
ایـن  خـود  نظـم  حفـظ  بـرای 

دهـد. انجـام  را  عمـل 
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اجـزا بـا یکدیگـر چیسـت و بـر چـه ماکـی 
هـم  از  را  مجموعـه  یـک  اجـزا  می تـوان 
متمایـز کـرد. و بـا فـرض تمایز ماکـی برای 
منفعت گرایـان  هـر چنـد  نـدارد.  وجـود  آن 
فایـده  کـه  کسـانی  بگوینـد  اسـت  ممکـن 
اسـتحقاق  از  دارنـد  کل  بـرای  بیشـتری 
همیـن  امـا  هسـتند.  برخـوردار  بیشـتری 
سـخن نیز دارای اشـکال اسـت. زیرا در اینجا 
جنبه هـای  کـه  هسـتیم  روبـرو  اجـزای  بـا 
پنهان داشـته و از سـوی دیگر آنان در مسـیر 
از سـوی دیگـر  تکامـل و حرکـت هسـتند. 
خـود ایـن گـزاره کـه کسـانی که نفع بیشـتر 
می رسـانند بایـد نفـع بیشـتر ببرنـد نیز محل 

اشـکال اسـت.

در برابـر اگـر رابطـه فرد و جامعـه رابطه کلی 
و جزیی دانسـته شـود تفکیک افـراد و دادن 

امتیاز بسـی دشـوارتر است. 

یکـی دیگـر از ایده هـای کـه بـه تفکیـک در 
ایـن  می شـود  منجـر  واگیـر  بیماری هـای 
اسـت که میان افراد سـالمند و غیر سـالمند 
تفـاوت گذاشـت. دفـاع از ایـن تفـاوت و یـا 
تبعیـض در ادبیـات اخاقـی و حقوقـی بـه 
عنـوان »ایجیسـم«1 و یـا سـن گرایـی یـاد 
می شـود. برخـی بـر ایـن باورند که ایجیسـم 
و تفـاوت بـر اسـاس سـن بـه ایـن معنـی 
کـه افـراد مسـن از حقـوق کمتـری برخوردار 

باشـد همـه جـا وجـود دارد.

اگرچـه در بـدو امر شـاید فهم این امر سـاده 
بـه نظـر برسـد امـا بایـد گفـت سـن گرایی 
مفهـوم چند بعدی اسـت. ایـن مفهوم دارای 
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اینجـا بایـد مورد توجـه قرار گیرد این اسـت 
کـه آیـا تامیـن منافـع جمعـی می توانـد از 
طریـق اضـرار بـه عـده ای باشـد و یـا اینکـه 
سیاسـت ها بـه گونـه ای طراحـی شـود کـه 

عـده ای متضـرر و عـده ای منتفـع شـوند؟

تقریـر  گونـه  دو  اصـل  ایـن  تحلیـل  در 
فردگرایانـه و جمـع گرایانـه می تـوان ارایـه 
داد. بـا ایـن توضیـح کـه همانگونـه کـه در 
وجـود یـک  فـرد ممکـن اسـت وی بـرای 
نجـات خـود اقـدام بـه اتـاف جز بـدن خود 
کنـد )بعـض را بخاطـر حفـظ کل تلـف کند( 
می توانـد  جامعـه  بـه  نسـبت  دولـت  آیـا 
چنیـن رفتـاری داشـته باشـد و بـرای حفـظ 
را  عـده ای  شـدن  متضـرر  اجـازه  اکثریـت 
بدهـد؟ در اینجـا ممکـن اسـت ایـن بحـث 
مطـرح شـود کـه آیـا رابطـه جامعـه بـا افراد 
رابطـه کل و جـز و یـا کلی و جزیی اسـت. با 
ایـن توضیـح کـه اگـر رابطـه کل و جز باشـد 
دولـت وظیفـه حمایـت از یـک مجموعـه را 
نتیجـه ممکـن اسـت  در  دارد و  بـه عهـده 
گفتـه شـود اگـر برخـی از افراد از بیـن بروند 
تـا کل باقـی بمانـد موجـه باشـد. همانطـور 
مطلبـی  چنیـن  شـخص  یـک  بـاره  در  کـه 
مطـرح شـده اسـت و برخـی بـه ایـن قاعـده 
اشـاره کرده انـد که »اتاف البعض السـتبقاء 
الـکل« امری خردمندانه اسـت)رک: طوسـی، 
المبسـوط، ج۶، ص 288ِ و نجفـی، جواهـر 

3۶، ص442(. ج  الـکام، 

 صـرف نظـر از اینکـه نمی تـوان جامعـه را 
بـه یـک کل و بـا همـان احکام دانسـت این 
اشـکال به قوت خود باقی اسـت که نسـبت 

توزیع  در  عدالت  دوم:  بند 
منابع 

آنچـه در بیماری هـای واگیـردار مهـم اسـت 
حیـث جمعـی و شـیوع آن اسـت. در نتیجه 
صـورت  بـه  زیـادی  افـراد  شـیوعی  چنیـن 
هم زمـان درگیر می شـوند. از همین رو  افراد 
و دولـت نسـبت به این امـر جمعی وظایفی 
دارنـد. ایـن مسـاله اگرچـه مبتنی بـر حقوق 
پایـه اسـت ولی اصـول و قواعـد آن ماهیت 
جمعـی دارد. در واقـع دولـت بـا این مسـاله 
روبـرو اسـت کـه حیـات و سـامت تعـداد 
زیادی از شـهروندان با چالش مسـتمر روبرو 
شـده اسـت. این امر به صورت دفعی اسـت 
و چـه بسـا امکانـات برای مواجهه بـا آن نیز 
کافـی نباشـد. پرسـش اصلـی این اسـت که 
اقتضـای عدالـت در این حوزه چیسـت؟ این 
بحـث دارای دو سـطح اسـت. یکـی اینکـه 
دولـت منابـع عمومـی را چکونـه توزیـع کند 
بـا چـه توجیهـی می توانـد  اینکـه  و دیگـر 
از منابـع خصوصـی بـرای مواجهـه بیمـاری 
اسـتفاده کنـد. نمونه مسـاله دوم انحصار در 
اختـراع ثبت شـده و ایجاد حقـوق انحصاری 
و  دارو  حـوزه  در  اختـراع  ایـن  اگـر  اسـت. 
درمـان باشـد ایـن بحـث مطرح می شـود که 
دولـت چگونـه عدالـت را میـان نیـاز مردم و 

حقـوق خصوصـی افـراد برقـرار می کند. 

اگـر اسـتحقاق افراد مفـروض گرفته شـود و 
اصـل برابـری در برخـورداری از منابـع  لحاظ 
شـود و از سـوی دیگـر کمبـود منابـع وجـود 
داشـته باشـد ممکـن اسـت اولیـن اقتضای 
عدالـت ایـن باشـد کـه دسترسـی بـه منابـع 
هـر  و سـهم  افـراد جیره بنـدی شـود  بـرای 

کـس از منابـع مشـخص شـود. 

 لکـن مسـاله مهم در جایی اسـت که توزیع 
معـرض  در  یـا  بیمـار  افـراد  میـان  منابـع 

اینجـا   در  باشـد.  مطـرح  عـادی  بیمـاری 
ممکـن اسـت گفته شـود کـه »تقـدم منافع  
اسـت.  مطـرح  فـردی«  منافـع  بـر  جمعـی 
در نتیجـه ایـن اصـل اقدامـی موجـه اسـت 
کـه  بیشـترین منافـع بـرای بیشـترین افراد 
را تامیـن کنـد. ایـن اصـل یکـی از اصـول 
نظریه هـای منفعـت گرایـی اسـت. آنچـه در 

که  است  این  اصلی  پرسش 
حوزه  این  در  عدالت  اقتضای 
دو  دارای  بحث  این  چیست؟ 
دولت  اینکه  یکی  است.  سطح 
توزیع  چکونه  را  عمومی  منابع 
کند و دیگر اینکه با چه توجیهی 
می تواند از منابع خصوصی برای 

مواجهه بیماری استفاده کند.

اقدامـی  اصـل  ایـن  نتیجـه  در 
بیشـترین  کـه   اسـت  موجـه 
منافـع بـرای بیشـترین افـراد را 
یکـی  اصـل  ایـن  کنـد.  تامیـن 
منفعـت  نظریه هـای  اصـول  از 

اسـت. گرایـی 
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بـه خصـوص  و  اخاقـی   دیدگاه هـای  در   
در اندیشـه توحیـدی و بـا توجـه بـه ماهیت 

حیـات ایـن ایـده قابل دفـاع نیسـت. افزون 
برقـراری  و  سـن  تجزیه پذیـری  ایـن  بـر 
تناسـب میـان سـن و امکانـات امری اسـت 
کـه دلیـل موجـه فلسـفی حتـی در نظریـه 
و  انسـان  وجـود  می طلبـد.  منفعت گرایـی 
ماهیـت آن نمی توانـد خـود موضـوع بـرای 
تحلیـل اقتصـادی باشـد. تحلیـل اقتصـادی 

بـا فراغـت از شـناخت انسـان اسـت. 

بایـد  بنـدی  اولویـت  بـرای  نتیجـه  در 
معیارهـای دیگـری طراحـی کـرد. در اینجـا 
می تـوان بـه عناصـری چـون  تقـدم در نیاز، 
میـزان خطر، شـدت خطـر و مانند آن اشـاره 

  . کرد

مـرگ زود رس قـرار نمی گیـرد.1 بنـا بـر ایـن 
نتیجه سـخن این اسـت کـه وی حق حیات 
خود را اسـتیفا کرده اسـت. او از باب تامین 

حـق اسـتحقاقی نـدارد.

چـه بسـا گفتـه شـود می تـوان معیارهـای 
دیگـری ارایـه داد کـه بتـوان بـر اسـاس آنها 
تفـاوت در برخـورداری را معیـن کرد. لکن از 
آنجـا کـه ایـن نظریـه در بـاب منفعت گرایی 
و در پارادیـم تجربـی مطـرح می شـود معیار 
اندازه گیـری  قابـل  و  عینـی  معیـاری  سـن 
بـوده ولـی دیگـر معیارها ذهنـی خواهد بود 
و بـر مبنـای تجربه گرایی قابل دفاع نیسـت. 

از  دفـاع  بـرای  اسـتداللهای  نمونـه  اینهـا 
اسـتدالل ها  ایـن  لکـن  اسـت.  سـن گرایی 
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بعـد شـناختی، بعـد تاثیـری و بعـد رفتاری 
اسـت. بعد شـناختی آن همان کلیشه بودن 
اسـت و بـه لحـاظ تاثیـری بـه پیامدهـای 
زیان بـار و بعـد رفتـاری آن منجـر به پذیرش 
بـر اسـاس سـن می شـود کـه در  تبعیـض 
نتیجـه میـان سـالمندان از حقـوق متفاوتی 

ماننـد غیـر سـالمندان خواهند شـد. 

اینجـا  در  سـن گرایی  ایـده  بـه  توجـه  بـا 
ایـن اسـتدالل مطـرح شـود  ممکـن اسـت 
نـدارد در  کـه آنچـه در آن تبعیـض وجـود 
مرحلـه تمتـع از حـق اسـت. آنچـه ممکـن 
اسـت تفـاوت کنـد در مرحله اسـتیفای حق 
اسـت. دولـت متعهـد اسـت که تـاش برای 
اسـتیفای حـق دیگـران کنـد حال اگر کسـی 

بـه لحـاظ طبیعـی از میزان بیشـتری از حق 
حیـات اسـتیفا کـرده باشـد در مرحله کمبود 
منافـع اگـر کمتـر دریافـت کنـد بـه لحـاظ 
نگرفتـه  صـورت  ظلمـی  توزیعـی  عدالـت 
اسـت. ایـن اسـتدالل مبتنـی بـر ایـن اسـت 
 بتـوان حیـات را بـه دو مرحلـه تقسـیم کـرد 
یکـی حیـات اسـتحقاقی و دیگـری تفضلی. 
بـه ایـن معنـی که افـراد با رسـیدن به سـن 
دسـت  خـود  اسـتحقاق  بـه  حیـات  نوعـی 
بـاب  از  حیـات  آن  از  پـس  و  یافته انـد 
تفضـل بـه آنـان اسـت و در نتیجـه وظایـف 
دولـت نسـبت بـه آنها یکسـان نیسـت. حال 
بـه معنـای  توزیعـی  اگـر  مفهـوم عدالـت 
تخصیـص منابـع به افـراد باشـد باید وجهی 
بـرای توزیـع یافـت. اگر کسـی سـهم خود را 
دریافـت کـرده باشـد پـس از آن اسـتحقاق 
گفتـه  اگـر  رو  همیـن  از  نـدارد.  دریافـت 
شـود سـالمندان حمایت هـای جامعـه را در 
گذشـته بیشـتر دریافـت کرده انـد در نتیجـه 
روبـرو  بـا کمبـود منابـع  در مرحلـه ای کـه 
هسـتیم آنـان اسـتحقاق دریافـت ندارند. به 
بیـان دیگـر مراقبت هـای بهداشـتی بـه افراد 
سـالمند تخصیـص یافته اسـت و آنـان دیگر 
سـهمی ندارنـد. همچنیـن ممکـن اسـت به 
لحـاظ اقتضـای دریافـت کننـده نیـز توجـه 
شـود بـا ایـن بیـان کـه شـخص سـالمند بـا 
عـدم دریافـت مراقبـت پزشـکی در یک خطر 

تالش  که  است  متعهد  دولت 
استیفای حق دیگران کند  برای 
حال اگر کسی به لحاظ طبیعی 
از میزان بیشتری از حق حیات 
مرحله  در  باشد  کرده  استیفا 
اگر کمتر دریافت  کمبود منافع 
توزیعی  عدالت  لحاظ  به  کند 

ظلمی صورت نگرفته است. 

و  سن  تجزیه پذیری  این   
سن  میان  تناسب  برقراری 
که  است  امری  امکانات  و 
در  حتی  فلسفی  موجه  دلیل 
می طلبد.  منفعت گرایی  نظریه 
آن  ماهیت  و  انسان  وجود 
برای  موضوع  خود  نمی تواند 
تحلیل  باشد.  اقتصادی  تحلیل 
شناخت  از  فراغت  با  اقتصادی 

انسان است. 
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قوانیـن متعـددی در ایـن زمینـه تصویـب 
المللـی  بیـن  لحـاظ  بـه  همچنیـن  شـود. 
دولت هـا موظـف بـه داشـتن سـامانه هـای 
پیـش رو  و رصـد خطـرات  پیشـبینی خطـر 
هسـتند. افـزون بـر ایـن دولت هـا موظفنـد 
و  رد  کشـورها  دیگـر  بـا  را  خـود  اطاعـات 
بـدل کننـد تا ابعـاد بیـن المللی خطـر قابل 
کنتـرل باشـد. این گونه خطـرات به اندازه ای 
اهمیـت دارد کـه به لحـاظ جرم انـگاری باید 
ایـن بحـث صـورت گیـرد کـه اقتضـای جرم 
در اینگونـه بیمـاری هـا چیسـت و آیا وضع 
جـرم مطلـق کـه صرفـا بـا اقدامـات مـادی 
ارتـکاب  بـرای عـدم  افـراد  تـا  یابـد  تحقـق 
جـرم تـاش بـه اقدامـات پیشـگیرانه کننـد 
کـه  اسـت  مـواردی  اینهـا  اسـت؟  مناسـب 
بایـد بـا شـناخت مبانـی الگـو بـرای طراحی 

اجرایـی آن در نظـر گرفـت. 

اصلـی و پایـه پرداخته شـد. همـه اینها باید 
بتوانـد در محیـط بـا منابـع محـدود کاربـرد 
داشـته باشـد. از همیـن رو دو بحـث عدالت 
در رفتـار و عدالـت در توزیـع منابـع مـورد 
گفتگـو قـرار گرفـت. در ایـن مقالـه روشـن 
شـد بـرای طراحـی الگو بایـد پارادایـم حاکم 
را شـناخت. بـدون داشـتن پارادایـم الگـوی 
مواجهـه بـا ناهماهنگـی روبـرو خواهد شـد. 

نظـر  بـه  أمـور  ایـن  بـه  توجـه  بـا  اکنـون 
می رسـد بخاطـر ماهیـت پویـای الگـو یـک 
مدیریـت منسـجم اجرایـی نیـاز اسـت کـه 
بـه  بـه تغییـر در عناصـر  بـا توجـه  بتـوان 
صـورت پویـا تصمیمـات مقتضـی در سـطح 
حاکمیـت گرفتـه و بـه اجـرا در آورد. طراحی 
چنیـن مدیریتـی نیازمنـد زیرسـاخت هـای 
حقوقـی اسـت. همچنین بخاطـر همه گیری 
چه بسـا شـرایط عادی و اعمـال حاکمیت از 
طـرف متعـارف ممکـن نباشـد. از همین رو 
نیازمنـد مشـروعیت الگو به لحـاظ اجرایی و 
در شـرایط ویـژه هسـتیم کـه چـه بسـا بایـد 

نتیجه گیری

نوشـتار حاضـر اختصاص بـه مبانی اخاقی، 
بیماری هـا  بـا  مواجهـه  حقوقـی  و  فقهـی 

مقالـه  ایـن  در  داشـت.  اختصـاص  واگیـر 
نشـان داده شـد ارایـه یـک الگـوی کاربـردی 
نیازمنـد شـناخت موضـوع بـه لحـاظ عناصر 
مهـم در مباحـث اخاقی و فقهـی و حقوقی 
اسـت. در همیـن راسـتا بـه ۹ خصوصیـت 
بیمـاری کویـد 1۹ پرداختـه شـد. البتـه ایـن 
بیمـاری  وضعیـت  بـه  توجـه  بـا  عناصـر 
بـه  بـه آن اسـت.  و سـطح دانـش نسـبت 
تدریـج ایـن عناصـر تغییـر خواهـد کـرد. از 
سـوی دیگـر نیازمنـد شـناخت ارزش هـا و 
راسـتا  همیـن  در  هسـتیم.  پایـه  حقـوق 
بـه حقوقـی ماننـد حـق حیـات و حـق بـر 
تـاش  و  شـد  اشـاره  امنیـت  و  سـامت 
گردیـد تـا بـا واکاوی آنهـا نسـبت دولـت و 
مـردم بـا ایـن حقـوق روشـن شـود. افـزون 
بـر ایـن در طراحـی الگـو بـه قواعـد رفتـاری 
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موضوع شناسی ابتال و شیوع
ــن راه  ــاری و یافت ــتمرار بیم ــا اس ــه ب ــرای مواجه ــا ب ــا ابت منش

ــت دارد. ــان اهمی درم
چگونگــی شــیوع نیــز بــه لحــاظ اپیدمی شناســی و حقوقــی دارای 

ــت. اهمیت اس
ــه  ــا اجتمــاع افــراد ب ــا یــک امــر اجتماعــی اســت و ب ــا ذات کرون
ــه  ــرده و ادام ــدا ک ــال پی ــند انتق ــر باش ــاس موث ــه در تم ــوی ک نح

حیــات می دهــد.
در جمــع بــودن، در کنــار هــم بــودن و روابــط اجتماعــی مبتنــی 

بــر ارتبــاط نزدیــک فیزیکــی، رکــن ایــن بیمــاری اســت.

موضوع شناسی مواجهه

برخــی معتقدنــد: بخاطــر ماهیــت ســرایت و طریــق انتقال انســانی 
ــرای قطــع زنجیــره ارتبــاط قرنطینــه کامــل اجــرا شــود و چــه  آن، ب
بســا بــرای اجــرای قرنطینــه نیازمنــد الــزام و اجبــار و ایجــاد شــدید 

محدودیــت در حقــوق و آزادی هــای مــردم باشــیم.

ــا  ــر عکــس ب ــد: درســت ب ــان معتقدن ــل، برخــی از محقق در مقاب
آزادســازی روابــط اجتماعــی و ارتباطــات فیزیکــی اجــازه داده شــود 
ــد و در  ــی کن ــود را ط ــی خ ــد طبیع ــاری رون ــن بیم ــیوع ای ــا ش ت
نهایــت منجــر بــه مصونیــت جمعــی شــود هــر چنــد بــرای رســیدن 
بــه چنیــن ســطحی از مصونیــت عــده زیــادی مبتــا شــده و یــا جــان 
خــود را از دســت بدهنــد. لکــن ایــن امــر جریــان طبیعــی أمــور اســت 

و بــه گونــه ای اجتنــاب ناپذیــر.

رویکرد مواجهه
ایــن الگــو بایــد متبنــی بــر اصــول و قواعــد اخاقــی و حقوقــی 

باشــد.
و  اصول گرایــی«  و  اخاقــی  »وظیفه شناســی  هــای  رویکــرد 
»نتیجه گرایــی و بیشــترین منفعــت« نســبت بــه یکدیگــر بــی 

تفــاوت نیســتند.
ــور  ــه مح ــرد وظیف ــد رویک ــر چن ــی ه ــات فقه ــاس ادبی ــر اس ب
اســت امــا بــرای تشــخیص وظیفــه و تعییــن اولویــت بــه نتایــج و 

ــود. ــه می ش ــز توج ــا نی پیامده

عناوین حقوق بنیادین در معرض خطر
ــا ناشــی از  ــد ی ــه اراده انســان داری ــا بســتگی ب ــات: آی حــق حی
ــر یــک امــر تکوینــی،  ــا اینکــه عــالوه ب توافــق اجتماعــی اســت وی

ــم دانســت؟ ــق و حکی ــد خال ــه اراده خداون ــق ب ــرا معل آن
حــق بــر ســالمت: متعلــق حــق در حــوزه ســالمت، برخــورداری از 

اســتانداردها در حــوزه ســالمت جســمی و روانــی اســت
امنیت و حق محیط امن:

ــرا ایجــاد  ــار حــق حیــات مطــرح اســت. زی  ایــن حــق در کن
ــدازد. ــر ان ــیاری را در خط ــات بس ــد حی ــط می توان ــر در محی خط
 یکــی از خصوصیــات بیمــاری هــای واگیــر ایــن اســت کــه 
بخاطــر نشــناختن ابعــاد مهــم و پیامدهــا اشــخاص در جامعــه 
ــن اســت  ــز ممک ــتا نی ــن راس ــوند. در همی وحشــت زده می ش
ــرای  ــر معمــول ب ــا اســتفاده از روش هــای غی ــه رفتارهــا و ی ب

مواجهــه بــا بیمــاری دســت زننــد.

سنخ شناسی حقوق مرتبط با بیماری های واگیر
ــی  ــاری کاف ــوی رفت ــرای طراحــی الگ ــوق ب صــرف شناســایی حق
نیســت. زیــرا آنچــه در اینجــا دارای اهمیــت اســت یافتــن وظایــف 

افــراد و دولــت نســبت بــه حقــوق اســت.
بــرای شــناخت ایــن امــر حقــوق را بــه حــق منفــی و حــق مثبــت 

ــد. تقســیم می کنن
حقــوق منفــی کــه ریشــه در نظریــه هــای فــرد گرایانــه و لیبــرال 
قــرن 17 و 18 دارد، آن دســته ای از حقــوق هســتند کــه دیگــران حــق 
مداخلــه در موضــوع آنهــا را ندارنــد. بــه تعبیــر دیگــر حــق بــه معنــای 
»آزادی از« اســت. براســاس ایــن نظریه هــا دولــت در جهــت تحقــق 
کرامــت انســانی، حــق مداخلــه در حقــوق و آزادی هــای سیاســی را 

نــدارد.
ــای اســتحقاق و ادعاهــا و »حــق  ــه معن ــت ب ــر، حــق مثب در براب
بــر داشــتن« اســت. حــق بــر ســامت یــا حــق نســبت بــه مراقبــت از 
جملــه حقــوق مثبــت محســوب می شــود کــه دولــت بــرای تامیــن 
ــد  ــور بای ــن منظ ــن ای ــرای تامی ــد. ب ــت کن ــه پرداخ ــد هزین آن بای

مالیــات دریافــت کنــد.

مرور اجمالی 
بر نوشتار 

استاد محمود حکمت نیا 
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قواعد مواجهه با بیماری
قاعده وظیفه محافظت از خود و منع اضرار به خود:

ــک  ــه ی ــت ک ــده اس ــه ش ــامی پذیرفت ــه اس ــده در فق ــن قاع ای
شــخص بایــد از نفــس خــود مواظبــت کنــد و نمی توانــد حیــات را 

ــد. از خــود ســلب کن
ــود در  ــه خ ــرار ب ــع اض ــه من ــت ک ــن اس ــت ای ــلم اس ــه مس آنچ
صورتــی کــه منجــر بــه تلــف نفــس شــود قبیــح و ممنــوع اســت. امــا 

دربــاره زیانهــای کمتــر از ایــن محــل گفتگــو اســت.
در  covid19 ایــن امــر کــه شــخص ممکــن اســت در معــرض ضــرر 
ــن  ــه اســت. ای ــه امــری خردمندان ــا لحــاظ شــیوع در منطق باشــد ب
ــد و  ــه کن ــر توج ــن ام ــه ای ــه شــخص ب ــد ک خــوف اقتضــاء می کن
زمینــه ورود ضــرر بــه خــود را فراهــم نکنــد. ایــن میــزان از وظیفــه 

ــه حقوقــی کمتــری اســت. دارای جنب
جنبــه حقوقــی مهــم آن ایــن اســت کــه یــک شــخص بــرای حفــظ 
ــادی و  ــف عب ــی از وظای ــرک برخ ــتلزم ت ــه مس ــی ک ــود در صورت خ
منافــی بــا حفــظ باشــد و یــا مســتلزم زیــان بــه دیگــری باشــد چــه 
ــرای  ــات ب ــر اقدام ــر دیگ ــه تعبی ــد؟ ب ــام ده ــد انج ــی می توان اقدام
ــی  ــده رفتارهــای غیــر قانون ــا چــه میــزان توجیه کنن حفــظ نفــس ت

اســت؟

قاعده وظیفه محافظت از نفس دیگری
ــن  ــه اســت ای ــه آن پرداخت ــه مهمــی کــه صاحــب جواهــر ب نکت
ــی  ــام حقوق ــروض نظ ــری مف ــس دیگ ــظ نف ــا حف ــه اساس اســت ک
ــن  ــدر روش ــه آنق ــه قضی ــت ک ــوان گف ــی می ت ــت. حت ــام اس اس

ــاص نیســت. ــل خ ــد دلی ــه نیازمن اســت ک

قاعده دفع ضرر محتمل
فقیهــان در متــون فقهــی صــورت خــاص ایــن امــر را کــه ناظــر بــه 
ورود ضــرر بــه خــود یــا دیگــری اســت بــه عنــوان »قاعــده دفــع ضــرر 

ــد. ــدی کرده ان محتمــل« صورت بن
ــی  ــل مهم ــوزه اص ــن ح ــده در ای ــه ش ــای ارای ــی از راه حل ه یک
اســت کــه از آن بــه عنــوان اصــل پیشــگیرانه یــاد کــرده و ناظــر بــه 

ــت.  ــی اس ــی و قضای ــت گذاری، تقنین ــای سیاس رفتاره
بنابرایــن در اینجــا بــا دو امــر روبــرو هســتیم یکــی »قاعــده دفــع 

ضــرر محتمــل« و دیگــری »اصــل پیشــگیرانه«
در موضــوع بیماری هــای واگیــر اصــل پیشــگیرانه نقــش مهمــی 

در الگــوی مواجهــه بــا بیمــاری دارد.

اصول و قواعد اجرایی الگو بند اول: عدالت در رفتار
ــا  چــه بســا انجــام فرایــض فــردی متضمــن خــوف در ابتــا و ی

ــه بهبــودی باشــد. خــوف نســبت ب
افــزون بــر ایــن برخــی از عبادیــات جنبــه جمعــی دارد و چــه بســا 

گفتــه شــود محدودیــت در رفتــار بــا اعمــال عبــادی ناســازگار اســت.

بــر اســاس فقــه اســامی شــخص وظیفــه محافظــت از خــود دارد 
ــه  ــا چ ــد ت ــاز من ــخص نی ــدازد. ش ــت ان ــه هاک ــود را ب ــد خ و نبای
ــازه او  ــدون اج ــر ب ــترس غی ــات در دس ــد از امکان ــی توان ــدازه م ان

ــد؟ اســتفاده کن
ایــن امــر بــا توجــه بــه جــواز توســل بــه زور توســط مضطــر و اخــذ 

چیــزی بــرای ادامــه حیــات مجاز شــمرده شــده اســت.
بــه همیــن خاطــر شــیخ انصــاری دو مســاله را از هــم جــدا مــی 
کنــد یکــی اینکــه شــخص نبایــد بــا اضــرار بــه دیگــری از خــود دفــع 

ضــرر کنــد.
و دیگــری اینکــه واجــب نیســت بــرای دفــع ضــرر از دیگــری بــه 

خــود زیــان وارد کنــد. زیــرا هــر دوی ایــن احــکام ضــرری هســتند
بــرای ایجــاد محدودیــت در رفتــار مکلفــان بایــد بــه عواملــی چــون 
ــار و درجــه  ــودن رفت ــارف ب ــار، متع ــده رفت ــاز انجــام دهن ــزان نی می

احتمــال توجــه شــود:

ــراد  ــال ای ــراد، احتم ــوولیت اف ــت و مس ــور محدودی ــر مح  اگ
ــوی و  ــرایت ق ــال س ــر احتم ــه اگ ــا ک ــن معن ــت. بدی ــان اس زی
ــه یقیــن باشــد فعالیــت محــدود  ــه نظــر کارشناســان قریــب ب ب

می شــود.
ــاس  ــر اس ــوولیت را ب ــت و مس ــور محدودی ــر مح ــی دیگ  برخ
غایــت فعــل شــخص تحلیــل می کننــد. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن 
ــه  ــوان نتیج ــرد می ت ــکار ب ــز ب ــال نی ــوان در افع ــار را می ت معی
ــرای فاعــل  ــرای دیگــری و مفیــد ب ــار ب گرفــت کــه افعــال زیان ب
ــارف باشــد و  ــدر متع ــه ق ــه ب ــی اینک دارای دو شــرط اســت یک
ــا دفــع ضــرر از خــود باشــد ــرای رفــع حاجــت و ی دیگــر اینکــه ب
بــرای ایــن محدودیــت هــا چــه بســا بتــوان از قاعــده دفــع افســد 

بــه فاســد نیــز اســتفاده کــرد.
ــه  ــه گون ــه دیگــران ب ــق نجــات شــخصی ب ــت از طری  اگــر دول
ای زیــان وارد کنــد کــه شــخص دیگــری از میــان بــرود، خــاف 

ایــن قاعــده اســت.
 اگــر دولــت بــا عــدم مداخلــه در بیمــاری واگیــر در صــدد باشــد 
ــت  ــاری را مدیری ــت بیم ــت جمعــی وضعی ــه از طــرق مصونی ک
ــی  ــه مصلحــت جمع ــت ب ــه شــود دول ــن اســت گفت ــد ممک کن
ــراد  ــه اف ــرار ب ــای اض ــه معن ــر ب ــن ام ــت و ای ــرده اس ــل ک عم

نیســت.
 همیــن امــر خــاف عدالــت اســت چــون موجــب مفــت 
ــدون پرداخــت  ــده ای ب ــه ع ــود؛ چراک ــی ش ــده ای م ــواری ع س
ــران  ــای دیگ ــق ابت ــه از طری ــد ک ــار دارن ــه ای انتظ ــچ هزین هی

ــد. ــت یابن مصونی
ــن  ــرای ای ــی را ب ــای مختلف ــده ای مزای ــل، ع ــه در مقاب  البت
مــدل می شــمارند. از جملــه: مصونیــت افــراد غیــر بیمــار، افــراد 
واکســینه شــده چــون احتمــال ابتــای مجــدد دارنــد مصونیــت 

ــه ــه مواجه ــم شــدن هزین ــد، ک ــدا می کنن پی
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کـم اسـت اما بـه دلیل قـوی بـودن محتَمل 
کـه همـان مـرگ و میـر اسـت بایـد احتیاط 

کرد.

کـه  جوابـی  و  ضرریـن  تزاحـم  ایـن  شـاید 
داده شـد را در  مسـئله ای ماننـد تصادفـات 
جـاده ای مـورد خدشـه قـرار دهیـد و بگویید 
آنجـا هـم می  بایسـت بـه خاطـر قـوی بودن 
محتَمـل، رانندگـی را تعطیـل کنیـم کـه در 
پاسـخ می گوییـم نیـازی نیسـت بخاطـر کم 
کـردن ضـرر، جـاده هـا را تعطیـل کنیـم زیرا 
بـا وضـع قوانیـن ایـن مخاطرات بـه حداقل 
رسـیده و قابـل کنتـرل  می شـود بـه طـوری 
نیسـت.  اعتنایـی  قابـل  ضـرر  دیگـر  کـه 

و ضعـف دارد امـا ضـرر بـه حسـاب  می آیـد. 
مضافـًا بـر اینکـه اگرچـه میـزان احتمال که 
همـان درصـد مـرگ و میر افراد مبتا اسـت 

در تزاحــم اقتصاد و ســالمت 
کدام اهم است؟

در تزاحـم ضرریـن -کـه در محـل بحـث مـا 
ضـرر در اقتصـاد و ضـرر در سـامت مـردم 
اسـت- فقهـا ضـرر اهـم را مقـدم مـی کنند، 
کـه در محـل بحـث مـا ضـرر اهـم سـامت 
جامعـه مـی باشـد. یعنـی اگرچـه اقتصـاد 
را  جامعـه  سـامت  امـا  متضـرر   می شـود 
بایسـتی مقـدم بر ضـرر اقتصادی قـرار دارد. 
عـاوه بـر ایـن در اینجـا تمام آحـاد اجتماع 
در معـرض بیمـاری هسـتند اگرچـه مسـئله 
حفـظ نفـس در بیـن نباشـد و تنهـا بیماری 
افـراد مطرح باشـد؛ درسـت اسـت که شـدت 
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کـه  احتمـال  میـزان  اگرچـه 
همـان درصـد مـرگ و میـر افراد 
مبتـال اسـت کـم اسـت امـا بـه 
دلیـل قـوی بـودن محتَمـل کـه 
همـان مـرگ و میـر اسـت بایـد 

احتیـاط کـرد.

ــرگان  ــس خب ــم و عضــو مجل ــه ق ــوزه علمی ــی ح ــطوح عال ــتاد س ــتری اس ــد شبس ــواد مجته ــلمین ج ــالم و المس حجــت الس
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یــا ســالمت و مســئله ضمــان حاکمیــت را در چالــش کرونــا بررســی کــرده انــد. ایــن اســتاد گرامــی بــه مســئله اول در چارچــوب 

تزاحــم و ضــرر اهــم پرداختــه و مســئله ضمــان دولــت را بــا اســتفاده از قاعــده احســان بــه جمــع پاســخ داده انــد.
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و  نیسـت  او  بـر  سـبیلی  هـم  بـاز  باشـد 
ضمـان نـدارد. بـر ایـن اسـاس هر کسـی که 
قصـد خدمـت داشـته باشـد مثـل ولـی کـه 
بـرای مصلحـت مولـی علیـه کار  می کنـد و 
یـا قیـم، در صـورت عـدم تعـدی و تفریـط 
ضامـن نیسـت. لـذا بـا توجـه بـه عمـوم و 

اطـاق دلیـل قاعـده احسـان، اگـر دولـت در 
راه خدمـت بـه مردم ضـرری را وارد بکند چه 
بخواهیـم آن را حاکـم در نظـر بگیریـم یـا 
وکیـل و یـا اجیـر فرقـی  نمی کنـد و ضامـن 

. نیست

اطـاق دارد و هـر فعل محسـنانه ای را که از 
جملـه آن خدمـات دولـت به مردم  می باشـد 
می توانـد  دولـت   لـذا  می شـود.  شـامل    را 
بـرای جلوگیـری از ضـرر بیشـتر مـردم، ضرر 
کمتـری بـه آنهـا وارد کنـد. بـر ایـن اسـاس 
اگـر اعام شـرایط اضطـراری، فرد یـا عده ای 

را از جهـت اقتصـادی متضـرر کنـد دولـت 
نبایـد مؤاخـذه بشـود چـه از نظـر تکلیفـی 
یعنـی عقـاب و چـه از نظـر وضعـی یعنـی 
ضمـان؛ هـر دو از او مرفوع اسـت. این مثال 
در فقـه مشـهور اسـت کـه برای نجـات جان 
سـاکنین یـک کشـتی امـوال آنها را بـه دریا  
می ریزنـد و در قبـال ایـن کار ضامـن هـم 

. نیستند

مراد از محسـن کسـی اسـت که فایـده ای را 
بـه دیگـری برسـاند یا جلـو ضـرر او را بگیرد. 
بـه عبـارت دیگـر یـا جلـب منفعـت کنـد یـا 
دفـع ضـرر. حتـی بعضـی از فقهـا فرموده اند 
  اگـر کسـی در مقـام احسـان بـود امـا فعـل 
او عمـًا محسـنانه نبـود و مثـًا مال کسـی 
را تلـف کـرد، بـاز هـم ضامـن نیسـت. حتی 
در مـواردی کـه محسـن یـد مأذونه نداشـته 

همینطـور دربـاره مسـئله  هایـی مثـل طـرح 
ترافیـک و غیـره.

مـردم  اگرچـه  شـرایط  ایـن  در  بنابرایـن 
متضـرر   اضطـراری  شـرایط  اعـام  بواسـطه 
می شـوند و کسـب و کار و بـازار و صنعـت 
تعطیـل   می شـود اما برای جلوگیـری از ضرر 

اهـم بایـد ضـرر مهـم را پذیرفـت.

بررســی ضمــان   حاکمّیت در 
چارچوب قاعده احسان

دلیـل قاعـده احسـان کـه آیـه شـریفه »مـا 
علی المحسـنین من سـبیل« اسـت عموم و 

آیـه  کـه  احسـان  قاعـده  دلیـل 
المحسـنین  علـی  »مـا  شـریفه 
عمـوم  اسـت«  سـبیل  مـن 
فعـل  هـر  و  دارد  اطـالق  و 
جملـه  از  کـه  را  محسـنانه ای 
مـردم   بـه  دولـت  خدمـات  آن 
می شـود.  شـامل    را  می باشـد 

خدمـت  قصـد  کـه  کسـی  هـر 
کـه  ولـی  مثـل  باشـد  داشـته 
بـرای مصلحـت مولـی علیـه کار  
می کنـد و یـا قیـم، در صـورت 
ضامـن  تفریـط  و  تعـدی  عـدم 

نیسـت.
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ضـرر و زیـان بـه مـردم شـود و یـا دولـت و 
حتـی قـوه قضائیـه و هـر آن کـس کـه در 
دایـره کارگـزاران حکومت اسـامی هسـتند، 
تصمیـم و عملکـرد ضـرر رسـانی بـه مـردم 
داشـته باشـند، ضمـان متوجـه چـه کسـی 
وجـود  ضمانـی  اساسـا  یـا  و  بـود  خواهـد 

داشـت؟ خواهـد 

قبـل از ورود بـه بحـث، طـرح ایـن مسـئله 
شـخصیت  دولـت  آیـا  کـه  اسـت  ضـروری 
حقوقـی دارد یـا خیـر؟ طبیعتـا اگر کسـانی، 

ایجـاد شـده از اعمـال تروریسـتی یـا حملـه 
نظامـی بـر افـراد جامعه می باشـد.

مسـئولیت  محـدوده  تفاصیـل،  ایـن  بـا 
دولـت در قبـال ایـن خسـارت هـا چیسـت؟ 
آیـا در تمـام مـوارد ضامـن اسـت یـا اساسـًا 
فـرض  بـر  نـدارد؟  وجـود  ضمانتـی  چنیـن 
اثبـات ضمـان آیـا دولـت مسـتقًا ضامـن 
اسـت یـا کارگـزاران و مجریـان امـر ضامـن 
خواهنـد بـود؟ بـه عنـوان مثـال: اگـر آثـار و 
تبعـات قانـون گـذاری قـوه مقننـه، باعـث 

میـزان  اسـامی  حکومـت  در 
یـا  و  دولـت  مدنـی  مسـئولیت 
کارگـزاران دولتـی در قبـال خسـارت هایـی 
کـه از راه هـای مختلفـی به جامعـه و مردم 

وارد می شود، به چه میزان است؟ 

خسـارت هـا گاهی مـادی و معنـوی؛ گاهی 
ناشـی از عوامل داخلی، سیاست ها و برنامه 
ریـزی هـای دولـت و حاکمیـت؛ و گاهـی 
ناشـی از عوامل خارجی مانند خسـارت های 
ناشـی از بایـای طبیعـی، یـا خسـارت های 

فقــه الحکومــة کــه بــه احــکام مرتبــط بــا تشــکلیل حکومــت، مســئولّیت ها و حقــوق مطــرح در نســبت بــا آن می پــردازد 
ــن  ــم ای ــرار دارد. یکــی از جنبه هــای مه ــق ق ــوم انســانی در تعامــل وثی ــوم دیگــری همچــون کالم، حکمــت و عل ــا عل ب
تعامــل ابتنــاء بــر علــوم مذکــور اســت کــه در نتیجــه آن فقــه الحکومــة بــرای بــه دســت دادن احــکام مربــوط بــه حاکمیــت 
لبــد از مالحظــه ایــن مبــادی و حــدود آنهــا خواهــد بــود. حجــت الســالم علــوی مهــر اســتاد ســطوح عالــی حــوزه علمیــه 
قــم، در یادداشــت ذیــل بــه بررســی ضمــان حاکمّیــت در قبــال صدماتــی کــه بــه مــردم وارد می شــود، پرداخته انــد. نکتــه 
حائــز اهمیــت در بررســی ایشــان توجــه بــه مبــادی کالمــی و حکمــی حکومــت اســالمی و اســتفاده از آن در انتخــاب قــول 
مختــار اســت کــه خــود می توانــد مــورد دقــت و محــل بحــث قــرار بگیــرد. ایــن اســتاد گرامــی پــس از بحــث در شــخصّیت 
حقوقــی دولــت، چهــار نظریــه را در بــاب ضمــان دولــت مــورد دقــت قــرار داده و بــا واکاوی ادلــه مثبــت و مانــع هــر کــدام 

قــول مختــار را ارائــه کرده انــد.

جستاری در نظریه های 

مسئولّیت مدنی دولت
حجت االسالم مهدی علوی مهر
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم
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بـود. متوجـه شـخص حقیقـی خواهـد 

بـه نظـر می  رسـد کـه صاحـب عـروه اولیـن 
فـردی باشـد که قائـل به شـخصیت حقوقی 

است.  شـده 

ایشـان در خاتمـه »کتـاب الـزکاة« تصریـح 
کـرده انـد کـه بـا وجـود برخـی از مصالـح، 
حاکـم می توانـد بـر عهـده زکات )و نـه بـر 
عهـده خـود( قـرض بگیـرد: "الخامسـة عشـر 
علـى  يقتـرض  أن  الشـرعي  للحاكـم  يجـوز 
الـزكاة و يصرفـه فـي بعـض مصارفهـا  كمـا 
إذا كان هنـاك مفسـدة ال يمكـن دفعهـا إال 
لـم يكـن عنـد مـا يصرفـه  بصـرف مـال   و 

فيـه"...4.

از دیگـر مـوارد کـه می  توانـد مـورد تمسـک 
قـرار گیـرد، بحـث خمـس اسـت کـه در ادله 
اشـاره  بـدان  حقوقـی  شـخصیت  موافقیـن 

خواهـد شـد.

ــخصیت  ــن ش ــه مخالفی ادل
حقوقی و مناقشه در آن

مخالفان وجود شـخصیت حقوقـی معتقدند 
اسـت  شـرط  عقـل  وجـود  مالـک،  در  کـه 
انسـان  چـون  حقوقـی  هـای  شـخصیت  و 

نیسـتند، طبعـا مالـک هـم نیسـتند.

بـه ایـن دلیـل مناقشـاتی از این قبیـل وارد 
اسـت که: 

اواًل: کعبـه و مسـجد با اینکه انسـان 
نیسـتند اما مالک هسـتند.

ثانیـًا: هیـچ دلیـل بـر عاقـل بـودن 
مالـک وجـود نـدارد چراکـه مجنـون نیز 

می توانـد مالـک شـود.

4. العروة الوثقی، ج2، ص343

خود مسـجد اسـت
2. برخـی نیـز مطرح کـرده اند که: وقف 
بـر مسـجد در واقـع وقف بر مسـلمانان 
اسـت و »مسـجد« عنـوان مشـیر اسـت 
اشـاره  از مصادیـق  برخـی  بـه  و صرفـا 

دارد.2
ره  خوئـی  محقـق  ماننـد  برخـی  و   .3
اسـتقراض را امری اعتباری دانسـته اند 
و از طرفـی مسـجد را مالـک می داننـد 

امـا مازمـه را انـکار کـرده انـد.3 

ایـن بیانـات گـواه خوبـی بـر ایـن مطلـب 
بـزرگ،  فقهـای  ایـن  کـه  بـود  خواهـد 
شـخصیت حقوقـی را قبـول نداشـته و بدان 
معتقـد نیسـتند. بلـه برخـی از اصحـاب بـه 
نحـو مطلـق فرمـوده انـد کـه مـا می توانیـم 
از عهـده زکات قـرض بگیریـم کـه در ایـن 
صـورت، عنـوان زکات ذمـه و اعتبـار پیـدا 
خواهـد کـرد لکـن در این موارد نیـز ضمانت 

ــد دوم  ــی در جل ــق حل ــال محق ــوان مث ــه عن 2. ب

شــرایع، در صفحــه 168 فرمــوده انــد: و يصــح 

الوقــف علــى المصالــح كالقناطــر و المســاجد ألن 

الوقــف فــي الحقيقــة علــى المســلمين لكــن هــو 

ــم. ــى بعــض مصالحه صــرف إل

و نیــز شــهید ثانــی در جلــد دوم مســالک الفهــام 

و در صفحــه 364 چنیــن نوشــته اســت: ... ل 

ــه  ــى الّل ــل إل ــا ينتق ــم و إنم ــك إليه ــل المل ينتق

ــى... . تعال

3.  موســوعه امــام خوئــی ج 24، ص 323: ...أّن 

ــة، ضــرورة أّن الســتقراض  ــا ذّم ــزكاة ليســت له ال

مــن اأُلمــور العتبارّيــة التــي يمكــن تعّلقهــا 

بالمعــدوم إذا وافقــه العتبــار العقالئــي فضــاًل 

عّمــا ل ذّمــة لــه، فليــس المانــع راجعــًا إلــى مقــام 

ــوت... . الثب

حقوقـی  وجـود شـخصیت  عـدم  بـه  قائـل 
بـرای دولـت باشـند، طبعـا نتیجـه متفاوتی 
را در ضمـان خواهنـد داشـت. امـا اگـر قائل 
مالکیـت  و  دولـت  حقوقـی  شـخصیت  بـه 
-کـه رابطه مسـتقیمی بـا عهده و ذمـه دارد- 
بـرای آن شـویم، معادله ضمـان طور دیگری 

بود. خواهـد 

شــخصیت  شناســی  تبــار 
حقیقی و حقوقی

و  حقیقـی  شـخص  عنـوان  و  اصطـاح 
دارد؛   کاربـرد  حقوقـی  ادبیـات  در  حقوقـی، 
امـا در فقـه شـیعه چنیـن اصطاحـی یافت 

نمـی  شـود.

از  ایـن بحـث، می  تـوان  تبارشناسـی  بـرای 
چنـد بـاب فقهـی کمـک گرفتـه و ضمـان 
از آنـان اصطیـاد کـرد: شـخص حقوقـی را 

خمس و ادله آن اسـت که در بخش 
»ذکـر ادله« بدان پرداخته خواهد شـد

بحث زکات 
وقف و امثال آن مانند وصیت 

طبـق نظـر برخـی، مالکیـت شـخص 
میت

در فقـه امامیـه تـا کنـون بـه بحـث فقهـی 
نشـده  پرداختـه  زمینـه  ایـن  در  مسـتقلی 
اسـت امـا برخـی از فقهـای شـافعی بدیـن 

عنـوان تصریـح داشـته و در ضمـن مباحـث 
خـود مطـرح کـرده اند که مسـاجد و مدارس 
شـخصیت و اهلیـت دارنـد و مالـک می شـود 
و چنانچـه فـردی مالـی را وقـف مدرسـه یـا 
مسـجد کنـد، در حقیقـت مالـک آن،  همان 
مسـجد یـا مدرسـه خواهـد بـود؛ بـه تعبیـر 
حـر  انسـان  منزلـه  نـازل  را  مسـجد  دیگـر، 

اند1. دانسـته 

بـا مراجعـه بـه کتـب فقهـای شـیعه چنـد 
می شـود: یافـت  دیـدگاه 

1. برخـی مطـرح کـرده انـد کـه: وقف بر 

1. شــمس الّدین محمــد رملــى در نهایــة المحتــاج 

ابن حجــر  ص48؛  ج6،  المنهــاج،  شــرح  الــی 

ج3،  الکبــرى،  الفقهیــة  الفتــاوى  در  هیتمــى 

.284 و  ص39  ج4،  و  ص157 

شـخص  عنـوان  و  اصطـالح 
حقیقـی و حقوقـی، در ادبیـات 
حقوقـی کاربـرد دارد؛ اما در فقه 
شـیعه چنیـن اصطالحـی یافت 

نمـی  شـود.

بـه نظـر مـی  رسـد کـه صاحـب 
کـه  باشـد  فـردی  اولیـن  عـروه 
حقوقـی  شـخصیت  بـه  قائـل 

اسـت.  شـده 
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اسـت کـه بـر فرضـی کـه قبـول کنیـم 
مالکیـت  نفـی  مقـام  در  روایـت  ایـن 

دولت است، این اشکال وارد  
حاکمیـت  نفـی  ایـن  شـود که  مـی 
مخصـوص حکومـت بنی امیـه و حکام 
ظالـم اسـت چراکـه ایـن نـوع پرداخـت 
و  طاغـوت  دسـتگاه  سـبب رونق  هـا 
مصـداق آیـه »التعاونـوا علـی االثـم و 
العـدوان2« خواهـد بـود؛ در حالـی کـه 
بحـث مـا در حاکمیـت سـلطان عـادل 

اسـت.
طبـق »مـا أخـذوا منکـم بنـو ُامّیـة 
فاحتسـبوا« ایـن روایـت اجـازه اعطـای 
خـراج بـه بنـی امیـه را صـادر کـرده اسـت.
رد  بیـان  مقـام  در  روایـت  ایـن 
شـخصیت حقوقـی دولت نیسـت، بلکه 
صرفـا در مقـام بیـان ایـن اسـت که اگر 
مالـی از طـرف بنـی امیـه از شـیعیان 
اخـذ شـد، جایگزیـن زکات خواهـد بـود.

2. جنـاب ضریـس برنجـی را بـه قیمت 300 
هـزار درهـم از یکـی از ماموریـن حکومـت 
گفتـم  ضریـس  بـه  می گویـد:  زراره  خریـد. 
ایـن مـال را کـه خریـده ای خمـس آن را 
بایـد بـرای امـام علیـه السـام بفرسـتی و 
مالـک ما بقـی آن خودت خواهی بـود. زراره 

2. مائدة :2

1. صحیحـه عیـص بن قاسـم از امـام صادق 
علیـه     الّسـام: قـال:   »مـا أخـذوا منکـم بنـو 
شـیئًا       والتعطوهـم  بـه،  فاحتسـبوا  ُامّیـة 

مـا اسـتطعتم...1

کیفیـت اسـتدالل بدیـن گونه اسـت کـه: در 
ایـن روایـت، مالکیت بنـی امیه که حکومت 
اسـت، نفـی شـده اسـت چـون فرمـوده انـد 

کـه: والتعطوهـم شـیئًا ما اسـتطعتم

مناقشه در استدالل:

بـا  کـه  الـورودی  مشـترک  اشـکال 
دلیـل بعـدی مخالفـان وجـود دارد، این 

1. وسائل الشيعة، ج 9، ص:252 

اعتبـاری  امـور  از  مالکیـت  ثالثـًا: 
اسـت امـور اعتبـاری موجـودات فرضی 
و ذهنـی هسـتند و صرفـًا آثـار خارجـی 

بـر آنـان مترتـب می  شـود.

اشـکال دیگـری که از سـوی مخالفان مطرح 
شـده اسـت ایـن اسـت کـه: مـا نیـز قبـول 
داریـم کـه در برخـی از مـوارد ماننـد مسـجد 
و زکات، شـخصیت حقوقـی می توانـد مالک 
شـود امـا دولـت نمـی توانـد مالـک شـود؛ 
چـرا کـه امضایـی از جانـب شـارع نرسـیده 
اسـت و صرفـا فقـط امری اسـت که سـاخته 

اعتبار جوامع بشـری اسـت و امضای شـارع 
مقـدس بـرای ما منکشـف نیسـت.

مناقشـه ای کـه بر ایـن دلیل وارد می  شـود، 
این است: با بررسی تاریخ و روایات  

 می تـوان گفـت: یکـی از مـواردی که داللت 
حکومـت  و  دولـت  حقوقـی  شـخصیت  بـر 
دارد، پیمـان هـا و صلح هایی کـه نبی اکرم 
صلـی اهلل علیـه و آلـه اسـت کـه بـه عنـوان 
امـام جامعـه و رئیـس حکومـت بـا افـراد، 
داشـتند  هـا  دولـت  و  هـا  قبیلـه  طوایـف، 
و ایـن دلیـل روشـنی بـر وجـود شـخصیت 

حقوقـی اسـت.

از ادلـه ای کـه می تـوان بـر عـدم وجـود   

شـخصیت حقوقـی بـرای دولـت اقامـه کرد، 
روایاتـی اسـت کـه در آن مالکیـت دولـت 

نفـی شـده اسـت. از جملـه:

پیمـان هـا و صلـح هایـی کـه 
نبـی اکـرم صلی اهلل علیـه و آله 
اسـت که به عنـوان امام جامعه 
افـراد،  بـا  حکومـت،  رئیـس  و 
طوایـف، قبیلـه هـا و دولـت ها 
داشـتند، دلیل روشـنی بر وجود 

شـخصیت حقوقـی اسـت.
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ادلــه قائلیــن بــه شــخصیت 
حقوقی دولت اسالمی

ــِه  ْنفــاُل ِللَّ ْنفــاِل ُقــِل اْلَ 1. َيْســَئُلوَنَك َعــِن اْلَ
ُســوِل2. َو الرَّ

کیفیت استدالل:

الم در ایــن آیــه بــه معنــای ملکیــت 

2. انفال: 1

و بایـد بـه همـان مقـدار اکتفـاء نمـود. در 
نتیجـه نمـی تـوان بـه نحـو موجبـه کلیـه 

پذیرفـت.  را  حقوقـی  شـخصیت 

مناقشه در استدالل:

بـر فـرض قبـول همیـن مـوارد، مدعـای 
مـا قابـل اثبـات اسـت کـه در بخـش ادلـه 
وجـود  اصـل  و  دولـت  حقیقـی  مالکیـت 
شـخصیت حقوقـی، بـه همان ادله اسـتدالل 

خواهیـم کـرد.

اگـر مالکیت شـخصیت حقوقی ثابت شـود، 
لـوازم آن )هماننـد عهده و ضمـان( نیز ثابت 

خواهد شـد.

می گویـد: ضریـس بـه حرف من گـوش نداد 
و آن مبلـغ رو بـه کارگـزار وقـت بنـی امیـه 
تحویـل داد. در آن اثنـاء حکومـت بنی امیه 
منقـرض گردیـد و من این جریـان را به امام 
عـرض کـردم؛ امـام علیـه السـام بافاصلـه 
جـواب فرمودنـد: برنج ها مال خودش اسـت 

و الزم نبـود کـه هزینـه اش را بپـردازد.1

مناقشه در استدالل:

در  کـه  الـورودی  مشـترک  اشـکال 
شـد. بیـان  سـابق  دلیـل  در  مناقشـه 

عـدم  بیـان  مقـام  در  روایـت  ایـن 
بنـی  بـه  پرداخـت ثمـن معاملـه  نیـاز 
امیـه اسـت؛ چراکـه این احتمـال وجود 
داشـت که امـوال آنهـا مجهـول المالک 

بـوده و تصرفـات امـام علیه السـام در 
امـوال مجهـول المالـک مجـاز اسـت. 

مالـک  بـه  نسـبت  برخـی  کـه  دلیلـی   .3
نبـودن دولـت مطـرح کـرده انـد ایـن اسـت 
کـه: روایـات زکات، خمـس، وقف و وصیت، 
ندارنـد  را  بـه دیگـر مـوارد  قابلیـت تسـری 

1. تهذيب األحكام )تحقيق خرسان(، ج 6، ص: 

337- ح 936- 57

هـر مالکیتـی متقـوم بـه وجـود 
انفـال  طرفـی  از  اسـت.  مالـک 
ملک شـخصی پیامبر و حضرات 
ولـی  همچنیـن  و  معصومیـن 
فقیـه نبـوده اسـت و بـه همین 
محسـوب  میـراث  جـزو  جهـت 

نخواهـد شـد.

از دیگـر ادلـه ای کـه می تـوان 
بـرای اثبـات شـخصیت حقوقی 
المـال  بیـت  کـرد ضمـان  ذکـر 
از  نباتـه  بـن  اصبـغ  اسـت. 
السـالم  علیـه  امیرالمومنیـن 
صـورت  در  اسـت:  کـرده  نقـل 
اشـتباه قاضـی کـه مثـاًل منجـر 
بـه ریختـه شـدن خون بـه ناحق 
و یـا قطـع عضوی باشـد، دیه بر 

عهـده بیـت المـال اسـت.
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ــاَل  ــاَل َق ــنان: َق ــن س ــداهلل ب ــت عب 5. روای
ــَم َأِو  ــرٍِئ َغِن ــى ُكلِّ اْم ــِه ع: َعَل ــِد اللَّ ــو َعْب َأُب
ــا َأَصاَب ِلَفاِطَمــَة ع- َو  اْكَتَســَب اْلُخُمــُس ِممَّ
ِتَهــا  يَّ ِلَمــْن َيِلــي َأْمَرَهــا ِمــْن َبْعِدَهــا ِمــْن ُذرِّ
ــًة  ــْم َخاصَّ ــَذاَك َلُه ــاِس َف ــى النَّ ــِج َعَل اْلُحَج

ــث5. ــاُءوا... الحدی ــُث َش ــُه َحْي َيَضُعوَن

کیفیت استدالل: 

داللت آن بر مقصود، واضح است.

مسـتفاد از ادلـه مذکـور ایـن اسـت: منصب 
و شـخصیت حقوقـی قابلیت مالک شـدن را 
داشـته و طبعـا لـوازم مالکیـت را بـه دنبـال 
خواهـد داشـت. ضمنـا از آنجایـی که سـیره 
هـای عقایـی محتـاج بـه امضـاء از جانـب 
بعـدم  یـا  و  بالصراحـة  )یـا  شـارع هسـتند 
الـردع( ایـن آیـات و روایـات، دلیلـی بسـیار 
قـوی بـرای اثبات امضای شـارع بـر این نوع 

از ملکیـت اسـت می باشـد. 

از دیگـر ادلـه ای کـه می تـوان بـرای اثبـات 
ضمـان  کـرد  ذکـر  حقوقـی  شـخصیت 
از  نباتـه  بـن  اصبـغ  اسـت.  المـال  بیـت 
کـرده  نقـل  السـام  علیـه  امیرالمومنیـن 
اسـت: در صـورت اشـتباه قاضـی کـه مثـًا 
منجـر بـه ریختـه شـدن خـون بـه ناحـق و 
یـا قطـع عضـوی باشـد، دیـه بـر عهـده بیت 

اسـت۶. المـال 

نتیجه گیری

نتیجه بحث این است که: 

شـخصیت  شـرعی  ادلـه  طبـق  اواْل 
دارد. وجـود  حقوقـی  

ثانیـْا شـخصیت حقوقـی مـی  توانـد 
طـرف قـرار داد قـرار بگیـرد و مالـک شـود.
بـر  هـم  مالکیـت  لـوازم  ثالثـْا 
شـد. خواهـد  مترتـب  حقوقـی  شـخصیت 

5. تهذيب األحكام )تحقيق خرسان(، ج 4، ص: 

122

6. من لیحضره الفقیه، ج3، ص7: ُرِوَي َعِن 

ُه َقاَل َقَضى َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن ع  ْصَبِغ ْبِن ُنَباَتَة َأنَّ اأْلَ

َأنَّ َما َأْخَطَأِت اْلُقَضاُة ِفي َدٍم َأْو َقْطٍع َفُهَو َعَلى 

َبْيِت َماِل اْلُمْسِلِميَن.

ــوازم  ــد، ل ــت ش ــت ثاب ــی ملکی وقت
آن، از قبیــل: هبــه، قــرض، ذمــه، عهــده 

و ... نیــز ثابــت خواهــد شــد.

مــا َغِنْمُتــْم ِمــْن َشــيْ ٍء َفــَأنَّ  2. َو اْعَلُمــوا َأنَّ
ــى  َو  ــِذي اْلُقْرب ــوِل َو ِل ُس ــُه َو ِللرَّ ــِه ُخُمَس ِللَّ

ــِبيِل3. ــِن السَّ ــاِكيِن َو اْب ــى  َو اْلَمس اْلَيتام

کیفیت استدالل:

رســالت  منصــب  بــرای  خمــس 
دیگــر  و  امامــت  منصــب  بالتبــع  و 
می باشــد. آیــه  در  مذکــور  عناویــن 
ــه ارث نمی رســد مگــر  خمــس نیــز ب
آنکــه ورثــه نیــز تحــت عناویــن مذکــور 

در آیــه باشــند.

َدَقــاُت ِلْلُفَقــَراِء َواْلَمَســاِكيِن  َمــا الصَّ 3. ِإنَّ
َفــِة ُقُلوُبُهــْم... اآلیــة َواْلَعاِمِليــَن َعَلْيَهــا َواْلُمَؤلَّ

کیفیــت اســتدالل بــه ایــن آیــه هماننــد دو 
آیــه آیــه قبلــی اســت

ــُت  ــاَل: ُقْل ــد: َق ــن راش ــی ب ــه عل 4. صحیح
ــيْ ِء  ــا ُنْؤَتــى ِبالشَّ اِلــِث ع ِإنَّ ِبــي اْلَحَســِن الثَّ َ لِ
ِبــي َجْعَفــٍر ع ِعْنَدَنــا  َ َفُيَقــاُل َهــَذا َكاَن لِ
ع  ِبــي  َ لِ َكاَن  َمــا  َفَقــاَل  َنْصَنــُع  َفَكْيــَف 
ــَر  ــا َكاَن َغْي ــي َو َم ــَو ِل ــِة َفُه َماَم ــَبِب اْلِ ِبَس
ِة  َذِلــَك َفُهــَو ِميــَراٌث َعَلــى ِكَتــاِب اللَّــه  َو ُســنَّ

ــِه4 . َنِبيِّ

کیفیــت اســتدالل: تفکیکــی کــه در روایــت 
میــان شــخص و شــخصیت امــام شــده 
اســت، بــه صراحــت بــر مطلــوب مــا داللــت 

دارد.

ِه ص . ِة َنِبيِّ َفُهَو ِميَراٌث َعَلى ِكَتاِب اللَّه  َو ُسنَّ

3.  انفال: 41

4. من ل يحضره الفقيه، ج 2، ص: 43

می باشــد. بنابرایــن آیــه در مقــام بیــان 
ــر  ــدا و پیامب ــه خ ــال ب ــاص انف اختص
دارد. البتــه ملکیــت بیــان شــده در آیــه 
»شــخصی« نبــوده و بلکــه بــه جایــگاه 
و عنــوان »حاکــم جامعــه اســامی« 

ــاص دارد. اختص
طبــق صحیحــه بزنطــی از امــام رضــا 
علیــه الســام1، اهــل بیــت علیهــم 
ــر را  ــارات پیامب ــی اختی ــام، تمام الس

دارا هســتند.
در زمــان غیبــت کبــری، ایــن شــأن 
بــرای فقیــه جامــع و شــرایط قــرار داده 
ــه  ــه ب ــت فقی ــث والی ــه در بح ــد ک ش
صــورت مفصــل در ایــن بــاره بحــث 

شــده اســت.
هــر مالکیتــی متقــوم بــه وجــود 
انفــال  طرفــی  از  اســت.  مالــک 
و حضــرات  پیامبــر  شــخصی  ملــک 
معصومیــن و همچنیــن ولــی فقیــه 
نبــوده اســت و بــه همیــن جهــت جــزو 

شــد.2 نخواهــد  محســوب  میــراث 

1.  الكافي )ط - اإلسالمية(، ج 1، ص: 544:  َأْحَمُد 

َضا ع  ِد ْبِن َأِبي َنْصٍر َعِن الرِّ َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

ما  َقاَل: ُسِئَل َعْن َقْوِل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َو اْعَلُموا َأنَّ

ُسوِل َو  َغِنْمُتْم ِمْن َشيْ ٍء َفَأنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َو ِللرَّ

ِلِذي اْلُقْربى  َفِقيَل َلُه َفَما َكاَن ِللَِّه َفِلَمْن ُهَو َفَقاَل 

َماِم  ِلَرُسوِل اللَِّه ص َو َما َكاَن ِلَرُسوِل اللَِّه َفُهَو ِلْلِ

َفِقيَل 

2. من لیحضره الفقیه، ج2، ص43: 1657- َو 

ِبي  َ ُرِوَي َعْن َأِبي َعِليِّ ْبِن َراِشٍد َقاَل: ُقْلُت ألِ

يْ ِء َفُيَقاُل َهَذا َكاَن  ا ُنْؤَتى ِبالشَّ اِلِث ع ِإنَّ اْلَحَسِن الثَّ

ِبي َجْعَفٍر ع ِعْنَدَنا َفَكْيَف َنْصَنُع َفَقاَل َما َكاَن  َ ألِ

َماَمِة َفُهَو ِلي َو َما َكاَن َغْيَر َذِلَك  ِبي ع ِبَسَبِب اإْلِ َ ألِ

و  نظـارت  و  مسـئولیت  در 
مراقبـت دولت برخـی به روایت: 
»کلکـم راع و کلکم مسـئول عن 

رعیتـه« اسـتدالل کـرده

مقـوم ضمانـت، اثبـات عهـده و 
ذمـه اسـت. بدیـن معنا کـه اگر 
عهـده و ذمـه بـرای فـردی ثابت 
شـود، ضمانـت نیز بـه دنبال آن 

ثابـت خواهد شـد.
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انسـان هسـتند قـدرت اختیـار و اراده دارنـد 
ابزار محسـوب نخواهند شـد؟

ابـزار  را  دولـت  کارمنـدان  اگـر 
دولـت  متوجـه  خسـارت  دانسـتیم، 

بـود. خواهـد 
 امـا در نـگاه دیگـر چـون کارمنـدان 
دارای عقـل و اختیـار و اراده انـد، اگـر 
خسـارتی از ناحیه آنها وارد شـود دولت 
طبعـا  و  داشـت  نخواهـد  ای  وظیفـه 
خسـارت متوجـه همان شـخص خواهد 

بود.

و  دولــت  رابطــه  تصویــر 
کارمندان و جامعه

در رابطـه دولـت و جامعـه دو نظـام قابـل 
تصویـر اسـت:

1. نظـام والیـی: شـالوده نظـم مقـدس 
جمهـوری اسـامی ایران بر این اسـاس 

ریخته شـده اسـت.
مسـیر  از  هـا  دولـت  تشـکیل   .2
دموکراسـی: در ایـن روش نقـش مـردم 
بـه مثابـه عنصـری مشـروعیت بخـش 
بدیـن  والیـی  نظـام  در  البتـه  اسـت؛ 
اسـامی  ولـی  تنفیـذ  و  نبـوده  شـکل 

اسـت  بخشـی  مشـروعیت  سـبب 

بیــان اقــوال و ذکــر ادلــه 
آنان

در این مسئله چهار قول وجود دارد:

1. عدم ضمانت دولت مطلقًا
2. ضمانت دولت مطلقًا

3. تفصیـل میـان وظایـف حاکمیتی و 
تصدی گـری

خطـا،  انکشـاف  صـورت  در  تنهـا   .4
تفصیـل میـان خسـارت های محسـنانه 

)نظـر مختـار( و مقصرانـه 

ادله این اقوال بدین ترتیب است:

دلیـل قـول اول: ایـن عـده چـون دولـت 
را فاقـد شـخصیت حقوقـی می داننـد، طبعـًا 
دولـت را ضامـن ندانسـته و خسـارت هـا را 

متوجـه مباشـرین می داننـد.

ضمان سـببیت اقوی، این پرسـش را مطرح 
کـرده اند که: در چه مواردی انسـان مسـئول 
زیـان افـراد دیگـر خواهـد بـود؟ این پرسـش 
بـه عنوان »مسـئولیت در برابر فعـل غیر« یا 
»ضمـان عاقلـه« و یـا »ضمـان بیـت المال« 

مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. 

دولـت  کلـی  مسـئولیت های  دیگـر  نکتـه 
جمهـوری  مقـررات  در  اسـت.  اسـامی 
اسـامی در قانـون مسـئولیت هـای مدنـی 
دولـت ماده 11 وظایف دولت را به دو دسـته 
حاکمیتـی و تصدی گـری تقسـیم کـرده انـد 
و در تعریـف اعمـال حاکمیتـی نوشـته انـد: 
دولـت در مقـام اسـتفاده از حـق حاکمیـت 

و اقتـدار ملـی اسـت. تنهـا نفـع عمـوم را در 
نظـر دارد و بـرای اجـرای وظایـف خـود در 
نقـش آمـر و فرمانـده ظاهـر می شـود؛ ولـی 
بـه کارهایـی  اعمـال تصدی گـری دولـت  در 
می پـردازد کـه مـردم نیـز در روابط خصوصی 
انجـام می دهنـد در ایـن گونه اعمـال دولت 
در نقـش تاجـر و صنعتگـر ظاهـر می شـود و 
هماننـد سـایر اشـخاص حقوقی مثـًا به داد 

و سـتد می پـردازد. 

ایـن تقسـیم وظایـف دولت نسـبت به مردم 
قانـون  از  برگرفتـه  و  وارداتـی  جامعـه،  و 

فرانسـه اسـت.

پرسـش بعدی این اسـت کـه: آیـا کارمندان 
بـه عنـوان ابـزار دولـت به حسـاب می آیند و 
دولـت دارای اصالـت بـوده و کارمندان صرفا 
مجـری هسـتند و یـا اینکـه چـون کارمندان 

بررسی ضمان حاکمیت

پـس از ذکـر این مقدمه، به سـوال 
دولـت  اساسـا  آیـا  کـه  می پردازیـم  اصلـی 

ضامـن اسـت یـا خیـر؟

مقـوم ضمانـت، اثبـات عهـده و ذمه اسـت. 
بدیـن معنـا کـه اگر عهده و ذمـه برای فردی 
ثابـت شـود، ضمانت نیـز به دنبـال آن ثابت 

خواهد شـد.

 سوال این است که: 

مقدار  چه  ضمانت  این  محدوده 
خواهد بود؟ 

اگر حاکم اسامی و یا زیر مجموعه 

های حاکمیت -که شامل قوه قضاییه، 
این  تابع  موسسات  و  مقننه  و  مجریه 
قوا خواهد بود- اگر خسارتی وارد کردند 
آیا حکومت اسامی ضامن این خسارت 

ها خواهد بود یا خیر؟
قبال  در  دولت  مدنی  مسئولیت 
خسارت ها چیست و چه مقدار است ؟

نظـر  بیـان  و  سـوال  ایـن  بررسـی  از  قبـل 
اسـت: ضـروری  مقدماتـی  ذکـر  مختـار، 

1. مبانی کلی باب ضمان
2. مسئولیت های کلی دولت اسامی 

3. رابطه دولت و کارمندان.

توضیح و بسط مقدمات 

 در مبانـی کلـی بـاب ضمـان بایـد 
کـرد؛  را مشـخص  بـاب  ایـن  هـای  مـاک 
مـاک هایـی از قبیـل: مباشـرت، سـببیت، 
مسـئولیت  یـا  جزئیـت  اقـوی،  سـببب 
مراقبـت کـه در برخـی از کتـب حقوقی بدان 

اشـاره شـده اسـت.

در مسـئولیت و نظـارت و مراقبـت دولـت 
کلکـم  و  راع  »کلکـم  روایـت:  بـه  برخـی 
مسـئول عـن رعیته1« اسـتدالل کـرده و بیان 
از  ایجـاد خسـارت  در صـورت  انـد:  داشـته 
سـوی کارکنـان دولـت، چنانچـه اگـر اهمال 
کاری از سـوی دولت رخ داده باشد، پرداخت 
خسـارت متوجـه دولـت خواهد بـود؛ و یا در 

1. مجموعة ورام، ج1، ص: 6

از  دسـته  آن  حاکمیتـی  امـور 
آن  تحقـق  کـه  اسـت  امـوری 
حاکمیـت  و  اقتـدار  موجـب 
کشـور اسـت و منافـع آن بـدون 
محدودیـت شـامل همـه اقشـار 
بهره منـدی  و  گردیـده  جامعـه 
موجـب  خدمـات  نـوع  ایـن  از 
اسـتفاده  بـرای  محدودیـت 

نمی شـود.  دیگـران 
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مسـئولیت هـای مدنـی چنیـن بیـان شـده 
اسـت:

"کارمندان دولت و شـهرداری ها و مؤسسـات 
انجـام  مناسـبت  بـه  کـه  آنهـا  بـه  وابسـته 
بی احتیاطـی  نتیجـه  در  یـا  عمـدًا  وظیفـه 
خسـاراتی بـه اشـخاص وارد نماینـد شـخصًا 
می باشـند،  وارده  جبـران خسـارت  مسـئول 
ولـی هـرگاه خسـارات وارده مسـتند به عمل 
وسـایل  نقـص  بـه  مربـوط  و  نبـوده  آنـان 
ادارات و یـا  مؤسسـات مزبـور باشـد در ایـن 
صـورت جبـران خسـارت بـر عهـده اداره یـا 
مـورد  در  ولـی  اسـت؛  مربوطـه  مؤسسـه 
اعمـال حاکمیـت، دولـت هـر گاه اقداماتـی 

کـه بر حسـب ضـرورت بـرای تأمیـن منافـع 
و  آیـد  عمـل  بـه  قانـون  طبـق  اجتماعـی 
موجـب ضـرر دیگری شـود، دولـت مجبور به 

پرداخـت خسـارات نخواهـد بـود."

در ایـن مـاده بـه صراحـت تفصیلـی میـان 
وظایـف حاکمیتـی و تصدی  گری بیان شـده 
اسـت. در مـاده 8 چنیـن نوشـته انـد: امـور 
از امـوری اسـت کـه  حاکمیتـی آن دسـته 
تحقـق آن موجـب اقتـدار و حاکمیت کشـور 
اسـت و منافـع آن بـدون محدودیت شـامل 
همه اقشـار جامعـه گردیده و بهـره مندی از 

ایـن  مبنـا  ایـن  بـر  دیگـر  اسـتدالل 
و  دولـت  رابطـه  چـون  کـه:  اسـت 
کارمنـدان از بـاب مسـئولیت نظـارت و 
مراقبـت اسـت، دولـت بـا عـدم مراقبت 
شـده  دیگـران  بـه  ضـرر  سـبب  کافـی 

اسـت.
در برخـی مـوارد بـه قواعـد کلی باب 
ضمـان هماننـد » َمـْن َأَضـرَّ ِبَشـيْ ٍء ِمْن 
َطرِيـِق اْلُمْسـِلِميَن َفُهَو َلـُه َضاِمٌن1« و یا 
»مـن اتلـف مـال الغیر فهو لـه ضامن2« 
و یـا عمـوم دلیـل » ُحْرَمُة َماِل اْلُمْسـِلِم 
َكُحْرَمـِة َدِمـه 3« یـا قاعـده اضـرار4 نیـز 

اسـتدالل کـرده اند.

کـه  سـوم  قـول  در  سـوم:  قـول  دلیـل 
قانـون مصـوب مسـئولیت مدنـی در سـال 
قانـون   11 مـاده  در  اسـت.  شمسـی   133۹

1.  الكافي )ط - اإلسالمية(، ج 7، ص: 350

2.  در منابع روایی چنین حدیثی یافت نمی شود 

لکن صاحب جواهر معتقد است که در برخی از 

نصوص بدین مضمون تصریح شده است؛ رک: 

جواهرالکالم، ج37، ص: 60

3.  مجموعة ورام، ج 1، ص: 11

4.  لَضَرَر و لِضرار؛ الكافي )ط - اإلسالمية(، ج 5، 

ص: 293

دلیـل قـول دوم: اسـتدالل کسـانی کـه 
می داننـد  ضامـن  مطلـق  به طـور  را  دولـت 

بدیـن نحـو اسـت کـه: 

کارمنـدان بـه مثابه وسـیله و ابرازی 
بـرای دولـت هسـتند. درسـت اسـت که 
خسـارت از سـوی مباشـر وارد می شـود 
و شـخص حقوقـی قـادر بـه وارد کـردن 
خسـارت نیسـت اما دولت سـبب اقوی 
مباشـر  نقـش  کـه  کارمنـدان  و  اسـت 
را ایفـاء می کننـد، مـورد مواخـذه قـرار 

نخواهنـد گرفـت.

اگـر قاضـی در حکمـش اشـتباِه 
غیـر مقصرانـه کند، و بـه عبارت 
دیگـر، اگـر طبـق موازیـن قضـاء 
حکـم کنـد در صـورت کشـف و 
خسـارات  خطـاء،  انکشـاف  یـا 
آن بـر عهـده بیـت المـال اسـت 
باشـد،  مقصـر  اگـر  چنانچـه  و 
ضمـان متوجـه خـود او خواهـد 
بـود. عینـا همیـن مطلـب در ما 
نحـن فیـه هـم متصـور اسـت.
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که )محسـن( باشـد، دارای خدشـه و اشـکال 
خواهـد بـود و موضـوع قاعـده کـه عنـوان 
در  شـود؛  نمـی  محقـق  باشـد  »محسـن« 
نتیجـه حکـم آن که »عدم سـبیل« اسـت بر 

آن مترتـب نخواهـد شـد.

امـا سـه عنصـر اساسـی در تعریـف احسـان 
ایـن اسـت که:

 اواًل: بـه نیـت خیـر و سـود رسـانی 
ویـا دفـع ضـرر از غیـر انجـام شـود

 ثانیـًا: اجرتـی در ِقبـل آن، دریافـت 
ه نکرد

ثالثـًا: قصـوری هـم از جانـب فاعـل 
واقـع نشـده باشـد

اگـر شـخصی با حفظ این سـه شـرط ضرری 
بـه کسـی وارد کـرد، سـبیلی بـر آن -که یکی 
از مصادیـق آن عـدم ضمـان اسـت- مترتـب 

نخواهد شـد.

حـال در محـل بحـث، از آن جایـی کـه غالبًا 
بـه صـد درصـد کارکنـان و  قریـب  بلکـه  و 
کارگـزاران حکومتـی در ِقبـل فعالیـت هـای 
در صـورت  میکننـد،  دریافـت  اجـرت  خـود 
بـه دیگـران مشـمول قاعـده احسـان  ضـرر 
کـه عـدم ضمـان باشـد نخواهنـد شـد؛ زیـرا 
از دو عنصـر تشـکیل دهنـد  حداقـل یکـی 
احسـان را ندارنـد. از ایـن رو اسـتدالل بـه 
کارگـزاران  عـدم ضمـان  بـرای  قاعـده  ایـن 
وکارمنـدان نظـام اسـامی، صحیح نیسـت.

فقیـه،  والیـت  ادلـه  طبـق  دوم:  قـول  رد 
هرآنچـه در راسـتای تقویـت نظـام اسـامی 
باشـد و حاکـم شـرعی آن را مصلحـت نظـام 
و کشـور بدانـد و از طرفـی ارتـکاب آن منجر 
بـه ضـرر به دیگـران شـود، هیچ مسـئولیتی 
متوجـه دولـت نبـوده و از آن جهت که برای 
مصلحـت مسـلمین بـوده، ضمانی بـرا عهده 

می تـوان  قیـاس  ایـن  بـر  نیسـت.  دولـت 
گفـت کـه ادلـه والیت فقیـه بر ادلـه قائلین 

بـه قـول دوم مقـدم خواهـد بـود.2

2. به عنوان نمونه چنانچه اگر قاضی به پرداخت 

دیه، قصاص و غیره حکم کند، با اینکه اینها به 

نوعی ضرر است اما مسئولیتی بر عهده قاضی 

نخواهد بود، چراکه طبق ادله شرعیه حکم کرده 

یـا تشـخیص  بایـد میـان تقصیـر و  شـود، 
مصـداق غیـر صحیـح تفصیلـی قائـل شـد 

بدیـن نحـو:

در صـورت تقصیـر و بـی احتیاطی، خسـارت 
را  قانـون  آن  کـه  کسـانی  عهـده  بـر  هـا 
تصویـب و یـا اجـراء کـرده انـد می باشـد و 
طبعـًا اینـان ضامـن خواهند بـود. اما در غیر 
ایـن صـورت، هیچ خسـارتی متوجه تصویب 
کننـدگان -کـه همـان مسـببان هسـتند- یـا 
مجریان -که مباشـرین هسـتند- نبوده و این 
ضمـان متوجـه بیـت المـال خواهد شـد. به 
عنـوان مثـال: اگر قاضی در حکمش اشـتباِه 
غیـر مقصرانـه کنـد، و بـه عبـارت دیگـر، اگر 
طبـق موازیـن قضـاء حکـم کنـد در صـورت 

کشـف و یـا انکشـاف خطـاء، خسـارات آن 
بـر عهـده بیـت المـال اسـت و چنانچـه اگـر 
مقصر باشـد، ضمـان متوجه خـود او خواهد 
بـود. عینـا همیـن مطلـب در مـا نحـن فیـه 

هـم متصور اسـت.

رد اقــوال و تثبیــت قــول 
مختار

خسـارت  عـدم  وجـه  بـرای  اول:  قـول  رد 
بـه قاعـده احسـان اسـتدالل شـده  دولـت، 
اسـت. مفـاد قاعـده احسـان چنیـن اسـت 
کـه: طبق آیه شـریفه: »مـا َعَلى اْلُمْحِسـنيَن 
ِمـْن َسـبيل1 « کارکنـان دولـت و خـود دولت 
چـون محسـن هسـتند ضمانـی برعهـده آنها 

نخواهـد بـود.

پیرامون قاعده احسان

 ازجملـه قواعـد فقهیـه ای کـه مسـتفاد و 
قاعـده  اسـت،  قرآنـی  آیـات  از  مصطیـاد 
احسـان اسـت که با غض نظر از مسـتند آن 
کـه اعـم از قرآن عزیز، سـنت شـریف و عقل 
اسـت بـه مفـاد ایـن قاعـده اشـاره می کنیم.

لغـت  در  »احسـان«  کلمـه  بـه  توجـه  بـا 
واسـتعماالت آن، دو عنصر مهم در تشـکیل 
شـدن معنـای آن دخالت دارد کـه در صورت 
عـدم وجـود هر کـدام، صدق عنوان احسـان 
و در نتیجـه نسـبت احسـان بـه فاعـل آن 

1. توبه: 91

ایـن نـوع خدمـات موجـب محدودیـت برای 
اسـتفاده دیگـران نمـی شـود. از قبیـل:

و  ریـزی  برنامـه  سیاسـتگذاری، 
اقتصـادی،  هـای  بخـش  در  نظـارت 

سیاسـی.        و  فرهنگـی  اجتماعـی، 
برقـراری عدالت و تأمین اجتماعی و 

بـاز توزیع درآمد.
ایجـاد فضـای سـالم بـرای رقابـت و 
جلوگیـری از انحصـار و تضییـع حقـوق 

مردم.
فراهـم نمـودن زمینـه هـا و مزیـت 
های الزم برای رشـد و توسـعه کشـور و 

رفـع فقـر و بیکاری
اسـتقرار  ثبتـی،  امـور  قانونگـذاری، 

امـور قضایـی. اداره  امنیـت و  نظـم و 
حفـظ تمامیت ارضی کشـور و ایجاد 

آمادگـی دفاعـی و دفاع ملی
مبانـی  و  فرهنـگ  اخـاق،  ترویـج 
ایرانـی،  از هویـت  اسـامی و صیانـت 

اسـامی
اداره امـور داخلـی، مالیـه عمومـی، 

تنظیـم روابـط کار و روابـط خارجـی
حفـظ محیـط زیسـت و حفاظـت از 

منابـع طبیعـی و میـراث فرهنگـی
تحقیقـات بنیـادی، آمـار و اطاعات 

ملـی و مدیریت کشـور
ارتقای بهداشـت و آمـوزش عمومی، 
و  بیماریهـا  از  پیشـگیری  و  کنتـرل 
کاهـش  و  مقابلـه  واگیـر،  آفت هـای 
اثـرات حـوادث طبیعـی و بحـران هـای 

عمومـی

ایـن مـواردی اسـت کـه بـه عنـوان وظایـف 
حاکمیتـی قلمـداد شـده اسـت و هـر آنچـه 
امـور  از  طبعـًا  باشـد،  مـوارد  ایـن  از  غیـر 
تصدی گـری خواهـد بـود. هـر چنـد در بیـان 
امـور تصدی گـری ابهامـی وجـود دارد. بدیـن 
سـان کـه حقوقدانـان و فعاالن حـوزه حقوق 
مدنـی و مسـئولیت هـای دولـت، خـود نیـز 

اختافـی در مصادیـق دارنـد. 

دلیل قوم چهارم: 

در صورتـی کـه قانـون و یـا سیاسـت هـای 
حکومـت یـا دولـت سـبب ضـرر بـه دیگـران 
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رد قـول سـوم: در نظـام والیـی کـه منشـاء 
دولت اسـامی اسـت، در واقـع منافع افعال 
دولـت بـه حاکمیـت اسـامی بـاز می گـردد 
و دولـت ذی  نفـع نبـوده و بـه مثابـه بازوی 
اجرایـی بـرای حاکمیـت، وارد عمل می شـود؛ 
بنابرایـن تفصیلـی کـه در قانـون مسـئولیت 
مدنـی داده شـده اسـت صحیـح نبـوده و به 
نظـر نگارنـده بـه علـت اینکـه ایـن قانـون، 
ترجمـه قانـون فرانسـه اسـت و وارد قوانیـن 
مـا شـده اسـت با مبانـی و ادله نظـام والیی 

ندارد. سـازگاری 

چکیده و حصیلة البحث

نتیجـه در مسـئله چهـار قـول  در 
دارد:  وجـود 

1. عدم ضمانت دولت مطلقًا
2. ضمانت دولت مطلقًا

3. تفصیـل میـان وظایـف حاکمیتی و 
تصدی گـری

4. در صـورت انکشـاف خطـا، تفصیـل 
و  محسـنانه  هـای  خسـارت  میـان 
مقصرانـه اسـت کـه در صـورت تقصیـر، 
ضمـان متوجـه خـود آنـان و اگـر مقصر 
نباشـند بـر عهـده بیـت المـال خواهـد 
بـود و طبـق هـر مصـداق بایـد کیفیـت 
ضمـان را بررسـی نمـود کـه البتـه ایـن 
مطلـب بحثـی مصداقـی اسـت و آنچـه 
یادداشـت  ایـن  در  مـا  غـرض  محّصـل 
بـود، بیـان حکـم و تعییـن نظـر مختار 

. د بو

از آن جایـی کـه غالبـًا و بلکـه 
قریـب بـه صـد درصـد کارکنـان 
ِقبـل  و کارگـزاران حکومتـی در 
اجـرت  خـود  هـای  فعالیـت 
صـورت  در  میکننـد،  دریافـت 
ضـرر به دیگـران مشـمول قاعده 
احسـان کـه عـدم ضمـان باشـد 

شـد. نخواهنـد 
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مسـائل  کـه  اسـت  الزم  امـر  ایـن  تذکـر 
اجتماعـی طبعـًا موضوع شناسـی متفاوتـی 
نسـبت بـه مسـائل فـردی دارد. بـه عنـوان 
عملیـات  در  فقیـه  کـه  زمانـی  مثـال 
اسـتنباطی خـود بـه تزاحمـی بـا دامنه هـای 
نتیجـه  ایـن  بـه  می شـود،  مواجـه  کان 
می رسـد کـه ابزارهـای دسـتیابی بـه »أقـوی 
مـاکًا« در فقه فردی راه گشـا نیسـت و باید 
روش دیگـری را اتخـاذ کنـد. البتـه تغییـر 
بـه معنـای   یقینـًا  سـبک  موضوع شناسـی 
تمسـک بـه طـرق غیـر عقائـی نیسـت؛ بـه 
عبـارت دیگـر فقیه هنگام اسـتنباط مسـائل 

فقه و مسائل اجتماعی

ورود فقــه بــه مســائل اجتماعــی، 
ــد  ــه بایســتی بتوان ــری ضروریســت. فقی ام
فــردی و اجتماعــی تکلیــف  در مســائل 
فــرد و یــا جامعــه را نســبت بــه خــدای 
ــتنباط  ــد اس ــد. فراین ــخص کن ــال مش متع
ســپس  و  موضوع شناســی  مرحلــه   دو  از 
حکم شناســی تشــکیل شــده کــه هــر کــدام 

روش هــا و ســازوکار خــود را دارد.

موضوع شناسی مسائل اجتماعی

حیل الحکومة 

حجت االسالم سیدتقی حسینی
استاد سطوح عالی و خارج فقه حوزه علمیه قم

نــگاه جامــع در بررســی فقهــی بــه دلیــل عنایــت داشــتن بــه ابعــاد متنــوع دخیــل در مســئله می توانــد باعــث تفاوت هــای 
مهمــی را در فراینــد اســتنباط شــده و در حکــم و فتــوا تعییــن کننــده باشــد. حجــت االســام ســید تقــی حســینی، اســتاد 
ــای  ــال محدودیت ه ــل از اعم ــن حاص ــم ضرری ــی تزاح ــه بررس ــر ب ــتار زی ــه در نوش ــوزه علمی ــی ح ــطوح عال ــارج و س خ
ــن  ــرح ای ــای ط ــان تفاوت ه ــد. ایش ــاری پرداخته ان ــیوع بیم ــون ش ــا همچ ــن محدودّیت ه ــال ای ــدم اعم ــتی و ع بهداش
مســئله در قالــب فقــه فــردی و طــرح آن در قالــب فقــه اجتماعــی را تبییــن کــرده و بــه ماحظــه آثــار تاریخــی و تمدنــی 
ــاکا در  ــوی م ــرای تشــخیص اق ــد. ایشــان روشــی ب ــا می پردازن ــه آنه ــام وار ب ــگاه نظ ــن داشــتن ن ــات و همچنی موضوع
تزاحمــات حکومتــی و اجتماعــی ارائــه کــرده و بــا طــرح حیــل الحکومــة راهــکاری بــرای حاکمیــت در جهــت جلوگیــری از 

تحقــق تزاحمــات و ارتفــاع آنهــا در صــورت بــه وجــود آمدنشــان پیشــنهاد می دهنــد.

عملیــات  در  فقیــه  کــه  زمانــی 
ــا  ــی ب ــه تزاحم ــود ب ــتنباطی خ اس
ــود،  ــه می ش ــای کالن مواج دامنه ه
بــه ایــن نتیجــه مــی رســد کــه 
»أقــوی  بــه  دســتیابی  ابزارهــای 
مــالکًا« در فقــه فــردی راه گشــا 

نیســت. 

به مثابه حیل القاضی
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ــان  ــد انس ــت چن ــق معیش و در ازای تضیی
اســت؟

ــاکًا« در  ــوی م ــخیص »أق ــن در تش بنابرای
موضوعــات کان، بایــد تمامــی اوصــاف 
مزاحــم أعــم از اوصــاف کمــی، کیفــی، 
تاریخــی و تمدنــی آن  را مــد نظــر قــرار داد 

ــد. ــت آی ــی بدس ــه جامع ــا نتیج ت

ناتمــام بــودن طــرح مســئله 
به نحو بسیط

ــئله  ــرح مس ــوق ط ــه ف ــه نکت ــه ب ــا توج ب
ــا حفــظ  ــه حفــظ اقتصــاد ی ــه نحــو دوگان ب
ســامت، طــرح  مســئله ای ناتمــام و ناقــص 
ــبب  ــه س ــه ب ــت ک ــوان گف ــت و نمی ت اس
اطــاق ادلــه ای کــه از جانــب شــارع آمــده، 
ــغ، مقــّدم  ــا بل ــغ م ــان و لــو بل ــظ ج حف
بــوده2 و بایــد در مســائل متزاحــم طبــق آن 

ــم. حکــم کنی

ممکــن  مرتبــط  و  مرکــب  نــگاه  در 
اســت معادلــه تزاحــم متفــاوت باشــد و 
مرجوحّیــت اقتصــاد کــه ناشــی از نــگاه فــی 
نفســه در  مســئله بــود، کنــار گذاشــته شــود 
و بــه ســبب آثــار تاریخــی و کان  مســئله 
ــرده و  ــوح ک ــان را مرج ــظ ج ــاد، حف اقتص
ــس  ــم. عک ــح دهی ــاد را ترجی ــات اقتص نج
ــی  ــم متصــور اســت. یعن ــئله ه ــن  مس ای
مســئله حفــظ جــان در تصمیمــات مربــوط 
بــه کرونــا را تنهــا حفــظ نفــوس عــده ای از 
افــراد قلمــداد نکنیــم، بلکــه آثــار اجتماعــی 
و بحران هــای ناشــی از آن را نیــز مدنظــر 
قــرار دهیــم. مثــًا بــه ســبب راجحّیــت 
ســامت، نشــاط مــردم از بیــن بــرود و 
تــرس و پژمردگــی اجتماعــی بــر روابــط 
افــراد جامعــه حاکــم شــود، بــه نحــوی 
ــدی در  ــا مــدت مدی ــار مخــّرب آن ت ــه آث ک

ــد. ــی بمان ــه باق جامع

ــِد ْبــِن ِعيَســى ْبــِن  2. َعِلــيُّ ْبــُن ِإْبَراِهيــَم َعــْن ُمَحمَّ

ــِه  ُعَبْيــٍد َعــْن َأِبــي َجِميَلــَة َقــاَل َقــاَل َأُبــو َعْبــِد اللَّ

ْصَحاِبــِه...  َ ــِة َأِميــرِ اْلُمْؤِمِنيــَن ع لِ ع َكاَن ِفــي َوِصيَّ

ُدوَن  َأْمَواَلُكــْم  َفاْجَعُلــوا  ــٌة  َبِليَّ َحَضــَرْت  َفــِإَذا 

َأْنُفِســُكم ... .الكافــي )ط - الســامية(، ج 2، ص: 
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توجــه کــرد. مــا در موضوعــات فقهــی بــا دو 
نــوع موضــوع مواجــه هســتیم:

1. موضوعات فردی
2. موضوعــات کان اجتماعــی و بلکــه 

ــی. ــی و تمدن تاریخ

ــات  ــمت، حیثی ــن دو قس ــدام از ای ــر ک ه
مختلفــی را در پــی دارد. 

ــوب  ــث را در چارچ ــورد بح ــوع م ــر موض اگ
جهــت  بــه  ببینیــم  فــردی  موضوعــات 
ــد  ــه بای ــت ک ــوان گف ــودن،  می ت ــیط ب بس
مــال را فــدای جــان کــرد. امــا در چارچــوب 
موضوعــات کان اجتماعــی، اگرچــه نتیجــه 
بحــث بــه عنــوان اولــی هماننــد موضوعــات 
فــردی باشــد امــا ممکــن اســت بــه عنــوان 
ثانــوی مســئله متفــاوت شــده و حفــظ 
ــات  ــه موضوع ــرا ک ــود.1 چ ــدم ش ــال مق م
ــی  ــد ضلع ــی چن ــًا موضوعات ــی نوع اجتماع
و مرکــب هســتند. بــه عنــوان مثــال ممکــن 
اقتصــاد  حــوزه  در  تصــّرف  یــک  اســت 
آن چنــان باعــث کنــدی شــتاب اقتصــاد 
ــد رشــد  شــود کــه تأثیــرات تاریخــی در رون
و پویایــی اقتصــاد داشــته باشــد. در نتیجــه 
جــان و مــال هــزاران نفــر بــه مــرور و تدریــج 
بــه خطــر بیفتــد و نهــاد   حاکمّیــت در آینــده 
شــرایط فعالّیت هــای مطلــوب در حــوزه 
ســامت را بــه خاطــر ضربه هــای اقتصــادی 

ــد. ــت داده باش ــی از دس قبل

ــردی  ــات ف ــم تصّرف ــات، ه ــه تصّرف اینگون
ــی اســت  ــات تاریخــی و تمدن و هــم تصّرف
کــه تأثیــرات فــی نفســه در حــوزه خــودش 
دیگــر  حوزه هــای  در  مرتبــط  تأثیــرات  و 
دارد، بــه همیــن دلیــل  می بایســت اوصــاف 
کمــی و اوصــاف کیفــی را در کنــار یکدیگــر 
مــد نظــر قــرار داد. مثــًا بایــد بــه این ســوال 
زیرســاخت های  توّقــف  کــه  داد  پاســخ 
اقتصــادی در ازای حفــظ جــان چنــد انســان 

ــی و  ــن اول ــان عناوی ــازم می ــن ت ــور از ای 1. منظ

ــان  ــه می ــی اســت ک ــان تازم ــا هم ــوی، صرف ثان

ــن  ــود دارد. بدی ــوی وج ــی و ثان ــر موضــوع اول ه

ــوی، موضوعــی  ــا وجــود موضــوع ثان ــر کــه ب تقری

برای حکم اولی باقی نمی ماند. 

سـابقه  کـه  چالش هایـی  بخاطـر  جدیـد، 
مواجهـه با آن را نداشـته، بـه ناچار با تدقیق 
و موشـکافی، سـطح فقاهتش را ارتقاء داده 
و بـه مسـائل جدیـدی دسـت پیـدا می کنـد 
کـه نـه تنهـا حجّیت گریز نیسـت بلکـه قرین 
حجّیـت اسـت. طبعـًا ابـزار او بـرای ارتقـاء 
سـطح فقاهـت، اصـول فقـه اسـت. یکـی از 
رسـالت هـای ایـن علـم منضبط سـازی فهم 
عـرف و بـه زبـان علـم در آوردن ارتکازهـای 
عرفـی اسـت. نگارنـده در ادامـه بـه بررسـی 
موضـوع مـورد بحـث، و ذکـر شـواهدی برای 

مدعـای خـود خواهـد پرداخـت.

رفتار   حاکمّیــت در تزاحمات 
کرونایی

یکــی از مباحــث دامنــه دار فقهی در شــرایط 
کرونایــی مربــوط بــه رفتــار دولت مــردان 
ــد  ــا بای ــت. آی ــی اس ــات   حاکمّیت و تصمیم
طبــق دســتورات حــوزه ســامت رفتــار کــرد 
و مانــع از برخــی کســب و کارهــا شــد؟ 
ــه در  ــداد ک ــام ن ــری را انج ــن جلوگی ــا ای ی
ــروس و  ــن وی ــدی ای ــیوع تصاع ــه ش نتیج
ــی خواهــد داشــت. ــات انســانی را در پ تلف

در نــگاه ابتدایــی ممکــن اســت گفتــه شــود: 
ــظ  ــا حف ــال ی ــظ م ــان حف ــون دَوران می چ
ــظ  ــه حف ــه خاّص ــق ادل ــان می باشــد، طب ج
جــان بــر حفــظ مــال مقــدم اســت. در ایــن 
صورت بنــدی اولیــه مــاک بــاب تزاحــم 
کــه همــان »أقــوی مــاکًا« اســت در طــرف 

حفــظ جــان وجــود دارد. 

امــا بــا نگاهــی موشــکافانه  می بایســت بــه 
تقســیم بندی ذیــل در خصــوص موضوعــات 

تصّرفات  هم  تصّرفات،  اینگونه 
و  تاریخی  تصّرفات  هم  و  فردی 
تمدنی است که تأثیرات فی نفسه 
در حوزه خودش و تأثیرات مرتبط 
در حوزه های دیگر دارد، به همین 
و  کمی  اوصاف  می بایست  دلیل  
اوصاف کیفی را در کنار یکدیگر مد 

نظر قرار داد. 



حیل الحکومة به مثابه حیل القاضی

مناط | مرداد 1399

سید تقی حسینی

42

بــه حداقــل رســیده و در عیــن حــال بتــوان 
فعالّیت هــا و زیرســاخت های اقتصــادی را 

ــرد. ــظ ک حف

ــری  ــوان تنظی ــب می ت ــح مطل ــرای توضی ب
ــرد: تصّرفــات  ــه کار ب را در ایــن خصــوص ب
»حیــل  همچــون  حکومتــی  و  ســلطانی 
شــباهت- و  می آیــد  کار   بــه  القاضــی« 
هایــی بــه آن دارد. قاضــی در حــل و فصــل 
خصومــت، حَیلــی را بــه کار  می بــرد کــه 
حــق منقــح گشــته و نوبــت بــه بینــه و 
یمیــن  نمی رســد. بدیــن ترتیــب شــرایط 
را بــه نحــوی فراهــم  می کنــد کــه یکــی 
ــه  ــق را پذیرفت ــودش ح ــوا خ ــن دع از طرفی
خصومــت  فصــل  و  کــرده  اقــرار  یــا  و 

از  شــیوه  ایــن  در  می شــود.  محقــق  
نیــز  مقــدس  شــارع  رضایــت  قضــاوت، 
ــوارد  ــل م ــن قبی ــت. از ای ــده اس ــب ش کس
)علیــه  امیرالمومنیــن  قضاوت هــای  در 
الســام( بــه صــورت مکــّرر نقــل شــده 
نیــز در تصّرفــات حکومتــی   اســت. مــا 
می توانیــم ایــن نــگاه بــه  مســئله را »حیــل 
الحکومــة« نام گــذاری کنیــم و بگوییــم کــه 
حاکــم در برخــی مواقــع بــه جــای قضــاوت 
ــر دیگــری،  بیــن دو امــر و رجحــان یکــی ب
ــا تزاحمــات  ــرد ت ــه کار گی ــی را ب راهکارهای
تخّصصــًا از بیــن بــرود. اگــر حیــل الحکومــه 
کارســاز نبــود، آنــگاه تزاحــم برقــرار شــده و 
ــا مــاک هایــی کــه در دســت دارد  فقیــه ب
بــه ســراغ تشــخیص »أقــوی مــاکًا« بــرود.

ترقی سطح فقاهت 

ایــن رویکــرد جدیــد بــه فقــه، 
روشــی منطبــق بــر روش هــای متعــارف 
اصولــی اســت. بــه بیــان دیگــر، ایــن روش، 
ــع  ــات و مناب ــی از خطاب ــم عرف ــان فه هم
اســت کــه اصــول فقــه موجــود متکّفــل 
ــان  ــه زب ــردن و ب ــد ک ــمند و قاعده من روش
علــم در آوردن  آن اســت. البتــه ایــن فراینــد 
بایــد بــا توجــه بــه اســاس موضوع شناســی 
ــر  ــرات مباحــث ب منظومــه ای و تاثیــر و تأّث

ــرد. ــورت پذی ــر ص یکدیگ

در  و هــم  در موضوعــات  بنابرایــن هــم 
تطبیقــات دو نــگاه و دو ســطح متصــّور 

ــه  ــه مثاب ــة ب ــل الحکوم حی
حیل القاضی 

بحــث دیگــر در خصــوص حکومــت داری 
ــی  ــور کل ــه ط ــود. ب ــرح   می ش ــرا مط و اج
ــی  ــا دو دســته از احــکام در مباحــث فقه ب
مواجهیــم: دســته اول احــکام تشــریعی 
ــت و  ــارع اس ــو ش ــا ه ــارع بم ــادره از ش ص
ــات ســلطانی  ــر احــکام و تصّرف دســته دیگ
ــه  ــع در دســته دوم، شــارع ب اســت. در واق
متولــی و حاکــم خــود نوعــی »منطقــة 
اجــازه  و  می دهــد  اختصــاص   الفــراغ« 
ــوزه  ــلطانی در آن ح ــات س ــریع و تصّرف تش
ــی  ــه بعض ــوری ک ــه ط ــد ب ــه او  می ده را ب
از  بــرای  مقدمــه ای  تصّرفــات  ایــن  از 
ــر   ــورد نظ ــئله م ــم در مس ــردن تزاح ــن ب بی
ــن اســت  ــال ممک ــوان مث ــه عن می شــود. ب
ــانه  ــوزه رس ــه در ح ــی ک ــطه تصّرف ــه واس ب
و آموزش هــای عمومــی انجــام  می شــود، 
آثــار بهداشــتی و روانــی ویــروس کرونــا 

موضوع شناســی  گفــت   بایــد  بنابرایــن 
ایــن   در  نظــام  فقیــه  بــرای  تفقــه  و 
فــردی  فقــه  فقیــه  فتــوای  بــا  مســئله 
متفــاوت  می شــود. یعنــی در موضوعــات  
منظومــه وار، فقیــه نظــام رویکــرد متفاوتــی 
بــه موضوعــات دارد و بــا بررســی روش منــد 
و منظومــه ای موضوعــات، بــه دنبــال کشــف 
ــوا. منظــور از  ــه صــدور فت حکــم اســت و ن
کشــف حکــم ایــن اســت کــه فقیــه در مقام 
ــا ماحظــات اجرایــی و تزاحمــات  اجــراء، ب
در مقــام اجــرا حکــم میدهــد امــا در فتــوا، 
ــدون در  ــه و ب ــی نفس ــوع را ف ــه موض فقی
نظــر گرفتــن عینیــت خارجــی لحــاظ کــرده 
و حکــم را از منابــع اســتیطاد می نمایــد.

نگاه نظام وار به منظومه های 
متزاحم

ــات  ــه تزاحم ــام وار ب ــگاه  نظ ــوص ن در خص
مــورد بحــث،  می تــوان اینگونــه عمــل کــرد 
ــر  ــن را ب ــه ای از اصــول و عناوی ــه منظوم ک
منظومــه ای دیگــر مقــّدم کنیــم. بدیــن 
ترتیــب کــه در ابتــدا شــاخص هایی کــه 
از ادلــه اســتخراج  می شــود را مــد نظــر 
ــم: در  ــال بگویی ــوان مث ــه عن ــرار داده و ب ق
ــود دارد  ــاک وج ــم،3 م ــرف تزاح ــک ط ی
کــه شــارع آنهــا را نســبت بــه بقیــه أقــوی 
شــمرده اســت، و در طــرف دیگــر 5 مــاک 

وجــود دارد کــه چنیــن وضعّیتــی دارد و 
در نهایــت طــرف دوم را ترجیــح دهیــم. 
ــول و  ــه اص ــوان ب ــال  می ت ــوان مث ــه عن ب
ــرد: ــر اشــاره ک ــی زی ــاکات و مقاصــد کل م

تقدم جان بر مال 
حفظ نظام 

توسعه همه جانبه قدرت اسامی
و ...

می بایســت ایــن اصــول و مقاصــد در همــه 
مســائل، مــورد توجــه قــرار گرفتــه شــود تــا 
بدانیــم موقعّیــت دقیــق فقهــی مســئله 
چیســت و مصــداق چنــد عنــوان از ایــن 
ــوان وزن   ــا بت ــت ت ــه اس ــرار گرفت ــول ق اص
مســئله مــورد نظــر را در تشــخیص »أقــوی 

ــه دســت آورد. ــاکًا« ب م

منظومـــه وار،  موضوعـــات   در 
فقیـــه نظام رویکـــرد متفاوتی 
بـــا  و  دارد  موضوعـــات  بـــه 
بررســـی روش مند و منظومه ای 
موضوعـــات، به دنبال کشـــف 
حکم اســـت و نه صـــدور فتوا. 

در تصّرفات حکومتی  می توانیم 
»حیل  را  مسئله  به  نگاه  این 
و  کنیم  نام گذاری  الحکومة« 
برخی  در  حاکم  که  بگوییم 
مواقع به جای قضاوت بین دو 
دیگری،  بر  یکی  رجحان  و  امر 
تا  گیرد  کار  به  را  راهکارهایی 

تزاحمات تخّصصًا از بین برود. 
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و ورود5  را کــه یــک نــوع جمــع عرفــی 
غیــر  را  آن  عــرف  و  می شــود  محســوب  
از »عــام و خــاص« و »مطلــق و مقیــد« 

می دانــد، ارائــه کــرده اســت.

خواننــده مشــاهده می کنــد کــه ایــن مــوارد 
نــه تنهــا تحمیــل بــر شــریعت نیســت، بلکــه 
ــر  ــی را منضبط  ت ــون دین ــه از مت ــم فقی فه
ــت  ــه روش فقاه ــا اینک ــی ب ــازد. یعن می س
ــدا  ــاء پی ــا ســطح آن ارتق ــان اســت، ام هم
ــث  ــوارد در مباح ــل م ــن قبی ــد. از ای می کن
فقهــی و اصولــی شــیخ اعظــم )ره( بــه وفــور 

ــت. ــوان یاف می ت

ــه اللفظــّي متعّرضــا لحــال  أحــد الدليليــن بمدلول

ــل  ــت بالدلي ــم الثاب ــا للحك ــر و رافع ــل اآلخ الدلي

اآلخــر عــن بعــض أفــراد موضوعــه، فيكــون مبّينــا 

ــا  ــه، متفّرع ــان حال ــوقا لبي ــه، مس ــدار مدلول لمق

عليه. فرائد االصول، ج4، ص:13. 

5. بــه دلیلــی کــه بــه نحــو حقیقــی موجــب 

از میــان برداشــتن دلیــل دیگــر شــود، دلیــل 

وارد گفتــه  می شــود- بــه عنــوان مثــال شــیخ 

ــر اصــول عملیــه را  ــه ب انصــاری وجــه تقدیــم ادل

ــا  ــل، اساس ــود دلی ــا وج ــه ب ــد چراک ورود می دان

بــرای اصــل موضوعــی باقــی نخواهــد مانــد. فرائــد 

الصــول، ج 2، ص: 11.

ــن دو  ــه همی ــاء ب ــه2 ، اکتف ــا ناقل ــت ی اس
قســم ننمــوده و معتقــد بــه قســم ســومی 
ــام  شــده اســت کــه آن را کشــف حکمــی ن

ــاده.3 نه

و یــا در بحــث تعــادل و تراجیــح، حکومــت4  

کــه توســط بایــع فضولــی محقــق شــده، از ابتــدا 

دارای اثــر بــوده و در نتیجــه عــاوه بــر اصــل 

ــن نمــاء و زیادت هــای متصــل و منفصــل آن  عی

بــرای خریــدار اســت. کتــاب المکاســب، ج3 ص: 

 .3۹۹

2. اجــازه ناقلــه بــه معنــای ایــن اســت کــه آثــار 

مــورد انتظــار از بیــع، پــس از اجــازه مالــک منتقــل 

خواهــد شــد. بنابرایــن قبــل از اجــازه مالــک، 

باشــد. کتــاب  نمــی  نمــاء  مشــتری صاحــب 

المکاسب، ج3 ص: 3۹۹. 

حکمــی  کشــف  توضیــح  انصــاری  شــیخ   .3

ــو  ــن نوشــته اســت: الكشــف الحكمــي، و ه چنی

إجــراء أحــكام الكشــف بقــدر المــكان مــع عــدم 

تحّقــق الملــك فــي الواقــع إاّل بعــد الجــازة. کتــاب 

المکاسب، ج3 ص: 408. 

ــی  ــی و ادعائ ــو تنزیل ــه نح ــه ب ــی ک ــه دلیل 4. ب

یــا  و  توســعه دهــد  را  دیگــر  دلیــل  موضــوع 

تضییــق کنــد دلیــل حاکــم گفتــه  می شــود. 

شــیخ انصــاری در فرائــد االصــول ضابطــه حکومت 

را چنیــن  می دانــد: ضابــط الحكومــة أن يكــون 

ــی  ــگاه بســیط و جزئ ــا ن اســت. ســطحی ب
کــه موضوعــات و تطبیقــات فــی نفســه 
را در پــی دارد. و ســطحی کــه نگاهــش 
عینــک  بــا  را  و مســائل  بــوده  دقیق تــر 
مرتبــط و  نظــام وار بــودن موضوعــات مــورد 

بررســی قــرار  می دهــد.

ایــن توجــه و عنایــت بــه ســطوح مختلــف، 
موضوعــات  در  جواهــری  فقــه  جوهــره 
بــا  می بایســت  کــه   اســت  مســتحدثه 
تطبیــق  در  اصــول  روش منــدی  همــان 

عرفــی خطابــات پیگیــری شــود.

و  اســتنباط  ســطح  ارتقــاء  اینگونــه 
ــم  ــا فه ــق ب ــط و مطاب ــت های منضب برداش
ــور  ــه ط ــزرگ و ب ــای ب ــان فقه ــرف در می ع
و  الحــق  -کــه  ره  اعظــم  شــیخ  خــاص 
االنصــاف چــرخ فقــه و اصــول را بــه حرکــت 
درآورده و بــه اذعــان همــگان در قّلــه آن دو 
ــابقه  ــه س ــبوق ب ــز مس ــرار دارد-  نی ــم ق عل

ــت.  اس

بــه عنــوان مثــال شــیخ اعظــم )ره( در خــال 
مباحــث خــود بــه صــورت مبتکرانــه در 
بیــع فضولــی، در اینکــه آیــا اجــازه کاشــفه1  

1. اجــازه کاشــفه بدیــن معناســت کــه اجــازه 

مالــک پــرده از ایــن مطلــب بــر  مــی دارد کــه بیعــی 

و  استنباط  ارتقاء سطح  اینگونه 
برداشت های منضبط و مطابق با 
فهم عرف در میان فقهای بزرگ و 
به طور خاص شیخ اعظم )ره( نیز 

مسبوق به سابقه است. 
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یکـی از چالش هـای فقهـی کـه در موقعیـت 
هایـی همچون بیماری کرونـا و نقش آفرینی 
مسـئله  می شـود،   طـرح   آن  در    حاکمّیـت 
در  بـه عنـوان مثـال  ضمـان حاکـم اسـت. 
یـک  بـه سـبب تصمیمـات  کـه  ضررهایـی 
و  تعـدی  بـدون  البتـه  و  دولتـی  مسـئول 
تفریـط او، متوجـه فـرد یـا افـرادی از جامعه   
می شـود اگـر قائـل بـه ضمـان و مسـئولیت 
شـخصیت  می بایسـت  آیـا   باشـیم،  مدنـی 
حقیقـی مسـئول مذکـور را ضامـن بدانیم یا 

شـخصیت حقوقـی او را؟

مشـهور بیـن فقهـا1  آن اسـت کـه در ضمـان 

1. خوانسارى، سيد احمد بن يوسف، جامع المدارك 

في شرح مختصر النافع، مؤسسه اسماعيليان، قم، 

دوم، 1405 ه  ق، ج ۷، ص 251.

حاکـم، شـخصّیت حقوقـی او ضامـن اسـت 
و الزم اسـت کـه دیـه از بیت المـال پرداختـه 
شـود. در ایـن نوشـتار پنج دلیـل را در اثبات 

ایـن نظرّیـه بررسـی می کنیـم.

شــریفه  آیــه  اّول:  دلیــل 
احسان2 

بـر اسـاس شـرایط قاعـده احسـان می تـوان 
گفـت حاکـم در کار خودش محسـن اسـت و 
در مقـام اصـاح امـور، حفـظ نظـام، خدمت 
دیـن، اقامـه شـعائر و اجـرای احـکام الهـی 
اسـت. بنابرایـن اگـر غرامتـی بـر او واجـب 
گـردد، بـه مقتضـای جمـع بین حـق حاکم و 
حق کسـی اسـت که غرامـت بر او وارد شـده 

َغُفوٌر  اللَُّه  َو  َسِبيٍل  ِمْن  اْلُمْحِسِنيَن  َعَلى  َما   .2

َرِحيٌم« توبه، ۹1.

اسـت الزم اسـت از بیت المال پرداخت گردد.

بسـیاری از فقهـا، بـرای اثبات جبـران خطای 
احسـان  قاعـده  بـه  بیت المـال،  از  قاضـی 
تمّسـک کرده انـد، چنـان کـه فاضـل هنـدی 
)ره( در کشـف اللثـام گفتـه اسـت: »و خطـأ 
الحـّكام فـي بيـت المـال لّنهـم محسـنون و 
مـا علـى المحسـنين مـن سـبيٍل«  ]جبـران[ 

ضمان شخصیت حقوقی حاکم
حجت االسالم سیدمهدی موسوی

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم

یکــی از مســائل مبنایــی کــه در بررســی های فقهــی پیرامــون امــور حکومتــی حائــز اهمّیــت اســت پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــر عهــده شــخصیت حقیقــی حاکــم  اســت کــه در صــورت تحقــق ضــرر از ناحیــه حکومــت و اثبــات ضمــان، آیــا ضمــان ب
اســت یــا بــر عهــده شــخصّیت حقوقــی آن؟ حجــت االســام ســید مهــدی موســوی اســتاد ســطوح عالــی، در یادداشــت زیــر 
پنــج دلیــل بــرای اثبــات ضمــان بــر شــخصیت حقوقــی حاکــم اقامــه می کننــد. اهمّیــت ایــن بررســی از آن جهــت اســت کــه 
مســائل مهمــی بــر قبــول ایــن فــرض مترّتــب می شــود کــه در موضوعاتــی مثــل شــیوع ویــروس کرونــا منشــأ اثــر خواهــد 

بــود.

مشهور بین فقها  آن است که در 
ضمان حاکم، شخصّیت حقوقی 
او ضامن است و الزم است که 

دیه از بیت المال پرداخته شود. 
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خطـای حـّکام از بیت المال اسـت، زیرا حّکام 
محسـن اند   و آیه شـریفه »َما َعَلى اْلُمْحِسِنيَن 

ِمـْن َسـِبيٍل«1 شـامل آنـان  می شـود.

العظمـی موسـوی گلپایگانـی)ره(  آیـت اهلل 
در الـدّر المنضـود گفته انـد: »خطـأ الحاكـم 
مـن بيت المـال المعـّد لمصالح المسـلمين 
و هـو محسـن فـي عملـه لكونـه فـي مقـام 
خدمـة  و  النظـام  حفـظ  و  المـور  إصـاح 
الشـعائر و إجـراء الحـكام  إقامـة  الديـن و 
فالغرامـة الازمـة عليـه كانت علـى بيت مال 
المسـلمين و بمـا ذكـر يجمـع بيـن الحّقين 
حـّق المقتـول و حـّق الحاكـم القائـم بأمـور 
المسـلمين«2  خطـای حاکـم از بیت المـال 
آمـاده  بـرای مصالـح مسـلمانان  اسـت کـه 
احسـان  کارش  در  حاکـم،  و  اسـت  شـده 
کننـده اسـت؛ زیـرا در مقـام اصـاح امـور، 
حفـظ نظـام، خدمـت به دیـن، اقامه شـعائر 
و اجـرای احـکام اسـت. بنابرایـن غرامتی که 
بر او الزم   می شـود، بر بیت المال مسـلمانان 
اسـت و بـه ایـن واسـطه بیـن حـّق مقتول و 
حـّق حاکمـی کـه قائـم بـه امـور مسـلمانان 

اسـت، جمـع می شـود.

آیـت اهلل فاضـل لنکرانـی )ره( نیـز گفته انـد: 
»ال وجـه لثبـوت الضمـان فـي مـال الحاكـم 
لحفـظ  للحكـم  تصّديـه  بعـد  عاقلتـه  أو 
المسـلمين و مـا  النظـام و رعايـة مصالـح 

1. فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و 

البهام عن قواعد الحكام، دفتر انتشارات اسامى 

وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، 

اول، 141۶ ه  ق،ج 10، ص3۷۹.

2. موســوی گلپايگانــى، ســيد محمــد رضــا، الــدر 

المنضــود فــي أحــكام الحــدود، دار القــرآن الكريــم، 

قــم، اول، 1412 هــ  ق، ج22، ص 402.

َعَلـى اْلُمْحِسـِنيَن ِمـْن َسـِبيٍل«3  پـس از آن 
کـه حاکـم، بـه جهـت حفـظ نظـام و رعایـت 
شـد،  حکـم  متصـّدی  مسـلمانان،  مصالـح 
دلیلـی بـرای ثبـوت ضمـان در مـال حاکـم 
و یـا عاقلـه او نداریـم. و قـرآن  می فرمایـد: 
»بـراى نيكـوكاران هيچ راه مامت، سـرزنش، 

مجـازات و مؤاخـذه وجـود نـدارد«.

آیـت اهلل بهجـت )ره( نیـز گفته انـد: »و خطـأ 
الحاكـم فى بيت المال الّنهم محسـنون و َما 
َعَلى اْلُمْحِسـِنيَن ِمن َسـِبيٍل«4  خطای حاکم 
در بیت المـال اسـت، زیرا حّکام محسـن اند   و 
قـرآن  می فرمایـد: »بـراى نيكـوكاران هيچ راه 
مامـت، سـرزنش، مجـازات و مؤاخـذه وجود 

ندارد«.

اّولیـن دلیلـی کـه ضمـان حاکـم  بنابرایـن 
را بـر شـخصّیت حقوقـی او  الزم می دانـد و  
می رسـاند کـه پرداخـت آن از بیت المـال الزم 

اسـت، قاعـده احسـان  می باشـد.

ابـی  روایـت  دّوم:  دلیـل 
مریم 

ابـی مریـم از امـام باقـر )ع( نقل کرده اسـت: 
»َقَضـى َأِميـُر اْلُمْؤِمِنيـَن )ع( َأنَّ َمـا َأْخَطـَأِت 
اْلُقَضـاُة ِفـي َدٍم َأْو َقْطـٍع َفَعَلـى َبْيـِت َمـاِل 

اْلُمْسـِلِميَن«؛ 5

بسـیاری از فقها، نظیر شـیخ طوسـی۶ ، امین 
االسـام طبرسـی۷ ،  ابن ادریس

3. فاضــل موحــدى لنكرانــى، محمــد، تفصيــل 

ــدود،  ــيلة - الح ــر الوس ــرح تحري ــي ش ــريعة ف الش

ــم،  ــم الســام، ق ــار عليه ــه اطه ــى ائم ــز فقه مرك

اول، 1422 هــ  ق، ص 48۷.

جامــع  تقــى،  محمــد   ، فومنــى  بهجــت   .4

ــ   ــم، دوم، 142۶ ه ــه، ق ــر معظم ل ــائل، دفت المس

.2۶3 ص   ،5 ج  ق، 

5. كلينــى، الكافــي، ج ۷، ص 354 / صــدوق، 

ــره  ــن ال يحض ــه، م ــن بابوي ــى ب ــن عل ــد ب محّم

الفقيــه، ج 3، ص ۷ / طوســى، تهذيــب الحــكام، 

ج ۶، ص 315، و ج10، ص 203، 

المكتبة  المامية،  فقه  في  المبسوط  طوسى،   .۶

المرتضوية لحياء اآلثار الجعفرية، ج 8، ص ۶2.

أئمة  بين  المختلف  من  المؤتلف  طبرسى،   .۷

السلف، مجمع البحوث السامية، ج 2، ص 5۶0،  

مسئله ۷5.

حلـی8 ، یحیـی بـن سـعید حلـی)11(  ۹و ... 
بـر اسـاس همیـن روایـت ابـی مریـم فتـوا 
داده   و مطابـق آن، دیـه خطـای حاکـم را از 

دانسـته اند. بیت المـال 

شـیخ طوسـی )ره( بیان داشـته اند: »إذا حكم 
بشـهادة نفسـين فـي قتـل و قتـل المشـهود 
عليـه ثـم بـان أن الشـهود كانـوا فّسـاقا قبل 
ديـة  كان  و  الَقـَود  سـقط  بالقتـل  الحكـم 
المقتـول المشـهود عليـه مـن بيت المـال... 
دليلنـا إجمـاع الفرقة و أخبارهـم فإنهم رووا: 
أن مـا أخطـأت القضـاة مـن الحـكام فعلـى 
بيـت المـال«10  چنانچـه قاضـی بـر اسـاس 
شـهادت دو نفـر، حکـم به قتـل نماید و پس 
از کشـته شـدن »مشـهود علیه« روشـن شود 
کـه شـاهدان، پیـش از حکـم به قتل، فاسـق 
بودنـد »َقَود« سـاقط  می گـردد و پرداخت دیه 
مشـهوٌد علیـه از بیت المـال الزم اسـت، بـه 
دلیـل اجمـاع و اخبـار امامّیـه، زیرا شـیعیان 
روایـت نموده انـد   کـه پرداخـت دیـه خطـای 

قضـات بـر بیت المـال اسـت.

 محّقـق دامـاد)ره( در توضیـح روایـت فـوق  
قطـع  و  الـدم  مـن  المـراد  »ان  می گویـد: 
العضـو هـو التمثيـل ال التعييـن. فحينئـذ 
منـه  المنسـاق  لن  أيضـا،  المـال  يشـمل 
هـو صيانـة حقـوق المسـلمين و دمائهـم و 
أعضائهـم عـن الضيـاع و الهـدر بجبرانها من 

8. حّلــى، ابــن ادريــس، الســرائر الحــاوي لتحريــر 

ــاوى، ج 2، ص 14۹. الفت

ــرائع،  ــع للش ــعيد، الجام ــن س ــى ب ــى، يحي ۹. حّل

54۶ ص 

10. طوسى، الخاف، ج ۶، ص 28۹ و 2۹0.

اّولیـن دلیلی کـه ضمان حاکم را 
بر شـخصّیت حقوقـی او  می داند 
و  می رسـاند کـه پرداخـت آن از 
قاعـده  اسـت،  الزم  بیت المـال 

احسـان  می باشـد.

شـیخ  نظیـر  فقهـا،  از  بسـیاری 
طوسـی ، امین االسـالم طبرسی، 
ابـن ادریـس حلـی، یحیـی بـن 
اسـاس  بـر  و...  حلـی  سـعید 
روایـت ابـی مریم فتـوا داده اند   و 
مطابـق آن، دیـه خطـای حاکم را 

دانسـته اند. بیت المـال  از 
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عـن حـال الشـهود، فإذا لـم يفعل فقـد فّرط، 
فعليـه الضمـان، و أيـن يضمـن؟ عندنـا من 
بيـت المـال، لّن هـذا مـن خطـأ الحـّكام. و 
قـال قـوم مـن المخالفيـن علـى عاقلتـه. «4 
بدیـن ترتیـب ضمان را بر شـخصیت حقوقی 
حاکـم و محـل پرداخـت آن را از  بیت المـال 

می داننـد.

بـه نظر  می رسـد که بـا تدّبر در کلمـات فقها،  
می تـوان اجمـاع را تحصیل نمود.

ســیره  پنجــم:  دلیــل 
مسلمانان

کتـاب  در  مراغـی  میرعبدالفتـاح  مرحـوم 
انـد:  نوشـته  چنیـن  الفقهیـة  العناویـن 
بـاب  انسـداد  يوجـب  االمنـاء  ضمـان  »أن 
االسـتئمان ، فيلـزم من ذلك العسـر و الحرج 
العظيـم المنفيـان باآليـة و الروايـة  الحتياج 
النـاس إلى تقابـض الموال لمصلحة الماك، 
فلـو كان هـذا مضمونـا عليهـم المتنعـوا عن 
القبـض حـذرا مـن الضـرر، و يلزمـه التعطيل 

الموجـب للحـرج. «5 

نحـوه اسـتفاده از دلیـل سـیره آن اسـت کـه 
ضمان امناء مسـتلزم انسـداد باب اسـتئمان 
بـر  مسـلمانان  سـیره  کـه  حالـی  در  اسـت، 
وجـود بـاب اسـتئمان و عـدم ترّتـب ضمـان 
بـر آن اسـت. بنابرایـن وجـود باب اسـتئمان 
و عـدم ترّتـب اثـر ضمـان بـر آن، بیانگـر آن 
اسـت کـه سـیره مسـلمین بـر عـدم ضمـان 
امنـاء بـود و بـه همیـن جهـت به اسـتئمان 

می ورزیدنـد. مبـادرت 

ــاوى، ج 3، ص:  ــر الفت ــاوي لتحري ــرائر الح 4. الس

 4۷۹

5. العناوين الفقهية، ج 2، ص: 485 

حکومتـی و یـا شـخص حاکـم نیز  می شـود، 
بـر  را  آنـان  پرداخـت خطـای  چنانچـه  زیـرا 
شـخص آنـان الزم بدانیـم و شـخص آنـان را 
حاکـم بدانیم نه شخصّیتشـان را، چه کسـی 
حاضـر  می شـود کـه یـک عمـر کار کنـد و در 
اثـر یـک خطا و ضمـان، تمام دارایـی خود را 

از دسـت دهـد؟ 

شـخص  ضمـان  بـه  قـول  الزمـه  بنابرایـن 
دسـتگاه های  مجریـان  و  حاکـم  حقیقـی 
قاعـده  و  اسـت  نظـام  اختـال  حکومتـی، 
وجـوب حفـظ نظـام، مسـتلزم آن اسـت کـه 
تـا  باشـد،  از بیت المـال الزم  پرداخـت دیـه 
بدیـن سـبب از یک سـو حّق کسـی کـه بر او 
جنایتـی وارد شـده ضایـع نگـردد و از سـویی 
دیگـر نظـام نیـز بـا اختـال مواجـه نگـردد. 
گفته انـد:  )ره(  مشـکینی  اهلل  آیـت  چنانکـه 
»و لعـل ذلـك أمـر اجتماعي عقائـي أمضاه 
العقـاء فـي أمورهـم حفظًا لنظامهـم و عدم 
وقـوع الحـرج أو الهرج« 3 عـدم ثبوت ضمان 
بـر حاکـم و دسـتگاه های حکومتـی، امـری 
اجتماعـی و عقائـی اسـت و عقـاء در امـور 
واقـع  و  نظـام  بـه خاطـر حفـظ  خودشـان، 
نشـدن در حـرج و هـرج آن را پذیرفته انـد.

دلیل چهارم: اجماع

نفـی  بـرای  حلـی  ادریـس  ابـن 
ضمـان از شـخصّیت حقیقـی حاکـم نوشـته 
انـد »إذا أقـام الحاكـم علـى شـارب الخمـر 
الحـّد بشـاهدين فمـات فبان أّنهما فاسـقان، 
فالضمـان علـى الحاكـم، لّن عليـه البحـث 

ــه،  ــات الفق ــى، مصطلح ــرزا عل ــكينى، مي 3. مش

.88 ص 

بيـت المـال«1  روایـت فوق اختصـاص به آن 
نـدارد کـه تنهـا پرداخـت دیـه قتـل و قطـع 
عضـو از بیت المـال باشـد، بلکه خـون و قطع 
عضـو در روایت، تمثیل اسـت نـه تعیین. در 
نتیجـه شـامل مـال  نیـز می شـود و ضمانـت 
تلـف مـال نیـز از بیت المـال  می باشـد، زیـرا 
متبادر از روایت، مصونّیت حقوق مسـلمانان 
و خـون و اعضـای آنان از ضایع شـدن و هدر 
رفتـن اسـت و بـه همین جهت جبـران آن از 

بیت المـال الزم  اسـت.

دلیـل سـّوم: قاعـده وجـوب 
حفظ نظام

سـّومین دلیلـی کـه اثبـات می نمایـد دیـه 
حاکـم، بـر شـخصّیت حقوقی او واجب شـده 
و در نتیجـه الزم اسـت از بیت المال پرداخت 
شـود، قاعده وجـوب حفظ نظام اسـت. بیان 
ایـن دلیـل آن اسـت کـه وجـود ضمـان بـر 
مـال شـخصی حاکـم، موجـب آن  می شـود 
کـه کسـی اقبـال بـه امـور حکومتی نداشـته 
باشـد و بـه ایـن واسـطه، اختـال نظـام الزم  
آید و باب اجرای حّد و شـهادت و اسـتیفای 

حقـوق انسـان ها بسـته  می شـود. 

جـواد  شـیخ  العظمـی  آیـت اهلل  چنانکـه 
تبریـزی)ره( در مـورد لـزوم پرداخـت خطـای 
ال  »حيـث  گفته انـد:  بیت المـال  از  قاضـی 
مـن  أو  الحاكـم  بضمـان  يقـال  أن  يمكـن 
وّكلـه، فـإّن ذلـك ينجـّر إلى سـّد اجـراء الحّد 
و ترك الحكم بالشـهادة أو اسـتيفاء الحقوق«  
2نمی تـوان قائـل بـه ضمان شـخص حاکم و 

یـا وکیـل او شـد، زیـرا چنین امـری منجر به 
بسـته شـدن اجـرای حـد و ترک حکـم کردن 
بـر اسـاس شـهادت افـراد و اسـتیفای حقوق 

آنـان  می شـود.

چنیـن  )ره(  تبریـزی  اهلل  آیـت  هرچنـد 
اسـتداللی را در مـورد لـزوم پرداخـت ضمـان 
و خطـای قاضـی از بیت المـال آورده اند، ولی  
قاضـی  بـرای  گفـت: خصوصّیتـی  می تـوان 
دیگـر  کارگـزاران  خطـای  شـامل  و  نیسـت 

1. محقــق دامــاد يــزدى، ســيد محمــد، كتــاب 

.801 الحــج، ج 3، ص 

ــهادة،  ــاء و الش ــس القض ــواد، أس ــزى، ج 2. تبري

.۶0۹ ص 

شخصی  مال  بر  ضمان  وجود 
که  می شود  آن   موجب  حاکم، 
حکومتی  امور  به  اقبال  کسی 
واسطه،  این  به  و  باشد  نداشته 
باب  و  آید  الزم   نظام  اختالل 
اجرای حّد و شهادت و استیفای 

حقوق انسان ها بسته  می شود. 

وجود باب استئمان و عدم ترّتب 
اثر ضمان بر آن، بیانگر آن است 
که سیره مسلمین بر عدم ضمان 
به  به همین جهت  و  بود  امناء 

استئمان مبادرت می ورزیدند.
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شقوق متصور برای عنوان سالمت

1. در قبـال مـرض مهلک کـه به فعلیت 
رسـیده )=درمان مـرض محقق مهلک(

2. در قبـال مـرض محتمـل االهاک به 
احتمـال عقایی

3. در قبـال مـرض محتمـل االهاک به 
احتمال غیـر عقایی

4. در قبال امراض غیر مهلک قطعی
5. در قبال مطلق امراض

بیـن  تعـارض  در  طـرح  قابـل  فـروض 
نفـوس  سـالمت  حفـظ  و  جامعـه  اقتصـاد 

مـردم

نظـر  در  را  جامعـه  افـراد  آحـاد  اگـر  الـف: 
بگیریـم و تزاحـم سـامت افـراد جامعـه را 

قصورا او تقصیرا دخالت دارد؟
آیا  است  حاکمیت  مخاطب  اگر 
یا  و  است  اجتماعی  شورش  ظرف  در 
ثبات  دارای  اجتماعی  لحاظ  به  جامعه 

است؟ 
خوف  است  شورش  فرض  در  اگر 
یا  و  می رود  حق  حکومت  اضمحال 
متصور  نظام  اصل  به  صدمه ای  اینکه 

نیست.
ثابت  خبره  نظر  به  تزاحم  صغرای 

شده یا صرفا تشخیص مکلف است؟
یا  دارد  تشخیص  صاحیت  مکلف 

فردی متوهم و غیر صالح است؟

از  کلــی  بنــدی  صــورت 
شقوق متصور در مساله

شقوق کلی مسأله

در ابتــدا شــقوقی کلــی بــرای مســاله احصــا 
ــر  ــی ت ــورت جزئ ــه ص ــه ب ــرده و در ادام ک

مباحــث را پیگیــری می کنیــم:

محل  هو  حیث  من  مذکور  مسأله 
تزاحم محقق فی  به  ناظر  یا  نظر است 
باید شرایط و جوانب  الخارج است که 

محتمل الدخل در حکم مد نظر باشد؟
مکلف  فقرتین،  در  حفظ  به  مامور 

شخصی است یا حاکمیت؟
مامور به حفظ آیا در حدوث تزاحم 

شقوق دخیل در مسئله کرونا
حجت االسالم حبیب اهلل شورگشتی

استاد سطوح عالی و خارج فقه و اصول

حجــت االســام و المســلمین حبیــب اهلل شورگشــتی مــدرس ســطوح عالــی و خــارج فقــه و اصــول حــوزه علمیــه، در یادداشــت 
ــا  ــد ب ــتاد ارجمن ــن اس ــد. ای ــا پرداخته ان ــروس کرون ــیوع وی ــم اقتصــاد و ســامت در ش ــئله تزاح ــه موضوع شناســی مس ــر ب زی
ــامت  ــظ س ــه و حف ــاد جامع ــن اقتص ــارض بی ــرح در تع ــل ط ــروض قاب ــمردن ف ــر ش ــس از ب ــقوق پ ــقیق ش ــتفاده از تش اس
نفــوس مــردم بــه فــرض حفــظ ســامت اقلیــت در قبــال تضــرر مالــی اکثریــت پرداخته انــد. ایــن بررســی نشــان می دهــد کــه 
حکم شناســی قبــل از تدقیــق پیرامــون موضــوع محــل مناقشــه تــا چــه حــد می توانــد فقیــه را در فراینــد اســتنباط دچــار خطــا 

ــد در نتیجــه تعییــن کننــده باشــد. ــا چــه حــد می توان کنــد، و مشــخص کــردن دقیــق موضــوع ت
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صور فرض حاضر 

ایـن فـرض که بـه منـع معامات می پـردازد 
صـور مختلفی دارد: 

یـا حافـظ سـامت و منـع کننـده از 
معاملـه ، شـخص حقیقـی اسـت مثـًا 
ای  مجموعـه  در  نفـوذ  ذی  طبیبـی 
کوچـک یـا شـخصیت حقوقـی هماننـد 
)اسـتاندار یـا رئیـس جمهور یا شـخص 

رهبـری مـی باشـد.( 
اثـر  بـر  ایـن دوگانـه ممکـن اسـت 
عوامـل طبیعـی یـا غیـر طبیعـی مانند: 
حملـه بیولوژیکـی پدیـد آمـده باشـد. از 
آنجـا کـه حفـظ جـان و حفـظ امـوال 
از  اول  فـرض  اسـت،  واجـب  دیگـران 
فروعـات بـاب تزاحم اسـت کـه فعلیت 
دو تکلیـف بـر اثـر عـدم قـدرت مکلـف 
فروعـات  از  دوم  فـرض  امـا  می باشـد 

الضـرر خواهـد بود. 

در هرحـال بایـد طرفیـن معادلـه، بررسـی و 
شـود تحلیل 

مراد از حفظ سالمت

یا رفع مرض است یا دفع مرض.

شقوق صورت اول:

1. یـا رفـع مرضـی اسـت کـه منجـر بـه 
تلـف نفـس خواهـد شـد.

2. یـا رفـع مرضـی اسـت کـه احتمـال 
عقلـی و یـا عقائـی تلـف در آن وجـود 

دارد.
3. یـا رفـع مرضـی غیـر متلـف اسـت 
کـه و ایـن قسـم نیـز دو صـورت دارد: 

یـا رفـع مـرض متوقـف بـر صـرف مـال 
شـخص نیسـت یـا اگـر بـر صـرف مالی 
متوقف باشـد مـال معتنی بهی نیسـت 
فـردی  زندگـی  در  خلـل  موجـب  کـه 
متبـرع  یـا  و  شـود  خانوادگیـش  و 
)داوطلـب( وجـود دارد و در فـرض اخیر 
پذیـرش تبـرع  برای شـخص مؤنـه دارد 

یـا نـدارد.

بررسی نتیجه شقوق مختلف

اگـر آن مـرض غیرمتلـف باشـد، نـه از حیث 

پرداخـت کنـد.

2.حکومـت هزینـه سـامت را از بیـت 
المـال برمـی دارد و فـرض ایـن باشـد 
کـه امـوال بمجـرد تحقـق ونـه پـس از 
تقسـیم، ملـک آحـاد مسـلمین اسـت.
3 .حکومـت بـرای حفـظ سـامت عـده 
ای موانعـی در امـور اقتصـادی ایجـاد 
کنـد کـه در نتیجـه ی آن مـال دیگـران 
خسـارت بخورد مثًا مانـع تبدیل اموال 
در معـرض فسـاد به کاالی بـادوام مثًا 

پـول نقد شـود. 
ای  عـده  سـامت  حفـظ  بـرای   .4
موانعـی در امـور اقتصـادی ایجـاد کنـد 
کـه دیگـران نتواننـد جلـب منافـع کنند 
بـه عبـارت دیگر موجـب تفویـت منافع 
صاحبـان  مثـل  شـوند  دیگـران  امـوال 

امثالهـم. و  اماکـن  و  محامـل 
5. بـرای سـامت عـده ای موانعـی در 
امـور اقتصـادی ایجـاد کنـد کـه دیگران 
نتواننـد کسـب و کار کننـد - البتـه ایـن 
در جایـی اسـت که ضـرر را اعم از نقص 
عیـن و منفعـت و نفـی جلـب منفعـت 

بدانیم-
شقوق تعیین کننده دیگر

افراد اقلیت مریض و اکثریت متضرر مسـلم 
یـا کافـر ذمـی مـی باشـند و. یـا مختلـف 
هسـتند البتـه مسـلمین در آنهـا غلبـه دارند 
و یـا یـا مختلـف هسـتند و غلبـه بـا اهـل 
ذمـه اسـت. همچنیـن مخاطـب و تصمیـم 
گیـر در ایـن فـروض یا شـخص حاکم شـرع 
اسـت یـا زیـر مجموعه نظام مشـروع اسـت 
و. یـا ولـی شـرعی طرفیـن اسـت یـا رییـس 
عرفـی یـا طبیـب در مجموعـه کوچـک کـه 
مسـئولیت رسـمی یـا اذن خـاص یـا عـام از 
حاکـم عـادل دارد یا متبرع )داوطلب( اسـت 

و صرفـا تعهـد حرفـه ای دارد.

حفــظ  دوگانــه  بررســی 
ســالمت اقلیــت در قبــال 

تضرر مالی اکثریت

از شـقوق تضـرر مالـی بـه سـه فـرض )منـع 
از معامـات کـه منجـر بـه تضـرر مالـی بـر 
اثـر فسـاد کاال یـا فـوت منافـع یا اکتسـاب( 

می شـود. بسـنده 

در قبـال امـوال افـراد جامعه در نظـر بگیریم 
چهـار فـرض مطـرح می شـود:

1. سـامت جسـمی اکثریت یا کل افراد 
جامعـه در قبال تضـرر مالی اقلیت

قبـال  در  اقلیـت  جسـمی  سـامت   .2
تضـرر مالـی اکثریـت یـا کل آحـاد جامعـه
3. سـامت جسـمی کل افـراد در قبـال 

تضـرر کل
و  مـردم  جسـمی  سـامت  حفـظ   .4
حفـظ اقتصـاد بمعنـی مالیـت امـوال و 

یـا نفـس امـوال 
بـه  خطـاب  انحصـارًا  فـرض  )ایـن 
اسـت.( گـذاران  سیاسـت  و  حاکمیـت 

بیـن حفـظ سـامت و حفـظ  ب. تعـارض 

اقتصـاد بـدون نظر بـه آحاد جامعـه )اقلیت 
و اکثریـت( نیـز شـقوقی دارد:

تحصیـل  بـر  بیشـتر  اسـام  تاکیـد   .1
روی  بـر  یـا  اسـت  جسـمی  سـامت 
ای  وظیفـه  بعنـوان  امـوال  تحصیـل 

فـردی؟ 
سـامت  حفـظ  بـر  اسـام  تاکیـد   .2
شـخص اسـت یـا حفـظ امـوال او )در 
جایی کـه هـر دو در خطر اسـت(؟ خطاب 
بـه خـود شـخص یـا بـه دیگـر مکلفیـن 

اسـت؟
3. آیـا نفـس سـامت ارجـح اسـت و یا 

نفـس اقتصـاد بـه ایـن معنـی کـه آیـا 
هـدف شـریعت و غرض از اوامر شـرعی 
رسـیدن بـه سـامت جسـمی اسـت یـا 

رفـاه اجتماعـی و کثـرت ثـروت؟
تأثیـر  و  جسـمی  سـامت  تاثیـر   .4
شـریعت  گسـترش  و  بقـا  در  اقتصـاد 
الـی  باالضافـه  اقتصـاد  و  )سـامت 

ترویجهـا(  و  استمرار الشـریعه 

شـقوق تامین سـالمت جسـمی 
اقلیـت در قبـال تضـرر مالـی اکثریت

از  اقلیـت  پرداخـت هزینـه سـامت   .1
اعیـان امـوال اکثریـت صـورت گیـرد و 
ایـن در جایـی اسـت ¬کـه بیـت المـال 
بـا  بایسـتی  حکومـت  و  باشـد  خالـی 
توجـه بـه نفـوذش علـی رغـم میـل آنها 
از اموالشـان بـردارد یـا آنهـا را الـزام بـه 
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ایـن سـلطه، امـری پذیرفتـه شـده  اسـت. از 
جملـه ادله ـای کـه می تـوان بـر ایـن مطلـب 

اقامـه کرد:

علیـه  امیرالمومنیـن  فرمایـش 
قـد  و  غیـرک  عبـد  التکـن  السـام: 

حـرا2. اهلل  جعلـک 
قاعدة السـلطنة3: هرچنـد این قاعده 
امـا میتـوان  اسـت  امـوال  بـه  مربـوط 
گفـت که سـلطنت بـر مال خود، شـعبه 
از سـلطنت بر نفس اسـت بلکه میتوان 

ادعـای اولویـت سـلطه بـر نفـس کرد.
بنابر آنچه در خطبه غدیریه از رسـول 
اکـرم صلـی اهلل علیـه وآلـه وسـلم ذکـر 
شـده، ایشـان نسـبت بـه انفـس مـردم 

بـه  نسـبت  نتیجـه  در  هسـتند؛  اولـی 
امـوال وسـایر امـور نیـز اولی هسـتند4.  
و ایـن نـوع اولویتی که در مـورد پیامبر 
تـری  عالـی  اکـرم صـادر شـده، مرتبـه 

نسـبت بـه تسـلط مردم اسـت5.

مسـتفاد از ایـن ادلـه، آزاد بـودن انسـان در 
هـر نـوع معاملـه ای اسـت. البتـه الزم بـه 
از جانـب  این گونـه سـلطه،  ذکـر اسـت کـه 
شـرع تقییداتـی نیـز دارد کـه در جـای خود 

بایسـتی بـدان پرداخـت. 

بنابـر ادلـه مذکـور مـی تـوان بیـان کـرد که 
نفسـه  فـی  معاملـه،  و  اکتسـاب  از  منـع 
بلحـاظ حکـم تکلیفـی خـاف شـرع و حرام 

اسـت.

امـا بـه لحـاظ حکـم وضعـی تفصیـل دارد: 
و  اشـیا  از  -اعـم  امـوال  غصـب  اینکـه  در 
حیـوان- موجـب ضمـان اسـت خافـی بین 
اصحـاب وجـود نـدارد امـا در اینکـه منافـع 
حـر قابـل غصـب و در نتیجـه مـورد ضمـان 

2. نهج البالغة )صبحی صالح(، ص: 401

3. النــاس مســلطون علــی أموالهــم- الخــالف ج3، 

ص: 176

4.  البته این فرمایش رسول خدا، برگرفته از آیه: 

ِبی َأْوَلی ِباْلُمْؤِمِنیَن ِمْن َأنُفِسِهْم است النَّ

5.  اینکــه ایــن اولویــت حقیقــی و تکوینــی اســت 

یــا اولویــت تشــریعی اســت، محتــاج بــه بررســی 

جداگانــه ای اســت.

دانسـت ؛ ادله ـای کـه بـرا ایـن مدعـا داللت 
از: عبارتنـد  دارنـد 

ْهُلَكِة1 َواَل ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّ

آیـات و روایـات دیگـری کـه بـر این 
مدعـا داللـت دارند

عقل 
اجماع 

ضرورت و بداهت

امـا در فـرض سـوم یعنـی مرض غیـر متلف 
اگـر منجـر بـه فـوت واجبـات بالفعل نشـود 
لـزوم حفظ سـامت محـل تامل بـوده و چه 

بسـا اقوی عـدم لزوم باشـد.

پیـش فـرض تفاصیـل بـاال، بـر آن اسـت که 
مـرض در خـارج محقـق باشـد)صورت اول(. 

و  دفـع  سـامت  حفـظ  از  مـراد  اگـر  امـا 
چنانچـه  دوم(،  )صـورت  باشـد  پیشـگیری 
احتمـال ابتـا به نحـو عقایی وجود داشـته 
باشـد،  لـزوم حفـظ سـامت بـا بسـیاری از 
ادلـه مذکـور قابل اثبات خواهد بـود. در غیر 
ایـن صـورت، اگـر احتمـال ابتا بـه بیماری 
بـه نحـو عقائی نباشـد، لزوم حفظ سـامت 

قابـل اثبات نیسـت. 

نتيجه  گیری و خالصه بحث:

دفـع مـرض مهلـک و اجتنـاب از ابتـای به 
آن در جایـی کـه احتمـال عقایی باشـد هم 
از حیـث عقلـی و هـم نقلی  بر شـخص الزم 
اسـت. و بـر دیگـران در فـرض وقـوع مـرض 
بـا اختیـار و عـدم تمکن مریـض قطعًا الزم 
اسـت . امـا در فـرض اختیـاری بـودن مرض 
- بـا وجـود ایـن اشـکال کـه شـاید ادلـه ی 
محـل بحـث انصـراف بـه غیـر ایـن صـورت 
داشـته باشـد- اگـر قائل بـه لزوم دفـع منکر 
باشـیم -کـه در محـل بحـث بعیـد نیسـت- 

الزم می باشـد.

اعمـال  کـه  صورتـی  بررسـی 
محدودیـت و منع منجر به تضرر باشـد

در منظـر عقـاء سـلطنت انسـان بـر نفس و 
مـال خود مسـلَّم اسـت. از جهت شـرعی نیز 

1.  بقره: 195

عقلـی و نـه جهـت شـرعی حفظ سـامت بر 
خـود شـخص واجـب نیسـت پـس می تـوان 
چنیـن گفـت کـه بـه طریـق اولی بـر دیگران 
نیـز واجـب نخواهد بـود؛ در نتیجه از دوگانه 
مذکـور خارج اسـت هرچند حکم شـقوق زیر 
مجموعـه آن متفـاوت اسـت امـا پرداختـن 

بـه آن خـارج از وظیفـه فعلی اسـت.

فـرض دوم از حیـث عقلی بر شـخص واجب 
حفـظ  عـدم  شـرع،  حیـث  از  امـا  اسـت؛ 

دارد: سـامت صـور مختلفـی 

واجبـات  تفویـت  بـه  منجـر  یـا 
در  صـورت،  ایـن  در  کـه  می شـود 
برخـی  و  بالفعل)حالـی(  واجـب 
در صورتـی  نیـز  و  اسـتقبالی  واجبـات 
کـه »سـامت« جنبـه مقدمـی داشـته 
باشـد، صـدور حکم توسـط فقیـه منوط 
بـه مبنـای او در بحـث مقدمـه واجـب 
خواهـد بـود. و چنانچـه جنبـه مقدمـِی 
سـامت پذیرفتـه نشـود، صـدور حکـم 
از سـوی فقیـه مبتنـی بـر مبنـای وی 
در لـزوم تحصیـل قـدرت و لـزوم حفـظ 

بـود. خواهـد  تکالیـف  بـر  قـدرت 
یـا منجـر بـه تفویـت واجبـات نمی-
بـر  دلیلـی  صـورت  ایـن  در  کـه  شـود 
مگـر  نیسـت  سـامت  حفـظ  وجـوب 
همچـون:  عناوینـی  انطبـاق  حیـث  از 

یا»حرمـت  نفـس«  بـه  اضـرار  »حرمـت 
اهـاک نفـس، هرچنـد کـه بـا اسـباب 
بعیـده انجـام شـود« کـه البتـه انطبـاق 
ایـن دو عنـوان، بـر کلیـت فـرض دوم 
محـل تامـل و بلکـه ممنـوع خواهـد بـود. 

ادله حفظ سالمت در شقوق مختلف

اول و دوم یعنـی تحقـق مـرض  در فـرض 
احتمـال  بـه  االتـاف  محتمـل  و  متلـف 
عقایـی بـر اتاف، حفظ سـامت در صورتی 
کـه منجـر بـه تفویـت واجبـات فعلـی شـود 
آن مصـداق  تـرک  اسـت چـون  الزم  حفـظ 
تکالیـف  و  واجبـات  در  و  اسـت  معصیـت 
اسـتقبالی مبتنـی بـر مبنا های سـابق الذکر 

اسـت.

دو  هـر  در  را  سـامت  حفـظ  میتـوان  امـا 
الزم  نفـس  حفـظ  لـزوم  جهـت  از  صـورت 
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وجوه ترجیح حفظ نفس

بـر فـرض تحقـق دوگانـه مذکـور، می تـوان 
وجوهـی  بـه  نفـس  حفـظ  ترجیـح  بـرای 

کـرد: تمسـک 

وجـه اول: عقـاء حفـظ نفـس را بـه مراتـب 
می داننـد.  مـال  حفـظ  از  تـر  اهمیـت  بـا 
مذمـت عقـاء نسـبت بـه دولـت هایـی کـه 
حفـظ منافـع اقتصـادی را مقـدم بـر جـان 
مردمشـان می داننـد، شـاهد خوبـی بـر ایـن 

مطلـب اسـت.

امـوال  بـه  نسـبت  مطلـب  ایـن  مناقشـه: 
شـخص مریـض در فرضـی کـه مـا قطـع و 
یـا ظـن بـه درمـان او داریـم، مسـلم بـوده 
و می تـوان ادعـا کـرد کـه: عقـاء تلـف مـال 
در چنیـن شـرایطی را تحسـین می کننـد اما 
اگر شـرایط طور دیگری باشـد، ممکن اسـت 
پـای چنیـن تحسـینی در میـان نباشـد. بـه 
اولویتـی  اگـر چنیـن  دیگـر: حتـی  عبـارت 
نسـبت بـه امـوال افـراد سـالم و غیـر بیمـار 
نیـز پذیرفته شـده باشـد، عمومی بـودن این 
توصیه مورد تحسـین عقا نبوده و چه بسـا 
اگـر امـر دایر شـود بیـن حفظ جـان چند نفر 
و اتـاف امـوال اکثریـت مردم، عقـاء حکم 

بـه حفـظ امـوال اکثریـت خواهنـد داد.

وجـه دوم: تلـف جـان قابـل جبـران نیسـت 
امـا ایـن قابلیـت در مـورد اموال تلف شـده، 
وجـود دارد. ایـن مطلـب نظیر همانی اسـت 
کـه در کتـب اصولـی ذکـر شـده اسـت کـه: 

ایـن تخصیـص, دیگـر بودجه ای بـرای اقام 
در  فـرض،  ایـن  طبـق  نمی مانـد.  پزشـکی 
واقـع درمانگـری متوقـف بـر فراهـم کـردن 
اقـام پزشـکی و فراهم کردن اقام پزشـکی 
بـر  متوقـف  واردات  و  واردات  بـر  متوقـف 
بودجـه و بودجـه متوقف بر تعطیلی کسـب 

خواهـد بـود.

اقـام  واردات  بـر  متوقـف  درمانگـری   .3
پزشـکی و ترخیـص و حمـل آن بـه مراکـز 
و  حمـل  مراحـل  از  برخـی  اسـت.  درمانـی 
و  ثبـت  عـوارض  پرداختـن  ماننـد:  توزیـع 
ترخیـص در گمـرک و اشـتغال عوامل حمل 
و توزیـع بـه سـایر امـور، مخـل بـه رسـیدن 

اقـام مذکـور بـه مراکـز درمانـی اسـت کـه 
یـا  تاخیـر  زمان َبـر،  مراحـل  ایـن  نتیجـه 

اسـت. درمـان  رونـد  تعطیـل 

در هریـک از فرض هـای مذکـور اگـر بـدل و یا 
مندوحه ـای بـرای حـل معضل یافت نشـود، 
صـورت مسـئله از بـاب تزاحـم خواهـد بود. 
البتـه الزم بـه ذکر اسـت کـه اثبـات انحصار 
طریـق بـه گونه ـای کـه در شـقوق بـاال ذکـر 
تحقـق  و  بـوده  ذهنـی  فـرض  صـرف  شـد، 

خارجـی آن در غایـت نـدرت اسـت.

عـاوه بـر اینکـه در فـرض تقـدم حفظ نفس 
و  مطلـق  منـع  نمی توانـد  مذکـور  منـع  بـر 

سراسـری را توجیـه کنـد.

می آیـد  بنظـر  و  دارد  وجـود  خـاف  اسـت 
وفاقـا للمشـهور ضمـان منتفـی اسـت. امـا 
عـدم ضمـان در جاییکه موجـب فوت منافع 

ملـک و تضییـع مـال شـود بعیـد اسـت.

مذکـور  فـروض  در  منـع  سـخن  خاصـه 
خـاف سـلطنت و ممنـوع اسـت و در برخی 
شـقوق موجـب ضمان نیـز می باشـد پس دو 
گانـه وجـوب حفـظ و حرمـت منـع در اینجا 

شـکل مـی گیرد.

تصویر صورت تزاحم

بـرای اینکـه مسـئله مـورد بحـث از مصادیق 
تزاحـم شـود، بایـد طـوری تصویـر شـود کـه 
امتثـال یـک طـرف متوقف بـر عـدم امتثال 
و طبعـا عصیـان دیگری شـود. ماننـد نجات 
آن،  نجـات  راه  تنهـا  کـه  غریقـی  شـخص 
ورود بـه ملـک غیـر و غصـب باشـد. بـا این 
مقدمـه، آیـا درمـان و حفـظ نفـس متوقـف 

بـر منع اسـت؟

بـر تجهیـزات و  اینکـه درمانگـری متوقـف 
امـا  اسـت؛  مسـلم  می باشـد،  غیـره  و  دارو 
عـدم اکتسـاب مـردم و داد و سـتد آنهـا چه 

ارتباطـی بـا درمـان دارد؟ 

و  اکتسـاب  کـه   کـرد  فـرض  می تـوان  بلـه 
سـایر منافـع، بنابـر اولویتی کـه حفظ نفس 
دارد، بـر عوامـل درمـان اعـم از پزشـک و ... 

در برخـی شـقوقش متوقـف اسـت.

می تـوان  مسـاله  فـرض  در  توقـف  بـرای 
کـرد: ذکـر  وجوهـی 

1. دایـر بـودن کسـب و داد و سـتد، موجـب 
تـردد و شـلوغی اسـت و ایـن شـلوغی چون 
موجـب اختـال در رسـیدِن بـه موقـِع دارو 
بـه بالیـن بیمـار می شـود، مخـل بـه درمـان 
حفـظ  مقدمـه  مقدمـه  منـع،  پـس  اسـت. 
بـرای  کـه:  جایـی  اسـت.همانند  سـامتی 
اینکـه شـخصی بـه نجـات غریـق بـرود، باید 
مرکـب و یا وسـیله نقلیه ـای را غصب کند و 

اتفاقـا از مسـیر غصبـی نیـز عبـور کنـد.

2. دایـر بـودن کسـب و داد و سـتد، محتـاج 
مـواد  کـردن  وارد  بـرای  بودجـه  تخصیـص 
بـا  و  اسـت  نیـاز  مـورد  اجنـاس  یـا  اولیـه 
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الحدیـث.2 ِديِنُكـم ...  ُدوَن 

کیفیـت اسـتدالل: طبـق ایـن حدیـث، حفظ 
جـان، حتـی اگـر جـان یـک نفـر باشـد بـر 

امـوال جمیـع مسـلمین رجحـان دارد.

مناقشـه: از جهـت سـندی و داللـی برایـن 
اسـت: وارد  اشـکاالتی  دلیـل 

سندی: 

_ وجـود ابـی جمیلـة المفضل بن صالح 
االسدی در سند.

_ ظـن قوی به افتادگی بخشـی از سـند 
میـان ابـی جمیلـه و امـام صـادق علیه 

السام.

داللی: 

اواًل: ظهـور ایـن روایـت ایـن اسـت کـه 
هـر فـردی از مالـش بـه خاطـر جانـش 
بگـذرد؛ امـا اینکـه جان  یک نفـر معادل 
ِجـّدًا  اسـت،  مسـلمین  جمیـع  امـوال 

بعیـد و بلکـه ممنـوع اسـت.
وصیـت  مقـام  در  روایـت  ایـن  ثانیـًا: 
غالبـًا  کـه  نکته ـای  ودروصیـت  اسـت. 

2.  الكافي )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 216

یـک جـان در قبـال منع مضـر به مال نیسـت بلکه 

منـع منجـر بـه تلف نفـس و عـرض و... می شـود(

ثانیـًا: »النـاس« در آیـه، جمیـع بشـریت و حتـی 

مقصـود  بلکـه  نیسـت  بشـر  افـراد  از  موجودیـن 

مقتولیـن پـس از زمـان قتل اسـت و شـاید به این 

دلیـل کـه قتل موجب سـبک انگاشـتن آن در بین 

مـردم می شـود و قاتـل مذکور کأنه شـریک در قتل 

دیگرانـی اسـت کـه بر اثـر فعل او جسـارت بر قتل 

پیـدا کـرده و اقـدام بر آن کـرده انـد و ال ظاهر آیه 

میگویـد هـر نفسـی ولـو از فسـاق و دونمایـه هـا 

معـادل قتـل همـه مردم مـن آدم الی خاتم اسـت 

و ایـن معنـا آنقـدر واضـح البطالن عرفی اسـت که 

ذوق عرفـی منکر آن اسـت.

ثالثـًا: سـلمنا قتـل یـک نفـس در وزر معـادل قتل 

بشـریت اسـت امـا معنـای ایـن حرف این نیسـت 

عنـد التزاحـم ترجیـح بـا اجتنـاب از عظیـم الـوزر 

اسـت؛ همانطـور کـه نمی تـوان در ترجیـح تـرک 

غیبـت بـر تـرک روزه و نمـاز بـه اشـد بـودن ورز 

غیبـت نسـبت بـه زنـا اسـتدلل کـرد.

َكاَن  ع:  اللَّـِه  َعْبـِد  َأُبـو  َقـاَل  چهـارم:  وجـه 
ْصَحاِبـه...  َ اْلُمْؤِمِنيـَن ع لِ َأِميـرِ  ـِة  ِفـي َوِصيَّ
ُدوَن  َأْمَواَلُكـْم  َفاْجَعُلـوا  ـٌة  َبِليَّ َحَضـَرْت  ِإَذا 
َأْنُفِسـُكْم َو ِإَذا َنَزَلـْت َناِزَلـٌة َفاْجَعُلوا َأْنُفَسـُكْم 

واجـب مضّیـق بـر واجـب موّسـع و واجـب 
بـدون بـدل بـر دارای بـدل مقدم اسـت.

مناقشـه: ایـن مطلـب قابـل قبـول نیسـت؛ 
بدیـن دلیـل کـه آنچـه در مـورد تنظیـر ذکـر 
شـده مسـلم اسـت، آن اسـت کـه تنهـا در 
صورتـی مضیـق مقـدم می شـود کـه بتـوان 
مصالـح موسـع را به نحو کلی و یـا با آوردن 
چنیـن  کـه  صورتـی  در  کـرد؛  جبـران  بـدل 

تدارکـی در ایـن بیـن وجـود نـدارد

َنْفًسـا  َقَتـَل  َمـْن  آیـه شـریفه:  وجـه سـوم: 
َما َقَتَل  ْرِض َفَكَأنَّ ِبَغْيـرِ َنْفٍس َأْو َفَسـاٍد ِفـي اْلَ

ـاَس َجِميًعـا1 النَّ

کیفیـت اسـتدالل: مفسـده قتـل یـک نفس 
معـادل مفسـده قتـل تمامـی مـردم، وایـن 
تلـف  و  تضییـع  از  بیشـتر  بسـیار  مفسـده 
امـوال آنهـا اسـت. بنابرایـن تلـف مـال بـر 

تلـف نفـس مقـدم اسـت.

ملـت،  عمـوم  اکتسـاب  منـع  در  اوًل:  مناقشـه: 
تلـف نفـس بـر اثـر نبـود غـذا و دارو و... و تلـف 

آبـرو کـه معـادل تلـف نفـس می باشـد و تحقـق 

امـراض مزمـن پیـش می آیـد ) پـس صحبـت از 

1.  مائده: 32
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مطـرح کـرد. دالیلـی همچـون: قـدرت بدنی 
افـراد مختلـف در تحمـل مریضـی متفـاوت 
اسـت و از طرفـی ظرفیـت افـراد در تحمـل 
ضـرر هـای مالـی نیـز از ایـن اختـاف بـی 

نیست.  بهره 

وجه سـوم: ممکن اسـت مشـروعیت منع از 
معاملـه بـه جهـت کمبود امکانـات حکومت 
در ایـن بخـش و بـر ماشـدن ایـن نقیصـه 
در فـرض ازدیـاد مراجعیـن باشـد. و حفـظ 
حیثیـت نظـام همردیـف حفـظ خـود نظـام 
اسـت )نظیـر جـان مؤمـن و عـرض او( واگر 
حفـظ اصـل نظـام از اوجـب واجبات اسـت، 
حفـظ حیثیـت نظـام نیـز همیـن حکـم را 
خواهـد داشـت؛ پس اگرحفـظ حیثیت نظام 
متوقـف بر تـرک واجبـات یا فعـل محرمات 
ارتـکاب  از  ارجـح  واجبـات  تـرک  شـد، 

محرمـات خواهـد بـود.

مناقشـه: اگـر حفظ نظـام صرفا با پوشـاندن 
نقایـص محقـق شـود، قطعا راجح اسـت اما 
قـوام نظـام بـه رضایـت و حمایـت اکثریـت 
مالـی  تـوان ضـرر  نمـی  درنتیجـه  و  اسـت 
ختـم  نارضایتـی  بـه  قهـرا  کـه  را  اکثریـت 
میشـود ضربـه بـه نظـام ندانسـت؛ خصوصـًا 
کـه حکومت هـای بظاهـر مقتـدر و باحیثیـت 

ظاهـری، از بیـان نقائـص ابایـی ندارنـد.

وجـه چهـارم: ممکـن اسـت کـه مشـروعیت 
منـع از معامله به جهـت جلوگیری از کثرت 
کثـرت  باشـد.  درمانـی  مراکـز  بـه  مراجعـه 
مراجعـه، بـه خسـتگی وعـدم توانایـی کادر 
درمانـی منتهـی می شـود و حفـظ سـامت 
و تـوان کادر پزشـکی بـر تضـرر عـام مالـی 

جامعـه مقـدم اسـت. 

مناقشـه: اگر این مشـکل بازگشـت به نقص 
در حیثیـت نظـام نکنـد و صرفا بـرای تحفظ 
نمی  تـوان  باشـد،  بخـش  آن  نیروهـای  بـر 
مصالـح بخشـی را بـر تضـرر مالـی اکثریـت 
ترجیـح داد. امـا اگـر ایـن مشـکل بـه نظـام 
برگـردد، وجـه مسـتقلی محسـوب نمی شـود

وجـوه دیگـری نیـز متصـور اسـت لکـن بـه 
جهـت اختصـار، صـرف نظـر می شـود.

وجوه دیگری در تجویز منع

از  منـع  تجویـز  بـرای  کـه  دیگـری  وجـوه 
معاملـه و داد و سـتد قابـل فـرض اسـت:

وجـه اول: ممکـن اسـت مشـروعیت منـع 
از معاملـه از بـاب مقدمـه وجـوب، ولـو در 

فروضیکـه توقـف وجـود دارد باشـد.

مناقشه:

اواًل: شامل تمامی صور نمی  شود.

جـواز  بـر  دال  عقلـی  الـزام  ثانیـًا: 
شـرعی نیسـت بلکه ممکن اسـت گفته 
شـود الـزام عقلـی بـا وجود منع شـرعی 
بـی معناسـت؛ چراکـه اگر مـراد از عقل، 
امـر  باشـد در جایـی کـه  عقـل سـلیم 
باشـد،  داشـته  وجـود  شـرعی  ممتنـع 
کـرد؛  نخواهـد  الـزام  بـه  حکـم  دیگـر 
چـون ممتنـع شـرعی را ممتنـع عقلـی 
می پنـدارد. پـس ایـن الـزام عقلـی نیـز 

قابـل قبـول نخواهـد بـود.

وجـه دوم: ممکـن اسـت مشـروعیت منـع 
از معاملـه بـه خاطـر حفـظ جـان ممنوعیـن 
باشـد کـه وجـه آن یـا لزومی و از بـاب دفع 
منکـر اسـت یـا مسـتحب و از بـاب احسـان 
اسـت کـه عـاوه بـر داللت بـر جـواز، ضمان 

را نیـز نفـی می کنـد.

مناقشـه: در مـرض بالفعـل یـا مرضـی کـه 
محتمـل به احتمـال عقایی اسـت، می توان 
لـزوم آن را از بـاب دفـع منکـر اثبات کرد که 

البتـه ایـن دلیـل اخص از مدعاسـت.

قاعـده  بـا  مطلـب  ایـن  اثبـات  همچنیـن 
اگـر چـه  دارد. چـون  تامـل  احسـان جـای 
عموم »سـبیل« در )ما علی المحسـنین من 
سـبیل( شـامل لوم و مذمت بر فعل میشـود 
اسـتحقاق عقـاب اسـت  نفـی  آن  ومعنـای 
امـا در صـدق عنـوان احسـان، مجـرد قصـد 
احسـان کفایـت نمی کنـد بلکـه یا بایـد صرفًا 
دفـع ضـرر یـا جلـب نفعـی بـرای »محسـٌن 
الیه« داشـته باشـد، یا در فرض تعارض دفع 
ضـرر و نفـع، یکی بر دیگـری ترجیح یابد. در 
حالـی کـه بـه دالیـل مختلـف در محـل نزاع 
نمی تـوان ایـن ادعا را بـرای تمـام ممنوعین 

توصیـه  می گیـرد  قـرار  غفلـت  مـورد 
میشـود، وغفلت غالبا در امور مسـتحب 
اسـت و اگـر بنـا بـر بیـان واجبـات و 
تاکیـد بـر آن باشـد، تاکیـد بـر واجبـات 

مهمتـر اولـی بـود.
ثالثـًا: ایـن روایـت ناظـر به مقـام بحث 
ابتـای  میـان  تناسـبی  و  نیسـت  مـا 
تمامـی مـردم بـا فـرض مـا کـه ابتـای 
عده ـای از مـردم اسـت، وجـود نـدارد.

وجـه پنجم: قاعـده ضرورات َخمـس و لزوم 
ترتیـب بیـن آنهـا کـه مرتبـه اول آن حفـظ 
جـان مـردم بـوده و حفـظ امـوال در مرتبـه 

سـوم و یـا چهـارم قـرار دارد.

مناقشـه: ضمـن اینکـه بـه طـور فـی الجمله 
اشـکالی بـه لـزوم عقائـی ایـن قاعـده وارد 
بایـد گفـت کـه  ایـن قاعـده  نیسـت، امـا 
ناظـر بـه ترتیـب ضرورت هـا نسـبت بـه یک 
شـخص حقیقـی بـوده و ضرورت بخشـی در 
مقایسـه بـا ضـرورت بخـش دیگـر خـارج از 
مفـاد قاعـده اسـت پـس تناسـبی بـا  محـل 

بحـث ما نـدارد.

حقـوق  بیانگـر  کـه  روایاتـی  ششـم:  وجـه 
مومـن اسـت، ایثار در مـال و اعطای مال به 
منظـور برطـرف کـردن حاجت مؤمـن را الزم 
می دانـد. در نتیجـه اگـر بـه جـای ایثـار در 
مـال صرفـا نقـص در مال الزم آیـد، به طریق 
اولـی ایـن کار الزم خواهـد بـود. در نتیجـه 
منعـی منطبـق بـر امـر مذکـور یافـت نشـده 
و حداقـل جـواز آن قابـل اثبـات خواهد بود.

متقابـل  حقـوق  از  روایـات  ایـن  مناقشـه: 
مؤمـن بـر مؤمـن اسـت و صـرف مـال بایـد 
امـا  گیـرد  صـورت  مؤمـن  شـخص  توسـط 
منـع مذکـور از قبیـل صـرف مال غیـر بدون 
اجـازه اوسـت  و ایـن اعطای مال بـرای رفع 
حاجـت مومـن، به نوعـی مخالفت بـا قاعده 
سـلطنت بر اموال اسـت که مسـتلزم مذمت 

و تقبیـح عقـاء خواهـد بـود. 

خاصـه سـخن اینکـه از یـک طـرف تصویـر 
تزاحـم در برخـی از صور مطرح شـده ممکن 
اسـت و از طرفـی دیگـر نمـی  تـوان بـه هـر 
قیمـت و در هرحالـت جـان را مقـدم بر مال 

دانست.
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فرمودنـد و پـس از بازگشـت از ایشـان طلب 
نمودنـد. گـزارش 

گـزارش  عـرض  چنیـن  )ع(  علـی  حضـرت 
نمودنـد: بـراي هـر خونـی كـه از آنهـا ريخته 
شـده بـود، ديـه بـه صاحبانـش پرداختـم و 
حتـي در مـورد جنيـن آنهـا مالـي دادم، از 
اموالـي كـه بـرده بـودم زيـاد آمـد، از زيـادی 
آن مـال قيمـت كاسـه سـگ آنها و ريسـمان 
آبكشـی آنهـا را كه شكسـته و پاره شـده بود 
نيـز پرداختـم، و باز از مال زيـاد آمد، در برابر 
تـرس بـه زنـان و گریـه كـودكان آن طايفـه 
مبلغـی پرداختـم، بـاز زيـاد آمـد، زيـادي را 
بـراي آنچـه آشـكار و پنهـان از نظـر آنهـا بود 
پرداختـم، و مابقـی آن را نیز بـه آنها دادم تا 

از تـو ای رسـول خـدا راضـی گردنـد.

بـه  جبـران خسـارت و ضـرر حتـی نسـبت 
مـواردی کـه از چشـم افـراد متضـرر پنهـان 
بـوده، اوج مراعات حقوق انسـانها و اهمّیت 
آن و جبـران خسـارت های مشـهود و غیـر 

الیـک ممـا صنـع خالـد و بـه درگاه حضـرت 
حـّق شـکوه نمـوده و فرمودنـد: بـار الهـا من 

از کار خالـد تبـری  می جویـم. 

ایـن داسـتان را مورخیـن مـورد وثـوق اهـل 
مسـتدرک  در  کرده انـد.  نقـل  نیـز  سـنت 
اسـت  آمـده  الشـرایع  علـل  و  الوسـائل 
امیـر  مـوال  )ص(،  اهلل  رسـول  حضـرت  کـه 
المومنیـن )ع( را بـا صندوقـی از طـا بـرای 
اعـزام  وارده  ضررهـای  و  خسـارت  جبـران 

ایـن نوشـتار دربـاره ضمـان دولـت در قبـال 
ضررهایـی اسـت کـه در اثـر اعـام شـرایط 
اضطـراری بـرای احتـراز از واگیـری شـیوع 
ویـروس کرونـا و در جهـت سـامت جامعـه 

بـه مـردم وارد می شـود.

روایـت زیـر دلیـل بـر ایـن اسـت کـه مطلقا 
در  شـهروندان  خسـارت  جبـران  در  دولـت 
اثـر قصـور یـا تقصیـر مأمـوران و کارکنانش 

ضامـن اسـت.

پیامبـر  هشـتم،  سـال  شـوال  اوایـل  در 
اکـرم)ص( خالدبـن ولیـد را در رأس گروهی 
350 نفـره از مهاجـران و انصار و بنی ُسـَلیم 
مکـه،  اطـراف  در  َجِذیمـه،  بنـی  بـه سـوی 
فرسـتاد تـا آنـان را به اسـام دعـوت کند. با 
وجـود اینکـه بنـی َجذیمه مسـلمانی خود را 
اعـام و اسـلحه خـود را تسـلیم کردنـد، امـا 
خالـد دسـتور داد عـده ای از آنـان را گـردن 
زدنـد کـه چـون پیامبـر)ص( مّطلـع شـد، رو 
بـه قبله ایسـتادند و فرمودند: اللهـّم اّنی ابرا 

ماجرای بنی جذیمه 

و ضمان حاکم
حجت االسالم صادق طهوری
استاد سطوح عالی و خارج فقه و اصول 

حوزه علمیه قم 

حتی  ضرر  و  خسارت  جبران 
چشم  از  که  مواردی  به  نسبت 
اوج  بوده،  پنهان  متضرر  افراد 
مراعات حقوق انسانها و اهمّیت 
آن و جبران خسارت های مشهود 

و غیر مشهود می باشد. 

حجــت االســام و المســلمین صــادق طهــوری، اســتاد ســطوح عالــی و خــارج فقــه و اصــول، در یادداشــت ذیــل بــا بررســی داللــی 
روایــت قتــل عــام بنــی جذیمــه، ضمــان حکومــت در قبــال ضررهایــی کــه بــه مــردم وارد مــی شــود را بــه نحــو مطلــق اثبــات 
کــرده انــد. ایشــان در پایــان یادداشــت خــود، بنــدی از قانــون اساســی کــه مربــوط بــه ضمــان دولــت اســت را مــورد ارزیابــی 

قــرار داده انــد.
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بـا  انسـانها  آگاهانـه  روابـط  گسـترده  تر   از 
همدیگر می باشـد و جبران خسـارت از طرف 
شـخص مضـّر صرفـًا منـوط بـه درخواسـت 
و تظّلـم شـخص متضـرر نیسـت و انسـان 
مسـلمان و تابـع حـّق و عدالت خـود را ملزم 
بـه رعایـت حقـوق دیگـران اعـّم از مسـلم و 
و  می بینـد  حیـوان  و  گیـاه  حّتـی  و  کافـر 
حّتـی در صـدد جبـران ضررها و آسـیب های 
وارده بـر افراد مجهول و ناشـناس بر اسـاس 
علـم اجمالـی اسـت. مسـئله رّد مظالـم از 
طـرف شـخصی کـه ممکـن اسـت موجـب 
اضـرار بـه غیر شـده باشـد یکـی از نمودهای 

ایـن اهتمـام اسـت. 

یکـی از ثمـرات اسـتفاده از قاعـده الضـرر در 
رابطـه با بی مباالتـی و بی احتیاطی در گفتار 
و رفتـار اسـت که اگر مسـتلزم اضـرار به غیر 
یـا جامعه باشـد ذیـل این قاعده قـرار گرفته 
آن  بـه  توجـه  بـا  می توانـد  قانون گـذار  و 
تشـریع حکـم مناسـب نمایـد. قاعـده الضرر 
دامنـه گسـترده ای دارد و عـاوه بـر اعمـال، 

شـامل گفتـار انسـان ها نیـز می باشـد.

نکتـه اساسـی ایـن بحـث ایـن اسـت کـه 
الضـرر محـّدد حـق مطلـق جلـب منفعـت و 
دفـع ضـرر اسـت و اطـاق ایـن دو حـق را 
تقییـد می زنـد. ایـن مطلبی اسـت کـه 1400 
در  و  اسـام تشـریع شـده  در  پیـش  سـال 
مکاتـب حقوقـی غربـی به تدریـج و در قرون 

و نظـام اجتماعـی و دفـاع از کیـان جامعـه 
بـه  ضـرر  و  آسـیب  ورود  از  جلوگیـری  و 
هویـت آن  می باشـد، کـه با تشـریع مجازات 
پیشـگیرانه و بازدارنـده از تکـرار جـرم و تنّبه 
سـایرین محقـق  می گردد، کـه از آن به جنبه 

عمومـی جـرم تعبیـر  می شـود.

هـدف قانون گـذار در وهلـه اّول منـع و دفـع 
ضـرر از سـاحت فـرد و جامعـه و در وهلـه 
و  وارده  ضررهـای  تـدارک  و  ترمیـم  دّوم 
بـا  بـه حالـت و وضعیـت سـابق  بازگشـت 
جبـران خسـارت و تـدارک آن در مـورد فرد و 
اجتمـاع می باشـد. اسـام کـه دینـی حق گرا 
و عدالـت محـور اسـت وجهـه ی هّمـت خود 
را بـر ایـن مسـئله مهـّم قـرار داده، تـا جایی 
کـه جبـران خسـارت معنـوی غیبـت را ثبت 
اعمـال خیـر مضـّر )غیبـت کننـده( در نامـه 
اعمـال متضـرر )غیبـت شـونده( و بالعکـس 

در مـورد گناهـان متضـرر نسـبت بـه مضـّر 
قـرار داده اسـت.

بسـی  ضـرر  دامنـه  گفتیـم  کـه  همانطـور 

مشـهود می باشـد. جملـه آخـر نشـان  دهنده 
اهمّیـت فـوق العاده کسـب رضایـت مظلوم 
اسـت، چرا کـه حضرت رسـول اهلل )ص( بعد 
از اینکـه حضـرت علـی )ع( عـرض کـرد: »و 
باقـی مانـده صنـدوق را بـه آن طایفـه دادم 
کـه از شـما راضـی شـوند« فرمـود: »یـا علی 
ایـن کار را انجـام دادی کـه آنها از من راضی 

باشـند، خداونـد از تـو راضی باشـد.«1 

ایـن کار حضـرت علـی )ع( در نظـر  آنقـدر 
ایشـان مهـم آمـد کـه فرمـود تـو نسـبت بـه 
مـن بـه منزلـه هارون هسـتی به موسـی که 
بـه حدیـث منزلـت مشـهور شـده اسـت. لذا 
بایـد دامنـه حرمـت اضـرار بـه غیـر و ضمان 
قواعـد  از  وسـیع تر  بسـی  را  آن  از  ناشـی 
ضمـان آور دیگـر مثـل قاعده اتاف دانسـت 
و آن را شـامل انـواع مزاحمت هـا، آزارهـا و 

دیـد. تعّرض هـا  و  اذیت هـا 

بنیادیـن در فقـه و  از مفاهیـم  نفـی ضـرر 
حقـوق اسـامی می باشـد و دایـره وسـیعی 
از احـکام فقهـی و حقوقـی مبتنـی بـر آن 
و ناشـی از آن می باشـد. گزافـه نیسـت اگـر 
بگوئیـم هیـچ بابـی از ابـواب فقـه نیسـت 
مرهـون  آن  از  بخشـی  الاقـّل  اینکـه  مگـر 

مباحـث ضـرر و منـوط بـه آن اسـت. 

البتـه در علـم حقـوق و قوانیـن موضوعـه 
قاعدتـًا مباحـث و احـکام عبـادات مطـرح 

نیسـت و در سـه شـاخه خصوصی وعمومی 
فـردی  و  اجتماعـی  ابعـاد  در  بین الملـل  و 
و کیفـری و حقوقـی بـه قوانیـن مربـوط بـه 
پرداختـه  کیفـری  و  مدنـی  مسـئولّیت های 
شـده اسـت؛ یعنـی روابـط افراد بـا همدیگر، 
روابـط افـراد بـا دولتهایشـان و روابـط دول 

مختلـف بـا همدیگـر. 

شـالوده و اسـاس حقـوق جزائـی و مدنـی 
نفـی ضـرر و وضـع قواعـد مناسـب در رفع و 
دفـع آن و بـه تبـع جبـران ضـرر و زیان های 
وارد بـر جامعـه و آحاد آن  می باشـد. فلسـفه 
قوانیـن کیفـری عـاوه بـر تـدارک مناسـب 
نظـم  حفـظ  افـراد،  بـر  وارده  خسـارت های 

علــل   ،367 ص:  الوســائل،ج 18،  مســتدرك   .1

الشــرایع،ص474

نفی ضرر از مفاهیم بنیادین در 
فقه و حقوق اسالمی می باشد و 
دایره وسیعی از احکام فقهی و 
حقوقی مبتنی بر آن و ناشی از 

آن می باشد.

یکی از ثمرات اسـتفاده از قاعده 
الضـرر در رابطـه بـا بی مباالتی و 
بی احتیاطـی در گفتـار و رفتـار 
اسـت که اگر مسـتلزم اضـرار به 
غیـر یـا جامعـه باشـد ذیـل این 
قاعـده قـرار گرفتـه و قانون گذار 
می توانـد بـا توجه به آن تشـریع 

حکـم مناسـب نماید. 

 ال ضرر محّدد حق مطلق جلب 
و  است  ضرر  دفع  و  منفعت 
تقیید  را  حق  دو  این  اطالق 
که  است  مطلبی  این  می زند. 
1400 سال پیش در اسالم تشریع 
شده و در مکاتب حقوقی غربی 
به  بعدی  قرون  در  و  تدریج  به 
آن رسیده اند. بنابراین شهروندان 
نمی توانند در صورتی که موجب 
ضرر بر غیر شود جهت تفریح به 

مسافرت بروند.
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اسـت. نشـده 

و  کارمنـد  سـهل انگاری  بیـن  تفصیـل  ب- 
خرابی دسـتگاه و وسـایل مربوطـه. که منجر 
بـه ضـرر بـه اشـخاص   می شـود در صـورت 
نقص وسـیله مذکـور ضرورت جبران توسـط 

دولـت ذکر نشـده اسـت.

در حالـی کـه از بررسـی روایـت فوق الذکر به 
ایـن نتیجـه می رسـیم که اصًا مـورد روایت 
اعمـال   حاکمّیتـی بـوده و حکـم تکلیفـی و 
مترّتـب   ضـرر  ال  قاعـده  از  ناشـی  وضعـی 

می شـود.

نّص این ماده به شرح ذیل است: 

کارمنـدان دولـت و شـهرداری و مؤسسـات 
انجـام  مناسـبت  بـه  کـه  آنهـا  بـه  وابسـته 
وظیفـه عمـدًا یـا در نتیجـه بـی احتیاطـی، 
خسـارتی بـه اشـخاص وارد نماینـد، شـخصًا 
می باشـند.  وارده   جبـران خسـارت  مسـئول 
ولـی هـرگاه خسـارت وارده مسـتند به عمل 
وسـایل  نقـص  بـه  مربـوط  و  نبـوده  آنـان 
ادارات و مؤسسـات مزبـور باشـد، در صـورت 
جبـران، خسـارت بـه عهـده اداره یا موسسـه 

مربوطـه اسـت. 

دولـت،  اعمـال   حاکمّیـت  مـورد  در  ولـی 
ضـرورت  بـه حسـب  کـه  اقداماتـی  هـرگاه 
بـرای تامیـن منافـع اجتماعـی طبـق قانون 

بـه عمـل آیـد و موجـب ضـرر دیگری شـود، 
دولـت مجبـور به پرداخت خسـارت نیسـت.

بنابرایـن طبـق روایـت مزبـور دولتهـا مطلقا 
ضامننـد و تفصیـل مـاده قانونـی پذیرفتـه 

نیسـت.

تقلیـد  معظـم  مراجـع  از  اسـتفتاء  در 
نیزاستشـهاد بـه ایـن روایـت1 بـرای ضمـان 
دولت ها در مسـئولیت مدنی پذیرفته شـده 

اسـت و فقـط در لـزوم جبـران خسـارتهای 
معنـوی بـا امور مالی تشـکیک شـده اسـت 
کـه البتـه ربطـی بـه محـل بحـث مـا یعنـی 

جبـران خسـارتهای مـادی نـدارد.

1.  نرم افزار گنجینه استفتاءات قضایی سوال 5722.

بعـدی به آن رسـیده اند. بنابراین شـهروندان 
نمی تواننـد در صورتـی کـه موجـب ضـرر بـر 
غیـر شـود جهـت تفریح بـه مسـافرت بروند.

در مـاده 11 قانـون مسـئولیت مدنـی مصوب 
133۹ بـه دو تفصیـل حکم شـده اسـت. 

و  اعمـال   حاکمّیتـی  بیـن  تفصیـل  الـف- 
تصّدی گـری ]در مسـئولیت هایی کـه متوجه 
بخـش  در  مـاده  ایـن  در  اسـت[.  دولـت 
  حاکمّیتـی مسـئولیت کارمنـد و دولـت ]در 
صورتـی کـه اتافـی را رقـم بزنـد[ پذیرفتـه 
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جریـان قاعـده احسـان و ضمـان   حاکمّیـت 
یکـی از چالـش ها و سـواالت بحـث برانگیز 
فقهـی اسـت کـه در خصـوص تصمیمـات 
بیمـاری کرونـا مطـرح     قبـال  در  حکومتـی 
می شـود. اگـر   حاکمّیـت بـا توجـه بـه صاح 
عمـوم جامعـه تصمیماتی را ماننـد قرنطینه 
عمومـی و جلوگیـری از اجتماعـات اتخـاذ 
از جامعـه  افـرادی  بیـن  ایـن  در  و  نمـوده 
قاعـده  آیـا دولـت مشـمول  متضـرر شـدند 

احسـان  می شـود یـا خیـر؟

آنچـه در اینجـا اتفـاق  می افتـد تزاحـم بیـن 
مصالـح  و  سـو  یـک  از  عمومـی  مصلحـت 
خصوصـی از سـویی دیگـر اسـت. در مقـام 
اجـرا بـرای حـل تزاحـم بایسـتی مصلحـت 
اهـم -کـه در اینجـا مصلحـت جامعه اسـت- 

مقـدم گـردد. امـا سـوال اینجاسـت کـه آیـا 
بـه ضررهایـی کـه  دولـت اسـامی نسـبت 
بـر برخـی از افـراد جامعـه تحمیـل  می شـود 
مسـئولّیت نداشـته و ضامن نیسـت؟ برخی  

فقهـی  قاعـده  بـه  اسـتناد  بـا  می خواهنـد 
احسـان از دولـت رفـع  مسـئولّیت کنند. این 

مطلـب نیـاز بـه بررسـی دارد.

بـه  گفـت:  بایـد  مطلـب  توضیـح  بـرای 
دالئـل مسـلم فقهـی مقتضـای اصـل اولـی 
آن اســت کـه اگـر فـردی بـدون مجـوز بـه 
دیگری ضــرری وارد کنــد، در مقابــل ضـرر 
وارده ضــامن اسـت. قاعده احسـان در واقع 
اسـت. مفـاد  اولـی  اصـل  ایـن  از  اسـتثناء 
قاعـده احسـان ایـن اسـت کـه هرگاه کسـی 
بـه انگیـزۀ خدمـت و نیکـوکاری بـه دیگران، 
شـود،  آنـان  بـه  خسـارت  ورود  موجـب 

نیسـت. آور  ضمـان   اقدامـش 

آنچـه روشـن اسـت ایـن اسـت کـه قاعـده 
در مـواردی جاریسـت کـه ضمـان  احسـان 

اگر   حاکمّیت با توجه به صالح 
عموم جامعه تصمیماتی مانند 
قرنطینه عمومی و جلوگیری از 
اجتماعات اتخاذ نموده و در این 
متضرر  جامعه  از  افرادی  بین 
قاعده  مشمول  دولت  آیا  شدند 

احسان    می شود یا خیر؟

یکــی از قواعــد مســلم فقهــی قاعــده احســان اســت کــه رافــع ضمــان ناشــی از ضــرری اســت کــه محســن در فراینــد احســان 
بــه دیگــران وارد مــی کنــد. در احســان بــه فــرد وجــود توامــان حســن فاعلــی و حســن فعلــی قــدر متیقــن بــوده و احســان 
بایــد اتــاف گونــه یــا زیــان بــار باشــد. امــا وقتــی احســان بــه یــک جمــع اســت و اتــاف و زیــان هــم بــه حســاب نمــی 
آیــد، اگــر باعــث ضــرر عــده ای از افــراد آن جمــع باشــد، آیــا بــاز هــم ضمــان بــه محســن تعلــق مــی گیــرد؟ حجــت االســام 
قیصــری در یادداشــت زیــر بــه شــرایط صــدق عنــوان احســان بــه فعــل دولــت در صــورت اضــرار بــه مــردم پرداختــه  و آن را 

در موضــوع شــیوع ویــروس کرونــا بررســی کــرده انــد.

گستره قاعده احسان در 

تصمیمات حاکمیتی
حجت االسالم احمد قیصری

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم
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اینجـا عنـوان احسـان صـدق  می کنـد؟ 

معمـواًل احسـان هایی که نسـبت بـه کلّیت 
جامعـه صـورت  می گیرد، از مواردی هسـتند 
اسـت-  دولـت  اینجـا  در  -کـه  فاعـل  کـه، 
احسـان بـه عـام مجموعـی یعنـی ]کلّیـت 
جامعـه[ را قصـد  می کنـد، زیرا در ایـن موارد 
بـه  افـراد  همـه  مصالـح  رعایـت  معمــواًل 

نیسـت. امکانپذیـر  صـورت تک  تـک 

احسـان  در  احسـان  عنـوان  صـدق  پـس 
جمعـی وابسـته بـه این اسـت کـه ماک در 
احسـان را مجموعـه افراد در نظـر بگیریم نه 

افـراد. تک تـک 

عنـوان  مشـمول  دولـت  اقـدام  بنابرایـن 

می گیـرد. قـرار  جمـع«  بـه  »احسـان 

ب. عدم امکان دفع ضرر از طریقی دیگر 

توضیـح ایـن شـرط بدیـن شـرح اسـت کـه: 
ایـن  بـر  مشـروط  احسـان  عنـوان  صـدق 
اسـت کـه جلـب منفعـت یـا دفـع ضـرر راه 
از آنچـه محسـن انجـام داده  دیگـری غیـر 
نداشـته باشـد. بـه طـور مثال اگر پزشـک در 
حالـی کـه می توانـد بـدون اینکـه بـه بیمـار 
آسـیبی برسـاند او را درمان کند، اگر از روش 
ضمـان  رفـع  او  از  کنـد  اسـتفاده  آسـیب زا 

نشـده و ضامـن اسـت.

در فـرض مذکـور نیـز اگـر   می تـوان طرحـی 
را اجـرا کـرد کـه هیـچ یـک از افـراد جامعـه 
دیگـر  طرح هـای  اجـرای  نشـوند  متضـرر 
موضـوع  در  مثـًا  اسـت.  ضمـان  موجـب 

الف . تحقق عنوان »احسان به جمع«:

قاعـده  اجـرای  ارکان  و  شـرایط  از  یکـی 
»محسـن  عنـوان  کـه  اسـت  ایـن  احسـان 
می گوینـد  برخـی   باشـد.  صـادق  بـودن« 
محسـن بـودن وقتـی صـادق اسـت کـه هم 
حســن فــاعلی و هـم حسـن فعلـی وجـود 
داشـته باشـد، بـه ایـن معنـا کـه هـم فاعل 
قصــد احســان داشــته  و هـم عمـل او در 
واقع محسنانه باشد. اما برخــی از فقها نیــز 
بیــان داشـته اند   که صـرف قصد احسـان در 
صـدق محسـن بـودن فاعـل کافـی اسـت.1 
در مقابـل ایـن دسـته، فقهـای دیگـری نیـز 
وجود دارند که در صــدق احســان بـه قصـد 
فاعـل اهمیـت  نمی دهنـد و مـاک اصلی را 
محسـنانه بـودن فعـل در واقـع  می داننــد.2

مـا از ایـن جهـت کـه  می خواهیـم اختـاف 
سـعی   نکنیـم  دخیـل  مسـئله  در   را  آراء 
میـان  متیقـن  قـدر  اسـاس  بـر  می کنیـم 
نماییـم.  بررسـی  را  انظـار  مسـئله  همـه 
بدیـن جهـت فـرض را بـر ایـن  می گذاریـم 
کـه مجـرای قاعـده احسـان جایی اسـت که 
هم عمل محسـنانه باشـد و هـم فاعل قصد 
احسـان داشـته باشـد و همچنین فرض را بر 
ایـن  می گذاریـم کـه اقدامـات دولـت ماننـد 
محسـنانه  عملـی  هـم  عمومـی،  قرنطینـه 
بـوده و هـم به قصد احسـان عمومـی انجام 

گرفتـه اسـت.

امـا نکتـه مهـم در مـورد احسـانِ بـه جمـع 
ایـن اسـت که چـه زمانـی عنوان »احسـان« 

صـدق  می کنـد؟

در   مسـئله احسـان فـردی صدق احسـان در 
جایـی اسـت که آن عمـل به نفع فرد باشـد، 
امـا در احسـان جمعی سـوال این اسـت که 
در صـدق عنـوان احسـان چـه چیـزی ماک 
اسـت؛ آیـا مـاک منفعـت تـک تـک افـراد 

اسـت یا مـاک منفعـت جامعه اسـت؟

آیـا اگـر اقدامـی بـه نفـع جامعـه باشـد امـا 
برخـی در ایـن بین فقـط نفع ببرنـد و برخی 
عـاوه بـر نفـع متضـرر هـم بشـوند آیـا در 

1. اصفهانی، بحوث فـی الفقه، 35.

2. بجنـوردی، القواعد الفقهیه ج 4 ص 12.

مطـرح باشـد. بـه عنـوان مثال اگر شـخصی 
دیگـری  شـدن  غـرق  از  می خواهـد  کـه 
نجـات  در حیـن عملیـات  کنـد  جلوگیـری 
جراحتـی بـه او وارد   کنـد در اینجـا قاعـده 
احسـان مسـئولّیت ضمان را از دوش منجی 
بـر مـی دارد. یـا اگـر پزشـک در حیـن عمـل 
شـود  مجبـور  بیمـار  درمـان  بـرای  جراحـی 
اسـاس  بـر  وارد کنـد  بیمـار  بـه  را  آسـیبی 

نیسـت.   قاعـده احسـان، ضامـن 

قاعـده احسـان را در دو حـوزه می توان مورد 
ارزیابی قرار داد:

1. احسان به فرد
2. احسان به جمع

غالبـًا در متـون فقهـی تنها به حوزه نخسـت 
پرداختـه شـده، امـا مـورد بحث ما نـوع دوم 
اسـت. در این بخش سـوال اصلی این اسـت 
کـه اگـر   حاکمّیـت بـا توجـه بـه مصلحـت 
ایجـاد  ماننـد  تصمیماتـی   جامعـه  عمـوم 

قرنطینـه عمومـی و جلوگیـری از اجتماعات 
از  افـرادی  بیـن  ایـن  در  و  نمـوده  اتخـاذ 
جامعـه متضـرر شـدند آیـا دولـت مشـمول 
قاعـده احسـان  می شـود یا نـه؟ اگـر بگوییم 
مشـمول قاعـده  می شـود در واقع نسـبت به 
خسـارت های وارده بـر افـراد متضـرر ضامـن 

. نیست

قاعـده  اگرچـه اصـل  بایـد توجـه کـرد کـه 
احسـان مـورد اجمـاع بیـن فقهـا مـی باشـد 
امـا در شـرایط آن اختـاف نظـر وجـود دارد. 
بـرای پاسـخ بـه این پرسـش بایسـتی حدود 
مـورد  را  احسـان  قاعـده  اجـرای  شـرایط  و 

بررسـی قـرار دهیـم.

بدیـن جهت برای پاسـخ به پرسـش بررسـی 
دو شـرط از شـرایط قاعـده احسـان ضـروری 

خواهـد بود:

روشـن اسـت که قاعده احسـان 
کـه  اسـت  جـاری  مـواردی  در 
مدنـی  مسـئولیت  و  ضمـان 

باشـد. مطـرح 

در   مسـئله احسـان فردی صدق 
احسـان در جایـی اسـت کـه آن 
عمـل بـه نفع فـرد باشـد، اما در 
احسـان جمعی سوال این است 
کـه در صـدق عنوان احسـان چه 
چیـزی مـالک اسـت؛ آیـا مالک 
منفعـت تک تـک افـراد اسـت یا 

منفعـت جامعه؟
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قرنطینـه شـاید بتـوان گفت دولـت می تواند 
بـا اجـرای طرحی عادالنـه از طریق بیت المال 

خسـارت افـرادی کـه کسـب و کار آنهـا مورد 
خدشـه قـرار گرفتـه جبـران کنـد. فقهـا در 
المـال  بیـت  از  اسـتفاده  مـوارد  اینگونـه 
بـرای  المـال  بیـت  زیـرا  داده انـد،  اجـازه  را 
مصالـح مسـلمین اسـت. بـه عنـوان مثـال 
صاحـب جواهـر »ره« در فرض اشـتباه قاضی 
می فرماینـد خسـارت از طریـق بیـت المـال 
جبـران شـود » ف لـو أخطـأ فأتلـف بـأن حكم 
لحـد بمـال أو علـى أحـد بقصـاص أو نحـو 
ذلـك ثـم ظهـر أن الخطـأ فـي الحكـم و لـم 
يكـن مقصـرا فـي االجتهـاد لـم يضمـن لنه 
محسـن و كان علـى بيـت المـال بـا خاف 

أجـده فيـه نصـا و فتـوى1«

طـرِح  اجـرای  امـکان  بـا وجـود  نتیجـه  در 
جبـران خسـارت افـراد زیـان دیـده از طریـق 
دیگـر  هـای  طـرح  اجـرای  المـال،  بیـت 
مشـمول عنـوان » احسـان به جمـع « نبوده 

اقـدام دولـت  از  و بدیـن جهـت نمی  تـوان 
رفـع ضمـان کـرد.

1. جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج 40، 

ص: 79 

بـا وجـود امـکان اجـرای طـرِح 
جبران خسـارت افـراد زیان دیده 
اجـرای  المـال،  بیـت  طریـق  از 
مشـمول  دیگـر  هـای  طـرح 
جمـع«  بـه  »احسـان  عنـوان 
نبـوده و بدیـن جهـت  نمی توان 
از اقـدام دولت رفـع ضمان کرد.
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فقهــی مطــرح شــده و در پایــان آن بــه یــک 
نکتــه کامــی، یــا یکــی از معــارف توحیــدی 
ــده  ــاره ش ــی اش ــات اله ــی از صف ــا یک و ی
ــن معناســت  ــه بدی ــن نکت ــر ای اســت. تذک

ــد. ــد ش ــان خواه ــل و نقص خل

البتــه مســلمًا اســلوب و ســازوکار ایــن 
علــوم بــا یکدیگــر تفــاوت دارد و بــه همیــن 
جهــت اســت کــه اهــل بیــت علیهم الســام 
برخــی شــاگردان را مناســب مباحــث کامــی 
ــی  ــر را مناســب مباحــث فقه و برخــی دیگ
تشــخیص مــی دادنــد.  بــا ایــن وجــود 
نبایــد از ایــن مســاله غافــل شــد کــه فقیــه 
بایســتی زیــر ســاخت های کامــی و عقلــی 
ــق،  ــه نحــو دقی ــب را در جــای خــود ب مطال
عمیــق و متقــن بحــث کــرده تــا پــس از آن 
ــه  ــر آن پای ــی خــود را ب ــی فقه ــد مبان بتوان
ــی  ــرات فقه ــت ثم ــد و در نهای ــتوار کن اس

ــد. ــد کن شایســته ای را تولی

ــتم  ــن سیس ــز ای ــم نی ــرآن کری ــات ق در آی
بدیــن  می کنیــم.  مشــاهده  را  متعاضــد 
معنــا کــه در آیاتــی مســائل و مطالــب 

نــگاه جزیــره ای و نقصــان در 
استنباط

بررســی فقهــی یــک موضــوع یعنــی بررســی 
آن بــه عمیــق تریــن صــورت متصــور. از 
همیــن جهــت بــه نظــر  می رســد کــه فقیــه 
بایــد بــه چندیــن وجــه در ایــن فرآینــد 

ــد. ــته باش ــه داش توج

ــو  ــه نح ــد ب ــی نبای ــائل فقه در بررســی مس
ــگاه  ــن ن ــرد، چــرا کــه ای ــره ای عمــل ک جزی
ــال  ــه دنب ــی را ب ــیب های ــوء و آس ــار س آث
خواهــد داشــت. البتــه نمی تــوان انــکار 
ــر علمــی ســازوکار و مقصــد و  ــه ه ــرد ک ک
مطلــوب خــود را دارد؛ لکــن نبایــد از تأثیــر 
متعاضــد علــوم غافــل شــد. اگــر فقیــه 
ــه در  ــا اینک ــد و ی ــتی نباش ــم زبردس متکل
ــته  ــگاه مســتحکمی نداش ــی پای ــوم عقل عل
ــار  ــود دچ ــه خ ــای فق ــد، در خروجی ه باش

قرنطینــه، چالشــی 

ــت ــرای   حاکمّی ب
حجت االسالم حمید وحیدی
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم

نوشــتار زیــر حاصــل گفتگــوی منــاط بــا حجــت االســام حمیــد وحیــدی اســت. ایــن اســتاد گرامــی ابتــدا بــه اهمّیــت 
ــی  ــه مبان ــد. در ادام ــاره کرده ان ــی اش ــی معرفت ــر مبان ــای آن ب ــی و ابتن ــوم دین ــر عل ــا دیگ ــه ب ــد فق ــه تعاض ــه ب توج
اســتنباطات فقهــی را در مــورد چالــش کرونــا بــا تمرکــز بــر موضــوع قرنطینــه بررســی کــرده  و بــه تعــارض قاعــده الضــرر و 
قاعــده ســلطنت در ایــن موضــوع پرداخته انــد . در پایــان بــرای روایاتــی کــه در ایــن موضــوع دارای تعــارض بــدوی هســتند 

ــد. ــوان کرده ان ــی را عن ــه جمع وج

فقیــه بایســتی زیــر ســاخت های 
کالمــی و عقلــی مطالــب را در 
ــق و  ــو دقی ــه نح ــود ب ــای خ ج
عمیــق و متقــن بحــث کــرده تــا 
بعــد از آن بتوانــد مبانــی فقهــی 
پایــه اســتوار  بــر آن  را  خــود 
کنــد و در نهایــت ثمــرات فقهــی 
تولیــد  بتوانــد  را  شایســته ای 

ــد. کن
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ــَكاَل اْلُمْسَتْســِلم  .5 بدیــن  َعَلــى اْلَقــَدِر اتِّ
معنــا کــه هماننــد کســی کــه خــود را 
ــد  ــر  می دان ــأ اث ــتی و منش ــردان هس کارگ
تــاش نکــن و از طرفــی هماننــد شــخصی 
ــای  ــه پ ــود را ب ــی خ ــی و تنبل ــه بی کنش ک

ــاش. ــز نب ــد نی ــد می نویس توحی

نقطــه مقابــل آن برداشــت ناصــواب، افتــادن 
از آن ســوی بــام اســت بدیــن معنــا کــه بــا 
ــا  نگاهــی صرفــًا مــادی بــه مســئله و احیان
بــا اســتناد ناصحیــح بــه امثــال آیــه »َلْيــَس 
ِإالَّ مــا َســعى « همــه چیــز در  ْنســاِن  ِلْلِ

ســعی و تــاش خاصــه شــود.

ــر  ــد ب ــه بای ــد ک ــر  می رس ــه نظ ــه ب در نتیج
طبــق همیــن مبنــای اساســی، مباحــث 

ــرد. ــش ب ــی را پی فقه

موضوع شناسی قرنطینه

ــه  ــد ب ــکی بای ــات پزش در موضوع
»ایزولــه«  و  »قرنطینــه«  واژه  دو  تفــاوت 
توجــه کــرد. ایزولــه بــه معنــای جداســازی 
بیمارانــی اســت کــه تردیــدی در ابتــای 
آنهــا وجــود نــدارد؛ امــا قرنطینــه بــه معنــای 
ایجــاد مانــع بــرای افــراد مشــکوک بــه 
ــو  ــه نح ــه ب ــرادی ک ــه اف ــت ن ــاری اس بیم
ــوع  ــه از موض ــتند. آنچ ــا هس ــی مبت قطع
کــه  اســت  ایــن  می آیــد  بــر   قرنطینــه 
قرنطینــه بــه نوعــی ایجــاد مانــع از رســیدن 
ــور  ــر بط ــراد بش ــلمانان و اف ــه مس ــرر ب ض
ــرار« ۶،  ــرر و الض ــق »الض ــت و طب ــام اس ع
ــه دیگــران  اســام مخالــف ضــرر رســاندن ب

ــت. اس

در  بایــد  موضــوع  دو  ایــن  تفــاوت 
زیــرا  شــود  لحــاظ  فقهــی  بررســی های 
می توانــد تأثیــرات مهمــی   را در پــی داشــته 
ــد  ــرم )ص( فرموده ان ــر اک ــر پیامب ــد. اگ باش
  کــه از افــراد مجــزوم فاصلــه بگیریــد۷  ایــن 
مربــوط بــه مســئله ایزولــه اســت، امــا 
موضوعــی کــه در شــرایط فعلــی درگیــر آن  

5. تحف العقول، النص، ص: 233 

۶. كافي )ط - دار الحديث(، ج 10، ص: 4۷8

ــد-من ال  َس ــَن اْلَ ــَراَرَك ِم ــُذوِم ِف ــَن اْلَمْج ــرَّ ِم ۷. ِف

يحضــره الفقيــه، ج 3، ص: 55۷

قرنطینــه شــوند. چراکــه طبــق آن نقــل، 
بــه  »العــدوی...«1   فرموده انــد:  حضــرت 
ایــن معنــا کــه »هیــچ ســرایتی در امــراض 
نیســت و اگــر ســرایتی وجــود داشــت، پــس 
آن مــورد اول چگونــه مبتــا شــده اســت؟«

ــده  ــول مان ــن مغف ــن بی ــه در ای ــه ای ک نکت
ــه در  ــری ک ــان پیامب ــه هم ــت ک ــن اس ای
ــه  ــه قرنطین ــر ب ــه نوعــی ام ــوارد ب برخــی م
فرموده انــد:  پیامبــر  همــان   ، کــرده2 
»العــدوی«. البتــه ســند ایــن روایــات قابــل 
بررســی اســت امــا فــرض را بــر صحــت 

می گذاریــم. آنهــا  اســتناد 

م حل تعارض متوهَّ

نکتــه کلیــدی در فهــم ایــن گونــه روایــات 
ایــن اســت کــه مــا نبایــد بــا رویکــرد فقهــی 
بــه روایــات معرفتــی بنگریــم. در ایــن مــورد 
هــم یکــی از دو روایــت در ســاحت معرفتــی 
ســاحت  در  دیگــری  و  می گویــد  ســخن  

ــی. کنــش بیرون

در حدیــث ال عــدوی منظــور ایــن اســت کــه 
ــد دارای  ــز را نبای ــچ چی ــی هی ــام قلب در مق
اثــر دانســت، چــرا کــه تأثیــر همــه چیــز بــه 
دســت ملکوتــی اســت کــه آن ملکــوت بــه 
ــن  ــت.3  بنابرای ــال اس ــدای متع ــت خ دس
ــد »َو  ایــن حدیــث در فضــای آیاتــی همانن
ــَه َرمــى«4   ــنَّ اللَّ ــَت َو لِك ــَت ِإْذ َرَمْي ــا َرَمْي م
ــه  ــتناد ب ــا اس ــد ب ــد و نبای ــخن  می گوی س
ــکی و  ــای پزش ــدوی« تاش ه ــث »الع حدی
بهداشــتی را نفــی کــرد؛ بــه تعبیــر دیگــر از 
ــه انجــام تکالیــف و  ــد نســبت ب ســویی بای
وظایــف ظاهــری مبــادرت ورزیــد و از ســوی 
دیگــر اثــر را تحــت تدبیــر و اراده الهــی 
دانســت. مضمــون ایــن مطلــب در کام 
ــز  ــام نی ــه الس ــی علی ــن مجتب ــام حس ام
یافــت  می شــود؛  در جایــی کــه فرموده انــد: 
ــِكْل  َلــَب ِجَهــاَد اْلَغاِلــِب َو اَل َتتَّ اَل ُتَجاِهــِد الطَّ

1. الكافي )ط - اإلسالمية(، ج 8، ص: 196

2. صحیح البخاری، ج7، ص: 130- 5729

ــذي ِبَيــِدِه َمَلُكــوُت ُكلِّ  3. يــس: 83. َفُســْبحاَن الَّ

َشــيْ ٍء َو ِإَلْيــِه ُتْرَجُعــون 

4. النفال : 1۷

کــه در فقــه نمی توانیــم از کام، اخــاق 
بی نیــاز  توحیــدی   و  معرفتــی  مبانــی  و 
باشــیم. همچنــان کــه در اخــاق و معــارف 
نیــز از فقــه نمی تــوان بــی نیــاز بــود. ایــن 
مباحــث ماننــد چنــد ضلــع یــک شــکل 
هندســی هســتند کــه همدیگــر را تعاضــد و 
تکاتــف می کننــد، هم افزایــی دارنــد و یــک 
ــد. مقصــد و مقصــود واحــد را پــی می  گیرن

بررســی  چــون  جدیــد  بحث هــای  در 
منحــوس  ویــروس  فقهــی  دامنه هــای 
ــای  ــد مبن ــه نظــر می رســد بای ــز ب ــا نی کرون
ــت  ــا رعای ــئله را ب ــی مس ــادی و کام اعتق
ــه  ــورد توج ــود م ــب خ ــلوب های متناس اس

و بررســی قــرار داد.

یکــی دیگــر از نکاتــی کــه بایســتی در ایــن 
بحــث بــه آن توجــه کــرد التفــاط بــه رویکــرد 
در مباحــث فقهــی اســت. اگــر مــا رویکــرد 
فــردی را برگزینیــم چگونــه مــی توانیــم 
بــا مســأله مواجــه شــویم و از آن ســو اگــر 
ــا رویکــرد اجتماعــی بــه ایــن بحــث نظــر  ب
کنیــم چــه لوازمــی پیش پایمــان قــرار دارد. 

بــه  می توانیــم  آیــا  مثــال:  عنــوان  بــه 
ــوان  ــه عن ــا ب ــامی ی ــت اس ــوان حکوم عن
ــی  ــا حت ــه و ی ــک مجموع ــر در ی ــرد مؤث ف
نســبت بــه خــود، قرنطینــه را در دســتور کار 

ــر؟   ــا خی ــم ی ــرار دهی ق

ایــن مطلــب قابلیــت بررســی در هــر دو 
ســاحت را دارد و ممکــن اســت نتیجــه 
ای کــه در فقــه فــردی تولیــد می شــود، 
بــا خروجــی حاصــل از فراینــد فقــه مرتبــط 
ــه  ــد. ب ــاوت باش ــت متف ــار حکوم ــه رفت ب
عنــوان مثــال: ممکــن اســت از منظــر فقــه 
فــردی عــدم رعایــت  الزامــات قرنطینــه 
ــی  ــه اجتماع ــر فق ــا از منظ ــد ام ــز باش جای
مســئله بــه نحــو دیگــری رقــم بخــورد. البتــه 
قطعــا بدیــن معنــا نخواهــد بــود کــه لزومــا 
در نتیجــه متفــاوت خواهنــد داشــت بلکــه 
غــرض، توجــه دادن بــه تفــاوت میــان ســاز 

ــت. ــردی اس ــه ف و کار فق

ممکــن اســت برخــی بــا اســتناد بــه روایتــی 
کــه از رســول گرامــی اســام صلــی اهلل علیــه 
و آلــه نقــل شــده، منکــر رویــه عقائــی 
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ــود. 5 ــدم می ش ــرر مق ــد، الض ــی باش عقائ

ــک شــخص  ــارض الضــرر ی راه کار در تع
بــا دیگــران 

اگــر شــخصی بــا عــدم إضــرار بــه غیــر، 
خــودش متضــرر شــود، کــدام را بایــد مقــدم 
بــدارد؟ بــه عبــارت دیگــر اگــر میــان دو نفــر 
ــد  ــه بای ــود چ ــدا ش ــارض پی ــرر۶ تع در الض

کــرد؟

البتــه نکتــه ای قابــل توجــه ایــن اســت کــه 
تعبیــر بــه »تعــارض الضرریــن« در کلمــات 
اصحــاب بــه کار بــرده شــده امــا تعبیــر 
ــد  ــن« خواه ــم الضرری ــر آن »تزاح ــق ت دقی
بــود؛ چراکــه تعــارض ریشــه در تــکاذب 
الدلیلیــن دارد. در ایــن موضــع نیــز الضــرر 

دوشــخص تکاذبــی ندارنــد و صرفــا در مقــام 
ــد. ــم رخ می ده ــن تزاح ــال ای امتث

عــدم تحقــق امتنانــی بــودن بــا امتنــان 
بــه یــک فــرد

بــا توجــه بــه اینکــه الضــرر دلیلــی امتنانــی 
اســت، طبعــا شــامل جمیــع امــت اســت  و 
ــذا  ــود. ل ــد ب ــرد نخواه ــک ف ــه ی منحصــر ب
در محاســبه ایــن تعــارض برخــی علمــا بــه 

ــد. ــاب تزاحــم تمســک کرده ان ــد ب قواع

ــا و مواردهــا،  ــه نقــل از: قاعــدة الضــرر ادلته 5. ب

ــار، ص 481 شــیخ فاضــل الصف

ــن  ــود دارد ای ــن وج ــن بی ــه در ای ــه ای ک ۶. نکت

اســت کــه آیــا مطلــق عــدم انتفــاع و عــدم ربــح 

ــن  ــه ای ــه؟ ریش ــا ن ــد ی ــاب  می آی ــه حس ــرر ب ض

بحــث بــه ایــن بــه مفهــوم شناســی واژه ضــرر بــاز 

می گــردد کــه در اینجــا در صــدد مفهــوم شناســی 

واژه ضــرر نیســتیم.

ــد دو عنصــر را بررســی  احتمــال اســت_ بای
کنیــم: میــزان احتمــال و میــزان محتمــل. 
اگــر در مــوردی 10 درصــد احتمــال ضــرر 
ــه  ــت ک ــوان گف وجــود داشــته باشــد، می ت
ــدارد  ــود ن ــورد وج ــن م ــرر در ای ــوف ض خ
امــا از توجــه بــه محتمــل نیــز نبایــد غافــل 
ــا از  ــل م ــر محتم ــی ام ــه گاه ــرا ک ــد چ ش
ــا انســان اســت.  ــا ده ه ــک ی ــن ی ــن رفت بی
ــک  ــروس ی ــن وی ــورد ای ــه در م ــا اینک کم
نفــر در چرخــه تضاعفــی بیمــاری می توانــد 
چندیــن نفــر را بیمــار کنــد و زمینــه مــرگ 
آنهــا را فراهــم کنــد. ایــن قبیــل محتمل هــا 
بــه گونــه ای نیســت کــه بتــوان بــه راحتــی 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــیم. ب ــم بپوش از آن چش
»قــوة المحتمــل« نقــش تعییــن کننــده ای 

در بررســی ها پیــدا می کنــد.

و  قاعــده الضــرر  تعــارض 
قاعده سلطنت

اگــر بخواهیــم مــردم را بــا اســتناد بــه الضرر 
از فعالیت هــای اجتماعــی، اقتصــادی و یــا 
ــه را  ــوه قهری ــی ق ــم و حت ــع کنی ــردی من ف
بــه کار گیریــم، قهــرًا بــا مقتضــای »النــاس 
مخالفــت  اموالهــم«  علــی  مســلطون 

کرده ایــم.
صاحــب جواهــر در تعــارض ایــن دو قاعــده، 
ــت  ــد و عل ــدم  می کن قاعــده ســلطنت را مق
آن را اعتضــاد بــه عمــل اصحــاب  می دانــد.3 
را  امــا محقــق اصفهانــی قاعــده الضــرر 
حاکــم بــر قاعــده ســلطنت  می دانــد بــا 
ایــن بیــان کــه نفــی ضــرر حاکــم بــر قاعــده 

ســلطنت اســت. 4
برخــی از علمــا نیــز قائــل بــه تفصیــل 
شــده اند؛   مثــًا بــا اســتناد بــه روایتــی کــه 
در مــورد ســمرة بــن جنــدب نقــل شــده 
معتقدنــد کــه اگــر تصــّرف مالــک بــا انگیــزه 
عقائــی باشــد، قاعــده ســلطنت مقــدم 
اســت و در صورتــی کــه انگیــزه مالــک غیــر 

ــه نقــل از: قاعــدة الضــرر ادلتهــا و مواردهــا،  3. ب

ــار، ص4۷۹-4۷۶ شــیخ فاضــل الصف

ــا و مواردهــا،  ــه نقــل از: قاعــدة الضــرر ادلته 4. ب

ــار، ص4۷۹ شــیخ فاضــل الصف

هســتیم مربــوط بــه قرنطینــه  و جدا ســازی 
ــت. ــاری اس ــه بیم ــکوک ب ــراد مش اف

آیــا افــراد مشــکوک بــه بیمــاری نیــز در 

دایــره شــمول الضــرر هســتند؟

اگــر فــردی قطعــًا مبتــا بــه بیمــاری اســت، 
»الضــرر«  مشــمول  کــه  نیســت  شــکی 
ــده  ــه »قاع ــا اســتناد ب ــد ب ــوده و نمی توان ب
ســلطنت«1  و بــا ادعــای ســلطنت بــر مــال 
و جــان خــود، وارد جامعــه شــود چــرا کــه 
در  الضــرر،  روایــات  مــورد  معروف تریــن 
جریــان ســمرة بــن جنــدب نقــل شــده اســت 
کــه دقیقــًا شــبیه بــه همیــن مــورد اســت.2 

ــه بیمــاری  ــا فــردی کــه مشــکوک ب امــا آی
اســت را هــم  می تــوان بــا اســتناد بــه 
»الضــرر« وارد قرنطینــه کــرد؟ بــه تعبیــر 
ــورد إضــرار  ــدون شــک در م ــده ب ــر قاع دیگ
بالفعــل یــا إضــرار  قریــب مــن الفعــل 
ــه  ــبت ب ــا نس ــا آی ــتناد دارد ام ــت اس قابلی
مــورد  می توانــد  نیــز  مشــکوک  إضــرار 

اســتناد قــرار بگیــرد؟

ــه مجــرد  در ابتــد ای امــر بایــد گفــت کــه ب
احتمــال،  نمی تــوان بــه الضــرر تمّســک 
ــان حکــم،  کــرد چــرا کــه شــرط مقــوم جری
احــراز موضــوع اســت. امــا اگــر خــوف ضــرر 
ــر از  ــوف غی ــه خ ــد _ک ــته باش ــود داش وج

1. النــاس مســلطون علــی اموالهــم- الخــاف، ج3 

، ص: 1۷۶

2. ســمرة بــن جنــدب بــا بهانــه رســیدگی بــه نخــل 

ــار   ــی از انص ــزل یک ــازه وارد من ــدون اج ــود، ب خ

می شــد.

اگــر پیامبــر اکــرم )ص( فرموده انــد 
فاصلــه  مجــزوم  افــراد  از    کــه 
ــئله  ــه مس ــوط ب ــن مرب ــد، ای بگیری
ایزولــه اســت، امــا موضوعــی که در 
شــرایط فعلــی درگیــر آن  هســتیم 
ــازی  ــه  و جدا س ــه قرنطین ــوط ب مرب
افــراد مشــکوک بــه بیمــاری اســت.

طبیعتــًا تحمــل ضــرر مالــی بــه 
انگیــزه مصونّیــت از ضررهــای 
رامــری  جامعــه،  در  جانــی 
عقالیــی و مــورد پســند عقــل 
اســت لــذا قرنطینــه اولوّیــت 

می کنــد. پیــدا 
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واگیــردار اســت، حــاوی ایــن پیام اســت که 
پرهیــز و دوری کــردن از بیمــاران نبایــد بــه 
معنــای تحقیــر و اهانــت بــه شــخصیت این 
ــر  ــر اگ ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــی ش ــراد تلق اف
مــا از بیمــاران مجــزوم دوری  می کنیــم 
ایــن بدیــن معنــی نیســت کــه مــا آنهــا را 
مبغــوض شــمرده، طردشــان  می کنیــم و 
آنــان را مســتحق اهانــت  می دانیــم. تاکیــد 
ــر ایــن اســت  اهــل بیــت علیهــم الســام ب
کــه در عیــن رعایــت مســائل بهداشــتی، 
کرامــت انســانی بیمــاران نیــز بایــد شــود.3

متأســفانه در فرهنــگ مســیحیت در قــرون 
وســطی ایــن مســئله مطــرح بــوده کــه 

ــورد  ــدا و م ــن خ ــزوم را مبغوضی ــراد مج اف
بــای از روی ســخط الهــی  می دانســتند. 
کــه  داریــم  هــم  تاریخــی  نقل هــای  در 
ــه محیط هــای جــدای از  ــاران را ب ــن بیم ای
ــا   ــا ره ــد و در آنج ــری  می بردن ــه بش جامع
ــت  ــیار رق ــع بس ــا وض ــا ب ــد و آنه می کردن
ــد. 4 ــان  می دادن ــط ج ــزی در آن محی انگی

3. ثمــره اصلــی ایــن وجــه جمــع آن اســت کــه 

مشــخص شــود هیــچ تعارضــی میــان قــول و فعــل 

ــا  ــود. ام ــده نمی ش ــام دی ــم الس ــت علیه ــل بی اه

اینکــه در مقــام عمــل  و رفتــار بــا بیمــاران چــه بایــد 

کــرد؟ موضــوع دیگــری اســت کــه بحــث مســتقلی را 

می طلبــد.

4. Covey, Herbert C. )2001(. »People with 

leprosy )Hansen's disease( during the 

Middle Ages« p: 315321-.

شــده ایــم1  و در طایفــه دوم شــاهد این نقل 
هســتیم کــه اهــل بیــت علیهــم الســام بــا 
ــردار تعامــل داشــته و حتــی  بیمــاران واگی
ــت،  ــن جه ــه همی هــم ســفره شــده اند.2  ب
ــی و  ــه بررســی دالل ــاج ب ایــن مســئله محت

فقــه الحدیثــی مــی باشــد.

بــدوی  تعــارض  در خصــوص  بیانــی 
روایــات

ــن  ــر  می رســد ای ــه نظ ــه ب ــی ک وجــه جمع
ــه  ــه فاصل ــر ب ــه ام ــی ک ــه روایات ــت ک اس
از بیمــاران واگیــردار  می کنــد، اشــاره بــه 
ــکی و  ــاظ پزش ــه لح ــه ب ــه دارد ک ــن وج ای
بهداشــتی بایــد از آنــان اجتنــاب کــرد و 
بدیــن ســبب ایــن دســته از روایــات مربــوط 
ــتند. از  ــوع هس ــتی موض ــه بهداش ــه جنب ب
ســوی دیگــر روایاتــی کــه بیانگــر هــم ســفره 
شــدن اهــل بیــت علیهم الســام بــا بیماران 

ــد-من ال  َس ــَن اْلَ ــَراَرَك ِم ــُذوِم ِف ــَن اْلَمْج ــرَّ ِم 1. ِف

يحضــره الفقيــه، ج 3، ص: 55۷

2. علــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن ابــن أبــي 

ــد  ــي عب ــن أب ــالم، ع ــن س ــام ب ــن هش ــر، ع عمي

اهلل )عليــه الســام(: قــال: مــر علــي بــن الحســين 

ــو  ــن و ه ــى المجذمي ــا( عل ــوات اهلل عليهم )صل

إلــى  فدعــوه  يتغــدون  هــم  و  راكــب حمــاره 

الغــداء، فقــال: أمــا إنــي لــوال أنــي صائــم لفعلــت 

فلمــا صــار إلــى منزلــه أمــر بطعــام، فصنــع و أمــر 

ــده و  ــدوا عن ــم فتغ ــم دعاه ــه، ث ــوا في أن يتنوق

تغــدى معهــم  .الكافــي )ط - الســامية(، ج 2، 

123 ص: 

حــال بــا توجــه بــه نکتــه ی فــوق، این مســأله 
در محــل بحــث مــا این گونــه تبلــور مــی یابــد 
کــه اگــر قرنطینــه مســتلزم إضــرار بــه عــده ای 
از افــراد جامعــه باشــد و قرنطینــه نکــردن 
مســتلزم إضــرار بــه عــده ای دیگــر، بــرای عمــل 
ــد ضــرر  ــه بای ــم، چگون ــاب تزاح ــد ب ــه قواع ب
طرفیــن را محاســبه کنیــم؟ بــه صــورت کمــی 
یــا کیفــی؟ بــه تعبیــر دیگــر: آیــا بایــد تعــداد 
طرفیــن را بســنجیم یــا اینکــه بیــن ضــرر 
مالــی و ضــرر جانــی یکــی را ترجیــح دهیــم؟ 
ــی  ــل ضــرر مال ــًا تحم ــت طبیعت ــوان گف می ت
ــی در  ــای جان ــت از ضرره ــزه مصونّی ــه انگی ب
ــس،  ــت دادن َانُف ــای از دس ــه معن ــه ب جامع
ــت،  ــل اس ــند عق ــورد پس ــی و م ــری عقای ام

ــد. ــدا می کن ــت پی ــه اولوّی ــذا قرنطین ل

استیناس و تأیید

از دیگــر ادلــه ای کــه  می تــوان بــه عنــوان تأیید 
و اســتیناس بــرای ایــن مطلــب اســتفاده کــرد، 
»القــاء النفــس الــی التهلکــة« بــه جهــت ورود 
ــه  ــه جامع ــه ای ب ــاری زمین ــراد دارای بیم اف
ــت.  ــه اس ــات قرنطین ــردن الزام ــت نک و رعای
همچنیــن می تــوان بــه فحــوای ادلــه کراهــت 
ورود بــه مســجد در هنگامــی کــه آن شــخص 
ــه  ــان( ب ــد ده ــوی ب ــد ب ــوذی )مانن ــل م عام
همــراه خــود دارد و ادلــه حرمــت ایــذاء مومــن 
تمســک کــرد، چــرا کــه ورود اشــخاص مبتــا 
ــذاء  ــاری و ای ــث شــیوع بیم ــه، باع ــه جامع ب

مومنیــن خواهــد بــود.

 کرونا و کرامت انسانی

بــر  اقتصــادی حاکــم  از جنبه هــای  فــارغ 
مســئله، نحــوه تعامــل بــا بیمــاران نیــز از 
توجــه  قابــل  و  چشــم گیر  بســیار  نــکات 
ــز  ــانی نی ــت انس ــظ کرام ــه حف ــت؛ چراک اس
یکــی از مقاصــد مــورد توجــه شــارع مقــدس 

. شــد می با
ــگام مراجعــه  ــب، هن ــن مطل ــرای بررســی ای ب
بــه ادلــه بــا دو طایفــه از روایــات مواجــه 

هســتیم:
در طایفــه اول روایــات از تعامــل بــا اشــخاصی 
کــه مبتــا بــه بیمــاری واگیــردار هســتند نهــی 
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اقتصـاد، سیاسـت و فرهنـگ دنبـال شـود. 
همانگونـه کـه جهـان، پـس از جنـگ دوم 
سیاسـی،  مناسـبات  از  جدیـدی  چهـره 
اقتصـادی و فرهنگـی را شـاهد بـود، دوران 
تحوالتـی  شـاهد  احتمـااًل  نیـز  پسـاکرونا 

اینچنین خواهد بود.

دربـاره این پدیـده، تحلیلهـای مختلفی ارائه 
می شـود، کـه برخـی از آنهـا بـر پایـه گمانـه 

عطفـی در تاریـخ بشـر مـدرن دانسـت کـه 
اش  آینـده  و  گذشـته  خـود،  بیـن  مـرزی 
تصویـر می کند. اصطاح »پسـاکرونا« زمانی 
می توانـد معنـای دقیـق داشـته باشـد، کـه 
ابعـاد  بیمـاری،  ایـن  پیرامـون  تحـوالت 
داشـته  معناشـناختی  و  معرفتـی  مختلـف 
باشـد؛ تصویـر جدیـدی از انسـان، جهـان و 
معرفـت ارائـه کنـد و امتـداد ایـن نگرش در 

روزهـای  در  کـه  کرونـا  ویـروس 
بیمـاری  یـک  حداکثـر  نخسـت، 
اپیدمـی می نمـود، اکنـون ابعـاد وسـیع تری 
یافته اسـت. اندیشـمندان پرشـماری بر این 
باورنـد کـه ایـن ویـروس را نبایـد بـه یـک 
اپیدمـی گسـترده تقلیـل داد، بلکـه تأثیرات 
آینـده مشـهود  نویـن جهانـی  نظـم  بـر  آن 
خواهـد بـود. ایـن پدیـده را می تـوان نقطـه 

اســتاد عبــداهلل محمــدی در نوشــتار زیــر بــا نگاهــی مقایســه ای زمینــه هــا و پیامدهــای معرفتــی شــیوع ویــروس کرونــا 
ــه یــک جســتار معرفتــی محــض بــه حســاب  ــد. اگرچــه ایــن مقال را در دو مکتــب لیبرالیســم و اســام بررســی کــرده ان
می آیــد، امــا می تــوان از آن در مبــادی ِحکمــی تحقیقــات فقهــی، حقوقــی و اخاقــی، بــر پایــه تمایــزات تمدنــی جامعــه 
اســامی و دنیــای غــرب اســتفاده کــرد. در واقــع بــرای اتصــاف هــر کــدام از اضــاع یــک تمــدن بــه اســامی بــودن عــاوه 
بــر مطابقــت آن بــا اصــول و قواعــد اســام بایــد تائــم بــا دیگــر اضــاع نیــز مطمــح نظــر واقــع شــود. ایــن تائــم تنهــا در 
مبانــی جهانشــناختی و فلســفی پربــار و دارای ســخن تأمیــن مــی شــود و بــرای دســت یافتــن بــه ایــن مبانــی رویارویــی 

علمــی بــا ارکان تمــدن غــرب مــی توانــد الهــام بخــش و ســازنده باشــد.
ــوق  ــا برشــمرده و تف ــا شــیوع کرون ــه ب ــرب را در مواجه ــه غ ــان اســام نســبت ب ــای گفتم ــل مزای ایشــان در نوشــتار ذی
ــگاه مــادی را  ــه مبانــی فلســفی غــرب اشــاره کــرده و پیامدهــای ن ــد. در ادامــه ب نظــام اخاقــی اســام را نشــان داده ان

در موقعّیتــی همچــون اپیدمــی کوییــد 19 بیــان کرده انــد. همچنیــن بــه مقایســه جایــگاه و کارکــرد خانــواده در ایــن دو 
مکتــب در مواجهــه بــا ایــن ویــروس پرداختــه و در آخــر معنــای زندگــی و مقولــه عدالتخواهــی را در چارچــوب ایــن دوگانــه 

تحلیــل کــرده انــد.
پرداختــن بــه ســرفصل هــای ایــن مقالــه می توانــد در فهــم روح حاکــم بــر مســاله از نظــر مبانــی اســامی راه گشــا باشــد. 
هــر چنــد دلیــل لفظــی در برخــی مــوارد موجــود نباشــد، لکــن دانســتن مــذاق کلــی شــریعت در اســتنباط احــکام شــرعی 
اثرگــذار اســت. لــذا مباحثــی از ایــن قبیــل در موضوع شناســی، شــناخت مقاصدالشــریعه حاکــم بــر مســئله، گزینــش قواعــد 

فقهیــه، حــل تعارضــات ادلــه و تزاحمــات موجــود در اســتنباط احــکام مرتبــط بــا ایــن بلیــه مثمــر ثمــر خواهــد بــود.

پشه و نمرود؛ تأمالتی 

تمدنی در پدیده کرونا
حجت االسالم عبداهلل محمدی
استاد سطوح عالی و عضو هیئت علمی 

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

نوشتار ذیل بازنویسی بخشی از یادداشت هایی است که در کانال استاد محمدی منتشر شده اند.
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در  دوقطبـی  سـازی  از  پرهیـز  انحصارگـرا؛ 
تفکـر اسـامی

2. تفـوق سـبک زندگـی اسـامی بـر سـبک 
زندگـی غربـی در  مسـائل مرتبـط بـا کرونـا

معنای زندگی
مرگ  اندیشی

امیـد و تـوکل بـه خـدا )تـرس نهفته 
در مـردم غـرب و افزایـش آمـار خریـد 

) سلحه ا
در  اخـوت  و  والیـت  نـگاه  مقایسـه 

تاریـخ را بـر اسـاس جهـان بینـی خـود طرح 
اولیـه  نیازهـای  اداره  در  اکنـون  می کـرد، 
جوامـع خویـش دچـار چالـش شـده اسـت. 
مدعیـات ایـن تفکـر دربـاره انسـان، معنـای 
زندگـی، علـم تجربـی، دیـن، جهانی سـازی، 
و  پیشـرفت  بشـر،  حقـوق  انسـان،  کرامـت 
توسـعه، رفـاه، مدیریـت بحـران و ... دچـار 
تناقضـات نظـری و نقـص در کارکـرد اسـت. 

ایـن روزهـا زمـان مناسـبی بـرای مقایسـه 
اسـام،  گفتمـان  کارکـردی  و  تئوریـک 
در  مقایسـه  ایـن  اسـت.   ... و  لیبرالیسـم 
ابعـاد مختلف فلسـفی، سیاسـی، اقتصادی، 
حقوقـی، سـبک زندگـی، انسـان شـناختی و 
... قابـل تصویـر اسـت و نیازمنـد تأمـات 
نظـری اندیشـمندان حـوزه هـای گوناگـون 
اسـت. در ادامـه برخـی زمینه  هـای پژوهش 
دیگـر  و  اسـام  گفتمـان  میـان  تطبیقـی 

می شـود: معرفـی  گفتمان هـا 

 برخـی زمینه های پژوهشـی درباره 
تفـوق گفتمانـی اسـالم و ضعـف تفکـر 

لیبـرال پـس از کرونا:

1. تفـوق تفکر جامع نگر فلسـفه اسـامی در 
تحلیـل رابطـه علـم و دیـن بـر دیدگاه هـای 

زنـی یـا حـدس اسـت. اینکـه ایـن ویـروس 
ماهیـت تـرور بیولوژیـک دارد یـا نـه؟ و در 
صـورت پاسـخ مثبـت آیـا ایـن حد از شـیوع 
مـورد قصـد سـازندگان بـوده اسـت یـا نـه؟ 
سـؤاالتی اسـت که برای یافتن پاسخ قطعی 
بـه آنهـا بایـد زمـان و داده هایـی بیشـتری 
صـرف شـود. لکـن این نوشـتار فـارغ از این 
سـؤاالت، دنبـال تحلیـل عـام و مبتنـی بـر 
واقعیتـی اسـت کـه تنـوع پاسـخ هـای یـاد 
شـده آن را متزلـزل نسـازد. آنچـه در شـرایط 
فعلـی به شـکل قطعی قابل پیگیری اسـت، 
ابطـال مدعاهـای جهان شـمول تمدن مدرن 
اسـت. گفتمـان لیبرالیسـم کـه بـا برچیـده 
منجـی  یگانـه  را  خـود  مارکسیسـم،  شـدن 
تمـدن بشـری معرفـی می کرد، و ایـده پایان 

زمانـی  »پسـاکرونا«  اصطـالح 
می توانـد معنـای دقیـق داشـته 
پیرامـون  تحـوالت  کـه  باشـد، 
مختلـف  ابعـاد  بیمـاری،  ایـن 
معرفتی و معناشـناختی داشته 

باشـد.

گفتمان لیبرالیسم که با برچیده 
را یگانه  شدن مارکسیسم، خود 
معرفی  بشری  تمدن  منجی 
را  تاریخ  پایان  ایده  و  می کرد، 
بر اساس جهان بینی خود طرح 
می کرد، اکنون در اداره نیازهای 
دچار  خویش  جوامع  اولیه 

چالش شده است.
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سـعادت  و  فعـل  میـان  واقعـی  رابطـه 
و  پسـندها  حـد  در  می کـرد  جسـتجو  را 
سـلیقه   ، عرفـی  یـا  شـخصی  ناپسـندهای 
هـا و خوشـایندها تنـزل یافـت. دیگـر هیـچ 
معیـاری بـرای ارزیابـی گـزاره هـای اخاقی 
وجـود نـدارد. هـر انتخـاب اخاقـی از نظـر 

اسـت. افـراد معتبـر و محتـرم  خـود 

ازسـوی دیگـر نگـرش پوزیتویسـتی که فقط 
گـزاره هـای تحلیلـی و آزمـون پذیـر را بـه 
رسـمیت می شـناخت، فاتحانـه گـزاره هـای 
دیـن و فلسـفه را بـی   معنـا معرفـی و در 
نتیجـه مرجعیـت معرفتی دیـن را انکار کرد. 
تغییـر در مفهـوم عقـل و به زمین کشـاندن 
از  ناقصتـری  تفسـیر  سـبب  قدسـی  عقـل 
بـه   ، اخیـر  هـای  دهـه  در  کـه  شـد  عقـل 
»خـرد خودبنیـاد« موسـوم گشـت. اینهمـه 
بـه انضمام انـگاره بی ارتباطی میان هسـت 
و بایـد، شـکل گیـری اخـاق سـکوالر و بـی 
اعتنا به دین را دربرداشـت و بسـیاری، آن را 
از دسـتاوردهای فاخـر قرون اخیر دانسـتند. 

مـژده بـه رهایـی اخـاق از تنگنـای دیـن!

ثمره نسبیت اخالقی

رهـاورد نگـرش نسـبی گرا به اخـاق، آن بود 
کـه دیگـران را نبایـد قضـاوت کـرد، همـگان 
آزاد  می داننـد  اخاقـی  آنچـه  در  بایـد  را 
گـذارد و نسـبت بـه انتخـاب هـای اخاقـی 
دیگـران کـه موافـق رأی ما نیسـت، تسـاهل 
و تسـامح داشـت. اینهـا همـه از افتخـارات 

نگـرش اخاقـی مـدرن شـمرده می شـد.

بـه  مـدرن  پسـت  نگرشـهای  انتقـادات 

فسـاد اخاقـی، ترویـج شـایعات و ...(
تنبلی و بی انگیزگی

و  غفلـت  و  نگـری  سـطحی  رشـد 
پوچگرایـی بـه دلیـل حاکمیـت برنامـه 

سـرگرمی هـای 
صحیـح  مدیریـت  عـدم  و  بطالـت 

زمـان 
بـی اعتمـادی بـه سـنن الهـی) عدم 

اسـتجابت دعـا و توسـات(
مذهبـی  هـای  برنـاه  از  شـدن  دور 
بـه واسـطه عـدم ابتـکار در جایگزینـی 
اماکـن  تعطیلـی  هنـگام  معنویـت 

هبـی مذ
آشـکار شـدن شـکاف بین فرزندان و 
مـادران شـاغل در تفاهـم و حل مشـکل

1- کرونــا و سســتی نظــام 
اخالقی غرب

غـرب جدیـد  تمـدن  مهـم  اضـاع  ازجملـه 
کـه در ماجـرای کرونـا بایـد مـورد بازخوانـی 
قـرار گیـرد، نظـام اخاقـی آن اسـت. نظامی 
کـه فراتـر از توصیـه هـا و دسـتورات، متکی 
بـه تفسـیر مـا از معرفـت، هسـتی و انسـان 
اسـت. بـرای نمونـه فقـط به برخـی از مبانی 
و  جدیـد  غـرب  شـناختی  معرفـت  مهـم 
پیامدهـای آن در اخـاق اشـاره می کنیـم:

سوبژکتیویسـم دکارتـی و بـه طـور کاملتـر 
غـرب  تمـدن  رئیسـی  ارکان  از  کانتـی،  آن 
تأثیـرات  تریـن  واضـح  از  اسـت.  جدیـد 
مفاهیـم  شـدن  ذهنـی  سوبژکتیویسـم، 
ارزشـهای  جملـه  از  واقعیـات،  بـا  مرتبـط 
اخاقـی بـود که نتیجه آشـکار ایـن دیدگاه، 
نسـبیت اخـاق اسـت. اخـاق کـه روزگاری 

و  فردگـرا  نـگاه  بـا  کرونـا  بـا  مواجهـه 
غـرب طلـب  منفعـت 

تفسـیر خانـواده از دو نـگاه اسـام و 
ب غر

تعـاون، 	  و  اسـامی  خانـواده 
منفعـت اصالـت  و  غربـی  خانـواده 

خانـواده پناهـگاه امید و هسـته 	 
سـخت مقاومـت اجتماعی

مقایسـه نقـش حمایتـی زن در 	 
خانـواده اسـامی و غربی در حادثه 

کرونا
تعاون و ایثار 

مدیریت عاقانه مصرف

در  غـرب  بـر  اسـامی  گفتمـان  تفـوق   .3

اقتصـاد:

کشـورهای  کمتـر  پذیـری  آسـیب 
مقاومتـی اقتصـاد  طرفـدار  و  درونگـرا 
شـدن  جهانـی  »تئـوری  ناتوانـی 
جهانـی«  تجـارت  سـازمان  و  اقتصـادی 

در  مردمـی  و  جهـادی  مدیریـت  تفـوق   .4
نیروهـای  )بسـیج  تکنوکـرات  تفکـر  برابـر 
خودجـوش بـا روحیـه خدمـت الهـی، کنـاره 

تکنوکـرات( افـراد  و  مدیـران  گیـری 

5. ناکارآمـدی تفکر لیبـرال در حل بحرانهای 
داخلی

۶. ناکارآمـدی تفکـر مـدرن در تأمیـن رفـاه 
شـهروندان خـود

۷. رسـوایی تفکـر مدعـی کرامت انسـانی در 
فـدا کـردن مردم بـه پـای اقتصاد

8. ناکارآمدی نظری و عملی حقوق بشر

۹.ناکارآمـدی الگـوی خانـواده غربـی مبتنـی 
بـر سـند 2030 در مواجهه با آسـیبهای کرونا

10. قرنطینه و آسیبهای احتمالی خانواده

محـل  از  خانـواده  هویـت  تغییـر 
محـل  و  خوابـگاه  بـه  سـکینه 

) نه خا ( حت ا سـتر ا
محوریـت یافتـن فضـای مجـازی و 
مدیریـت  آن)  آسـیبهای  شـدن  بیشـتر 
هدفمنـد افکار عمومی، سـطحی نگری، 

تأثیـرات  تریـن  واضـح  از 
شـدن  ذهنـی  سوبژکتیویسـم، 
واقعیـات،  بـا  مرتبـط  مفاهیـم 
از جملـه ارزشـهای اخالقـی بـود 
کـه نتیجـه آشـکار این دیـدگاه، 

اسـت. اخـالق  نسـبیت 

رهـاورد نگـرش نسـبی گـرا بـه 
اخـالق، آن بـود کـه دیگـران را 
نبایـد قضـاوت کـرد، همـگان را 
بایـد در آنچـه اخالقـی می دانند 
آزاد گـذارد و نسـبت بـه انتخاب 
کـه  دیگـران  اخالقـی  هـای 
موافـق رأی ما نیسـت، تسـاهل 

و تسـامح داشـت.
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برخـورد می کننـد؟  اگـر یکـی از قربانیـان از 
بسـتگان نزدیک ایشـان باشـد، هم با همین 
بـه اصطـاح بلندنظـری! برخـورد می شـود؟

و  نظـری  تناقضـات  از  ای  گوشـه  اینهـا 
ناکارآمـدی نظـام اخاقـی غرب جدید اسـت 

را دارد.1 کـه داعیـه نجـات بشـر 

2- کرونــا و اصالــت کمیــت 
در غرب جدید

غـرب  تفکـر  ویژگیهـای  از  دیگـر  یکـی 
بـر سـاحتهای نظـری و عملـی  جدیـد کـه 
ریاضیـات  اصالـت  انداخـت،  سـایه  غـرب 
معرفـت  دکارت  بـود.   )mathematicism(
کوشـید  و  می دانسـت  ریاضیـات  فقـط  را 
ارائـه دهـد، تـا  تحلیـل ریاضـی از هسـتی 
فلسـفه  مکنـون  روح  ژیلسـون،  کـه  آنجـا 
می دانسـت.  ریاضیـات  اصالـت  را  دکارت 
ایـن نگـرش کـه در ابتـدا مقـرون بـه دقـت 
بیشـتر می  نمـود، تـا آنجـا دنبـال شـد کـه 

1. برای مطالعه بیشتر رک: احمد حسین شریفی، 

نقد و بررسی مکاتب اخالقی؛ لوئیس پویمن، 

نقدی بر نسبیت اخالقی، ترجمه محمود فتحعلی؛ 

مجتبی مصباح؛ تحلیلی انتقادی بر اقسام و ادله 

نسبیت در اخالق.

دیگـری را مـی دزدد«، »برخی افـراد با آگاهی 
را  قرنطینـه  بیمـاری،  بـه  خـود  ابتـای  از 
رعایـت نمیکننـد و سـبب بیمار شـدن دیگر 

افـراد می شـوند«، و ... .

و  مـدرن  غـرب  اخاقـی  نظامهـای  اکنـون 
پسـت مـدرن بایـد بـه ایـن سـواالت پاسـخ 
دهنـد کـه آیـا بـاز هـم مدعـی هسـتند این 
بـوده  خـوب  افـراد  خـود  نظـر  از  رفتارهـا 
اسـت؟ آیـا هنـوز هـم هـر انتخـاب اخاقـی 
را روا می دانـد؟ آیـا همچنان قضـاوت کردن 
را  ماسـک  محمولـه  کـه  کسـی  کار  دربـاره 
دزدیدهیـا اکسـیژن سـالمندان را قطـع کرده 
ایـن  بـا  آیـا  می شـمارند؟  نـاروا  را  اسـت، 
برخوردهـا نیـز بایـد بـا تسـاهل و تسـامح 

مدعیـات مدرنیسـم، اخـاق را نجـات نـداد، 
وارد  جدیدتـری  مرحلـه  در  را  آن  بلکـه 
سـاخت. انـکار فراروایـت و قواعـد کلـی در 
نظـام  شناسـی،  روش  و  شناسـی  معرفـت 
اخاقـی را نیـز در امـان نگذاشـت. نتیجـه 
انـکار  و  گرایـی  کثـرت  مدرنیسـم،  پسـت 
اصـول قطعـی بـود و ایـن امـر بـه رسـمیت 
شـناختن هـر نوع برداشـت اخاقـی و پرهیز 

داشـت. دنبـال  بـه  را  داوری هـا  ارزش  از 

کرونـا بـه مثابـه چالشـی بر سـر راه 
نظـام اخالقـی غـرب جدید

ویـروس کرونـا و اتفاقـات اخیـری کـه در 
اسـت،  دادن  روی  حـال  در  غربـی  جوامـع 
نظـام اخاقـی غرب جدیـد، را در برابر آزمون 
مهمی قرار داده اسـت.  برای نمونه در هفته 
هـای نخسـت شـیوع ویـروس »شـماری از 
سـالمندان مبتـا بـه کرونـا بـه حـال خـود 
رهـا می شـوند تا بمیرنـد، زیرا ایشـان هزینه 
بیشـتر و سـود کمتری برای جامعه دارند.«، 
»میـان بیمـاران تبعیض برقرار اسـت، برخی 
بـه سـفارش از مقامـات باالتر، درمـان جدی 
و گروهـی دیگـر از امکانـات درمانی محروم 
می شـوند«، »برخـی افـراد اقـدام بـه سـرقت 
ماسـک و تجهیزات پزشـکی از مراکز درمانی 
می کنند«، »کشـوری محموله ماسـک کشـور 

فقـط  را  معرفـت  دکارت 
ریاضیات می دانسـت و کوشـید 
تحلیـل ریاضـی از هسـتی ارائـه 
دهـد، تـا آنجا که ژیلسـون، روح 
مکنون فلسـفه دکارت را اصالت 

می دانسـت.  ریاضیـات 
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تأثیـر مبانـی نظـری غرب که بـا طمطراق در 
علوم انسـانی ما ترویج می  شـود، هوشـیارتر 
بـود. اگـر زیرسـاخت نظـری جامعـه مـا بـا 
کمیـت گرایـی، سوبژکتیویسـم، پوزیتویسـم 
و ... بنـا شـود، باید منتظـر رفتارهای کنونی 
جامعـه غربـی در کشـور خودمـان باشـیم.1

و  الهــی  نظــم  3- کرونــا، 
نظم مادی

مختلـف  زبانهـای  از  را  سـخن  ایـن  بارهـا 
شـنیده ایم کـه در غرب، آموزه های اسـام، 
تحقـق عینـی یافتـه ولـی در ایـران و دیگـر 
کشـورهای اسـامی، فقط حرفی از آنهاست. 
»آنجـا اسـام را دیـدم و اینجا مسـلمانی را« 
و بـرای تأییـد ایـن مدعـا، نظـم زندگـی در 
جامعـه غربـی را مثـال می زنند. لکـن از این 
نکتـه مهـم غفلـت می شـود که حتـی چنین 
مبانـی  از  گسسـته  نمیتـوان  را  مفاهیمـی 
معرفتـی یک تمدن تفسـیر کـرد.  نظم، رفاه 
و دیگـر مفاهیـم بـه ظاهـر زمینـی نیـز در 
تفکـر مـادی، معنایـی دارد که بـا معادلهای 
متفـاوت  بسـیار  توحیـدی  تفکـر  در  آنهـا 

است.

درتفکـر غربـی بـه دلیـل احاطـه اومانیسـم، 
تمـام ارزشـها بـا محوریـت انسـان و منافـع 
او تعریـف می  شـود. نظم در تفکـر غربی نیز 

1. بــرای مطالعــه بیشــتر رک: رنــه گنــون، ســیطره 

کمیــت و عالئــم آخرالزمــان؛ ایتــن ژیلســون، نقــد 

تفکــر فلســفی غــرب.

ذهـن بشـر به قلمـرو امور جسـمانی محدود 
گردیـد کـه قابـل محاسـبه کّمـی باشـد.

زندگـی  سـطح  در  را  گرایـی  مظاهرکمیـت 
روزمـره بشـر غربـی می تـوان جسـتجو کـرد. 
سـخن  شـرایطی  از  اگزیسـتانس  متفکـران 
گفتنـد کـه انسـانها در آن شـرایط نقابهـای 
پدیـد آمـده از جانب فرهنـگ، جامعه و ... را 
کنـار زده و هویـت اصلـی خویـش را نمایان 
می سـازند. ایـن شـرایط را »اوضـاع حـدی« 
نامیدنـد. پدیـده کرونـا، بـی شـک یکـی از 
اوضـاع حـدی اسـت کـه اگزیستانسـها بارها 
از آن سـخن گفتنـد و اکنون رخسـار در پس 
نقـاب پنهـان افـراد را آشـکار سـاخته اسـت؛ 
از نـزاع  و زد و خـورد بـر سـر ابتدایـی تریـن 
وسـایل زندگـی گرفته تـا غارت فروشـگاهها 
و سـرقت دولتـی ماسـک. اکسـیژن برخی از 
بیمـاران قطع می شـود، زیـرا منافع نگهداری 

ایشـان کمتـر از هزینه های آن اسـت. قشـر 
زیـرا  نیسـتند،  درمـان  اولویـت  در  سـالمند 
کّمـی  محاسـبات  بـا  ایشـان  مانـدن  زنـده 
قابـل توجیه نیسـت.  انسـانی که بـا اصالت 
منافع، رشـد کرده اسـت، در این شـرایط چه 
تصمیـم دیگـری می توانسـت بگیـرد؟ اینهـا 
صفحاتـی از سـبک زندگی غربی هسـتند که 
برخـی آگاهانـه از آن رویگـردان هسـتند. اما 
چـه بخواهیـم و چـه نخواهیـم این بخشـی 

از واقعیـت بشـر مـدرن اسـت.

مبانـی نظـری و فلسـفی را نمیتـوان و نباید 
از سـبک زندگـی و جریـان عمومـی جامعـه 
روزهـای  ایـن  آنچـه  دانسـت.  گسسـته 
کرونایـی بـرای مـا قابـل تنّبـه اسـت، تنهـا 
عرصـه  در  غربـی  زندگـی  سـبک  عاقبـت 
بـه  نسـبت  بایـد  بلکـه  نیسـت،  اجتماعـی 

حتـی مفاهیم علوم انسـانی نیـز که هویتی 
کیفـی دارند، بـر مبنای آمار و اعـداد ارزیابی 
شـوند. تحقیقاتـی کـه فاقد مشـاهده مبتنی 
بـر اعـداد و ارقـام باشـند، در علـوم انسـانی 
نیـز کـم اعتبـار یـا بـی اعتبـار تلقیشـدند. 
ریاضیـات بـا کمیـت سـروکار دارد و کمیـت 
از اوصـاف مـاده اسـت.  طبـق این دیـدگاه، 
حقایـق دینـی و اخاقـی کـه قابـل انـدازه 
گیـری نیسـتند، بی ارزش قلمداد می شـوند. 
امـور تکلیفـی کـه ماهیـت کیفـی دارنـد نیز 
انداختـه  از قلمـرو علـم و معرفـت بیـرون 
شـدند. فعـًا از تأثیـرات علـم شناسـانه این 
نظریـه می گـذرم. در ایـن نوشـتار بـه تأثیـر 
ایـن دیـدگاه در سـبک زندگـی غـرب مـدرن 

پرداخـت. خواهـم 

اصالـت منفعت در پوسـتین کمیت 
گرایی

روی دیگـر کمیـت گرایـی، محاسـبه گری و 
کّمی نگری در روابط انسـانی اسـت. درستی 
میـزان  بـه  وابسـته  انتخابهـا  نادرسـتی  یـا 
منافعـی اسـت کـه برای شـخص بـه ارمغان 
مـی آورد. در نتیجـه، ارتباطـات انسـانی بـا 
رویکـرد سـودگرایی و منفعـت طلبی تعریف 
خواهـد شـد. میـزان احترامـی کـه شـخص 
احترامـی  مـدار  بـر  می گـذارد  دیگـران  بـه 
اسـت کـه دریافـت خواهـد کـرد و همینطور 
محبتـی کـه بـه دیگـران می کند، وابسـته به 
میـزان محبتـی اسـت کـه دریافـت می کند.

فـرد ضرورتـی بـرای تشـکیل خانـواده نمـی 
بینـد چـون منافـع آن کمتـر از هزینـه های 
آن اسـت. و همیـن اصـل دربـاره فرزندآوری 
و تعـداد فرزنـدان و نیـز نگهـداری از پـدر و 
مـادر و ... نیـز صـادق اسـت.  افـراد جامعـه 
در حـال مسـابقه منفعـت طلبـی هسـتند و 
امتیـازات  ثـروت، شـهوت، قـدرت، شـهرت 
اصیـل تلقـی می شـوند. ایـن تفکر بـه قدری 
نگـران کننـده بـود کـه هایدگـر ده  هـا سـال 
پیـش، خطـر بشـر آینـده را نـه بمـب اتـم و 
نـه جنـگ جهانـی سـوم، کـه نگـرش کمّیت 
گرایانـه بـه هسـتی و انسـان دانسـته بـود. 
گنـون نیـز آخرالزمـان را بـا سـیطره کمیـت 
معرفـی کـرد کـه سـعی دارد همـه چیـز را 
بـا نـگاه مکانیکـی و ماشـینی بنگـرد و افـق 

پیـش،  سـال  هـا  ده   هایدگـر 
بمـب  نـه  را  آینـده  بشـر  خطـر 
اتـم و نـه جنـگ جهانـی سـوم، 
کـه نگـرش کمّیـت گرایانـه بـه 
هسـتی و انسـان دانسـته بـود. 

کرونایـی  روزهـای  ایـن  آنچـه   
بـرای مـا قابـل تنّبه اسـت، تنها 
عاقبـت سـبک زندگـی غربـی در 
عرصـه اجتماعـی نیسـت، بلکـه 
مبانـی  تأثیـر  بـه  نسـبت  بایـد 
بـا طمطـراق  کـه  غـرب  نظـری 
ترویـج        مـا  انسـانی  علـوم  در 

مـی شـود، هوشـیارتر بـود.
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اسالمی و غربی

یکـی از نقاطـی کـه هـم از جهـت نظـری و 
مطلوبـی  مناسـبت  نظـر مصداقـی،  از  هـم 
بـرای ایـن هـدف دارد، »مفهـوم خانـواده« 
اسـت. فلسـفه خانـواده، نـوع تعامـل افـراد 
در   ... و  خانـواده  کارکردهـای  یکدیگـر،  بـا 
تفکـر اسـامی و غربـی متفاوت اسـت. این 
تفـاوت را می  تـوان در مواجهـه هـر دو بـا 

کرونـا بـه نظـاره نشسـت. 

را  اصالـت  مـدرن،  انسـان  در  رایـج  فکـر 
بـه فـرد می دهـد و در نتیجـه اواًل فلسـفه 
فـردی  نیازهـای  تأمیـن  خانـواده  تشـکیل 
بـه ویـژه نیـاز حیوانـی اسـت. ایـن بحـث با 
توجـه بـه مفهـوم کمیـت گرایـی بهتـر قابل 
فهـم اسـتبر همیـن اسـاس، نـوع تعامـل با 

هنـگام  یـا  بحرانـی  شـرایط  در  امـا  باشـد، 
ضعیـف شـدن یـا برداشـته شـدن نظارتهای 
بیرونـی، تفـاوت اینـدو آشـکار می شـود. بـا 
هـا،  دوربیـن  افتـادن  کار  از  و  بـرق  قطـع 
هجـوم بـه فروشـگاه هـا و دیگـر مراکـز بـه 
نزدیـک  توحـش  بـه  گاه  و  می رسـد  اوج 

می شـود.

کـه  نظمـی  کـه  داد  نشـان  کرونـا  بحـران 
کشـیده  مسـلمانان  رخ  بـه  دهـه  چندیـن 
می شـد، خانـه ای بـر آب بـوده اسـت. نظـم 
غربـی از امتیـازات پرطمطـراق ایـن تمـدن 
معرفـی می شـد، ولـی اکنـون بـا کوچکترین 
تاطمـی از هـم پاشـید. سـایر مؤلفـه هـای 
ایـن سـبک زندگـی نیـز تـا زمانـی کـه بـا 
فطـرت و توحیـد، گـره نخورد، دچار واپاشـی 
خواهـد شـد. ایـن نوشـتار منکـر بـی نظمی 
هـای اجتماعـی و کاسـتی هـای آزار دهنده 
لکـن  نیسـت.  مسـلمانان  برخـی  رفتـار  در 
العیـن باشـد، کـه  ایـن نکتـه نصـب  بایـد 
بـرای رسـیدن به جامعـه آرمانـی الگوبرداری 
از فرهنـگ غـرب، اگـر بـاری بـر دوش مـا 
اضافـه نکنـد، بـاری برنخواهـد داشـت. چند 
کرونـای دیگـر بایـد اتفـاق بیفتـد تـا سـبک 
زندگـی غربـی چهـره حقیقـی خود را روشـن 
سـازد؟ دلسـوزانی کـه دغدغه عقـب ماندگی 
مسـلمین را دارنـد، مراقـب ایـن مـار خـوش 

خـط و خـال باشـند.

خانــواده  پســاکرونا،   -4

از ایـن رو مطلـوب اسـت کـه سـبب راحـت 
تـر شـدن زندگـی انسـانی می شـود. نظـم به 
خاطـر منافعـی کـه بـه زندگی مادی انسـان 
می رسـاند، ارزشـمند اسـت. از سویی ترس از 
جریمـه و دیگـر مجازاتها، اهتمـام به نظم را 

افزایش داده اسـت.

اما در تفکراسـامی، نظـم از آنجهت مطلوب 
اسـت کـه انسـان قـرار اسـت آینـه اسـما و 
صفـات الهـی شـود و از جملـه اسـماء الهـی 
»َحَکـم عـدل« اسـت. هسـتی موافـق نظـم 
الهـی اسـت و جامعـه انسـانی نیـز اگـر قرار 
اسـت بـه کمال مطلـوب خویش برسـد، باید 
همسـو بـا نظـم توحیـدی حاکـم بر هسـتی 
قـدم بـردارد. بـا رعایـت نظـم، اعتـدال میان 
ملـکات درونـی انسـان محقـق می شـود، و 
انعـکاس ایـن ملـکات، در جامعـه، زمینـه را 
بـرای عدالـت فراهـم می کنـد. بـر هـم زدن 
ایـن نظم، مخـّل کمال انسـانی اسـت. برای 
تحقـق ایـن اصـل، انسـانها بیـش از نظـارت 
بیرونـی، نیازمنـد تربیـت درونـی هسـتند تا 
چنیـن ملکه ـای برایشـان محقـق شـود. بـا 
تحقـق ایـن ملکـه، فـارغ از وجـود نظارتهای 
بیرونـی یـا جریمـه هـا، جامعـه بـه سـمت 
آنچـه  داشـت.  برخواهـد  قـدم  الهـی  نظـم 
اسـام می گویـد بسـیار رفیعتـر از آن اسـت 
کـه بـا نظـم حیوانی غرب مسـاوی دانسـته 

شود.

ممکـن اسـت بـه ظاهـر، نتیجه هـر دو یکی 

بـرای رسـیدن به جامعـه آرمانی 
غـرب،  فرهنـگ  از  الگوبـرداری 
اگـر بـاری بـر دوش مـا اضافـه 
نکنـد، بـاری برنخواهـد داشـت. 
چنـد کرونـای دیگـر بایـد اتفـاق 
بیفتـد تـا سـبک زندگـی غربـی 
روشـن  را  چهـره حقیقـی خـود 

سـازد؟ 
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نیسـت.  اتفاقـی  در هسـتی  1. هیـچ چیـز 
کارگردانـی  خداونـدی  را  هسـتی  وقایـع 
مهربانتـر  انسـان  بـه  مـادر  از  کـه  می کنـد 
اسـت و خیـر و شـر او را بهتـر از خـودش 
می شناسـد. قصـد آزار و اذیـت او را نـدارد، 
و ماننـد یـک مربـی بـه دنبال رشـد اوسـت. 
تکـرار امتحانات نشـانه مهربانی معلم اسـت 
و سـخت شـدن امتحان، نشـانه رشـد دانش 

آموز.

2. مومـن می یابـد کـه امتحـان، بخشـی از 
بـرای رشـد اوسـت.  طـرح کلـی هسـتی و 
ظاهـر  بـه  رخـداد  هـر  پـس  در  مومـن 
کـه  می بینـد  را  حکیمانـه  دسـتی  تلخـی، 
بـه او آرامـش می دهـد. او می یابـد کـه هـر 

رخـدادی می توانـد برای او سـکوی صعود یا 
سـقوط باشـد. بنابرایـن بـه جـای مضطـرب 
شـدن، گایـه، نق زدن، متهم کـردن دیگران، 
پـاک کـردن صـورت مسـئله و ... می کوشـد 
بهتریـن مواجهـه بـا ایـن رویـداد را از خـود 
در  مومـن  سـوال  مهمتریـن  دهـد.  نشـان 
چنیـن وقایعی آن اسـت کـه »اکنون وظیفه 

مـن چیسـت؟«

3. آن چـه شـخص بهتـر می  شـمارد، لزومـًا 
روی  همیـن  از  نیسـت،  بهتریـن  او  بـرای 
ناخوشـنود نمی کنـد.  را  او  از دسـت دادنهـا 
همانگونـه کـه بیمـار عاقـل از ممنوعیت ها 

و پرهیزهـای پزشـک، عصبانـی نمی شـود. از 
او  بیرونـی  سـختیهای  و  اسـت  آرام  درون 
را متاطـم نمیکند....لَكْيـَا َتْأَسـْوْا َعلـىَ  َمـا 
َفاَتُكـْم َو اَل َتْفَرُحـوْا ِبَمـا َءاَتئُكـْم  َو اللَّـُه اَل 

فرصـت تمریـن محبـت بدون چشـم داشـت 
می دهـد. حضـور در کنـار هـم، تنـگ شـدن 
زیـاد  نمی شـود.  شـمرده  خصوصـی  حریـم 
شـدن ارتباطات صمیمت بیشـتر را به دنبال 
اختـاف،  صـورت  در  شـکنندگی.  نـه  دارد 
افـراد با سـعه صدر بـا هم برخـورد می کنند، 
سـالمندان  غربـی.  تسـامح  و  تسـاهل  نـه 
برکـت خانـواده هـا بـه شـمار می رونـد. بـا 
تعطیـل شـدن جلسـات مذهبـی، خانـه هـا 
از مسـاجد شـد. خانـواده  الگـوی کوچکـی 
هـا فقـط مصـرف کننـده محتـوای معنـوی 
روشـهای  مولـد  خاقانـه  بلکـه  نیسـتند، 
معنوی هسـتند.  نشـاطها درونی اسـت و نه 
بـه مـدد ابـزار بیرونـی. مـرز نشـاط و پوچـی 

می شـود. روشـن 

فهمیـد  می تـوان  روشـنی  بـه  روزهـا  ایـن 
حتـی اگـر فقط بـه فکر شـیرینی دنیای خود 
رهـاوردی  غربـی  زندگـی  الگـوی  هسـتیم، 
برایمـان نـدارد. خانـواده هایی که بـا الگوی 
تربیت اسـامی همراهی بیشـتری داشـتند، 

در ایـن ایـام کارآمدتـر نمایـان شـدند.

بکوشـیم در جامعـه اسـامی، خانـواده ها با 
الگـوی تربیتی اسـام انـس بیابند.

5 - کرونا و معنای زندگی 

ازجمله مسـائل مهم انسـان مدرن 
کـه در ایـام کرونایی نمود بیشـتری داشـت، 
مسـئله معنـای زندگـی اسـت. ایـن مسـئله 
در شـرایط رنـج و سـختی، ظهـور بیشـتری 
هیاهـوی  و  لبخندهـا  پـس  در  می یابـد. 
زندگـی  چرایـی  و  معنـا  مسـئله  ظاهـری، 
ذهن انسـان دقیق را در خلوت به شـدت به 
خـود مشـغول می کنـد. مؤمـن و غیرمؤمـن 
همزمـان بـا پدیـده ای به نـام کرونـا مواجه 
شـدند و هـر دو قربانـی دادنـد، لکـن چرا در 
جوامع غربی آمار خودکشـی و خرید اسـلحه 
بـرای دفـاع از خـود در برابر دیگر شـهروندان 
بیش از جوامع ایمانی اسـت؟ پاسـخ را باید 
در نـوع نـگاه به مسـئله معنـای زندگی و به 
طـور خـاص بـه رنجها و سـختی ها جسـت. 
اکنـون برخـی مؤلفه هـای ایـن دو نگرش را 

مقایسـه می کنیـم:

مومن آموخته است که:

محوریـت منفعـت اسـت. حتـی زالل تریـن 
روحیـات فطری انسـان ماننـد محبت، تحت 
سـیطره منفعـت قـرار می گیرد و فـرد محبت 
می کنـد تـا محبـت دریافـت کنـد. گذشـت 
و عفـو می کنـد تـا نسـبت او تسـامح شـود. 
چرتکـه  بـا  ازدواج  اصـل  فردگـرا،  تفکـر  در 
منفعـت دنبال می شـود و ایـن ضرب آهنگ 
در فرزنـدآوری و ... و نگهـداری سـالمندان 
خانـواده اسـتمرار می یابـد. کارکـرد خانـواده 
نیـز نیـز تأمیـن نیازهـای مـادی و حداکثـر 
روان تنـی اسـت. خانـه خوابـگاه و محلـی 
بـرای اسـتراحت اسـت، محور فعالیـت ها و 

حتـی لذتهـا خـارج از خانـواده اسـت. 

امـا در تفکر اسـامی ازدواج بـه قصد تکامل 

روحیـه و معنوی اسـت. همسـری شایسـته 
اسـت کـه در مسـیر تعالـی یـاور همسـرش 
باشـد. خانـواده نـه خوابـگاه، بلکـه کانـون 
فعالیـت هـا و لذت بـردن اسـت. فرزندآوری 
نـه بـرای عصـای دسـت دوران پیـری، بلکـه 
اسـت.  عبودیـت  سـپاه  تقویـت  قصـد  بـه 
»رّب اّنـی نـذرت لـک ما فـی بطنی محـرّرًا1« 

خانـه هسـته اصلـی تربیـت جامعـه اسـت. 
محبت بدون چشـم داشـت اسـت کـه باعث 
افزایـش محبـت  می شـود. تعـاون و ایثـار 
مـدار  آنچـه  می شـود.  تمریـن  کودکـی  از 

ارتباطـات اسـت، »مـا« اسـت.

کرونـا دو تصویـر متفـاوت از خانـواده در دو 
سـبک زندگـی اسـامی و غربـی را بـرای مـا 
غربـی،  زندگـی  در سـبک  نمایـان سـاخت. 
دوران قرنطینـه بـه تضاد منافـع و در نتیجه 
شـد.  منجـر  بیشـتر  اصطـکاک  و  تخاصـم 
جوانـان و زنهـا کـه بـه خانه گریزی تشـویق 
می شـدند، کمتـر تـاب تحمـل دیگـری را در 
خانـواده دارند. نگاه »من« و »تو« مناقشـات 
را میـان نوجوانـان، جوانان و والدین بیشـتر 
سـاخته اسـت. اینروزهـا »حـذف سـالمندان 
بقـای جوانـان«، اصطـاح عجیـب و  بـرای 
حتـی ناروایـی نیسـت. بـه بهانه سـرگرمی ، 
غفلـت ، تنبلـی و بطالـت سـیطره می یابـد.

اسـامی  خانـواده  بـه  قرنطینـه  دوران  امـا 

1.  آل عمران:35

 مؤمـن و غیرمؤمـن همزمـان با 
پدیـده ای بـه نـام کرونـا مواجه 
شـدند و هـر دو قربانـی دادنـد، 
لکـن چـرا در جوامـع غربـی آمار 
خودکشـی و خریـد اسـلحه برای 
دیگـر  برابـر  در  خـود  از  دفـاع 
جوامـع  از  بیـش  شـهروندان 

اسـت؟ ایمانـی 
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و اینکـه چـه چیـزی عدالـت هسـت و چـه 
چیـزی عدالـت نیسـت، دچـار خطـا شـویم. 
عقانیـت سـبب می شـود تعریـف و تحقـق 
عدالـت دسـتخوش جزئـی نگـری یـا برخورد 
هیجانی نشـود. در برابر، جداسازی عقانیت 
از معنویـت موجـب خواهـد شـد کـه فهـم 
یـا تحقـق مصادیـق عدالـت، تـوأم بـا جزئی 

نگـری یـا تقلیـل مباحـث شـود. 

بـا  همـراه  بایـد  عدالـت  دیگـر  سـوی  از 
معنویـت باشـد، طبـق تعریفـی که اسـام از 
انسـان دارد، تحقـق عدالـت بـدون معنویـت 
مظلـوم  بشـر  بـه  مضاعـف  ظلمـی  سـبب 
خواهـد شـد. بـه فرمـوده امـام خمینـی)ره( 
غایـت عدالـت در تفکـر مـادی بهره منـدی 

متـوازن از منافـع مادی اسـت. بـه این معنا 
که حیواناتی در چراگاه به شـکل مسـاوی از 
علوفـه بخورند. در حالی که اسـام »انسـانی 
پـرور،  عدالـت  خـواه،  عدالـت  می سـازد 
معـارف  صاحـب  کریمـه،  اخـاق  صاحـب 
الهیـه، کـه وقتـی از اینجـا رخـت بربسـت و 
در عالـم دیگـر وارد شـد، بـه صـورت انسـان 

باشـد5.«

نتیجـه  کمونسـیتی  هـای  نظـام 
معنویـت بـدون  عدالـت 

تجربـه دهـه های گذشـته نیز نشـان دهنده 
آن اسـت کـه عدالـت بـدون معنویـت، بـه 
و  ظاهرسـازی  انحـراف،  دروغ،  ریـاکاری، 
هـای  نظـام  اسـت.  شـده  تبدیـل  تصنـع 
کمونیسـتی بـا شـعار عدالت خـود را معرفی 
ایشـان،  رفتـار  واقعیـت  امـا  می کردنـد، 
درسـت ضـد عدالـت بـود. عـده  ای بـه اسـم 
دفـاع از کارگـر سـر کار آمدنـد، کـه همـان 
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نـه  اسـت.  عـذاب  بدتریـن  اسـباب  ایـن 
ثـروت، نـه شـهرت، نـه عناویـن اجتماعی و 
... هیچکـدام نتوانسـتند در قبـال کرونـا بـه 

انسـان مـادی کمکـی کننـد.

نمایـش  و  ظاهـری  اسـباب  بـه  تکیـه   .4
ناتوانـی آنهـا، اضطـراب او را بیشـتر خواهـد 
سـاخت. این اسـباب شاید آسـایش فیزیکی 
او را بیشـتر کننـد، ولـی آرامـش درونی او را 

افزایـش نمـی دهند.

5. بدتریـن گرفتـاری بشـر کنونـی آن اسـت 
کـه بـه حیوانـی تریـن سـطح زندگـی انـس 
گرفتـه و نمـی توانـد افـق دیـدش را از ایـن 
مرتبـه باالتـر ببـرد. جدا شـدن از این سـطح 
حیوانـی بـرای او همچـون شـکنجه اسـت. 

الهـی  تدبیـر  را تحـت  او چـون هسـتی   .۶
نمـی دانـد، بـا کوچکترین سـختی منقلب و 

می شـود. مضطـرب 

عدالتخواهــی  کرونــا،   -6
اسالمی و غربی 

ازجملـه مـواردی که مورد احتیـاج و مدعای 
تمام جوامع بشـری اسـت، مسـئله عدالت و 
عدالتخواهـی اسـت. تحلیل مسـئله عدالت، 
از دیربـاز امـری گفتمانـی و تمدنـی اسـت. 
مزیـت عدالـت پژوهـی در تفکر اسـامی آن 

اسـت که:

انسـان  اصلـی  نیـاز  عدالـت،  اواًل: 
نتیجـه  در  و  اوسـت  طیبـه  در حیـات 
از  گروهـی  بـه  محـدود  عدالتخواهـی 
افـراد یـا مسـئولین نیسـت. هیچکـس 
را  عدالتخواهـی  نبایـد  و  نمیتوانـد 

بشـمارد.  خـود  مختـص 
ثانیـًا: عدالت، گسسـته از دیگر ابعاد 
معرفتـی و مبانـی توحیـدی نیسـت. به 
و  تـوان  نمـی  را  عدالـت  طـور خـاص، 

نبایـد مسـتقل از معنویـت و عقانیـت 
از  مسـتقل  کـه  عدالتـی  کـرد.  لحـاظ 
عدالـت  باشـد،  معنویـت  و  عقانیـت 

نخواهـد بـود.

باشـد!  عقانیـت  بـا  همـراه  بایـد  عدالـت 
می شـود  سـبب  عقانیـت  بـدون  عدالـت 
اولویتهـا  نیازهـا،  مصادیـق،  تشـخیص  در 

يُحـبُّ كلُ مُخَتـاٍل َفُخـوٍر1.

4. بـا وجـود مدبر مهربـان و حکیم، گاه باید 
بـر نداشـته هـای خویـش، بیـش از داشـته 
هـای خویش شـکر کند. واْجَعْل ُشـْكرِي َلَك 
اَك  َعَلـى َمـا َزَوْيـَت َعنِّي َأْوَفـَر ِمْن ُشـْكرِي ِإيَّ

ْلَتِني2. َعَلـى َمـا َخوَّ

5. خداونـدگاه بـه نعمـت هـا او را امتحـان 
ا ااْلنَسـاُن  می کنـد و گاه بـه سـختی هـا. فَأمَّ
َمه َفَيُقول َربىّ   ـه َفَأْكَرَمـه َو َنعَّ ِإَذا َمااْبَتَلئـُه َربُّ
ـا ِإَذا َمـا اْبَتَلئـُه َفَقَدَر َعَلْيـِه ِرْزَقُه  َأْكَرَمـِن َو َأمَّ

َفَيُقـوُل َربـىّ  َأَهاَنِن3.

۶. مومـن مهربانـی خداونـد را در امتحانـات 
کمتـر از دوران خوشـی نمـی بینـد. برخـی 
گرفتاریهـا نتایـج رفتارهـای خـود اوسـت و 
بیـش از دیگـران بایـد، خودرا مامـت کند و 
ن  بـرای جبـران آینـده بکوشـد. مـا َأَصَبُكم مِّ
ِصيَبـٍة َفِبَمـا َكَسـَبْت َأْيِديُكـم  َو َيْعُفـوْا َعن  مُّ

.4 َكِثيٍر

۷. باتوجـه بـه همیـن اصـل، مومـن بـا را 
عرصـه فـرار یا خانه نشـینی نمـی بیند بلکه 
مومـن حقیقـی وظایـف خـود را در بـا بـا 
شـدت و همـت بیشـتری انجـام می دهـد.

8. زمـان، مـکان و چگونگی مـرگ در اختیار 
ما نیسـت، بلکـه چگونگی زندگـی در اختیار 

ماست.

در برابـر در تفکـر مـادی کـه ایمـان به غیب 
و حکیمانـه بـودن زندگـی نـدارد، ویـروس 
کوچـک و نامرئـی به کابوسـی عظیم تبدیل 

می شـود:

1. زندگـی ارزش تحمـل سـختی هایـش را 
نـدارد.

2. ترس از مشـکات بیش از خود مشـکات 
آزاردهنده است.

3. بـرای کسـی کـه ایـن اسـباب ظاهـری را 
ناکارآمـدی  گاه می دانسـت،  تکیـه  و  مؤثـر 

1. حدید: 23

2. صحیفه سجادیه، دعای: 35

3. فجر: 15و 16

4. شوری: 30

از  اسـالم  کـه  تعریفـی  طبـق 
انسـان دارد، تحقق عدالت بدون 
معنویت سـبب ظلمـی مضاعف 

بـه بشـر مظلـوم خواهـد شـد.
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عجیـن کنیم، وگرنه بسـیاری از افراد از 
خدمـات محـروم می مانند،یـا اولویتهـا 
تشـخیص داده نمی شـود، یـا انرژی ها 

مـی رود. هدر 
معنویـت  بـا  عدالـت  بایـد  رابعـًا: 
عجیـن شـود، عدالـت بـدون معنویـت 
تنهـا بـه بـدن و نیازهـای بدنـی افـراد 
بـه  ظلمـی  خـود  ایـن  و  دارد  توجـه 

اسـت.  مظلـوم  بشـریت 
خامسـًا: هرکس قصـد احیای عدالت 
درون  را  عدالـت  بایـد  دارد،  اجتماعـی 
خویـش محقـق کند. عدالتی که در سـه 

حـوزه باورهـا، صفات و رفتارهاسـت.

رفتـار اخاقـی نیسـت، بلکه در سـه سـاحت 
باورهـا، صفـات و رفتارهـا می تـوان عدالـت 

را تصـور کرد. 

در تفکر اسـامی عدالتخواهـان ابتدا عدالت 
فطـری میـان باورهـا، ملـکات و رفتارهـا را 
درون خویـش محقـق می سـازند و سـپس 

بـرای تحقـق آن در جامعـه می کوشـد.

شـرایط  در  عدالتخواهـی  الزامـات 
کرونـا

عدالـت درمفهـوم غربـی، ناکارآمـدی خـود را 
در بحـران کرونـا بروز داد که در شـماره های 
گذشـته بـه آن پرداختـه شـد. لکـن ناظـر به 
تحقـق عدالـت در جامعـه ایرانـی اسـامی 

بایـد بـه چنـد نکتـه توجه شـود:

نگـری  جامـع  اصـل  طبـق  اواًل: 
را  عدالـت  تأمیـن  انسـان،  بـه  نسـبت 
در  تبعیـض  رفـع  بـه  محـدود  نبایـد 
دانسـت.  سـامت  یـا  معیشـت  حـوزه 
تحصیلـی  معنـوی،  سـاحتهای  بایـد 
و آموزشـی، امنیـت و ثبـات شـغلی و 

باشـد. مدنظـر  نیـز  اجتماعـی 
عدالـت  تأمیـن  مسـئولیت  ثانیـًا: 
فقـط بـر عهـده گروهـی از مسـئولین، 
بـه  بلکـه  نیسـت.  تشـکلها  یـا  نهادهـا 
حکـم فطری بـودن عدالتخواهـی، تمام 
اقشـار مـردم و دسـتگاههای حاکمیـت 

بایـد در ایـن امـر فعـال شـوند.
بـا عقانیـت  را  بایـد عدالـت  ثالثـًا: 

طبقـه ی اشـرافِی رژیم هـای طاغوتـی بودنـد 
و هیـچ تفاوتـی بـا آن هـا نداشـتند. زندگـی 
این طـور  مارکسیسـتی  کشـورهای  سـران 
آنجـا  در  جدیـدی  اشـراف  طبقـه ی  بـود. 
وجـود داشـت کـه بـا معیارهـای حزبـی و 
آمـده  کار  روی  خودشـان  خـاص  سیاسـِی 
بـود؛  برخـوردار  امکانـات  از همـه ی  و  بـود 
مـردم هـم در فقـر و تهی دسـتی و بدبختـی 
این گونـه  بنابرایـن،  می  کردنـد.  زندگـی 
از  و  بـود  خواهـد  بـی دوام  عدالت طلبـی 
طریـق درسـِت خـودش منحـرف و ریاکارانـه 
و دروغیـن خواهـد بود. تفکر لیبرالیسـم نیز 
بـا محوریـت ثروت و سـرمایه، فاصلـه میان 
سـرمایه داران و دیگران را بیشـتر سـاخت...

بـه مبـدأ  اعتقـاد  افـراد  اگـر  ازسـوی دیگـر 
و معـاد، تجسـم اعمـال نداشـته باشـند و 
عدالـت خواهـی را مقدمـه ای بـرای ظهـور 
در  عـدل«  »َحکـم  همچـون  الهـی  اسـماء 
هسـتی نبیننـد، بـرای تحقـق عدالـت مجبور 
بـه قهـر و غلبـه در جامعـه خواهیـم شـد 
و افـراد هـم بـه ریـاکاری، فریـب و فـرار از 

می شـوند. متوسـل  مسـئولیت 

رابطه عدالت درونی و بیرونی

مبنـای مهـم دیگـر تفکـر اسـامی آن اسـت 
کـه عدالـت اجتماعـی زمانی تحقـق می یابد 
کـه افـراد در درون خویـش ملکـه عدالـت را 
محقـق کـرده باشـند. عدالـت در مقابـل ظلم 
اسـت. گنـاه، شـهوترانی، توجـه افراطـی بـه 
حالـت  از  را  او  حیـات  و  انسـان  مادیـات 
اعتـدال فطـری خـارج می کند. عدالـت ابتدا 
در درون انسـان تحقـق می یابـد و سـپس به 

جریـان جامعـه سـریان می یابـد. 

ازسـوی دیگـر، عدالت درونی نیـز منحصر به 

عدالـت اجتماعـی زمانـی تحقق 
درون  در  افـراد  کـه  می یابـد 
خویـش ملکـه عدالـت را محقق 

کـرده باشـند. 

عدالـت  احیـای  قصـد  هرکـس 
عدالـت  بایـد  دارد،  اجتماعـی 
کنـد.  محقـق  خویـش  درون  را 
حـوزه  سـه  در  کـه  عدالتـی 
باورهـا، صفـات و رفتارهاسـت.



http://www.manaatt.ir
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