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 مقدمه

هـای اخيـر در غـرب طور جـدی در دهـه از جمله مباحثى است كه بـه» كاهش آسيب جرم«

و روسـپى. مطرح شده است و مصـرف مـواد الكلـى از با گسترش مواد مخدر گـری برخـى

عنوان واقعيتى اجتماعى پـذيرفتبهانديشمندان غربى به اين فكر افتادند كه بايد اين امور را 

كنندگان، درصـدد كـاهش عواقـب وخـيم آن بـرای شـخصو جای سـركوب مصـرفو به

.جامعه بر آمد

طور مثال بـر طبـق آمـاربه. مصرف مواد مخدر در بسياری از جوامع گسترش يافته است

بو) 9.4(%ميليـون22در آمريكا حـدود 2002در سال  . دنـدمبـتال بـه مصـرف مـواد مخـدر

با توجه بـه عواقـب وخـيم،در چنين وضعيتى. همچنين مصرف مواد الكلى رو به رشد است

و بيمار بىی مصرف مواد مخدر از جمله ابتال به ويروس ايـدز رويـه هـای ناشـى از مصـرف

مى مواد ناسالم الكلى بايد چاره .)Kristina, 2005: 1-5(شد ای انديشيده

در هدف از كاهش آسيب سو های جرم بـار ناشـىو زيانءغرب اين است كه پيامدهای

و مواد مخدر به كمترين ميزان تقليل يابد از مصرف بى های از شـيوه هـدفايـن. رويه الكل

مى گوناگونى از جمله حفظ سـالمتى مصـرف بخـواهيم يـا نخـواهيم. شـود كنندگان محقـق

و مواد مخدر بخشى از واقعيت و-ناخوشنودكننده- های مصرف الكل  جوامع فعلـى اسـت

و اقــدامات پــيش ــا وجــود همــه تــدابير و كيفــری بــه ب و از جملــه گيرانــه داليــل گونــاگون

رو، كـاهش از ايـن.گونه جرايم امكان مقابله كامـل بـا آن وجـود نـدارد بودن اين آپارتمانى

حسـاب گامى بسيار مهم در راستای سالمتى عمومى بـه،گونه جرايم های ناشى از اين آسيب

به. آيدىم به كاهش آسيب جرم و ايمن منظور استفاده سالم ويژه تر برای افرادی است كـه تر

ممكن است ناتوان باشند يا دوست نداشته باشـند كـه از عواقـب مصـرف آن اجتنـاب كننـد 

)2012: 2 Erica,(.

كنندگان مـواد پـذيرش مصـرف،از ديگر مبانى كاهش آسيب جرم در چنـين مـواردی

بهل يا روسپىمخدر يا الك و ارائه راه ها های مترتـب بـر هايى برای كاهش آسيب عنوان بيمار

مى ها از طريق ايجاد كيلنيك يكى از راه. آن است و نظارت  :2007(باشد های تركو كنترل

11 Erin,(ها از منظر سياست جنايى اسالم امـری ضـروری گونه پاسخ بررسى اين،در هرحال

مى. است در مبحث. شد تا اين مهم را تنها از منظر فقهى مورد بررسى قرار دهدكو اين مقاله
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مى،نخست و در مبحـث دوم مبانى فقهى اين رويكرد مورد واكاوی قـرار تـرين مهم،گيـرد

.مصاديق فقهى اين رويكرد مورد بررسى قرار خواهد گرفت

 بررسى فقهى مبانى كاهش آسيب جرم. مبحث اول

و عنـوان جديـدی در مباحـث جامعه1هش آسـيب جـرمكه عنوان كـا با وجود اين شـناختى

سـازد كـه معنـای نگاهى اجمالى به فقه اسالمى ما را با عناوينى آشـنا مـى،شناسى است جرم

مى.اين قاعده را در خود منطوی دارد توان داللت بـر ايـن اشاره به برخى از مبانى فقهى كه

.نمايد قاعده داشته باشد مفيد مى

١((���!�د�j ا 
� �

الضـرر االشـد«: قاعده مورد بحث با تعابير ديگری در كتب فقهى مطرح است؛ از جملـه

ج1359كاشف الغطـاء،(» گردد يزال بالضرر االخف؛ ضرر شديدتر با ضرر كمتر زايل مى :1ق،

ّش«،)26 مىاختيار أهون الشرين؛ چيزی كه ج1421مغنيـه،(» شـودر آن كمتر است، انتخاب ق،

ّش.يدفع أهون الشّرين اآلخر«،)6:368 مى،ر آن كمتر است؛ چيزی كه » كنـد ديگری را دفـع

بى( و هـو المرفـوع؛ ضـرر بزرگ«،)109:تا مرعشى نجفى، تـر مالحظـه يالحظ أعظم الّضـررين

مى مى و آن ضرر رفع تقـديم اعظـم الضـررين؛ ضـرر«،)224:ق1373خوانساری،(» گردد شود

ـــر بزرگ مى،ت ـــدم ـــوردی،(» شـــود مق ج1419بجن احتمـــال اخـــف المفســـدتين؛«،)1:241،

بى(» شدن چيزی كـه ضـرر آن كمتـر اسـت متحمل ج شـهيد اول، )19: 1418؛ عراقـى، 1:141 تـا،

تـر بـا ارتكـاب ضـرر يدفع اعظم الضررين بارتكاب أخفهما؛ ضـرر بزرگ«همچنين عبارات

ا؛ چيزی كه مفسده كمتر دارد تحتمل أخف المفسدتين لدفع أعظمهم«،»گردد كمتر دفع مى

ده(» گيرد برای دفع چيزی كه مفسده بيشتر دارد، انجام مى .)122: 1393آبادی، حاجى

» دفع افسد بـه فاسـد«همان تعبير،چه بيشتر متداول است هرچند در لسان فقهای اماميه آن

ج1405خوانســارى،(اســت ج1413؛ ســبزوارى،3:60ق، ؛ 1:181جق،1412؛ گلپايگــانى،15:103ق،

ج1415اراكى، ج1417؛ اشتهاردى، 1:227ق، ج1415؛ حكـيم، 266:ق1426؛ بحرانى، 4:310ق، :3ق،

1. harm reduction 
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مى؛توان گفت؛ ولى مى) 332 و معنای قاعده. كند عمده اين تعابير به يك معنا برگشت مفاد

و تحمـل آن و ضـرر، ارتكـاب و درجـه اين است كه به هنگام تعارض دو مفسـده كـه رتبـه

و مفسـده بزرگ و ضرر را دارد، بـرای رهـايى از ضـرر مى كمتری از فساد باشـد؛ تـر جـايز

و مفسـده بزرگ و بنابراين مورد قاعده جـايى اسـت كـه تنهـا راه رهـايى از ضـرر تـر، اجـرا

و گرنه اگر بتوان به طريقى صـحيح از هـر  و ضرر كمتری دارد ارتكاب امری باشد كه فساد

ده(جايى برای كاربرد اين قاعده نيست،د رهايى يافتدو فسا .)123: 1393آبادی، حاجى

ج1415يـزدی،(مسـتندات قرآنـى،برای قاعده فوق ده(و روايـى) 4:281ق، آبـادی، حـاجى

بـر اسـاس. دليل عقلى اسـت،ذكر شده است؛ ولى عمده دليل بر اين قاعده)130-133: 1393

ای دارای مفسده بوده؛ ولى مفسده يكى بيشتر باشـد، اگـر چـاره چه دو امر چنان،حكم عقل

كنـد كـه چيـزی كـه مفسـده كمتـر دارد، جز ارتكاب يكى از آنهـا نباشـد، عقـل حكـم مى

. ارتكاب يابد

عقـال در چنـين مـواردی ارتكـاب. سـيره عقالسـت،دليل ديگر بر ايـن قاعـده،همچنين

دليـل مسـتقل،كه سيره عقـال با توجه به اين. كنند چيزی كه مفسده كمتر دارد را انتخاب مى

مـورد تأييـد،برسد، بايد ديد آيا اين سـيره8نيست؛ بلكه الزم است به امضای معصومين

نشـانه تأييـد اسـت) منـع(بايد گفـت از آن جهـت كـه عـدم ردع. بوده است8معصومين

،ن نرسـيده اسـتردعـى از معصـومي،كـه در ايـن زمينـهو با عنايت به اين)1385:129صـدر،(

.گردد حجيت سيره عقال در انتخاب چيزی كه مفسده كمتر دارد، ثابت مى

و مستندات آن، در اين قسمت به تطبيق قاعده مذكور به بحـث پس از بيان مفهوم قاعده

كم. پـردازيم كردن آسيب جرم مـى حاضر؛ يعنى كم در در قاعـده كـردن آسـيب جـرم نيـز

مى برخى موارد دو امری وجود دارد باشـد؛ كه دارای مفسده است ولى مفسده يكـى بيشـتر

مى،گذار قانون،در نتيجه مناسـب اسـت. كنـد ارتكـاب امـر دارای مفسـده كمتـر را تجـويز

اسـتعمال مـواد،يكـى از مصـاديق بـارز ايـن قاعـده. مطلب را در ضمن مثالى توضيح دهـيم

مف. مخدر است سده دارد ولى با توجه بـه هر چند استعمال مواد مخدر برای شخصو جامعه

و از طرفـى رهاسـازی ايـن معتـادان،كه برای برخـى معتـادين اين تـرك آن ممكـن نيسـت

مىی موجب مفاسد بزرگتری همچون ابتال به بيمار و مسری مانند ايـدز شـود های خطرناك

را،نمايد؛ در نتيجه كه كل جامعه را تهديد مى  حـداقل نسـبت بـه كسـانى كـه-بايد اعتيـاد
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و بــا در اختيــاردادن بــه-قـدرت بــر تــرك ندارنـد عنوان يــك بيمـاری يــا آســيب پـذيرفت

و بـا دزهـای مشـخص، هـم از ابـتالی معتـادين بـه سرنگ و مواد مخدر سالم های بهداشتى

و هم ميزان مصرف آنها را كنترل بيماری راكرها جلوگيری كرد و جلو اعتياد بيشتر آنـان د

ال. گرفت حل برمبنـای حـل مشـكل جامعـه بـر اسـاس زم است كه اين راهتوجه به اين نكته

مى واقعيت و البته .ديده صورت گيـرد سيبآتواند با حفظ مسئوليت فرد های اجتماعى است

و نـه بيمـاری او در ايـنمى،به بيان ديگر از تـوان بـا تحفـظ بـر مجرميـت فـرد گونـه مـوارد

،ديگـر عبـارتبـه. بهـره بـرد،ه اسـتهای ديگر كه متضمن سالمت بيشتر احاد جامعـ پاسخ

و البته با جرم تواند با تحفظ بر جرم استفاده از اين قاعده مى زدايى عملـى كـه بودن در قانون

.صورت گيرد،از جمله مباحث مهم سياست جنايى است

:در اين زمينه بيان نكاتى ضروری است

مى،مفسده در اين قاعده) الف باشد؛ بنابراين در اعمال اعم از مفسده به شخصو جامعه

و برای تشخيص اين كه كدام امر مفسده بيشتر دارد، هـر دو مفسـده بايـد در نظـر اين قاعده

مى طور كلى مفسده گرفته شود؛ ولى به و جامعه را تهديد كند؛ ای كه برای كل جامعه است

. تر از مفسده بر شخص است بزرگ

و مفاسـد واقعـى هسـتند،ماحكـا،طبق نظـر بسـياری از فقهـای اماميـه)ب تـابع مصـالح

اگــر،در صـورتى اســت كــه انجـام آن مفســده دارد؛ بنــابراين،تحــريم)417: 1423سـبحانى،(

و موقعيت به ای است كـه يكـى از دو امـر بايـد گونه مفسده عملى كمتر از عمل ديگر باشد

آن انجام گيرد، مصلحت اقتضا مى شو،چه مفسده كمتر دارد كند كه .دانجام

شد چنان)ج از» دفع افسد به فاسد«قاعده،كه قبًال اشاره در صورتى است كـه مـا ناچـار

چه بتوان راه سومى را انتخـاب كـرد كـه دار باشيم؛ ولى چنان ارتكاب يكى از دو امر مفسده

و مفسده،در آن .رسد ای وجود ندارد، نوبت به اين قاعده نمى هيچ فساد

د)د و بايد توجه داشت كه از يدگاه شريعت اسالم برخى مفاسد آن قـدر بـزرگ اسـت

و به تعبيری مى هـيچ،توان گفـت آثار مخرب بر شخصو جامعه دارد كه قابل تبديل نيست

و برای جلـوگيری از مفسـده مفسده ای باالتر از آن نيست تا بتوان آن را به رسميت شناخت

را بزرگ در غـرب،» هـارم ريداكشـن«ح در يكى از موارد مطر،برای نمونه. پذيرفت تر آن

طور مثـال بـا بـه. های بيشتر اسـت ها برای جلوگيری از برخى آسيب رسانى به روسپى خدمت
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ــان بــه انــواع بيمــاری در اختيــار قــرار هــای آميزشــى دادن وســايل جلــوگيری، از ابــتالی آن

مى جلوگيری به و پـذير وجه قابل عمل زنا به هيچ،ولى از ديدگاه اسالم. آيد عمل ش نيسـت

از،انگيزتر است؛ در نتيجـه های جسمانى بسيار مفسدهی اين عمل از بيمار هـارم«ايـن مـوارد

و مفاسـد مطـرح،دليل اين مطلب. پذيرش فقها نيست قابل» ريداكشن اين است كـه مصـالح

و مفاسد اخـروی  و مفاسد دنيايى نيست بلكه شامل مصالح در اسالم صرفاً منحصر به مصالح

و غايى انسان نيز مى هر،شود؛ زيرا هدف نهايى و و قرب الهى است رسيدن به كمال انسانى

بـه تعبيـری در نگـرش. انگيـز باشـد، مـورد نهـى قـرار گرفتـه اسـت چه در اين زمينه مفسده

و ناگسستنى دارند، به و آخرت رابطه عميق در گونه اسالمى، دنيا ای كه مصالح دنيـوی تنهـا

و سعادت و سعادت ابـدی در آخـرت بـدون نظـم راستای زندگى اخروی قابل تفسير است

و رفتار سالم در دنيا امكان .)128: 1391جمعى از نويسندگان،(پذير نيست صحيح

تـوان از بـاب مباحث متعددی در فقـه وجـود دارد كـه بـه هـيچ عنـوان نمى اين باره، در

در. ارتكاب آن را تجويز نمـود» كردن آسيب جرمكم« تشـخيص مسـائل،ايـن در حقيقـت

و مادی صورت نمى افسد گيرد؛ بلكه بايد معيارهـای اخـروی كـه بودن با معيار صرفاً دنيايى

ازبه. تأثيرگذار در تكامل انسان است، نيز مدنظر گرفته شود طور مثال در اسـتفتائات زيـادی

نا شـود؟ توانـد مرتكـب اسـتم فقها سؤال شده است كه كسى كه زمينه ازدواج ندارد، آيا مى

كننـد؛ زيـرا مفسـده اسـتمنا از جهـت تـأثير در كمـال عمده فقها چنين چيزی را تجـويز نمى

ای كمتـر از زنـا استمنا مفسـده،باشد؛ هر چند در نگاه ظاهری انسانى كمتر از مفسده زنا نمى

فرد را به امور ديگری همچون مداومت در خواندن قرآن، شـركت،فقها در اين موارد. دارد

و خطابه، توسل به اهلدر مج و الس وعظ و جـديّت در8طهـارت بيـت عصـمت تـالش

و ورزش مسـتمر نصـيحت مى و معارف و كسب علوم قسـمت، leader.ir:ك.ر(كننـد تحصيل

و آن ايـن اسـت كـه در فـرض البته تذكر نكته؛)استفتائات ای ظريـف خـالى از فايـده نيسـت

و عـدم اسـتفاده از وسـايل-مضـاعفآن انگـاری جرم،شيوع اين رفتار شنيع در جامعه زنـا

. نمايد امری دور از مذاق شارع نمى- بهداشتى در ارتكاب اين جرم

 \�5ی( اه()٢

به از جمله قواعدی كه مى مطـرح نمـود،» كاهش آسـيب جـرم«عنوان مبنای توان آن را
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؛ مفـاد ايـن قاعده تقديم اهم در موارد تزاحم بـين دو حكـم اسـت. است» تقديم اهم«قاعده

تـر را مقـدم حكـم مهـم،اين است كه در صورتى كه دو حكم تزاحم كنـد، مكلـف،قاعده

تـزاحم. تمانع دو حكم در مقـام امتثـال اسـت: تزاحم«: در معنای تزاحم آمده است. كند مى

عـدم امكـان. عدم امكان جمع بين دو حكم در مقـام امتثـال از بـاب اتفـاق:عبارت است از

آنجمع يا به جهت  كه غالـب چنان- دو در مقام عمل است عدم توانايى مكلّف به جمع بين

»دوو يا به جهت قيام دليل خـارجى بـر عـدم اراده جمـع بـين آن- موارد تزاحم چنين است

ج1426جمعى از پژوهشگران زير نظر هاشمى شاهرودى،( .)2:456ق،

و قاعده تقديم اهم و بيـان مـى وت قائل شدهتفا،البته برخى بين قاعده تزاحم : دارنـد اند

و« دو فرق بين قاعده تزاحم و مهـم ايـن اسـت كـه در تـزاحم ممكـن اسـت بـين قاعده اهم

ب و مهـم كـه در موضـوعشرواجب مساوی باشد، دو،خالف قاعـده اهـم اهميـت يكـى از

ج1425سيفى،(» متزاحم اخذ شده است ه قاعـد،كـه روشـن اسـت به هر حال چنان.)3:186ق،

مكلـف،تقديم اهم يكى از مصاديق قاعده تزاحم است كه در صورت اهميت يـك طـرف

.دهد آن را انجام مى

؛ مرعشـى 298:ق1403سـيورى حلّـى،(انـد فقها در ابواب مختلف به اين قاعده اسـتناد كـرده

ج1406نجفى، ج1413؛ سبزوارى، 1:124ق، بى.10:222ق، ج؛ شيرازى، هورترين ولـى مشـ)6:36 تا،

دخول در مكان غصبى برای نجات غريـق يـا لمـس: مصاديق اين قاعده عبارت است از

و يـا تشـريح بـدن ميّـ بدن ت مسـلمان در نامحرم برای معالجه در صورت ضرورت پزشكى

.موارد خاص

مى شهيد مطهری اين قاعده را جلوه آن ای از قواعد حاكم بر قوانين متغير اسـالم و دانـد

مىرا يكى از جه ؛دهد، معرفى كـرده اسـت اتى كه به اسالم امكان انطباق با مقتضيات زمان

او ناشى از يـكتادستوربا اين توضيح كه اسالم به پيروان خود اعالم كرده است كه همه

و از طرف ديگر در خود اسالم درجـه اهميـت مصـ لح بيـان شـدهاسلسله مصالح عاليه است

درى اسالم را در زمينـهاين جهت، كار كارشناسان واقع. است هايى كـه مصـالح گونـاگونى

مى،آيند خالف جهت يكديگر پديد مى گونـه اسالم اجازه داده است كه در اين. كند آسان

و با توجه به راهنمـايى كارشناسان اسالمى درجه اهميت مصلحت،موارد هـايى ها را بسنجند

فقهـا ايـن قاعـده را بـه نـام. كنندتر را انتخاب هاى مهم كه خود اسالم كرده است، مصلحت
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و مهم« بى(نامندمى» اهم ج مطهری، .)19:122 تا،

:ق1424بهبهانى،(باشد عمده مستند اين قاعده نيز به تصريح بسياری از فقها حكم عقل مى

و حتى اجماع.)17 نيز در اين زمينه اسـتناد شـده اسـت) ادله اربعه(هرچند به آيات، روايات

.اين تحقيق خارج است ظرفيتكه بررسى آن از)141:ق1413شيرازى،(

مى» كاهش آسيب جرم«برخى مصاديق،بايد گفت » تقديم اهـم«توان بر مبنای قاعده را

 مسـائل،در ايـن. توضيح مطلب در معتادين مواد مخدر قابل بحث است. قابل توجيه دانست

اهميت دارد؛ ولى از طـرف- انگاری اعتياد در فرض جرم- از يك طرف مجازات معتادين

های مسری همچون ايدز از اهميت بيشتری برخـورداری حفظ سالمت جامعه از بيمار،ديگر

و به و آن را بر صرفبَتَ است؛ در نتيجه بايد به فكر سالمت معتادين ع آن سالمت جامعه بود

و مجازات ويژه نسبت به كسانى كه قدرت بر ترك نداربه؛مجازات معتادين مقدم داشت ند

ويژه كه امروزه ثابت شده است كه بسياری از معتادين بـه چنان.آنان غالباً بازدارندگى ندارد

و يا تن دادن بـه زنان در راستای تامين مواد مخدر به ارتكاب جرايم ديگری همچون سرقت

و مجازات اين بديهى است جرم. ورندآ روابط جنسى روی مى ،گونه معتـادان انگاری صرف

و جلوی اين كاری چندان از پيش نمى را برد گونه تهديدات نسبت به سالمت آحـاد جامعـه

مى،در نقطه مقابل. گيرد نمى در توجه به رويكرد موضوع بحث ايـن مقالـه اسـت كـه توانـد

.های اجتماعى موثر باشد كاهش آسيب

:ر تطبيق بحث حاضر با قاعده تقديم اهم نكات ذيل قابل توجه استد

در. تشخيص اهم با توجه به مكاتب مختلف متفاوت اسـت) الف توضـيح يكـى از فقهـا

ترجيح حق اهم بـر حـق مهـم در مـوارد تـزاحم«: دارد اين زمينه قابل توجه است كه بيان مى

و عقاليى است كه تمام انسان و جوامع حقوق يك اصل عقلى و مسـلكو-ها تابع هر دين

ــتند ــه هس ــى ك و-مكتب ــه ــورد توج مى آن را م ــرار ــل ق ــد عم ــد. دهن ــه كني ــما مالحظ ش

مى دموكراسى و كرامـت ذاتـى انسـان صـحبت كننـد، هاى معروف دنيا كـه از حقـوق بشـر

مى،ها را در برابر موضوعاتى كه به نظرشان اهـم اسـت چگونه انسان نظيـر حفـظ.كننـد فـدا

و كسـى هـم نمى و امثال اينها و يا مصالح ملّى و كشور و خاك ت ذاتـى كرامـ: گويـد آب

و ايـن تشـخيص. انسان مخدوش شده است و مهم است ،پس آنچه مهم است تشخيص اهم

مى تابع جهان عِرق ملّى .)78:ق1429آبادى، منتظرى نجف(» باشد بينى، فرهنگو يا
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بايد توجه داشت كه در مكتب اسالم برای تشخيص اهم بايد مذاق شارع را در نظـر)ب

از. داشت نه سليقه اشخاص چيزهايى كه بايد به آن تأكيد كرد اين است كـه شـناخت يكى

و آن و مهم بايد بـر حسـب مـذاق شـرع و اهم و مفاسد چـه مـا از لسـان ادلـه شـارع مصالح

و نه بر حسب سـليقه فهميده ايم كه شارع مقدس به بعضى از امور اهتمام بيشتری دارد، باشد

ق حاصل اين.و استحسانات ذهنى ما اعـده بـا فقيـه بـر طبـق مـذاق شـرع كه شناخت مصاديق

و عقل بشری  .) 501:ق1425مكارم شيرازى،(است نه بر اساس استحسانات

و،اهميـت. های شناخت اهم، ارتكاز متشرعه است يكى از راه،همچنين از دليـل شـرعى

و خـوردن درهمـى ربـا باشـد شـود؛ ماننـد اين ارتكاز فهميده مى در. كـه امـر دايـر بـين زنـا

مى صورت اين تـر اسـت؛ شود؛ زيرا در ارتكاز متشرعه اين است كه دومـى مهم دومى مقدم

و شـبه آن؛ ولـى،هرچند در روايات داريم كه درهمى از ربا گناهش بيشتر از هفتاد زناسـت

مى متشرعه آن را حمل بـر بـيم بى(كننـد دادن ،تـوان گفـت در حقيقـت مى) 145: تـا شـيرازى،

.ی تحصيل مذاق شارع استارتكاز متشرعه يكى از راهها

بودن بر اساس مذاق شريعت ولو از طريق در بحث حاضر نيز بايد تشخيص اهم،بنابراين

هـارم«طور كه در تطبيق قاعده دفع افسـد بـه فاسـد بـر قاعـده همان. مرتكزات متشرعه باشد

از،نيز گذشت، در برخى موارد» ريداكشن تشخيص اهم از مذاق شـريعت متفـاوت بـا اهـم

و صرفاً مادی است به،طور نمونهبه. بعد ظاهری هيچ وجه از نظر شرع عمل اشخاص روسپى

دری اهميت بيشتری حتى از بيمار،باشد؛ زيرا حفظ عفت قابل توجيه نمى های مهلـك دارد؛

ها بـرای جلـوگيری از ابـتالی آنـان بـه توان به هيچ صورت با حمايـت از روسـپى نتيجه نمى

.آنان صحه گذاشتبيماری، بر كار 

حـق:اند به سه دسته تقسيم كرده،كه ممكن است با هم تزاحم نمايدرا حقوقى،فقها)ج

، حق حق اّهللاٰ و حقوقى كه هم جنبه و هم جنبـه حـق الناس در تقـديم ايـن. الناسـى اللهى دارد

و تشخيص اهم قواعد خاصى حـاكم اسـت  ج1425سـيفى،(حقوق بر يكديگر ،3:196-300(.

ب .حث حاضر نيز بايد به اين قواعد توجه شوددر

)+�?< �kورت(ا�Okار)٣

. بيان كرد، از باب اضطرار اسـت» كردن آسيب جرمكم«توان برای يكى از مبانى كه مى
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ــر ــا اســاسب ــن مبن مى،در برخــى حــاالت،اي ــه ضــرورت اقتضــا ــد كــه ب جای برخــورد كن

كم سركوب و كردن آسيب گرايانه با جرمى، در صدد .ضررهای ناشى از آن جرم برآييم ها

مى،بسياری از فقها و مهم استثنای حالـت،برخى. دانند برگشت اضطرار را به قاعده اهم

و تقديم اهم دانسته دليل داخل ضرورت را به ج1427ايروانـى،(انـد شدن آن در باب تزاحم ق،

اين بيان كه يكـى از مـواردبا؛اضطرار را از مصاديق قاعده تقديم اهم دانسته،برخى)2:310

و ضـرر كمتـر تقديم اهم اين است كه مضطر به ارتكاب يكى از محظورين، آن كـه اشـكال

بى(شود دارد را مرتكب مى در يكى از فقهـا نيـز مباح.)197:تا شيرازی، شـدن امـور ممنـوع را

سـازد؛مىامور ممنوع را مباح،گونه تعليل نموده است كه حالت ضرورت حال اضطرار اين

و مهـم باشـد، اهـم مقـدم مى صـافى گلپايگـانى،(شـود زيرا هنگامى كه امر داير مدار بين اهـم

.)9:177ج،1427

،كه روشن شد، اضطرار يكى از مصـاديق قاعـده تقـديم اهـم اسـت؛ در نتيجـه چنان

مى گفتار قبلى در اين مباحث مى.آيد جا نيز  تـوان در تطبيق اين قاعـده بـا بحـث اعتيـاد

كه گاه به حذف فيزيكى- گفت در مقايسه بين دو گونه پاسخ به اعتياد از كيفر مداری

مدارانـه يـا كنترلـى هـای نظـارتى درمـان اسـخپو- دهـد فرد از جامعه هم رضـايت مى

ها تـرجيح گونـه پاسـخ اين،های دسـته دوم غيركيفری به سبب محضورات كمتر پاسـخ

. بيشتری دارند

F(>�.<	 �1ه�& 

،قبل از بررسـى مفـاد ايـن قاعـده. ده مصلحت يكى از قواعد اختالفى بين فقها استقاع

الزم است تذكر دهيم كه قاعده مصـلحت كـه در فقـه اماميـه مطـرح شـده اسـت بـا قاعـده

و نبايـد ايـن دو بـا هـم كه در فقه اهل» مصالح مرسله« سنت مطرح گرديـده متفـاوت اسـت

در نـزد اهـل»لهمصالح مرس«قاعده. اشتباه گرفته شود سـنت هـر مصـلحتى اسـت كـه نصـى

ج1424قنـدهاری،(خصوص اعتبار آن يا الغـای اعتبـار آن وارد نشـده اسـت  فقهـای)2:146،

.)44-41:ق1419شيرازی،(اند اماميه اين قاعده را به اين گستردگى نپذيرفته

قاعـده سـؤال اين بارهدر. اختالف نظر وجود دارد،كه گذشت در مورد اين قاعده چنان

دليـل اين است كه آيا مصلحت در نظام اسالمى، مسـوغ ارتكـاب محرمـات اوليـه اسـت بـه
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يعنـى اگـر؛)267:ق1426بحرانـى،(قاعده حكومت مصلحت نظام بر احكـام اولـى، يـا خيـر؟

و نظام اسالمى نباشد، آيـا  حرمت چيزی كه حكم اولى آن حرمت است، به مصلحت جامعه

ب،مصلحت نظام مىموجب  شود؟ رداشتن حكم اولى آن چيز

: برای اين قاعده دو تفسير شده است

و بقـای حكومـت آنهـا تفسير نخست؛ جهـت بـه قـدرت و صـالح ؛رسـيدن افـراد عـادل

مصلحت در اين است كه برخى از محرمات اولى جايز شـود؛ در مقابـل شـر زيـادی كـه از

.آيد فقدان آنان بوجود مى

د كه محرمات را از باب دفع افسـد بـه فاسـد مرتكـب شـود تفسير دوم؛ حاكم اجازه دار

.)268: همو(

در شرايط خاصى ممكن است مصلحت اقتضا نمايد كه برخـى،بر اساس مفاد اين قاعده

و شرايط خاص در اين امـر دخيـل اسـت،در حقيقت. محرمات تجويز گردد و مكان . زمان

و مكان بر مصالح و،احكاميكى از فقها در تبيين تأثير زمان و فروش خـون به حرمت خريد

زم؛حرمت شطرنج مثال زده هاى گذشته همه فقهـا حكـم بـه تحـريمنابا اين توضيح كه در

و فروش خون انسان مى زيـرا هـيچ مصـلحتى در آن نبـود، بلكـه منبـع انـواع؛كردنـد خريد

و مادى محسوب مى نجـات شد ولى امروز با گذشت زمان، خون انسان عامل مفاسد معنوى

و نيازمندان به عمل جراحى(بسيارى از مردم  بنـابراين.شـود از چنگال مرگمى) مجروحان

در. خون، همان خون است؛ ولى مفسده، تبديل به مصلحت مهّمى شده اسـت بـديهى اسـت

و فروش خون نمى اين . تواند حرام باشد؛ يعنى مالك حكم تغييـر يافتـه اسـت صورت خريد

به هرگاه در زمان،همچنين و عاّمـۀ يا مكان خاّصى شطرنج عنوان آلت قمار محسوب نشـود

مفاسد قمار بر آن مترتـب نيسـت،مردم آن را ورزش فكرى بدانند، به يقين در چنين فرضى

.از آن برداشـته شـده اسـت،عنـوان كلّـى قمـار كـه داراى مفاسـدى اسـت:و به تعبير ديگر

ش(بنابراين دليلى ندارد كه حرام باشد .)279: 1427يرازی، مكارم

ه؛ قاعـده شـده اسـت از جملـه؛ قاعـده عنـاوين ثانويـوارد ادله فراوانى برای ايـن قاعـده

ال و حرج؛ حكم عقل بتقديم اهّم؛ قاعده دفع افسد بفاسد؛ نقـش زمـان تزاحم؛ قاعده الضرر

.)271: 1426بحرانى،(و مكان در اجتهاد؛ حكم والئى 

مى محدودهبررسى تفصيلى اين مطلب از تـوان گفـت تحقيق حاضر خارج اسـت؛ ولـى
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و مبنای مستقلى برای بحث حاضر باشـد؛ زيـرا برگشـت نمى،كه قاعده مصلحت تواند دليل

و يا برگشـت آن بـه» تقديم اهم«و» دفع افسد به فاسد«آن يا به قاعده  است كه قبًال گذشت

قا. حكم حكومتى است كه در گفتار بعدی خواهد آمد ،عـده بـا بحـث اعتيـاددر تطبيق اين

و درمان مداری(در مقايسه بين دو گونه پاسخ به اعتياد:توان گفت مى بـا توجـه) سزاگرايى

و نيز با عنايت به كاستى به اسالم های فراوانـى هراسى شديدی كه امروزه در دنيا وجود دارد

و سالم وری سازی بسـترهای اجتمـاعى بـرا كه در اهتمام حكومت به بحث تربيت افراد شـد

و درمـان مصـلحت در پاسـخدبـدون ترديـ،كمال افراد وجود دارد مـداری های غيركيفـری

ب .تر نيز هستند ها انسانى گونه پاسخ كه اين ويژههاست

G(��	�C+ )C+ 

به حكم حكومتى را مى در. عنوان يكى از مبانى بحث حاضر مورد بررسى قـرار داد توان

.سپس به تطبيق آن با بحث حاضر بپردازيم،شويم ابتدا الزم است با اين حكم آشنا

الشرايط در شرايط خاصو اسـتثنايى حكمى است كه حاكم شرع جامع،حكم حكومتى

مى به و اتكاى به قواعد كلى فقه اعالم و با استناد و؛كند طور موقت البته بايـد تمـام جوانـب

م و و مفاسد گوناگون توسط كارشناسان مربوطه سنجيده و سپس حاكم مصالح الحظه شود

و در حقيقت مى حكم حكـومتى، متقـوم بـه حاكميـت اسـالمى: توان گفت شرع حكم كند

بى(» است نه شخص حاكم ج منتطری، و ماننـد احكـام الزم،احكام حكومتى) 3:185 تا، االجرا

ج1421 عميد زنجانى،(ثابت شريعت داراى اعتبار است  .) 2:225ق،

كـه مسـتقل از احكـامت حكم حكومتى از احكام ثانوی است يـا اينكه ماهي اين بارهدر

ثانوی است، اختالف وجود دارد؛ ولى عمده فقها قائل بـه ايـن هسـتند كـه حكـم حكـومتى 

ج1421؛ عميد زنجانى، 216:ق1427مكارم شيرازى،(ماهيتى جدا از احكام ثانوی است  .) 2:224ق،

ثا،در حقيقت و و حكـم واليـى امـر مسـتقل از فتواسـت فتوی شامل حكم اولى نوی اسـت

ج( بى3:436 خويى، و ممكن است حكـم حكـومتى در مـورد حكـم اولـى يـا) 192:تا، تبريزی،

حكــم حكــومتى در راســتای اجــرای احكــام اوليــه ماننــد.)165: 1425حــائری،(ثــانوی باشــد

و تشـكيالت ارتـشو ماننـد آن و رانندگى كـه همگـى]اسـت[ مقّررات مربوط به گذرنامه

و]و[براى برقرارى نظم جامعه كه وجوب آن از احكام اّوليه اسالم اسـت  توّسـط حكومـت
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و حكم حكومتى در راستاى اجراى احكام ثانويه مانند زير نظر حاكم اسالمى وضع مى شود

.)215: 1427مكارم شيرازی،(» استفاده از مواد مخّدر

و برخى از تفاوت از ها بين احكام حكومتى : احكام ثانوی عبارتند

قلمرو احكام ثانوى محدود است به عناوين ثانوى؛ اما احكام حكـومتى در قلمـرو) الف

و محدود به عناوين خاصى نيست و جامعه است و مفاسد مربوط به حكومت .مصالح

و تشـخيص هـر)ب تشخيص موضوع در احكام ثانوى بـه مكلـف واگـذار شـده اسـت

و مفسـده ملزمـۀ-تشخيص موضوع احكام حكومتى مكلفى معتبر است؛ اما يعنـى مصـلحت

و جامعه .بر عهدc حاكم شرع است-مربوط به حكومت

معنـا كـه مصـدر آن ذات حكم ثانوى همانند حكم اولى مجعول شارع است؛ به ايـن)ج

و بـه7يـا يكـى از ائمـه9عنوان شارع يا رسول خدا مقدس خداوند است به عنوان اخبـار

7يا يكى از ائمه9ده شارع مقدس؛ اما احكام حكومتى از سوى رسول خداكشف از ارا

بهو در عصر غيبت از سوى فقيه جامع مى شرايط و مدير جامعـه صـادر شـود نـه عنوان حاكم

و يا اخبار از اراده شارع مقدس به هرچند از آن جهـت كـه شـارع بـه او اجـازه؛عنوان شارع

جمعـى از مؤلفـان،( حكومتى را بـه خداونـد نسـبت دادتوان حكم حكم حكومتى را داده، مى

ج بى .)28:121 تا،

يكى از نكات قابل ذكر در حكم حكومتى اين است كه حكم حكومتى ممكن اسـت از

و معصومين در ايـن مـوارد بايـد دقـت داشـت كـه حكـم. صادر شده باشد8ناحيه پيامبر

لنكرانـى،(اط حكم شرعى واقع گردد تواند يكى از ادله استنب صادرشده توسط معصومين نمى

و بـه تشـخيص)26:ق1429 و وابسـته بـه شـرايط خـاص ؛ زيرا حكم حكومتى حكمى متغيـر

حضور ندارد، حكـم7در زمان غيبت كه معصوم.)103:ق1429منتظری،(حاكم وقت است

برخى فقها يكـى از مصـاديق،عنوان مثالبه. گيرد حكومتى توسط ولى فقيه صورت مى

مكـارم شـيرازی،و 124: 1423خمينـى،(انـد حكومتى را فتوای مرحوم شيرازی ذكر كرده حكم

1422 :498(.

اين است كـه هـر چنـد حكـم،نكته ديگری كه در مورد حكم حكومتى بايد دقت شود

و ولى فقيه مى و مطلـق حكومتى به دست حاكم العنـان باشد؛ اما ولى فقيه در اعمال آن آزاد

تــرين شـرط حكــم مهم. صـدور حكـم حكــومتى شـرايطى وجـود داردنيسـت؛ بلكـه بــرای 
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دو شـرط را مطـرح،برخى در اين زمينـه. باشد حكومتى اقتضای مصلحت عموم مسلمين مى

به،كه شرط نخست اين. اند نموده ای باشـد كـه از مصـلحت گونـه مصلحت حكم حكـومتى

مقبـول عقاليـى باشــد راه احـراز آن از طـرق،كـه شـرط دوم اين. حكـم اولـى بـاالتر باشـد

.)690: 1425خلخالى،(

و شرايط آن، تطبيق آن را بر بحـث حاضـر و تبيين ماهيت پس از معرفى حكم حكومتى

مىپى» كردن آسيب جرمكم«يعنى  .كنيم گيری

و فراگيرتـرين مبنـا بـرای بحـث حاضـر،رسـد به نظـر مـى همـين مبنـای حكـم،بهتـرين

و دفـعيتحكومتى است؛ زيرا از يك طرف محدود های ديگر مبانى همچـون تقـديم اهـم

و از طرف ديگر ولـى فقيـه در عصـر(تشـخيص آن بـا حـاكم شـرع،افسد به فاسد را ندارد

كه) غيبت مى به-با توجه به اشرافى كه دارد-است را خوبى توانـد مصـالح جامعـه اسـالمى

.تشخيص دهد

مثًال در مبنـای دفـع.د داشتهايى وجو در ديگر مبانى محدوديت،كه توضيح مطلب اين

و يكـى مفسـده بيشـتر  افسد به فاسد منحصر به مواردی بود كه دو مفسده وجود داشته باشد

و مبنای اضـطرار منحصـر بـه،چنينهم. داشته باشد مبنای تقديم اهم منحصر به موارد تزاحم

ايـن عمده شـرطى كـه وجـود دارد،باشد؛ ولى در مبنای حكم حكومتى حالت ضرورت مى

مى،بنابراين.است كه مصلحت جامعه اسالمى اقتضا نمايد تـر توانـد وسـيع دامنـه شـمول آن

گيری بايد مصلحت عمـوم جامعـه اسـالمى ولى فقيه در تصميم،كه گذشت البته چنان؛باشد

و تشخيص مصلحت با روش مقبول عقاليـى باشـد در بـا توجـه بـه اين. را در نظر بگيرد كـه

سهمورد ولى فقيه شرا و تقوا وجود دارد؛ ضريب خطـا بسـيار پـايين يط گانه عدالت، اجتهاد

مى،كه آيد؛ عالوه بر اين مى تواند در اين زمينه با متخصصين امر مشورت كند ولى فقيه

و تفويض كند در.و حتى برخى از مراحل آن را به متخصصين واگذار شبيه چيزی كـه

و مجمع تشخيص مصلحت عنوان نهاد مشورتى رهبـری در ايـنبه قوانين ما وجود دارد

.است زمينه

مى،اين مبنا براساس كم هر جا مصلحت عموم جامعه اقتضا كنـد، كـردن تـوان درصـدد

،كـه گذشـت، احكـام حكـومتى البتـه چنان؛های معقول برآمـد های جرم از راه شيوه آسيب

و مشروط به شرايط خاصو وجود مصلحت مى .باشد موقت است
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 بررسى فقهى مصاديق كاهش آسيب جرم.مبحث دوم

اينك به بررسى برخـى مصـاديق در ايـن» كاهش آسيب جرم«پس از بيان مبانى فقهى برای

،شـده در غـرب پرداختـه ابتدا به بررسى سه مصـداق مطـرح،در اين زمينه. پردازيم زمينه مى

.كنيم سپس برخى مصاديق ديگر را پيگيری مى

 ��ب ��� ��ا� 	�اوا)١
. شـرب خمـر اسـت،در غـرب» كردن آسيب جرمكم«از مصاديق مطرح در بحث يكى

و عـوارض بيشـتر الكـل در امـان بماننـد، بـا كه معتادين به شرب خمر از آسـيب برای اين ها

را بـه آنـان-همچون ارائه شراب اسـتاندارد-پذيرش مصرف الكل از سوی آنان، خدماتى 

را كنند تا آسيب ارائه مى مصرف مشروبات الكلـى،در دين اسالم. كنندكمتر های اين جرم

و هرگـز قابـل پـذيرش نيسـت كـه انسـان در حالـت  كه مسكر است از محرمات الهى است

و،اما در يك مورد در فقه. كندعادی آن را مصرف  جواز مصرف الكل مطرح شـده اسـت

و معالجه است . آن هم در مقام درمان

از. در مقام عالج بين فقها اختالف است در مورد نوشيدن خمر،كه توضيح اين بسـياری

مى،فقها ج1413شـهيد ثـانى،(دانند آن را با شرايطى جايز ؛ كـابلى، 190: 1404؛ خمينـى، 12:129،

ج1410حلى،(ندندا برخى شرب خمر را حتى برای مداوا جايز نمى،در مقابل.)209: 1426 ،3:

ما،دليل اين ديدگاه)126 ج1407طوسـى،(روايت حلبى:نندرواياتى است كـه از آن)9:114،

ج1413عالمـه حلـى،(تعبير به صحيحه شده است  كلينـى،(عمـارو روايـت معاويـة بـن)8:357،

ج1407 و جـوازدهكرقائلين به جواز، روايات را حمل بر مبالغه در حرمت خمر.)6:414، اند

) از بـاب تقـديم اهـم(دليل لزوم حفظ نفسبهشرب خمر را در مقام تداوی با تحقق شرايط 

ج1403اردبيلـى،(انـد جايز دانسته عمـده شـرايط جـواز شـرب عبـارت اسـت از در) 11:322،

به معرض هالك و انحصار مداوا به شرب خمر بودن البتـه؛)72: 1428شـيرازی،(خاطر مريضى

ت پزشكى چنين موردی كه اند كه در حال حاضر با پيشرف برخى اين اشكال را مطرح نموده

مى،مداوا ج1423بصری بحرانى،(رسد منحصر در خمر باشد، بعيد به نظر ،6:379(.

در،به هرحال مصرف مشروبات الكلى اين بارهشايد تنها مصداق مرتبط به بحث حاضر

و  باشد كه در مواردی كه از نظر علم پزشكى مصرف خمر برای نجات جان بيمار ضـروری
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مراكـز بهداشـتى، بـرای كـاهش» كـردن آسـيب جـرمكم«بـر اسـاس قاعـده،تمنحصر اس

نمـوده- با عوارض كـم-عوارض ناشى از مصرف خمر، خود اقدام به تهيه خمر استاندارد 

های احتمـالى ناشـى از مصـرف الكـل ناسـالمو در اختيار بيمـاران قـرار دهنـد تـا از آسـيب

.جلوگيری شود

 ا���1د)٢

،ايـن قاعـده بـر مبنـای. اعتياد است» كردن آسيب جرمكم«رح در قاعده يكى از مصاديق مط

عنوان بيمـار، مصـرف مـواد در مورد معتادينى كه اميد به ترك آنان نيسـت؛ بـا پـذيرش آنـان بـه

و با اقداماتى همچون پخش سرنگ ساماندهى مى و توزيـع شود ُد های بهداشـتى زهـای مـواد بـا

ب كنترل و تشديد اعتيادشان جلوگيریی يمارشده، از ابتال ايشان به . شودمى هايى همچون ايدز

و بسـياری از فقهـا،از منظر فقهى ،مصرف مواد مخدر به دليل ضرر به بدن حـرام اسـت

بى(اند فتوا به حرمت داده بى54: تـا لنكرانـى، ج، منتظـری، بى 2:271 تـا، ؛ سـبحانى، 167: تـا؛ حـائری،

، 1427خويى،(دانند جايز نمى،و برخى آن را بنابر احوط)8:2459ج، 1419؛ زنجانى، 494: 1429

.)287:تا بى

از جمله در مقام درمان در صـورت. اند فقها در مواردی آن را جايز دانسته،با اين وجود

بى(ضرورت  ج تبريزی، و همچنين در مـواردی كـه تـرك آن بـرای معتـاد ممكـن)5:331 تـا،

و موجب هالكت ج1427مكارم شيرازی،(وی گردد نباشد ،1:161(.

در با توجه فتاوای فقها مى به بارهتوان گفت ويژه نسبت به معتادينى كـه اميـد موارد جواز

هـایی گسـترش بيمار ماننـدهای اعتيـاد، جلـوگيری از آسـيب بـرای،به ترك آنـان نيسـت

و يا حكم حكومتى جهت مصالح عمومى ،، قاعده مورد بحثخطرناك بر مبنای تقديم اهم

مى،بنابراين. قابل طرح است شود كه با شناسايى معتادين توسط مراكز متصدی امر، پيشنهاد

و كسانى كه نسبت بـه،رود افرادی كه احتمال ترك در مورد آنها مى به مراكز ترك اعتياد

.رود، مطابق قاعده حاضر با آنها رفتار شود آنان اميد ترك نمى

٣(3�+ 4�;� l5!� از ز �

مى» كردن آسيب جـرمكم«بحث،كه گذشت چنان رخ وقتـى مطـرح شـود كـه جرمـى
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كم،داده مى،ها كردن آسيب برای و تبعات آن اقداماتى انجام يكـى از مصـاديق. گردد آثار

های مقاربتىی ها به بيمار كه روسپى برای اين. هاست ساماندهى روسپى،شده در غرب مطرح

های حاصل از ايـن انحـراف جلو آسيب بارداریارائه وسايل جلوگيری از گرفتار نشوند، با 

.شود اجتماعى گرفته مى

زنا يكى از محرمات بزرگ است كه قرآن برای آن مجازات سـختى در نظـر،در اسالم

رساندن به كـانون زنا سبب آسيب. گرفته است؛ زيرا پيامدهای زنا در جامعه بسيار زياد است

جو،خانواده و از بـيندوری مى انـان از ازدواج علـت. شـود رفـتن امنيـت آرامـش اجتمـاعى

تشريع مجازات زنا اين است كه فسادهای فراوانى بر آن مترتب است؛ از جمله موجـب قتـل 

َ نفس، از بين ن و ترك تربيت اطفالبسَ رفتن .)637: 1406صدوق،(ها

اس،از ديدگاه آيات قرآن و نظام آفرينش و در واقعزنا بر خالف فطرت يـك نـوع،ت

مى انحراف در گرايش جنسى به اگر بنا باشد هـر انسـانى بـا هـر فـردی از جـنس. رود شمار

مخالفش كه بخواهد، بتواند آميزش داشته باشـد، مصـالح فراوانـى كـه بـر تشـكيل خـانواده 

مى مى و.رود تواند مترتب باشد، از بين پس برای حفظ مصالح مترتـب بـر تشـكيل خـانواده

بىدف و باری جنسـى، الزم اسـت كـه همـه افـراد جامعـه بـه اينع مفاسد مترتب بر گونـه بند

و منطقى گردن نهنـد محدوديت بـا توجـه بـه مفاسـد.)246: 1377مصـباح يـزدی،(های معقول

مى. يك از فقها حكم به تجويز زنا نداده است شمار اين عمل، هيچ بى :تـوان گفـت در واقـع

و بـر اسـاس آمـوزه مفاسد بيماریمفسده زنا باالتر از ،هـای دينـى های مترتب بـر آن اسـت

آن نمى و،شده چه در غرب مطرح توان در جامعه اسالمى پيـدا نمـود؛ زيـرا باعـث تأييـد آن

كـاهش«اما در همين بحث يك مورد را شايد بتوان از مصاديق قاعـده. شود ترويج فساد مى

مـورد بررسـى قـرار گرفتـه كـه آيـا كسـى كـه، ايـن مسـئلهدر فقه. دانست» آسيب جرم زنا

و بدين مىسبب باردار شده مرتكب جرم زنا شده است از تواند بـه دليـل آسـيب، های ناشـى

و حـرام اسـت؛ حمل از زنا، سقط جنين كند؟ توضيح اين كه سقط جنين از نظر اسالم جـرم

زن اما آيا در چنين موردی برای وارد و جـان زناكـار، مجـوز شدن آسيب كمتـر بـه حيثيـت

 سقط جنين وجود دارد؟

جـايز نيسـت؛ زيـرا،كـه ديـدگاه نخسـت اين:در اين زمينه دو ديدگاه فقهى وجود دارد

و فرزند تكوينى اسـت؛ بنـابراين تمـام احكـام فرزنـد مسـلمان بـر آن  ولدالزنا مسلمان است
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ايز اسـت؛جـ،كـه ديدگاه دوم اين. شود جز مواردی كه با دليل خارج شده است مترتب مى

و در ابـواب،داننـد كـه نطفـه زانـى زيرا فقها اين مطلب را جزو مسلمات مى حرمـت نـدارد

؛احتـرام نـدارد،اگـر قائـل شـويم كـه نطفـه زانـى. انـد مختلف فقهى بـه آن تمسـك كـرده

در گونه به ای كه مجوز اسقاط جنين حتى بعد از ولوج روح گردد، سـقط جـايز اسـت ولـى

و مهـم؛،در اين مورد،بنابراين.وجود دارد شمول اين مطلب اشكال امر داير است بين اهـم

و بـه و سـقط جنـين تـر اسـت حفـظ جـان مـادر مهـم،نظـر عـرف يعنى بين حفظ جان مادر

ج1413سبزواری،(مخصوصاً اگر بعد از توبه زانيه باشد  مى.)29:327ق، از اين مصداق را توان

ك» كردن آسيب جرمكم«مصاديق  ه در فقه مطرح گرديـده اسـت؛ زيـرا اوالً جرمـى دانست

و تبعاتى مترتب است،ثانياً؛ بر اين جرم) زنا( رخ داده است ؛)مانند خطر بر جان زانيـه(آثار

.اند سقط جنين را بر مبنای تقديم اهم، جايز دانسته،برخى از فقها،در نتيجه

جنـين مطـرح گرديـده موارد متعدد ديگری نيز در فقه بحث جواز يا عـدم جـواز سـقط

است؛ همچون موارد وجـود خطـر بـر زنـدگى مـادر در صـورت اسـتمرار حمـل، خطـر بـر 

و مشقت شـديد بـر مـادر، مـرگ جنـين، جنـين مبـتال بـه بيمـاری  سالمتى مادر، لزوم حرج

ج1424قندهاری،( و.)1:64، اين موارد خارج از بحث حاضـر اسـت؛ زيـرا جرمـى رخ نـداده

از خطرات مطرح آثار جرم نيست؛ بلكه بر اثـر يـك عنـوان ثـانونى حكـم سـقط جنـين شده

.عوض شده است

مى،بله بـه ايـن معنـا كـه؛باشـد يك مورد ديگر نيز متصـور اسـت كـه در آن زنـا جـايز

مى) حد زنا(مجازات  و آن هم در مـوارد اكـراه اسـت برداشته ج1407طوسـى،(شود ؛ 3:404،

ج1410طبرسى، ج1420؛ صيمری، 1:619، هـای چـون در موقعيـت،ولى در اين موارد.)4:311،

مـثًال معنـا. معناسـت بـى» كردن آسيب جرمكم«تطبيق آن با قاعده،گيرد خاص صورت مى

و جامعـه ،ندارد بگوييم هر كس بر زنا اكراه شد، برای جلوگيری از آسيب اين جرم بر وی

. تمهيداتى را برايش در نظر بگيريم

F(�	  ارد� دی����ر!�

انطبـاق بـا بحـث حاضـر شود كه در ظاهر شايد قابـل در ذيل به برخى مصاديق اشاره مى

و در بحث حاضر باشد؛ ولى اين .گنجد نمى گونه نيست
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شـايد تصـور شـود كـه ايـن مـورد. برای اجرای حد تا وضع حمـل زن بايـد صـبر كـرد

كا مى های محتمـل هش آسيب جرم باشد؛ زيرا با اين عمـل از آسـيبتواند يكى از مصاديق

اند كه اگـر در اجـرای حـد بـر زن ضـرری بـر بچـه فقها آورده. شود بر جنين جلوگيری مى

و غيـر  و گاهى از قبيل مريضـى باشد، گاهى ضرر سقط يا مرگ او هنگام شيرخوردن است

. شـودو مهـم تمسـكمىبرای عدم اجرای حد به قاعده اهـم،در صورت نخست. آن است

و از طرف سرعت،كه توضيح اين بخشيدن به اجرای حد مانند خود اجرای حد واجب است

و شـكى نيسـت كـه حفـظ جـان محتـرم از تـرك،ديگر حفظ جان محترم نيز واجب است

و تأخيرانداختن آن مهم َد سرعت در اجرای حد و معلوم است كه در ران امـر بـينوَ تر است

و اهم، اهم بر. مقدم است مهم و مجرد ترس بلكه الزم نيست علم به مرگ بچه حاصل شود

و اين مى جان بچه و هالكت واقع شـده اسـت، كفايـت گلپايگـانى،(كنـد كه در معرض تلف

ج1412 مى.)1:358، چنين مواردی در قاعده حاضر مندرج نباشـد؛ زيـرا مطـابق،رسد به نظر

آث اين قاعده نسبت به كاهش آسيب مىها، و تبعات خود جرم تمهيداتى اتخاذ شود؛ ولـى ار

و عوارضــى دارد؛ بنــابراين- نــه خــود جــرمو- در مــورد مــذكور، اجــرای مجــازات آثــار

. افتد مجازات تأخير مى

3ن)ب/�� ��� Oی"<- 

و اگـر كسـى ايـن كـار را انجـام دهـد،،حكم اولى تشريح جسد مسلمان حرمت اسـت

بحث شده اسـت كـه در شـرايطى،ان شده است؛ ولى در فقهمرتكب جنايت بر جنازه مسلم

انـد كـه در صـورتى كـه امكـان تشـريح بـدن اظهار داشته،فقها. شود اين حرمت برداشته مى

و اين نياز به آن شكل رفـع مى و نيازى به تشريح بدن مسلمان نباشد ؛شـود غيرمسلمانى باشد

نيالبته بدن غيرمسلمان و اگر آن را تشـريح شود بايـد بـدن مسـلمان رفع نمى،ازرا تشريح كنند،

بر بايد مسلمان مجهول،همچنين. كنند افـرادى. الهويـه مقـّدم بدارنـد مسلمان معلوم الهويه را

و مراجـع تقليـد(شان در ميان ديگران يك شخصيت اسالمى است كه شخصيت ) مثل علمـا

ت. بدن غير او را بر او مقّدم بدارند بى(زاحم است همه اينها مسئله باب ج مطهـری، .)21:291 تـا،

مى،همچنين دانند، ولى برای ابقـای برخى از فقها تشريح مسلمان را برای صرف تعليم حرام
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ج1413سـبزواری،(انـد مسلمان ديگر جايز دانسته مى.)29:337، شـود ايـن سـؤالى كـه مطـرح

قلمـداد كـرد؟ پاسـخ منفـى توان اين مورد را از مصاديق قاعده مورد بحـث است كه آيا مى

و جنايتى است كـه بـه خـاطر قاعـده است؛ زيرا در اين مورد خود تشريح ميت مسلمان جرم

و مهم در شرايطى مجاز شده است .اهم

3ر)ج�� :)
�� 

مى،يكى از گناهان بر طبق شـريعت اسـالم ولـى در شـرايط. باشـد لمـس بـدن نـامحرم

و مهـم دانسـتهبرخـى. ضرورت معالجه تجويز گرديده است انـد از فقهـا آن را از بـاب اهـم

بى( ج شيرازی، » كـردن آسـيب جـرمكم«توانـد از مصـاديق قاعـده اين مورد نيز نمى)2:55 تا،

و بحـث باشد؛ زيرا در اين مورد نيز خود عمل لمس به دليل مهمتری مجاز دانسته شده است

.كردن آسيب جرم مطرح نيست كم

بهگونه اين در پايان بايد گفت كه از و به دليـل اهميـت بيشـتر مصاديق كه ،عنوان ثانونى

نم فراوان است كه هيچ،كند حكم اولى تغيير مى .تواند از مصاديق بحث حاضر باشدىكدام

 گيری نتيجه

مى» كاهش آسيب جرم«برای.1 دفـع افسـد بـه«قاعده. توان يافت مبانى متعددی از فقه

مىدر صورت تحق» تقديم اهم«و» فاسد توانـد مبنـای برخـى از مـواردق شرايط آن،

. باشد» كاهش آسيب جرم«قاعد 

به» حكم حكومتى«.2 كم نيز كردن آسيب جـرم بـر مبنـای مصـالح ويژه در مواردی كه

مى. تواند در مواردی مبنای اين قاعده باشد جامعه است؛ مى رسـد بـا توجـه بـه به نظر

دف اين و قاعـده تقـديم اهـم كه حكم حكومتى مقيد به شرايط قاعده ع افسد بـه فاسـد

.نيست، اين مبنا دامنه فراگيرتری داشته باشد

و قاعده مصـلحت را نمى.3 تـوان قاعـده مسـتقل دانسـت بلكـه برگشـت قاعده اضطرار

.دو به يكى از مبانى ديگر است آن

كه در غرب مطرح است، بـر اسـاس فقـه» كاهش آسيب جرم«برخى مصاديق قاعده.4

آن قابل توجيه نمى و باشد؛ زيـرا برخـى از جـرايم همچـون زنـا چنـان مفسـده دارنـد
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آنازاجتناب از آنها قـدر دارای اهميـت اسـت كـه حتـى ابـتالی بـه ديدگاه شريعت

و حتى هالكت نمىی بدترين بيمار .گذاشتن بر آنان باشد تواند باعث صحه ها

مى» كاهش آسيب جرم«برخى از مصاديق برای قاعده.5 در را ابواب متعدد فقهـى توان

و تـرك يافت از جمله؛ كم  سـبب،كردن آسيب معتادينى كه قدرت بر ترك ندارند

مى از بين مواد مخـدر مصـرف- از باب ضرورت-شود يا در مقام معالجه رفتن آنها

و از باب ضـرورتكم،همچنين. كنند مى كردن آسيب از كسانى كه در مقام معالجه

مىو در صورت انحصار درمان،  مصـداق. شـوند مجبور به نوشيدن مشروبات الكلـى

و برخـى فقهـا بـدان قائـل شـده ديگر كه مى انـد، توان منطبق بر قاعده حاضر دانست

آن كردن آسيب سقط جنين حاصل از زناست برای كم و روانى ناشى از .های جانى



 137 به مواد مخدر يادبر اعتيدتاكباجرمىاجتماع هایيبكاهشآس يكردرويقو مصادىمبانىفقهىبررس

 كتابنامه

.حقمؤسسه در راه:، قمکتاب البیع،)ق1415( اراكى، محمدعلى.1

بن.2 جلـد،14، مجمE الفائدة والبرهان ف0 شرح إرشاد األذهـان،)ق1403( محمد اردبيلى، احمد

.دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه:قم،1ج 

على.3 .داراألسوة للطباعة والنشر:، تهرانمدارک العروة،)ق1417( پناه اشتهاردى،

ت،)ق1427( ايروانى، باقر.4 ،یجلد3،مهیدیة ف0 الفقه االستدالل0 علx المذهب الجعفریدروس

.مؤسسه الفقه للطباغه والنشر:قم،2ج

بن.5 للبجنـوردی، السـید(القواعـد الفقهیـة،)ق1419( آقا بـزرگ موسـوى بجنوردى، سيدحسن
قم1ج جلد،7،)حسن .نشر الهادی:،

.مكتبة فدك:، قمیةأسس النظام السیاس0 عنداإلمام،)ق1426( بحرانى، محمدسند.6

ــى، زيــن بصــرى.7 ــدين، محمــدامين بحران : ترجمــه،3ج،یجلــد7، کلمــة التقــوى،)ق1413( ال

.مطبعۀ مهر: سيدجواد وداعى، قم

مؤسسـة العالمـة الوحيـد:، قـممصـابیح الظـالم،)ق1424( محمـداكمل بهبهانى، محمـدباقر بـن.8

.البهبهانى

دارالصـديقة: قـم،األنواراإللهیـة-السـواد رسـالة فـ0 لـبس،)ق1425( علـى تبريزى، جـواد بـن.9

.8الشهيدة

بن.10 ب، صراط النجاة)تابى(على تبريزى، جواد .جاى،

و پژوهشـى امـام:قم، درسنامه فلسفه حقوق،)1391( جمعى از نويسندگان.11 مؤسسـه آموزشـى

.4خمينى

از.12 ق فرهنـگ فقـه مطـاب،)ق1426( زير نظر شاهرودى، سيدمحمودهاشمى پژوهشگرانجمعى
.8بيت مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل:قم،بیت مذهب اهل

مجله)تابى( جمعى از مؤلفان.13 مؤسسـه دائـرة المعـارف فقـه: قـم،)فارسـى(8بیت فقه اهل،

.8بيت اسالمى بر مذهب اهل



 1396 بهار، چهارمسال چهارم، شماره 138

ده.14 و داللـت«،)1393( آبادی، محمدعلى حاجى حقـوقى هـای بررسى قاعده دفع افسد به فاسد

آن جرم و:علـى بـای، تهـران حسـين:كوشـشبه،قواعد فقه0،»شناختى پژوهشـگاه فرهنـگ

.انديشه

و(الفتاوى المنتخبة،)تابى( حائرى، سيدكاظم حسينى.15 مجموعـة إجابـات فـ0 فقـه العبـادات
.دارالتفسير:، قم)المعامالت

و القیادة،)ق1425( حائرى، سيدكاظم.16 .دارالتفسير:، قمالمرجعیة

.دارالصفوة:، بيروتمنهاج الصالحین،)ق1415( محمدسعيد طباطبايىحكيم، سيد.17

:، قـمنضـد القواعـد الفقهيـة علـى مـذهب اإلماميـة،)ق1403( عبـداّهللاٰحلّى سيورى، مقداد بـن.18

.4اّهللاٰ مرعشى نجفى انتشارات كتابخانه آية

بنحلّى، ابن.19 بن ادريس، محمد 3، تـاوىالسـرائر الحـاوی لتحریـر الف،)ق1410( احمـد منصور

.دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه:قم،2ج،یجلد

بن.20 بنحلّى، عالمه، حسن 9، مختلف الشیعة ف0 أح"ام الشریعة،)ق1413( مطهر اسدى يوسف

.دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه:قم،2ج،یجلد

مجمــع انديشــه:قــم الحاکمیــة فــ0 اإلســالم،،)ق1425( خلخــالى، ســيدمحمدمهدى موســوى.21

.اسالمى

.سازمان تبليغات اسالمى:، تهرانزبدة األح"ام،)ق1404( اّهللاٰ موسوى خمينى، سيدروح.22

و نشر آثار امام خمينى:، تهرانوالیت فقیه،)ق1423(ــــــــــــــــــــــــــ.23 .4مؤسسه تنظيم

بن.24 :، قـمجـامE المـدارک فـ0 شـرح مختصـر النـافE،)ق1405( يوسـف خوانسارى، سيداحمد

.مؤسسه اسماعيليان

بن.25 المكتبـة:تهـران، رسـالة فـ0 قاعـدة نفـ0 الضـرر،)ق1373( محمدنجفى خوانسارى، موسى

.المحمدية

و،)ق1427(تبريـزى علـى جـواد بـنوموسوى خـويى، سيدابوالقاسـم.26  فقـه األعـذار الشـرعیة

.8ة الشهيدةدارالصديق:قم، المسائل الطبیة

مكتــب نشــر:، قــم1ج،یجلــد3، صــراط النجــاة،)ق1416(خــويى، سيدابوالقاســم موســوى.27

.المنتخب



 139 به مواد مخدر يادبر اعتيدتاكباجرمىاجتماع هایيبكاهشآس يكردرويقو مصادىمبانىفقهىبررس

مؤسسـه پژوهشـى:قـم،1ج،یجلـد25، کتاب نکاح،)ق1419(زنجانى، سيدموسى شبيرى.28

.پرداز راى

.انتشارات اميركبير:، تهرانفقه سیاسx،)ق1421(على عميدزنجانى، عباس.29

جع.30 و مفاسد«،)1381(فرساعدی، مجله»تبعيت احكام از مصالح ش8بیت فقه اهل، ،29.

.leader.ir: سايت رهبری، قسمت استفتائات، به آدرس.31

.7مؤسسه امام صادق:قم،3ج، رساله توضيح المسائل،)ق1429( سبحانى، جعفر.32

.مؤسسه المنار:، قماألح"ام مهذّب،)ق1413( سبزوارى، سيدعبداألعلى.33

بنشهيد.34 و الفوائد،)تابى( مكى اول، محمد قم1ج، القواعد .كتابفروشى مفيد:،

15،، مسـال� األفهـام إلـx تنقـیح شـرائE اإلسـالم)ق1413( علـى شهيد ثانى، زين الدين بـن.35

قم1ج،یجلد .مؤسسة المعارف اإلسالمية:،

، قمالمسائل الطبیة،)ق1428(شيرازى، سيدصادق حسينى.36 .8ياس الزهراء:،

.7مؤسسه امام رضا:، بيروتالفقه، القواعد الفقهیة،)ق1413(شيرازى، سيدمحمد حسينى.37

و النشر9، مركز الرسول األعظمالفقه، القانون،)ق1419(ـــــــــــــــــــــــ.38 .للتحقيق

و األجوبة،)تابى(ـــــــــــــــــــــــ.39 .جا، بىاثنا عشر رسالة- األسئلة

انتشــارات مدرســة اإلمــام علــى:قــم، بحــوث فقهیــة هامــة،)ق1422( ارمشــيرازى، ناصــر مكــ.40

.7طالب أبى بن

انتشارات مدرسـة اإلمـام علـى:قم، کتاب البیع-أنوار الفقاهة،)ق1425(ـــــــــــــــــــــــ.41

.7طالب أبى بن

م:، قـم2ج،یجلد3، استفتاءات جدیـد،)ق1427(ـــــــــــــــــــــــ.42 درسـه امـام انتشـارات

.7طالب ابى على بن

بن:، قمالمعارف فقه مقارن دائرةـــــــــــــــــــــــ.43 .7طالب ابى انتشارات مدرسه امام على

على صافى.44 .گنج عرفان:، قمالوثقx ذخیرة العقبى ف0 شرح العروة،)ق1427( گلپايگانى،

مؤسسه انتشـارات:، قم)ةالحلقة الثانی(دروس ف0 علم االصول،)1385( صدر، سيدمحمدباقر.45

.دارالعلم

بن.46 .انتشارات كلمة الحق:قم، الشرائع علل،)ق1415(على صدوق، محمد



 1396 بهار، چهارمسال چهارم، شماره 140

بن.47 ،یجلـد4، اإلسـالم غایة المـرام فـ0 شـرح شـرائE،)ق1420()حسين(حسن صيمرى، مفلح

.دارالهادی:بيروت،1ج

بن طبرسى، امين.48 ، بـین أئمـة السـلفالمؤتلـف مـن المختلـف،)ق1410( حسـن اإلسالم، فضل

.مجمع البحوث اإلسالمية:مشهد

دفتـر انتشـارات: قـم،1ج،یجلـد6، الخـالف،)ق1407( حسـن طوسى ابوجعفر، محمـد بـن.49

.اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه

.دارالكتب اإلسالمية:، تهران4ج،یجلد10، تهذیب األح"امـــــــــــــــــــــــ.50

ال ضرر،)ق1418( الدين عراقى، آقا ضياء.51 انتشـارات دفتـر تبليغـات اسـالمى:، قـم1ج، قاعدة

.حوزه علميه قم

و مسائل طبیة،)ق1424(قندهارى، محمدآصف محسنى.52 انتشـارات دفتـر تبليغـات:قـم،الفقه

.اسالمى حوزه علميه قم

 محمـدمؤسسـه مرحـوم: كويـت،المسائل المستحدثة،)ق1426( كابلى، محمد اسحاق فياض.53

.رفيع حسين

بن كاشف.54 بن الغطاء، محمدحسين ،1ج،یجلـد5، تحريـر المجلـة،)ق1359( محمدرضـا على

.المكتبة المرتضوية:نجف اشرف

دارالكتــب:، تهــران4ج،یجلــد8، ال"ــاف0،)ق1407( يعقــوب كلينــى ابــوجعفر، محمــد بــن.55

.اإلسالمية

ج،یجلـد3، أح"ام الحدود الدر المنضود ف0،)ق1412( گلپايگانى، سيدمحمدرضا موسوى.56

قم1 .دارالقرآن الكريم:،

و بیمــاران،)1385(موحـدى لنكرانــى، محمدفاضــل.57 مركــز فقــى ائمــه:، قـماح"ـام پزشــ"ان

.8اطهار

ـــ.58 و؛تفصــیل الشــریعة،)ق1429(ــــــــــــــــــــــ ــاء المــوات، المشــترکات الغصــب، إحی
.8مركز فقهى ائمه اطهار:قم، اللقطة

علىسيفى ماز.59 : قـم، مبان0 الفقه الفعال ف0 القواعـد الفقهیـة األساسـیة،)ق1425(اكبر ندرانى،

.دفتر انتشارات اسالمى



 141 به مواد مخدر يادبر اعتيدتاكباجرمىاجتماع هایيبكاهشآس يكردرويقو مصادىمبانىفقهىبررس

اّهللاٰ انتشـارات كتابخانـه آيـة: قـم، منهـاج المـؤمنین،)ق1406( الـدين نجفى، سيدشهاب مرعشى.60

.4مرعشى نجفى

و السـنة السـرقة علـx ضـوء،)1421(ـــــــــــــــــــــــ.61 اّهللاٰ العظمـى مكتبـة آيـت:، قـمالقـرآن

.4مرعشى نجفى

امــام پژوهشــى موسســه آموزشــى: قــم،، اخـالق در قــرآن)1377( يــزدی، محمــدتقى مصــباح.62

.4خمينى

و حقوق،)تابى( مطهرى، شهيد مرتضى.63 .انشارات صدرا:، قم)مجموعه آثار(فقه

قم2ج،یجلد7،6فقه اإلمام الصادق،)ق1421( مغنيه، محمدجواد.64 .ؤسسه انصاريانم:،

و حقوق انسان،)ق1429(على آبادى، حسيننجف منتظرى.65 xارغوان دانش:قم، ح"ومت دین.

و حقوق بشر مجازات، ـــــــــــــــــــــــ.66 xارغوان دانش:، قمهاى اسالم.

.ارغوان دانش:، قمرساله استفتاءات،)تابى(ـــــــــــــــــــــــ.67

.مؤسسه اسماعيليان:، قمالقرآن فقه،)ق1415( يزدى، محمد.68

69. Erin E. Bonar (2007), Effect Of Injecting Drug Users' Hiv Status On Treatment 

Providers' Acceptance Of Harm Reduction Interventions. August. 

70. Erica A. Hoffmann (2012), Predicting Use Of Alcohol Harm Reduction 

Strategies By College Student Drinkers. August. 

71. Kristina T.Philips (2005), Applying The Relapse Model To Harm Reduction: The 

Development And Evaluation Of The Harm Reduction Self- Efficacy 

Questionnaire.Desemer. 


