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حقوقـی و اخاقی به همراه داشـته باشـد که 
هـر کـدام در مقیاس هـای فـردی، اجتماعی، 
حکومتـی و بین المللـی، جامعـه جهانی را به 
نـوع و معنایـی تحـت تاثیر قـرار داده اسـت.
از  چـاره ای  حکومت هـا  جهـت  همیـن  بـه 
اولویـت دادن بـه ایـن پدیـده در چهـار حیطه 
سیاسـت گذاری، قانون گـذاری، اجـرا و نظارت 

ندارند. 
در کشـور مـا حکومت دینی بر اسـاس والیت 
بـه  و  می شـود  اداره  و  یافتـه  تکـون  فقیـه 
همیـن دلیـل بـرای به هنجار بودن سـاختارها 
و سـازوکارها، این چهار حیطه باید بر اسـاس 
ضوابـط و چارچوب هـای فقهی سـامان یابند. 
ایـن  تکلیفـی  و  وضعـی  احـکام  بـه  فقـه 
حیطه هـا از دو منظـر می پـردازد؛ اول حقـوق 
و تکالیـف افـراد و اشـخاص حقیقـی از حیث 
متصـدی و متولـی امـر بـودن و یـا از حیـث 
اقامت در کشـور اسـامی. دوم مسـئولیت ها 

دادن بـه سـامانه پزشـکی در درمـان بیمـاران 
کارایـی دارد و در بلنـد مـدت مصونیـت ایجاد 
نمی کنـد. تولیـد دارو نیـز تـا بـه حـال راه بـه 
جایی نبـرده و به عنوان راه کاری فوری مطرح 
نیسـت. به همین جهت واکسیناسـیون تنها 
چـاره  دولت هـا در مقابلـه بـا ایـن ویـروس و 
سـویه های متنـوع آن اسـت. آمارهـا از بـازار 
جهانـی واکسـن نشـان می دهـد تاکنـون ۱۱ 
میلیـارد و ۸۵۷ میلیـون دوز واکسـن توسـط 
کشـورهای جهان پیش خرید شـده اسـت3 که 
ایـن خـود بازگوکننده اهمیـت فوق العاده این 

اسـت. موضوع 
شـده  باعـث  کشـورها  مبـرم  و  فـوری  نیـاز 
در  گسـترده ای  پیامدهـای  واکسیناسـیون 
سیاسـی،  اقتصـادی،  امنیتـی،  حیطه هـای 

3- گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس، شــماره مسلســل: 

۱۷3۸2، تاریخ انتشــار: ۱399/۱۱/0۸.

بحـران کرونـا در دو بعـد تلفـات انسـانی و 
اقتصـادی وضعیـت بی سـابقه ای را رقـم زده 
اسـت. طبـق پیش بینـی صنـدوق بین المللی 
 202۵ تـا   2020 سـال های  فاصلـه  در  پـول 
شـیوع ویـروس کرونـا باعـث می شـود حدود 
22 تریلیـون دالر بـه اقتصـاد جهـان خسـارت 
بهداشـت  سـازمان  همچنیـن  شـود.۱  وارد 
جهانـی اعـام کـرده آمـار واقعی مـرگ و میر 
ناشـی از شـیوع کرونـا تاکنـون 2 تـا 3 برابـر 
آمـار رسـمی یعنـی بیـن ۶ تـا ۸ میلیـون نفر 

بوده اسـت. 2
دولت هـا بـرای مقابلـه با این شـرایط سـه راه 
در مقابـل خـود دارنـد؛ اعمـال محدودیت هـا، 
تولیـد دارو و واکسیناسـیون. راه اول  تنهـا 
انتقـال و فرصـت  بـرای کـم کـردن سـرعت 

۱- خبرگزاری فرانسه؛ 202۱/۱/2۶

2- خبرگزاری ایسنا؛ ۱400/3/۱؛ کد خبر: ۱400030۱002۱9

ــای  ــر چالش ه ــایل ب ــی اج نگاه

ــیون ــی واکسیناس فقه
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امـا حـل سـه مسـئله اساسـی فقهـی در این 
این کـه  اول  باشـد.  راه گشـا  می توانـد  بیـن 
حرمـت معاملـه بـا کشـورهای متخاصـم بـر 
اسـاس چـه مناطیسـت؟ دوم آیا نفی سـبیل 
بـه نحـو مطلـق مـورد نظـر شـارع اسـت یـا 
این کـه وابسـتگی های جزئی و یـا عمده ولی 
دوطرفـه از عمـوم این قاعده خارج می شـود؟ 
سـوم همانطـور کـه در فقـه شـریف تبییـن 
شـده دفـع مضـرت اولـی از جلـب منفعـت 
اسـت؛ امـا آیا جلـب منفعـت در مقیاس یک 
کشـور و نظـام نسـبت به دفع مضـرت از عده 
قلیلـی از مـردم بـاز هـم مرجـوح اسـت؟ این 
سـوال وقتـی مشـکل می شـود کـه از سـویی 
امـور هامـه از نظر شـارع مقـدس مانند حفظ 
نفـس و عـرض در طـرف مضـرت فـردی قـرار 
بگیـرد و از سـوی دیگـر یک منفعت عظیم در 
مقیـاس میلیون ها نفر مثل رشـد و گشـایش 

ملـی در اقتصـاد در طـرف دیگـر.
در مرحله واکسیناسـیون عمومی سـه سـوال 
مسـئولیت  اول  می شـود.  مطـرح  عمـده 
دولـت در قبـال آسـیب ها در افرادیسـت کـه 
بخاطـر  عمومـی  واکسیناسـیون  علـت  بـه 
بیماری هـای زمینـه ای و یـا بـدون آن، دچـار 
عـوارض جـدی می شـوند. تفـاوت این سـوال 
بـا آن چـه در مرحلـه مطالعات بالینـی مطرح 
شـد در ایـن اسـت که احتمـال ضرر بـه دلیل 
رعایـت دسـتورالعمل های تولیـد واکسـن بـه 
شـدت کاهـش پیـدا کـرده و عـرف جهانـی 
آنـرا می پذیـرد. همچنیـن قصـد متصـدی و 
دریافـت کننـده واکسـن بـر خـاف مرحلـه 
ایـن  در  بـود،  اعتبارسـنجی  کـه  مطالعاتـی 
اسـت. و عمومـی  فـردی  مرحله ایمن سـازی 
سـوال دیگر درباره رتبه بنـدی دریافت کنندگان 

واکسـن در شـرایط کمبـود اسـت. بـه طـور 
دقیق تـر اگـر جان عده ای وابسـته به واکسـن 
و یـا وسـایل درمانـی دیگـر باشـد آیـا ماکی 
بـرای اولویـت دادن گروه هـای مختلف وجود 
دارد یـا این کـه بایـد بـر اسـاس قرعـه عمـل 
کـرد؟ در صـورت وجـود ماک، آیـا انفع بودن 
بـه حـال جامعـه و دین معیار اسـت یا وجود 
خطـر بیشـتر بـرای فـرد و یـا بر اسـاس سـن 

بایـد اولویت بنـدی صـورت گیرد؟
حـل ایـن مسـائل و مسـائلی از ایـن دسـت 
کـه  اسـت  جانـب حاکمیـت  از  خواسـته ای 

از بـاب اضطـرار و عناویـن ثانویـه دیگـر و یـا 
حکـم حکومتـی می توانـد تـدارک کنـد.

ایـن رفت و برگشـت بین احـکام اولیه فردی، 
ضـرورت  بـر  عـاوه  حکومتـی  و  اجتماعـی 
روز آوری فقـه در حوزه هـای غیرفـردی، لـزوم 
ماحظـه همـه سـطوح را در اسـتنباط احکام 

نشـان می دهـد. 
سـوال دومی که در رابطه با آزمایشـات بالینی 
مطـرح می شـود وجـوب تشـویق و نیـز جـواز 
اجبـار یـا اغراء بـرای حاکمیت نسـبت به عده 
محـدودی از افـراد جامعـه اسـت در صـورت 
نبـود داوطلـب بـه میـزان کافـی و همچنیـن 
عـدم منع شـرعی آزمایش. قاعـده »الضرورات 
اقـدام  جـواز  می توانـد  المحظـورات«  تبیـح 
حاکمیـت را فراهـم کند و ضیق و سـعه دایره 
بـا توجـه بـه قاعـده »الضـرورات تتقـدر  آن 
بقدرهـا« مشـخص می شـود. یـک سـوال این 
اسـت کـه آیا تشـخیص اضطرار و جـواز دادن 
بـه عناوینـی کـه بـه طـور اولی حرام هسـتند 
یـک فرایند ضابطه پذیر اسـت تا بتـوان آنرا در 

شـرایط مختلـف بـه کار گرفت؟
ایـن مرحلـه  در  کـه  امـا مهم تریـن سـوالی 
مطـرح می شـود ایـن اسـت کـه در صـورت 
آسـیب دیـدن دریافت کننـدگان واکسـن آیـا 
ضمانـی متوجـه دولت می شـود؟ بیمه و اخذ 
برائـت دو راهـکار رایـج هسـتند امـا سـوال 
مبنایـی ایـن اسـت که آیا شـخصیت حقیقی 
بـه نـام حاکمیت اسـامی در قبـال صدماتی 
کـه بـدون قصـور و تقصیـر بـه جامعـه وارد 

می شـود ضامـن اسـت؟
مرحلـه بعـدی که در واکسیناسـیون سـواالت 
مهمـی را پیـش مـی آورد خریـد واکسـن از 
خـارج اسـت. معاملـه بـا کشـورهای خارجی 

اقتضائـات و پیامدهایـی دارد که از جمله آن 
ایجـاد وابسـتگی و سـبیل اسـت. همچنیـن 
تاثیـرات معاملـه بـا کشـورهای خارجـی در 
روز  علـم  و  تکنولـوژی  صنعـت،  اقتصـاد، 
کشـور قابـل توجـه اسـت. بـه ایـن معنـا کـه 
اگـر کشـور بـر روی واردات تمرکـز کند چرخه 
تولیـد واکسـن بـا تمـام مراتبـش دچـار خلل 
می شـود. در طـرف دیگـر امـا تاخیـر در خرید 
بـه بهانـه تولیـد در داخـل می توانـد منجـر به 

مـرگ و میـر و آسـیب های بیشـتر شـود.
ایـن سـواالت شـقوق و جزئیات زیـادی دارند 

و وظایـف نهادهـای حاکمیتی کـه در مراحل 
مصونیت بخشـی به جامعه، از تهیه واکسـن 
گرفتـه تـا مدیریت پیامدهای واکسیناسـیون 

دارند. حضـور 
موضوع شناسـی اولیـن قـدم اسـت کـه در آن 
بـا پیش داشـت فقـه، مطالعـات کارشناسـان 
ابعـاد  مرتبـط، مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و 
مختلـف موضوع با هـدف صورت بندی جامع 
مـورد  و  تمـام مسـائل، شناسـایی  و مفیـد 

پـردازش قـرار می گیـرد.
در قـدم بعـد مسـئله ها و محل هـای نـزاع به 
طـور دقیـق تعییـن می شـوند. قیـد مهـم در 
ایـن مرحلـه تعیین کننـده بودن سـوال فقهی 
در فرایند هـای اداره کشـور بـه طـور واقعـی 
اسـت. بـه عبـارت دیگـر طراحـی سـوال بایـد 
بـه گونـه ای باشـد کـه پاسـخ آن، جهت گیری 
و شـاخص های اصلـی متولیـان را در اتخـاذ 

تصمیـات و وضـع قوانیـن تعییـن کنـد.
فراینـد  مسـئله ها  شـدن  مشـخص  از  پـس 
بـا  آن  در  کـه  می شـود  آغـاز  حکم شناسـی 
اسـتفاده از ادلـه و قواعـد فقهیـه و بـا ماظه 
مقاصدالشـریعه، احـکام بـه دسـت می آینـد.
در ایـن شـماره از نشـریه منـاط بـه جنبه های 
فقهـی موضـوع واکسناسـیون پرداختـه شـده 
اسـت و در ادامـه بـه کلیتـی از مسـائل آن در 

مراحـل مختلف اشـاره می شـود.
در مرحلـه تولیـد واکسـن بـه ویـژه در فراینـد 
در  مهمـی  چالش هـای  بالینـی  آزمایشـات 
بعـد فـردی و حکومتـی پیش می آیـد. اولین 
مسـئله، جـواز شـرعی در معـرض قـرار دادن 
خـود بـرای بررسـی ایمنی زایـی و آسـیب زایی 
واکسـن توسـط نهادهـای بهداشـتی اسـت. 
بازتـاب این حکم تکلیفـی فردی، مجموعه ای 

سـطح  در  تکلیفـی  و  وضعـی  احـکام  از 
حاکمیـت را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. در 
فـرض عـدم جـواز، بایـد حتی االمـکان زمینـه 
انجـام آزمایش بـر روی غیرمسـلمانان فراهم 
تولیـد  امـکان  این صـورت  غیـر  در  و  شـود 
واکسـن در داخـل منتفـی خواهـد شـد. امـا 
همیـن پیامـد می توانـد مسـیر بررسـی حکم 
را از ابتـدا تغییـر دهـد. یعنـی مشـکاتی که 
به واسـطه عـدم تولید واکسـن در داخل برای 
کشـور و افـراد جامعـه پیـش می آیـد بـه تبع 
جـواز شـرعی دریافـت واکسـن را بـرای افـراد 
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کـه ملزومـات فقهـی در آن پشـتیبانی شـود. 
البتـه بررسـی فقهـی ایـن روندها بـه طور فی 
نفسـه هـم موضوعیـت پیـدا می کنـد؛ یعنـی 
تنهـا از طریـق شـرعی یـا مـورد امضای شـرع 
زمنیـه  پیـاده شـدن فقـه را می تـوان فراهـم 

کرد.
ایـن معنـا را در مورد سـاختارها نیـز می توان 
ماحظـه کـرد. یعنـی بـا اصـاح نهادهـا بـه 
نحـوی کـه پیـاده شـدن فقـه در روندهـای 
بـدون  و  خودبخـود  طـور  بـه  حاکمیتـی 
ناسـازگاری زمینه سـازی شـده و خـود نهادهـا 
نیـز از جهـت وضعی و تکلیفـی توقعات فقه 

را بـرآورده سـازند.
در پایـان بایـد گفت آن چه که توسـط اسـاتید 
در چنین بررسـی های فقهی محدودی صورت 
می گیـرد اگرچـه بـه تنهایی کفایـت همه نیاز 
را نمی کنـد امـا اصلی تریـن اتفاقی سـت کـه 
بایـد رخ دهـد و تکـرار شـود تا قـدم بعدی در 
اصاح روندها و سـاختارها مشـخص شـود. و 
تنهـا امـری که به طور قطعـی تضمین کننده 
تحقـق ایـن هـدف اسـت وجـود اراده ای قوی 
بـرای انجـام و درکـی صحیـح از واقعیت های 
کشـور اسـت که بحمداهلل حوزه علمیـه امروز 
و نسـل رشـیدش واجـد آن هسـتند. امید که 
خداوند در این مسـیر عزم راسـخ و ثبات قدم 
ارزانـی بفرمایـد تـا در سـایه عنایـت حضـرت 
حجـت ارواحنـا فـداه فـوق رغبـت تاش گران 

ایـن عرصه محقق شـود.

تـا زمانـی کـه در یـک رویکـرد کان تـر باقـی 
سـازوکارها در سیاسـت، اقتصـاد، فرهنـگ و 
... از نظـر فقهـی بازتعریـف و اصـاح نشـوند 
واکسیناسـیون هم به معنای واقعی از منظر 

فقـه سـامان نیافتـه اسـت.
ایـن لـزوم سـازگاری در دایـره ای وسـیع تر نیز 
مطـرح می شـود؛ بسـنده کـردن بـه روندهـا 
و  سـاختارها  کـه  زمانـی  تـا  سـازوکارها  و 
تشـکیات نهادها با فقه بیگانه باشـند کافی 
نخواهـد بـود. یعنـی اگـر نهادهـای حکومـت 
اسـامی فـارغ از فقـه تکـون یافتـه باشـند، 
فقهـی کـردن روندهـا اگـر منجـر به آشـفتگی 
و کژکارکردی هـای نـو نشـود در بهترین حالت 

بـه سـرانجام نخواهـد رسـید.
سـوال دوم این جـا مطـرح می شـود کـه چـه 
راه کار مشـخصی بـرای سـازگار کـردن روندهـا 
و سـاختارهای کشـور بـا فقـه وجـود دارد؟ در 
جـواب بایـد گفـت آن چـه بایـد انجـام بشـود 
کامـا مشـخص اسـت امـا آن چـه در پایـان 
محقـق خواهـد شـد را بـه سـختی می تـوان 

کـرد. پیش بینـی 
آنچـه در ایـن تـاش بـه دنبـال آن هسـتیم 
واکاوی  فقهـی،  سـویه های  تعییـن  یعنـی 
مـورد مسـئله ها  در  ارائـه حکـم  و  موضـوع 
شـروع کار اسـت. در قـدم بعـدی می بایسـت 
تمـام روندهـای حاکمیتـی کـه این پدیـده را 
تحـت تاثیـر قـرار می دهد طـوری سـامان داد 

حـوزه علمیـه بـه عنـوان علـت مبقیـه نظـام 
اسـامی بایـد برآورده سـازد. بـرای این منظور 
همانطـور کـه مبرهن اسـت عملیات رئیسـی 
در اسـتنباط یعنـی رجـوع بـه ادلـه احـکام، 
اسـتفاده از قواعـد فقهیـه و مقاصدالشـریعه 
ایـن  از  مسـائلی  پاسـخ گوی  این کـه  بـرای 
ایـن  نیـاز دارنـد.  بـه توسـعه  باشـند  قبیـل 
توسـعه عـاوه بـر گسـترش دامنـه شـمول 
اصـول، قواعـد و روش هـای موجـود، تولیـد 
روش هـای اسـتظهار از نصوص، ضـرب قواعد 
فقهـی و کشـف مقاصدالشـریعه جدیـد بـرای 
حکم شناسـی در موضوعـات نوپدیـد را هم در 

بـر می گیـرد.
همان طـور کـه در ابتـدا بیان شـد در ارتباط با 
واکسیناسـیون ایـن پاسـخ ها در چهـار حیطه 
اصلـی در حکمرانـی یعنـی سیاسـت گذاری، 
قانون گـذاری، اجـرا و نظـارت بـه کار گرفتـه 
مطـرح  اساسـی  سـوال  دو  امـا  می شـوند. 

می شـود؛ 
اول آیـا ایـن نـوع جسـتارهای فقهـی تمـام 
در  بایـد  فقاهـت  کـه سـازمان  پاسخی سـت 
در  دهـد؟  ارائـه  واکسیناسـیون  بـا  نسـبت 
جـواب بایـد گفـت بـا وجـود ایـن جواب هـا 
سیاسـت ها، قوانیـن، اجـرا و فراینـد نظـارت 
مخالفتـی بـا فقـه نخواهنـد داشـت. امـا بـا 
ایـن وجـود از آن جـا کـه ایـن پدیـده از دیگـر 
روندهـای حاکمیتی مجزا و مسـتقل نیسـت 
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احاکم واردات واکسن خارجی

آیت اهلل علی اکبر سیفی مازندرانی
استاد خارج فقه و اصول، رییس 
و موسس معهد االجتهاد الفعال

در کنــار تــراث گران ســنگ فقــه شــیعه، علمــای راســتین همــواره مامــن اهالــی شــریعت و علــوم آن و نیــز مرجــع تقویــم نظریــات 
و تســدید جــواب مســائل بوده انــد. در ایــن نوشــتار کــه ماحصــل اســتفاده از محضــر حضــرت آیــت اهلل ســیفی مازندرانــی اســت در 
قالــب پرســش و پاســخ های کوتــاه، بــه مســائل فقهــی خریــد واکســن از کشــورهای خارجــی و نیــز تولیــد آن در داخــل پرداختــه 
ــا کشــورهای متخاصــم و  ــه ب ــود معامل ــرار گرفــت شــرایط و قی ــن مجــال مــورد بررســی ق می شــود. ســوال محــوری کــه در ای
غیرمتخاصــم در شــرایط اضطــراری و عــادی اســت. همچنیــن احــکام فقهــی تزاحماتی که در شــرایط بحرانــی از این دســت متوجه 
حکومــت اســامی می شــود ماننــد حفــظ ســامت عامــه از طریــق خریــد واکســن و جریــان قاعــده نفــی ســبیل کفــار بــر مومنیــن 
و نیــز آســیب هایی کــه ممکــن اســت بــه اقتصــاد ملــی بــه جهــت وارد کــردن واکســن وارد شــود مــورد تدقیــق قــرار گرفــت. ضمن 
تشــکر از محضــر جنــاب اســتاد بــه جهــت وقتــی کــه در اختیــار ایــن گــروه قــرار دادنــد از درگاه الهــی عافیــت و طــول عمــر بــا عزت 

ایشــان و توفیــق اســتفاده بیشــتر اهالــی علــم از ایــن ســرمایه گرانمایــه را مســئلت داریــم.

ٍة«۱، خرید واکسـن از آنان،  ن ُقوَّ ٱسـَتَطعُتم مِّ
جایز نیسـت و چراکه خرید واکسـن، موجب 
تقویـت اقتصـادی و سیاسـی آنـان می گردد 

۱. انفال/60

معتنابـه عقایـی، همـان ظـن فقهی اسـت. 
اسـباب حصـول ایـن احتمـال نیـز هـر چـه 
باشـد)تجربه یـا نظـر علمـی یـا...(، تفاوتـی 

نـدارد.

شـرط دوم آن کـه مطابـق نظـر کارشناسـان، 
احتمـال آسـیب زایی در آن نباشـد. در ایـن 
شـرط، بـا وجـود احتمـال انـدک نیـز، پرهیز 
از واردات واکسـن، ضـروری بوده و خرید آن 

نیسـت. جایز 

بنابرایـن حتـی اگـر یکـی از دو شـرط فـوق 
حاصـل نباشـد، خرید واکسـن از کشـورهای 

غیرمتخاصـم نیـز جایـز نیسـت.

در مـورد کشـورهای متخاصـم، اگـر واکسـن 
آنـان دو شـرط مذکـور را نیـز دارا باشـند، بـه 
ـا  وْا َلُهـم مَّ دلیـل اطـاق آیـه شـریفه»َو َأِعـدُّ

کشـورهای  از  واکسـن  واردات  پرسـش: 
دارد؟ حکمـی  چـه  خارجـی 

پاسـخ: واردات واکسـن از کشورهای خارجی 
بر دو قسـم است:

متخاصـم،  کشـورهای  از  واکسـن  واردات 
ماننـد آمریـکا و برخـی کشـورهای اروپایـی

وادرات واکسـن از کشـورهای غیرمتخاصـم، 
دوسـت و هم پیمـان، ماننـد چیـن، روسـیه 

و... . 

دارد  عمومـی  شـرط  دو  واکسـن،   واردات 
و  متخاصـم  کشـورهای  میـان  آن ،  در  کـه 

نیسـت. تفاوتـی  غیرمتخاصـم 

نظـر  اسـاس  بـر  کـه  آن  نخسـت  شـرط 
بـر  واکسـن  آن  تأثیـر  در  کارشناسـان، 
عـاج بیمـاری، احتمـال معتنابـه عقائـی 
احتمـال  از  مقصـود  باشـد.  داشـته  وجـود 

شـرط  دو  واکسـن،   واردات 
کـه  آن  نخسـت  دارد؛  عمومـی 
کارشناسـان،  نظـر  اسـاس  بـر 
در تأثیـر آن واکسـن بـر عـاج 
معتنابـه  احتمـال  بیمـاری، 
عقائی وجود داشـته باشد. دوم 
آن کـه مطابـق نظر کارشناسـان، 
آن  در  آسـیب زایی  احتمـال 

نباشـد. 
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و امـر بـه شـیء، مقتضـی نهـی از ضـد۱ آن 
اسـت . امـر به اعـداد قوت، یعنی شـارع آن 
را واجـب فرمـوده ، بنابراین ایجـاد هر قدرتی 
علیـه دشـمنان، بـر مسـلمین واجب اسـت. 
امـر بـه اعـداد قـوت، موجب نهـی از ضد آن 
اسـت. ضـد ایـن امـر، عبـارت اسـت از هـر 
آن چـه کـه موجـب تقویت دشـمنان بشـود. 
واکسـن  خریـد  کـه  جایـی  آن  از  بنابرایـن 
تقویـت  موجـب  متخاصـم،  کشـورهای  از 
اقتصـادی و سیاسـی آنـان می گـردد، جایـز 

 . نیست

مالکیـت  دنیـا،  کنونـی  عـرف  در  پرسـش: 
واکسـن،  تولیدکننـده  شـرکت های  برخـی 
واکسـن  امـا  کشـور،  یـک  بـه  متعلـق 
تولیدشـده در کشـوری دیگـر و بـه نـام آن 
عرضـه می گـردد، حـال اگـر مالکیت شـرکت، 
متعلـق به کشـور متخاصـم و عرضه و تولید 
واکسـن متعلـق بـه کشـوری غیرمتخاصـم 
بـه  باشـد، حکـم خریـد واکسـن چیسـت؟ 
عنـوان نمونـه واکسـن آسـترازنکا2، متعلـق 

بــه  للمأمــور  المعانــد  مطلــق  معنــای  بــه  »ضــد«   .1

ــد  ــه معان ــور ب ــا مأم ــه ب ــزی ک ــی چی ــت، »ضد«یعن اس

ــه آن  ــه ب ــرک الشــیء اســت ک ــد« گاهــی ت اســت، »معان

ــودی  ــل وج ــد« فع ــی »معان ــام، گاه ــد ع ــد: ض می گوین

اســت کــه بــه آن می گوینــد: ضــد خــاص؛ البتــه هــر زمــان 

ــی از  ــی نه ــیء« مقتض ــه »ش ــر ب ــه ام ــود ک ــه می ش گفت

ضــد اســت، غالبــًا اذهــان بــه ســوی ضــد خــاص مــی رود، 

یعنــی انســان کمتــر بــه ضــد عــام توجــه پیــدا می کنــد. 

ــه شــیء نهــی  در میــان اصولییــن در مــورد اینکــه امــر ب

از ضــد عــام اســت و یــا ضــد خــاص، اختــاف می باشــد. 

ــل  ــر قائ ــده ای دیگ ــم و ع صاحــب فصــول، صاحــب معال

بــه ضــد عام)الفصــول الغروّيــة، ص٩٢، المعالــم فــي 

ــران  ــر و دیگ ــوم مظف ــن، ص٧٠ و٧٢( و مرح ــم الدي معال

ــی  ــه، ص304، ( و برخ ــول الفق ــد خاص)اص ــه ض ــل ب قائ

ــًا  ــه شــیء، مطلق ــر ب ــد ام ــت اهلل ســبحانی قائلن ــد آی مانن

مقتضــی نهــی از ضــد آن نیســت)الموجز فــی الصــول 

ــه، ج 1، ص:  ــي اصــول الفق ــيط ف ــه، ص56و57، الوس الفق

133و134(. در این جــا ظاهــر عبــارت اســتاد، ضــد خــاص 

اســت.

شــرکت  یــک   )AstraZeneca آسترازنکا)انگلیســی:   .2

بریتانیایی-ســوئدی  زیســت فناوری  و  داروســازی 

چندملیتــی اســت. ســتاد مرکــزی ایــن شــرکت در پردیــس 

پزشــکی کمبریــج در کمبریــج انگلیــس اســت. این شــرکت 

بـه کشـور انگلیس)کشـور متخاصـم( بـوده، 
امـا تولیـد و عرضـه آن در کشـورهای دیگـر 
نیـز انجـام می شـود، حـال حکـم خریـد این 

واکسـن از کشـور دیگـر چیسـت؟

کشـور  تقویـت  فـوق،  فـرض  در  پاسـخ: 
واکسـن  زیـرا  نمی کنـد،  صـدق  متخاصـم 
مسـتقیمًا از کشـوری غیرمتخاصم خریداری 
شـده و این کـه مالیکـت شـرکت تولیدکننده 
واکسـن، متعلـق به کشـور متخاصـم بوده و 
یـا بـه عنـوان مثـال مـواد اولیه از آن کشـور 
بـوده، بـرای حکـم بـه تحریم، کافی نیسـت.

دنیـا،  کشـورهای  از  دیگـر  برخـی  پرسـش: 
اقـدام  یکدیگـر،  بـا  مشـترک  صـورت  بـه 
ایـران  مثـًا  می کننـد.  واکسـن  تولیـد  بـه 
واکسـن  مشـترکًا  کوبـا،  کشـور  همـراه  بـه 
در  اگـر  کرده انـد.  تولیـد  را  »پاسـتوکووک« 
میان کشـورهای شـریک، برخـی متخاصم و 
برخـی دیگـر غیرمتخاصم با کشـور اسـامی 
باشـند، حکـم خریـد واکسـن چگونه اسـت؟

عنـوان  قطعـًا  فـرض،  ایـن  در  پاسـخ: 
تقویـت دشـمنان، صـادق اسـت، زیرا کشـور 
متخاصـم، مسـتقیمًا یک طـرف معامله قرار 
دارد، لـذا اگـر طرف دیگر نیز، کشـور دوسـت 
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بـا کشـور اسـامی بـه شـمار  و هم پیمـان 
بیایـد، در حکـم عـدم جـواز، تاثیـری نـدارد.

گونـه  دو  بـر  واکسـن  خریـد  پرسـش: 
تولیـد  ۱- خریـد واکسـن  صـورت می گیـرد؛ 
شـده)محصول نهایی( و 2- خرید واکسـن به 
همـراه تکنولـوژی تولیـد آن. در صورتـی کـه 
در میـان کشـورهای غیرمتخاصـم، برخـی به 
گونـه نخسـت و برخـی دیگـر بـه گونـه دوم، 
اقـدام بـه فـروش واکسـن کننـد، آیـا بـرای 
خریـد واکسـن، میـان ایـن دو گونـه ترجیح 

فقهـی وجـود دارد؟

پاسـخ: آری، خریـد واکسـن بـه گونـه دوم 
ترجیـح دارد. زیـرا با دسترسـی به تکونولوژی 
تقویـت  اسـامی  کشـور  واکسـن،  سـاخت 
از  و  یافتـه  افزایـش  داخلـی  تـوان  شـده، 

می گـردد.  نیـاز  بـی  واکسـن  واردات 

پرسـش: از سـویی تولیـد واکسـن داخلـی، 
نیازمنـد زمـان بوده و از سـوی دیگـر تا زمان 
تولیـد واکسـن داخلی، ممکن اسـت عده ای 
جـان خـود را بـر اثـر ابتا بـه بیمـاری کرونا 
از دسـت بدهنـد. بنابرایـن در کوتـاه مـدت، 
میـان حفظ سـامت افـراد جامعـه و تقویت 
تـوان ملـی، دوگانـه ای شـکل می گیـرد. در 
ایـن صـورت کدام یـک بـر دیگـری اولویـت 

دارد؟

افـراد،  پاسـخ: در صورتـی کـه حفـظ جـان 
متوقـف بـر دریافـت واکسـن باشـد، خریـد 
در  غیرمتخاصـم،  کشـورهای  از  واکسـن 
کوتـاه مـدت ضـروری اسـت. اگرچـه نفـس 
تولیـد واکسـن، بـه جهـات متعـدد از قبیـل 
تقویـت تـوان داخلـی، اسـتقال اقتصـادی 
و بهداشـتی، عـزت بخشـی بـه مومنیـن و...

گونـه  دو  بـر  واکسـن  خریـد 
خریـد   -1 می گیـرد؛  صـورت 
شـده)محصول  تولیـد  واکسـن 
نهایـی( و 2- خریـد واکسـن بـه 
آن.  تولیـد  تکنولـوژی  همـراه 
دوم  گونـه  بـه  واکسـن  خریـد 

دارد. ترجیـح 
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یـک فریضـه و تکلیفـی بـر عهـده حکومـت 
بـه شـمار می آیـد. اسـامی 

در  خارجـی  واکسـن  واردات  اگـر  پرسـش: 
کوتـاه مـدت، موجـب از کار افتـادن چرخـه 
واردات  آیـا  گـردد،  داخلـی  واکسـن  تولیـد 

واکسـن جایـز اسـت؟

پاسـخ: جایـز نیسـت. زیـرا گامـی بـر خـاف 
جهـت عزت مسـلمین و در جهت وابسـتگی 
حکومـت اسـامی به کشـورهای اسـتکباری 

است.

عـدم  دوران  در  واکسـن  واردات  بنابرایـن، 
دسـتیابی بـه واکسـن داخلـی، بـه میزانـی 
کـه خطـر مـرگ و میـر را دفـع کنـد، جایـز 
و  اضطـرار  واکسـن،  خریـد  مجـّوز  اسـت. 
ضـرورت اسـت و در اضطـرار به حکـم قاعده 
»الضـرورات تتقـدر بقدرهـا«۱  بایـد بـه قـدر 

1 قاعــده »الضــرورات تتقــدر بقدرهــا« از جملــه قواعــد 

ــوح  ــم وض ــه زع ــاید ب ــه ش ــت ک ــادی اس ــی و اصطی عقل

آن، کمتــر مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت؛ در عیــن 

ــت  ــا دق ــرو آن ب ــده و قلم ــرای قاع ــت مج ــال الزم اس ح

ــل، هــرگاه  ــه حکــم بدیهــى عق بیشــتری بررســی شــود. ب

بــه ســبب اضطــرار، در مخالفــت برخــى از احــکام الزامــى 

ــا  ــر مکلــف رخصتــی داده شــود، ایــن ترخیــص ت خــود، ب

وقتــى اســت کــه ضــرورت باقــى باشــد و بــا ارتفــاع حالــت 

اضطــرار، رخصــت نیــز برداشــته مى شــود. جــواز عــدول از 

ــه حکــم عقــل، داراى  ــه ســبب ضــرورت، ب حکــم اولیــه ب

دو قیــد اســت. قیــد مقــدار و قیــد زمــان؛ بــه ایــن معنــی 

کــه مضطــر بــه مقــدار مشــخص و تنهــا تــا هنگامــی کــه 

ــوان اضطــرار و ضــرورت صــدق مــی  ــر وضعیــت وی عن ب

کنــد مــی توانــد محــذور را مرتکــب شــود، و حکــم اباحــه 

ــه  ــداری ک ــش از مق ــه بی ــرار و ب ــع اضط ــر از موق در غی

ضــرورت اقتضــا مــی کنــد، در حقیقــت، بــه نوعــی خــروج 

ــه  ــاوه، ب ــه ع ــود. ب ــی ش ــوب م ــان محس ــدود امتن از ح

ــوان ضــرورت  ــد، تخصصــًا از عن ــدار زائ ــی، مق ــت عرف دالل

ضـرورت اکتفـا کـرد. 

پرسـش: بنابرایـن اگـر بـر فـرض، بـا واردات 
واکسـن خارجـی، تولید ملی بـه کلی از بین 
بـرود، آیـا در کوتـاه مدت)تا زمان دسـتیابی 
بـه واکسـن ملـی( واردات واکسـن ممنـوع 

می باشـد؟

تولیـد  بـه  معتنابهـی  آسـیب  اگـر  پاسـخ: 
ملـی وارد آیـد، خریـد واکسـن خارجـی جایز 
نیسـت. ایـن حکـم اختصـاص بـه صورتـی 

دارد کـه از حـد اضطـرار، تجاوز بشـود و جان 
افـراد در معـرض خطـر مـرگ قـرار نگیـرد.

واکسـن  خریـد  سـویی  از  اگـر  پرسـش: 
تقویـت  موجـب  بیگانـه،  کشـورهای  از 
اقتصـادی، علمـی و افزایـش اعتبـار جهانی 
آنـان گـردد و از سـوی دیگر، کشـور اسـامی 
و  نداشـته  را  ملـی  واکسـن  تولیـد  تـوان 

سـامت افـراد آن در معـرض آسـیب جـدی 
ایـن  شـکل گیری  صـورت  در  آیـا  باشـد، 
دوگانـه، خریـد واکسـن جایـز اسـت؟ کـدام 

اسـت؟ مهمتـری  معیـار  دارای  مـورد 

 پاسـخ: بـه جهـت حفـظ جـان انسـان ها تـا 
حـد رفـع اضطرار، خرید واکسـن جایز و بلکه 
ضـروری اسـت، امـا فراتـر از حد اضطـرار، در 
صورتـی که موجـب تقویت کشـور متخاصم 
و یـا آسـیب بـه تولیـد داخـل گـردد، جایـز 
نیسـت. در این صورت شـروط عامه از قبیل 
بررسـی میـزان منافـع و مضـرات احتمالـی 

خریـد واکسـن نیـز بایـد لحـاظ گردد.

و مضـرات  منافـع  میـزان  تشـخیص  بـرای 

ــم،  ــال هفت ــفي، س ــي و فلس ــت)مطالعات فقه ــارج اس خ

شــماره 28 ، زمســتان 13۹5، صفحــات77-53(.

و  کارشناسـان  نظـر  بـه  بایـد  احتمالـی، 
تشـخیص ولـی امـر جامعـه رجـوع نمـود. 
کارشناسـان دربـاره میـزان منافـع و مضرات 
امـر  ولـی  و  می دهنـد  مشـاوره  احتمالـی 
جامعـه این منافع و مضـرات احتمالی را در 
مقایسـه با عزت و اسـتقال کشور سنجیده، 
و بـر اسـاس مصلحـت کیـان اسـام، فتـوا 
بـه جـواز یـا عـدم جـواز خریـد واکسـن از 

می نمایـد.  صـادر  را  بیگانـه  کشـورهای 

اقـدام  خـود  اسـامی  کشـور  اگـر  پرسـش: 
بـه تولیـد واکسـن کنـد، عـاوه بـر افزایـش 
تـوان اقتصـادی، سیاسـی، عزت و اسـتقال 
جامعـه، موجـب تضعیـف نظـام سـلطه نیز 
خواهـد شـد. در صورتـی که در کوتـاه مدت، 
جامعـه  افـراد  از  تعـدادی  جانـی  سـامت 
بـرای  آیـا  گـردد،  واقـع  خطـر  معـرض  در 
حاکمیـت جایـز اسـت واکسیناسـیون را بـه 
تاخیـر بینـدازد تا واکسـن داخلی بـه مرحله 

تولیـد و مصـرف انبـوه برسـد؟

پاسـخ: مادامـی کـه جـان افـراد در معـرض 
خطـر و جامعـه اسـامی در حالـت اضطـرار 

انداختـن  تاخیـر  بـه  باشـد،  داشـته  قـرار 
واکسیناسـیون جایـز نیسـت، امـا به محض 
از  اسـت  اضطـراری، ضـروری  شـرایط  رفـع 
واردات واکسـن جلوگیـری بـه عمـل آیـد و 
تـوان کشـور در اختیـار بخـش تولیـد قـرار 

. گیرد

پرسـش: اگـر از یـک سـو کشـور تولیدکننده 
در  را  واکسـن  صورتـی  در  فقـط  واکسـن، 
اختیـار کشـور اسـامی قـرار دهـد کـه تمام 
کشـور  اگـر  و  کننـد  دریافـت  را  آن  مـردم 
رفـع  میـزان  بـه  تنهـا  بخواهـد  اسـامی 
اضطـرار، واکسـن خریـداری کند، واکسـن را 
در اختیـار آن قـرار ندهـد، و از سـوی دیگـر، 
تولیـد انبـوه واکسـن داخلـی چند مـاه طول 

جـان  حفـظ  کـه  صورتـی  در 
دریافـت  بـر  متوقـف  افـراد، 
واکسـن  خریـد  باشـد،  واکسـن 
در  غیرمتخاصـم،  کشـورهای  از 
اسـت.  ضـروری  مـدت  کوتـاه 

اگـر آسـیب معتنابهی بـه تولید 
آیـد، خریـد واکسـن  ملـی وارد 
ایـن  نیسـت.  جایـز  خارجـی 
حکـم اختصاص بـه صورتی دارد 
کـه از حـد اضطرار، تجاوز بشـود 
و جـان افـراد در معـرض خطـر 

مـرگ قـرار نگیـرد.

بـرای تشـخیص میـزان منافع و 
مضـرات احتمالـی، بایـد به نظر 
ولـی  تشـخیص  و  کارشناسـان 

امـر جامعـه رجـوع نمود.



مجموعه گفتارهای اساتید

مناط | تابستان 8۱۴۰۰

بکشـد و بـه تبـع، سـامت تعـدادی از افراد 
جامعـه در معـرض آسـیب واقـع شـود، در 
ایـن دوگانـه کـدام طـرف بـر دیگـری مقدم 

خواهـد بـود؟

پاسـخ: در صورتـی کـه در ایـن مـدت چنـد 
بهبـود  امـکان  اضطـراری،  و شـرایط  ماهـه 
سـامت جامعـه بـا بهره گیـری از روش های 
طب سـنتی، مـدرن و سـایر روش های طبی 
موجـود در دنیـا، وجود داشـته باشـد، انجام 
واکسـن  واردات  وگرنـه  متعیـن  کار  ایـن 

خارجـی مقـدم خواهـد بـود.

پرسـش: اگـر در چنیـن شـرایطی، واکسـن 
اثرگـذاری  احتمـال  دارای  اگرچـه  خارجـی 

بـاال، امـا دارای ریسـک باالیی هم باشـد، آیا 
واردات واکسـن جایـز اسـت؟

احتمـال  واکسـن،  دریافـت  در  اگـر  پاسـخ: 
معتنابه آسـیب وجود داشـته باشـد، واردات 
آن جایـز نیسـت، اگرچـه ظن بـه تاثیر آن در 

عـاج بیمـاری وجود داشـته باشـد.

پرسـش: بـا ایـن اوصـاف، باتوجه بـه این که 
در دنیـا واکسـن های متفاوتـی وجـود دارد 
و هـر کـدام ممکـن اسـت بـر گـروه خاصـی 
اثرگـذاری مطلـوب تـری داشـته باشـد، آیـا 
گـروه،  بـرای هـر  اسـت  حاکمیـت موظـف 
واکسـنی کـه بـرای آن مطلوبیـت بیشـتری 
دارد، تهیـه کنـد و یـا این کـه واردات یـک 

نـوع واکسـن کافـی اسـت؟

پاسـخ: بـا توجـه بـه فـرض سـوال، وظیفـه 
و  مختلـف  واکسـن های  تهیـه  حاکمیـت 
چزاکـه  می باشـد،  گـروه  هـر  بـا  متناسـب 
چنیـن  دریافـت  گـرو  در  افـراد،  سـامت 

اسـت. واکسـنی 

پرسـش: آیـا فهـم ایـن مطلـب بـر اسـاس 
عقاسـت؟  سـیره 

و  شـرعی  ادلـه  اسـاس  بـر  خیـر،  پاسـخ: 
شـروطی اسـت که در ابتدا بیان شـد؛ یعنی 
بـرای  عقایـی  بـه  معتنـا  احتمـال  وجـود 

آسـیب زایی. عـدم  و  بیمـاری  درمـان 

پرسـش: اگـر کشـور اسـامی به تولیـد انبوه 

سـایر  بـه  را  آن  بخواهـد  و  برسـد  واکسـن 
کشـورهای دنیـا صـادر کنـد، آیـا اولویتـی از 
و...  دینـی  گرایش هـای  یـا  جمعیـت  نظـر 
کشـور  اگـر  مثـال  عنـوان  بـه  دارد؟  وجـود 
آییـن  بـه  گرایـش  بیشـتر،  هند)جمعیـت 
کمتـر،  عراق)جمعیـت  کشـور  و  غیرالهـی( 
گرایـش به دین اسـام(، هر دو از مشـتریان 
وجـه  آیـا  باشـند،  اسـامی  ایـران  واکسـن 
اولویتـی میـان ایـن دو کشـور وجـود دارد؟

دوسـت،  کشـورهای  شـک،  بـدون  پاسـخ: 
هم پیمـان و مسـلمان، مقـدم هسـتند. در 
گام بعـدی، در مـورد کشـورهای متخاصـم، 
اگـر واکسـن در اختیـار مردم و شـرکت های 

فـروش  شـود،  داده  قـرار  آنـان  خصوصـی 
بـه  آن،  فـروش  امـا  اسـت،  جایـز  واکسـن 

شـرایط  رفـع  محـض  بـه 
از  اسـت  ضـروری  اضطـراری، 
بـه  جلوگیـری  واکسـن  واردات 
در  کشـور  تـوان  و  آیـد  عمـل 
اختیـار بخـش تولید قـرار گیرد.

اگـر کشـور اسـامی بـه تولیـد 
انبـوه واکسـن برسـد و بخواهـد 
آن را بـه سـایر کشـورهای دنیـا 
صـادر کنـد، آیـا اولویتـی از نظر 
جمعیـت یـا گرایش هـای دینی 

و... وجـود دارد؟
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چراکـه  نیسـت،  جایـز  آنـان  دولت هـای  
ضـروری اسـت از ایجـاد رابطـه و تعلـق بـا 
مسـتکبران پرهیز شـود. در صورتـی که ُدَول 
ایـن کشـورها از واردات واکسـن بـه مـردم 
و شـرکت های خصوصـی خـود مانـع شـوند، 
مسـلمین  جامعـه  جانـب  تکلیفـی  دیگـر 

نخواهـد بـود.

پرسـش: آیـا جایـز اسـت باوجود نیـاز داخل 
از واکسـن ملـی، بـه  بـه واکسـن، بخشـی 
آورده هـای  و  اقتصـادی  انگیزه  هـای  جهـت 

ارزی، بـه کشـورهای بیگانـه صـادر شـود؟

پاسـخ: بـه دو جهـت می توانـد جایـز باشـد؛ 
یکـی عـاج مـردم ایـن کشـورها و دیگـری 
اسـامی.  کشـور  اقتصـادی  تـوان  تقویـت 

امـا اگـر صـادرات واکسـن، موجب بـه خطر 

افتادن سـامت جامعه مسـلمان یـا تقویت 
کشـور متخاصـم بشـود، جایـز نخواهـد بود.

پرسـش: آیـا در ایـن صـورت، مصحلت اقوی 
می شـود؟  حاکم 

 پاسـخ: آری، مگـر این کـه تقویت آن کشـور 
باشـد، تشـخیص  متخاصـم، کـم و جزئـی 
ایـن موضـوع نیز بر عهده کارشناسـان و نظر 

ولـی امـر جامعه اسـت.

از  اسـامی  کشـور  منافـع  سـویی  از  اگـر 
ایـن صـادرات زیـاد بـوده و از سـوی دیگـر 
تقویـت کشـور متخاصم نیز معتنابه نباشـد، 
صـادرات واکسـن بـه آن کشـور جایز اسـت.

پرسـش: اگـر حاکمیـت جمهـوری اسـامی 
یـا نظـام اسـامی در اصـل تهیه واکسـن یا 
واکسـن مناسـب جامعـه اسـامی، سسـتی 
متوجـه  خسـارت هایی  بکنـد،  کوتاهـی  یـا 
حاکمیـت  آیـا  می شـود.  اسـامی  جامعـه 
موظف به جبران خسـارت های ناشـی از این 
سسـتی و کوتاهـی هسـت؟ به عنـوان مثال 

از شـرکت های  را  اگـر دولـت حمایـت الزم 
و  نیـاورد  عمـل  بـه  واکسـن  تولیدکننـده 
بـه کشـور  توجهـی  نیـز  واکسـن  در خریـد 
متخاصـم و غیرمتخاصـم نداشـته باشـد، آیا 
در ایـن صـورت حاکمیـت موظف بـه جبران 
خسـارات ناشـی از چنین اقداماتی اسـت یا 

شـخص مسـئول تصمیـم گیرنـده؟

پاسـخ: در ایـن گونـه مـوارد، ضمـان مالـی  
تنبیـه حکومتـی وجـود  امـا  نـدارد،  وجـود 
دارد؛ ایـن تنبیـه منـوط بـه تشـخیص حاکم 
جریمـه  کـه  اسـت  ممکـن  و  اسـت  شـرع 
تعزیـر  یـا  تعزیـری  تعزیر)حبـس  مالـی، 
بدنـی(، تبعید، انفصال از خدمت و... باشـد.

پرسـش: اگر که کسـی در اثر تزریق واکسـن 

نامناسـبت جـان  خـود را از دسـت بدهـد، 
دیـه ای متوجـه حاکمیـت یـا نهـاد مربوطـه 

؟  هست

مناسـب،  واکسـن  تهیـه  در  اگـر  پاسـخ: 
حاکمیـت  باشـد،  گرفتـه  صـورت  قصـوری 
را  مربوطـه  نهـاد  یـا  شـخص  دارد  وظیفـه 
کارشناسـی  نظـر  اسـاس  بـر  و  محاکمـه 
اجـرای حکـم نماید، اما اگـر قصوری صورت 
نگرفتـه باشـد، جرمـی متوجـه شـخص یـا 

نیسـت. نهـادی 

نکتـه پایانـی ایـن کـه اگر میان حفـظ کیان 
نظـام اسـامی و جـان مسـلمین دوگانـه ای 
نظـام  کیـان  حفـظ  قطعـا  شـود،  برقـرار 
اسـامی بـر جـان مسـلمانان مقـدم خواهـد 
بـود، چراکـه طبـق نصـوص کتـاب و سـنت 
و اجمـاع فقهـا حفـظ کیـان نظـام اسـامی 
از ضروریـات دیـن اسـت و حتـی جـان امام 
کیـان  فـدای  نیـز  علیه السـام  معصـوم 

اسـام خواهـد بـود.۱ 

نظــام جمهــورى  »مســاله حفــظ  امــام خمینــی:  1.ر 
اســامى در ایــن عصــر و بــا وضعــى کــه در دنیــا مشــاهده 

مى شــود و بــا ایــن نشــانه گیرى هایى کــه از چــپ و 

راســت و دور و نزدیــک نســبت به ایــن مولــود شــریف 

ــه  ــت ک ــرعى اس ــى و ش ــات عقل ــم واجب ــود از اه مى ش

هیــچ چیــز بــه آن مزاحمــت نمى کنــد و از امــورى اســت 

ــه  ــز اســت «) صحیف ــا منج ــل در آن عق ــال خل ــه احتم ک

وجــوب   .)63/11/22 ســخنرانى  ص 153،  ج 1۹،  امــام، 

حفــظ اســام، کشــور اســامى و جــان و مــال و نامــوس 

بنابرایـن اگـر خریـد واکسـن خارجـی منجـر 
بـه از بیـن رفتـن کیان نظام اسـامی شـود، 
اگرچـه بـا عـدم خریـد واکسـن، جـان افـراد 
واقـع  خطـر  معـرض  در  اسـامی  جامعـه 

گـردد، جلوگیـری از وادرات چنین واکسـنی 
ضـروری خواهـد بـود.

مســلمانان از خطــر تعــرض دشــمنان اســام و بیگانــگان 

ــیعه،  ــاى ش ــاق فقه ــورد اتف ــلم و م ــایل مس ــى از مس یک

ــاع  ــیعه، دف ــان ش ــت . فقیه ــلمانان اس ــه مس ــه هم بلک

ــر  ــرطى ب ــد و ش ــچ قی ــدون هی ــگان را ب ــل بیگان در مقاب

همــگان واجــب مى داننــد. بــه عنــوان نمونــه مرحــوم 

شــیخ طوســى در کتــاب نهایــه مى فرمایــد: »و الجهــاد 

مــع ائمــة الجــور او مــن غیــر امــام خطــاء یســتحق فاعلــه 

ــب کان  ــه و ان اصی ــر علی ــاب لم یؤج ــم و ان اص ــه االث ب

ــل  ــن قب ــر م ــلمین ام ــم المس ــم اال ان یده ــا، الله ماثوم

العــدو یخــاف منــه علــى بیضــة االســام و یخشــى بــواره 

او یخــاف علــى قــوم منهــم وجــب حینئــذ ایضــا جهادهــم 

و دفاعهــم، غیــر انــه یقصــد المجاهــد و الحــال علــى 

ــاه الدفــاع عــن نفســه و عــن حــوزة االســام و  مــا وصفن

ــر و  ــام الجائ ــع االم ــاد م ــن و الیقصــد الجه ــن المؤمنی ع

المجاهدتهــم لیدخلهــم فــى االســام; جهــاد بــدون امــام 

ــت  ــتباه اس ــتمگر اش ــواى س ــراه پیش ــا هم ــوا و ی و پیش

ــاه اســت و اگــر کســى را  ــده اش ســزاوار گن و انجــام دهن

بکشــد، پاداشــى بــر آن نــدارد و اگــر کشــته شــود، گناهــکار 

اســت . مگــر اینکــه خطــرى از ناحیه دشــمن بر مســلمانان 

وارد شــود کــه بــر بیضــه )اصــل( اســام یــا نابــودى آن یــا 

گروهــى از مســلمانان ترســیده شــود، کــه در ایــن صــورت 

نیــز دفــاع و جنــگ بــا آنــان واجــب اســت; ولــى در ایــن 

صــورت، انگیــزه مجاهــد بایــد دفــاع از جــان خــود و حــوزه 

اســام و مســلمانان باشــد و نبایــد قصــد او، جهــاد همــراه 

پیشــواى ظالــم یــا جهــاد بــا کفــار بــراى مســلمان نمــودن 

آنــان باشد«)سلســلة الینابیــع الفقهیــه، مؤسســه فقــه 

ــامیه، ج ۹، ص 50 - 4۹(. ــدار االس ــیعه، ال الش

اگـر در تهیـه واکسـن مناسـب، 
قصـوری صـورت گرفتـه باشـد، 
حاکمیـت وظیفـه دارد شـخص 
یـا نهاد مربوطـه را محاکمه و بر 
اسـاس نظـر کارشناسـی اجـرای 

نماید. حکـم 

اگـر صـادرات واکسـن، موجـب 
سـامت  افتـادن  خطـر  بـه 
تقویـت  یـا  مسـلمان  جامعـه 
جایـز  بشـود،  متخاصـم  کشـور 

بـود. نخواهـد 
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وهــن بــرای اســام اســت و وهــن اســام، 
حــرام اســت. مثــا زنــان ایرانــی، در برهــه ای 
ــا،  ــی تخصصجه ــرای کســب برخ ــان ب از زم
ــور  ــارج از کش ــه خ ــردن ب ــفر ک ــار از س ناچ
ــن  ــی، قوانی ــورهای خارج ــا کش ــد. ام بودن
از  خودشــان را دارنــد و زنــان مســلمان، 
ــه  ــی و... ب ــط اجتماع ــاب و رواب ــر حج نظ
زحمــت می افتادنــد. فقهــا در مــواردی از 
ــظ ســاحت اســام  ــت حف ــل، جه ــن قبی ای
ــن  ــد. وه ــواز داده ان ــه ج ــم ب ــن، حک از وه
ــد  ــه نبای ــت ک ــن معناس ــه ای ــام ب ــر اس ب
ــه  ــد ک ــدا کن ــروز پی ــکلی ب ــه ش ــام ب اس
دافعــه زیــادی داشــته باشــد،  بــه گونــه ای 
کــه  مثــا متخصــص زنــان هــم در جامعــه 
اســامی وجــود نداشــته باشــد. دلیــل ایــن 
مطلــب آن اســت کــه کســی رغبــت بــه 
گرویــدن بــه دیــن اســام را پیــدا نمی کنــد.

پرســش، بایــد قواعــد فقهــی ماننــد قاعــده 
حرمــت وهــن اســام را نیــز مــد نظــر قــرار 

داد.
ایــن  بــه  پاســخ  در  مثــال  عنــوان  بــه 
پرســش کــه »آیــا در اســام، متخصــص زن 
احتیــاج هســت یــا خیــر؟« از همیــن قاعــده 
ــای  ــر در جغرافی ــت. اگ ــده اس ــتفاده ش اس
اســام، زن متخصــص نداشــته باشــیم، 

بحــث در ابعــاد مختلــف واکســن ویــروس 
بررســی  اســت.  فقهــی  جنبــه  از  کرونــا 
تعییــن مــورد بــرای آزمایشــات بالینــی 
تولیــد،  آن،  عــوارض  کرونــا،  واکســن 
صــادرات و واردات ایــن واکســن، در این جــا 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس م

فقهــی  ابعــاد  اول:  مســأله 
ــی  ــش بالین ــرای آزمای ــی ب داوطلب

واکسن

آیــا انســان حــق دارد در مرحلــه مطالعاتــی 
بــه  رســاندن  خیــر  قصــد  بــه  واکســن، 
جامعــه اســامی، جهــت تزریــق و امتحــان 
واکســن داوطلــب شــود و خــود را در معرض 
عــوارض جانبــی معتنابــه آن از جملــه مــرگ 
ــا فلــج شــدن و ماننــد آن، قــرار دهــد؟  و ی
ایــن  بــه  جامــع  پاســخی  ارائــه  بــرای 

الزمات فقهی واکسیناسیون در 

نسبت دولت و مردم
حجت االسام و المسلمین محمد باقری شاهرودی

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

ایــن نوشــتار تحریــر ســه جلســه مصاحبــه بــا حضــرت اســتاد باقــری شــاهرودی اســت. ایــن اســتاد بزرگــوار در ایــن مجــال بــه 
مســائل فقهــی چهــار ســرفصل عمــده در واکسیناســیون کشــوری یعنــی تولیــد؛ خریــد و فــروش؛ شــرایط و حقــوق دریافت کننــده؛ 
و متولــی واکسیناســیون پرداخته انــد. ایــن بررســی جامــع عــاوه بــر پاســخ های متقــن و محّصــل حــاوی روش هــای کاربســت 
قواعــد فقهــی و همچنیــن اســتفاده از رویکردهــای مقاصــدی در فقــه حکومتــی اســت. ضمــن تشــکر فــراوان از محضــر ایــن 
ــر جامعــه علمــی از وجودشــان را از  ــق اســتفاده افزون ت ــرای ایشــان و توفی ــت ب ــا عافی ــدر، طــول عمــر همــراه ب اســتاد گران ق

درگاه پــروردگار منــان مســئلت داریــم. 

آیـا انسـان حـق دارد در مرحلـه 
قصـد  بـه  واکسـن،  مطالعاتـی 
جامعـه  بـه  رسـاندن  خیـر 
و  تزریـق  جهـت  اسـامی، 
امتحـان واکسـن داوطلب شـود 
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نــدارد. اگــر حکــم بــه حرمــت مطلــق ضــرر 
شــود، یکــی از باالتریــن مصادیــق آن ســیگار 
خواهــد بــود. همینطــور بســیاری از کارهــای 
ــرای  ــوع می شــود. ب ــره انســان ها، ممن روزم
مثــال کار در معــدن بــرای ریه هــاس انســان 
خطــرات فراوانــی را لــه همــراه دارد و در 
ــب  ــادی تخری ــا حــد زی ــه را ت ــدت، ری درازم
در تحصیــل  افــراد  از  بســیاری  می کنــد. 
و تحقیقــات طلبگــی از کثــرت مطالعــه، 
بینایــی خــود را از بــه کلــی و یــا بــه میــزان 
ــر  ــد و دیگ ــی از دســت می دهن ــل توجه قاب
مــواردی کــه ایــن قبیــل اســت. پــس دلیلی 

ــدارد.  ــر حرمــت مطلــق ضــرر، وجــود ن ب
کارآزمایــی  مرحلــه  در  شــرکت  بنابرایــن 
واکســن، تنهــا در صورتــی کــه بــه حــد 
جنایــت بــر نفــس برســد حــرام خواهــد بــود. 
ــری  ــز تاثی ــرد نی ــت ف ــورت، رضای در این ص
ــی  ــت حقیق ــه ملکی ــدارد، چراک ــم ن در حک

ــت. ــرای او نیس ــان ب ــدن انس ب
 چیسیت جنایت بر نفس

ــت  ــی جنای ــم شــدن، نوع ــال عقی ــرای مث ب
ــر نفــس اســت. اگــر فرضــًا ایــن واکســن  ب
انســان را عقیــم  کنــد، تزریــق آن حــرام 
خواهــد بــود. ایــن ضررهــا متفــاوت اســت، 
ــردن یکــی از اعضــای مهــم  مثــا از بیــن ب
نفــس  بــر  بــدن مثــل چشــم، جنایــت 
یــک  آوردن  در  امــا  می شــود  محســوب 
کلیــه جنایــت بــر نفــس نیســت. پــس بایــد 
بررســی شــود کــه آیــا تزریــق ایــن واکســن، 

ــود؟ ــوب می ش ــس محس ــر نف ــت ب جنای
ــت  ــی اس ــث مکلف ــل بح ــه مح ــا ک  ازآن ج
ــن  ــی واکس ــق آزمایش ــار تزری ــا اختی ــه ب ک
حاکمیــت  آن کــه  می دهد)نــه  انجــام  را 

یــا دولــت، شــخصی را بــه اجبــار مــورد 
ــداق  ــه مص ــد(، در نتیج ــرار ده ــش ق آزمای
ــت.  ــق نیس ــم محق ــری ه ــه دیگ ــم ب ظل

کــه  بمانــد  مغفــول  نکتــه  ایــن  نبایــد 
آســیب هایی  واکســن  ایــن  تزریــق  اگــر 
ــر پزشــک یــا وزارت  درپــی داشــته باشــد، ب
ــانی  ــه اطاع رس ــت ک ــب اس ــت واج بهداش
کننــد. در غیــر این صــورت فعــل آن هــا 
مصــداق »غــرور« بــوده و ذیــل قاعــدة »مــن 

غــّر« قــرار می گیــرد. 
ــرد  ــورت گی ــانی ص ــر اطاع رس ــن اگ بنابرای

نیــز در این جــا راه نــدارد چــون ایــن قاعــده 
درجایــی جریــان دارد کــه حکــم شــرعی 
محــل  درحالی کــه  باشــد،  داشــته  ضــرر 
ــتار  ــک و پرس ــه پزش ــت ک ــن اس ــث، ای بح
بــه وســیله  نهادهــای حکومتــی  یــا   و 
تزریــق واکســن موجــب ضــرر بــه شــخصی 

. ند می شــو

 البتــه واضــح اســت کــه ظلــم، عقــًا و 
ــن  ــق واکس ــر تزری ــوده و اگ ــرام ب ــرعًا ح ش
مصــداق ظلــم باشــد، قطعــا حــرام خواهــد 
بــود. در غیــر این صــورت دلیلــی بــر حرمــت 
ــود  ــق وج ــو مطل ــه نح ــود ب ــه خ ــرار ب اض

 حــال در بحــث مــورد نظــر، اگــر نتــوان ایــن 
واکســن را در ایــران تولیــد کــرد و دیگــر 
کشــورهای اســامی هــم قــدرت و اراده 
چنیــن کاری را ندشــته باشــند، ایــن مســئله 

ــد.  ــن باش ــر دی ــن ب ــد وه می توان

از جهتــی، مســأله رســیدن بــه فنــاوری 
ــات  ــت مازم ــن اس ــن، ممک ــد واکس تولی
حرامــی را در پــی داشــته باشــد، ماننــد 
ضــرر قابــل اعتنــا بــه بــدن کــه از عــوارض 
احتمالی تزریق واکســن آزمایشــی اســت. در 
ایــن صــورت بایــد از منظــر بــاب تزاحــم بــه 
مســئله پرداخــت. در صــورت تزاحــم، حفــظ 
اســام و وجهــه آن، از اهمیــت بســزایی 
برخــوردار اســت، لــذا وهــن بــر اســام جایــز 
نیســت و حفــظ حکومــت اســامی بــر همــه 

ــت دارد. ــز اولوی چی
منابــع  در  تتبــع  و  تحقیــق  اســاس  بــر 
می تــوان گفــت حتــی یــک دلیــل نیــز 
مبنــی بــر حــرام بــودن عــوارض جانبــی 
واکسیناســیون و امــوری ماننــد آن، وجــود 
بــه حــد  البتــه در صورتــی کــه  نــدارد. 
ــرر  ــده الض ــد. قاع ــس نرس ــر نف ــت ب جنای

در صـورت تزاحـم، حفظ اسـام 
و وجهـه آن، از اهمیت بسـزایی 
بـر  لـذا وهـن  برخـوردار اسـت، 
حفـظ  و  نیسـت  جایـز  اسـام 
حکومـت اسـامی بر همـه چیز 

دارد. اولویـت 
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ــر  ــند، تخیی ــته باش ــت داش ــال اهمی احتم
وجــود خواهــد داشــت و اگــر بــا ایــن 
ــا  ــد قطع ــدا کن ــات پی ــه نج ــدام، جامع اق
اولویــت دارد، چراکــه مصلحــت  جامعــه 
اقوایــی مطــرح اســت و شــارع و حاکــم 

ــد.  ــدم کن ــوا را مق ــت اق ــد مصحل بای
از ســوی دیگــر بحــث وهــن بــه اســام هــم 
ــوا  ــه اق ــی مطــرح اســت ک در شــرایط کنون
ــق واکســن را قطعــی  ــودن مصلحــت تزری ب
ــذا اگــر انســان خــودش راضــی  ــد.  ل می کن
جایــز  آزمایشــی  واکســن  تزریــق  باشــد 

ــود. ــد ب خواه

ــت در  ــار حاکمی ــه اختی ــأله دوم: حیط مس
ــن ــش واکس آزمای

 اگــر داوطلبــی بــرای تزریــق واکســن در 
ــد  ــته باش ــود نداش ــی، وج ــه مطالعات مرحل

وظیفــه حاکمیــت چیســت؟
ــدا بحــث  ــن ســوال ابت ــه ای ــرای جــواب ب ب
تشــریح میــت از بــاب مقدمــه و تنظیــر بــه 

ــود. ــرح می ش ــوال مط ــل س مح
ــه  ــت ک ــب اس ــن مطل ــر ای ــی دال ب روایت
زنــده  مســلمان  مثــل  مســلمان  میــت 
تــًا َكُحْرَمِتــِه  احتــرام دارد»ُحْرَمــُة اْلُمْســِلمِ  َميِّ

ــِوّيا«2. ــًا َس َحّي
ــام  ــود حضــرت ام ــل ب ــری قائ شــهید مطه
جهــت  نمی دادنــد  اجــازه  )ره(  خمینــی 
و  شــکافته  جمجمــه  قاتــل،  شــناختن 
ــود در آورده شــود.  ــز ب ــه در مغ ــه ای ک گلول
بنابرایــن مجــوز شــرعی بــرای تشــریح وجــود 
ــث  ــود شــخص، بح ــازه خ ــه اج ــدارد. البت ن
میــت  بــدن  نمی تــوان  اســت.  دیگــری 
مســلمان را تشــریح کــرد مگــر در تزاحــم بــا 

ــل مســأله وهــن اســام  ــر مث ــی دیگ عنوان
کــه در ســطور بــاال توضیــح آن گذشــت. 
ــریح  ــرورت تش ــرض ض ــورت در ف در این ص
بــرای پیشــرفت مســائل علمــی، وظیفــه 
ــارج  ــد را از خ ــه جس ــت ک ــن اس ــم  ای حاک
و  ارزش  کفــار،  جســد  چــون  کنــد  وارد 
احترامــی نــدارد. یعنــی اســام و مســلمان، 

األحــكام  تهذيــب  الحســن،  بــن  محمــد  طوســى،   -2

ــارم، ۱40۷ ق، ج ۱؛  ــران، چــاپ چه ــق خرســان( - ته )تحقي

ص4۱9.

احتمــال توجــه کــرد. از ســوی دیگــر نجــات 
ــه  ــت، ن ــب اس ــگان واج ــر هم ــان ها ب انس
ــی در  ــت. حت ــا حاکمی ــم ی ــر حاک ــط ب فق
ــان  ــات ج ــن نج ــر بی ــه دوران ام ــی ک جای
خــود و جــان مســلمان دیگــر باشــد، از نظــر 
شــرعی اختیــار وجــود دارد. مثــا اگــر دوران 
امــر بیــن نجــات جــان خــود شــخص و 
ــن انتخــاب نجــات  ــر باشــد، بی ــردی دیگ ف
خــود و آن فــرد اختیــار وجــود دارد. در 
ــه  ــی، ب ــب فقه ــاد کت ــرقت و جه ــث س بح

ــت. ــده اس ــه ش ــئله پرداخت ــن  مس ای
ــق  ــا تزری ــه ب ــت ک ــرض آن اس ــن ف بنابرای
ــه  ــی ک ــال مرض ــی، احتم ــن آزمایش واکس
ــود  ــود وج ــم ش ــس خت ــر نف ــت ب ــه جنای ب
ــی  ــال عقائ ــم احتم ــرف ه دارد و از آن ط
وجــود دارد کــه ایــن تزریــق بــه نجــات جــان 

می انجامــد.  مومنیــن 
اگــر انســان خــودش را در معــرض ایــن 
میکــروب قــرار بدهــد و عــوارض جانبــی 
ــس  ــر نف ــت ب ــد جنای ــه ح ــدن ب ــر ب آن ب
ــی  ــدارد چــون دلیل ــچ اشــکالی ن نرســد، هی
بــر حرمتــش نداریــم. اگــر بــه حــد جنایــت 
بــر نفــس برســد، هــر چنــد حــرام اســت، امــا 
ــف  ــه متوق ــی، نجــات نفــس محترم از طرف
بــه  بایــد  فــرض  ایــن  در  اســت.  بــرآن 
ــی  ــاب تزاحــم رجــوع کــرد یعن مرجحــات ب
بایــد ببینیــم نجــات نفــس محترمــه باالتــر 
اســت یــا نجــات نفــس خــود؟ این جــا اگــر 
اهمیــت هــر دو مســاوی باشــد یــا هــر دو 

و مکلــف نیــز، مطلــع و راضــی باشــد، اگــر 
ــی  ــس نرســد، منع ــر نف ــت ب ــه حــد جنای ب

ــود. نخواهــد ب
ــخ  ــم پاس ــوالی مه ــه س ــد ب ــا بای در این ج
ــی  ــاد حکــم تکلیف ــا همــه ابع داده شــود ت
ــود: ــن ش ــن روش ــه واکس ــق داوطلبان تزری

اگــر تــرس از »جنایــت بــر نفــس« در میــان 
باشــد مثــًا احتمــال مــرگ داده شــود )مثــل 
ــود  ــر آن وج ــع ب ــی قط ــزر( ول ــن فای واکس
ــری  ــم خی ــرف ه ــد و از آن ط ــته باش نداش
ــر  ــی اگ ــه عبارت ــد؛ ب ــان باش ــی در می جمع
تزاحمــی بیــن خیــر رســاندن بــه آحــاد 
مســلمین و خــوف جنایــت بــر نفــس وجــود 

داشــته باشــد، چــه بایــد کــرد؟ 
در جــواب ایــن روایــت قابــل توجــه اســت:  
ــُه َحــَراٌم َكَلْحــِم اْلِخْنزِيــرِ َو َمــنْ   يــُن ُكلُّ »الطِّ
ــه «۱   ــلِ  َعَلْي ــمْ  ُأَص ــهُ  َل ــاَت  ِمْن ــمَ  َم ــهُ  ُث َأَكَل
ــه  ــد هــر شــخصی ک ــت می فرمای ــن روای ای
ــر او  ــد ب ــرد، نبای ــپس بمی ــورد و س ِگل بخ
نمــاز خوانــده شــود. یعنــی از آن جــا کــه ِگل 
خــوردن احتمــال فــوت را در پــی دارد، ایــن 
ــده  ــاب ش ــس حس ــل نف ــد قت ــردن مانن م

اســت.
ــه  ــن مرحل ــه ای ــوف، ب ــر خ ــو اگ ــک س از ی
ــق  ــر تزری ــر اث ــرگ ب ــال م ــه احتم ــد ک برس
ایــن  بــه  بایــد  باشــد  مطــرح  واکســن 

1٪ مجلســى، محمــد باقــر بــن محمــد تقــى، بحــار األنــوار 

ج ۹8،  ق،   1403 دوم،  چــاپ  بيــروت،   - بيــروت(   - )ط 

ص12۹.



الزمات فقهی واکسیناسیون در نسبت دولت و مردم

استاد باقری شاهرودی

13 مناط | تابستان ۱۴۰۰

ــای  ــان، اعض ــج انس ــات پن ــرای نج ــا ب مث
بــدن کســی کــه محکــوم بــه اعــدام اســت 
جــدا و بــه ایــن صــورت اعــدام شــود. ایــن 
احــکام در مــورد مجانیــِن هزینــه زا و زیان ده 
ــه  ــت. اگرچ ــرح اس ــز مط ــه نی ــرای جامع ب
ممکــن اســت عقــل مــادی ایــن کار را 
تاییــد کنــد زیــرا چــه بســا جــان ده انســان 
ــریت،  ــه و بش ــرای جامع ــد ب ــل و مفی عاق
نجــات یابــد، امــا هیچ یــک از فقهــا، حکــم 
ــد.  ــی را نمی دهن ــن اقدامات ــواز چنی ــه ج ب
در ایــن موضــوع حتــی یــک مــورد هــم 
وجــود نــدارد کــه شــارع اجــازه داده باشــد. 
در حکــم جــواز مثــل ایــن مــوارد بایــد آیــه، 
روایــت و یــا امضــای شــارع را داشــته 
ــت  ــن اس ــه ای ــده اولی ــه قاع ــیم، چراک باش
کــه هیــچ کســی ســلطه بــر دیگــری نــدارد. 
ــدارد  هیــچ مجــوز شــرعی و دینــی وجــود ن
کــه شــخص مجنــون را می تــوان فــدا کــرد. 

ــر  ــا حاکــم شــرع ب ــه ارحــام و ی ــی ک والیت
مجنــون دارنــد نیــز در حیطــه مصلحــت 
اوســت یعنــی ولــّی مجنــون حــق ظلــم بــه 
او را نــدارد. خــارج کــردن اعضــای مجنــون، 
قطعــا مصــداق ظلــم و حــرام اســت. اگرچــه 

شــارع نجــات دیگــران را واجــب کــرده لکــن 
ایــن وجــوب از طــرق متعــارف اســت و نــه 

ــران.  ــه دیگ ــم ب از راه ظل
توجه به ال حرج در تزریق واکسن آزماییش

گفتــه شــد کــه در بــاب تزاحــم بایــد اهــم 
را مقــدم کــرد ولــی اگــر ایــن تزریــق بــرای 
ــه  ــرج ب ــده الح ــود، قاع ــی ش ــان حرج انس
ــن  ــق واکس ــوب تزری ــد و وج ــدان می آی می
آزمایشــی در پــی آن برداشــته می شــود.

ــی دارد و  ــوب را برم ــط وج ــرج فق ــا الح آی
ــر  ــم ب ــواز را ه ــوب، ج ــر وج ــاوه ب ــا ع ی

و نماینــده مجلــس، وکیــل بــوده و والیتــی 
و  مــردم  نماینــدگان  اختیــارات  ندارنــد. 
ــه میزانــی وکالتــی اســت کــه  مســئوالن، ب
از طــرف مــردم بــر عهــده دارنــد و آنــان فــی 
نفســه والیتــی بــر مــردم ندارنــد، لــذا تزریــق 
واکســن بــه مــردم بــدون رضایــت یــا اطــاع 

آنــان، جایــز نخواهــد بــود.
ســؤال ایــن بــود کــه وظیفــه حاکمیــت 
ــدن  ــه، ب ــق ادل ــه طب ــا ک ــت؟ از آن ج چیس
ــرام  ــا میــت( احت مســلمان مطلقا)حــی و ی
ــا  ــی و ی ــی احترام ــت ب ــز نیس دارد، و جای
و  حاکــم   کنیــم،  او  متوجــه  را  ضــرری 
ــده را  ــر زن ــای کاف ــد نمونه ه ــت، بای حاکمی
ــن  ــد و در صــورت عــدم امــکان ای وارد کنن
ــار خــود  ــا اختی ــد ب ــراد مســلمان بای کار، اف
مــورد آزمایــش قــرار گیرنــد. در صورتــی کــه 
ــم  ــرض خواهی شــخص راضــی باشــد، دو ف
داشــت؛ نخســت آن کــه ضــرر بــه حــد 
ــن  ــه در ای ــد ک ــس نمی رس ــر نف ــت ب جنای
ــه  ــدارد. دوم آن ک ــود ن ــکالی وج ــرض اش ف
بــه حــد جنایــت بــر نفــس می رســد کــه در 
ایــن صــورت بحــث تزاحــم پیــش می آیــد و 
در تزاحــم بایــد مصلحــت اقــوا و مصلحــت 
جامعــه اســامی، نســبت بــه مصلحــت 

ــود. ــدم ش ــخاص مق اش

v
ــه  ــردی ک ــی، ف ــوص دین ــق نص ــه طب اگرچ
شــخصی را عمــدًا بــه قتــل رســانده، خونــش 
هــدر اســت ، ولــی خــون او بــرای همــه هدر 
نیســت و دیگــران حــق قصــاص او را ندارند. 
اولیــای دم، هــدر  بــه  او نســبت  خــون 
ــی  ــان جهت ــن، در هم ــر ای ــه ب اســت. اضاف

ــدور  ــت مه ــده اس ــت ش ــب جنای ــه مرتک ک
الــدم اســت و نمی تــوان بــا تزریــق واکســن 
ــرد  ــع ک ــا دســتش را قط ــرد ی ــش ک مجازات
ــرد و  ــش ک ــج اعدام ــه تدری ــه ب ــا این ک و ی
ــرار داده  ــکی ق ــای پزش ــورد آزمایش ه ــا م ی
ــر  ــان های دیگ ــا انس ــخص ب ــن ش ــود. ای ش
ــد.  ــی نمی کن ــن، فرق ــق واکس ــر تزری از نظ

ــوب  ــاوز از چارج ــه تج ــرد ک ــه ک ــد توج بای
ادلــه شــرعی و رجــوع  بــه عقــل مــادی 
شــدن  باعــث شکســته  مــوارد،  ایــن  در 
ســاختارهای دینــی و اخاقــی می شــود. 

اجــازه  کــه حتــی  دارد  اهمیــت  اینقــدر 
ــدارد. ــود ن ــلمان وج ــازه مس ــریح جن تش

ــد  ــرد بای ــار را وارد ک ــازه کف ــوان جن ــر بت اگ
ــورت  ــن ص ــر ای ــی در غی ــرد، ول ــن ک چنی
بایــد از جنــازه کفــار موجــود در داخــل 
ــاء او،  ــت از اولی ــد مّی ــا خری کشــور_حتی ب
ــان_ اســتفاده  ــت آن ــه قیمــت مــورد رضای ب
کــرد. البتــه اصطــاح خریــدن در این جــا بــا 
ــا  ــه ی ــه میت ــی رود وگرن ــه کار م ــامح ب تس
میــت، قابــل خریــد و فــروش نیســت بلکــه 
ــه ایــن معناســت کــه  خریــدن در این جــا ب
ــل دریافــت وجــه، از حــق  شــخص، در مقاب

ــد کنــد. خــود رفــع ی
در مــورد آزمایــش واکســن هــم بایــد گفــت: 
اگــر بتــوان از کشــورهای کفــر، نمونه هــای 
زنــده بــرای آزمایــش واکســن کرونــا و مانند 
آن وارد کــرد و بــا آن هــا قــرارداد منعقــد 
نمــود، حــق تصــرف در جــان مســلمانان 
وجــود نخواهــد داشــت. بــه جهــت این کــه 
قاعــده اولیــه ایــن اســت کــه هیــچ انســانی 
بــر دیگــری ســلطه نــدارد. هــر انســانی فقــط 
مســلط بــر امــوال ]و نفــس[ خویــش اســت 

»النــاس مســلطون علــی اموالهــم«۱.
البتــه موضــوع والیــت بعضــی انســان ها بــر 
ــرا  ــا وارد نیســت، زی ــر در این ج ــی دیگ برخ
غیــر از ولــی فقیــه، دیگــر حاکمــان چنیــن 
ــر از  ــد. حاکمیــت حاکمان)غی والیتــی ندارن
ولــی فقیــه( از بــاب وکالت اســت. انتخابات 
خــود نشــانه ایــن اســت کــه رئیــس جمهــور 

۱- روضــة المتقيــن فــي شــرح مــن ال يحضــره الفقيــه )ط 

ــة(، ج ۶، ص: 33. - القديم

و  مـردم  نماینـدگان  اختیـارات 
مسـئوالن، بـه میزانـی وکالتـی 
بـر  مـردم  طـرف  از  کـه  اسـت 
عهـده دارنـد و آنـان فـی نفسـه 
لـذا  ندارنـد،  مـردم  بـر  والیتـی 
تزریـق واکسـن بـه مـردم بدون 
رضایـت یـا اطـاع آنـان، جایـز 

بـود. نخواهـد 

دینـی،  نصـوص  طبـق  اگرچـه 
فـردی کـه شـخصی را عمـدًا بـه 
قتل رسـانده، خونش هدر اسـت 
، ولـی خـون او بـرای همـه هدر 
نیسـت و دیگـران حـق قصـاص 

او را ندارنـد. 
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در بحــث بــروز عــوارض بایــد بررســی شــود 
کــه ایــن عــوارض بــه چــه کســی انتســاب 
ــرای مثــال شــخصی را کــه مشــغول  دارد. ب

بنایــی اســت در نظــر می گیریــم، فــردی 
بــا اذن بنــا و دیگــری بــدون اذن او، شــروع 
بــه حمــل مصالــح ســاختمان می کنــد. 
ــر  ــه نف ــه ب ــت ک ــر آن اس ــن دو نف ــرق ای ف
ــا  ــه شــود، ام ــل پرداخت ــد اجرۀالمث اول، بای
فعالیــت نفــر دوم مســتند بــه بّنــا نبــوده و 

ــت. ــب کار نیس ــی را طل ــه اجرت در نتیج
در مــوارد تزریــق واکســن نیــز بایــد بررســی 
شــود کــه ایــن فعــل مســتند بــه کیســت؟ 
بــه هــر شــخص یــا ســازمانی مســتند باشــد، 
ــتناد،  ــت اس ــن اس ــت. ممک ــن اس او ضام
مراتبــی داشــته باشــد و چنــد گــروه در 
 خســارت شــریک باشــند. خســارت نیــز اگــر 
ــه  ــد دی ــا باش ــال این ه ــو و امث ــص عض نق
دارد و اگــر بیماری هــای دیگــر باشــد، بایــد 

ــران خســارت شــود. جب

مثــال دیگــر بحــث ســقط جنیــن اســت. اگر 
پزشــک بــه پرســتاری امــر کنــد کــه جنینــی 
ــر  ــه ب ــدام، دی ــورت اق ــد در ص ــقط کن را س
عهــده پرســتار اســت، زیــرا عــرف ایــن فعــل 
را بــه وی کــه بــا علــم و اختیــار ایــن کار را 

ــد. انجــام داده اســت، منتســب می کن
امــا اگــر فقــط پزشــک مطلــع باشــد و 
پرســتار ندانــد کــه ایــن تزریــق برای چیســت 
و صرفــا عمــل تزریــق را انجــام می دهــد در 

طبیبــی از بــاب احســان بــرای نجــات بیمــار 
اقــدام کــرد، محســن اســت و اگــر در ایــن 
بیــن ضــرری بــه بیمــار وارد شــود، ضامــن 
نیســت. امــا اگــر از بــاب اجــاره باشــد، 
ــط  ــراط و تفری ــه اف ــود ک ــی ش ــد بررس بای
ــر  ــال اگ ــرای مث ــر. ب ــا خی ــه ی صــورت گرفت
ســهل انگاری مســتأجر موجــب تلــف در 
مــال موجــر شــده باشــد ضامــن اســت. ایــن 
موضــوع بــرای وکیــل در بــاب وکالــت نیــز 
ــد در  ــل بای ــوال اســت، وکی ــن من ــه همی ب
چارچــوب وکالــت پیــش بــرود، امــا اگــر بــه 
ــوکل  ــر او ضــرری متوجــه م واســطه تقصی

ــود. ــد ب ــن خواه بشــود ضام
بنابرایــن نحســتین قــدم آن اســت کــه 
ــن از  ــق واکس ــود کار تزری ــی ش ــد بررس بای
ــاب  ــد از ب ــی اســت؟ برخــی گفته ان چــه باب
احســان اســت درحالی کــه واکســنی کــه 
ــد  ــرار دارد، نمی توان ــی ق ــه کارآزمای در مرحل
ــذا در  ــرد. ل ــرار گی ــوان احســان ق تحــت عن
آن،  دریافت کننــده  بــه  آســیب  صــورت 
ضمــان ثابــت خواهــد بــود، چراکــه اســتفاده 
از قاعــده احســان در ایــن مســئله، تمســک 
بــه عــام در شــبهه مصداقیــه، از اســاس 
ــا  ــدای بحــث اســت. ام ــد و ابت محــل تردی
ــی  ــت ب ــده از جه ــاخته ش ــن س ــر واکس اگ
تاییــد متخصصــان  مــورد  بــودن،  خطــر 
قــرار بگیــرد، از آن جــا کــه شــبهه ای در 
ــوان  ــد عن میــان نیســت، تزریــق آن می توان

ــد. ــته باش ــان داش احس
ــار و  ــا اختی ــق آزمایشــی، ب در صــورت تزری
رضایــت شــخص، دو فــرض وجــود دارد: 
بــرای  اطاع رســانی ها  تمــام  گاهــی 
معمــوال  گرفته)کــه  صــورت  داوطلــب 

مشــکلی  این جــا  در  نیســت(،  این گونــه 
بــود. نخواهــد 

داوطلــب  بــه  اطاع رســانی  گاهــی هــم 
ــن  ــت. در ای ــوده اس ــص ب ــا ناق ــده و ی نش
فــرض، غــرور و فریــب صــورت گرفتــه و 
ــب  ــه غاّر)فری ــی ک ــرور کس ــده غ ــق قاع طب
بــود.  خواهــد  ضامــن  اســت،  دهنــده( 
پشــتوانه قاعــده غــرور، آیــات و روایــات 
ــت و  ــا حجی ــه فقه ــت و هم ــی اس محکم

تمــام بــودن قاعــده را قبــول دارنــد. 
انتساب عوارض؛ مالک ضان

ــود  ــی ش ــو حرج ــر وض ــًا اگ ــی دارد؟ مث م
قاعــده الحــرج، وجوبــش را بــر مــی دارد یــا 

ــرد؟ ــد ک ــع خواه ــر رف ــز ب ــواز آن را نی ج
 مشــخص اســت کــه فقــط احــکام الزامــی، 
حــرج آور اســت چــون آن جــا  کــه انســان، 
مختــار اســت، حــرج و اضطــرار معنــی 
ــده الحــرج، وجــوب را  ــن قاع ــدارد. بنابرای ن

ــرد. ــد ک ــرف خواه برط
اگــر ایــن مبنــا را بپذیریــم کــه الحــرج، 
بــر می دارد)چــه  را  اصــل جعــل شــرعی 
ــم  ــع حک ــی راف وجــوب و چــه جــواز(، یعن
اســت، لــذا حکــم جــواز نیــز ثابــت نخواهــد 
اختــاف  مبنــا  دو  ایــن  در  علمــا  بــود. 
ــد خراســانی در  ــد و مرحــوم آخون ــر دارن نظ
مبحــث انســداد بــاب علــم، بــه ایــن بحــث 

پرداخته انــد.

مســأله ســوم : ضمــان عــوارض 
واکسن بر عهده کیست؟

ــه تشــویق حاکمیــت،   اگــر شــخصی کــه ب

شــده  واکســن  آزمایــش  داوطلــب 
حاکمیــت،  از  منظــور  اســت)این جا 
ــت،  ــد آن اس ــکان و مانن ــا، پزش وزارتخانه ه
ــه  ــد، چ ــه ش ــار عارض ــه( دچ ــی فقی ــه ول ن
ــا وزارت بهداشــت  کســی ضامــن اســت؟ آی
ــا پرســتاری  ــا آن پزشــک ی ضامــن اســت ی
ــی  ــا را ف ــام داده؟ این ه ــق را انج ــه تزری ک
نفســه بــا قطــع نظــر از بحــث والیــت بحــث 

 . می کنیــم
اگــر شــخص، بــا اختیــار خــودش واکســن را 
ــد،  ــر ش ــه ذک ــه ک ــد، همان گون ــت  کن دریاف

اشــکالی نــدارد.
ــع  ــا قط ــت ب ــد گف ــار بای ــورد اجب ــا در م ام
نظــر از والیــت،  نمی تــوان کســی را مجبــور 

بــه دریافــت واکســن کــرد. 

بــاب  از  یــا  اجــاره  بــاب  از  یــا  طبابــت 
ــر  ــان اســت. اگ ــاب احس ــا از ب ــت و ی وکال

را  وجـوب  فقـط  الحـرج  آیـا 
برمـی دارد و یا عـاوه بر وجوب، 

جـواز را هـم بـر مـی دارد؟ 

مرحلـه  در  کـه  واکسـنی 
کارآزمایـی قـرار دارد، نمی توانـد 
قـرار  احسـان  عنـوان  تحـت 
گیـرد. لـذا در صـورت آسـیب به 
دریافت کننـده آن، ضمـان ثابت 

بـود. خواهـد 

بایـد  عـوارض  بـروز  بحـث  در 
بررسـی شـود کـه ایـن عـوارض 
دارد. انتسـاب  کسـی  چـه  بـه 
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»امــر تــو امــر مــن اســت«۱.  در ایــن فــرض 
شــکی نیســت کــه اگــر کارگــزار امــر بکنــد، 
گاهــی  امــا  می شــود.  االطاعــه  واجــب 
»ولــی« اعمــال والیــت نمــی کنــد و کار 
ــن  ــد. در ای ــذار می کن ــزاران واگ ــه کارگ را ب
صــورت در حکــم »عــدم جــواز اجبــار بــرای 

آزمایــش« و در حکــم »ضمــان«، وزارتخانــه 
ــا غیــر اســامی فرقــی  حکومــت اســامی ب

ــدارد. ن
ــوان  ــت، عن ــال والی ــت و اعم ــوان والی عن
ثانــوی اســت. بحــث مــا در این جــا بــا 
قطــع نظــر از مســأله والیــت مطــرح اســت. 

مسأله چهارم: اجبار حاکم

ــه را  ــردم جامع ــد م ــت می توان ــا حاکمی آی
بــه عنــوان نمونــه آزمایشــی بــرای مطالعات 

داخلــی یــا جهانــی مجبــور کنــد؟

بــه  خطــاب  خــدا  رســول  از  روایــت  ایــن  ظاهــرًا   -۱

ــو  ــي َو َأُب ــَت َوِصيِّ ــيُّ َأْن ــا َعِل ــت: »...َي ــن اس امیرالمومنی

ِتــي ِفــي َحَياِتــي  ُوْلــِدي َو َزْوُج اْبَنِتــي َو َخِليَفِتــي َعَلــى ُأمَّ

ــون  ــي... .«)عي ــَك َنْهِي ــرِي َو َنْهُي ــُرَك َأْم ــي َأْم ــَد َمْوِت َو َبْع

أخبــار الرضــا عليــه الســام، ج ۱، ص: 29۷(.

دیگــر فــرق دارد. مثــا عــراق، کشــوری 
ــامی  ــش اس ــی حکومت ــت ول ــامی اس اس
نیســت. مــراد از غیراســامی حکومــت کفــر 
ــن  ــه ای ــامی ب ــت اس ــا حکوم ــت، ام نیس
معنــی کــه ولــی فقیهــی در رأس آن باشــد 
و شــرائطی کــه در حکومــت داری اســام 

نیســت.  شــود،  اجــرا  آن  در  دارد  وجــود 
ــک  ــای ی ــه امض ــر ب ــت اگ ــای حکوم کاره
فقیــه جامــع الشــرائط نرســد، اعتبــار نــدارد 
ولــو این کــه رئیس جمهــور و نماینــدگان 
مجلــس، شــیعان اصیــل باشــند. تمــام 
زیرمجموعــه  و  ســه گانه  قــوای  از  امــور 
ایشــان می بایســت مــورد امضــای فقیــه 
جامع الشــرایط باشــد و اال ارزشــی نخواهــد 
داشــت. مجــرد این کــه مــردم مســلمان 
ــند  ــلمان باش ــزاران مس ــد و کارگ رأی بدهن

حکومــْت اســامی نمی شــود.
ــد صــورت وجــود  در حکومــت اســامی چن
کارگــزاران  بــه  فقیــه  ولــی  گاهــی  دارد؛ 
والیــت داده اســت مثــل آن جایــی کــه 
فرمودنــد:  شــخصی  بــه  امیرالمؤمنیــن  

ایــن صــورت پرســتار ضامــن نیســت. در 
ایــن فــرض از آن جــا کــه پزشــک علــم دارد، 
فعــل ســقط جنیــن بــه او اســتناد دارد و در 

ــن اســت.  نتیجــه ضام
امــا اگــر پرســتار همــه چیــز را می دانــد 
در  نیســت(  دارد)مجبــور  نیــز  اختیــار  و 
ــه  ــتند ب ــن مس ــقط جنی ــورت، س ــن ص ای
ــه  ــط جنب ــتور پزشــک فق ــرا دس اوســت، زی
ــذ  ــرع ناف ــک در ش ــر پزش ــادی دارد. ام ارش
نبــوده و نمی توانــد مولــوی باشــد، بنابرایــن 
ارشادی ســت و امــر ارشــادی هــم مثــل 
ــد  ــر می ده ــًا خب ــی مث ــت یعن ــار اس إخب
کــه مصلحــت ایــن بیمــار در ســقط اســت، 
ولــی پرســتار کســی اســت کــه عمــل را 

ــت.  ــه اوس ــتند ب ــذا مس ــرده، ل ــام ک تم
در آخــر بایــد اشــاره کــرد کــه گاهــی حمــل 
ــرض  ــن ف ــت. در ای ــر اس ــادر، مض ــرای م ب
ــن را  ــاع و جنی ــود دف ــد از خ ــادر می توان م
ــی هــم وجــود نخواهــد  ــد و ضمان دفــع کن

داشــت.
حکومت هــای  در  وزارتخانــه  اختیــار  حیطــه 

اســالمی و غــر اســالمی
ــا حکومت هــای  قطعــًا حکومــت اســامی ب
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کــه حکومت هــا مجــاز هســتند بــر روی 
ــد  ــام دهن ــی انج ــای بالین ــردم آزمایش ه م
ولــی ضامــن ضررهایــی کــه پیــش می آیــد، 
هســتند. همان گونــه کــه ممکــن اســت 
ــن کار  ــد ای ــا نمی توانن ــم حکومت ه بگویی
ــد،  ــام دادن ــر انج ــی اگ ــد، ول ــام دهن را انج

ضامن انــد.

مســأله پنجــم: خریــد و فــروش 
واکسن 

ــورها دو  ــا کش ــن ب ــروش واکس ــد و ف خری
فــرض دارد:

در  کــه  دولت هایــی  بــا   معاملــه   -۱
کشــورهای اســامی هســتند. در ایــن فــرض 
ــدارد. ــود ن ــروش وج ــد و ف ــی از خری مانع
2- خریــد از دولت هــای کفرکــه بــه حربــی و 

غیرحربــی تقســیم می شــوند. 
ــد در موضوع شناســی بررســی شــود کــه  بای
خریــد و فــروش  بــا دولــت کفــر آیــا تقویــت 

ــا خیــر؟ گاهــی  کفــر و نظــام کفــر اســت ی
ــر  ــور کاف ــک کش ــه ی ــن ب ــن واکس فروخ ت
فقــط بــرای اســتفاده مــردم آن اســت و هیچ 
تقویتــی هــم نســبت بــه دولــت آن کشــور 
ــروش  ــا ف ــی ب ــی گاه ــت. ول ــن نیس در بی
واکســن، دولــت کفــر تقویــت می شــود. 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــد م ــون بای ــوارد گوناگ م
گیــرد. بــه عنــوان نمونــه حتــی فــروش غــذا 
ــه اســرائیل موجــب تقویــت آن می شــود،  ب
ــد  ــل هن ــر مث ــورهای کف ــی کش ــی بعض ول
ــای خــارج  ــه دنی ــه نیازشــان ب ــن ک ــا چی ی
کمتــر از کشــورهای دیگــر اســت، ایــن گونــه 

نیســتند. 
اعــداء  مــن  الســاح  »بیــع  بحــث  در 
الدیــن«۱، شــیخ انصــاری نیــز مــاک را 

داده انــد.  قــرار  کفــر  تقویــت 
ــه ای حرمــت تکلیفــی  ممکــن اســت معامل
داشــه، ولــی صحیــح باشــد. برعکــس ممکن 

1- انصــاری، مرتضــی بــن محمدامیــن، مجمــع الفکــر 

االســامی، کمیتــه تحقیــق تــراث شــیخ اعظــم، 1415 

ــران، المؤتمــر  ــم - ای ــره(، ق ه.ق، المکاســب)انصاری - کنگ

العالمــي بمناســبة الذکــری المئويــة الثانيــة لميــاد 

الشــيخ األعظــم األنصــاري، األمانــة العامــة، جلــد: 1، 

.151 صفحــه: 

کــه بــه صــورت آزمایشــی تزریــق می شــود، 
خــوف ضــرر معتنابــه دارد، لــذا صــدق عنوان 
احســان محــل بحــث اســت. از طرفــی بیــان 
شــد قاعــده احســان مربــوط بــه حکــم 
وضعی ســت یعنــی مفــادش عــدم ضمانــت 
ــا  ــر بن ــت. اگ ــده اس ــان کنن ــخص احس ش
باشــد محســن ضمانــت داشــته باشــد، اصــا 
ــد و دیگــر احســانی انجــام  احســان نمی کن

نمی شــود. 
در  احســان  قاعــده  آن کــه  دیگــر  نکتــه 
مــواردی جــاری اســت کــه حکــم جــواز 
ــد،  ــواز نباش ــر ج ــد. اگ ــته باش ــود داش وج
قاعــده احســان راه نــدارد. بــه عبــارت دیگــر 
بــرای کار حــرام، احســان معنــا نــدارد، بلکــه 

ــود.  ــد ب ــرام خواه ــم و ح ــر اث ــه ب اعان
بــا قاعــده احســان نمی تــوان جــواز ســاخت. 
یعنــی نمی تــوان گفــت بــه دلیــل ایــن کــه 
ایــن کار احســان اســت پــس جایــز اســت. 
ــز  ــل جای ــد فع ــدا بای ــر ابت ــارت دیگ ــه عب ب
باشــد، اگــر در مرتبــه بعــد عنــوان احســان 
ضامــن  محســن  شــخص  کنــد،  صــدق 
ضررهایــی کــه مجبــور شــده وارد کنــد، 
نمی شــود. امــا در این جــا مســئله ایــن 
ــه  ــه آســیب هایی ک ــا توجــه ب ــه ب اســت ک
ــده گان واکســن،  ــه برخــی از دریافــت کنن ب
وارد می شــود آیــا ایــن کار جائــز اســت؟
تبرعــی بــودن فعــل محســن شــرط نیســت 
ــًا قاعــده احســان، در مواردی ســت  امــا غالب
کــه شــخص بــه صــورت مجانــی اقــدام 
می کنــد. بــه دیگــر ســخن از نظــر ُعقــا 
ممکــن اســت شــخصی محســن باشــد و در 
ــال کارش  عیــن حــال، دســتمزد هــم در قب
دریافــت کنــد، بنابرایــن قاعــده احســان 

ــدارد.  ــرت ن ــت اج ــا دریاف ــی ب منافات
جامعــه  بــه  احســان  واکســن،  کشــف 
ــق آزمایشــی آن  ــی تزری اســامی اســت، ول
ارتباطــی بــا ایــن قاعــده فقهــی نــدارد. ایــن 
کار، احســان نبــوده، بلکــه مقدمــه احســان 
ــه احســان، واجــب نیســت.  اســت و مقدم
حتــی اگــر احســان، واجــب باشــد کــه 
این گونــه نیســت، بــاز هــم مقدمــه واجــب، 

ــت.  ــب نیس واج
نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد 
ایــن اســت کــه ممکــن اســت قائــل شــویم 

نمی توانــد  اّولــی  عنــوان  بــه  حاکمیــت 
ــرا  ــد، زی ــرار ده ــش ق ــورد آزمای ــردم را م م
»جــواز آزمایــش کــردن«، دلیــل می خواهــد. 
ــود دارد،  ــع وج ــر من ــل ب ــر آن دلی ــاوه ب ع
زیــرا هیــچ انســانی بــر انســان دیگــر ســلطه 
ــر مــردم  ــر بهداشــت ســلطه ای ب ــدارد. وزی ن
نداشــته و امــر او ارشــادی اســت. بــا قطــع 
ــری  ــام اوام ــه، تم ــت فقی ــر والی ــر از ام نظ
کــه از مجلــس، رئیــس جمهــور و یــا از وزرا 

صــادر شــود، ارشــادی هســتند.
در نتیجــه یــا بایــد افــراد کافــر را اجیــر 
ــود و  ــن نب ــن کار ممک ــر ای ــا اگ ــم و ی کنی
اهمیــت نجــات جامعــه اســامی بیشــتر از 
بــه خطــر انداختــن تعــداد معــدودی باشــد، 
بایــد اهمیــت و وجــوب حفــظ ســامت 
جامعــه اســامی را بــرای مــردم بیــان کــرد 
ــه  ــوان در مرحل ــردی در صــورت ت ــا هــر ف ت

ــد. ــرکت کن ــیون ش ــی واکسیناس کارآزمای
جایگاه قاعده احسان در جواز اجبار

در پاســخ بــه پرســش فــوق نمی تــوان از 
قاعــده احســان اســتفاده کــرد، چراکــه ایــن 
ــن پرســش مطــرح  ــه ای ــده در پاســخ ب قاع
ــا  ــود دارد ی ــت وج ــا ضمان ــه آی ــود ک می ش
ــه  ــوط ب ــان مرب ــده احس ــی قاع ــر؟ یعن خی
ایــن  درحالی کــه  اســت  وضعــی  حکــم 
ــت.  ــی اس ــم تکلیف ــه حک ــوط ب ــؤال مرب س
بــه قاعــده احســان در جــواب  تمســک 
ــبهه  ــام در ش ــه ع ــک ب ــوال، تمس ــن س ای
مصداقیــه اســت. زیــرا اصــل احســان بــودن 
تزریــق واکســن معلــوم نیســت. زمانــی 
می تــوان بــه خطابــات و قواعــد رجــوع کــرد 
کــه تطبیــق آن قاعــده بــر مورد، محرز باشــد. 
اگــر شــک داریــم در این کــه شــخصی عالــم 

اســت، نمی تــوان بــرای اکــرام کــردن او بــه 
ــرد. ــک ک ــاء« تمس ــرم العلم »اک

واکســن هایی  کرونــا،  ویــروس  مــورد  در 

مـردم  می توانـد  حاکمیـت  آیـا 
نمونـه  عنـوان  بـه  را  جامعـه 
مطالعـات  بـرای  آزمایشـی 
داخلـی یـا جهانـی مجبـور کند؟
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ــته،  ــی نداش ــت تکلیف ــه حرم ــت معامل اس
ــزوم  ــن  دو الزم و مل ــد. ای ــل باش ــا باط ام
ــت  ــه نیس ــًا این گون ــی لزوم ــتند، یعن نیس
کــه هــر جــا حرمــت تکلیفــی وجــود داشــته 
ــه  ــا معامل ــر ج ــل، و ه ــه باط ــد معامل باش
وجــود  تکلیفــی  حرمــت  باشــد،  باطــل 
ــا  ــه ب ــا معامل ــذا در این ج ــد. ل ــته باش داش
کفــار را از دو منظــر جــواز و صحــت، مــورد 

ــم. ــرار می دهی ــث ق بح
اگــر صحیــح باشــد، نقــل و انتقــال صــورت 
نقــل  نباشــد،  صحیــح  اگــر  و  می گیــرد 
وانتقــال صــورت نمی گیــرد مگــر این کــه 
ــم در  ــاح بدانی ــار را مب ــی از کف ــال بعض م
ــد  ــوری خواهن ــات، ص ــورت معام ــن ص ای

ــن. ــا چی ــه ب ــل معامل ــود مث ب
ــار،  ــال کف ــودن م ــاح ب ــه مب ــل شــدن ب قائ
ــری  ــه کمت ــن مئون ــرکین و محاربی در مش
دارد. معنــی محــارب هــم فقــط حضــور در 
میــدان جنــگ نیســت. محــارب بــه معنــای 
عــام بــه کســانی کــه بــا خــدا در حــال 
جنــگ هســتند اطــاق می شــود یعنــی هــر 

ــد. ــکار کن کــس کــه خــدا را ان
در مکاســب شــیخ انصــاری۱ دو روایــت ذکــر 
ــه  ــد صحیح ــا می کن ــان ادع ــه ایش ــده ک ش
ــام  ــاد ش ــه ب ــد: ب ــائل می پرس ــتند. س هس
علیه الســام  امــام  می فرســتیم.  ســاح 
می فرمایــد: اگــر موجــب تقویــت آن هــا 
ــدارد. اگــر در مقــام صلــح  نشــود، اشــکال ن
اســت و جنــگ نیســت، اصــا اشــکالی 

ــدارد.  ن
ــروش واکســن ســهل تر  ــر در ف ــی ام از طرف
ــژه  ــه وی ــی اســت. ب ــروش ســاح جنگ از ف
فروختــن واکســن بــه اهــل ذمــه و معاَهــد 
کــه خــون آنــان محتــرم اســت؛ کفــار اهــل 

1- همان، ص147و148.

ذمــه و کفــار معاهــد ماننــد گردشــگرانی اند 
و  می آینــد  اســام  پرچــم  زیــر  در  کــه 
ــار،  ــا ســایر کف ــرم اســت، ام خونشــان محت

ــرم نیســت. خونشــان محت
همان گونــه کــه در ایــن مــورد روایاتــی 
داریــم کــه نبایــد معاملــه بــا کفــار موجــب 
تقویــت آن هــا بشــود، امــا در برخــی روایــات 
ــا کفــار و زمــان صلــح  بیــن زمــان جنــگ ب

بــا آنــان فــرق گذاشــته شــده اســت2.
در نتیجــه در معاملــه بــا کفــار، اواًل معاملــه 
نبایــد موجــب تقویــت کفــر و تضعیــف 
ــا  ــر، ب ــور کف ــا آن کش ــود و ثانی ــام ش اس

ــد. ــگ باش ــال جن ــد در ح ــلمانان نبای مس
بــه عنــوان نمونــه حتــی اگــر دایــره جنــگ 
بــه معنــای جهــاد مصطلــح محــدود  را 
ــکا مصــداق آن  ــا آمری ــه ب ــاز مقابل ــم، ب کنی
خواهــد بــود. در حــال حاضــر اگرچــه آمریــکا 
در تمــام کشــورهای اســامی بــه طــور 
ــر  ــا اجی ــا ب ــد، ام ــه نمی کن مســتقیم مقاتل
کــردن جانیــان و ایجــاد ناامنــی درحــال 

ــت. ــگ اس جن
بــه دلیــل لــزوم حفــظ ســامت مســلمانان 
و باتوجــه بــه اثربخشــی واکســن در حفــظ 
جــان آنــان، حاکــم جامعــه وظیفــه دارد 
واکســن مطمئــن را بــرای آحــاد جامعــه 
فراهــم کنــد. عقــل حکــم بــه ورود واکســن 
ــرا نجــات نفــس مــردم واجــب  ــد، زی می کن
اســت، امــا اگــر واردات واکســن منحصــر در 
کشــور متخاصــم و راه نجــات مســلمانان 
بــه آن واکســن وابســته باشــد، بــاب تزاحــم 
ــا واردات،  ــو ب ــک س ــود. از ی ــرح می ش مط
دول کفــر تقویــت و مســلمانان خــواه ناخواه 

2- وسائل الشیعه، ج12، ص 70.

تضعیــف می شــوند، از ســوی دیگــر نجــات 
ــن  ــت. در ای ــب اس ــلمانان واج ــس مس نف
صــورت بــر اســاس بــاب تزاحــم بایــد اهــم 
ــر  ــز ب ــم نی ــخیص اه ــرد و تش ــدم ک را مق

ــی فقیــه اســت. عهــده ول
جنگ بیولوژیک از طریق واکسن

ــه ایــن نکتــه هــم اشــاره شــود کــه  بایــد ب
ــع  ــا بی ــی ب ــک، ارتباط ــرور بیولوژی ــث ت بح
ــدارد. کشــور اســامی بایــد خــود  و شــراء ن
ــوی  ــه ای ق ــه گون ــی ب ــای علم را از جنبه ه
کنــد کــه متخصصیــن آن اجــازه ندهنــد 
واکســن در پوشــش ســاح بیولوژیــک وارد 

کشــور شــود.
 اگــر از ســامت واکســن هــای خارجــی 
ــه  اطمینــان حاصــل نشــود و احتمــال حمل
بیولوژیــک هــم بــرود  و دوران بیــن آن 
ــا  ــد ی ــل هن ــر مث ــورهای دیگ ــور و کش کش
چیــن باشــد، بدیهــی اســت بــر اســاس 
ترجیحــات عقلــی، بــرای خریــد واکســن 
بایــد بــا کشــوی وارد معاملــه شــد کــه 
بیشــترین  و  خطــر  احتمــال  کمتریــن 
اطمینــان نســبت بــه آن وجــود داشــته 

ــد. باش
ــت  ــلمانان، جه ــن مس ــئله بی ــن مس در ای
مرجــح و تفاوتــی وجــود نــدارد. وجهــی 
بــر  ایرانــی  مســلمان  اولویــت  بــرای 
ــدارد.  ــود ن ــورها وج ــی کش ــلمانان باق مس
صــرف قبــول اســام محتــرم بــودن نفــس، 
ِعــرض و مــال واجــب اســت. بــا ایــن وجــود 
ــرار  ــت ق ــورد غفل ــوع را م ــن موض ــد ای نبای
داد کــه در تزاحمــات، مذهــب شــیعه قطعــًا 

ــت. ــد داش ــت خواه اولوی

بایـد در موضوع شناسـی بررسـی 
بـا  فـروش   و  خریـد  کـه  شـود 
دولـت کفـر آیـا تقویـت کفـر و 

نظـام کفـر اسـت یـا خیـر؟

بـه دلیـل لـزوم حفـظ سـامت 
بـه  باتوجـه  و  مسـلمانان 
حفـظ  در  واکسـن  اثربخشـی 
جامعـه  حاکـم  آنـان،  جـان 
وظیفـه دارد واکسـن مطمئن را 
بـرای آحـاد جامعـه فراهـم کند. 

بـا  بایـد  واکسـن  خریـد  بـرای 
کـه  شـد  معاملـه  وارد  کشـوی 
و  خطـر  احتمـال  کمتریـن 
بیشـترین اطمینـان نسـبت بـه 

باشـد. داشـته  وجـود  آن 
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ــا  ــات دائم ــه موضوع ــروزی ک ــتاب ام پرش
در  را  عــرف  جایــگاه  متحــول می شــوند، 

موضــوع شناســی نادیــده گرفــت. 
آیــا بــرای نیازهــای فقهــی جامعــه، اساســا 
داریــم؟  موضوع شناســی  بــه  نیــازی 
بدیهی ســت ادعــای عــدم نیــاز فقــه بــه 
موضوع شناســی، موجــب محصــور شــدن در 
موضوعــات قدیمــی یــا موضوعــات مخترعــه 
شــارع در زمــان تشــریع می شــود کــه در 
ایــن صــورت نمی تــوان فقــه را پاســخگو 

ــت. دانس
بخــش اعظمــی از گســتردگی فقهــی  کــه در 

از همیــن روی گاهــی بــه موضــوع احــکام، 
ــه می شــود. ــز گفت معــروض نی

کاربــرد عــرف در اســتنباط احــکام شــرعیه و 
شــناخت موضوعــات جــدی و درخــور توجــه 
ــاد،  ــگام اجته ــت هن ــوان گف ــت.  نمی ت اس
موضوع شناســی در اســتنباط احــکام الزم 
اســت امــا عــرف را در موضــوع شناســی در 
نظــر نگرفــت. ماحظــه عــرف در تشــخیص 
ــت.  ــاز اس ــیار کارس ــوع، بس ــق موض مصادی
چــه بســا بخــش اعظمــی از موضوعــات 
مصــداق  تعییــن  عــرف  را  مســتحدثه 
ــرف  ــام، ع ــرف ع ــوارد ع ــک از م ــد. هری کن
ــد  ــاص می توانن ــرف خ ــا ع ــن وی متخصصی
ــده  ــن کنن ــوان تعیی ــه عن ــود ب ــای خ درج

ــد. ــا کن ــش ایف مصــداق، نق
اســتنباط  در  عــرف  اخیــر  ســال های  در 
پیــدا  مناســبی  جایــگاه  شــرعی  احــکام 
کــرده اســت. در واقــع نمی تــوان در دنیــای 

ــا  ــروس کرون ــا وی ــه ب ــی در رابط ــگاه فقه ن
آییــن  و  قوانیــن  مبنــای  می توانــد 
بگیــرد.  قــرار  کشــور  اجرایــی  نامه هــای 
ــه  ــگاه فقی ــوان ن ــه نمی ت ــت ک ــی اس بدیه
دســت  از  موضــوع،  ایــن  بــه  نســبت  را 
ــرد.  ــور ک ــی عب ــه راحت ــار آن ب ــا از کن داد ی
ــی  ــه فقه ــی، ادل ــد فقه ــه، قواع ــت فق ظرفی
کــه  اســت  بگونــه ای  عملیــه  اصــول  و 
ــات  ــن موضوع ــه ای ــخ گویی ب ــت پاس ظرفی

داراســت. را 

اهمیــت موضــوع شناســی در فقــه 
و نقش عرف

ــا  ــا ب ــه صرف ــود، فقی ــان می ش ــی گم گاه
ــا  ــت، تنه ــذا از فقاه ــروکار دارد ل ــم س حک
اســتنباط حکــم بــه ذهــن متبــادر می شــود 
امــا صحیــح آن اســت کــه حکــم و موضــوع 
شناســی بــا یکدیگــر ارتبــاط تنگاتنگــی دارد. 

حجت االسام و المسلمین حسین بنیادی
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم 

نایب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین

متــن زیــر ماحصــل جلســه اول از ســه جلســه مصاحبــه تفصیلــی منــاط بــا اســتاد بنیــادی اســت. ایشــان در ایــن مجــال بــا 
طــرح مقدماتــی معنــا و تعریــف موضــوع و همچینیــن ویژگی هــای موضوع شناســی در مســائل جدیــد را مــورد بحــث قــرار 
می دهنــد. ایــن اســتاد گرامــی در ادامــه بــه موضــوع بیمــاری کرونــا از منظــری کلــی می پردازنــد تــا زمینــه بررســی های 
ــا  ــده مطــرح می شــود را مهی ــه در دو جلســه آین ــا کشــورهای خارجــی ک ــه واکســن ب ــداوی و معامل ــر مســئله ت جزئی ت

زند. سا

فقه و موضوع شنایس 
مسائل نوپدید 

فقهـی  نیازهـای  بـرای  آیـا 
بـه  نیـازی  اساسـا  جامعـه، 

داریـم؟ موضوع شناسـی 

بخش اول



فقه و موضوع شناسی مسائل نوپدید

استاد حسین بنیادی
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ــود. در  ــب می ش ــر آن مترت ــرعی ب ــم ش حک
مرحلــه بعــد طبیعتــا ترتب بــا علیــت همراه 
موضــوع  گفتــه می شــود:  لــذا  می شــود 
ــر  ــت. اگ ــم اس ــرای حک ــت ب ــه عل ــه مثاب ب

موضــوع نباشــد، حکمــی نیســت.
احــکام  متعَلــق  بیــن  نائینــی۱  مرحــوم 
متعَلــق  می گذارنــد.  فــرق  آن  وموضــوع 
احــکام مثــل شــرب المــاء یــا شــرب الخمــر 
و موضوعــات احــکام نیــز مثــل نمــاز و روزه 

اســت.
ــک  ــا در ی ــه مهــم این جاســت کــه فقه نکت
موضــوع، بالمعنــی االعــم فرقــی میــان 
وآن  نیســتند  قایــل  متعلــق  و  موضــوع 
موضــوع ایــن اســت کــه حکــم متوجــه 
ــی  ــه موضوع ــود؟ چراک ــزی می ش ــه چی چ
می توانــد مثــل همــان صــوم و صــات 
ــل  ــد مث ــف باش ــق تکلی ــا متعل ــد و ی باش
شــرب لــذا در جــواب ایــن ســوال کــه »حکم 
متوجــه چــه چیــزی اســت؟« می گوینــد 
ــع  ــود. درواق ــوع می ش ــه موض ــم متوج حک
موضــوع، متعلــق نیــز می توانــد باشــد. 

روش  آن  و  اصیــل  فقاهــت  در  بنابرایــن 
اجتهــادی و عملیــات اســتنباط احکامــی 
و  بایســته ها  از  موضوع شناســی  شــیعه، 
ضرورت هــای فقــه اســت. فقیــه غیــر از 
اســتنباط احــکام بــه شــناخت موضــوع نیــز 
ــخیص  ــه در تش ــه فقی ــردازد. اگرچ ــد بپ بای
ولــی  نمی کنــد،  پیــدا  ورود  مصــداق، 
را  حکــم  لــذا  و  می شناســد  را  موضــوع 
بــر موضــوع شناخته شــده و نــه موضــوع 

می کنــد. حمــل  ناشــناخته 
برتری مکتب قم بر نجف

یکــی از برتری هــای مکتــب علمــی و فقهــی 

ــه مکتــب نجــف ایــن اســت  قــم نســبت ب
کــه شــیخ انصــاری و بــزرگان دیگــر، نســبت 
بــه شــناخت موضــوع، تعریــف دارنــد. توجــه 
ــوع،  ــه موض ــبت ب ــم نس ــی ق ــب فقه مکت

فوق العــاده اســت.
کــه  اســت  توجــه  قابــل  نکتــه  ایــن 
فقــه یــک تعریــف مرکــب دارد و اعــم از 
موضوع شناســی و اســتنباط احــکام اســت. 
ــام  ــه تم ــت ک ــه ای نیس ــیعه بگون ــه ش فق
قــدرت فقیــه در اســتنباط حکــم باشــد 
بلکــه در یــک تبییــن تفصیلــی بایــد گفــت 

ــن و  ــن، معاصری ــن، متأخری دوران متقدمی
حتــی موجودیــن پدیــد آمــده اســت، مربــوط 
بــه موضــوع شناســی و تفریــع مســائل 
اســت. حتــی گاهــی اوقــات، بعضــی از 
فــروِض یــک فــرع، محقــق نبــوده اســت امــا 
بــه عنــوان پیش بینــی در قالــب »لــو وقــع« 

ــان می شــده اســت. ــرض« بی ــو ف ــا »ل ی
مکاســب  در  شناســی  موضــوع  نمونــه 
ــت  ــل روی ــز قاب ــاری نی ــیخ انص ــوم ش مرح
اســت. موضوعاتــی کــه در ایــن کتــاب 
ــف  ــروض مختل ــروع و ف ــع ف ــب تفری موج
شــده بگونه ایســت کــه گویــا فــردی در بــازار 
مســلمین حضــور دارد و تمــام موضوعــات 
ــه  ــه ب ــرم فق ــاز مب را می شناســد.بنابراین نی

موضوع شناســی امــری مســّلم اســت.
در میــان فقهــا، محقــق اردبیلــی۱ بــه دو 
و  موضوع شناســی«  »اصــل  مهــم  حــوزه 

پرداخته اســت.  موضــوع«  »چییســتی 
تعبیــر و اصطــاح فقــه پویــا تعبیــر جدیدی 
اســت، امــا در واقــع فقــه از ابتــدا دارای 
ــیعه  ــه ش ــت. فق ــوده اس ــی ب ــف پویای وص
ــت  ــا ماهی ــق ب ــه مطاب ــت. فق ــًا پویاس ذات
ــن ســر و کار دارد،  ــا احــکام مکلفی خــود، ب
ــرو شــده،  ــف روب ــات مختل ــا موضوع ــذا ب ل
ــات،  ــول در موضوع ــع تح ــه تب ــه ب درنتیج

ــوده باشــد. ــد فعــال ب ــز بای ــه نی فق
ــر احــکام  ــی دیگ در برخــی از مذاهــب فقه
ثابــت اســت و کنــدی در حرکــت آن هــا 
مشــهود اســت، بــه همیــن خاطــر دائمــا بــه 
ــوند.  ــل می ش ــانات قائ ــات و استحس قیاس
ــر  ــه ه ــبت ب ــیعه نس ــه ش ــل، فقی در مقاب
موضوعــی، طــرح مســأله و بررســی منحــازی 
فقــه  پاســخ گویی  و  پویایــی  می کنــد. 
ــه  ــود ب ــه خ ــی  را دارد ک ــن ویژگ شــیعی ای
خــود بــه ســراغ موضوعــات نوپدیــد مــی رود.

تعریف »موضوع«

موضــوع  تعریــف  در  نائینــی  محقــق 
رّتــب   اّلــذي   األمــر  هــو  »و  گفته انــد: 
ــب«  ــه »رتَّ ــه«۱.  کلم ــرعي  علي ــم  الش الحك
ــان  ــت. ایش ــف اس ــدی در تعری ــه کلی کلم
می فرماینــد موضــوع آن چیــزی اســت کــه 

1- فوائد االصول، ج 4، ص: 38۹.

تمــام قــدرت فقیــه در اســتنباط احــکام 
وتشــخیص موضــوع اســت. هــم اکنــون نیــز 
در موضوعــات نوپدیــد، بعضــا حضــور فقهــا 
دیــده می شــود کــه بــه خوبــی از عهــده 
برمی آینــد و ایــن مســیر صرفــا وظیفــه 

ــت. ــد نیس ــام تقلی ــع عظ مراج

اقسام موضوع

اول( موضوعات رشعی؛ موضوعات عریف
بــه  شــرعی،  موضوعــات  تفهیــم  بــرای 
ــم،  ــارع از آن می پردازی ــف ش ــی تعری بررس
امــا در موضوعــات عرفــی کــه در شــرع 
ــارع  ــرف ش ــی از ط ــون روائ ــدس و مت مق
ــدود  ــم و ح ــف، تفهی ــت، تعری ورودی نیس

موضوعــات بــا نفــس عــرف اســت.
بیــن  نزدیکــی  بســیار  رابطــه  درواقــع 
موضوع شناســی و عــرف وجــود دارد. تعبیــر 
ــات  ــا موضوع ــه ب ــی۱ در رابط ــق اردبیل محق
ــر ان  ــه اســت: »و الظاه ــل توج ــی، قاب عرف

ــكان المعتبــر  ــو كان بالتســمية ل االعتبــار ل
فيــه العــرف العــام أو الخــاص لــو وجــد، ال 
ــن  ــم الســام«2  بنابرای ــم عليه ــرف زمانه ع
ــروز  ــرف ام ــه ع ــد ب ــی بای ــات عرف موضوع
ــان  ــه در زم ــی ک ــه عرف ــود، ن ــده ش بازگردان
معصومیــن: جــاری بــوده اســت. بــرای 
عنبــی  ماننــد عصیــر  مســکراتی  نمونــه 
کــه بــه عنــوان یــک موضــوع در زمــان 
بــه  امــروز  داشــته،  وجــود  معصومیــن: 
مســکرات  مقابــل  در  و  رفتــه  حاشــیه 
صنعتــی بــا تولیــد بــاال جایگزیــن آن شــده 

ــت. اس
ــناخت  ــرای ش ــع ب ــی مرج ــه کس ــال چ ح
امــروزی  و  صنعتــی  مســکرات  موضــوع 
اســت؟ محقــق اردبیلــی۱ می فرمایــد: عــرف، 
ــود اســت. ــات خ ــام موضوع ــه تم ــرف ب اع

دوم( موضوعات مقّید
در بعضــی موضوعــات، ذاِت موضــوع، مقیــد 

2- مقــدس اردبیلــی، احمــد بــن محمــد، مجمــع الفائــدة و 

البرهــان فــي شــرح إرشــاد األذهــان، قــم - ایــران، جماعــة 

ــر  ــة النش ــم، مؤسس ــة بق ــوزة العلمی ــي الح ــين ف المدرس

ــه: 265. ــد: 1، صفح اإلســامي، جل
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ــه  ــت. ب ــده اس ــم ش ــد از آن ک ــا قی ــزء ی ج
ــی  ــت، ول ــی اس ــوان یک ــر عن ــارت دیگ عب
ــده  ــته ش ــزء از آن کاس ــا ج ــل ی ــک فص ی
ــر  ــان عصی ــر هم ــال: خم ــرای مث ــت. ب اس
عنبــی اســت، امــا قیــد جوشــش در آن رخ 

ــت. ــداده اس ن
3. گاهــی قیــدی بــه فصــول موضــوع اضافه 
عنــوان  حــال  درعیــن  ولــی  می شــود، 
تغییــر نمی کنــد. در خمــر بــودن برابــر، 
ولــی یکــی از آن دو، خمــر بــه اضافــه چیــز 
ــه آن خمــر  ــان ب دیگــری اســت کــه همچن

می گوینــد.
4. گاهــی یــک جــزء یــا قیــد اضافــه یــا کــم 
شــده و ماهیــت نیــز تغییــر کــرده اســت و 

دیگــر صــدق خمــر نمی کنــد. 
ــد-۱9 چــه بســا هیــچ کــدام  در بحــث کووی
از ایــن مباحــث مطــرح نباشــد، بلکــه کرونــا 
بحســب  هــم  و  ماهیــت  بحســب  هــم 
ــی  ــرف جهان ــذا ع ــت، ل ــد اس ــوان، جدی عن
ــار  ــت. آث ــرده اس ــن ک ــم تعیی ــرای آن اس ب
ــا و هزینه هایــی کــه در ســطح  شــیوع کرون
می کنــد،  ایجــاد  داخلــی  و  بین المللــی 
جدیــد اســت. در بعــد حفــظ روان نیــز 
شــده  جدیــدی  ناامیدی هــای  موجــب 
ــا  اســت. گســترش اســتفتائات حــوزه کرون
ــن موضــوع  ــودن ای ــد ب ــی از جدی ــز حاک نی

ــت. اس
همان گونــه کــه ذکــر شــد مرجــع تشــخیص 
ــا  ــه کرون ــا این ک ــت. ب ــرف اس ــوع ع موض
قبلــی  ویروس هــای  جنــس  از  ظاهــرا 
آن   می گویــد  عــرف  ولــی  آنفلوآنزاســت، 
ویروس هــا تــا کنــون چنیــن آثــار شــدیدی 

نداشــته اند. 

درجریــان رفتارشناســی ایــن ویــروس دیــده 
ــروز  ــرفته ام ــای پیش ــا دنی ــه ب ــود ک می ش
ــت  ــوان گف ــت و نمی ت ــق نیس ــل تطبی قاب
ــی  ــات قبل ــل موضوع ــروس از قبی ــن وی ای
اســت. در هــر صــورت دنیــا بــه حســب قیود 
و آثــار بــا موضــوع جدیــدی روبروســت. 
ــد  بدیهــی اســت کــه ایــن موضــوع می توان

ــال داشــته باشــد. ــه دنب احکامــی ب
چهارم( موضوعات مهمه و غرمهمه

ــا  ــد و ی ــا موضوعــات، چــه جدی در رابطــه ب
قدیــم، بایــد موضوعــات مهــم و غیرمهــم را 

ــرار  ــربازان ف ــی از س ــد و بعض ــر ش همه گی
کردنــد. پیامبــر اکــرم )ص( فرمودنــد: »فرار از 
وبــا فــرار از جنــگ اســت«. یعنــی اگــر از وبا 
فــرار می کنیــد در واقــع از آیــات جهــاد فــرار 

ــد. ــد ش ــذاب خواهی ــار ع ــد و دچ می کنی
بعضــی  اســتدالل می کننــد کــه بنابرایــن در 
تحــت هــر شــرایطی فــرار از وبــا حرام اســت. 
یعنــی حتــی اگــر بــه قیمــت جان هــا تمــام 
ــام  ــد. ام ــی مان ــدان باق ــد در می ــود، بای ش
ــرار از  ــه ف ــد ک ــام فرمودن ــادق علیه الس ص
ــظ  ــاب حف ــی از ب ــدارد و حت ــا اشــکال ن وب
النفــس شــاید الزم و واجــب باشــد چراکــه 

فــرار، دفــع ضــرر یقینــی اســت.
ــد: در آن  ــام فرمودن ــادق علیه الس ــام ص ام
روز حتــی عــده ای کــه در معــرض خطــر 
وبــا قــرار نگرفتــه بودنــد نیــز بــه بهانــه 
ــد  ــرد بودن ــدان نب ــرار از می ــدد ف ــا درص وب
ــا را  ــرار از وب ــر اکــرم۶ حرمــت ف ــذا پیغمب ل
ــا  ــال ابت ــه احتم ــه ای ک مختــص آن منطق
ضعیــف یــا ناچیــز بــوده اســت، فرمودنــد.4 
مثال هــا  در  کــه  طــور  همــان  بنابرایــن 
موضــوع  هنــگام  در  شــد،  داده  توضیــح 
شناســی، قیــود موضــوع در حیطــه زمانــی، 

مکانــی و... مهــم اســت.
سوم( موضوعات نوپدید

موضوعــات  بــا  رابطــه  در  ســوم،  بحــث 
کلــی،  تعریفــی  در  اســت.  مســتحدثه 
حــال  در  معمــوال  عرفــی  موضوعــات 
تغییرانــد. بعضــی از موضوعــات چــه عرفــی 
ــا شــرعی ســابقه در گذشــته داشــته اند  و ی
ــور اســت.  ــات نوظه ــا بعضــی از موضوع ام
موضوعــات مســتحدثه را می تــوان چهــار 

ــرد: ــه تصــور ک گون

عنــوان، همــان  بــه حســب  ۱. موضــوع 
موضوعــی اســت کــه در زمــان معصومیــن: 
بــوده اســت. مثــل مســکرات کــه  نیــز 
هیــچ  موضــوع  آن  ماهیــت  و  فصــول 

نکــرده اســت. تغییــری 
2. گاهــی بــه حســب عنــوان، موضوعــی کــه 
ــروز مشــاهده می شــود، همــان موضــوع  ام
ــک  ــه ی ــه البت ــت ک ــن: اس ــان معصومی زم

ــار، قــم،  ــي األخب ــن علــى، معان ــه، محمــد ب ــن بابوي 4- اب

چــاپ: اول، 1403 ق، ص254.

واقــع  در  مــکان می شــود.  و  زمــان  بــه 
ــت. گاه  ــی اس ــروز یک ــروز و ام ــوع دی موض
ــان  ــوع در زم ــه موض ــود ک ــه می ش این گون
امــروزی  موضــوع  همــان  معصومیــن: 

ــت. اس
در روایتــی معــروف، عــده ای بــه امــام 
باقــر علیه الســام: عــرض کردنــد: یابــن 
فرموده انــد:  )ص(  پیامبــر  اهلل،  رســول 
گوشــت قربانــی را در منــا بیــش از ســه 
ــام  ــر علیه الس ــام باق ــد. ام ــه نداری روز نگ
ــی نهــی  ــد: درســت اســت »کان النب فرمودن
ــة  ــوق ثاث ــی ف ــوم األضاح ــس لح ان تحب
أّیــام «۱ بلــه ایشــان نهــی می کردنــد کــه 
ــه روز در  ــتر از س ــی بیش ــت های قربان گوش
منــا نگهــداری شــوند. بعــد فرمودنــد »مــن 
اجــل الحاجــة« چراکــه آن روز خــارج از منــا 
ــام  ــتند. ام ــور داش ــدان حض ــرا و نیازمن فق
ــوم  ــإن الی ــد: »ف ــام فرمودن ــر علیه الس باق
فــا بــأس«2  حــاال کــه آن جــور نیســت. بــه 

آن نیازمنــدی آن روز نیســت.
ــی  ــرم۶ نه ــی اک ــر نب ــان اگ ــس در آن زم پ
می کننــد از نگــه داشــتن بیــش از ســه 
ــد  ــوع، مقی ــن موض ــا، ای ــت در من روز گوش
ــوده اســت. ســپس  ــه فقــر اهالــی مکــه ب ب
ــا  امــام باقــر علیه الســام فرمودنــد: »َفَأمَّ
ــِه«3  امــروز آن بحث هــا  ــْأَس  ِب اْلَيــْومَ  َفــَا َب
ــه روز  ــش از س ــر بی ــاال اگ ــس ح نیســت پ

ــدارد. ــکالی ن ــد، اش ش
در موضــوع شناســی کرونــا بایــد توجه شــود 
کــه در بعضــی مــوارد موضــوع، بــدون تغییر 
باقــی می مانــد امــا قیــد زمــان یــا مــکان آن 
متفــاوت و در نتیجــه موجــب تغییــر حکــم 
ــرم  ــر اک ــرایطی پیامب ــک ش ــود. در ی می ش

ــر  ــام باق ــپس ام ــد و س ــی  فرمودن )ص( نه
علیه الســام می فرماینــد: اشــکالی نــدارد 

ــد.  ــه جــواز می دهن وحکــم ب
وبــا«  از  »فــرار  بــه  معــروف  روایــت  در 
ــه نقــل شــده اســت کــه در یکــی  ایــن گون
وبــا  اکــرم)ص(،  پیامبــر  جنگ هــای  از 

1- تهذيب األحكام، جلد5، صفحه226.

2- بحار األنوار، جلد۹6، صفحه285.

3- شــيخ حــر عاملــى، محمــد بــن حســن، وســائل الشــيعة 

- قــم، چــاپ: اول، 140۹ ق، ج 14، ص170.
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ــی اســت؟  متفاوت
بــه نظــر می رســد درمــورد ویــروس کرونــا بــا 
موضــوع متفاوتــی بــه لحــاظ ماهیــت و آثار 
روبــرو هســتیم. روشــن اســت کــه موضــوع 
ــا ذوجهــات اســت و نیازمنــد تفکیــک  کرون
ــذا  ــت، ل ــی اس ــخ گویی فقه ــه پاس در حیط
ــا در مباحــث پزشــکی،  احــکام فقهــی کرون
اجتماعــی و فــردی نیــاز بــه ورود جداگانــه 

و تفکیــک شــده دارد.

ــت. ــر اس باالت
را می تــوان  میــزان اهمیــت موضوعــات 
ــوان  ــه عن ــرد. ب ــار بررســی ک ــه حســب آث ب
ــزان  ــی می ــه بررس ــا ب ــورد کرون ــال در م مث
ُکشــندگی و یــا آثــار مالــی  کــه بــر جامعــه 
ایــن  در  پرداختــه می شــود. کرونــا  دارد، 
صــورت قطعــا جــزء موضوعــات مهمــه 
می توانــد  کــه  اســت  موضوعــی  اســت. 
احــکام باواســطه و احــکام مــع الواســطه 
و  تعارض هــا  همچنیــن  کنــد.  ایجــاد  را 
ــال:  ــرای مث ــد. ب تزاحم هــا را نشــان می دهن
ــوب  ــر و وج ــه غی ــرار ب ــت اض ــم حرم تزاح

ــم. ــه رح صل

جمع بندی

شــناخت موضــوع اهمیــت فــوق العــاده ای 
دارد و فقــه مــا همــراه بــا تغییــرات موضوع، 
ــن  رشــد و بالندگــی داشــته و دارد. همچنی
موضوعــات نوپدیــد را بایــد تقســیم بندی 

ــفر  ــان س ــخ، هم ــه مری ــفر ب ــا س ــرد. آی ک
منطبــق بــا عناویــن فقهــی اســت یــا ســفر 

تفکیــک و اولویــت بنــدی کــرد.
موضوعــات  همــان  مهــم  موضوعــات   
اهتمــام  شــارع  کــه  هســتند  شــرعی 
بیشــتری بــه آن هــا دارد مثــًا در بــاب 
نمــاز شــارع می فرمایــد: »ال تتــرک فــی 
ــبت  ــدس نس ــارع مق ــدات ش ــال«۱  تأکی ح
بــه نمــاز و بحــث اقامــه آن روشــن می کنــد 
کــه نمــاز از موضوعــات مهــم اســت و بــرای 
مثــال نســبت بــه وقــف مهمتــر اســت. مثال 
دیگــر ارث اســت کــه در مقایســه بــا احتــرام 
ــس  ــرام نف ــه احت ــت ک ــی اس ــس، بدیه نف

1- ســندی روایــی بــرای ایــن عبــارت بــه دســت نیامــد، امــا 

در برخــی کتــب فقهــی، شــبیه ایــن عبــارت آمــده اســت: 

»الصــاة ال تتــرك بحال«)خمینــی ، روح اهلل، رهبــر انقــاب 

و بنیــان گــذار جمهــوری اســامی ایــران. موسســه تنظیــم 

و نشــر آثــار امــام خمینــی )س( - دفتــر قــم، 13۹2 ه.ش، 

ــران، مؤسســة تنظیــم  کتــاب الطهــارة )امــام(، تهــران - ای

ــد: 2،  ــره(، جل ــدس س ــی )ق ــام الخمین ــار اإلم ــر آث و نش

صفحــه: 3۹3(.

 

اهمیـت  موضـوع  شـناخت 

فـوق العـاده ای دارد و فقـه مـا 
موضـوع،  تغییـرات  بـا  همـراه 
رشـد و بالندگـی داشـته و دارد. 
همچنیـن موضوعـات نوپدیـد را 

کـرد. تقسـیم بندی  بایـد 



مجموعه گفتارهای اساتید
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اصل عقلی در لزوم مداوا

ــت.  ــی اس ــب کفائ ــب واج ــر طبی ــداوا ب م
وقتــی مــداوا بــرای طبیــب بــه دلیــل حفــظ 
نفــس دیگــری واجــب اســت، قطعــا مــداوا 
بــرای شــخص مریــض نیــز بــه دلیــل حفــظ 
بــرای  پزشــک  می شــود.  واجــب  نفــس 
درمــان کــردن و بیمــار بــرای درمــان شــدن، 
ــر دو  ــل ه ــه دلی ــد ک ــل دارن ــه دلی ــاز ب نی
می دهنــد.  قــرار  حفظ النفــس  مســأله  را 
حوزه هــای مختلــف در ُبعــد مــداوا کــردن و 
مــداوا شــدن و ضرورت هــای ورود حکومــت 
بــه مباحــث اجتماعــی نیــز ایجــاب می کنــد 
کــه اصــل اولــی مذکــور را بپذیریــم. حفــظ 

ــی و کلــی اســت. ســامت یــک اصــل اول
در مجمــوع در مســاله لــزوم درمــان، مســلمًا 

بــه وســیله دفــع و رفــع، عنــوان حفــظ 
النفــس کــه یکــی از مــوارد پنج گانــه مقاصد 
ــد. از  ــدا می کن شــریعت اســت، مصــداق پی
طرفــی حفــظ النفــس نیــز ایجــاب می کنــد 
ــه مســأله ســاخت واکســن و دارو توجــه  ب

ــژه شــود. وی
مــداوا کــردن در احــکام دینــی، گاه واجــب 
ــات  ــرای واجب ــه ای ب ــر مقدم ــی دیگ و گاه

اســت. مثــل وجــوب حفــظ ســامت بــدون 
لحــاظ مقدمــی بــودن آن و مــداوا بــرای 
ــد نمــازش را ایســتاده  این کــه انســان بتوان
بخوانــد کــه بــه عنــوان مقدمــه واجــب 

می شــود. 
مســأله مــداوا در مســئله ویــروس کرونــا از 
بــاب مقدمــه نیســت بلکــه بــه لحــاظ اصــل 
حفــظ نفــس اســت. ایــن طــور نیســت کــه 
چــون مقدمــه واجــب اســت و مقدمــه نیــز 
عقــا یــا شــرعا واجــب اســت، متخصصیــن 
بایــد بــه ســراغ موضــوع مــداوا و رفــع 
بیمــاری برونــد بلکــه در ایــن مســاله نفــس 
حفــظ ســامت بــرای انســان از همیــن بــاب 
واجــب و الزم می شــود. بنابرایــن حفــظ 
ــوان  ــه عن ــرعی ب ــکام ش ــرای اح ــس ب النف

ــرد. ــرار می گی ــی ق یــک موضــوع کل

ــریعت،  ــد ش ــل مقاص ــن ذی ــی از عناوی یک
ــوان آن را  ــذا می ت ــت ل ــس اس ــظ النف حف
جــزء مقاصــد دیــن شــمرد. بــا بررســی کلیت 
ادلــه و معــارف دیــن، روشــن می شــود کــه 
ــت  ــارع از اهمی ــگاه ش ــس درن ــظ النف حف
ویــژه ای برخــوردار اســت لــذا موضــوع لــزوم 
مــداوا، تبدیــل بــه یــک موضــوع مهــم 
شــرعی می شــود. طبیعتــا بــر آن احــکام 

ــود.  ــار می ش ــز ب ــرعی نی ش
بــا خطراتــی  مواجهــه  در  بشــر همــواره 
ــف  ــای مختل ــه روش ه ــا ب ــل بیماری ه مث
دســت می زنــد: گاه مشــغول رفــع و گاهــی 

ــود.  ــر می ش ــع خط ــغول دف مش
هــردو روش در بــاب کرونــا موضوعیــت 
ــع  ــی دف ــوان کل دارد. درحــال حاضــر دو عن
الخطــر و رفــع الخطــر در جامعــه و توســط 
متخصصیــن دنبــال می شــود. در یــک روش 
بــا اســتفاده از داروهــا و واکســن نســبت بــه 
بعضــی  از افــراد کــه مبتــا بــه ایــن ویروس 
نشــده اند، کار دفعــی انجــام می شــود)مانند 
واکسیناســیون( و در روش دیگــر داروهایــی 
بــرای مبتایــان تجویــز می شــود کــه کمــک 
ــن دو  ــد. ای ــا می کن ــاری آنه ــع بیم ــه رف ب
نیــز جــاری  در جامعــه جهانــی  عنــوان 

اســت.

وااکوی ابعاد فقهی در لزوم مداوا
حجت االسام و المسلمین حسین بنیادی

بخش دوم  

اســتاد بنیــادی در بخــش دوم گفتــار خــود ابتــدا بــه بررســی فقهــی لــزوم مــداوا می پردازنــد. ایشــان در ادامــه بــا طــرح 
ــی و  ــه اجتماع ــاس و مرتب ــب اســت را در مقی ــردی آن غال ــه ف ــدا جنب ــه در ابت ــداوا ک ــه موضــوع م ــح عام ــوان مصال عن

ــکان بررســی واکسیناســیون عمومــی و مســائل آن فراهــم شــود. ــا ام ــد ت ــی طــرح می کنن حکومت

مـداوا بـر طبیـب واجـب کفائی 
اسـت. وقتی مداوا بـرای طبیب 
بـه دلیـل حفـظ نفـس دیگـری 
واجـب اسـت، قطعا مـداوا برای 
شـخص مریـض نیـز بـه دلیـل 
حفـظ نفـس واجـب می شـود. 



واکاوی ابعاد فقهی در لزوم مداوا

استاد حسین بنیادی
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ــس  ــظ النف ــی حف ــی یعن ــل عقل ــک اص ی
ــامت«  ــظ س ــروزی »حف ــر ام ــه تعبی ــا ب ی
وجــود دارد کــه هــم در مباحــث مربــوط بــه 
مقاصــد شــریعت می تــوان آن را یافــت و 
هــم می تــوان ادلــه خــاص بــرای آن ســراغ 

گرفــت.

ادله نقلی لزوم مداوا

ِإَلــى  ِبَأْيِديُكــْم  ُتْلُقــوا  اَل  شــریفه»و  آیــه 
ْهُلَكــِة«  1یکــی از ادلــه نقلــی احتیــاط  التَّ
اســت کــه بــه لحــاظ آثــار وضعــی نیــز 
مســأله  مقطــع  ایــن  در  راهگشاســت. 
حکم شناســی)حکم لــزوم مــداوا کــردن( 
دوبــاره مطــرح می شــود، ایــن گونــه نیســت 
ــد،  ــت کن ــی کفای ــکام تکلیف ــا اح ــه تنه ک
بلکــه احــکام وضعــی نیــز در مســئله مطرح 
می شــود. در صورتــی کــه آیــه کبــرای کلــی 

ــه شــمار  ــت ب ــه هاک ــری ک ــر ام باشــد، ه
آمــده و بلکــه انســان را در معــرض هاکــت 

قــرار بدهــد، احتیــاط در آن الزم اســت.
ــه  ــت ک ــواردی اس ــاط در م ــع احتی در واق
انســان در معــرض هاکــت قــرار بگیــرد، 
درغیــر این صــورت وقــوع در هاکــت اصــًا 

معنــا پیــدا نمی کنــد.
ْهُلَكــِة«  موضــوع »واَل ُتْلُقــوا ِبَأْيِديُكــْم ِإَلــى التَّ
ــامل  ــم ش ــی ه ــت، یعن ــن اس ــًا روش کام
هاکــت اخــروی و مخالفت هــای شــرعی 
در احــکام عبــادات بوده)ماننــد تــرک نمــاز( 
ــل  ــادی، مث ــر عب ــوارد غی ــامل م ــم ش و ه

ــود. ــداوا می ش ــزوم م موضــوع ل
ُتْلُقــوا  »واَل  شــریفه  آیــه  اگــر  بنابرایــن 
عنــوان  بــه  را  ْهُلَكــِة«  التَّ ِإَلــى  ِبَأْيِديُكــْم 
ــا را  ــم، م ــر بگیری ــی در نظ ــرای کل ــک کب ی
ــمای  ــه مس ــزی ک ــز از چی ــزوم پرهی ــه ل ب
هاکــت _چــه هاکــت واقعــی چــه در 
ــردن حفــظ  ــا از بیــن ب معــرض هاکــت_ ی
نفــس باشــد، می رســاند. درواقــع هرچیــزی 
ــی »حفــظ ســامت« را  کــه آن اصــل عقائ

ــرد.  ــن بب ــی از بی ــور کل ــه ط ب
اســام  صــدر  در  برخــی  نمانــد  ناگفتــه 
ــریفه  ــه ش ــن آی ــه ای ــاد، ب ــا جه ــه ب در رابط
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اســتناد می کردنــد تــا از جنــگ و جهــاد راه 
فــراری پیــدا کننــد کــه البتــه آیــه انصــراف 
آیــه  ذیــل  روایــات  و  نــدارد  آن جــا  بــه 

موضــوع جهــاد را رد کــرده اســت.
بنابرایــن مــراد از ایــن هاکــت عقوبــت 
ــادی  ــات عب ــا واجب ــت ب ــروی در مخالف اخ
ــرف آن را مصــداق  ــه ع ــواردی اســت ک و م

می دانــد. هاکــت 
بــا نــگاه کلــی بــه روایــات، درمی یابیــم 
ــن  ــرورت پرداخت ــن و ض ــث واکس ــه بح ک
ــظ ســامتی،  ــزوم حف ــل  ل ــه دلی ــه آن، ب ب
از ضروریــات فقه)نــه از ضروریــات دیــن( 
ــس  ــظ النف ــوع، حف ــل، موض ــت. در اص اس
ــد،  ــروری ش ــس ض ــظ النف ــر حف ــت. اگ اس
دیگــر نیــاز چندانــی بــه ادلــه نــدارد و 
بیــان ادلــه در ایــن بررســی نیــز بــرای بیــان 

ــت. ــوع اس ــتحکام موض اس
روایتــی در رابطــه بــا یکــی از پیامبران اســت 
ــه  ــوان ب ــه لحــاظ ســندی می ت ــه ب کــه البت
آن خدشــه وارد کــرد، امــا ظاهــرا در هــر 
ــه آن  ــه آن عمــل کــرده  و ب ــا ب صــورت فقه

فتــوا داده انــد.
مضمــون ایــن روایــت دربــاره پیامبــری 
اســت کــه بیمــار شــد و گفــت مــن مــداوا 
ــِذي   ــونَ  الَّ ــى  َيُك ــَداَوى َحتَّ ــم »اَل َأَت نمی کن
یعنــی  َيْشــِفيِني«   الَّــِذي   ُهــَو  َأْمَرَضِنــي  
مریضــی را بــه خداونــد متعــال، نســبت 
ــه خــدای متعــال  ــز ب داد و شــفای آن را نی
ــال  ــار، خــدای متع ــل مخت نســبت داد. فاع
ــاد  ــد آن مریضــی را ایج اســت و او می توان

ــد. ــفا ده ــد و ش کن
ــوع  ــک ن ــا ی ــه ب ــی مقابل ــت نوع ــن روای ای
تفکــری خــاص نســبت بــه بعضــی از امــور 

دارد.  پیامــی  و  ظهــوری  روایــت  اســت. 
در ادامــه ایــن روایــت آمــده اســت کــه 
َأْشــِفيَك  اَل  ِإَلْيــِه  َتَعاَلــى  اللَّــُه  »َفَأْوَحــى 
ــي «2  تــو را  ــَفاَء ِمنِّ ــى َتَتــَداَوى َفــِإنَّ الشِّ َحتَّ
ــی  ــداوا کن ــه م ــا این ک ــم ت ــفا نمی دهی ش
ــی« بحــث شــفاء اســت.  ــإن الشــفاء من »ف
این کــه خــدای متعــال زمینه هــای شــفا 

2- مجلســى، محمــد باقــر بــن محمــد تقــى، بحــار األنــوار 
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ــت  ــا درس ــد، یقین ــاد کن ــامتی را ایج و س
ــود دارد،  ــامی وج ــارف اس ــت و در مع اس
ــه عنــوان کســی کــه  امــا وظیفــه مکلــف ب
ــی  ــر اله ــال و اوام ــدای متع ــع خ ــد تاب بای
باشــم، تــداوی اســت. ایــن همــان پیامــی 
ــت  ــص روای ــان ن ــع هم ــه در واق ــت ک اس
اســت. »ال اشــفیک« یعنــی آن کمــک و 
امــداد الهــی در شــفای تــو، زمانــی ظهــور و 
بــروز پیــدا می کنــد کــه مکلــف بــه واســطه 

ــد.  ــاد کن ــه را ایج ــداوا زمین م
موضــوع مــداوا یــک معنــای عــام دارد. 
گاهــی مــداوا صــرف یــک اســتراحت کوتــاه 
و گاه اســتفاده از واکســن و دارو اســت. 
البتــه بایــد در ایــن بیــن ســرعت مــداوا بــه 
لحــاظ آثــار و اطمینان بخشــی را نیــز لحــاظ 

کــرد.
ــد:  ــی مکرم6می فرمای ــر، نب ــی دیگ در روایت
َواَء« هــم مریضی  اَء َو الــدَّ »انَّ اللَّــهَ  َأْنــَزلَ  الــدَّ
و هــم دوا را خــدا نــازل کــرده اســت و 
البتــه ایــن مضمــون- نعــوذ بــاهلل- بــه 
ــی  ــه یعن ــت، بلک ــر نیس ــاد ش ــای ایج معن
ــود دارد، دواء  ــاری وج ــه بیم ــه ک همان گون
ــُكلِّ َداٍء َدَواًء  ــَل ِل ــود دارد. » َو َجَع ــز وج نی
ــرای هــر  ــَرام «3  ب ــَداُووا ِبَح ــَداَوْوا َو اَل َتَت َفَت
ــت.  ــده اس ــرار داده ش ــک دوا ق ــی ی مریض
ــر  ــه در ه ــن اســت ک ــر ای ــه حســب ظاه ب
مریضــی بــه دنبــال دوای مخصــوص بــه آن 
ــت.  ــن اس ــروز واکس ــًا ام ــه مث ــیم ک باش
ــام مدنظــر اســت  ــه طــور ع بحــث مــداوا ب
یعنــی می توانــد بــا اســتراحت یــا داروهــای 
ــر و  ــراع بش ــطه اخت ــه واس ــا ب ــی و ی گیاه

ــد. واکســن باش
ــن اســت  ــی ای ــم، موضــوع اصل ــاظ حک لح

ــد:  ــه می فرماین ــرم6 در ادام ــر اک ــه پیامب ک
»َفَتــَداَوْوا« و فعــل امــر نیز ظهــور در وجوب 
ْهُلَكــِة« بــه  دارد. »واَل ُتْلُقــوا ِبَأْيِديُكــْم ِإَلــى التَّ
اضافــه اصــل عقلــی »حفــظ ســامت« و 
روایــات مذکــور، همگــی بــر لــزوم طبابــت و 
ــوازم  ــوان از ل ــد. نمی ت ــت می کن مــداوا دالل
فعــل امــر مولــی ســرپیچی کــرد؛ ایــن گونــه 
نیســت کــه مولــی امــر بــه »َفَتــَداَوْوا« کنــد، 
بــدون این کــه بگویــد مقدمــات آن را ایجــاد 

3- همان، ج 5۹، ص76.
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کنیــد.

ضرورت پیش گیری

ــوع  ــا وق ــوع در هاکــت ی ــه وق ــرای این ک ب
در معــرض هاکــت ایجــاد نشــود، چــه بایــد 
کــرد؟ در ایــن صــورت مباحــث پیش گیــری 
مطــرح می شــود. یعنــی ایــن طــور نیســت 
ْهُلَكــِة«  بــه  کــه »واَل ُتْلُقــوا ِبَأْيِديُكــْم ِإَلــى التَّ
ــه  ــظ جامع ــود. حف ــر ش ــتن منج کنارنشس
ــه واجــب  ــی نفس ــام اســام ف ــظ نظ و حف
ــع  ــا رف ــع ی ــه دف ــت ک ــلم اس ــت. مس اس
بیمــاری بــا کنــار نشســتن متفــاوت اســت.
پــس در هــر صــورت نبایــد ایــن آیــه شــریفه 
را خاصــه کــرد در مــواردی کــه موجــب 
آثــار  بلکــه  می شــود  اخــروی  عقوبــت 
وضعــی  کــه در جامعــه مشــاهده می شــود 

ــود.  ــامل می ش ــز ش نی
معــرض  در  گاهــی  هاکــت،  در  وقــوع 
ــی  ــی گاه ــدن اســت، ول ــع ش ــت واق هاک

ــال  ــر احتم ــت. اگ ــه اس ــز محتمل الهاک نی
هاکــت وجــود داشــته باشــد، شــرع و عقــل 
حکــم بــه ضــرورت حفــظ نفــس می کننــد. 
ــم  ــز، حک ــراض نی ــوال و اع ــه ام ــبت ب نس
ــت  ــاط دالل ــزوم احتی ــر ل ــرع، ب ــل و ش عق

. می کنــد
نهــی در آیــه شــریفه»واَل ُتْلُقــوا ِبَأْيِديُكــْم ِإَلى 
ــرا مــراد  ــوی اســت، زی ــا مول ــِة« یقین ْهُلَك التَّ
هاکــت حتمــی نیســت، بلکــه هاکــت 
احتمالــی اســت. در مــوارد محتمــل الهاکــة 
ــوان  ــه عن ــه ب ــوان شــارع و ن ــه عن ــی ب مول
ایــن  در  شــرع،  می دهــد.  حکــم  عاقــل 
ــه  ــاری از جمل ــه آث ــی دارد ک ــوارد احکام م
ــر آن حمــل می شــود.  ــی هــم ب ــار تکلیف آث
مثــل بحــث ضمــان در رابطــه بــا ابتــای بــه 
بیمــاری. در مــوارد ضمــان اگــر انســان اهــل 
رعایــت نباشــد، آثــار اخــروی یعنــی عقوبــت 

ــار می شــود. ــر آن ب ــم ب اخــروی ه
بنابرایــن در هــر صــورت نبایــد موضــوع 
فقــط در احــکام وضعــی خاصــه شــود بلکه 
احــکام تکلیفــی نیــز در این جــا وجــود دارد. 
ــر مولویــت،  ــد ب ضمــن آن کــه حکــم را بای

حمــل کنیــم.
در رابطــه بــا حفــظ المــال و حفــظ الِعــرض 
ــم  ــن حک ــد، ای ــم کن ــر حک ــی اگ ــز مول نی

ــت.  ــادی نیس ارش

جمع بندی آیه و اصل عقلی

ْهُلَكــِة« یــک  ــى التَّ ــوا ِبَأْيِديُكــْم ِإَل »واَل ُتْلُق
ــاب  ــی اســت درب ــرای کل ــی  و کب ــل نقل دلی
ــا و  ــوع ابت ــه موض ــبت ب ــارع نس ــد ش دی
موضــوع واکســن کــه لــزوم مــداوا را اثبــات 
ــه تنهایــی انســان را  می کنــد. ایــن دلیــل ب
ــداوا  ــود م ــداوا و خ ــباب م ــن اس ــه یافت ب

تهییــج و تحریــض می کنــد.
ــم  ــس حاک ــظ النف ــی حف ــی یعن اصــل عقل

ــه  ــی ب ــل کل ــل و اص ــن دلی ــا ای ــت. ب اس
بســیاری از آن قواعــد فقهــی کــه در این جــا 
مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت؛ نیــازی 

ــم. نداری
ــداوا  ــس و م ــظ النف ــه حف ــد ک ــن ش روش
آن  تبــع  بــه  اگــر  اســت. حــال  واجــب 
موضــوع ســاختن واکســن بــرای مــداوا 
نیــز واجــب شــود ولــی ســاخت واکســن و 
تــداوی انجــام نشــود و ضــرری واقــع شــود، 
همگــی موجــب ضمــان و اضــرار اســت. 
چراکــه همگــی از مصادیــق الضــرر و ال ضرار 
ــه  ــس و آی ــظ النف ــی حف ــل کل ــت. اص اس
ــرای  ــِة« ب ْهُلَك ــى التَّ ــْم ِإَل ــوا ِبَأْيِديُك »واَل ُتْلُق

وجــوب مــداوا ایجــاد حکــم می کننــد.

بــا  آن  ارتبــاط  و  عامــه  مصالــح 
استنباط حکم

ــاط مســتقیم  ــی ارتب ــه موضوع ــی ک هنگام
بــا مصالــح عمــوم مــردم دارد، نمی تــوان آن 
را بــه عنــوان یــک موضــوع شــخصی در نظــر 
ــح  ــاظ مصال ــدون لح ــوان ب ــت و نمی ت گرف
عامــه بــه بررســی آن موضــوع پرداخــت، لــذا 
در مســاله لــزوم مــداوا نیــز بــرای اســتخراج 
یــا اســتنباط هــر حکمــی بایــد مصالــح 

عامــه را درنظــر گرفــت.

ــان  ــی هم ــورت مصداق ــه بص ــح عام مصال
ویــروس  اجتماعــی  مباحــث  از  بحــث 
ــا  ــذاری ی ــاد اثرگ ــد ابع ــت. مانن ــا اس کرون
تأثیــرات ایــن ویــروس بــر افــراد و اشــخاص 
ــح  ــرگاه مصال ــرورت دارد. ه ــا ض ــه قطع ک
در  مقابــل مصالــح شــخصی  در  جامعــه 
ــار و  ــاظ آث ــه لح ــم ب ــه شــود، ه ــر گرفت نظ
هــم بــه لحــاظ اهمیــت، مباحــث متعــددی 
ــا  ــات کرون ــد. گاهــی در جریان ــش می آی پی
ممنوعیت هــا  و  تعطیلی هــا  اعــام  بــا 
بــرای مــردم پیــش می آیــد.  مشــکاتی 
در ایــن بیــن مســئله اساســی، رعایــت 
ــرای مثــال برخــی از  منافــع عامــه اســت. ب
مبتایــان، درحالی کــه علــم بــه ابتــای 
خــود بــه بیمــاری داشــته اند، مجالســی 
برگــزار کرده انــد، ایــن اقــدام بــا مصالــح 

عامــه وحقــوق آن مخالفــت دارد.
در مــواردی کــه مصالــح و منافــع عامــه 
ــداوا  ــه م ــر ب ــاره ام ــد، دوب ــر بیافت ــه خط ب
و لــوازم آن پیــش می آیــد. ایــن لــوازم،  
ــات  ــردن موجب ــرف ک ــرای برط ــاز ب زمینه س

آســیب بــه مصالــح عامــه می شــود.

حکومت و مصالح عامه
ارتبــاط  عامــه،  مصالــح  همچنیــن 
ــت  ــت دارد و حکوم ــا حاکمی ــتقیمی ب مس
وظیفــه دارد بــه آن بپــردازد. موضوعاتــی 
ــا  ــن ی ــارج واکس ــن مخ ــزوم تأمی ــد ل مانن
زمینه ســازی بــرای ســاخت داخلــی آن از 

همیــن قبیــل اســت.
ــد  ــوارد مشــابه آن مانن ــا و م ــورد کرون در م
ــی  ــون پیش بین ــه  ای، در قان ــاری پروان بیم
شــده اســت کــه حکومــت موظــف بــه 
رســیدگی بــه ایــن مــوارد اســت. در بعضــی 

ُتْلُقـوا  آیـه شـریفه»واَل  در  نهـی 
یقینـا  ْهُلَكـِة«  التَّ ِإَلـى  ِبَأْيِديُكـْم 
مولوی اسـت، زیرا مـراد هاکت 
بلکـه هاکـت  نیسـت،  حتمـی 

احتمالـی اسـت. 

هنگامـی کـه موضوعـی ارتبـاط 
عمـوم  مصالـح  بـا  مسـتقیم 
مـردم دارد، نمی تـوان آن را بـه 
عنـوان یک موضوع شـخصی در 

نظـر گرفـت و نمی تـوان بـدون 
لحـاظ مصالـح عامـه به بررسـی 

پرداخـت. آن موضـوع 
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ــان  ــه در می ــح عام ــث از مصال ــوارد، بح م
نیســت، بلکــه شــخصی اســت کــه بــه 
دلیلــی بیمــار شــده اســت. در ایــن صــورت 
نســبت بــه همــان یــک فــرد نیــز وظائفــی 

ــت. ــده اس ــف ش ــت، تعری ــرای حکوم ب
ــت،  ــز در حقیق ــه نی ــه الحکوم ــوع فق موض
اســت  الزم  کــه  اســت  چیــزی  آن  هــر 
حکومــت بــرای فــرد یــا افــراد جامعــه انجــام 

ــه. ــح عام ــد مصال ــد، مانن ده
تعارض مصالح عامه و فرد

ــح  ــرگاه مصال ــت، ه ــث حکوم ــارغ از بح ف

پیــدا  تعــارض  فــرد،  بــا مصالــح  عامــه 
کنــد، همــه فقهــا مصالــح عمــوم را مقــدم 
ویــروس  بــه  فــردی  این کــه  می داننــد. 
بــه  نســبت  یــا  نــدارد  اعتقــادی  کرونــا 
نمی توانــد  نمی دهــد،  اهمیتــی  آن  آثــار 
ــارض  ــاد تع ــوم ایج ــح عم ــل مصال در مقاب
ــح  ــل مصال ــرد در مقاب ــح ف ــذا مصال ــد. ل کن
عــام، محکــوم بــه عــدم و جلوگیــری اســت. 
حکومــت عــاوه بــر تأمیــن واکســن و 
مقدمــات آن و وضــع قوانیــن، وظیفــه  دارد 
بــا خاطیانــی کــه مصالــح عامــه را بــه خطــر 
می اندازنــد برخــورد کنــد. این کــه افــراد 
خاطــی دانســته یــا نادانســته موجــب ابتــا 

ــی از  ــوند، همگ ــران می ش ــوت دیگ و گاه ف
اهمیــت بحــث آثــار ضمــان در ایــن مســاله 
ــت،  ــه در حقیق ــح عام ــت دارد. مصال حکای
موضــوع اســت، ولــی گاه می توانــد بــه 
فقهــا  بگیــرد.  قــرار  نیــز  دلیــل  عنــوان 
عامــه،  مصالــح  حفــظ  کــه  می فرماینــد 
ــت و  ــات اس ــب واجب ــه از اوج ــب بلک واج

ــرد.  ــرار گی ــاک ق ــد م بای
آیــا در رابطــه بــا مصالــح عامــه و حکومــت 

ضــان وجــود دارد؟ 
دو گونــه ضمــان در رابطــه بــا حکومــت 

ممکــن اســت مطــرح شــود؛ 
گاهــی حکومــت ضامــن حفــظ مصالــح 
عامــه گــردد و بــرای این کــه مشــکات 
ــر طــرف شــود، واجــب باشــد در مســائل  ب
ــت  ــا حکوم ــا آی ــد. ام ــت کن ــه دخال مربوط

بعــد از وقــوع حادثــه  یــا تلــف نیــز ضامــن 
ــت؟ اس

ــورد  ــت در م ــت حکوم ــد گف ــخ بای در پاس
ایــن  در  چراکــه  نیســت،  ضامــن  اخیــر 
قــرار  ضامــن  نمی توانــد  اصــًا  مــوارد، 
بگیــرد. در عــوض، بیمه هــا نوعــی ضمانــت 
ــه از طــرف حکومــت  ــد ک ــه شــمار می آین ب

ــت  ــرد و حکوم ــن ف ــوند و بی ــاد می ش ایج
ــه واســطه  تعاملــی صــورت می گیــرد کــه ب
آن در هنــگام حادثــه، حکومــت خدماتــی را 

ــد. ــام می ده انج
گاهــی منظــور از بحــث ضمــان، حفــظ 
مصالــح عامــه اســت، درواقــع حکومــت 
داشــته  برنامه ریــزی  کــه  اســت  ضامــن 
ــا  ــه در این ج ــازد، البت ــن بس ــد و واکس باش
منظــور ضمــان اصطاحــی نیســت. ضمــان 
ــث  ــه بح ــت ک ــواردی اس ــی، در م اصطاح
ــان  ــری در می ــه دیگ ــارت و اضــرار ب از خس
باشــد. از طرفــی ایــن دیــدگاه کــه »حکومت، 
آن چــه را کــه رخ می دهــد، ضامــن اســت« ، 
توســط بســیاری رد شــده اســت. بــه عنــوان 
ــه در تعطیلی هــای گســترده ای کــه در  نمون
پــی شــیوع ویــروس کرونــا پیــش می آیــد، 
ــه  ــد چ ــرده باش ــی ک ــت کوتاه ــه حکوم چ
ــی   نکــرده باشــد، خســارات ناشــی از تعطیل
می گوینــد  بســیاری  نیســت.  ضامــن  را 
اصــًا حکومــت نمی توانــد ضامــن باشــد 
لــذا ســالبه بــه انتفــاء موضــوع اســت و اگــر 
منافعــی یــا منابعــی از بیــت المــال وجــود 
دارد، محــل مصرفــش مشــخص اســت و در 
ــت.  ــی اس ــای عموم ــا ضمانت ه ــه ب رابط

ــات موضــوع  ــد اثب ــه نظــر می آی ــن ب بنابرای
ضمــان مــورد تردیــد اســت، عــاوه بــر 
ــای  ــه معن ــان ب ــد ضم ــرگاه الزم باش آن، ه
ــا  شــود،  ــران ایــن مثــل آن( معن واقعی)جب
ــروس  ــل وی ــی مث ــائل عموم ــورد مس در م
مــواردی  چراکــه  نــدارد  امــکان  کرونــا 
ــا توســط  ــا فــوت آنه ــراد ی مثــل ابتــای اف
حکومــت، قابلیــت جبــران بــه مثــل نــدارد.

همچنیـن مصالح عامـه، ارتباط 
دارد  حاکمیـت  بـا  مسـتقیمی 
و حکومـت وظیفـه دارد بـه آن 

بپـردازد.

فـارغ از بحـث حکومـت، هـرگاه 
مصالـح عامـه بـا مصالـح فـرد، 
همـه  کنـد،  پیـدا  تعـارض 
مقـدم  را  عمـوم  مصالـح  فقهـا 

ننـد.  می دا
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اســامی مــردود اســت و طبعــا حاکــم 
ــار  ــت کف ــت تقوی ــد و نی ــه قص ــامی ب اس
ــل  ــر قائ ــه اگ ــد. البت ــول پرداخــت نمی کن پ
بــه حرمــت مطلــق اعانــه _چــه بــا قصــد چــه 
بــدون قصــد_ بشــویم، روشــن اســت کــه از 
ــی  ــت مال ــورت تقوی ــه در هرص ــی ک آن جای
و اقتصــادی کفــار اتفــاق می افتــد پــس 
اساســا تمــام مبــادالت و معامــات بــا 
کفــار حــرام می شــود و فــورا بایــد بــا کفــار 

مقدمه

بــا  را می تــوان  از قواعــد فقهــی  برخــی 
گــروه  ســه  بــه  مربــوط  کــه  احکامــی 
»فــرد، جامعــه و حکومــت« اســت منطبــق 

دانســت.
همان طــور کــه اشــاره شــد مــداوا یــک امــر 
ــی و  ــل عقل ــرای آن دلی ضــروری اســت و ب
نقلــی نیــز وجــود دارد. امــا ســوال اساســی 
این جاســت کــه دارو هــای مــورد نظــر بــرای 

درمــان، بایــد از کجــا تهیــه شــود؟ 
یــک فــرض تکیــه کــردن بــر تولیــدات 
داخلــی اســت؛ اگرچــه از لحــاظ زمانــی بــه 
طــول انجامیــده و خســارات جانــی وارد 
گــردد. در ایــن فــرض گفتــه می شــود طبــق 
ــل  ــن در داخ ــا واکس ــد دارو ی ــح بای مصال

ــود. ــد ش ــور تولی کش

قاعده احسان در آسیب های 

کرونایی

بررسی ادله 

حرمت اعانه کفار
ــار1   ــه کف ــه، قاعــده حرمــت اعان یکــی از ادل
اســت. بــا واردات کاال از کفــار، منابــع مالــی 
مســلمین بــه کفــار پرداخــت و موجــب 
تقویــت آنــان می شــود و تقویــت کفــار 

ــرام اســت. ح
آیــا خریــد واکســن و دارو از کفــار از قبیــل 

اعانــه بــر آن هاســت؟
در بحــث اعانــه بــر کفــار، در بعضــی مــوارد 
صرفــا اعانــه، بــه قصــد تقویــت کفــار اســت. 
ــب  ــز در مکاس ــاری1 نی ــیخ انص ــوم ش مرح
فــرض  ایــن  بــا  دارنــد  محرمــه، بحثــی 
کــه بــه قصــد تقویــت کفــار، پــول داده 
و معاملــه ایجــاد و انشــاء شــده اســت. 
ــه  ــت و جامع ــاره ی حکوم ــرض درب ــن ف ای

1- شیخ انصاری، مکاسب، ج1 ص65.

ــا  ــت در نســبت ب ــی و وضعــی حاکمی ــه احــکام تکلیف ــار خــود ب ــی گفت ــادی در جلســه ســوم و پایان اســتاد حســن بنی
شــرایط کرونــا در کشــور می پردازنــد. ایشــان بــه طــور خــاص مســئله ضمــان حاکمیــت در قبــال صدماتــی کــه در فراینــد 
واکسیناســیون وارد می شــود را مــورد بررســی قــرار داده و بــا بازشناســی انــواع ضمــان و نیــز تحلیــل قاعــده احســان نظریــه 
خــود را در ایــن بــاب ارائــه می کننــد. ضمــن قدردانــی و تشــکر از حضــور ایــن اســتاد گرانقــدر، عافیــت و طــول عمــر ایشــان 

را از درگاه الهــی مســئلت داریــم.

حرمـت  قاعـده  ادلـه،  از  یکـی 
اعانـه کفـار  اسـت. بـا واردات 
مالـی  منابـع  کفـار،  از  کاال 
مسـلمین بـه کفـار پرداخـت و 
موجـب تقویـت آنان می شـود و 

اسـت. حـرام  کفـار  تقویـت 

حجت االسام و المسلمین حسین بنیادی

بخش سوم
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ــن  ــد: »و َل ــریفه می فرمای ــه ش ــده و آی قاع
َيۡجَعــَل ٱللَّــُه «: خداونــد متعــال چنیــن 
ــر  ــی اگ ــت، یعن ــداده اس ــرار ن ــزی را ق چی
ــه موجــب  ــری ک ــر ام ــد ب ــدام کن کســی اق
جعــل ســبیل کافریــن بــر مســلمین شــود، 

ــت. ــده اس ــرام ش ــب ح مرتک
»و َلــن َيۡجَعــَل« در آیــه بــه معنــی نفــی ابــد 
اســت. نفــی موجــود در آیــه، زمانــی نیســت 
بلکــه نفــی مــوردی اســت. یعنــی در هیــچ 
مــوردی، ســبیل راه نــدارد کــه شــامل بحــث 

خریــد واکســن کرونــا نیــز می شــود. 
 دواقــع هــرگاه تقویــت و اعانــه کفــار شــکل 
بگیــرد، ســبب ســبیل پیداکردن کفــار دربرابر 
در  کــه  همان گونــه  می شــود.  مســلمین 
ــد،  ــاره ش ــن اش ــد واکس ــه خری ــورد چرخ م
ــتکبر،  ــای مس ــا دولت ه ــار ی ــویی کف از س
مســیر خاصــی را بــرای مســلمانان مشــخص 
ــر  ــن ب ــبیل کافری ــب س ــه موج ــد ک می کنن
مســلمین می شــود و از ســوی دیگــر طبــق 
ــُه « ســلطه  ــَل ٱللَّ ــن َيۡجَع ــه شــریفه »و َل آی
ــر مســلمین هرگــز نبایــد رخ دهــد. کفــار ب

ــود  ــرح می ش ــوال مط ــن س ــو ای ــک س از ی
ــداق  ــار، مص ــن از کف ــد واکس ــا خری ــه آی ک
ســبیل اســت؟ و از ســوی دیگــر اگــر درصــدد 
داخلــی  تــوان  باالبــردن  و  ســبیل  نفــی 
ــات،  ــون تلف ــائلی همچ ــد مس ــیم، بای باش
خســارات جانــی و اقتصــادی محتمــل را 

ــم. ــر بگیری ــز در نظ نی
برخــی از متخصصیــن، خریــد واکســن را 
رهبــر  امــا  نمی داننــد،  ســبیل  مصــداق 
ــی( نســبت  معظــم انقاب)حفظــه اهلل تعال

اســت و از ســوی دیگــر مســلمین ناگزیــر از 
معاملــه بــا کفــار هســتند. دربحــث اضطــرار 
بیــان خواهــد شــد کــه قواعــد اضطــرار 
ــد اســت. در مجمــوع  ــن قواع ــر ای ــم ب حاک
نمی تــوان گفــت کــه خریــد واکســن، اعانــه 
ــر کفــار اســت البتــه تنهــا در یــک فــرض  ب
اعانــه بــر کفــار صــدق می کنــد و آن این کــه 
در داخــل کشــور، واکســن و داروی مفیــد و 
موثــر تولیــد شــده باشــد و در عیــن حــال از 

کفــار واکســن خریــداری شــود!
نکتــه پایانــی در ایــن بخــش ایــن کــه اگــر 
ــا  ــی کــرد و ی ــد داخل ــر تولی ــه ب ــوان تکی بت
بتــوان کشــورهای مســلمان را بگونــه ای 
فرآینــد  و  چرخــه  در  کــه  کــرد  شــریک 
ــت  ــد، الزم اس ــرار نگیرن ــار ق ــر کف ــه ب اعان
ــن  ــود. در ضم ــم ش ــات آن فراه ــه مقدم ک
ــورهای  ــوِم کش ــِد ش ــروج از مقص ــت خ جه
ــادالت  ــلمین مب ــت مس ــلطه گر؛ الزم اس س
داخلــی خــود را تقویــت کننــد تــا ایــن 
کشــورهای  و  حکومت هــا  در  منافــع 

ــد. ــی بمان ــامی باق اس
پــس در نهایــت، مــاک و معیــار در قاعــده 
حرمــِت اعانــه بــر کفار، بررســی ایــن موضوع 
اســت کــه حکومــت اســامی در چــه مســیر، 
هــدف و چرخــه ای قــرار گرفتــه  اســت؟ و آیا 
فرآینــد خریــد واکســن، بــه اعانــه بــر کفــار 

ــر؟ ــا خی می رســد ی
نیف سبیل

روشــن اســت نبایــد هیــچ کافــری بــر 
جامعــه اســامی ســیطره پیــدا کنــد. برخــی 
ــاد  ــا ایج ــار ب ــا کف ــی ی ــرکت های خارج ش
بــر جامعــه  واکســن  بحــث  در  انحصــار 
ــار  ــلمین، فش ــت مس ــا حکوم ــلمین ی مس

می آورنــد.
ــه  ــه جامع ــار علی ــلطه جویی کف ــر س در براب
ــُه  ــَل ٱللَّ ــن َيۡجَع ــه شــریفه »و َل اســامی، آی
ِفرِيــَن َعَلــی ٱۡلُمۡؤِمِنيــَن َســِبيًا«2  و قاعده  ِلۡلَكٰ

ــق آن،  نفــی ســبیل  وجــود3 دارد کــه مطاب
ــر مســلمین تســلط  ــد ب ــری نبای ــچ کاف هی
ــد  ــی نبای ــن خارج ــد واکس ــذا خری ــد. ل یاب

ــر مســلمین گــردد. ســبب ســیطره کفــار ب

2- نساء/141

3- بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج1، ص187

قطــع رابطــه کــرد. خریــد دارو و واکســن از 
کفــار مثــل مابقــی مبــادالت اســت. امــروزه 
ــی  ــواد غذای ــی م ــا حت ــیاری از خریده بس
از  قالــب  در همیــن  جامعــه مســلمین، 
مبــادالت صــورت می گیــرد و بدیهــی اســت؛ 
منافعــی بــرای کفــار دربــردارد ولــی مصــداق 

ــه نیســت. اعان
ایــن قاعــده از قبیــل احکام ســلطانیه اســت 
ــد1  ــاره می کن ــه آن اش ــز ب ــاوردی  نی ــه م ک
و تشــخیص مصالــح و منافــع را منــوط 
موضــوع  در  می دانــد.  حاکــم  نظــر  بــه 
واکســن، مســاله  تهیــه  و  مــداوا  لــزوم 
مــردم  کــه  را  مــوردی  و  اســت  بدیهــی 
حاکــم  می دهنــد؛  تشــخیص  جامعــه  و 
نیــز همــان را تشــخیص می دهــد. مثــل 
ــام  ــوم ام ــاخت واکســن. مرح ــا س ــه ی تهی
ــم  ــه حاک ــیله« وظیف ــر الوس )ره( در »تحری
حاکــم  کرده انــد:  مشــخص  را  اســامی 
اســامی بایــد ضرورت هایــی را کــه موجــب 
ــرده و  ــاظ ک ــود، لح ــه می ش ــت جامع تقوی
ــری  ــلمین جلوگی ــه مس ــف جامع از تضعی

ــد.  کن
مصالــح جامعــه و عمــوم بــه تشــخیص 
ــخیص از  ــاله، تش ــن مس ــا در ای ــم، ام حاک
نــوع عمومــی اســت. در واقــع بنحوی اســت 
ــد و  ــخیص می دهن ــی تش ــا همگ ــه عق ک

ــت. ــم نیس ــخیص حاک ــر در تش منحص
ــادالت  ــام مب ــا در تم ــر تقریب ــال حاض درح

اقتصــادی مســلمین بــا کفــار،  اعانه بــر کفار 
و اعانــه بــر مســلمین توامــان باهــم درحــال 
انجــام اســت؛ از ســویی در بخــش ســامت 
جامعــه، تقویــت جامعــه مســلمین ضروری 

1- االحــکام الســلطانیه، ابوالحســن علــی ابــن محمــد بــن 

حبیــب مــاوردی

بایـد  اسـامی  حاکـم 
موجـب  کـه  را  ضرورت هایـی 
تقویـت جامعـه می شـود، لحاظ 
جامعـه  تضعیـف  از  و  کـرده 
جلوگیـری  کنـد. مسـلمین 

در برابـر سـلطه جویی کفـار علیه 
جامعـه اسـامی، آیه شـریفه »و 
ِفرِيـَن َعَلـی  َلـن َيۡجَعـَل ٱللَّـُه ِلۡلَكٰ

قاعـده  و  َسـِبيًا«   ٱۡلُمۡؤِمِنيـَن 
کـه  دارد  وجـود  سـبیل   نفـی 
مطابـق آن، هیـچ کافـری نبایـد 
بـر مسـلمین تسـلط یابـد. لـذا 
نبایـد  خارجـی  واکسـن  خریـد 
سـبب سـیطره کفار بر مسلمین 

گردد.
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ــر  ــا قــراردادی مبنــی ب ظاهــرا هیــچ عقــد ی
ضمانــت تهیــه واکســن توســط حکومــت بــا 
مــردم بســته نشــده اســت. دقــت شــود کــه 
بحــِث تعهــدات اجتماعــی و رابطــه حکومت 
و انســان مطــرح نیســت بلکــه بحــث درمورد 
ــان طــرف  ــه موجــب ضم ــودی اســت ک عق

مقابــل می شــود.
شــدن  ضامــن  موضــوع  مجمــوع،  در 
حکومت هــا بخاطــر عــدم تــاش بــرای رفــع 
ــا، در قالــب آن ســه ضمانــی  ویــروس کرون
کــه بــه صــورت عمــده بیــان می کنند)ضمان 
عقــودی، ضمــان قهــری و عقــد ضمــان( وارد 

نمی شــود.
نهادهای درون حاکمییت

 همان گونــه کــه تصریــح شــد حکومــت 
بــه دلیــل عــدم قــرارداد بــا مــردم، در قبــال 
ــا  ــا آی ــت، ام ــن نیس ــا ضام ــارات کرون خس
حکومــت بــه معنــای عام)حکومت اســامی 
قــرارداد  مــردم  بــا  آن(،  دســتگاه های  و 

ــد؟ ندارن
ــت  ــا درون حاکمی ــل بیمه ه ــی مث نهادهای
قــرارداد  مــردم  بــا  و  فعالیــت می کننــد 
دارنــد. بــا وجــود این کــه حکومــت امــر 
ــل موضــوع  ــی ذی ــی مناصب ــی اســت ول کل
ــت  ــه دارای مأموری ــود دارد ک ــت وج حکوم
تعریــف شــده هســتند. بــرای نمونــه در 
بخــش بیمــه اجتماعــی یــا بیمــه عمومــی، 
ــع  ــوده و در واق ــی ب ــا حاکمیت ــث  کام بح
مســئولیت  کــه  اســت  حکومــت  ایــن 
بیمــه را بــر عهــده می گیــرد، اگرچــه بیمــه، 
صنعتــی نوپدیــد اســت. در مــورد کرونــا ولــو 
ــده  ــف نش ــا تعری ــا کرون ــه در بیمه ه این ک
باشــد، ولــی در قراردادهــای بیمــه ای بــه هــر 

ــت.  ــرح اس ــاری مط ــوع بیم ــورت، موض ص
مثــا بــا وجــود عبــارت »هرگونــه خســارتی« 
موضوعــات  ایــن  کــه  اســت  معلــوم 
ــر بحــث  ــال اگ ــده اســت. ح ــی ش پیش بین
ــد  ــش آم ــا پی ــل کرون ــاری شــایعی مث بیم
بیمه هــای تأمیــن اجتماعــی نمی تواننــد 
از جبــران خســارت امتنــاع کننــد لــذا تقریبــا 
ــه  ــا ب ــور م ــا در کش ــاری کرون ــان بیم درم
صــورت رایــگان اســت و علــت آن سیســتم 
بیمــه ای و وجــود قــرارداد بیــن بیمــه و 

ــردم اســت.  م

2. ضمــان قهــری: ضمــان قهــری یــا ضمــان 
تســبیبی بــه جهــت اتــاف  یــا ســببیت برای 
ــدون  ــرد ب ــًا ف ــد. مث ــق می یاب ــاف تحق ات
هیــچ قــراردادی بــا عنــوان غصــب، خســارت 
و یــا ســرقت، امــوال دیگــران را تلــف کنــد 
ــا را  ــدن آن ه ــف ش ــه تل ــبب و زمین ــا س ی

آمــاده کنــد.
ــن  ــان، طرفی ــد ضم ــان: در عق ــد ضم 3. عق
ضمانــت را تعهــد می کننــد. در حقیقــت 
ــر موضــوع ضمــان بســته می شــود.  ــد ب عق
بــرای مثــال: مــن ضامنــم فــان شــخص کار 

ــذا را انجــام دهــد.  ــذا و ک ک
برریس ضان عقودی

بیــن افــراد و حکومــت ضمــان عقــدی وجود 
ــه ای در کار نیســت  ــا معامل ــدارد و بیــع ی ن
کــه مثــًا حکومــت در آن کار کوتاهــی 
کــرده باشــد، البتــه فــرض مــا جامعــۀ 
دارای حکومــت اســامی اســت، ولــی در 
ــذا  ــت، ل ــراردادی درکار نیس ــورت ق ــر ص ه
حکومــت طبــق ایــن مــورد ضامــن نیســت.

بررسی ضمان قهری
اگــر اثبــات شــود کــه اتــاف جــان و مــال 
مــردم توســط حکومــت بــه عمــد بوده اســت 
طبیعتــًا حکومــت  ضامــن خواهــد بــود. امــا 
بــه نظــر می رســد درحــال حاضــر بــه صــورت 

ــت  ــی را ثاب ــن فرض ــوان چنی ــادی نمی ت ع
کــرد و احتمــال آن نیــز بســیار ضعیــف 
اســت. البتــه این کــه در جریــان تهیــه، 
ســاخت، مــداوا و... قصــور رخ می دهــد، 
ــر آن،  ــوان ب ــی نمی ت انکارنشــدنی اســت ول

ــرد. ــار ک ــاری ب احــکام و آث
برریس عقد ضان

بــه ســابقه بــد و رویکــرد خصمانــه برخــی از 
کشــورها، نســبت بــه ایــن موضــوع هشــدار 
ــن  ــد واکس ــورت خری ــن ص ــد. در ای داده ان
ــود.  ــد ب ــبیل خواه ــارز س ــداق ب ــا مص قطع
ــد و  ــروع می کن ــع ف ــاالت تفری ــن احتم ای
موجــب بــاز داشــتن انســان عاقــل از مبادلــه 
ــه  ــی ک ــود. احتمال ــن کشــورها می ش ــا ای ب
کامــا عقایــی اســت. در این صــورت امکان 
پیگیــرِی قاعــده بــرادری و یــا اصــل عــدم، 
ــه در  وجــود نخواهــد داشــت. ضمــن این ک

ــرد. ــف ک ــد توق شــبهات بای
بــا ماحظــه مقــاالت علمــی دانشــگاهی بــا 
ــا،  ــروس کرون ــاری وی ــبک رفت ــوع س موض
غول هــای  و  داروســازی  کارخانه هــای 
ــلطه  ــث س ــه بح ــم ک ــادی درمی یابی اقتص
ــوع شــیوع آن  کامــا جــدی اســت حتــی ن

ــت. ــز اس ــث برانگی ــز بح نی
ــلطه  ــه بحــث س ــدی ک ــا فراین ــه ی آن چرخ
جهانــی را درخصــوص دارو، مباحــث ژنتیکی 
قطعــا  می کنــد،  ایجــاد  نســل  تهدیــد  و 
ــد. ــز رخ ده ــورد واکســن نی ــد در م می توان
 بنابرایــن در مــورد خریــد واکســن از کفــار، 
ــر مســلمین  ــان ب احتمــال جــدی ســلطه آن

وجــود دارد.

کرونا و وظایف حکومت 

رفــع  بــرای  مســئولیتی  حکومــت  آیــا 
دارد؟ عهــده  بــر  کرونــا  ویــروس 

ــد  ــا حکومــت در چنیــن مــواردی می توان آی
از بیــت المــال مســلمین اســتفاده کنــد؟

آیــا اگــر عــدم تــاش حکومــت ســبب 
ــا تلــف انســان ها شــود، ضامــن  خســارت  ی

ــت؟ اس
ضاِن حکومت

ظاهــرا بحــث ضمــاِن حکومــت در ایــن 
فــروض وجــود دارد، تنهــا بایــد بررســی 
شــود کــه کدامیــک از ایــن ســه، مــورد 

ضمــان اســت.
موارد ضمان بر سه قسم است:

1. ضمــان قــراردادی و عقــودی: هنــگام 
معاملــه در بیــع یــا اجــاره، طرفیــن ضامــن 
یکدیگــر  بــه  مثمــن  و  ثمــن  پرداخــت 

هســتند. در ایــن ضمــان تفاوتــی بیــن 
حکومــت و غیرحکومــت وجــود نــدارد. 

آیـا حکومـت مسـئولیتی بـرای 
عهـده  بـر  کرونـا  ویـروس  رفـع 

دارد؟
آیـا حکومـت در چنین مـواردی 
المـال  بیـت  از  می توانـد 

کنـد؟ اسـتفاده  مسـلمین 
آیـا اگـر عـدم تـاش حکومـت 
تلـف  یـا  خسـارت   سـبب 
انسـان ها شـود، ضامـن اسـت؟
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هــر صــورت بعضــی  ادعــا کــرده  و بــه ایــن 
ــد. ــتناد کرده ان ــابه آن اس ــت و مش روای

در صحــت قــول ضمــان مطلــق، بســیار محل 
ــه  ــان ب ــر ضم ــا اگ ــزد فقه ــت. ن ــل اس تام
جهــت قصــور بــه وجــود آیــد، محــل اشــکال 
و تامــل اســت چــه برســد بــه این کــه گفتــه 
شــود مطلقــا همــه مــوارد قصــور و تقصیــر 
ــت نســبت  ــوده و حکوم ــان ب موضــوع ضم

بــه همــه آن هــا ضامــن اســت!.

ــدر متیقــن در ضمــان حکومــت مــواردی  ق
ــد  ــرارداد، ایــن مضمــون قی اســت کــه در ق
شــده باشــد کــه در قبــال اتــاف، حکومــت 
یــا نهــاد ذیــل آن، وظیفــه جبــران دارد. مثل 

بیمه کننده هــا.  و  بیمه گزارهــا  قــرارداد 
بلــه البتــه کــه می تــوان دایــره ضمــان 
را بــه میزانــی وســیع گرفــت  حکومــت 
کــه در مســاله ای مثــل واکســن کرونــا، 
هــر کــس بــه هــر دلیــل در دولت هــا و 
حکومت هــا کشــته شــد، حکومــت ضامــن 
باشــد. در حقیقــت قــول بــه ضمــان مطلــق 
حکومــت  طــرف  از  خســارت  می گویــد 

نبوده انــد، امــا در هــر صــورت، آن شــخص، 
ــپس  ــت. س ــوده اس ــر )ص( ب ــفیر پیامب س
امیرالمؤمنیــن  می رونــد و دیــه کشــتگان و 

ــد. مجروحــان را پرداخــت می نماین
امیرالمؤمنیــن  بــه پیامبــر )ص( عــرض 
می کننــد: یــا رســول اهلل! مــا حتــی خســارت 
ــود، پرداخــت  کاســه هایی را کــه شکســته ب

کردیــم.
فــارغ از بحــث ســندی، برخــی بــه ایــن 
ــت در  ــه حکوم ــد ک ــتناد کرده ان ــت اس روای
صورتــی کــه مقصــر باشــد، ضامــن جمیــع 
خســارت ها و مــوارد تلــف شــده اســت. 
ــرم   ــر اک ــه پیامب ــم این جاســت ک ــه مه نکت
از بیــت المــال مســلمین بــرای جبــران 
درواقــع  کرده انــد.  اقــدام  خســارت ها 
و  می دانســتند  ضامــن  را  خــود  ایشــان 
ــردی و شــخصی نیســت،  ــان، ف ــری ایش تب
بلکــه تبــری انســانی بــه واســطه حکومــت 

ــت. اس
عــده ای در کمــال تعجــب بــه ایــن روایــت 
تمســک کرده انــد کــه مطلقــا چــه حکومــت 
ــارت  ــه خس ــد، چ ــه نباش ــد چ ــر باش مقص
معنــوی باشــد _ لطمــه روحــی_ و چــه 
خســارت  مالــی یــا جانــی باشــد، هیــچ 
ــر،  ــا تقصی ــد. قصــور باشــد ی ــی نمی کن فرق
اتــاف باشــد یــا غیراتــاف، هــر چــه باشــد 
ــا  ــی دولت ه ــت. یعن ــن اس ــت ضام حکوم

ــد. ــران دارن ــه ی جب وظیف
بایــد اذعــان کــرد کــه ایــن ادعــای غریبــی 
اســت و لــذا قائــل بــه آن کــم اســت امــا در 

بواســطه  حکومــت  این کــه  جمع بنــدی 
قرارداد هــا ضامــن اســت. حکومــت ضامــن 
خســارات و تلفاتــی اســت کــه بــه واســطه 
کوتاهی هــا و تقصیرهــا ایجــاد می شــود. 
جانــی  خســارت های  ضامــن  حکومــت 
مثــل جبــران خســارت  اســت.  مالــی  و 

بیــکاری. بیمه هــای 
بنابرایــن حکومــت بــه خــودی خــود ضامــن 
ــراردادِی  ــائل ق ــال مس ــر در قب ــت مگ نیس

ــی. ــای درون حاکمیت نهاده

روایات
بــن  خالــد  اکــرم  پیامبــر  روایتــی،  در 
ــل  ــه نق ــربازان ک ــدادی از س ــا تع ــد را ب ولی
شــده ســیصد و پنجــاه نفــر بودنــد، بــه 
ســمت قبیلــه بنــی خزیمــه فرســتادند. 
ماموریــت دعــوت بــه اســام بــود. اگــر 
بیــرق  تحــت  و  می پذیرفتنــد  را  اســام 
اســام در می آمدنــد، بایــد ساحشــان را 
می شــدند.  تســلیم  و  می کردنــد  تقدیــم 
ــز  ــا نی ــرد، آن ه ــه اســام ک ــوت ب ــد دع خال
پذیرفتنــد کــه تحــت حکومــت اســام قــرار 
ــد  ــلیم کردن ــلحه ها را تس ــی اس ــد حت بگیرن
ــد  ــه خال ــتند. درحالی ک ــن گذاش ــه زمی و ب
دســتور داد ســر عــده ای را ببرنــد یــا بکشــند 

خبــر  ایــن  داد.  رخ  عجیبــی  اتفاقــات  و 
ــیار  ــید و ایشــان بس ــرم  رس ــر اک ــه پیامب ب
ــان  ــه ایش ــت ک ــل اس ــدند. نق ــت ش ناراح
ــا  ــی َاْبــَرُا ِاَلْیــَک ِممَّ ُهــمَّ ِانِّ دعایــی دارنــد: »اللَّ
َصَنــَع َخاِلــٌد « »خدایــا مــن در پیشــگاه تــو، 
ــد کــرد؛ تبــری می جویــم« از کاری کــه خال
امیرالمؤمنیــن  بــه  اکــرم   پیامبــر 
علــی  مقــداری پــول دادنــد و فرمودنــد: 

کــن.  جبــران  را  خســارت ها 
ایــن ماجــرا ذیــل حکومــت اســامی اتفاقــی 
ــر  ــم مقص ــر )ص( ه ــت و پیامب ــاده اس افت

قرارداد هـا  بواسـطه  حکومـت 

ضامـن اسـت. حکومـت ضامـن 
خسـارات و تلفاتـی اسـت که به 
واسـطه کوتاهی هـا و تقصیرهـا 

ایجـاد می شـود. 

فـارغ از بحـث سـندی، برخی به 
ایـن روایـت اسـتناد کرده اند که 
حکومـت در صورتـی کـه مقصـر 
باشـد، ضامن جمیع خسـارت ها 

و موارد تلف شـده اسـت. 
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نیــز نرســاند. مثــًا مغــازه کســی آتــش 
گرفتــه اســت و فــردی بــه قصــد جلوگیــری 

از خســارت آب می پاشــد.
درمجمــوع در قاعــده احســان، قصــِد اقــدام 
بــه خیــر وجــود دارد. خیــر بــه معنــای نفــع 

و عــدم ضــرر اســت.
حکومت و قاعده احسان

طبــق قاعــده احســان، شــخِص محســن 
ــاله  ــت در مس ــا حکوم ــت. آی ــن نیس ضام
واکســن و لــزوم مــداوا نیــز محســن اســت؟
یقینــًا حکومــت در مســاله ی تولیــد واکســن 
قصــد خیــر دارد. بدیــن معنــی قصد احســان 
در او وجــود دارد؛ هــم نفــع می رســاند و 
هــم بــه خاطــر جلوگیــری از ضــرر بــه 
جامعــه و فــرد اقــدام می کنــد. تمــام ایــن 
قاعــده احســان، جمــع شــده  در  مــوارد 
ــه  ــق قاعــده احســان حکومــت ب اســت. طب
مثابــه یــک فــرد، قصــد خیــر رســاندن دارد 
یــا االقــل در کارهایــش قصــد ضــرر بــه 

ــدارد. ــه را ن جامع
یــد  محســن،  یــد  احســان،  قاعــده  در 
خیانــت، ظلــم و عــدوان نیســت. بلکــه یــد 

ــت. ــر اس خی
ادله قاعده احسان

دلیــل ایــن قاعــده برگرفتــه از قــرآن، روایات 
، اجمــاع و عقــل  اســت:

ــى  ــا َعَل ــه »َم ــوره توب ــریفه 91 س ــه ش 1. آی
ــِبيٍل« ــْن َس ــِنيَن ِم اْلُمْحِس

2. روایــات در رابطــه بــا قاعــده احســان 
ــت. ــاد اس زی

3. اجماع 
4. عقل

و  داده انــد  قــرار  دلیــل  را  عقــل  برخــی 

ــت  ــن اس ــز همی ــل نی ــم عق ــد: حک گفته ان
و لــذا در آیــه شــریفه می فرمایــد »َهــل 
َجــَزاُء ٱإِلحَســاِن ِإالَّ ٱإِلحســاُن«2 احســان اول 
در آیــه، مطلــق اســت یعنــی هــر احســانی، 
ــارتی  ــه خس ــد ک ــانی باش ــر احس ــی اگ حت

ــد. ــم وارد کن ه
در آیــه شــریفه 91 ســوره توبــه، ســبیل یعنی 
حــرج و »مــن حــرٍج« یعنــی هیــچ حرجــی 

بــر محســن نبــوده و او ضامــن نیســت، 

2- الرحمن، آیه60

مثــل  ضمانت هایــی  مگــر  دانســت 
قراردادهــای بیمــه ای کــه تحــت قراردادهــا 

هســتند. 

قاعده احسان

 آیــه 91 ســوره مبارکــه توبــه »َمــا َعَلــى 
دو  مــورد  در  َســِبيٍل«  ِمــْن  اْلُمْحِســِنيَن 
ــا  ــه دلیــل فقــر مــادی ی ــرادر اســت کــه ب ب
این کــه ســاح و تــوان نداشــتند، قصــد 
داشــتند در جنــگ تبــوک شــرکت نکننــد. بــا 
ــرادی  ــار اف ــرادر در کن ــن دو ب ــن حــال ای ای
کــه مشــکلی از جهــت مالــی یــا قــوت 
جســمانی نداشــتند، بــرای جهــاد و امتثــال 
ــد امــا همــواره از  ــر حرکــت کردن امــر پیامب
این کــه فقرمــادی یــا ضعــف جســمانی 
موجــب محرومیــت آن هــا شــده اســت، 
آیــه  این جــا  در  بودنــد. ظاهــرًا  ناراحــت 
ــِبيٍل«  ــْن َس ــِنيَن ِم ــى اْلُمْحِس شــریفه»َما َعَل
ــه  ــی ک ــرای آن های ــز ب ــود؛ هرگ ــازل می ش ن

ــبیلی نیســت. ســبیل  ــد س احســان می کنن
بــه معنــای حــرج اســت. حــرج، حکــم 
موضوعــی اســت. »ِمــْن َســِبيٍل« یعنــی مــن 
ــر محســنین  ــی هیــچ حرجــی ب حــرٍج، یعن

وارد نیســت. 
محسن کیست؟

انتصــار  مرتضــی1در  ســید  مرحــوم 
می فرماینــد: »حــد االحســان ایصــال النفــع 
ــع  ــال نف ــتحقاق«1  ایص ــه االس ــی وج ال عل
ــتحقاق.  ــه اس ــر وج ــه ب ــا ن ــود دارد ام وج
»حــد  می شــود:  ایــن  دقیق تــر  تعریــف 
ــع  ــر م ــی الغی ــع ال ــال النف ــان ایص االحس
القصــد الــی کونــه احســانا«ً. یعنــی این کــه 
احســان بــه دیگــری کنــد و بــه دیگــری نفــع 
برســاند؛ بــه ایــن قصــد  کــه می خواهــد 

ــد. ــام بده ــری انج خی
ــده   ــه از آن قاع ــریفه ک ــه ش ــان در آی احس
احســان اســتخراج می شــود؛ دارای قیــودی 

اســت:
- قصــد داشــته باشــد. »مــع القصــد ایصــال 

الخیــر الــی غیــره«
- قصِد نفع رساندن داشته باشد

- مانــع ضــرر بــه غیــر شــود حتــی اگــر نفــع 

1- النتصار، سیدمرتضی، ج1،ص443.

بایــد آن را جبــران کنــد؛  بــوده و خــود 
ــا خســارات  ــی باشــد و ی چــه خســارات مال
جانــی، چــه خســارات معنــوی و یــا مــادی. 

ــت.  ــت اس ــده حکوم ــر عه ــز ب ــه چی هم
 ایــن نکتــه نیــز بایــد دقــت شــود کــه 
ــت.  ــه حکومت هاس ــث، وظیف ــوع بح موض
تشــخیص این کــه »یجــب علــی الحکومــه« 
ــد  ــان پرداخــت کن ــد ضم ــا بای چیســت؟ آی
یــا خیــر؟ و ایــن مطلــب متفــاوت از جایــی 
اســت کــه حکومــت یــا یــک نهــاد حکومتــی 
ــر  ــه ه ــا ب ــه ی ــارات را داوطلبان ــام خس تم

ــد. ــت می کن ــی پرداخ دلیل
جمع بندی ضمان حکومت

ــه  ــه اســتظهار از ادل ــد اســت ک ــیار بعی بس
ــل  ــری مث ــه نظ ــر ب ــد، منج ــت خال و روای

ــود. ــی ش ــان قطع ضم
دو احتمال جدی باقی می ماند:

1. پیامبــر اکــرم بــه عنــوان حاکــم حکومــت 
اســامی، تمــام هزینه هــا و خســارات را 
ــوان  ــه عن ــد ب ــه خال ــد چراک ــت کردن پرداخ
یــک عامــل حکومتــی از عمــد مرتکــب 
جرایمــی شــد و در مقابــل پیامبــر اکــرم  
ــه  ــه عنــوان حکومــت بحــث اضــرار ب نیــز ب
ــاظ  ــا را  لح ــوال و جان ه ــاف ام ــر و ات غی

ــد. ــران دادن ــتور جب ــرده  و دس ک
کارگــزاران حکومــت، خطــای عمــدی   .2
ــرم   ــر اک ــل پیامب ــد و در مقاب ــام داده ان انج
نیــز بــه حســب مــورد خســارات را پرداخــت 

 ... کرده انــد و قیــد حکومــت، ضمــان و 
نبوده اســت. مطــرح 

ــت  ــبیل، حکوم ــی س ــده نف ــاظ قاع ــا لح ب
فــی نفســه ضامــن نیســت و نمی تــوان 
ــن  ــواردی ضام ــن م ــا را در چنی حکومت ه

سـبیل،  نفـی  قاعـده  لحـاظ  بـا 
ضامـن  نفسـه  فـی  حکومـت 
نیسـت و نمی تـوان حکومت هـا 
ضامـن  مـواردی  چنیـن  در  را 
ضمانت هایـی  مگـر  دانسـت 
مثـل قراردادهـای بیمـه ای کـه 

هسـتند.   قراردادهـا  تحـت 
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ســوال اصلــی این جاســت کــه اگــر در تهیــه 
ــب  ــد و موج ــاق افت ــری اتف ــن تاخی واکس
خســارت و تلفــات گــردد، حکومــت ضامــن 
نیســت، زیــرا تاخیــر حکومــت در تهیــه 
واکســن از مصادیــق فعــل محســنانه بوده و 

موجــب ســقوط ضمــان می شــود.
توضیــح آن کــه حکومــت بــه دالیــل مختلف 
داخلــی،  تولیــد  بــه  اهمیــت  جملــه  از 
تقویــت چرخــه اقتصــادی و... ایجــاد تاخیــر 

ــد. می کن
زمینــۀ  دارد  وظیفــه  طرفــی حکومــت  از 
ســامت جامعــه یــا امنیــت آن را تضمیــن 
کنــد ولــی ایــن ایجــاد امنیــت گاهــی 
ــرای رســیدن  ــی دارد. چــه بســا ب هزینه های
ــود  ــور ش ــدار مجب ــت و پای ــت ثاب ــه امنی ب

ــد. ــل کن ــز تحم ــاراتی را نی خس
ایــن تحمــل خســارات، دقیقــًا در بحــث 
ســامت نیــز جــاری اســت و بــرای رســیدن 
تمــام  اســت  الزم  پایــدار  ســامِت  بــه 
احتمــاالت در نظــر گرفتــه شــود. احتماالتــی 
مثــل ســبیل کافریــن بــر مســلمین یــا 
ــه دشــمنان ایجــاد  ــی ک توطئه هــا و خطرات
احتمــاالت،  ایــن   مجمــوع  می کننــد. 
حکومــت را موظــف می کنــد واکســن را 
ــازد.  ــه آن را بس ــد بلک ــه نکن ــارج تهی از خ
قاعدتــا تهیــه کــردن واکســن نیــز بــه مــدت 

زمــان نیــاز دارد.

دارد و رویــه و ســیره عقــا نیــز همیــن 
اســت؛ یعنــی در مــواردی کــه شــخصی بــه 
ــه  ــن را ب ــد، محس ــان می کن ــری احس دیگ
خاطــر خطایــی کــه انجــام داده اســت، مــورد 

ــد. ــرار نمی دهن ــذه ق مؤاخ
جمع بندی 

می تــوان  احســان  قاعــده  واســطه  بــه 
در خریــد و تأخیــر در خریــد یــا تولیــد 
ضامــن  را  حکومــت  نیــز  واکســن ها 
ــتناد  ــطه اس ــه واس ــوان ب ــت. و می ت ندانس
بــه قاعــده ضمــان _بــر ایــن فــرض کــه خــود 
ــن  ــت ضام ــم_ حکوم ــول کنی ــده را قب قاع
تهیــه  حکومت هــا  تکالیــِف  در  بشــود. 
ــا آن را  ــه اســت. حکومت ه واکســن، وظیف

از بیــت المــال هزینــه می کنــد.

ــد.  ــت می آی ــز بدس ــی نی ــم وضع ــذا حک ل
کمک کننــده حکومــت در عــدم ضمــان، 
می توانــد قاعــده احســان باشــد چراکــه 
ــن  ــه ای ــان، هم ــاس احس ــر اس ــت ب حکوم
ــا،  ــس تأخیره ــد. پ ــام می ده ــا را انج کاره
خریدهــا و تولیدهــا، همگــی بــر اســاس 
احســان اســت و درنهایــت حکومــت ضامــن 

ــت. نیس
تعارض ضان و احسان

ــاب  بیــن دو قاعــدۀ ضمــان و احســان در ب
فعالیت هــای حکومــت در بــاب واکســن 
ومــداوای کرونــا، نوعــی تعــارض پیــش 
طریــق  از  حکومــت  ســویی  از  می آیــد. 
نهادهایــی همچــون بیمــه ضامــن اســت و 
از ســوی دیگــر طبــق قاعــده احســان ضامــن 

ــت. نیس
در حــل ایــن تعــارض، بــه نظــر می آیــد 
ــان  ــده ضم ــر قاع ــم ب ــده احســان، حاک قاع
ــه طــور کلــی ضمــان حکومــت را  شــده و ب

از بیــن می بــرد. 
البتــه این کــه قاعــده محســنین بتوانــد بــه 
تنهایــی تمــام ضمــان را از حکومــت بــردارد، 
ــر ایــن  محــل اشــکال اســت. ولــی فــرض ب
اســت کــه ایــن قاعــده، مجمــٌع علیــه اســت 
و فقهــا بــه آن عمــل کــرده و می کننــد. 
ضمــن این کــه آیــه شــریفه »َهــل َجــَزاُء 
ــز  ــی نی ــل عقل ــاُن« دلی ــاِن ِإالَّ ٱإِلحس ٱإِلحس

بیـن دو قاعدۀ ضمان و احسـان 
در بـاب فعالیت هـای حکومـت 
ومـداوای  واکسـن  بـاب  در 
پیـش  تعـارض  نوعـی  کرونـا، 
از  حکومـت  سـویی  از  می آیـد. 
طریـق نهادهایی همچـون بیمه 
ضامـن اسـت و از سـوی دیگـر 
ضامـن  احسـان  قاعـده  طبـق 

نیسـت.
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اســت. محــل خدشــه تعمیمــی اســت کــه 
بــه امــور اجتماعــی داده می شــود و این کــه 
ــور کان و  ــه ام ــی ب ــان را از امورجزئ احس

مهــم تعمیــم می دهنــد.
ِإالَّ  ٱإِلحســاِن  َجــَزاُء  »َهــل  شــریفۀ  آیــه 
ــح اســت امــا آن  ٱإِلحســاُن« کامــا صحی
عقلــی کــه در امــور جزئــی فــرد را بــه خاطــر 
احســانش توبیــخ نمی کنــد قطعــا در مــوارد 

ــد.  ــران می کن ــب جب ــخ و طل کان، توبی

بدیــن گونــه نیســت کــه هــر خســارت 
ــا  ــوان ب ــر را بت ــا قصــد خی ــو ب ــی ول عظیم
قاعــده احســان برطــرف کــرد. نمی تــوان 

قاعــده احســان ضامــن نیســت؟! 
نظر نهایی

ــه  ــان ب ــده احس ــق قاع ــورت طب ــر ص در ه
ــت: ــد گف ــی بای ــه کل ــوان نتیج عن

1. تهیه واکسن به عهده حکومت است.
2. درمــان نیــز طبــق قراردادهایــی مثــل 

ــت. ــت اس ــده حکوم ــه عه ــه ب بیم
ــا خســارات  ــی و ی ــران خســارات مال 3. جب
ــر عهــده  ناشــی از تاخیــر تولیــد واکســن، ب

حکومــت اســت.
بــا تاخیــر در ســاخت واکســن، بــازار و 
خســارات  می شــود.  تعطیــل  کارخانــه 
آموزشــی دانش آمــوزان و حتــی خســارت 
از  همــه  روانــی  و  روحــی  بیماری هــای 
ــان  ــول زم ــت. ط ــر اس ــن تاخی ــب ای عواق
ســاخت واکســن از یک ســو و این خســارات 
عظیــم از ســویی دیگــر ســبب می شــود 
نتــوان بــه ســادگی بــه قاعــده احســان 
تمســک کــرده، حکومــت را محســن بدانیــم 
و هیــچ ضمانــی بــرای وی در نظــر نگیریــم. 
ــذا روشــن اســت کــه در خســارات مهمــه  ل
بــه قاعــده احســان نمی تــوان اســتناد کــرد.
در واقــع تعمیمــی کــه بــه ایــن قاعــده داده 
می شــود، محــل اشــکال اســت. در روایــات 
و مــدارک ایــن قاعــده، همــه مســائل فــردی 

ــف  ــزء وظای ــا ج ــن یقین ــه واکس ــس تهی پ
ــط  ــن توس ــه واکس ــت و تهی ــت اس حکوم
حکومــت در فراینــدی قــرار می گیــرد کــه بــه 
آن احســان گفتــه می شــود. در واقــع اصــل 
تهیــه  واکســن، وظیفــه حکومــت اســت ولی 
ــر امــا توســط دانشــمندان  ــا تأخی این کــه ب
وجــه  همــان  می شــود،  تولیــد  داخلــی 
ــت  ــه حکوم ــت، چراک ــودن اس ــنانه ب محس
مصالــح متعــددی را در نظــر گرفتــه و مانــع 

صدهــا خطــر شــده اســت.
َعَلــى  آیــا واقعــا می تــوان از آیــه »َمــا 
اْلُمْحِســِنيَن ِمــْن َســِبيٍل« یــا از روایت خالد، 
ــرد  ــتفاده ک ــان را اس ــده احس ــی از قاع نوع
_صــرف نظــر از ویــروس کرونــا و واکســن_ 
کــه بــه واســطه آن، حکومت ضامن نباشــد؟ 
لــذا برخــی از فقهــا، قاعــده احســان را صرفــا 
در امــور جزئیــه و کم اهمیــت عرفــی پیــاده 
ــه موجــب  ــی ک ــه در امورات ــد. قضی می کنن
خســارات عظیــم شــود، کامــا برعکــس 
ــرای مثــال اگــر حکومــت تاکنــون  اســت. ب
توانســته بــود واکســن تهیــه کنــد، بــه جــای 
حــدود شــصت هــزار فوتــی  بــر اثــر کرونــا، 
ــًا ســی هــزار فــوت اتفــاق می افتــاد. نهایت

ــر  ــکال و تاخی ــن اش ــن ای ــر گرفت ــا درنظ ب
حکومــت، آیــا همچنــان حکومــت طبــق 

عهـده  بـه  واکسـن  تهیـه   .1
اسـت. حکومـت 

2. درمـان نیز طبـق قراردادهایی 
مثـل بیمـه بـه عهـده حکومـت 

است.
3.جبـران خسـارات مالـی و یـا 
خسـارات ناشـی از تاخیـر تولید 
حکومـت  عهـده  بـر  واکسـن، 

اسـت.
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العالــی( چنــدی پیــش فرمودنــد: »ورود 
ــه کشــور  ــی و انگلیســی ب واکســن آمریکای
ممنــوع اســت«1، ناظــر بــه یــک حکــم 
ــی  ــم حکومت ــرگاه حک ــت. ه ــی اس حکومت
منــع از خریــد در میــان باشــد، قطعــا بخاطــر 

احتمــال خطــر و مصالــح عامــه اســت.
ــل  ــی مث ــد موضوعات ــز بای ــا نی ــث م در بح
ــی  ــکام حکومت ــمت اح ــه س ــارت ها ب خس
ــی و  ــه، بررس ــح عام ــه مصال ــه ب ــا توج و ب

ــردد. ــع گ رف
ــا  ــا »َم ــرف ب ــل و ع ــه عق  روشــن اســت ک
َعَلــی ٱلُمحِســِنيَن ِمــن َســِبيٍل« تلفــات 
ــد  ــزرگ رانمی بخش ــارت های ب ــزرگ و خس ب

ــد.  ــران می کن ــارت و جب ــب خس و طل

1- بیانات 13۹۹/10/1۹

ــرای مســائل گوناگــون  پاســخ های فقهــی ب
رفــت. ایــن دو نظــر مقابــل یکدیگــر اســت. 
در بحــث تهیــه واکســن اگــر قاعــده احســان 
در تاخیــر تهیــه واکســن توســط حکومــت، 
ــه  ــه کاری ب ــرض ک ــن ف ــر ای ــود، ب ــرا ش اج
فقــه نظــام نداشــته باشــیم، می گوییــم 
ــه  ــس تهی ــدارد. پ ــی وجــود ن ــن عنوان چنی
واکســن وظیفــه چــه کســی می شــود؟ 
ــده  ــوری ایجادش ــارت های قص ــران خس جب
در تاخیــرات وظیفــه کیســت؟ ظاهــرا ایــن 

ــد. ــی پاســخ خواهــد  مان ــوارد ب م
امــا پاســخ ایــن اســت کــه همــه  ایــن  
و  مباحــث حکــم حکومتــی  بــه  مــوارد 
آن  لــذا  و  می گــردد  بــاز  عامــه  مصالــح 
ــه  ــم رهبری)مدظل ــام معظ ــه مق ســخنی ک

ــۀ  ــه آی ــا ب ــاد و تنه ــار نه ــا را کن ــک دنی ی
شــریفۀ »َمــا َعَلــی ٱلُمحِســِنيَن ِمــن َســِبيٍل« 
پیــش  بحــث حکومــت  اگــر  مخصوصــا 

ــد.  بیای
ــه  ــت فق ــه اهمی ــما را ب ــد ش ــان بای در پای

ــم: ــه بده ــام توج نظ
در صــورت قائــل شــدن بــه فقــه نظــام، ایــن 
رویکــرد فقهــی، از نظــام اجتماعــی تعریفــی 
ارایــه داده، کارکردهــای آن را بیان و تکالیف 

ســازمان ها و نهادهــا را تبییــن می کنــد.
نظریــه  ایــن  برخــی مخالــف   مقابــل  در 
نمی داننــد.  نظام ســاز  را  فقــه  و  بــوده 
ــازد،  ــه نمی س ــام را فق ــد نظ ــان معتقدن آن
بلکــه نظــام را عقــا می ســازند. بایــد در آن 
ــال  ــه دنب ــاخته اند، ب ــا س ــه عق ــی ک نظام
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ــاری  ــان( بیم ــا رفع)درم ــگیری( ی دفع)پیش
ــال  ــی در ح ــان کنون ــه در جه ــد. آن چ باش
انجــام اســت، بیشــتر در راســتای دفــع 

می باشــد. بیمــاری 
ویــروس کرونــا بــه مثابــه یــک دشــمن 
خارجــی اســت کــه علیــه یــک ملــت جنگــی 

می توانــد ســبب از دســت رفتــن جــان 
گــردد. انســان ها 

ضمــان یــا عــدم ضمــان، هویــت ضامــن و 
ــه آن، برخــی از مباحثــی اســت کــه در  ادل
ــش  ــد. پی ــد ش ــرح خواه ــاله مط ــن مس ای
ــن مباحــث، الزم اســت  ــه ای ــن ب از پرداخت
ضــرورت و اهــداف طــرح ایــن مســاله بیــان 

گــردد.
بــه دلیــل لــزوم ریشــه کن کــردن ایــن 
ــری  ــیون ام ــرورت واکسیناس ــاری، ض بیم
اســت.  تکوینــی  و  شــرعی  عقایــی، 
بــرای  اســت  ممکــن  واکسیناســیون 

مســاله  یــک  گوناگــون  جوانــب 
فقهی)مبادی مساله فقهی(

یــک مســاله فقهــی، شــامل بخش هــای 
از جملــه تشــخیص موضــوع  گوناگونــی 
و اثبــات محمــول بــرای موضوع)مبــادی 
تصوریــه و تصدیقیــه( می شــود. در نوشــتار 
پیــش رو، بحــث از وفــات بیمــار مبتــا بــه 
ــا واکسیناســیون،  ــاری ی ــر بیم ــا در اث کرون
یــا  کرونــا  اســت.  فقهــی  مســاله  یــک 
واکســن آن کــه بــه جهــت کاهــش خطــرات 
ســاخته  آن  ریشــه کنی  و  ویــروس  ایــن 
ــه  ــی اســت ک ــه عوامل شــده اســت، از جمل

ــی،  ــل پیرامون ــا، عوام ــی و واکاوی زمینه ه ــروع از موضوع شناس ــتحدثه ش ــات مس ــه موضوع ــن ب ــرای پرداخت ــک راه ب ی
پدیدارهــا و ماهیــت موضــوع؛ و در ادامــه یافتــن قواعــد فقهــی دخیــل در مســئله و بررســی ادلــه اربعــه اســت. راه دیگــر 
ــه نحــو  ــرای موضــوع ب ــا پیش داشــت موضــوع بــه صــورت اجمالــی و یافتــن داللت هــای آنهــا ب ــه ب رفتــن بــه ســراغ ادل
تفصیلــی اســت. اســتاد رحمانــی ســبزواری در فرصتــی کــه در اختیــار منــاط قــرار دادنــد ذیــل دو گفتــار بررســی های خــود 
را ســامان دادنــد. در گفتــار نخســت بــا عنایــت بــه رویاتــی کــه دربــاره طبیــب و طبابــت در منابــع وجــود دارد ضمــان و 
مســئولیت های پزشــک و متصدیــان درمــان را در مــورد واکسیناســیون مــورد مداقــه قــرار دادنــد. ایشــان در گفتــار دوم بــا 
محــور قــرار دادن موضــوع واکســن ثبــوت ضمــان در حالت هــای مختلــف اعــم از اخــذ برائــت و غیــر آنــرا تحقیــق کــرده 
و بــه داللت هــای قاعــده احســان در تجویــز واکسیناســیون عمومــی بــا وجــود ضــرر بــه افــراد معــدود پرداختــه و ثبــوت 

ضمــان در صــورت مجــاز بــودن واکسیناســیون از طــرق دیگــر ماننــد اضطــرار را تحقیــق کرده انــد.

مسئولیت مدین دولت در 

آسیب های پزشیک
حجت االسام و المسلمین علی رحمانی سبزواری
استاد سطوح عالی و خارج فقه و اصول

ریشـه کن  لـزوم  دلیـل  بـه 
ضـرورت  بیمـاری،  ایـن  کـردن 
امـری عقایـی،  واکسیناسـیون 

اسـت.  تکوینـی  و  شـرعی 
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طــرح مقاصــد آن بپردازیــم. بــه حســب 
قواعــد فقهــی، اصــل اولــی در ضمــان دیــه، 
ثبــوت ضمــان اســت. ســه نــوع قتــل وجــود 

دارد:
- قتــل عمــدی کــه موجــب قصــاص اســت. 
ابــزاری کــه در قتــل عمــد بــه کار بــرده 
ــز  ــل نی ــد قت ــوده و قص ــه ب ــود، قتال می ش

وجــود دارد.
- قتــل خطائــی کــه موجــب دیــه اســت. در 
قتــل خطائــی، ابــزار قتالــه وجــود دارد، امــا 
قصــد قتــل موجــود نیســت. به عنــوان مثال 
فــردی کــه بــه قصــد شــکار تیرانــدازی کــرده 
و تیــر او بــه اشــتباه بــه یــک هدف انســانی 
برخــورد می کنــد، چنیــن فــردی دچــار قتــل 
ــل  ــن مث ــت. همچنی ــده اس ــد ش ــبه عم ش
ــوز را  ــب دانش آم ــد تادی ــه قص ــی ک معلم
ــه  ــر ب ــته منج ــب او ناخواس ــا تادی دارد، ام

ــوز بشــود. ــل دانش ام قت
ــه اســت.  ــه موجــب دی ــل شــبه عمد ک - قت
در آن آلــت قتالــه و قصــد قتــل هیــچ یــک 

وجــود نــدارد.
ــه ضمــان فــوت،  تکلیــف طبیــب نســبت ب
طبــق اصــل اولــی، قهــری اســت، یعنــی بــه 
اراده و قصــد او بســتگی نــدارد. اگــر تزریــق 
واکســن منجــر بــه مــرگ دریافت کننــده 
واکســن شــود، اگرچــه قصــد تزریــق کننــده، 
دفــع بیمــاری از فــرد دریافــت کننــده و 
ــن  ــد، ای ــظ ســامت او باش ــه حف ــک ب کم
نخواهــد  دیــه  ضمــان  ســقوط  موجــب 
شــد. بنابرایــن، مــرگ فــرد بــر اثــر دریافــت 
شــمار  بــه  شــبه عمد  قتــل  واکســن، 

می آیــد.
ــال  ــی م ــر کس ــاف۱  اگ ــده ات ــق قاع مطاب
غیــر را اتــاف کنــد، او ضامــن مــال آن 
فــرد اســت. اگرچــه ایــن قاعــده دربــاره مــال 
ــه جــان نســبت  ــی ک ــا از آن جای ــده، ام آم
ــوردار  ــتری برخ ــت بیش ــال، از اهمی ــه م ب
ــز  ــس نی ــورد انف ــده در م ــن قاع ــت، ای اس
بــه طریــق اولــی جریــان می یابــد. بنابرایــن 
ــه  ــف کرد)ب ــری را تل ــر کســی جــان دیگ اگ
ــق  ــه طری ــد(، ب ــا غیرعم ــبه عمد ی ــو ش نح

ــه اوســت. ــن دی ضام

1- من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.

طبیــب، حــاذق و یــا جاهــل اســت. طبیبــی 
کــه بــدون کســب مهــارت و تخصــص الزم، 
وارد کارزار ســامت مــردم و موجــب آســیب 
و  جاهــل  می شــود،  آنــان  ســامت  بــه 
طبیبــی کــه در علــم و عمــل، تخصــص الزم 
را کســب نمــوده، حــاذق بــه شــمار می آیــد.
طبیــب، حــاذق باشــد یــا جاهــل، اجیــر و یــا 
متبــرع اســت. طبیبــی کــه در ازای معالجــه 
ــر و  ــد، اجی ــت می کن ــه دریاف ــار، هزین بیم
ــت  ــی دریاف ــه در ازای آن، مبلغ ــی ک طبیب

نمی کنــد، متبــرع محســوب می گــردد.
ــاذون از طــرف شــارع اســت،  ــا م ــب ی طبی
یعنــی شــرع بــرای طبابــت، بــه او اذن داده 
اســت و یــا مــاذون از طــرف شــارع نیســت.
تزریق کننــده واکســن یــا خــود، طبیــب 
بــه دســتور طبیــب عمــل  یــا  اســت و 

. می کنــد

گفتار دوم: پیرامون واکسن

مراحــل گوناگــون  واکســن ها،  برخــی  در 
مطالعاتــی، بالینــی و آزمایــش ســامت 
ــه طــور کامــل طــی شــده و در  محصــول، ب
برخــی دیگــر، ایــن مراحــل بــه طــور کامــل 

نشده اســت. طــی 
تولیدکننــده  دولــت  یــا  مالــک، شــرکت 
واکســن، از دیگــر مــواردی اســت کــه در 
اهمیــت  دارای  واکسیناســیون،  مســاله 

. شــد می با
واکســن ها گاهــی بــه دلیــل عــدم ســازگاری 
واکســن،  دریافت کننــده  فــرد  بــدن  بــا 
موجــب مــرگ او می گردنــد. گاهــی نیــز 
ــت  ــای دول ــده و گاه خط ــتباه تزریق کنن اش
یــا شــرکت ســازنده واکســن، ســبب آســیب 

ــد شــد. ــان خواه ــرگ آن ــا م ــراد ی ــه اف ب
از آن جایــی کــه احکام مباشــرت و ســببیت 
افــراد  مــرگ  یــا  و  آســیب  بــه  نســبت 
متفــاوت اســت، احــکام مســاله ضمــان 
ــد  ــاوت خواه ــاره متف ــن ب ــز در ای ــه نی دی
ــود. اگــر مباشــر خــود، ســبب نیــز باشــد،  ب
همــو ضامــن اســت. امــا اگــر مباشــر غیــر 
ــر  ــوی از مباش ــبب، اق ــوده و س ــبب ب از س

ــت. ــن اس ــبب ضام ــد، س باش

اصل اویل در ضان دیه قتل
پــس از طــرح مبــادی مســاله، بایــد بــه 

برپــا کــرده اســت و در ایــن جنــگ نیــاز بــه 
ســربازانی اســت کــه بــه دفــاع از ســرزمین 
ــا  ــمن را از مرزه ــر دش ــه، خط ــود پرداخت خ
ــن  ــگ ممک ــن جن ــا در ای ــد. ام ــع کنن دف
اشــتباه  دچــار  ســربازان  گاهــی  اســت 
شــده و بــه جــای آســیب زدن بــه دشــمن، 
ســربازان خــودی را نشــانه بگیرنــد. در مــورد 
بیمــاری کرونــا نیــز چنیــن اشــتباهاتی 
ــه  ــوع اســت. واکسیناســیون ب ــن الوق ممک
ــن  ــا ممک ــوده، ام ــاری ب ــع بیم ــت دف جه
اســت بــه دلیــل خطــای انســانی در مراحــل 
تولیــد واکســن، واکســن ســاخته شــده 
دارای خطراتــی شــده و ســبب آســیب هایی 

بــه ســامت انســان ها وارد گــردد.

گفتار نخست: پیرامون طبیب

ــاع از  ــربازان دف ــه س ــه منزل ــه ب ــان ک طبیب
ســامت هســتند، ممکــن اســت متعهــد بــه 
ــب  ــی طبی ــند. برخ ــه باش ــا نتیج ــیله ی وس

را متعهــد بــه وســیله می داننــد، یعنــی 
ــد  ــه می دان ــام آن چــه را ک ــد تم ــب بای طبی
بــه کار گیــرد تــا معالجــه حاصــل شــود. در 
نــگاه توحیــدی عــاج بــه دســت خــدا بــوده، 
وســیله  تنهــا  او  نســخه های  و  طبیــب 
شــفا و عــاج هســتند. در ایــن صــورت 
اگــر نســخه هایی را کــه طبیــب تجویــز 
می کنــد، ثمربخــش نباشــد، وی ضامــن 
ــی،  ــت برخ ــن اس ــل ممک ــت. در مقاب نیس
طبیــب را متعهــد بــه نتیجــه بداننــد، یعنــی 
ــد بشــود کــه عــاج بیمــاری  طبیــب متعه
ــن  ــه صــورت قطعــی حاصــل شــود. در ای ب
صــورت اگــر بیمــار ســامتی نیابــد، طبیــب 
ضامــن عــدم ســامتی یــا مــرگ بیمــار 

اســت. 
دیگــر نــکات حائــز اهمیــت دربــاره طبیــب، 

عبــارت اســت از:

طبیبـان کـه بـه منزلـه سـربازان 
هسـتند،  سـامت  از  دفـاع 
ممکـن اسـت متعهد به وسـیله 

باشـند.  نتیجـه  یـا 
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ــردد؛  ــان گ ــده احس ــمول قاع ــد مش می توان
- طبیــب قصــد واقعــی بــرای نیکــی کــردن 

داشــته باشــد.
- عمــل طبیــب، نیکوکارانــه و عرفــًا ســودمند 

. شد با
- عمل او، انجام آن ضروری باشد.

ــم  ــرای حک ــوق ب ــد ف ــه قی ــر س ــول ه حص
ــرع ضــروری  ــدم ضمــان پزشــک متب ــه ع ب
اســت، بنابرایــن فعــل او بایــد شــرعًا و عرفــًا 

ضــروری و مــورد قبــول بــوده و تجاوزکارانــه 
نباشــد.

بــه عنــوان مثــال اگــر پزشــکی شــخص 
ولــی  حاکــم  جــز  کــه  را  ازپاافتــاده ای 
اضطــراری  شــرایط  در  و  نــدارد  دیگــری 
ــر  ــان او در خط ــته و ج ــرار داش ــاری ق بیم
ــد،  ــه کن ــم، معالج ــدون اذن حاک ــد، ب باش
ــد.  ــه شــمار می آی ــرع ب چنیــن طبیبــی متب
ــذا در صــورت درمــان آن شــخص و مــرگ  ل

او، پزشــک ضامــن نیســت.
چگونیگ اخذ برائت

برائــت، بایــد از خطــر احتمالــی کــه در روش 

درمــان یــا واکسیناســیون وجــود دارد، از فرد 
مکلــف یــا ولــی او اخــذ شــود. اخــذ برائــت 
ــا ســازمان خاصــی  ــرد ی ــد توســط ف می توان
باشــد. مطابــق ظاهــر برخــی روایــات، زمــان 
اخــذ برائــت پیــش از معالجــه اســت. از 
ــُد  ــده: »ُمَحمَّ ــت ش ــکونی روای ــی از س نوفل
ــْن  ــَم َع ــِن ِإْبَراِهي ــيِّ ْب ــْن َعِل ــوَب َع ــُن َيْعُق ْب
ــُكوِنيِّ َعــْن َأِبــي  ْوَفِلــيِّ َعــِن السَّ َأِبيــِه َعــِن النَّ
ــُر اْلُمْؤِمِنيــَن ع   ــاَل َأِمي ــاَل: َق ــِه ع َق ــِد اللَّ َعْب
ــَب  َأْو َتَبْيَطــَر َفْلَيْأُخــِذ اْلَبــَراَءَة ِمــْن  َمــنْ  َتَطبَّ

مخصصات ضان طبیب
بحــث  ایــن  در  جاهــل  طبیــب  ضمــان 
مطــرح نیســت، چراکــه طبیــب جاهــل، 
مطلقــا ضامــن اســت. روایــات بســیاری در 
کتــب عامــه و کم وبیــش در کتــب شــیعه 
وارد شــده  کــه دال بــر ایــن مطلــب اســت، 
مثــل نبــوی »َمــن تطّبــَب و لــم ُیعلــم منــه 
ــن«۱.  مرحــوم  ــو ضام ــک فه ــل ذل طــب َقب
مضمونــی  و  عبــارت  بــا  ادریــس  ابــن 
ــب أو تبيطــر  ــوده: »مــن تطّب ــاوت فرم متف
ــه أو  ــن يطّبب ــيّ  م ــن ول ــراءة م فليأخــذ الب
صاحــب الدابــة، و إاّل فهــو ضامــن إذا هلــك 
ــه  ــه شــيء مــن ذلــك «2. هــر کــس ب بفعل
ــی  ــد از ول ــا معالجــه بپــردازد، بای طبابــت ی
ــب  ــه کس ــب داب ــا صاح ــونده ی ــه ش معالج
برائــت کنــد، وگرنــه اگــر بــه واســطه فعــل 
طبیــب، معالجــه شــونده از بیــن بــرود، 
ــن  ــخن اب ــن س ــه ای ــت. البت ــن اس او ضام
ادریــس دربــاره طفــل، مجنــون یــا حیوانــات 
اســت، اگــر فــرد معالجــه شــونده بالغ باشــد، 
از خــود او بایــد اذن بگیــرد و کســب برائــت 
کنــد. از فحــوای ایــن عبــارات ابــن ادریــس۱ 
برمی آیــد کــه طبیــب جاهــل قطعــا ضامــن 
آســیبی اســت کــه بــه واســطه طبابــت 

ــد. ــران وارد کن ــه دیگ ــتباه، ب اش
ــاد  ــطه ایج ــه واس ــت ب ــف اس ــم موظ حاک
جاهــل  طبیــب  طبابــت  از  ســازکاری 

ممانعــت بــورزد، زیــرا ایــن مــورد از مصادیق 
ــت. ــب اس ــر واج ــی از منک نه

ضان طبیب اجر
بــر طبــق قاعــده، طبیــب اجیــر نیــز ضامــن 
اســت. زیــرا او در قبــال تعهــد بــه بهبــودی 
فــرد بیمــار، اجــرت دریافــت کــرده، امــا بــه 
ــث  ــط، باع ــدام غل ــا اق ــخیص ی ــل تش دلی

1- »ســنن ابــی داود، ج4، ص1۹5، ح4586«، »مصنــف ابن 

أبــی شــیبه، ابوبکــر عبــداهلل بــن محمــد بــن أبــی شــیبة 

الکوفــی، محقــق کمــال یوســف الحــوت، ج5، ص420، 

ــن محمــد  ــی ب ــن عل ح275۹1«، »نیــل األوطــار، محمــد ب

ــل، 1۹73«. ــروت، دارالجی ــوکانی، ج6، ص36، بی الش

ــدی  ــق محمدمه ــن احمــد، محق ــد ب ــس، محم 2- ابن  ادری

خرســان، مقدمــه نويــس محمدمهــدی خرســان، 1387 

ه.ش،  موســوعة ابــن إدریــس الحلــي، قــم - ایــران، دليــل 

ــد: 13، صفحــه: 75. ــا، جل م

آســیب جانــی بــه فــرد مــورد معالجــه 
شــده اســت. لــذا چنیــن طبیبــی، مشــمول 
قاعــده احســان )و َمــا َعَلــی ٱۡلُمۡحِســِنيَن 
ِمــن َســِبيل3ٍ( نبــوده و »محســن« محســوب 
نمی شــود. طبیــب اجیــر چــه برائــت بجویــد 

ــن اســت. ــد، ضام ــا نجوی و ی
اگــر طبیــب اجیــر، متعهــد بــه وســیله بــوده 
نــه نتیجــه، و در برابــر بــه کار گیــری صحیــح 
ابــزار معالجــه اجــرت گرفتــه، لــذا از بیــش از 
ایــن مقــدار برائــت جســته باشــد و ســپس 
ــی شــود، ممکــن  ــار دچــار آســیب جان بیم
اســت گفتــه شــود چنیــن طبیبــی نیــز 

ضامــن نیســت.
چهــارم  مســاله  در  )ره(  خمینــی  امــام 
تحریرالوســیله فرموده انــد: پزشــك آن چــه را 
كــه بــه معالجــه تلــف مى نمايــد در صورتــى 
كــه در علــم و عمــل قاصــر باشــد و لــو اينكه 
مــأذون باشــد يــا شــخص قاصــرى را بــدون 
اذن از ولــى او، يــا شــخص بالغــى را بــدون 
اذن خــود او معالجــه كنــد اگــر چــه عالــم و 
در عمــل محكــم باشــد ضامــن اســت. اگــر 
مريــض يــا ولــى او بــه پزشــكى كــه در علــم 
ــى  ــد بعض ــت، اذن بده ــاذق اس ــل ح و عم
اقــوى  ولــى  نيســت.  ضامــن  گفته انــد: 
و همچنيــن  اســت.  مــال  در  او  ضمــان 
ــى  ــا در صورت ــن تمام ــك. اي ــت دامپزش اس
اســت كــه معالجــه بــه مباشــرت خــود 
پزشــك باشــد. امــا اگــر دارويــى را توصيــف 
كنــد و بگويــد ايــن دوا بــراى فــان مــرض 
ــن  ــو اي ــد: داروى ت ــا بگوي ــت ي ــد اس مفي
ــاميدن  ــه آش ــتور ب ــه دس ــدون آنك ــت ب اس
آن بدهــد، اقــوى عــدم ضمــان اســت؛ البتــه 
ــه طــور متعــارف  ضمــان در طبابتــى كــه ب

ــد.4  ــد نمى باش ــت، بعي اس
ضان طبیب متربع

ــد  ــه قی ــا س ــد، ب ــرع باش ــب متب ــر طبی اگ

3- توبه/۹1

گــذار  بنیــان  و  انقــاب  رهبــر  اهلل،  روح  خمینــی ،   -4

ــار  ــم و نشــر آث ــران، موسســه تنظی ــوری اســامی ای جمه

امــام خمینــی )س( - دفتــر قــم، 13۹2 ه.ش، تحریــر 

ــار  ــر آث ــم و نش ــة تنظی ــران، مؤسس ــران - ای ــیلة، ته الوس

ــه: 5۹۹،  ــد: 2، صفح ــره(، جل ــدس س ــی )ق ــام الخمین اإلم

مســاله4.

اگـر طبیب متبرع باشـد، با سـه 
قاعـده  قیـد می توانـد مشـمول 

گردد؛  احسـان 

بـرای  واقعـی  قصـد  طبیـب   -
باشـد. داشـته  کـردن  نیکـی 

و  نیکوکارانـه  طبیـب،  عمـل   -
باشـد. سـودمند  عرفـًا 

انجـام آن ضـروری  او،  - عمـل 
باشـد.
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ممکــن اســت اشــکالی پیــش آیــد و آن 
این کــه اگــر بــر فــرض کــه ظهــور ایــن 
روایــت در اخــذ برائــت پیــش از معالجــه را 
بپذیریــم، چنیــن برائــت و اســقاط ضمانــی، 

ــم یجــب اســت.۵ اســقاط مــا ل

معجم رجال الحدیث)خویــی،  در  ثالثــًا،  اســت؛  ناقــل 

ص114(  ج6،  معجم رجال الحدیــث،  ابوالقاســم،  ســید 

ــارات  ــت از کامل الزی ــل روای ــی، نق ــۀ نوفل ــل ترجم در ذی

آمــده اســت نــه در ترجمــۀ ســکونی. ُنــه دلیــل بــر اثبــات 

ــه  ــان در س ــن می ــه از ای ــده  ک ــکونی اقامه ش ــت س وثاق

دلیــل خدشــه ای نیســت. ایــن ســه دلیــل عبارتنــد از: 

»عــدم اســتثنای ابن ولیــد از کتــاب ســکونی«، »نقــل 

مشــایخ اجــازه« و »تصریــح شــیخ در کتــاب العــده« کــه 

ایــن دالیــل بــرای اثبــات وثاقــت ســکونی بــه طــور مطلــق 

ــل اقامه شــده  ــد؛ چنانچــه از مجمــوع دالی ــت می کنن کفای

بــرای تضعیــف ســکونی، هیچ کــدام صحیــح نبــوده و 

ــد. ــت را ندارن ــۀ وثاق ــل ادل ــاوت در مقاب ــارای مق ی

ــه فقهایــی کــه ایــن اشــکال را مطــرح نمــوده،  5- از جمل

فخرالمحققیــن اســت)فخرالمحققین، 1387ه.ق، إیضــاح 

ایــران،  قــم،  القواعــد،  إشــکاالت  فــي شــرح  الفوائــد 

ــِه َو ِإالَّ َفُهــَو َلــُه َضاِمــٌن«۱؛ امیرالمومنیــن  َوِليِّ
فرمودنــد: هــر کــس طبابــت یــا دامپزشــکی 
کنــد، می بایســت از ولــّی اخــذ برائــت کنــد، 
ــه او ضامــن اســت]در صــورت آســیب  وگرن
بــه انســان یــا حیــوان[. ایــن روایــت از نظــر 
ــال،  ــوع اتص ــر ن ــح و از نظ ــندی2، صحی س
فــردی  ســکونی  اگرچــه  اســت.  مســند 

وســائل  حســن،  بــن  محمــد  عاملــى،  حــر  شــيخ   -1

الشــيعة، قــم، چــاپ: اول، 140۹ ق، ج 2۹، ص260؛ كلينــى، 

محمــد بــن يعقــوب، الكافــي)ط - اإلســامية(، تهــران، 

چــاپ: چهــارم، 1407 ق، ج 7، ص364.

2- اشــكال ســندی ایــن روایــت مــورد توجــه فقيهــان بــوده 

ــه،  ــت. از آن جمل ــده اس ــراد ش ــدان اي ــى ب ــخ هاي و پاس

بــه بــاور محقــق اردبيلــى، روايــت در اصــول روايــى 

شــيعه ذكــر شــده و مؤيــد بــه اصــل و نــص اســت)  

ــدة و  ــع الفائ ــد، مجم ــن محم ــد ب ــی، احم ــدس اردبیل مق

البرهــان فــي شــرح إرشــاد األذهــان، قــم، ایــران، جماعــة 

ــر  ــة النش ــم، مؤسس ــة بق ــوزة العلمی ــي الح ــين ف المدرس

ص78(. ج10،  اإلســامي، 

ــا او را  ــده ای از علم ــا ع ــت، ام ــی3  اس عام
ــد.4  ــان می دانن ــورد اطمین م

3- در مــورد مذهــب ســکونی در میــان علمــا اختــاف نظــر 

وجــود دارد؛ شــیخ طوســی و عــده ای بــه تبــع ایشــان، او 

را عامــی و عامــه مجلســی وی را شــیعه می دانند)شــیخ 

ــد  ــی، محم ــول، ج1، ص14۹ و مجلس ــدة االص ــی، ع طوس

تقــی، روضة المتقیــن، ج14، ص5۹(.

4- ادعــا شــده کــه آیــة اهلل  نمــازی  شــاهرودی بــه آیــة اهلل  

واقــع  یــل  خوئی نسبت داده است که: به دل 

وی  توثیــق  کامل الزیــارات،  ســند  در  ســکونی  شــدن 

ــث  ــی ســپس کام معجم رجال الحدی ــن اســت. مدع ممک

نقــل می کنــد: »و  از مســتدرکات علم رجال  نقــل  بــه  را 

قدوّثقــه العامــة الخوئــی لوقوعــه فــی طریــق ابن قولویــه 

القمی«)مجلــۀ علــوم حدیــث، »بازشناســی یــک راوی: 

دوازدهــم،  ســال  الســکونی«،  اســماعیل بن ابی زیاد 

ــن  ــت: اواًل، ای ــد گف ــخن بای ــن س ــارۀ ای ش1، ص17(. درب

مســتدرکات  شــاهرودی،  مســتدرکات)نمازی  عبــارت 

توثیــق  بــه  مربــوط  ص33(  ج1،  علم رجال الحدیــث، 

ــات  ــند روای ــًا، در س ــت؛ ثانی ــکونی اس ــی، راوِی از س نوفل

نوفلــی  بلکــه  نیســت،  ناقــل  ســکونی  کامل الزیــارات 
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عــدم اخــذ برائــت توســط اشــخاص حقیــی یــا 
یق حقو

اگــر بنابــر دالیلــی اخــذ برائــت توســط 
صــورت  حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص 
نگیــرد، بــه ســه دلیــل ضمــان ســاقط اســت:
ــدون  ــا ب ــم آی ــک می کنی ــت؛ ش ــل برائ اص
در  گیــرد،  صــورت  برائــت  اخــذ  این کــه 
صــورت آســیب بــه فــرد مراجعه کننــده، ذمــه 
ــردد  ــغول می گ ــه مش ــه دی ــده ب معالجه کنن
یــا خیــر، ایــن مــورد، شــک در اصــل تکلیــف 
اصــل  اســت، چراکــه  برائــت  و مجــرای 
ــان  ــت و ضم ــز اس ــرعًا جای ــل ش ــن فع ای

ــد.2 ــد آم ــز نخواه ــل جای ــتعقب فع مس
کســانی کــه قائــل بــه ضمــان هســتند، بــه 
ــا  ــن خّتان ــن ضّم ــر المؤمني ــت»أنّ  أمي روای
قطــع حشــفة غــام«3 کــه ابــن ادریــس در 
ســرائر ذکــر کــرده، اســتناد کــرده و آن را 
دال بــر ضمــان می داننــد. حضــرت امیــر 
را  کســی  روایــت  ایــن  در  علیه الســام 
کــه حشــفه پســری را قطــع کــرده، ضامــن 
دانســته اند. کســانی کــه قائــل بــه ضمانــت 
ــت منصــرف  ــن روای ــد ای نیســتند، می گوین
بــه پزشــک مقصــر اســت، امــا اگــر پزشــک 
در علــم و عمــل حــاذق باشــد، روایــت 
از ایــن مــورد انصــراف دارد و شــامل او 

نمی شــود.
ــه پزشــک حــاذق،  ــار ب ــه بیم صــرف مراجع

ــرائع  ــن، 1408 ه.ق، ش ــن حس ــر ب ــی، جعف ــق حل 2- محق

ــم - ایــران،  ــال و الحــرام، ق ــائل الح اإلســام فــي مس

ص232. ج4،  اســماعيليان، 

3- ابن  ادریــس، محمــد بــن احمــد، 1387 ه.ش،  موســوعة 

ابــن إدریــس الحلــي، قــم - ایــران، دليــل مــا، ج13، ص75.

وارد آیــد، ضمــان بــر عهــده دولــت نخواهــد 
ــد. آم

ــر دالیلــی مثــل  در صورتــی کــه دولــت بناب
ــه در  ــت در جامع ــی از مصونی ــاد میزان ایج
را  واکسیناســیون  عمــل  بیمــاری،  برابــر 
ــل  ــد و دالی ــرای آحــاد جامعــه الزامــی کن ب
ــرای  مطــرح شــده از منظــر عقــل و شــرع ب
الــزام واکسیناســیون کافــی باشــد، در ایــن 
صــورت نیــز مطابــق احــکام تبــرع و قاعــده 
احســان، ضمــان بــر عهــده دولــت نخواهــد 
آمــد، چراکــه حفــظ ســامت جامعــه یکــی 
از وظایــف حکومــت اســامی اســت. حتــی 
ــار  ــت اســامی ناچ ــی، دول ــر دالیل ــر بناب اگ
برخــی هزینه هــای  تامیــن  بــرای  باشــد 
ــت  ــی دریاف ــردم مبلغ ــیون، از م واکسیناس
حفــظ  جهــت  بــه  اقــدام  ایــن  و  کنــد 
ســامت جامعــه و بــا اذن ولــی فقیــه یــا در 
صــورت نبــود او، بــا اذن عــدول از مومنیــن 
باشــد، از مصادیــق تبــرع و مشــمول قاعــده 

ــود. ــد ب احســان خواه
ــل شــده اند  ــاده و قائ ــر نه ــا را فرات برخــی پ
صــرف این کــه حفــظ نظــام اجتماعــی، 
کنــد،  ایجــاب  را  الزامــی  واکسیناســیون 
ــازی  ــوده و نی ــی ب ــان کاف ــع ضم ــرای رف ب
بــه اخــذ برائــت نیســت. امــا مطابــق آن چــه 
ذکــر شــد، ظاهــر ایــن اســت کــه ضــرورت 
ــرای رفــع ضمــان  حفــظ نظــام اجتماعــی ب
کافــی نیســت و متصدیــان واکسیناســیون 
ــی  ــت عموم ــذ برائ ــی می بایســت اخ عموم

ــد. نماین
بــه  دولــت  اقــدام  کــه  صورتــی  در 
واکسیناســیوِن الزامــی و عمومــی، مــورد 
تردیــد واقــع شــود، تمســک بــه قاعــده 
احســان، صیحــح نیســت، زیــرا از قبیــل 
تمســک بــه عــام در شــبهه مصداقیه اســت.

عــده ای از فقهــا در پاســخ گفته انــد ایــن 
اســقاط مــا لــم یجــب نیســت، بلکــه از 
بــاب شــرط ثبــوت اســت. مرحــوم تبريــزی 
مفــاد روايــت را بــرای رد ايــن اشــكال كافــى 
ــه نظــر ایشــان، وقتــى روايــت  ــد. ب مى دانن
مالــم  »اســقاط  بــرای  شــرعى  مجــوزی 
ــد  ــن مى توان ــد، همي ــه مى كن ــب« ارائ يج
ــم  ــر عــدم اشــكال در »اســقاط مال دليلــى ب

ــد. ۱ ــب« باش يج
برخــی دیگــر از فقهــا ایــن گونــه پاســخ 
ــد کــه اخــذ برائــت قبــل از معالجــه،  داده ان
ــم یجــب« بلکــه  ــاب »اســقاط مــا ل ــه از ب ن
ــی از  ــت.  یعن ــقوط« اس ــرط س ــاب »ش از ب
ابتــدا مقتضــی بــرای ثبــوت ضمــان حاصــل 

نشــود.
ــدگان  ــت از دریافت کنن ــذ برائ ــدی اخ متص
واکســن، هــر شــخص یــا نهــادی اســت کــه 
متصــدی واکسیناســیون بــوده و خریــد، 
ــن  ــی واکس ــق عموم ــع و تزری ــد، توزی تولی
را بــر عهــده دارد. بنابرایــن اگــر دولــت 
متصــدی ایــن امــر باشــد، وظیفــه اخــذ 
ــرادی  ــده هموســت و اف ــر عه ــز ب ــت نی برائ
نهــاد متصــدی  یــا  دولــت  توســط  کــه 
واکسیناســیون، بــرای انجــام اقدامــات الزم 
گمــارده می شــوند، مســئول اخــذ برائــت 
ــا نهــاد مربوطــه،  نیســتند، چراکــه دولــت ی
ــد. ــه شــمار می آی ــوی از مباشــر ب ســبب اق
واکسیناســیون  این کــه  بــه  باتوجــه 
یــک اقــدام ضــروری بــوده و دولــت آن 
انجــام می دهــد،  تبرعــی  بــه صــورت  را 
ــورت  ــه ص ــت، ب ــط دول ــت  توس ــذ برائ اخ
عمومــی جایــز بــوده، تحــت عنــوان متبــرع 
قــرار گرفتــه و مشــمول قاعــده احســان 

ــوان  ــه عن ــت ب ــن اگــر دول می گــردد. بنابرای
ــی  ــف قانون متصــدی واکسیناســیون، وظای
خــود را بــرای تهیــه واکســن مطمئــن انجام 
داده باشــد، امــا در اثــر واکسیناســیون، بــه 
ــه آســیبب  ــراد جامع ســامتی اندکــی از اف

اسماعيليان، ج4، ص641(.

ــق  ــن محق ــن حس ــر ب ــنده جعف ــواد. نويس ــزی، ج 1- تبری

حلــی، 1387 ه.ش، تنقیــح مبانــي األحــکام، قــم - ایــران، 

 ،4 جلــد:  عليهــا(،  اهلل  )ســام  الشــهيدة  الصديقــة  دار 

صفحــه: 58.

از  برائـت  اخـذ  متصـدی 
هـر  واکسـن،  دریافت کننـدگان 
کـه  اسـت  نهـادی  یـا  شـخص 
بـوده  واکسیناسـیون  متصـدی 
و خریـد، تولیـد، توزیـع و تزریق 
عمومـی واکسـن را بر عهده دارد

دولـت  اقـدام  کـه  صورتـی  در 
و  الزامـی  واکسیناسـیوِن  بـه 
واقـع  تردیـد  مـورد  عمومـی، 
قاعـده  بـه  تمسـک  شـود، 
احسـان، صیحـح نیسـت، زیرا از 
قبیـل تمسـک به عام در شـبهه 

اسـت. مصداقیـه 
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ــان  ــقط ضم ــه او و مس ــای اذن ب ــه معن ب
ــق دانــش روز  اســت. چراکــه پزشــک، مطاب
ــش  ــص در دان ــه نق ــف ب ــرده و تل ــل ک عم
ــک. ــی پزش ــه توانای ــردد، ن ــود بازمی گ موج
ســایر  در  اذن  هماننــد  پزشــکی،  در  اذن 
ســایر  در  کــه  چنــان  اســت.  معامــات 
معامــات، اذن، موجــب رفــع ضمــان اســت۱ 
، در بــاب ضمــان دیــه نیــز اذن موجــب 
رفــع ضمــان اســت. از نظــر شــرعی، پزشــک 
بــه نحــو وجــوب کفایــی، مکلــف بــه درمــان 
ــر از  ــر کســی غی ــن اگ ــار اســت، بنابرای بیم
او بــرای درمــان افــراد نباشــد، واجــب عینــی 
اســت و واجــب مطلقــًا ضمــان آور نیســت. 
ضمانــت بــا وجــوب منافــات دارد، لــذا 
مــورد  در  بیت المــال  در  قاضــی  خطــای 
تعدیــل منتهــی بــه قتــل، ضمانــی نیســت. 
روایتــی وجــود دارد کــه می فرمایــد: »ُكلُ  
ُيْصِلــَح  َأْن  َعَلــى  َأْجــرًا  َأْعَطْيَتــهُ   َعاِمــلٍ  

گــذار  بنیــان  و  انقــاب  رهبــر  اهلل،  روح  خمینــی ،   -1

نشــر  و  تنظیــم  موسســه  ایــران.  اســامی  جمهــوری 

ــر  ــم، 13۹2ه.ش، تحری ــر ق ــی )س(، دفت ــام خمین ــار ام آث

ــار  ــر آث ــم و نش ــة تنظی ــران، مؤسس ــران - ای ــیلة، ته الوس

)قــدس ســره(، ج2، ص604. الخمینــی  اإلمــام 

َفَأْفَســَد َفُهــَو َضاِمــٌن«2؛ هــر عاملــی کــه 
ــام  ــی انج ــا اصاح ــد ت ــت کن ــری دریاف اج
ــادی  ــل او فس ــطه فع ــه واس ــا ب ــد، ام ده
صــورت گیــرد، عامــل ضامــن اســت. قائلین 
بــه عــدم ضمــان این روایــت را نیــز منصرف 

ــد. ــر می دانن ــرد مقص ــه ف ب
بــه ضمان انــد، حتــی در  مشــهور قائــل 
صورتــی کــه قصــور و تقصیــری صــورت 
نگیــرد، زیــرا مطابــق ظاهــر اطــاق روایتــی 
ــَب  َأْو  ــد)َمنْ  َتَطبَّ ــان ش ــکونی بی ــه از س ک
ــِه َو ِإالَّ  َتَبْيَطــَر َفْلَيْأُخــِذ اْلَبــَراَءَة ِمــْن َوِليِّ
َفُهــَو َلــُه َضاِمــٌن(، پزشــکی کــه اخــذ برائــت 
نکنــد، ضامــن اســت، ولــو قصــوری صــورت 
نگیــرد. ایشــان ســایر روایــت ضمــان ختــان 

ــد.3 ــق می کنن ــر مطل ــل ب ــز حم را نی
دلیــل دیگــر ســخن مشــهور ایــن اســت کــه 
ــکونی،  ــت س ــی و روای ــل عمل ــت، اص برائ

2- ابــن بابويــه، محمــد بــن علــى، مــن ال يحضــره الفقيــه 

- قــم، چــاپ دوم، 1413ق،  ج 3 ، ص253.

ــارات  ــر انتش ــن، دفت ــن حس ــر ب ــی، جعف ــق حل 3- محق

اســامی، 1412ه.ق، النهایــة و نکتهــا، قــم - ایــران، جماعــة 

ــر  ــة النش ــم، مؤسس ــة بق ــوزة العلمی ــي الح ــين ف المدرس

اإلســامي، ج3، ص420.

ــل  ــا وجــود دلی ــادی اســت و ب ــل اجته دلی
اجتهــادی، تمســک بــه اصــل جایــز نیســت.
در مقابــل قائلیــن بــه ضمــان گفته انــد: 
اذن بــه درمــان از جانــب شــارع، مــازم بــا 

عــدم ضمــان اســت. امــا این ســخن درســت 
ــای  ــه معن ــان، ب ــه درم ــرا اذن ب نیســت، زی
مراجعه کننــده  نیســت.  اتــاف  بــه  اذن 
بــه پزشــک بــه قصــد درمــان و عافیــت بــه 
ــه  ــه ب ــه آن ک ــد، ن ــه می کن ــک مراجع پزش
پزشــک اذن مطلــق بدهــد، ولــو بــه قیمــت 
جــان او باشــد. در عــرف نیــز مازمــه ای 
میــان اذن در تصــرف و عــدم ضمــان وجــود 

ــدارد. ن
ــبت  ــی نس ــال عقای ــه احتم ــی ک در صورت
بــه عــدم درمــان در مــورد بیمــار وجــود 
داشــته باشــد، نیــاز بــه اخــذ برائــت نیســت، 
ــال  ــو احتم ــک س ــه از ی ــی ک ــا در صورت ام

ضمان انـد،  بـه  قائـل  مشـهور 
حتـی در صورتـی کـه قصـور و 

نگیـرد.  صـورت  تقصیـری 
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َفــِإنَّ  ِبَمْنزَِلــٍة َســَواٍء  ِعْنــَدَك  اْلُمِســي ُء  َو 
ــي  ــاِن ِف ْحَس ــِل اْلِ ْه َ ــدًا ألِ ــَك  َتْزِهي ــي َذِل ِف
؛  َســاَءة«3  اْلِ ْهــِل  َ ألِ َتْدِريبــًا  َو  ْحَســاِن  اْلِ
نشــاید کــه محســن و مســیء نــزد تــو 
ــوکار را در  ــت نیک ــه رغب ــر باشــند، چراک براب
نیکــی کــم کنــد و بدکــردار را بــه بــدی وادار 
نمایــد. حضــرت علیه الســام در کامــی 
دیگــر فرمودنــد: »ألجــزاء علــى  الحســان  
بالســائة كفــران«4 مجــازات بــر احســان بــه 

ــت. ــران اس ــائه، کف ــر زدن اس ــر س خاط
بنابرایــن، قاعــده احســان عــاوه بــر آن کــه 
مســقط ضمــان اســت، مثبــت جــواز رجــوع 

ــز می باشــد. ــه نفقــه نی ب
امــکان  اتــاف، مطلــق اســت و  قاعــده 
ــدارد. بلکــه  ــا قاعــده احســان را ن تعــارض ب
باتوجــه بــه مطالــب مذکــور، قاعده احســان، 
ــد قاعــده تلــف اســت. بنابرایــن نســبت  مقیِّ
ایــن دو قاعــده، اطــاق و تقییــد بــوده و در 
صورتــی کــه قاعــده احســان بــر قاعــده تلــف 

منطبــق گــردد، قطعــًا ضمــان ثابــت نیســت.
بنابرایــن اگــر اقدام دولت در واکسیناســیون 
عمومــی، مصــداق احســان و امــری ضروری 
بــرای حفــظ ســامت جامعــه باشــد، ضمــان 

بــر ذمــه دولــت ثابت نیســت.
امــا اســتدالل مشــهور بــه روایــت ســکونی، 
ــل »و ال  ــی از قبی ــا روایات ــرر ی ــده الض قاع

يبطــل دم  امــرء مســلم «۵ بــر ضمــان، بایــد 
حمــل بــه صورتــی شــود کــه احســان در آن 

وجــود نداشــته باشــد.

نهــج  حســين،  بــن  محمــد  الرضــي،  شــريف   -3

الباغــة )للصبحــي صالــح( - قــم، چــاپ اول، 1414 ق، 

.)53 431)نامــه 430و ص

4- تميمــى آمــدى، عبــد الواحــد بــن محمــد، غــرر الحكــم 

و درر الكلــم - قــم، چــاپ دوم، 1410ق، ص66.

۵- بروجــردى، آقــا حســين، جامــع أحاديــث الشــيعة 

)للبروجــردي(، تهــران، چــاپ اول، ۱3۸۶ش، ج 3۱، ص۱۶2.

»و َمــا َعَلــی ٱۡلُمۡحِســِنيَن ِمــن َســِبيٍل«۱، 
ــی و دال  ــره در ســیاق نف »مــن ســبیل« نک
ــن  ــه ای ــن این ک ــد، ضم ــوم می باش ــر عم ب
ــت،  ــف اس ــر وص ــم ب ــق حک ــارت تعلی عب
یعنــی »ســبیل« را از »المحســن« منفــی 
می کنــد. بنابرایــن هــر کســی احســان کــرد، 
خســارت و ضمــان از او رفــع خواهــد شــد. 
حــال کــه هــر نــوع خســارتی از او رفــع 
ــرای  ــر محســن ب ــن اگ خواهــد شــد، بنابرای
معالجــه فــردی، هزینــه ای پرداخــت کــرد)و 
در نتیجــه متحمــل خســارت مالــی شــد( و 
ــد  ــن می توان ــت، محس ــود یاف ــرد بهب آن ف
بــه فــرد معالجه کننــده رجــوع و از خــود 
ــه  ــم ب ــز حک ــل نی ــد. عق ــارت کن ــع خس رف
و  می نمایــد  محســن  مجــازات  تقبیــح 
ــدم  ــن و ع ــط محس ــارت توس ــل خس تحم
ــه نفقه)مالــی کــه هزینــه  جــواز رجــوع او ب
کــرده(، نوعــی مجــازات بــه شــمار می آیــد. 
الزم بــه ذکــر اســت، صــرف این کــه متبــرع 
در قبــال کارهــای خویــش، اجرتــی دریافــت 

نمی کنــد، محســن بــه شــمار می آیــد.
ْوَفِلــيِّ  در روایتــی از ســکونی آمــده: »َعــِن النَّ
ــُكوِنيِّ َعــْن َجْعَفــٍر َعــْن َأِبيــِه ع  َأنَّ  َعــِن السَّ
ــٌل  ــا َرُج ــَراِن َفَأَخَذُهَم ــُه َبِعي ــَرَد َل ــًا َش َرُج
َأَحُدُهَمــا  َفاْخَتَنــَق   َحْبــٍل  ِفــي  َفَقَرَنُهَمــا 
َو َمــاَت َفُرِفــَع َذِلــَك ِإَلــى َعِلــيٍّ ع َفَلــْم 
ْصــَاَح«2؛ امــام  َمــا َأَراَد اْلِ ــاَل ِإنَّ ــُه َو َق ْن ُيَضمِّ
باقــر علیه الســام فرمودنــد: مــردی دو شــتر 
داشــت کــه فــرار کردنــد، دیگــری شــتران او 
را گرفــت و بــا ریســمانی بــه یکدیگــر بســت، 
امــا یکــی از شــتران ]در اثــر چموشــی شــتر 
دیگــر و کشــیدگی ریســمان[، دچــار خفگــی 
ــود  ــکایت خ ــتر ش ــرد. صاحــب ش ــد و م ش

ــان  ــرد و ایش ــی ب ــن عل ــزد امیرالمومنی را ن
ــد  ــرد قص ــه آن م ــل آن ک ــه دلی ــد: ب فرمودن
اصــاح داشــته، ضامــن مــرگ شــتر نیســت. 
مبنــای ایــن ســخن امــام علیه الســام نیــز 

همــان قاعــده احســان اســت.
امــام علــی علیه الســام در »نهــج الباغــه« 
اْلُمْحِســنُ   َيُكوَنــنَ   اَل  »َو  می فرماینــد: 

1- توبه/۹1

2- شــيخ حــر عاملــى، محمــد بــن حســن، وســائل الشــيعة 

- قــم، چــاپ اول، 140۹ق، ج 2۹، ص274.

ــر درمــان بیمــار و از ســوی دیگــر  اندکــی ب
احتمــال آســیب بــه واســطه نــوع درمــان بــه 
کارگرفتــه شــده وجــود داشــته باشــد، اخــذ 

ــت الزم اســت. برائ
ــه  ــن اســت تصــور شــود برخــی از ادل ممک
قائلیــن بــه عــدم ضمــان، ماننــد تضعیــف 
را  ضمــان  بــه  قــول  ســکونی،  روایــت 
ســخن  ایــن  امــا  می کنــد.  تضعیــف 
صحیــح نیســت، زیــرا همــان طــور کــه ذکــر 
شــد روایــات ســکونی ضعیــف نبــوده، بلکــه 
مــورد اســتناد بســیاری از فقهــای متاخــر و 

ــت. ــوده اس ــدم ب متق

نســبت میــان قاعــده احســان و 
اتالف

از یــک ســو مقتضــای اصــل اولــی و قاعــده 
ــر،  ــوی دیگ ــک و از س ــان پزش ــاف، ضم ات
ــد  قاعــده احســان نافــی ضمــان اســت. بای
دیــد نســبت میــان ایــن دو قاعــده، رابطــه 

تعــارض، اطــاق و تقییــد و یــا عــام و 
ــرار اســت. خــاص برق

ــر  ــاوه ب ــان ع ــده احس ــت قاع ــن اس ممک
رجــوع  جــواز  موجــب  ضمــان،  اســقاط 
بــه  الیــه نســبت  بــه محســن  محســن 
ــا  ــز  باشــد. ام ــه انجــام داده نی مخارجــی ک
ــط مســقط  ــده فق ــن قاع ــد ای مشــهور قائلن
ــده »ال  ــه قاع ــه ک ــت. همان گون ــان اس ضم
ضــرر« از قواعــد امتنانــی بــوده و فقــط 
حکــم ضــرری را نفــی می کنــد، امــا مثبــت 
حکــم در موضــوع نیســت)یعنی قاعــده »ال 
ــط  ــه فق ــت، بلک ــم نیس ــت حک ــرر« مثب ض
نافــی حکــم اســت(، قاعــده احســان نیــز از 
جملــه قواعــد امتنانــی بــوده و تنهــا مســقط 

ــم. ــت حک ــه مثب ــم اســت، ن حک
امــا تحقیــق آن اســت کــه باتوجــه بــه 
ــده احســان، رجــوع محســن  ــت قاع عمومی
بــه محســن الیــه جایز اســت. در آیه شــریفه 

تحقیـق آن اسـت کـه باتوجه به 
عمومیـت قاعده احسـان، رجوع 
محسـن بـه محسـن الیـه جایـز 

است.

اسـت  مطلـق  اتـاف،  قاعـده 
قاعـده  بـا  تعـارض  امـکان  و 

نـدارد.  را  احسـان 
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مثــًا پزشــک یــا پرســتاری در حــال خدمــت 
بــه بیمــار کرونایــی، مبتــا بــه کرونــا شــده 
و جــان خویــش را از دســت بدهــد، ضمــان 
تلــف او بــر عهــده دولــت اســت، زیــرا دولــت 
او را مکلــف بــه خدمــت کــرده بــود اســت. 
ــدام  ــار خــود اق ــه اختی ــر محســن ب ــا اگ ام
بــه احســان بــه دیگــران و جــان خــود 
را بدیــن دلیــل از دســت بدهــد، ضمــان 
تلــف او بــر عهــده کســی نیســت. بنابرایــن 
ــبب  ــه س ــته ب ــن، وابس ــه محس ــان دی ضم
اقــدام بــه احســان اســت، اگــر ســبب اقــدام 
ــن  ــو ضام ــد، هم ــری باش ــان دیگ ــه احس ب
خواهــد بــود، امــا اگــر خــود، ســبب اقــدام 
بــه احســان باشــد، تلــف او بــر عهــده خــود 

ــد.  3 ــز کن ــرد و دارو را تجوی بب
ــر آن دارد کــه  همــه ایــن روایــات داللــت ب

ــد. ــه شــمار نمی آی ــن ب پزشــک، ضام
ایــن  بــرای  جمعــی  می تــوان  نهایتــًا 
دو دســته ادلــه بیــان کــرد و آن این کــه 
روایاتــی کــه داللــت بــر ضمــان دارد، ناظــر 
ــت اخــذ  ــه اذن و برائ ــی اســت ک ــه صورت ب
ــدم  ــر ع ــه دال ب ــی ک ــد. روایات ــده باش نش
ضمــان اســت، ناظــر بــه صورتــی اســت 
کــه اذن و برائــت اخــذ شــده و پزشــک نیــز 

ــد. ــته باش ــان داش ــرع و احس ــد تب قص
نســبت  محســن،  این کــه  بــه  باتوجــه 
داده، حــق  انجــام  کــه  بــه هزینه هایــی 
ــی  ــه دارد، در صورت ــن الی ــه محس ــوع ب رج
شــود، محســن  او  متوجــه  کــه ضــرری 
الیــه ضامــن آن خواهدبــود. بنابرایــن در 
مــورد دولــت نیــز اگــر طــی واکسیناســیون 
ــده  ــه دریافت کنن ــگان، از ناحی ــی رای عموم
واکســن، ضــرری متوجــه دولــت گــردد، آن 

ــود. ــد ب ــرر خواه ــن آن ض ــخص، ضام ش
اگــر احســان محســن ســبب مــرگ او بشــود، 

3- كلينــى، محمــد بــن يعقــوب، الكافــي)ط - اإلســامية(، 

تهــران، چــاپ چهــارم، 1407ق، ج 8، ص1۹4.

عدم ضان متربع در روایات
اســماعيل  بــن  حســن  طبيــب گويــد: مــن 
عــرض  علیه الســام  صــادق  امــام  بــه 
كــردم: مــن مــرد عربــى هســتم و از طبابت 
ــّب  ــز ط ــن ني ــّب م ــته اى دارم و ط سررش
عربــى اســت و در برابــر طبابتــم نيــز مــزدى 
ــرض  ــى نيســت. ع ــود: باك ــرم! فرم نمي گي
كــردم: مــا رســم مان ايــن اســت كــه زخــم 
و دمــل را مى شــكافيم و بوســيله آتــش 
نيســت.  باكــى  فرمــود:  مي ســوزانيم؟ 
ــد  ــا دواجــات ســمى مانن ــردم: م عــرض ك
»اســمحيقون« و »غاريقــون« بــه بيمــار 
ــن  ــت .۱ ای ــى نیس ــود: باك ــم؟ فرم مي دهي
روایــت تصریــح در ایــن دارد کــه در صــورت 

ــت نیســت. ــان ثاب ــرع، ضم تب
روایــت احمــد بــن اســحاق؛ احمــد گویــد: 
بــه  مبتــا  کــه  داشــتم  فرزنــدی  مــن 
ســنگ)کلیه یــا مثانــه( بــود. بــه مــن 
گفتنــد: تنهــا راه چــاره، جراحــی اســت. 
پــس چــون او را جراحــی کــردم، جــان 
ــو  ــد: ت ــیعیان گفتن ــس از آن ش ــپرد. پ س
شــریک خــون فرزنــدت هســتی. ناگزیــر 
ــام   ــکری علیه الس ــام عس ــه ام ــه ای ب نام
نوشــتم. امــام علیه الســام پاســخ گفتنــد: 
ــزی  ــرده ای چی ــه ک ــد، در کاری ک ای احم
بــر عهــده ات نیســت؛ زیــرا خواســته ای 
ــه  ــود ک ــش در آن ب ــی و اجل ــش کن درمان

تــو انجــام دادی. 2
روایــت یونــس بــن یعقــوب؛ وی گویــد: بــه 
ــردم:  ــرض ک ــام ع ــادق علیه الس ــام ص ام
مــردی، دارویــی را تجویــز کــرده و یــا رگــی 
را قطــع می کند)فصــد( و ممکــن اســت از 
ــرد و  ــه بگی ــع رگ، نتیج ــا قط آن دارو و ی
ــه کام  ــار را ب ــع رگ، بیم ــا آن دارو و قط ی
ــرت  ــت[؟ حض ــز اس ــاند]آیا جای ــرگ کش م
را  رگ  می توانــد  فرمودنــد:  علیه الســام 

1- كلينــى، محمــد بــن يعقــوب، الكافــي)ط - اإلســامية(، 

ــارم، 1407ق، ج 8، ص1۹3؛ شــيخ حــر  ــران، چــاپ چه ته

عاملــى، محمــد بــن حســن، وســائل الشــيعة، قــم، چــاپ 

اول، 140۹ق. ج 25، ص221.

2- شــيخ حــر عاملــى، محمــد بــن حســن، وســائل 

ص4۹6. ج 21،  140۹ق،  اول،  چــاپ:  قــم،   - الشــيعة 

ضمـان دیه محسـن، وابسـته به 
سـبب اقـدام به احسـان اسـت، 
احسـان  بـه  اقـدام  سـبب  اگـر 
ضامـن  همـو  باشـد،  دیگـری 
خـود،  اگـر  امـا  بـود،  خواهـد 

سـبب اقـدام بـه احسـان باشـد، 
تلـف او بـر عهـده خـود اوسـت.
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شــریفی فــرد وضیعــی را کشــته باشــد، 
ــد بــودن،  ــد و ثروتمن ــد ش ــاص خواه قص
اجتهــاد یــا مفیــد بــودن بــه حــال جامعــه، 
موجــب تفــاوت در حکــم نمــی شــود. آیــه 

می توانــد منجــر بــه فســاد، نابســامانی، 
ــازار ســیاه گــردد. چــه بســا در  ــکار و ب احت
آینــده، بــا افزایــش تعــداد واکســن، از نقش 
ــود و  ــته ش ــد کاس ــن فراین ــا در ای دولت ه
ــیون  ــی واکسیناس ــز خصوص ــراد و مراک اف
ــد کــه در ایــن صــورت،  ــه دســت بگیرن را ب
دیگــری  گونــه ی  بــه  فقــه  پاســخ های 

ــود. ــد  ب خواه
ــت  ــرای دریاف ــدی ب ــوص اولویت بن در خص
کننــدگان، بــه صــورت روشــن، اولویتــی از 
ــود.  ــتفاده نم ــوان اس ــی نمی ت ــع فقه مناب
ــه از  ــت ک ــی آن اس ــی و ابتدائ ــم اول حک
ــبت  ــردم نس ــان م ــظ ج ــام، حف ــر اس نظ
ــر  ــاهد ب ــدارد. ش ــی ن ــر ترجیح ــه یکدیگ ب
ــری آن اســت کــه اگــر یــک فــرد  ایــن براب

دریافــت  رتبه بنــدی  کیفیــت 
کنندگان واکسن

ــیون،  ــد واکسیناس ــه در فراین ــی ک در صورت
ــم  ــده ک ــداری ش ــن های خری ــداد واکس تع

باشــد، از منظــر فقــه مــاک رتبه بنــدی 
واکســن،  کننــده  دریافــت  گروه هــای 
نوشــتار  ایــن  در  باشــد؟  می توانــد  چــه 
متولــی  کــه  اســت  آن  پیش فــرض 
ــور  ــت اســت. همانط ــیون حکوم واکسیناس
دنیــا،  کشــورهای  اکثــر  در  امــروزه  کــه 
موجــود،  کمبودهــای  و  محدودیت هــا 
دولت هــا را بــر آن داشــته تــا واکسیناســیون 
را بــه صــورت دولتــی دنبــال کننــد. بــا ایــن 
ــه  ــیون را ب ــت، واکسیناس ــر دول ــود، اگ وج
بخــش خصوصــی و بــازار آزاد واگــذار کنــد، 

ــکار  ــن راه ــای آن، واکسیناســیون مهمتری ــا و پیامده ــروس کرون ــا وی ــه ب ــرای مقابل ــه شــده ب ــای ارائ ــان راهکاره در می
شــمرده شــده اســت. در ایــن نوشــتار کــه ماحصــل مصاحبــه بــا اســتاد رفیــع پــور اســت ابعــاد فقهــی ایــن مســئله مــورد 
ــرده  ــن ک ــدگان را تبیی ــت کنن ــدی دریاف ــئله رتبه بن ــه مس ــه ب ــوه ورود فق ــدا نح ــان ابت ــت. ایش ــه اس ــرار گرفت واکاوی ق
ــتاد  ــن اس ــد. ای ــرار می دهن ــت ق ــورد دق ــی م ــه اجتماع ــردی و فق ــه ف ــر فق ــیون را از دو منظ ــزام واکسیناس و ســپس ال
گرامــی در ادامــه ابعــاد شــرعی تلفــات و آســیبهای تزریــق واکســن را بررســی و ضوابــط فقــه بــرای مســئولیت ضمــان و 
ــه  ــود و فق ــه موج ــوص فق ــی در خص ــه بحث های ــب ب ــه تناس ــان ب ــد و در پای ــن می کنن ــری را تبیی ــئولیت های کیف مس

مطلــوب می پردازنــد.

فقه و مالک های عریف - عقالیی 

در توزیع واکسن
حجت االسام و المسلمین سید محمد مهدی رفیع پور
استاد سطوح عالی و خارج فقه و اصول

در خصـوص اولویت بنـدی بـرای 
بـه صـورت  دریافـت کننـدگان، 
روشـن، اولویتـی از منابع فقهی 
نمی تـوان اسـتفاده نمـود. حکم 
اولـی و ابتدائـی آن اسـت که از 
نظـر اسـام، حفـظ جـان مـردم 
ترجیحـی  یکدیگـر  بـه  نسـبت 

ندارد. 
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ــد.  ــی رســیدگی می کنن ــه بیمــاران کرونای ب
افــکار عمومــی در همــه دنیــا پذیرفته  اســت 
کــه ایــن اولویــت مطابــق بــا عدالــت اســت 
زیــرا اذعــان می کننــد کــه ایــن قشــر، بــرای 
ــر  ــرض خط ــود را در مع ــاران، خ ــظ بیم حف
جانــی قــرار مــی دهــد و بــه آن هــا احســان 

می کنــد.
ــدی براســاس  ــن اســت اولویت بن هــم چنی
ــراد مســن خطــر  ســن، از آن جهــت کــه اف
ماک هــای  و  دارنــد  بیشــتری  ابتــای 
می کنــد.  مطابقــت  آن  بــر  عقایــی 
ــازوکار  ــن س ــاس ای ــر اس ــت ب ــن اس ممک
دیگــری  اولویت هــای  کارشناســی  کار  و 
اولویــت  ماننــد  آیــد.  دســت  بــه  نیــز 
سرپرســت های خانــوار از آن جهــت کــه 
ــته  ــان وابس ــه ایش ــا ب ــت خانواده ه معیش
اســت یــا اولویــت بانــوان از آن جهــت کــه 
مقاومــت بدنــی پاییــن تــری داشــته باشــند 
و یــا ماک هــای دیگــر. ایــن اولویت هــا 
مســتند بــه خصوصــی در آیــات یــا روایــات 
نــدارد، بلکــه تابــع نظــر کارشناســی اســت.

بنابــر  واکسیناســیون  الــزام 
رویکرد فقهی

ــی  ــیون، یک ــزام واکسیناس ــی ال ــاد فقه ابع
ــا  ــاب اســت. آی ــن ب ــم در ای از مســائل مه
دولــت و حاکمیــت می توانــد شــهروندان 
را بــه دریافــت واکســن مجبــور کنــد؟ از 
یــک منظــر، حکــم اولــی آن اســت کــه 
ــار  ــق واکســن مخت ــرای تزری هــر انســانی ب
اســت و الزامــی متوجــه او نیســت و حکــم 
ــاس  ــت براس ــه حکوم ــت ک ــوی  آن اس ثان
ــزام  ــد اشــخاص را ال ــح عامــه می توان مصال
کنــد و آزادی انتخــاب ایشــان را ســلب 
اولــی  از حکــم  کنــد. این گونــه تصویــر 
اســت.  فــردی  فقــه  براســاس  ثانــوی  و 
در  غالــب  گفتمــان  فــردی  فقــه  منظــر 
فقــه شــیعه و حوزه هــای علمیــه اســت 

ــرای  ــرای اج ــی ب ــای عقالی مالک ه
قاعده عدل و انصاف

و  واکسیناســیون  اولویت بنــدی  بــرای 
تشــخیص قاعده عــدل و انصاف، الزم اســت 
شــورایی متشــکل از کارشناســان و فقیهــان 
تشــکیل شــود. شــورای مذکــور بایســتی 
ــر دانــش تخصصــی از ماک هــای  عــاوه ب
عقایــی بــرای رتبه بنــدی کمــک بگیــرد. 
مــراد از ماک هــای عقایــی، عقــا بمــا هــم 
عقــا اســت، نــه آن تفاضــل و برتری هایــی 
عرف هــا  از  بعضــی  در  مــورد  بــی  کــه 

ایجــاد می شــود. بــه ماننــد ایــن کــه در 
عــرف برخــی جوامــع بــرای ســلبریتی ها، 
تقدمــی نابجــا قائــل می شــوند. حضــور 
فقیــه در میــان کارشناســان، در تمیــز دادن 
ــایر  ــت از س ــای نادرس ــه ماک ه ــن گون ای
ــم  ــرآن کری ماک هــا، نقــش مهمــی دارد. ق
ــا َمــا  بــه ماکــی اشــاره می کنــد: »َو َأمَّ
ــی ٱأَلرِض«3  آن  ــُث ِف ــاَس َفَيمُك ــُع ٱلنَّ َينَف
ــت دارد، در  ــردم منفع ــرای م ــه ب ــزی ک چی
ــه  ــی ک ــی از ماک های ــد. یک ــن می مان زمی

ــودن  ــر ب ــار دارد، مفیدت ــا اعتب ــه دنی در هم
ــراد آن  ــه م ــت. البت ــه اس ــال جامع ــه ح ب
افــاده و بهــره رســاندنی اســت کــه عــرف و 
ــر آن صحــه  مــردم بــه آن اذعــان دارنــد و ب
می گذارنــد. در حــال حاضــر، صنفــی کــه 
از ایــن جهــت متیقــن اســت و در همــه 
جوامــع، در موضــوع واکسیناســیون ایشــان 
را مقــدم می دارنــد، پزشــکان، پرســتاران، 
ــرادی هســتند کــه  ــه اف ــی و کلی کادر درمان

3- رعد: 17.

فــَس  ٱلنَّ »َأنَّ  می فرمایــد:  قــرآن  شــریفه 
فــِس َو ٱلَعيــَن بالَعيــِن«۱  نفــس در برابــر  ِبٱلنَّ

نفــس قصــاص می شــود.
ــق  ــرای تزری ــت ب ــه دول ــت ک ــا از آن جه ام
واکســن، ناگزیــر از اولویت بنــدی اســت، 
بایســتی ضوابطــی را بــرای آن برشــمرد. 
نخســت آن کــه، بایســتی قاعــده عــدل و 
ــوده و  ــم ب ــدی حاک ــر اولویت بن ــاف ب انص
روش هایــی را اتخــاذ کــرد کــه در میــان 
ــی  ــه حاکمــان، احســاس ب مــردم نســبت ب

ــردد. ــاد نگ ــض ایج ــی و تبعی عدالت

مقتضای قاعده عدل و انصاف

در میــان فقهــا در مــورد جریــان قاعــده 
ــود  ــی وج ــات، اختاف ــاف2  در موضوع انص
ــدارد، امــا در مــورد جریــان آن در احــکام،  ن
فقهــا،  مشــهور  دارد.  وجــود  اختافاتــی 
مخالــف جریــان آن در احــکام هســتند. 
ــی نفســه  ــکام ف ــه اح ــد ک مشــهور معتقدن

عادالنــه و منصفانــه هســتند در نتیجــه 
کســی حــق نــدارد بــا ایــن مــاک در مــورد 
احــکام نظــر بدهــد. امــا در ســال های اخیــر 
ــه بازخــورد برخــی از احــکام در  ــا توجــه ب ب
ــه  ــده ای ب ــت، ع ــاع و سیاس ــه اجتم صحن
ــام  ــده، ع ــن قاع ــه ای ــد ک ــر افتادن ــن فک ای
بــوده و اختصاصــی بــه موضوعات نــدارد. در 

گذشــته، در جریــان عمــل بــه احــکام، تنش 
ــد و  ــود نمی آم ــه وج ــده ای ب ــکال عم و اش
در نتیجــه فقهــا چنین اســتنتاجی نداشــتند 
ــه زمــان  کــه شــاید یــک حکــم، مختــص ب
ــوده اســت و اجــرای آن در زمــان  خاصــی ب

ــد. ــاف نباش ــدل و انص ــق ع ــر مطاب حاض

1- مائده/45.

2- القواعد الفقهیه، محمد کاظم مصطفوی، ص 15۹.

در میـان فقهـا در مـورد جریـان 
قاعـده انصـاف  در موضوعـات، 
اختافـی وجـود نـدارد، امـا در 
احـکام،  در  آن  جریـان  مـورد 

دارد.  وجـود  اختافاتـی 

اولویت بنـدی  بـرای 
تشـخیص  و  واکسیناسـیون 
قاعده عدل و انصاف، الزم اسـت 
شـورایی متشـکل از کارشناسان 
و فقیهان تشـکیل شـود. شورای 
مذکور بایسـتی عـاوه بر دانش 
تخصصـی از ماک هـای عقایی 
بـرای رتبه بنـدی کمـک بگیـرد. 

آیـا دولـت و حاکمیـت می تواند 
دریافـت  بـه  را  شـهروندان 

کنـد؟  مجبـور  واکسـن 
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جامعــه ضــروری اســت3. بــرای اداره جامعــه 
و حفــظ ســامت آن، بایــد تصمیــم قاطــع 
گرفــت و قانــون وضــع کــرد ماننــد قوانیــن 
ــع  ــع تجم ــذاری، من ــه گ ــه فاصل ــوط ب مرب
و رفــت و آمــد و تعییــن جریمــه بــرای 
نمی تــوان  قاطعیــت  بــدون  متخلفیــن. 

ــرد.  ــه را اداره ک جامع
الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن بحــث 
ــزایی دارد.  ــر بس ــه تاثی ــینی فقی ــاور پیش ب
ــد و  ــه پزشــکی جدی اگــر فقیــه اعتمــادی ب
واکسیناســیون جامعــه نداشــته و یــا تردیــد 
ــن  ــدگاه مخالفی ــرای دی ــد و ب ــته باش داش
هــم وجهــی قائــل باشــد در اتخــاذ تصمیــم 
مخالفیــن  از  برخــی  می شــود.  سســت 
واکسیناســیون معتقدنــد چرخــه زندگــی 
قبــل از اختــراع واکســن بهتــر بــوده اســت. 
مــرگ و میــر در ایــن بیماری هــا یــک تدبیــر 
حکیمانــه از ناحیــه خداونــد متعــال اســت 
انســان ها  جمعیــت  تنظیــم  موجــب  و 
بــرای  نیســت  الزم  نتیجــه  در  می شــود. 
مبــارزه بــا ایــن بیماری هــا مبالــغ هنگفتــی 
در  پیش فرض هــا  ایــن  کــرد.  صــرف  را 

ــت. ــذار اس ــم تأثیرگ ــاذ تصمی اتخ

حکم ثانویه الزام به واکسن

ایــن توضیحــات براســاس حکــم اولــی 
بــود. لکــن در احــکام اجتماعــی، حکــم 
زیــرا  نیســت،  پاســخگو  همیشــه  اولــی 
احــکام اجتماعــی ذوجهــات اســت و نــکات 
متعــددی در مــورد آن بایســتی لحــاظ شــود. 
ــد  ــی خواه ــای اجتماع ــزام، پیامده ــن ال ای
ــرد و  ــد ک ــده ای مخالفــت خواهن داشــت. ع
آن را ظلــم می پندارنــد از آن جهــت کــه 

3- المکاســب والبیــع )تقریــرات درس عامــه نائینــى( 

محمــد تقــى آملــى، ص341.

ــزوای تاریخــی شــیعه از  ــه ان و ریشــه آن ب
حکومــت بــاز می گــردد. در ایــن نــگاه، فتــاوا 
عمومــا بــا نــگاه بــه فــرد صــادر می شــود و 
ــرد و از  ــرار نمی گی ــاظ ق ــورد لح ــه م جامع
ــار مــی آورد.  ایــن جهــت مشــکاتی را بــه ب
ــه  ــت ک ــردی اس ــگاه ف ــن ن ــاس همی براس
گفتــه می شــود اصــل، عــدم والیــت اســت۱  
اال مــا خــرج بالدلیــل. وقتــی بــه مســائل، از 
منظــر فــردی نگریســته شــود، هیــچ کــس 
ــه  ــن ک ــر ای ــدارد مگ ــت ن ــری والی ــر دیگ ب
خــاف آن ثابــت شــود، در حالــی کــه از 
نظــر فقــه حکومتــی و بــا ماحظــه مصالــح 
ــی  ــه حاکم ــت ک ــن اس ــل ای ــه، اص جامع
زندگــی  باشــد.  باشــد و والیــت داشــته 
اجتماعــی بــدون حکومــت و والیــت امــکان 
ــردی  ــه در حــوزه خصوصــی و ف ــدارد. البت ن
ــد  ــد مانن ــزم ش ــل ملت ــه آن اص ــوان ب می ت
ازدواج و طــاق کــه مســتقیما ارتباطــی 
بــه حکومــت نــدارد امــا در حــوزه عمومــی، 

ــت اســت. ــود والی ــر وج اصــل ب
ــی، آن  ــم اول ــی، حک ــه حکومت ــر فق از منظ
ــار را دارد  ــن اختی ــت ای ــه حاکمی ــت ک اس
الزامــی  کــه در مســائلی کــه مصلحــت 
عمــوم جامعــه اســت، قانــون تصویــب کنــد 
و حتــی افــرادی را کــه بــه ایــن کار رغبــت 
ندارنــد، الــزام کنــد، همــان طــور کــه نســبت 
بــه بســیاری از قوانیــن کشــور، ایــن اصــل 
ــد  ــل دارن ــراد تمای ــًا اف ــت. مث ــاری اس ج
ــد،  ــور کنن ــی را وارد کش ــر جنس ــه ه آزادان
در صورتــی کــه اگــر نظارتــی اعمــال نشــود، 

ــی رود. ــن م اقتصــاد کشــور از بی
امــام خمینــی حکــم حکومتــی را حکــم 
ــگاه  ــص جای ــن تنقی ــد.2  ای ــی می دانن اول
حکــم  کــه  اســت  اســامی  حکومــت 
حکومتــی را کــه مبتنــی بــر مصالــح نوعیــه 
اســت، حکــم ثانــوی بدانیــم. آن فقهایی که 
ــد  ــی می کنن ــوی تلق ــی را ثان حکــم حکومت
از آن جهــت اســت کــه از منظــر فــردی بــه 
ــک  ــی را ی ــم حکومت ــد و حک ــه می نگرن فق
ــد. در  ــرد می دانن ــرای ف ــه ب ــت ثانوی وضعی
صورتــی کــه اگــر بــه حکومــت اوال و بالــذات 

1- عوائد األیام، احمد نراقی، ص52۹.

2- صحیفه امام، ج20، ص 457.

ــام  ــه اس ــیم ک ــل باش ــم و قائ ــگاه کنی ن
بــی  حکومــت  طبیعتــا  دارد،  حکومــت 
حکــم نمی توانــد باشــد. بنابرایــن حکــم 

ــوردی  ــم در م ــه حاک ــت ک ــن اس ــی ای اول
کــه مبتابــه عامــه مســلمین اســت و نــص 
ــدارد،  ــود ن ــورد آن وج ــی در م ــرعی قطع ش
آزاد اســت کــه حکــم بگــذارد و آزادی فــردی 

ــد. ــدود کن را مح
ــه  ــن  ک ــه ای ــه ب ــا توج ــا ب ــاله کرون در مس
مســأله مــرگ و زندگــی اســت و تحمــل 
گونــه ای  بــه  اســت  آن دشــوار  عــوارض 
کــه عــده ای را ســال ها درگیــر می کنــد، 
حکومــت می توانــد قانــون وضــع کنــد و 
ــرح  ــه در ط ــرادی را ک ــذارد و اف ــه بگ جریم
واکسیناســیون شــرکت نکننــد جریمــه و 
بیماری هــای  و  کرونــا  در  کنــد.  تنبیــه 
مســری علیرغــم این کــه عــده ای اعتقــاد 
ــا خــودداری از تزریــق  داشــته باشــند کــه ب
می کننــد،  طــی  را  درســت  راه  واکســن، 
حاکــم می توانــد ایشــان را اجبــار کنــد، زیــرا 
در بیماری هــای مســری مصلحت و مفســده 
عامــه مطــرح اســت و ایــن اشــخاص عامــل 
تــداوم رنــج جامعــه شــده، باعــث می شــوند 
کــه ایــن بیمــاری ســالیان دراز بــه حیــات، 
ــوان  ــه، ت ــرد و جامع ــاد ف ــامتی، اقتص س
علمــی و رشــد کشــور ها آســیب برســاند 
ــته از  ــن دس ــد ای ــم می توان ــن حاک بنابرای
افــراد را اجبــار کنــد و اساســا حاکــم کســی 
اســت کــه حــق چنیــن کاری را دارد، حتــی 
ــول  ــه را قب ــه فقی ــت عام ــه والی ــی ک فقهای
ــی  ــد کــه ول ــد، در امــور حســبیه قائلن ندارن
فقیــه حــق تصــدی و الــزام دارد. امــور 
حســبیه عبارتســت از امــوری کــه بــرای اداره 

فقهایـی کـه والیـت عامـه فقیه 
را قبـول ندارند، در امور حسـبیه 
حـق  فقیـه  ولـی  کـه  قائلنـد 

الـزام دارد.  تصـدی و 

از منظـر فقـه حکومتـی، حکـم 
اولـی، آن اسـت کـه حاکمیـت 
در  کـه  دارد  را  اختیـار  ایـن 
الزامـی  مسـائلی کـه مصلحـت 
قانـون  اسـت،  جامعـه  عمـوم 
تصویـب کنـد و حتی افـرادی را 
کـه بـه ایـن کار رغبـت ندارنـد، 

الـزام کنـد
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پیشــگیری، شــیوه های درمــان، واکســن 
هــا و... در ایــن زمینه هــا کتاب هــا نوشــته 
بــا وجــود  می شــود. در کمــال تعجــب، 
ــوع در  ــار متن ــدد و اخب ــات متع ــام تلف اع
خصــوص پیامدهــای ایــن پدیــده همگانــی 
ــی، برخــی در رســانه های اجتماعــی  و جهان
انــکار  را  کرونــا  بیمــاری  صراحــت  بــه 
بیگانــگان  فضاســازی  را  آن  و  می کننــد 
ــن  ــون در ای ــدان قان ــد! فق ــی می کنن معرف
ــال  ــه دنب ــددی را ب ــیب های متع ــور، آس ام
ــان انســان ها در  ــه ج ــور ک ــن ام دارد. در ای
معــرض خطــر قــرار می گیــرد، مماشــات 
جــا نــدارد. فضــای عمومــی کشــور، بایســتی 
در  منکریــن  و  مخالفیــن  شــود.  کنتــرل 
ــای  ــد در محیط ه ــل می توانن ــورت تمای ص
تخصصــی و علمــی دانشــگاهی و حــوزوی 
گفتگــو و اظهــار نظــر کننــد امــا بــا طــرح در 
رســانه های عمومــی، نبایــد عامــل خســارت 

ــه شــوند.  ــر جامع ب

مراکــز  کــه  اســت  آن  دیگــر  اشــکال 
تصمیم گیــری در کشــور زیــاد و متعــدد 

واکســن را بــرای جــان خــود مخاطــره آمیــز 
می پندارنــد و یــا از آن جهــت کــه واکســن را 
طراحــی اســتعمارگران تلقــی می کننــد کــه 
ــل  ــردن نس ــن ب ــازی و از بی ــد عقیم س قص
ــا رســانه هایی  ــد. ایــن عــده ب شــیعه را دارن
کــه در اختیــار دارنــد، فعالیــت خواهنــد کرد 
ــوان  ــه عن ــران را ب ــان و تصمیم گی و حاکم
تضییع کننــدگان حقــوق ایشــان معرفــی 
خواهنــد کــرد. ممکــن اســت تجمــع و 
تظاهــرات ترتیــب دهنــد و اقدامــات خشــن 
انجــام دهنــد. ایــن پیامدهــا در مــورد الــزام 
ــل  ــل و قاب ــیون محتم ــی واکسیناس همگان
پیــش بینــی اســت. در فقــه اجتماعــی، 
عناویــن  بــر  عبــادی،  فقــه  خــاف  بــر 
ــاع  ــرد. اجتم ــاری ک ــوان پافش ــه نمی ت اولی
تمایــات،  انسان هاســت.  زندگــی  محــل 
پدیده  هــای  در  باورهــا  و  احساســات 
حتمــا  بنابرایــن  دارد.  نقــش  اجتماعــی 
ثانویــه،  نظرگرفتــن جهــات  در  بــا  بایــد 

تصمیمــات اتخــاذ شــود. در مــورد ایــن 
ــرد و  ــی صــورت گی ــد مطالعات اشــخاص بای

بررســی شــود کــه تعــداد و امکانــات آن هــا 
ــه اســت و میــزان تأثیرگــذاری آن هــا  چگون
چــه میــزان اســت؟ اگــر تعــداد آن هــا انــدک 
ــن،  ــق واکس ــان از تزری ــاع ایش ــت امتن اس
چــه میــزان خســارت دارد؟ و در نهایــت بــه 
ــری  ــه تصمیم گی ــات ثانوی ــن جه ــر ای خاط
ــری  ــد تصمیم گی ــرد. بای خــاص صــورت گی
در ایــن خصــوص را بــه افــرادی واگــذار 
ــناس  ــات، کارش ــن موضوع ــه در ای ــرد ک ک
ــخیص  ــر تش ــتند. بناب ــر هس ــب نظ و صاح
ایشــان، اگــر الــزام ایــن عــده، مفســده 
دارد و ممکــن اســت موجــب فتنــه یــا 
ــزام  ــوان از ال ــات شــدید  شــود، می ت اختاف

ــرد. ــودداری ک ــان خ ایش

آسیب شناسی فضای موجود

ــا  ــأله کرون ــر مس ــال حاض ــفانه در ح متأس
ــت  ــرج اس ــرج و م ــار ه ــا دچ ــور م در کش
و هــر شــخصی آزادانــه در ایــن زمینــه کــه 

مســئله ای تخصصــی اســت، اظهــار نظــر 
ــیوه های  ــورد ش ــر در م ــار نظ ــد. اظه می کن
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از ســویی مــی تــوان گفــت حکومت هــا 
موظــف بــه صیانــت از ســامت شــهروندان 
از ســوی دیگــر فعــل آن هــا  هســتند و 
می توانــد تحــت عنــوان لطــف قــرار بگیــرد. 
ــف در  ــه و لط ــان وظیف ــات می ــدم مناف ع
فقــه مســبوق بــه ســابقه اســت. آیــه شــریفه 
می فرمایــد: »َو َعاِشــُروُهنَّ ِبٱۡلَمۡعــُروِف«4  بــا 
همســران خــود بــا خــوش رفتاری معاشــرت 
کنیــد. از طرفــی واجــب اســت کــه انســان 
بــا همســرش خوش رفتــار باشــد و از طــرف 
ــی از  ــاری مصداق ــوش رفت ــن خ ــر، ای دیگ
ــت  ــات هــم فضیل احســان اســت و در روای
ــر  ــت. اگ ــده اس ــان ش ــرای آن بی ــادی ب زی
فعــل واجــب، خدمــت بــه دیگــران و مفیــد 
ــرف، آن را  ــد و در ع ــران باش ــال دیگ ــه ح ب
ــن  ــوان محس ــد، عن ــرام بدانن ــان و اک احس

بــر آن قابــل صــدق اســت. عــدم تنافــی دو 
ــابه  ــی مش ــف از جهت ــه و لط ــوان وظیف عن
نــذر  تنافــی دو عنــوان واجــب و  عــدم 
ــد  ــکیک کرده ان ــا تش ــی از فقه ــت. برخ اس
کــه واجــب کــه صفــت الــزام را درون خــود 
دارد چطــور می توانــد متعلــق نــذر قــرار 
بگیــرد؟ پاســخ داده شــده اســت کــه جمــع 
ــت،  ــک جه ــدارد. از ی ــکالی ن ــوان اش دو عن

ــت. ــذر اس ــر، ن ــت دیگ ــب و از جه واج
البتــه ممکــن اســت در مــواردی، قاعــده 
بــه  نشــود.  اجــرا  واجبــات  در  احســان 
صــورت عمومــی نمی تــوان حکــم کــرد. 
ــتگی دارد.  ــه بس ــام وظیف ــت انج ــه کیفی ب
ــا  ــراه ب ــه هم ــام وظیف ــه انج ــی ک در صورت
شــفقت و احتــرام باشــد مطابــق نظــر عــرف، 
عنــوان احســان نیــز صــدق خواهــد کــرد. در 
صورتــی کــه پــدر نفقــه واجــب را بــا احتــرام 
و محبــت بدهــد، بــر فعــل او دو عنــوان 

4- نساء/ 1۹.

دیــه افــراد را پرداخــت کنــد. در مقابــل بــرای 
عــدم ضمــان، ســه طریــق فقهــی قابــل طرح 
اســت: ۱- قاعــده احســان 2- قاعــده االمیــن 
ــودن ضمــان. الیضمــن 3- اصــل عقایــی ب

قاعده احسان

یکــی از قواعــد فقهــی کــه می تــوان گفــت 
در ایــن مســاله قابــل تطبیــق اســت، قاعــده 
در  بجنــوردی۱  مرحــوم  اســت.  احســان 
کتــاب قواعــد فقهیــه »احســان« را ایــن 
گونــه تعریــف می کننــد: »االحســان هــو 
صــدور الجميــل مــن قــول أو فعــل بالنســبة 
إلــى غيــره«2  احســان صــادر کــردن قــول یــا 
ــه  ــبت ب ــت نس ــندیده اس ــا و پس ــل زیب فع
دیگــری. ایــن تعریــف را می تــوان در مســاله 
واکســن زدن توســط حاکمیــت تطبیــق داد 
از آن جهــت کــه واکســن زدن لطــف و فعــل 
ــه  ــبت ب ــت نس ــه حاکمی ــت ک ــی اس جمیل
ــه  ــق آی ــر طب شــهروندان انجــام می دهــد. ب

شــریفه »مــا علــی المحســنین مــن ســبیل« 
نیســت.  ســبیلی  کننــده  احســان  بــر   3

نفــی ســبیل از محســن بــه ایــن معناســت 
مجــازات  یــا  و  خســارت  پرداخــت  کــه 
از شــخص احســان کننــده، نفــی شــده 
ــان  ــن ضم ــرای محس ــارع ب ــر ش ــت. اگ اس
قــرار دهــد، بســیاری از افــراد از احســان 
ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــد ش منصــرف خواهن
ــرده و  ــوت ک ــر را دع ــد نف ــی ص ــر میزبان اگ
ــا  ــان ب ــر از مهمان ــک نف ــد و ی ــام کن اطع
خــوردن غــذا ســکته کــرده و از دنیــا بــرود، 
ــه  ــخص، متوج ــه آن ش ــه دی ــی ک در صورت
ــان  ــام و احس ــات اطع ــردد تبع ــان گ میزب
خیلــی ســنگین خواهــد شــد و ســایر افــراد 
را از اطعــام و احســان منصــرف خواهــد 
کــرد. در حالیکــه مطابــق قاعــده احســان، در 
صورتــی کــه میزبــان کوتاهــی نکــرده باشــد، 

ــود. ــد ب ــه او نخواه ــئولیتی متوج مس
عدم تنایف میان عنوان وظیفه و لطف

از یــک ســو واکسیناســیون، لطــف و از 
ــن  ــت. ای ــت اس ــه دول ــر، وظیف ــوی دیگ س
دو عنــوان بــا یکدیگــر منافاتــی ندارنــد. 

2- القواعد الفقهیه، حسن بجنوردی ج4، ص 10.

3- توبه/۹1.

اســت و هــر کــدام از آن هــا، تابــع نظراتــی 
ــه جمع بنــدی واحــدی  ــن ب هســتند، بنابرای
ــای  ــه پیامده ــاد روی ــدم اتح ــند. ع نمی رس
متعــددی بــه دنبــال دارد. ایــن تعــدد و 
تصمیم گیــری  در  وضــوح  بــه  تشــتت 
حرم هــای  شــدن  بســته  خصــوص  در 
و  موافقت هــا  یافــت.  بیت:بــروز  اهــل 
بازگشــایی ها،  و  تعطیلی هــا  مخالفت هــا، 
ــه و...  ــام جمع ــت و ام ــر تولی ــاوت نظ تف
در ایــن مســاله نمایــان شــد و صــورت 

مناســبی نداشــت. 

احتمالــی  آســیب های  ضمــان 
واکسیناسیون

ــان  ــئولیت ضم ــی مس ــر، بررس ــاله دیگ مس
و دیــه افــرادی اســت کــه واکســن موجــب 
ــه  ــوت ایشــان می شــود. دی ــا ف آســیب و ی
ــر  ــت؟ ب ــی اس ــه کس ــده چ ــر عه ــان ب ایش
ــددا  ــر؟ مج ــا خی ــت ی ــت اس ــده حاکمی عه

بایــد متذکــر شــد کــه پیــش فــرض در 
حاکمیــت  کــه  اســت  آن  نوشــتار  ایــن 
عمــل واکسیناســیون را انجــام می دهــد 
ــیون بخــش خصوصــی  ــل واکسیناس و عام
نیســت. از ایــن جهــت، ســوال در مــورد 
مســئولیت حاکمیــت اســت نــه بخــش 
خصوصــی. بــرای بررســی ایــن موضــوع، 
ابتــدا مســأله ضمــان در واکسیناســیون بــه 
ــپس  ــود س ــی می ش ــی بررس ــورت عموم ص
در خصــوص واکســن کرونــا بــر اســاس 
اقتضائــات روز، نتیجــه گیــری خواهــد شــد.
فقهــی،  نظــر  از  نیــز،  موضــوع  ایــن  در 
منظــر  یــک  از  دارد.  وجــود  اختافاتــی 
بــه  حاکمیــت،  ضمــان  بــرای  می تــوان 
قاعــده »طــل«  یــا بــه تعبیــر دیگــر قاعــده 
»الیبطــل« اســتناد کــرد کــه مفــادش ایــن 
اســت کــه خــون مســلمان نبایــد هــدر 
ــه  ــلم«۱ و دی ــرء مس ــل دم ام ــرود »الیبط ب
ــب دم  ــه صاح ــتی ب ــورت، بایس ــر ص در ه
ــی  ــود از آن جای ــه ش ــود و گفت ــت ش پرداخ
کــه حاکمیــت متولــی ایــن کار اســت، تبعــا 
ــال  ــت الم ــد و از بی بایســتی پاســخ گو باش

ــد  ــام، محم ــرائع اإلس ــرح ش ــي ش ــكام ف ــر ال 1- جواه

نجفــی، ج 42، ص 236. حســن 

واکسیناسـیون،  سـو  یـک  از 
لطـف و از سـوی دیگـر، وظیفـه 
دولـت اسـت. ایـن دو عنـوان با 

ندارنـد.  منافاتـی  یکدیگـر 
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ــب  ــال واج ــوان امتث ــد عن ــی کن ــدق م ص
بــه خانــواده  نســبت  احســان  عنــوان  و 
و فرزنــدان. رابطــه مــردم و حکومــت در 
مســاله واکســن نیــز مشــابه همیــن مثــال 
ــبت  ــردم نس ــت و م ــه حکوم ــت، اگرچ اس
بــه یکدیگــر تکالیفــی بــر عهــده دارنــد ولــی 
اگــر ایــن وظایــف را بــا طیــب خاطــر و 
عاقــه و احتــرام انجــام دهنــد انجــام ایــن 
ــان  ــوان احس ــت عن ــد تح ــف، می توان وظای
قــرار گیــرد. ضمــن ایــن کــه ممکــن اســت 
ــق  ــی از مصادی ــرای برخ ــه، ب ــوان وظیف عن
ــت  ــن اس ــد. ممک ــدق نکن ــن زدن ص واکس
برخــی از جوانــان نیــاز بــه واکســن نداشــته 
باشــند. در مــورد ایــن مصادیــق عنــوان 
ــل صــدق اســت. ــد قاب ــدون تردی احســان ب
براســاس آن چــه بیــان شــد، در مــواردی 
ممکــن اســت عنــوان احســان بــر فعــل 
صورتــی  مثــل  نکنــد؛  صــدق  حکومــت 
ــه  ــد ک ــن باش ــر ای ــر دال ب ــر ام ــه ظواه ک
ــدارد  ــه مــردم ن ــه ای ب حکومــت هیــچ عاق
و واکسیناســیون را صرفــا بــه خاطــر عوایــد 
ــه  ــن قرین ــه ای ــی آن انجــام می دهــد، ب مال
ــر آن وضــع  ــادی ب ــات زی ــود و مالی ــه س ک
کنــد. بــه همیــن جهــت اگــر عامــل و 

ــی  ــش خصوص ــیون، بخ ــری واکسیناس مج
باشــد، صــدق عنــوان احســان مشــکل تر 
می شــود، زیــرا مبنــای عمــل در بخــش 
خصوصــی عمومــا، منافــع و ســود اســت. در 
صــدق احســان، غیــر از فعــل خارجــی، قصــد 

ــت دارد. ــز دخال ــا نی ــزه ه و انگی
ممکــن اســت گفتــه شــود نمونه هایــی کــه 
ــده  ــان ش ــان بی ــده احس ــرای قاع ــه ب در فق
اســت مثال هــای فــردی و در مــواردی اســت 
کــه حساســیت وجــود نــدارد بنابرایــن ایــن 
قاعــده، شــامل موضــوع مهم واکسیناســیون 
درســت  نــگاه  ایــن  نمی شــود.  عمومــی 
نیســت. قاعــده احســان عــام بــوده و شــامل 
احســان در حــوزه فــردی، اجتماعــی، مهــم 
و غیرمهــم، وجوبــی و اســتحبابی می شــود. 
مســتحبات  مخصــوص  احســان  قاعــده 
ــی کــه در فقــه،  نیســت. برخــی از مثال های
ــت،  ــده اس ــر ش ــان ذک ــده احس بــرای قاع
مــوارد وجوبــی اســت. فقهــا شــخصی را بــه 
ــاء  ــه در اثن ــد ک ــر می کنن ــال ذک ــوان مث عن
نجــات جــان انســانی از خفگــی، پیراهــن او 
را پــاره می کنــد. در ایــن مــورد گفتــه شــده 
اســت براســاس قاعــده احســان، ناجــی، 
ضامــن پیراهــن نیســت. نجــات دادن جــان 

انســان از مــرگ، واجــب اســت و اســتحبابی 
ــه  ــد ک ــان می ده ــال نش ــن مث ــت. ای نیس
ــی  ــان منافات ــوب و احس ــان وج ــا، می فقه

نمی دیده انــد.

قاعده األمین الیضمن

ــرا  ــن مســاله مج ــه در ای ــری ک ــده دیگ قاع
دارد قاعــده عــدم ضمــان امیــن اســت. 
مقتضــای قاعــده »االمیــن الیضمــن«۱  ایــن 
ــراد و  ــه ایــن کــه اف ــا توجــه ب اســت کــه ب
نهادهــای متولــی واکســن، امیــن محســوب 
می شــوند در صورتــی کــه افــراط یــا تفریــط 

1- القواعد الفقهیه، حسن بجنوردی، ج2، ص7.

»االمیـن  قاعـده  مقتضـای 
کـه  اسـت  ایـن  الیضمـن«  
بـا توجـه بـه ایـن کـه افـراد و 
نهادهـای متولی واکسـن، امین 
محسـوب می شـوند در صورتـی 
نکننـد،  تفریـط  یـا  افـراط  کـه 
ضامـن خسـارات وارده نخواهند 

بـود.  



مجموعه گفتارهای اساتید

مناط | تابستان 57۱۴۰۰

کســانی کــه قصــد دارنــد واکســن کرونــای 
آن هــا را خریــداری و اســتفاده کننــد برائــت 
از خســارت می گیرنــد. زیــرا بــرای آن هــا 
معلــوم اســت کــه خریــدار می توانــد در 
صــورت آســیب، پیگیــری کــرده و خســارت 

ــد. ــه کن مطالب
واکســن،  دریافــت  بــرای  شــخصی  اگــر 
داوطلــب باشــد براســاس قاعــده اقــدام، 
ــد  ــت. مانن ــت نیس ــه حکوم ــان متوج ضم
داوطلبیــن واکســن برکــت کــه براســاس 
فراخــوان، داوطلبانــه واکســن زدنــد. بــه 
ــرر  ــه ض ــس ب ــر ك ــده ه ــن قاع ــب ای موج
خــود اقدامــى كنــد، در مــورد اقــدام وى 
كســى ضمــان قهــرى يــا مســئوليت مدنــى 
ــوط  ــده، من ــن قاع ــه اجــرای ای ــدارد.2 البت ن
ــی  ــات و خطــرات احتمال ــه تبع ــم ب ــه عل ب
اســت بنابرایــن خطــرات احتمالــی بایســتی 
بــه داوطلبیــن اطــاع داده شــود تــا ضمــان 
ــع،  ــع گــردد. در واق ــان رف ــه متصدی از ناحی
ــن  ــت گرفت ــاع دادن، برائ ــیوه اط ــن ش ای
از شــخص اســت. ایــن نــکات در مــورد 
داوطلبیــن مطــرح اســت امــا کســانی کــه 

غیرداوطلبانــه و براســاس قانــون و الــزام 
حکومــت واکســن را تزریــق کننــد، از آن 
جهــت کــه مراحــل ایــن واکســن ها کامــل 
ــان  ــود دارد، ضم ــور وج ــده و قص ــی نش ط

ــت اســت. ــز ثاب نی

2- قواعد فقهیه، موسوی بجنوردی، ج1، ص۹2.

خاطــر  بــه  بهداشــت  وزیــر  هیــچ گاه  و 
ــه دادگاه احضــار  ــن خســارات معــدود، ب ای
نمی شــود. البتــه برخــی از کشــورها ممکــن 
شــخص  بــه  ماحظاتــی،  بنابــر  اســت 
آســیب دیــده دیــه پرداخــت کننــد، امــا ایــن 
ــی  ــزام حقوق ــاب ال ــارت از ب ــت خس پرداخ
نیســت بلکــه معمــوال جهــات تبلیغاتــی در 
ــتری را  ــتریان بیش ــا مش ــت دارد ت آن دخال
ــه دســت  ــری ب ــار باالت ــد و اعتب ــب کنن جل

ــد. آورن

ضمان واکسن کرونا 

ــا این جــا بررســی شــد، ضمــان در  آن چــه ت
مــورد جریــان کلــی واکسیناســیون بــود امــا 
ــن  ــرای واکس ــان ب ــن زم ــه در ای ــه ک آن چ
ــه  ــت ک ــال اجراســت از آن جه ــا در ح کرون
ــه  ــی در کار وجــود دارد و مجوزهــا ب تعجیل
صــورت اضطــراری اخــذ شــده اســت، حکــم 
متفاوتــی پیــدا مــی کنــد. در فراینــد عــادی 

ــات  ــا مطالع ــد ت ــول می کش ــال ط ــد س چن
تکمیــل شــود و عــوارض آن کامــا احصــاء 
ــیون  ــرایطی واکسیناس ــن ش ــود. در چنی ش
کرونــا بــه خاطــر مصلحــت و اضطــرار انجــام 
می شــود. گفتــه می شــود کــه بــر فــرض 
در ایــن فرآینــد ۵0 نفــر از دنیــا برونــد ایــن 
مقــدار خســارت بهتــر اســت از این کــه ۵00 
نفــر بــه خاطــر ابتــا بــه کرونــا جــان خــود 

ــد. را از دســت بدهن
اضطــراری،  اقــدام  ایــن  کــه  ایــن  بــا 
مســتظهر بــه مصالحــی اســت امــا بــاز هــم 
درصــدی قصــور یــا تقصیــر در آن وجــود 
دارد. ایــن قصــور یــا تقصیــر بــا جریــان 
ــد.  ــاد می کن ــاوت ایج ــایر واکســن ها، تف س
بــه خاطــر ایــن قصــور یــا تقصیــر، آن قواعــد 
رافــع ضمــان پیــاده نخواهنــد شــد و ضمــان 
در ایــن جــا ثابــت می شــود. یعنــی قاعــده 
احســان و قاعــده »االمیــن الیضمــن« در 
صورتــی اســت کــه قصــور یــا تقصیــری 
ــری  ــا تقصی ــور ی ــر قص ــد. اگ ــن نباش در بی
ــورد  ــن م ــود دارد. در ای ــان وج ــد ضم باش
ــت  ــدی نیس ــه عم ــن نقیص ــه ای ــا این ک ب
امــا منافاتــی بــا ضمــان نــدارد. البتــه ایــن 

اضطــرار در واکسیناســیون، عناویــن کیفــری 
از  خارجــی  طرف هــای  می کنــد.  رفــع  را 

نکننــد، ضامــن خســارات وارده نخواهنــد 
ــرای واکســن،  ــود. اقــدام اختیــاری فــرد ب ب
ــز  ــک و مراک ــه پزش ــت ک ــر آن اس ــاره ب ام
بهداشــتی را امیــن فــرض کــرده اســت. 
ــن  ــی واکس ــد تخصص ــه فراین ــی ک درصورت
باشــد و اســتانداردهای  هــا طــی شــده 
رغــم  علــی  و  باشــد،  شــده  بررســی  آن 
ــد،  ــه وجــود بیای ــدات آســیبی ب ــن تمهی ای
ــود.  ــد ب ــن نخواه ــت ضام ــت و دول حاکمی
ایــن ضابطــه در مــورد واکســن هــای تولیــد 
داخــل و واکســن های وارداتــی یکســان 

ــود.  ــد ب خواه

اصل عقالیی بودن ضمان

یــک  ضمــان،  قاعــده  کــه  همان گونــه 
قاعــده عقایــی اســت، قاعــده »االمیــن 
الیضمــن« نیــز یــک قاعــده عقایــی اســت. 
یعنــی هــر جــا عقــا قائــل بــه ضمــان 
نباشــند، از نظــر شــرعی، مشــکل اســت کــه 

ــه ای کــه  ــات کــرد. ادل بتــوان ضمــان را اثب
ــت  ــده اس ــرح ش ــان ط ــرای ضم ــه ب در فق
ــه  ــو ل ــر فه ــال الغی ــف م ــن اتل ــد »م مانن
ضامــن«۱  بازگشــت تمامــی آن هــا بــه امــور 
ــی آن هــا  ــی اســت و مســتندات روای عقای
ضعیــف اســت. تمــام اقســام ضمــان اعــم 
ــد ضمــان،  ــی و عق ــدی، غصب از ضمــان عق
ضمانت هــای عقایــی محســوب می شــوند. 
در سراســر دنیــا، واکســنی کــه تمامــی 
مراحــل و تســت های آن بــا موفقیــت طــی 
ــرار  ــار مــردم ق شــده باشــد، وقتــی در اختی

می گیــرد آن درصــد اندکــی کــه موجــب 
مســؤولیت  و  ضمــان  می شــود  آســیب 
کیفــری بــه دنبــال نــدارد و حکومت هــا 
نمی پذیرنــد  مســؤولیتی  آن   در خصــوص 

1- همان، ج2، ص25.

هـر جـا عقـا قائـل بـه ضمـان 
نباشـند، از نظـر شـرعی، مشـکل 
اسـت که بتوان ضمـان را اثبات 

کرد. 

قاعـده احسـان و قاعده »االمین 
اسـت  صورتـی  در  الیضمـن« 
کـه قصـور یـا تقصیـری در بین 

نباشـد. 

دریافـت  بـرای  شـخصی  اگـر 
باشـد  داوطلـب  واکسـن، 
براسـاس قاعـده اقـدام، ضمـان 

نیسـت.  حکومـت  متوجـه 
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داشــت. امــا در بحث هــای فقــه الدولــه 
پاســخ داده شــده اســت کــه تفاوتــی میــان 
بانــک دولتــی و خصوصــی نیســت و دولــت 
ــرای آن،  عنوانــی اســت کــه امــروزه عقــا ب
اعتبــار می کننــد.  ملکیــت و مســؤولیت 
بــه عنــوان مثــال اگــر حاکمــی قــراردادی را 
ــرود، حاکــم بعــدی  امضــا کنــد و از دنیــا ب
موظــف اســت کــه بــه آن متعهــد باشــد. از 
او پذیرفتــه نیســت کــه از آن تعهــدات ســر 
ــدات  ــه آن تعه ــه ک ــن توجی ــا ای ــد ب ــاز زن ب
ــوده و او وصــی  ــل ب ــم قب ــه حاک ــوط ب مرب
معیــن نکــرده اســت. ایــن مثــال، نشــان گر 
ــه  ــت ب ــرای حاکمی ــا ب ــه عق ــت ک آن اس
از  جــدای  حقوقــی  شــخصیت  عنــوان 
شــخص حاکــم، مســئولیت قائــل هســتند. 
و  مســؤولیت  افــراد،  هماننــد  دولت هــا 
مالکیــت دارنــد، امــوال دولتــی اعــم از 
بیمارســتان ها و مــدارس و... امــوال دولــت 

ــت. ــک نیس ــول المال ــت، مجه اس
ــن  ــت در ای ــان دول ــدم ضم ــرای ع برخــی ب
مســأله، بــه عــدم ضمــان قاضــی اســتدالل 
کرده انــد. یعنــی همانطــور کــه قاضــی اگــر 
ــارت  ــد خس ــرده باش ــط نک ــا تفری ــراط ی اف
ــرایط  ــم ش ــت ه ــه او نیســت، حکوم متوج
ــن خســارات  قاضــی را دارد در نتیجــه ضام
نیســت. در ایــن خصــوص بایــد گفــت کــه 
ــان قاضــی منصــوص اســت  ــدم ضم اوال ع
ــورد آن وجــود  ــت خاصــه در م ــد روای و چن

نیســت و نشــأت گرفتــه از نــگاه فــردی بــه 
فقــه اســت. در ایــن رویکــرد تصــور می شــود 
کــه حکومــت شــخص  علــت  ایــن  بــه 
حقیقــی نیســت پــس ضمــان نــدارد و ادلــه 
قاصــر اســت از این کــه شــخصیت حقوقــی 

ایــن  حالیکــه  در  شــود.  شــامل  نیــز  را 
ــه  ــه الدول ــت. در فق ــح نیس ــت صحی برداش
جواب هــای مبســوطی بــه ایــن مســأله 
داده شــده اســت. در مــورد احــکام البنــوک، 
نظــر برخــی از فقهــا ایــن اســت کــه پولــی 
ــذاری  ــپرده گ ــی س ــای دولت ــه در بانک ه ک
مــی شــود بــه امــوال مجهــول المالــک 
ــذاری در  ــپرده گ ــی س ــود،۱ ول ــدل می ش مب
بانــک خصوصــی چنیــن نتیجــه ای نخواهــد 

ابوالقاســم خویــی، ص3۹6  اســتفتائات، ســید  1- رک: 

الفتــاوی محمــد ســعید حکیــم، ص180 - صــراط النجــاة، 

جــواد تبریــزی، ص266.

همــه  مــورد  در  کــه  نکاتــی  از  یکــی 
تلفاتــی  درصــد  دارد،  وجــود  واکســن ها 
ــار مــی آورد.  ــه ب ــق آن هــا ب ــه تزری اســت ک
ــاس  ــا در قی ــن کرون ــه واکس ــی ک در صورت
بــا ســایر واکســن ها)یعنی واکســن هایی 
را  خــود  آزمایــش  مراحــل  تمــام  کــه 
ــد،  ــته باش ــی داش ــات کم ــد( تلف گذرانده ان
ایــن درصــد انــدک تلفــات، معیــاری اســت 
بــرای این کــه تقصیــری متوجــه متصدیــان 
نباشــد و در نتیجــه ضمانــت بــر عهــده آن ها 
ــان  ــات نش ــودن تلف ــاد ب ــی زی ــد. یعن نباش
دهنــده و مؤیــد آن اســت کــه کوتاهــی 
ــا  ــول ی ــد معم ــر در ح ــا اگ ــود دارد ام وج
پایین تــر از معمــول باشــد، تقصیــر منتفــی 
می شــود و در نتیجــه عــدم ضمــان مطابــق 

ــد.  ــد ش ــاده خواه ــده پی قاع

عنــوان  بــه  دولــت  ضمــان 
شخصیت حقوقی

برخــی معتقدنــد کــه دولــت نمی توانــد 
ضامــن باشــد از آن جهــت کــه ضمانــت 
اساســا مقولــه ای بیــن افــراد اســت و دولــت 
ــد  ــی نمی توان ــخصیت حقوق ــوان ش ــه عن ب
ــان  ــس ضم ــرد پ ــرار بگی ــان ق ــرف ضم ط
ــوع  ــاء موض ــه انتف ــی ب ــت منتف ــرای دول ب
اســت.  براســاس ایــن دیــدگاه، فقــط کســی 
ــد  ــر داشــته اســت بای ــا تقصی کــه قصــور ی
ــا  ــن ج ــت در ای ــی ضمان ــود ول ــر بش تعزی
قابــل طــرح نیســت. ایــن نظــر صحیــح 

دولـت  کـه  معتقدنـد  برخـی 
از  باشـد  ضامـن  نمی توانـد 
آن جهـت کـه ضمانـت اساسـا 
و  اسـت  افـراد  بیـن  مقولـه ای 
شـخصیت  عنـوان  بـه  دولـت 
حقوقـی نمی تواند طـرف ضمان 

بگیـرد. قـرار 
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ــب  ــه موج ــه، ب ــن فی ــا در مانح دارد.۱  ثانی
ــه  ــود دارد. در نتیج ــی وج ــرار، کوتاه اضط
مگــر  دارد  وجــود  قهــرا  ضمــان  ترتــب 
معمــول  از  آســیب ها  میــزان  کــه  ایــن 

واکســن ها کمتــر باشــد.
بــه توضیحــی کــه در مــورد  بــا توجــه 
ســبب و مباشــر مطــرح شــد در صورتــی 
در  دخیــل  افــراد  از  سلســله ای  کــه 
واکسیناســیون، اعــم از رئیــس جمهــور، 
وزیــر بهداشــت تــا آن پزشــک یــا پرســتاری 
ــد،  ــق می کن ــز و تزری ــن را تجوی ــه واکس ک
بــه عــوارض و تبعــات آن آگاه باشــد و 
همــان عــوارض گریبان گیــر فــرد شــود، 
ــورد ضمــان  ــا آن شــخص مباشــر در م صرف
ــر  ــه از نظ ــت. البت ــد داش ــئولیت خواه مس
مســئولیت کیفــری همــه ایــن سلســله 
افــراد، در صورتــی کــه عالمــا و عامــدا اقــدام 
کــرده باشــند، مســئولیت کیفــری خواهنــد 
ــد مباشــر از  ــا بای ــرض ی ــن ف داشــت. در ای
ــه نســبت  ــا این ک ــد ی ــق اســتنکاف کن تزری
ــت  ــده برائ ــه کنن ــود از مراجع ــل خ ــه فع ب
ذمــه اخــذ کنــد. ایــن برائــت می توانــد بــه 
صــورت رســمی و کتبــی یــا شــفاهی صورت 
گیــرد. ایــن احــکام در مــورد ســقط جنیــن 
ــه ایــن صــورت کــه  ــد ب ــان می یاب ــز جری نی
ــه اســت  ــن دی ــرد مباشــر در ســقط، ضام ف
و ســایر مســببین مســئولیت تکلیفــی و 

ــد. ــری دارن کیف
از طرفــی جمــع بنــدی شــد کــه در صــورت 
وجــود مصالــح عمومــی، حاکمیــت بایســتی 
ــزام کنــد کــه  افــراد را بــه واکسیناســیون ال
ــخص  ــار ش ــدم اختی ــم، ع ــن حک ــه ای الزم
ــرف  ــت و از ط ــن اس ــرف واکس ــرای مص ب
درمــان  کادر  عــدم ضمــان  بــرای  دیگــر 
ــت خســارات  ــه از شــخص باب ــان شــد ک بی
ــه  ــه الزم ــود ک ــه ش ــت گرفت ــل برائ محتم
گرفتــن ایــن برائــت، اختیــار داشــتن اســت. 
بنابرایــن ایــن اشــکال ظاهــر مــی شــود کــه 
اجبــار بــا اخــذ برائــت قابــل جمــع نیســت. 
در نهایــت بــرای ایــن کــه مباشر)پزشــک یــا 
پرســتار( مســئولیت ضمــان نداشــته باشــد، 
را  بایســتی دولــت مســئولیت خســارات 

1- الکافی)اسامیه(، ج7، ص 354.

ــد. ــران کن ــارات وارده را جب ــرد و خس بپذی

عنــوان  بــه  دولــت  ضمــان 
شخصیت حقوقی

برخــی معتقدنــد کــه دولــت نمی توانــد 
ضامــن باشــد از آن جهــت کــه ضمانــت 
اساســا مقولــه ای بیــن افــراد اســت و دولــت 
ــد  ــی نمی توان ــخصیت حقوق ــوان ش ــه عن ب
ــان  ــس ضم ــرد پ ــرار بگی ــان ق ــرف ضم ط
ــوع  ــاء موض ــه انتف ــی ب ــت منتف ــرای دول ب
اســت.  براســاس ایــن دیــدگاه، فقــط کســی 
ــد  ــر داشــته اســت بای ــا تقصی کــه قصــور ی
ــا  ــن ج ــت در ای ــی ضمان ــود ول ــر بش تعزی
قابــل طــرح نیســت. ایــن نظــر صحیــح 
نیســت و نشــأت گرفتــه از نــگاه فــردی بــه 
فقــه اســت. در ایــن رویکــرد تصــور می شــود 

کــه حکومــت شــخص  علــت  ایــن  بــه 
حقیقــی نیســت پــس ضمــان نــدارد و ادلــه 
قاصــر اســت از این کــه شــخصیت حقوقــی 
ایــن  حالیکــه  در  شــود.  شــامل  نیــز  را 
ــه  ــه الدول ــت. در فق ــح نیس ــت صحی برداش
جواب هــای مبســوطی بــه ایــن مســأله 
داده شــده اســت. در مــورد احــکام البنــوک، 
نظــر برخــی از فقهــا ایــن اســت کــه پولــی 
ــذاری  ــپرده گ ــی س ــای دولت ــه در بانک ه ک
مــی شــود بــه امــوال مجهــول المالــک 
ــذاری در  ــپرده گ ــی س ــود،2 ول ــدل می ش مب
بانــک خصوصــی چنیــن نتیجــه ای نخواهــد 
داشــت. امــا در بحث هــای فقــه الدولــه 

2- رک: اســتفتائات، ســید ابوالقاســم خویــی، ص3۹6. 

الفتــاوی محمــد ســعید حکیــم، ص180 - صــراط النجــاة، 

ــزی، ص266. ــواد تبری ج

پاســخ داده شــده اســت کــه تفاوتــی میــان 
بانــک دولتــی و خصوصــی نیســت و دولــت 
ــرای آن،  عنوانــی اســت کــه امــروزه عقــا ب
اعتبــار می کننــد.  ملکیــت و مســؤولیت 
بــه عنــوان مثــال اگــر حاکمــی قــراردادی را 
ــرود، حاکــم بعــدی  امضــا کنــد و از دنیــا ب
موظــف اســت کــه بــه آن متعهــد باشــد. از 
او پذیرفتــه نیســت کــه از آن تعهــدات ســر 
ــدات  ــه آن تعه ــه ک ــن توجی ــا ای ــد ب ــاز زن ب
ــوده و او وصــی  ــل ب ــم قب ــه حاک ــوط ب مرب
معیــن نکــرده اســت. ایــن مثــال، نشــان گر 
ــه  ــت ب ــرای حاکمی ــا ب ــه عق ــت ک آن اس
از  جــدای  حقوقــی  شــخصیت  عنــوان 
شــخص حاکــم، مســئولیت قائــل هســتند. 
و  مســؤولیت  افــراد،  هماننــد  دولت هــا 
مالکیــت دارنــد، امــوال دولتــی اعــم از 
بیمارســتان ها و مــدارس و... امــوال دولــت 

ــت. ــک نیس ــول المال ــت، مجه اس
ــن  ــت در ای ــان دول ــدم ضم ــرای ع برخــی ب
مســأله، بــه عــدم ضمــان قاضــی اســتدالل 
کرده انــد. یعنــی همانطــور کــه قاضــی اگــر 
ــارت  ــد خس ــرده باش ــط نک ــا تفری ــراط ی اف
ــرایط  ــم ش ــت ه ــه او نیســت، حکوم متوج
ــن خســارات  قاضــی را دارد در نتیجــه ضام
بایــد گفــت  ایــن خصــوص  در  نیســت. 
کــه اوال عــدم ضمــان قاضــی منصــوص 
ــورد آن  ــه در م ــت خاص ــد روای ــت و چن اس
ــه  ــه، ب ــن فی ــا در مانح ــود دارد.3  ثانی وج
ــود دارد. در  ــی وج ــرار، کوتاه ــب اضط موج
نتیجــه ترتــب ضمــان قهــرا وجــود دارد 
مگــر ایــن کــه میــزان آســیب ها از معمــول 

واکســن ها کمتــر باشــد.
بــه توضیحــی کــه در مــورد  بــا توجــه 

ســبب و مباشــر مطــرح شــد در صورتــی 
در  دخیــل  افــراد  از  سلســله ای  کــه 
واکسیناســیون، اعــم از رئیــس جمهــور، 
وزیــر بهداشــت تــا آن پزشــک یــا پرســتاری 
ــد،  ــق می کن ــز و تزری ــن را تجوی ــه واکس ک
بــه عــوارض و تبعــات آن آگاه باشــد و 
همــان عــوارض گریبان گیــر فــرد شــود، 
ــورد ضمــان  ــا آن شــخص مباشــر در م صرف
ــر  ــه از نظ ــت. البت ــد داش ــئولیت خواه مس

3- الکافی)اسامیه(، ج7، ص 354.

دولـت  کـه  معتقدنـد  برخـی 
از  باشـد  ضامـن  نمی توانـد 
آن جهـت کـه ضمانـت اساسـا 
و  اسـت  افـراد  بیـن  مقولـه ای 
شـخصیت  عنـوان  بـه  دولـت 
حقوقـی نمی تواند طـرف ضمان 

بگیـرد قـرار 
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مســئولیت کیفــری همــه ایــن سلســله 
افــراد، در صورتــی کــه عالمــا و عامــدا اقــدام 
کــرده باشــند، مســئولیت کیفــری خواهنــد 
ــد مباشــر از  ــا بای ــرض ی ــن ف داشــت. در ای
ــه نســبت  ــا این ک ــد ی ــق اســتنکاف کن تزری
ــت  ــده برائ ــه کنن ــود از مراجع ــل خ ــه فع ب
ذمــه اخــذ کنــد. ایــن برائــت می توانــد بــه 
صــورت رســمی و کتبــی یــا شــفاهی صورت 
گیــرد. ایــن احــکام در مــورد ســقط جنیــن 
ــه ایــن صــورت کــه  ــد ب ــان می یاب ــز جری نی
ــه اســت  ــن دی ــرد مباشــر در ســقط، ضام ف
و ســایر مســببین مســئولیت تکلیفــی و 

ــد. ــری دارن کیف
از طرفــی جمــع بنــدی شــد کــه در صــورت 
وجــود مصالــح عمومــی، حاکمیــت بایســتی 
ــزام کنــد کــه  افــراد را بــه واکسیناســیون ال
ــخص  ــار ش ــدم اختی ــم، ع ــن حک ــه ای الزم
ــرف  ــت و از ط ــن اس ــرف واکس ــرای مص ب
درمــان  کادر  عــدم ضمــان  بــرای  دیگــر 
ــت خســارات  ــه از شــخص باب ــان شــد ک بی
ــه  ــه الزم ــود ک ــه ش ــت گرفت ــل برائ محتم
گرفتــن ایــن برائــت، اختیــار داشــتن اســت. 
بنابرایــن ایــن اشــکال ظاهــر مــی شــود کــه 
اجبــار بــا اخــذ برائــت قابــل جمــع نیســت. 
در نهایــت بــرای ایــن کــه مباشر)پزشــک یــا 
پرســتار( مســئولیت ضمــان نداشــته باشــد، 
را  بایســتی دولــت مســئولیت خســارات 

ــد. ــران کن ــارات وارده را جب ــرد و خس بپذی

در  مختلــف  نهادهــای  ســهم 
ضمان

واکســن  تزریــق  این کــه  بــه  توجــه  بــا 

اگـر دولـت و حاکمیت، کوتاهی 
نمایـد  بـه جهـل  اغـراء  و  کنـد 
عواقـب آن چگونـه خواهد شـد؟ 

آیـا متوجـه کل دولـت اسـت یا 
فقـط متوجـه نهـادی اسـت کـه 
موظـف اسـت کـه اطاع رسـانی 

را انجـام دهـد؟

یــک اقــدام ملــی اســت و احتیــاج بــه 
عمومــی  فرهنگ ســازی  و  اطاع رســانی 
دارد، ایــن مســاله مطــرح می شــود کــه 
ــد و  ــی کن ــت، کوتاه ــت و حاکمی ــر دول اگ
اغــراء بــه جهــل نمایــد عواقــب آن چگونــه 
دولــت  کل  متوجــه  آیــا  شــد؟  خواهــد 
اســت یــا فقــط متوجــه نهــادی اســت کــه 
ــام  ــانی را انج ــه اطاع رس ــت ک ــف اس موظ
ــه  ــت ک ــن اس ــده ای ــت نگارن ــد؟ برداش ده
در ایــن فــرض، از نظــر تکلیفــی مســئولیت 
ــر  ــا از نظ ــت ام ــا اس ــه نهاده ــه هم متوج
وضعــی و از جهــت ضمــان و خســارات، 
ــاد اطــاع رســانی اســت.  ــط متوجــه نه فق
ــوده اســت پزشــکان  رســانه ملــی موظــف ب
و کارشناســان  وجیــه و مقبولــی را دعــوت 
ــرده و  ــب ک ــردم را جل ــاد م ــه اعتم ــد ک کن
بــرای تزریــق واکســن قانــع و همــراه ســازند 
ولــی اگــر ایــن وظیفــه را انجــام نــداده 
باشــد، تقصیــر اصلــی متوجــه اوســت. زیــرا 
ــر  ــبب و مباش ــاله س ــورت، مس ــن ص در ای
مطــرح می شــود و ضمــان متوجــه شــخص 
ــا نهــادی اســت کــه نزدیکتریــن نقــش را  ی
در آســیب رســاندن دارد و از ایــن جهــت 

مباشــر محســوب می شــود.۱
ــارت،  ــک خس ــر در ی ــی اگ ــورت کل ــه ص ب
همــه عوامــل دخیــل در آســیب یــا جنایــت، 
همگــی ســبب و یــا مباشــر باشــند، ضمــان 
در  سهمشــان  میــزان  بــه  آن هــا  میــان 
خســارت تقســیم می شــود ولــی اگــر در 

1- تحریرالوسیلة، ج 2، ص 608.

ــوند،  ــک ش ــر تفکی ــان، ســبب و مباش عام
ــان متوجــه مباشــر اســت و ســبب ها،  ضم
فقــط مســئولیت کیفــری خواهنــد داشــت. 

بــرای  اجتماعــی  جــرم  عنــوان 
تقصیر در واکسیناسیون

فرآینــد  تقصیــرات  کــه  صورتــی  در 
جــرم  باشــد،  انــدک  واکسیناســیون 
نمــی شــود،  منطبــق  آن  بــر  اجتماعــی 
ــل  ــه و درصــد قاب ــا اگــر گســتردگی یافت ام
توجهــی پیــدا کنــد، جــرم اجتماعــی بــر آن 
صــدق خواهــد کــرد. در ایــن موضــوع خــاء 
قانونــی وجــود دارد. در ایــن راســتا مجلــس 
موظــف اســت، قوانیــن آن را تصویــب و 
قــوه قضائیــه موظــف اســت بــا متخلفیــن 
موضــوع  ایــن  در  البتــه  کنــد.  برخــورد 
ــی  ــائل اجتماع ــایر مس ــد س ــه مانن ــز ب نی
بایســتی تبعــات فرهنگــی، اجتماعــی و 
سیاســی قوانیــن در نظــر گرفتــه شــود. 
ــا حکــم شــرعی آن اســت  ــون ب تفــاوت قان
ــه  ــی آن ماحظ ــاد اجرای ــون ابع ــه در قان ک

 . می شــود
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فقــه  و  موجــود  فقــه  مقایســه 
مطلوب

ــردی  ــگاه ف ــر اســاس ن ــم شــرعی ب  در حک
را  مقلــد  صرفــا  تقلیــد  مرجــع  موجــود، 
ماحظــه می کنــد و مناســبات و پیامدهــای 
اســتنباط  در  را  آن  اجتماعــی  و  اجرایــی 
دخیــل نمی کنــد. ایــن شــیوه اســتنباط 
براســاس فقــه موجــود اســت ولــی اگــر فقــه 
ــود،  ــل ش ــی تبدی ــه اجتماع ــه فق ــا ب کام
ــون باقــی  ــوا و قان ــان فت ــی می دیگــر تفاوت
نمی تــوان  کان  نظــر  از  مانــد.  نخواهــد 
ــون .  ــامی، قان ــور اس ــه در کش ــت ک پذیرف
فتــاوای فقهــی دو مســیر جداگانــه را در 
ــه در  ــد فق ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــش گیرن پی
ســال های آینــده بــه ســمت فقــه اجتماعــی 

ــرد. ــد ک ــت خواه حرک
در فقــه فــردی فتــوا داده می شــود کــه 
حضانت)بــرای فرزنــد پســر و بعــد از دو 
ــردن  ــدا ک ــا ج ــت ، ب ــدر۱ اس ــال( از آن پ س
فرزنــد از مــادر، اشــکاالت و تبعــات متعددی 
از جملــه مشــکات روانــی، دعــوا، شــکایت 
و.. بــه وجــود می آیــد. روانشناســان گــزارش 
داده انــد کــه کودکانــی کــه بــه پــدر واگــذار 
شــده اند درصــدی از آن هــا مبتــا بــه اعتیــاد 
و درصــدی دیگــر دچــار خودکشــی شــده اند. 
در حــال حاضــر، این اشــکاالت و مســائل به 
وســیله عناویــن ثانویــه و رعایــت مصلحــت 
ــتنباط  ــیوه اس ــن ش ــا ای ــود، ام ــل می ش ح
فقهــی، انســجام و هماهنگــی الزم را نــدارد. 
امــام خمینــی بــرای حــل معضــات فقهــی 
حکومتــی، عنــوان مصلحــت را مطــرح و 
ــت مجمــع تشــخیص مصلحــت  ــن جه بدی
نظــام را تأســیس کردنــد2، امــا ایــن شــیوه 

ــی(،  ــی احــکام الشــریعة)عامه حل ــف الشــیعة ف 1- مختل

ص306 ج7، 

2- . در اوایــل انقــاب اســامی و در پــی بــروز اختافاتــی 

ــرای  ــان ب ــس شــورای اســامی و شــورای نگهب ــن مجل بی

تصویــب مصوبــات مجلــس و لــزوم تطابــق آن هــا بــا شــرع 

ــاه 1362  ــن م ــتی، در بهم ــه ی درخواس ــی نام ــام، ط اس

ــه  ــی ارائ ــه راه حل ــد ک ــت ش ــی 1 درخواس ــام خمین از ام

دهــد. امــام در تاریــخ 17 بهمــن 1366 هجــری شمســی بــا 

صــدور فرمانــی، مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام را بــرای 

ــه ایــن قبیــل امــور تاســیس کردند)مجموعــه  رســیدگی ب

را بایســتی مربــوط بــه دوران گــذار دانســت. 
نظــام،  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  در 
عناویــن  براســاس  احــکام  از  بســیاری 
خــورده  تخصیــص  گوناگــون  مصالــح  و 
جریــان  زیــرا  اســت.  یافتــه  تبصــره  و 
جامعــه و حکومــت نمی توانــد در انتظــار 
اســتنباط های روزآمــد اجتماعــی بمانــد، 
و  رود  پیــش  بایســتی  جامعــه  امــورات 

ــود. ــردم اداره ش ــی م زندگ
نیســت.  فقــه مطلــوب  از  ایــن صــورت 
فقــه مطلــوب، فقهــی اســت کــه در همــان 
مرحلــه اول اســتنباط همــه اقتضائــات را در 
ــکان  ــان و م ــام خمینی۱زم ــرد. ام ــر بگی نظ
ــه  ــل مــی دانســتند3، ن را در اســتنباط دخی
از جهــت حکــم ثانــوی یــا حکــم حکومتــی 
ــان و  ــات زم ــان، مقتضی ــر ایش ــه از نظ بلک
مــکان در حکــم اولــی نقــش دارد. ایــن 
ــن  ــول آفری ــم و تح ــیار مه ــخن امام۱بس س

ــت نشــد.  ــه درســتی دریاف ــا ب ــود، ام ب
ــا  ــی ب ــش بزرگ ــته، همای ــالیان گذش در س
ــاد  ــکان در اجته ــان و م ــش زم ــوان نق عن
و  پژوهشــگران  اکثــر  گردیــد.4  برگــزار 
شــرکت  همایــش  آن  در  کــه  فقیهانــی 
داشــتند دیــدگاه امــام را بــه درســتی تبییــن 
ــای  ــک معن ــه ی ــوم آن را ب ــد و مفه نکردن
حداقلــی تقلیــل دادنــد، تفســیر ایشــان 
ــته در  ــه از گذش ــت ک ــی اس ــان معنای هم
نمی توانــد  و  اســت  بــوده  مطــرح  فقــه 
تحــول آفریــن باشــد. حــال آن کــه نــگاه 
ــون  ــاوا را دگرگ ــه و فت ــد فق ایشــان می توان
کنــد و مســیر جدیــدی را بــاز کنــد. بایــد در 
مــورد ایــن موضــوع تحقیقــات گســترده ای 
ــه  ــی ک ــل مهم ــی از عل ــرد. یک ــورت گی ص

را  مســأله  ایــن  فقهــا  گردیــده  موجــب 
تعقیــب نکننــد، هــراس و نگرانــی از آن 
اســت کــه بــا گشــودن بــاب زمــان و مــکان 

قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت 

ص4-3(. نظام، 

ــات  ــار و     روای ــی از اخب ــه جنابعال ــه ک ــه آنگون 3- »بالجمل

برداشــت داریــد، تمــدن جدیــد بکلــی بایــد از بیــن بــرود و 

مــردم کــوخ نشــین بــوده و یــا     بــرای همیشــه در صحراهــا 

زندگــی نماینــد.« . صحیفــه امــام، ج21، ص2۹0-288.

4- اسفند 1374، دانشگاه قم.

در حکــم اولــی، فقــه در معــرض خطــر 
و اضمحــال قــرار بگیــرد و تناســب بــا 
ــب  ــل مطال ــرای تحمی ــتاویزی ب ــان، دس زم
و خواســته هــای نادرســت بــه فقــه گــردد. 
ــیب،  ــر و آس ــن خط ــری از ای ــرای جلوگی ب
ــه  ــرد بلک ــاک ک ــأله را پ ــورت مس ــد ص نبای
اســتنباط  از  شــیوه  ایــن  بــه  بایســتی 
چارچــوب داد و ضوابــط آن را اســتخراج 
ــن کار  ــرای ای ــاخت. ب ــط س ــرده و منضب ک
بایــد از فقــه قــرآن، مقاصــد شــریعت و 
ــرد. ــتفاده ک ــنت اس ــاب و س ــات کت عموم
امــام خمینــی در نامــه خــود بــه آقــای 
قدیــری بــا عتــاب می فرماینــد کــه بــر 
ــردم  ــه، م ــما در فق ــای ش ــاس دیدگاه ه اس
بایــد در بیابــان و بادیــه زندگــی کننــد.۵  
بایــد پذیرفــت کــه جامعــه امــروز بــا جامعــه 
ــددی دارد  ــاوت هــای متع صــدر اســام تف
تفاوت هایــی  نیــز  آن  احــکام  طبعــا  و 
ــه  ــنفکران ب ــی از روش ــد داشــت. برخ خواه
جهــت ارتبــاط گســترده بــا اقشــار مختلــف 
و شــناخت از جهــان معاصــر، درد و اشــکال 
را درســت تشــخیص داده انــد و در تشــخیص 
ــان در  ــص ایش ــا نق ــتند ام ــر هس درد جلوت
ــرای  ــش الزم ب ــه دان ــت ک ــه اس ــن ناحی ای
ندارنــد.  را  حــوزه  ایــن  در  نظریه پــردازی 
ــه، کار فقیهــان و عالمــان  اصــاح ایــن روی
دینــی اســت. دیگــران نمی تواننــد ایــن 
ــدی  ــد ناامی ــه نبای ــد. البت ــر کنن ــاء را پ خ
بــه خــود راه داد. از ایــن دوران گــذار، زمــان 
زیــادی ســپری نشــده اســت، 40 ســال بــرای 
تحــوالت فقــه زمــان زیــادی نیســت. برخــی 
از ادوار فقــه دویســت تــا ســیصد ســال 
ــه  ــر فق ــا دفت ــده اســت ت ــول انجامی ــه ط ب

ــزرگ، زمــان  ورق خــورده اســت. تحــوالت ب
ــه تدریــج  ــر و تدریجــی اســت. بایســتی ب ب
چارچوبهــا و ضوابــط اســتخراج شــود. فقــه 
همیشــه دانــش ضابطــه منــدی بــوده اســت 
اگــر از ضابطــه خــارج شــود فقاهــت نخواهد 
ــی از  ــز از تعجیــل الزم اســت ول ــود. پرهی ب
طــرف دیگــر، اصــل تحــول نیــز بســیار الزم 

ــت. ــروری اس و ض

5- صحیفه امام، ج21، ص151.
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ــی  ــر روائ ــف تعابی ــواع مختل ــه را از ان گون
بدســت آوریــم. بــه عبــارت دیگــر بــا تأمــل 
ــای  ــه بیماری ه ــر ب ــات ناظ ــام روای در نظ
بیماری هایــی  گفــت  می تــوان  واگیــر، 
وجــود دارد کــه درمان پذیــر یــا درمان ناپذیــر، 
کنترل پذیــر یــا کنترل ناپذیــر و واگیــری 
ــه،  ــت. در فق ــوه اس ــا بالق ــل ی ــا بالفع  آن ه
موضــوع  گونه شناســِی  و  طبقه بنــدی 
می کنــد  پیــدا  اهمیــت  حیــث  آن  از 
ــم  ــر حک ــبب تغیی ــًا س ــوع احیان ــه موض ک
می شــود. گاهــی اوقــات، جنــس حکــم 
عــوض نمی شــود بلکــه شــدت و ضعــف 
ــس آن  ــز جن ــد. گاهــی نی ــر می کن آن تغیی
تغییــر می کنــد، حتــی گاهــی اوقــات یــک 
بیمــاری ماهیــت جدیــدی نــدارد، بلکــه 

ــر  ــوان عام ت ــا عن ــا ب ــوان کرون ــباهت عن ش
ایــن  حضــور  و  واگیــر«  »بیماری هــای 
عنــوان عــام در ســابقه فقهــی ماســت. 
طبیعتــا اگــر عنــوان کرونــا ذیــل ایــن 
مجموعــه ای  گیــرد،  قــرار  عــام  عنــوان 
از فتــاوا و نظــرات فقهــی تــراث شــیعه 
بدســت مــا خواهــد رســید کــه در پیشــبرد 
بررســی فقهــی حــول مســاله کرونــا کارگشــا 

ــود. ــد ب خواه

بیماری هــای  گونه شناســی 
واگیر

بایــد  ابتــدا  را  واگیــر  بیماری هــای 
گونه شناســی کــرد. منظــور از گونه شناســی 
ایــن اســت کــه صیغه هــای شــبیه بــه ایــن 

مقدمه

ــه  ــا موضوعی ســت ک ــروس کرون شــیوع وی
نــه تنهــا نظــام درمانــی کشــورهای مختلــف 
را درگیــر خــود نمــوده، بلکــه عرصه هــای 

تخصصــی دیگــری مثــل سیاســت، اقتصــاد، 
ــرده  ــوف ک ــود معط ــه خ ــز ب ــات را نی الهی
ــز  ــی نی ــی فقه ــر بررس ــن منظ ــت. از ای اس
ــن  ــه ای ــع ب ــگاه جام ــات ن ــی از ملزوم یک
چالــش اســت، لــذا بحــث از مناســبات 
فقــه و کرونــا ضــرورت پیــدا می کنــد و 
ــی  ــث اندک ــون مباح ــا کن ــال ت ــن ح در عی
ــا  ــن خصــوص مطــرح شــده اســت. ام درای
کرونــا  مســأله  موضوع شناســی  اهمیــت 
ــل  ــت بدلی ــن اهمی ــوده و ای ــاال ب ــیار ب بس

ــه عوامــل پیرامونــی و زمینه هــای دخیــل در  ــا اســتاد رهــدار اســت ب در ایــن یادداشــت کــه ماحصــل مصاحبــه منــاط ب
موضــوع بیمــاری کوویــد نــوزده پرداختــه شــده اســت. واکاوی ماهیــت بیمــاری و ارائــه روشــی بــرای بازشناســی آن در 
ــرای  ــه ب ــی ک ــا و چالش های ــه فرصت ه ــه ب ــان در ادام ــت. ایش ــتار اس ــن جس ــی ای ــش ابتدای ــی بخ ــنت فقه ــط س محی
جامعــه فقهــی و علــم فقــه در مواجهــه بــا ایــن بحــران پیــش می آیــد اشــاره کــرده و بــه دو مســئله تزاحمــات ناشــی از 
ــی را در  ــدگاه نوی ــان دی ــن اســتاد گرامــی در پای ــد. ای ــن موقعیــت می پردازن ــه در ای ــی، و خــوف و اخاف وضعیــت کرونای
زمینــه نحــوه شــرعیت پیــدا کــردن تکالیــف افــراد جامعــه در شــرایط بحرانــی، تحــت عنــوان خــوف و اخافــه تخصصــی 

ــد. ــرح می کنن مط
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ــع را بطــور خــاص بررســی  ــم و طبای و اقلی
ــر را در  ــن متغی ــی القاعده ای ــد و عل می کنن

نظــر می گیرنــد.
ــت گذاری های  ــی سیاس ــات حت ــی اوق گاه
حکومتــی در نــوع حکــم فقهــی ، تأثیــر 

جــدی دارد. 
ــرض  ــانه ای ف ــات رس ــال در تبلیغ ــرای مث ب
کنیــد فقــط بــا توجــه بــه مســأله پزشــکی، 
کنیــم،  بررســی  را  کرونــا  فقهــی  حکــم 
سیاســت  کــه  کــرد  خواهیــم  ماحظــه 
ایــن  فوتی هــای  اعــام  در  حکومــت 
بیمــاری بــا دو رویکــرد متضــاد، توجیــه 

می کنــد. پیــدا 
در رویکــرد نخســت کــه در پــی نــوِع خاصــی 
می شــود،  اجــرا  حکومتــی  سیاســت  از 
حکومــت، آمــار مبتایــان و فوتی هــا را 
ــن  ــد. ای ــام می کن ــر اع ــردم باالت ــرای م ب
آمــار بــاال ســبب تــرس نســبی مــردم و 
جــدی گرفتــن شــیوه نامه های بهداشــتی 
شــده و در نهایــت بــر کنتــرل بیمــاری تأثیــر 

 می گــذارد.
گونــه  ایــن  عــده ای  راســتا  همیــن  در 
ــال  ــال۱399 و س ــه در س ــد ک ــل کردن تحلی
ــاگاه،  ــه ن ــی  ب ــل آن، آمــار بیمــاران فصل قب
صفــر اعــام شــد. درواقــع در اعــام آمــار، 
تمــام بیمــاران فصلــی نیــز بــه عنــوان 
ــن  ــدند! بدی ــوب ش ــی محس ــار کرونای بیم
ــاال رفــت و رویکــرد  گونــه آمــار مبتایــان ب

اول شــکل گرفــت. 
در رویکــردی دیگــر، بــه لحاظ پزشــکی گفته 
ــرگ و  ــی از م ــل توجه ــد قاب ــود درص می ش
میرهــای ناشــی از ایــن بیمــاری، بــه ســبب 
ــذا  ــاری اســت، ل ــن بیم ــرس ناشــی از ای ت
ــه ســمتی  ــت ب ــر سیاســت گذاری حکوم اگ
ــزان واقعــی  ــر از می ــار را کمت ــه آم ــرود ک ب
اعــام کنــد، مانــع از تــرس و طبعــا مــرگ 
و میــر خواهــد شــد. بدیهــی اســت کــه 
ــه  ــه گون ــز ب ــیوه نامه ها نی ــت ش ــد رعای بای

دیگــری تبلیــغ شــود.
ایــن رویکــرد و تحلیــل نیــز خالــی از توجیــه 
نیســت. درواقــع بــه ایــن دلیــل  کــه متغیــر 
ــرس در شــدت و کمیــت مــرگ ناشــی از  ت
ــذار اســت، سیاســت گذاری  ــر گ ــا تأثی کرون
حکومــت بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه 

ایــدز را بررســی کنــد؛ گویــا موضوع شناســی 
کارشــناس  و  می کنــد  پزشــکی  و  طبــی 
موضوع شناســی  در  فقیــه  آن  کار  کمــک 
ایــدز، یــک پزشــک اســت امــا بــرای موضــوع 
کرونــا قطعــا کارشــناِس  پزشــک بــه تنهایــی 

ــد. ــت نمی کن ــه کفای ــار فقی در کن
دربیماری هــای هیبریــدی ممکــن اســت 
جنبه هــای  از  یکــی  مختصــات  حکــِم 
غلبــه  دیگــر،  جنبه هــای  بــر  بیمــاری، 
ــه در  ــت غلب ــن اس ــه ممک ــن غلب ــد. ای کن
ــه  ــک مرحل ــا در ی ــکان و ی ــان و م ــک زم ی
تطــوری باشــد. فــرض کنیــد در مرحلــه 
ــکی  ــم پزش ــت حک ــن اس ــا، ممک اول کرون
ــذارد  ــی بگ ــم فقه ــر حک ــتری ب ــر بیش تأثی
امــا از مرحلــه ای بــه بعــد مثــًا از مرحلــه ای 
کــه واکســن کرونــا تولیــد می شــود یــا 
ــد،  ــود می آی ــه وج ــی  آن ب ــای درمان داروه
ــود را  ــت خ ــکی اهمی ــی پزش موضوع شناس
ــر  ــائل دیگ ــر مس ــد و تاثی ــت می ده از دس
ــی،  ــم فقه ــی  در حک ــاد سیاس ــل اقتص مث

غلبــه پیــدا می کنــد.

در  بیرونــی  عوامــل  نقــش 
موضوع شناسی

بیماری هــای  موضوع شناســِی  بحــث  در 
ــز  ــی را نی ــل بیرون ــد نقــش عوام ــر بای واگی
لحــاظ کــرد. بخشــی از ایــن عوامــل ارتباطی 
در حکــم  امــا  ندارنــد  بیمــاری  ذات  بــا 
بیمــاری تأثیرگذارنــد. بــه عنــوان مثــال، 
حکــم فقهــی ناظــر بــه بیمــاری واگیــر 
هیبریــدی، دائمــا ناظــر بــه مقتضیــات 
ــن  ــی آن بیمــاری نیســت، چــه بســا ای ذات
ــا در  ــند، ام ــی باش ــی، عارض ــل بیرون عوام
عیــن حــال در حکــم تأثیــر جــدی بگذارنــد؛ 

مثــل نقــش جغرافیــا و زیســت بوم.
ایــن مــوارد را شــاید مکتــب پزشــکی مــدرن، 
کمتــر بپذیــرد و در حکــم نهایــی داخــل 
ندانــد امــا در مقابــل، مکاتــب ســنتی بــوم 

ترکیبــی از چنــد بیمــاری موجــود اســت. در 
عیــن حــال بــه دلیــل نــوع نتیجــه ای کــه در 
پــی دارد و اثــری کــه می گــذارد بایــد آن را 
ــکیل  ــرد و تش ــای خ ــاوت از بیماری ه متف
ــی  ــه حکم ــرد، چراک ــی ک ــده اش بررس دهن
متفــاوت دارد. مثــًا مرحــوم شــهید صــدر۱ 
در موضوع شناســی الــکل، همیــن گونــه 
عمــل کــرده اســت؛ یعنــی الــکل را از حیــث 
ــد  ــه چن ــیژن، ب ــا اکس ــدن آن ب ــب ش ترکی
ــه دســته بندی کــرده و احــکام هریــک  طبق
را متفــاوت بررســی کــرده اســت.۱  ایــن 
گونــه موضــوع شناســی توســط ایشــان، 
بــرای بحــث مــا در موضــوع شناســی مســاله 

ــود. ــی ش ــوب م ــابقه محس ــا س کرون
بیاری های واگر هیربیدی

عــام  عنــوان  ذیــل  در  را  کرونــا  امــروزه 
بیماری هــای واگیــر، مــورد شناســایی قــرار 
می دهنــد، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه در 
ــا مســتحدث،  ــه صــورت کام ــن عصــر ب ای
ــه ای از بیماری هــای واگیــر هیبریــدی2  گون

ــود دارد. ــی( وج )ترکیب
ــابقه  ــه س ــا در فق ــه از بیماری ه ــن گون  ای
ــه آن نپرداختــه اســت. از  نداشــته و فقــه ب
ــن  ــواهد و قرائ ــا ش ــاری کرون ــا در بیم قض
زیــادی وجــود دارد کــه کرونــا از جنــس 
اســت.  هیبریــدی  واگیــر  بیماری هــای 
ــا  ــا ب ــکام کرون ــًا اح ــورت طبع ــن ص در ای

می شــود. متمایــز  غیرهیبریدی هــا 
ــدز یــک بیمــاری  ــا مثــا ای ــل کرون در مقاب
ــن  ــه همی ــت و ب ــدی اس ــر غیرهیبری واگی
علــت، ایــدز را نوعــا از همــان منظــر پزشــکی  
ایــن  در  می دهنــد.  قــرار  تحلیــل  مــورد 
ــم  ــد حک ــه بخواه ــک فقی ــرگاه ی ــاله ه مس

1- بحوث فی شرح عروه الوثقی، ج3، ص352 _ 354.
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و  طبقه بنـدی  فقـه،  در 
آن  از  موضـوع  گونه شناسـِی 
می کنـد  پیـدا  اهمیـت  حیـث 
کـه موضـوع احیانًا سـبب تغییر 

می شـود. حکـم 

موضوع شناسـِی  بحـث  در 
بیماری هـای واگیـر بایـد نقـش 
لحـاظ  نیـز  را  بیرونـی  عوامـل 

کـرد.
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ــودن  ــول ب ــای در ط ــه معن ــان ب ــن بی در ای
ــر  ــای ســهم تأثی ــه معن ــه ب او نیســت، بلک

ــر اســت.  کمت
ایــن مطلــب کــه از شــدت و ضعــف تکلیــف 
ــود، مقتضــای  ــه  ش ــف ســخن گفت ــر مکل ب
ــت،  ــه اس ــر فق ــازی ب ــق ف ــت منط حاکمی
نظــری،  لحــاظ  بــه  حداقــل  درحالی کــه 
ــه  ــر پای ــان ب ــا همچن ــت م ــتگاه فقاه دس
منطــق صفر-یــک ارســطویی اســتوار اســت. 
ــی مــواردی یافــت می شــود کــه فقهــای  ول
مــا در فقــه بــه لحــاظ نظــری، فتوایــی 
داده انــد کــه بیــش از آن کــه بــا منطــق 
ــد،  ــته باش ــب داش ــطو تناس ــک ارس صفر-ی
بــا منطــق فــازی تناســب دارد. بــرای مثــال 
می تــوان بــه مــواردی مثــل »اقــوی« و 
»احــوط«  اشــاره کــرد. ایــن موارِد تشــکیکی 

ــت. ــر اس ــازی، نزدیک ت ــق ف ــه منط ب
بــودن  اجتماعــی  دلیــل  بــه  بنابرایــن 
وظیفــه  هیبریــدی،  واگیــر  بیماری هــای 
وظایــف  و  دولت هــا  دوش  بــر  اصلــی 

اســت. افــراد  متوجــه  جانبــی 

ــه  ــاری و وظیف ــیوع بیم ــرو ش قلم
حکومت اسالمی

ــر  ــاری واگی ــک بیم ــیوع ی ــرو ش ــر قلم  اگ
ــامی  ــت اس ــروی دول ــا از قلم ــل کرون مث

ــت؟ ــف چیس ــرود، تکلی ــر ب فرات
علــی  بیمــاری  ایــن  سیاســت گذاری   
سیاســت گذاری های  بــه  قائــم  القاعــده 
حکومت هــای ملــی نیســت بلکــه فراتــر 
ــژه در ایــن عصــر  ــه وی از آن رفتــه اســت. ب

ــن  ــار پایی ــام آم ــا اع ــه ب ــرس را چ ــن ت ای
و چــه بــا وعده هایــی از جانــب خــود مهــار 
کنــد. در نهایــت احــکام فقهــی نیــز در ایــن 

ــد. ــر می کن ــوص، تغیی خص
فقه؛ مدارِ اداره جامعه

بیماری هــای  مدیریــِت  فقــِه  درواقــع، 
واگیــر، راه بــرون رفــت از ایــن معضــل 

مدیریــت. رشــته  مثــل  اســت؛ 
ــدار اداره  ــی م ــه در حکومــت دین ــی فق وقت
ــوان  ــد بت ــده بای ــی القاع ــود، عل ــه ش جامع
مســأله فقــِه مدیریــت بحــران را طــرح کــرد. 
در پایــگاه فقــه مدیریــت بحــران، حکــم 
تغییــر می کنــد، لــذا بایــد حکــم را بــه 
نحــوی صــادر کــرد کــه تــرس کنتــرل شــود.
متغیــر سیاســت گذاری، مقولــه ای کامــا 
جــدا از ذات کرونــا اســت، امــا در عیــن حال 
ــه  ــا این ک ــذارد؛ کم ــر می گ ــم تأثی ــر حک ب
ــوژی در همــه  ــل نقــش تکنول ــری مث متغی
ابعــاد کرونــا مؤثــر اســت. در ایجــاد کرونــا، 
رصــد، کنتــرل، درمــان و...درخــور ماحظــه 

اســت.
ــه می شــود در کشــورهای  ــال گفت ــرای مث ب
اســت.  پاییــن  کرونــا  آمــار  آفریقایــی، 
مشــخص نیســت آیــا ایــن آمــار انــدک، بــه 
دلیــل ضعــف در تکنولــوژی آزمایــش اســت 
ــوده اســت؛  ــذر ب ــری تاثیرگ ــل دیگ ــا عل و ی
اگــر تکنولــوژی  قوی تــری بــه کار بــرود، آیــا 
ــد؟  ــد مان ــازل خواه ــار ن ــان آم ــار همچن آم
بدیــن صــورت اســت کــه تکنولــوژی و 
ــم  ــن حک ــا در تعیی ــر قطع متغیرهــای دیگ
ــی  ــن در موضوع شناس ــد. بنابرای ــش دارن نق

مســاله کرونــا، بایــد بــه ایــن متغیرهــا 
ــرد. ــت ک دق

بیماری هــای  در  ـف  مکلَـّ تعییــن 
هیبریدی

در بیماری هــای واگیــر، مکلــف کیســت؟ 
از آن جــا کــه بیماری هــای واگیــر، مســائلی 
ــه  ــی متوج ــه اصل ــوده، وظیف ــی ب اجتماع
دولــت و وظیفــه جانبــی متوجــه شــهروندان 
اســت، برخــاف بیماری هــای غیراجتماعــی 

و غیرواگیــر.
در مــوارد غیراجتماعــی، فــرْد مکلــف اصلــی 
اســت و دولــت مکلــف تبعــی و فرعــی 
اســت بــه همیــن جهــت اســت کــه دولــت 
ــد  ــری، در ح ــای غیرمس ــال بیماری ه در قب
دارد.  تکلیــف  کان  سیاســت گذاری های 

ــد  ــا نمی توان ــأله کرون ــال مس ــت در قب دول
کنــد  بســنده  توصیه خوانــی  صــرف  بــه 
حتــی تجویــز تنهــا نیــز کافــی نیســت، گاه 
الزم اســت تجهیــزات و امکانــات دولتــی 
مهیــا شــود، لــذا در ایــن شــرایط حیــث 

تکلیفــی ایجــاد می شــود.
بایــد توجــه کــرد کــه فرعــی بــودن مکلــف 

از آن جـا کـه بیماری های واگیر، 

مسـائلی اجتماعی بوده، وظیفه 
اصلـی متوجـه دولـت و وظیفـه 
جانبی متوجه شـهروندان است.
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ــد  ــش بکش ــه چال ــث ب ــن حی ــت، از ای اس
کــه بــرای اســتنباط احــکام مرتبــط بــا ایــن 
شــرایط ناکافــی باشــد. گاهــی اوقــات ایــن 
ــه  ــی نیســت بلک ــم مصداق ــت، در حک کفای
ــرای  ــت. ب ــم اس ــود حک ــای خ در ویژگی ه
مثــال ســرعت حکــم دادن، کفایــت نیازهــا 
و شــرایط را نمی کنــد. اگــر بــه فقــه موجــود 
ــج ســال فرصــت  ــه دارد- پن ــی ک ــا ظرفیت -ب
داده شــود ممکــن اســت یــک حکــم متقــن 
فقهــی بــه دســت دهــد، لکــن ماهیــت 
ــه نحــوی اســت کــه اگــر حکــم  بیمــاری ب
ــه گــذر پنــج ســال شــود، اصــًا از  ــوط ب من
ــان  ــا آن زم ــی ت ــد، یعن ــت می افت موضوعی
ــن  ــات از بی ــیاری از موضوع ــا بس ــه بس چ

رفتــه و موضوعــات جدیــدی بــه وجــود 
ــد. بیاین

درنتیجــه ایــن چالشــی اســت کــه متوجــه 
و  می شــود  فقهــی  میــراث  و  تجربــه 
ــارک و  ــی مب ــر چالش ــک نظ ــد از ی می توان

ارتباطــات کــه دولــت، امــکان بســتن تمــام 
ــدارد  ــود را ن ــای ورودی و خروجــی خ مرزه
ــک  ــن شــهروندان ی ــی بی ــر ارتباطات و ناگزی

ــود دارد. ــر وج ــع دیگ ــه و جوام جامع
فــرض ایــن اســت کــه بیمــاری، واگیــر دارد 
و قلمــروی شــیوع آن نیــز کل جهــان اســت. 
بــه طــور طبیعــی، در ایــن مــوارد نهادهــای 
بیــن المللــی بــه میــان می آینــد کــه طبعــًا 
احــکام، شــامل و فرادســت خواهند داشــت. 
ــخص در  ــور مش ــه ط ــت ب ــن جه ــه همی ب
ــی  ــت جهان ــازمان بهداش ــا، س ــه کرون قضی

ــرد. ــادر ک ــیوه نامه هایی را ص ــکام و ش اح
اگــر سیاســت گذاری ها در مقیــاس ملــی 
باشــد آن گاه تکلیــف در اصــل متوجــه دولت 
ــه  ــت ک ــش این جاس ــوده و پرس ــامی ب اس
ــه  ــزم ب ــدازه مل ــه ان ــا چ ــامی ت ــت اس دول
ــت  ــازمان بهداش ــیوه نامه های س ــت ش رعای
جهانــی می باشــد؟ فقــه بایــد بــه ایــن 
ســوال جــدی و تعیین کننــده پاســخ بدهــد 
ــکان  ــی ام ــن فرض ــت در چنی ــا دول ــه آی ک
را  جهانــی  ســازمان  پروتکل هــای  نقــض 

ــر؟ ــا خی دارد ی
ایــن نکتــه مــورد تاکیــد اســت کــه مســأله 
ــر نیســت،  ــا فقــط یــک بیمــاری واگی کرون
می تــوان گفــت بــه لحــاظ موضوع شناســی، 
واگیــر  بیمــاری  یــک  کرونــا  بیمــاری 
هیبریــدی اســت. اگــر بتــوان کوویــد-۱9 
ــر  ــاری واگی ــک بیم ــوان ی ــه عن ــًا ب را صرف

ــد  ــی علی االجمــال بای شــناخت، حکــم فقه
ایــن باشــد کــه دولــت اســامی مکلــف بــه 
رعایــت شــیوه نامه های ســازمان جهانــی 
اســت. امــا اگــر بگوییــم یــک بیمــاری 
ــه  ــوان ب ــدی اســت، شــاید نت ــر هیبری واگی
راحتــی چنیــن حکمــی کــرد. وقتــی بیماری 
هیبریــدی باشــد یعنــی ابعــاد مختلفــی 
پیــدا می کنــد مثــا در بعــد سیاســی آن 
بحــث جنــگ روانــی  مطــرح اســت. بیمــاری 
هیبریــدی از جنــس جنــگ و حملــه اســت 
ــه  ــود ک ــه نمی ش ــی پذیرفت ــه راحت ــذا ب و ل
دولــت اســامی در ذیــل شــیوه نامه های 

ــد.  ــل کن ــی عم ــازمان بهداشــت جهان س

فرصت هــای  و  چالش هــا  کرونــا؛ 
فقه

و  چالش هــا  مســأله  بعــدی،  مســاله 
ــه  ــرای فق ــا ب ــه کرون ــی اســت ک فرصت های
ــای  ــی از چالش ه ــرده اســت. وقت ــاد ک ایج
ــه بحــث می شــود، منظــور  ــرای فق ــا ب کرون
ایــن نیســت کــه کرونــا اصــل شــریعت 
منابــع  یــا  فقهــی  اصالت هــای  آن  یــا 
ســه گانــه قــرآن و عقــل و ســنت را بــه 
بلکــه مقصــود،  باشــد،  چالــش کشــیده 
فقهــی  میــراث  و  تجربــه  بــرای  چالــش 
اســت. در واقــع کرونــا ممکــن اســت خــود 
ــد و  ــه قواع ــه مجموع ــی را ک ــراث فقه می
ــرده  ــم ک ــتنباط فراه ــرای اس ــی ب روش های

فرآینـد  کـه  داد  نشـان  کرونـا 
اسـتنباط موجـود در فقـه بـرای 
از  یکـی  کـه  اجتماعـی  اداره 
مختصـات آن نـرخ تغییرات باال 

نیسـت.  پاسـخ گو  اسـت، 
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مــردم، حتــی ظرفیت هــای غیرفقهــی دیــن 
ــه  ــی ک ــی فقیه ــرد. یعن ــه کار بگی ــز ب را نی
ــرای  ــتر در مج ــردم، بیش ــن، م ــش از ای پی
فقــه اصغــر بــا او ارتبــاط برقــرار می کردنــد، 
ــه  ــد ک ــدا می کن ــال پی ــتر، مج ــن بس در ای
ــتره  ــرد. گس ــکار بگی ــر را ب ــه اکب ــگاه فق پای
ــر احــکام  ــا فقیــه، عــاوه ب ارتبــاط مــردم ب
فقــه اصغــر، بایــد شــامل احــکام فقــه اکبــر 

ــد. ــز باش ــی نی ــوزه کام فقاه و ح
ــا  ــی حاصــل از کرون آشــفتگی  و فشــار روان
در میــان مــردم، می توانــد در روش شناســی 
حکــم  در  نتیجــه  در  و  فقیــه  اســتنباط 

ــذارد. ــر گ ــی او تاثی نهای
کالم فقاهی و نقش دیگر متغرها در فقه

ــًا خــارج از مــدار کام  احــکام فقهــی تقریب
کامــی،  داللت هــای  بــه  بی توجــه  یــا 

ــم  ــوزه ق ــاد فقاهــت ح ــردد. نه صــادر می گ
تقریبــًا دارای فقــه غیرحکومتــی بــوده، زیــرا 
بحث هــای کامــی در آن غایــب اســت. 
امــام خمینــی )ره( بحــث والیــت فقیــه را از 
کام شــروع و بــه صــورت گــذرا از آن عبــور 
می کننــد و ســپس می فرماینــد: »واليــت 
فقيــه از موضوعاتــى اســت كــه تصــور آن هــا 

ــه  ــدان ب ــود، و چن ــق مى ش ــب تصدي موج
ــدارد«3. ــاج ن برهــان احتي

بنابرایــن نهــاد فقاهــت و فقهایــی کــه ایــن 
ــه دلیــل آن  ــد، ب ــق نکرده ان ــب را تصدی مطل
اســت کــه هنــوز آن را تصــور نکرده انــد. 

گــذار  بنیــان  و  انقــاب  رهبــر  اهلل،  روح  3- خمینــی ، 

ــار  ــم و نشــر آث ــران. موسســه تنظی ــوری اســامی ای جمه

امــام خمینــی )س( - دفتــر قــم، 13۹2 ه.ش، والیــت 

ــر  ــم و نش ــة تنظی ــران، مؤسس ــران - ای ــام(، ته ــه )ام فقی

آثــار اإلمــام الخمینی)قــدس ســره(، صفحــه: 3.

ــت  ــدت در رعای ــه ش ــان ب ــود دارد، ایش وج
حــدود شــرعی مقیــد بــود.2 مثــا در صورتــی 
کــه حفــظ جــان ســربازان و تنهــا راه نجــات 
ــلیک  ــر در ش ــه، منحص ــروزی در معرک و پی
بــه مناطــق مســکونی باشــد، چــه بایــد 

کــرد؟
را  کار  ایــن  می گویــد  فقهــی  ضابطــه 
ممنــوع اســت، امــا تحــت فشــار واقــع 
شــدن در میــدان نبــرد، زمینــه ارتــکاب 

می کنــد. ایجــاد  را  اقدامــی  چنیــن 
در بیماری هــای واگیــری ماننــد کرونــا نیــز 
ــن  ــع ای ــرای رف ــردم ب ــارات م ــی انتظ گاه
بیمــاری، منطــق متــوازن احــکام فقهــی را 
ــو  ــک س ــد. از ی ــرار می ده ــار ق ــت فش تح
ایــن  بایــد بــرای کیفیــت درمــان  فقــه 
متعَلــق  زیــرا  باشــد،  پاســخ گو  بیمــاری 
ایــن بیمــاری، جــان شــهروندان اســت کــه 
فقــه حساســیت فراوانــی نســبت بــدان 
ــر  ــا اگ ــر در مســاله کرون دارد، از ســوی دیگ
واکســنی کــه قصــد داریــم بــرای حفــظ 
ــم، مصــداق ســبیل  ــه کنی ــردم تهی جــان م
بــرای یــک دســتگاه کفــر بشــود، باتوجــه بــه 
ــر  این کــه مطابــق منطــق سیاســی حاکــم ب
نظــام فقاهــت مــا، حفــظ نظــام از اوجــب 
ــت؟ ــف چیس ــت، آن گاه تکلی ــات اس واجب
در نهایــت اگــر واکســن از طریــق نظــام کفــر 
ــه دلیــل ســبیلی کــه ایجــاد  تهیــه شــود، ب
ــا حتــی  ــا اســتقال و ی شــده، ســامت و ی
موجودیــت نظــام سیاســی کــه حفــظ آن از 
ــر  ــرض خط ــت، در مع ــات اس ــب واجب اوج
قــرار می گیــرد و در عیــن حــال ممکــن 
بشــود.  حفــظ  شــهروندان  جــان  اســت 
می توانــد  نیــز  وضعیــت  ایــن  عکــس 

ــرد؟  ــد انتخــاب ک ــدام را بای ــع شــود. ک واق
ــردم، فشــاری  ــن صــورت انتظــارات م در ای
ــا  ــد، ام ــاد می کن ــیون ایج ــرای واکسیناس ب
منطــق متــوازن دیــن، درنــگ کــرده، اهــم را 
ــر ایــن اســاس حکــم  ــر مهــم ترجیــح و ب ب
می دهــد. ایــن فرصتــی اســت کــه فقیــه در 
ــه  ــرای توجی ــا ب ــد ت ــدا می کن ــال پی آن مج

ــر  ــّلط ب ــگاوِر مس ــده جن ــک فرمان ــلیمانی ی ــهید س 2- ش

عرصــۀ نظامــی بــود، در عیــن حــال بشــّدت مراقــب حــدود 

ــود. ۹8/10/18 ــرعی ب ش

ــه  ــای علمی ــرای حوزه ه ــی مناســب ب فرصت
و روحانیــت بــه وجــود آورد.

از میــان فرصت هــا، چنــد مــورد کــه بــه 
ــی ایجــاد  صــورت خــاص در شــرایط کرونای

ــد. ــد ش ــر خواه ــه ذک ــده در ادام ش
کرونا؛ عامل پیرشاِن تجربه فقهی

کرونــا نشــان داد کــه فرآینــد اســتنباط 
ــه  ــرای اداره اجتماعــی ک ــه ب موجــود در فق
ــاال  ــرات ب ــرخ تغیی یکــی از مختصــات آن ن
اســت، پاســخ گو نیســت. مــا بــه هــر حــال 
در جهانــی زندگــی می کنیــم کــه مقولــه 
ســرعت در آن بســیار تعییــن کننــده اســت. 
ــورم اصــول را مطــرح  فقهایــی کــه بحــث ت
ایــن  دغدغه  هایشــان  از  یکــی  کرده انــد، 
ــر  ــتنباط درگی ــد اس ــه فرآین ــوده ک ــه ب نکت
قیــل و قال هــا نشــود، زیــرا در ایــن صــورت 

ــد. ــاز می مان ــود ب ــی  خ ــت اصل از مأموری
امــام خمینــی )ره( صراحتــًا از یــک قواعــد، 
می کننــد  بحــث  روش هایــی  و  اصــول 
ــک جهــش  ــوع موتاســیون۱ و ی ــک ن ــه ی ک
روشــی ایجــاد می کننــد. شــاید کرونــا ایــن 
ــی  ــرای برخــی از فقهای ــاز را ب ضــرورت و نی
کــه در گذشــته ایــن رویکــرد حضــرت امــام 
)ره( را بــاور نداشــتند، بیشــتر نمایــان کــرد.

ایجاد توازن در انتظارات مردم از دین
ــه،  ــا فق ــه وجــود آورد ت ــا فرصتــی را ب کرون
میــان انتظــارات مــردم از دیــن و نفــس 
ــی  ــکام، نوع ــتنباط اح ــن در اس ــق دی منط

ــد. ــاد کن ــوازن ایج ت
بــه طــور مشــخص بیماری هــای واگیــر، بــه 
دلیــل شــیوع ســریع، خــوف و اضطــراری که 
در جامعــه بــه وجــود مــی آورد، موجــب ایــن 
ــط  ــه از ضواب ــه جامع ــود ک ــال می ش احتم

فقهــی، فراتــر رود. در جنــگ نیــز شــبیه ایــن 
پدیده هایــی  یعنــی  دارد،  شــرایط وجــود 
ایــن زمینــه را پدیــد مــی آورد کــه خــط 
قرمزهــای فقهــی در آن رعایــت نشــود و 
لــذا مقــام معظــم رهبری)مدظله العالــی( 
ــلیمانی)رضوان اهلل  ــهید س ــد از ش در تمجی
ــد  ــن مضمــون فرمودن ــه ای ــه( ب ــی علی تعال
کــه علی رغــم این کــه در جنــگ، زمینــه 
ــرای انســان  ــط فقهــی ب عــدم رعایــت ضواب

Mutation -1

خـارج  تقریبـًا  فقهـی  احـکام 
بـه  بی توجـه  یـا  کام  مـدار  از 
صـادر  کامـی،  داللت هـای 
می گـردد. نهـاد فقاهت حوزه قم 
تقریبـًا دارای فقـه غیرحکومتـی 
بـوده، زیـرا بحث هـای کامی در 

اسـت. آن غایـب 
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زیــرا برخــی، فقــه را از نقطــه نامناســبی 
شــروع کرده انــد و از مبــدا آن کــه کام 

اســت شــروع نکرده انــد.
ــه یکــی از  ــه اشــاره شــد ک ــه ک همــان گون
فرصت هایــی کــه کرونــا بــرای فقــه بــه 
ــخ گویی  ــدم پاس ــاس ع ــود آورده، احس وج
ایــن  پیچیدگی هــای  اصغراســت.  فقــه 
مســأله فقیــه را متوجــه دیگــر ظرفیت هــای 

ــی  ــت کام فقاه ــه ظرفی ــار، از جمل دراختی
می کنــد.

پشــتوانه  کام،  علــم  اگــر  تردیــد  بــی 
ــی و  ــورت منطق ــه ص ــرد، ب ــرار بگی ــه ق فق

افزایــش ســرعت  آن  نتیجــه  حداکثــری، 
اســتنباط خواهــد بــود. اگــر فقهــا یــا نهــاد 
ــا  ــا، ب ــئله کرون ــه مس ــخ ب ــت در پاس فقاه
ــن  ــد، ای ــادر  کن ــم ص ــدی حک ــل و کن تعل
ــه  ــبت ب ــی نس ــل بی توجه ــه دلی ــدی ب کن
موضــوع نیســت، بلکــه دســتگاه اســتنباط، 
کنــد اســت. اگــر دســتگاه اســتنباط بــا یــک 
مختصــات دیگــری ســرعت پیــدا کنــد، 

ــود. ــد ب ــاوت خواه ــخ، متف پاس
در صورتــی کــه فقهــا بــه نحــو آگاهانــه یــک 
متغیــر را در یــک دوره زمانــی کنــار گــذارده 
باشــند)مثا بــه دلیــل مقابلــه بــا مخالفین(، 
اگرهمــان متغیر-ماننــد متغیــر مقاصــد- 
بــا فهمــی متفــاوت در فراینــد اســتنباط 
ماحظــه گــردد، موجــب تســریع آن خواهــد 
شــد. این کــه امــام خمینــی )ره( در احــکام 
اجتماعــی خیلــی ســریع بــه نتیجــه  رســیده 
و حکــم می دادنــد، مربــوط بــه برخــی از 
ــان  ــی ایش ــام اصولی_فقه ــا در نظ ویژگی ه
قانونیــه  خطابــات  مثــال  بــرای  بــود. 
ایشــان بــه میــزان زیــادی دســت فقیــه 
ــی_اجتماعی  ــکام سیاس ــژه در اح ــه وی را ب
در  قطعــا  مطلــب  ایــن  می گــذارد.  بــاز 
ــد  ــذار خواه ــتنباط تأثیرگ ــی اس روش شناس

ــود. ب

ترسیع فرآیند استنباط
بــرای تســریع فرآینــد، طبعــًا بایــد اقداماتــی 
انجــام داد. بخشــی از کارهــا و تغییــرات 
اســتنباط  روش شناســی  در  تغییــر  بــه 
ــه  ــون روش مراجعــه مــا ب برمی گــردد. تاکن
ــی  ــت. گاه ــع اس ــو مقّط ــه نح ــوص، ب نص
آیــت اهلل  مرحــوم  ماننــد  فــردی  اوقــات 
بروجــردی۱ بحــث »فهــم ســیاقی« را مطــرح 
دعــوت  ســیاق  بــه  را  مــا  و  می کننــد 
روش  تغییــر  گونــه  ایــن  کــه  می کننــد 
حتــی ممکــن اســت فراینــد اجتهــاد را 

آهســته گردانــد.
ــی  ــدام مضاعف ــک اق ــیاق، ی ــه س ــه ب توج
ــا در  ــه ای اســت، ام ــگاه تجزی ــه ن نســبت ب
ــد  ــه کار می ده ــتری ب ــان بیش ــل، اتق مقاب
کمــا این کــه رویکــرد نظــام واره بــه نصــوص 
ــم  ــد را ک ــن اســت ســرعت فرآین هــم ممک

کنــد.
ــورت  ــه ص ــر ب ــال حاض ــه در ح ــی ک فقیه
ــه  ــد، ب ــگاه می کن ــوص ن ــه نص ــه ای ب تجزی
راحتــی می گویــد کــه مکتــب طــب اســامی 
یــا مکتــب طــب روائــی نداریــم، امــا فقیــه 
متعهــد بــه نظــام روایــات، در حوزه ســامت 
نیــز نــگاه شــبکه ای و منظومــه وار دارد و 
ــه  ــات ب ــک روای ــه تک ت ــر توجــه ب عــاوه ب
صــورت تجزیــه ای، کار اضافــه ای انجــام 
می دهــد کــه حیــث ربط هــای هریــک از 

ایــن روایــات مقطــع را بــه خــود این شــبکه، 
ــن  ــورت ممک ــن ص ــد. در ای ــی می کن بررس
اســت فرآینــد آهســته شــود امــا در عــوض 

اتقــان می یابــد.
یــک ســوال مهــم ایــن اســت کــه اجتهــاد را 

چــه تعریــف کرده ایــم؟
در واقــع اجتهــاد بــه قــوه اســتنباط احــکام 
ــی  ــت. فقیه ــده اس ــف ش ــوص تعری از نص
ماننــد امــام خمینــی )ره( تصریــح می کننــد 
کــه در مســائل اجتماعــی، اگــر فقیهــی 
در صحنــه عینیــت اجتمــاع بــه صــورت 
ــت.  ــد نیس ــد، مجته ــری ورود نکن حداکث

ایشــان در کتــاب والیــت فقیــه می فرماینــد  
ــامی،  ــکام اس ــد اح ــش از 99 درص ــه بی ک

اجتماعی انــد.۱

1- والیت فقیه، موسوی خمینی، ص15.

ــع فقهــای ســنتی، فقــه و دیــن را  در واق
بــه بســته و مجموعــه ای کــه بایــد فهمیــده 
شــود تعریــف کرده انــد، امــا امــام )ره( دیــن 
ــد  ــف می کنن ــه ای تعری ــته و مجموع را بس
کــه بایــد اجرایــی گــردد. ایــن تفــاوت نــگاه 
فقهــای ســنتی بــا فقهــای سیاســی اســت. 
ــغ  ــش و تبلی ــوزش، پژوه ــب آم ــام غال نظ
موجــود در حوزه هــای علمیــه مــا معطــوف 

ــه رویکــرد اول اســت. ب
ــرا ارســال  ــرای اج ــن ب ــه شــود دی ــر گفت اگ
شــده اســت، نفــس اجــرا، یــک ُبعــد جریــان 
بدیــن  ایــن ســخن  اســتنباط می شــود. 
معناســت کــه اگــر فقیهــی تــوان اســتنباط 
حکــم از نصــوص را داشــته، امــا تــوان اجــرا 
ــه اطــاق  ــه او فقی ــا ب را نداشــته باشــد، آی
دو  و  بــال  دو  فقاهــت  می شــود؟ قطعــا 
ــری  ــتنباط و دیگ ــد، اس ــک ُبع ــد دارد؛ ی ُبع
ــه  ــی ک ــن فتوای ــت. بنابرای ــت اجراس قابلی
قابلیــت اجــرا نــدارد، بافایــده خواهــد بــود.
ــه  ــا را پذیرفت ــه، ســیره عق ــه شــده فق گفت
اســت، درحالی کــه اصــًا ســیره عقــا را 
نپذیرفتــه بلکــه ســیره فقهــا را پذیرفتــه 

ــت. اس
ــه  ــی )ره( ب ــام خمین ــی از ام ــرا مطلب  ظاه
ایــن مضمــون وجــود دارد کــه می فرماینــد: 
»شــورای نگهبانــی کــه یــک اکثریتــی را 
ــورای  ــن ش ــود ای ــًا خ ــت، اص ــرده اس رد ک
ایشــان  نیســت.«  مشــروع  نگهبــان، 
ــه  ــی اســت ک ــه فقه ــن چ ــد: »ای می فرماین
بــا زمانــه اش ایــن انــدازه فاصلــه دارد؟ ایــن 

ــت.«  ــروع نیس ــان، مش ــورای نگهب ش
می تــوان ایــن مبنــا را بــه عــرف بیــن الملــل 
بــرد. از آن جــا کــه در عصــر دهکــده جهانــی 

ــان،  ــا در جه ــش م ــم و کن ــی می کنی زندگ
ــه  ــد من ــی_ الب ــات غرب ــا ادبی ــه ب ــه ن _ البت
اســت. اســام، مــا را ســرزمینی مکلــف 
ــی  ــن جهان ــک دی ــام ی ــه اس ــرده، بلک نک
اســت و کنــش مــا نیــز بایــد جهانــی باشــد. 
ــام  ــکام اس ــه اح ــت ک ــن معناس ــن بدی ای
بایــد بــرای مقیــاس قابلیــت اجــرا در جهان، 
مــرز  بیــرون  در  غلبــه  شــود.  اســتنباط 
ــه  ــت، ن ــر اس ــه دار  الکف ــام، غلب ــان اس جه
ــر  ــر، ناگزی ــح دارالکف ــرای فت داراالســام و ب
ــام،  ــن مق ــتیم. در ای ــا آن هس ــش ب از کن

فقـه  پشـتوانه  کام،  علـم  اگـر 
قـرار بگیـرد، بـه صـورت منطقی 
و حداکثـری، نتیجـه آن افزایش 

سـرعت اسـتنباط خواهـد بـود.
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کننــد؛ ولــی نفقــه زوجــه تکلیفــی اســت کــه 
ــی  ــد، یعن ــق می کن ــاد ح ــه ایج ــرای زوج ب
ــه  ــود، زوج ــت نش ــه پرداخ ــه زوج ــر نفق اگ
ــق  ــه ح ــه و مطالب ــه دادگاه رفت ــد ب می توان

ــد. کن
وظیفه دولت در صورت تزاحم حقوق

تکلیــف متوجــه دولــت، همــان آماده ســازی 
ــرای حــل معضــل ایــن  ــات ب و تهیــه امکان
بیمــاری اســت. امــا در فــرض محــدود 
ــد  ــی بای ــات حداقل ــن و امکان ــودن واکس ب

چــه کــرد؟
در فقــه از تزاحــم تکالیــف بحــث شــده، امــا 
از تزاحــم حقــوق کمتــر ســخن گفتــه شــده 
ــوان  ــوق می ت ــم حق ــورد تزاح ــت. در م اس

خانــم  کــه  کــرد  بیــان  را  مثــال  ایــن 
ــا کارفرمــای  مجــردی قــرارداد دو ســاله ای ب
ــاه ازدواج  ــس از شــش م ــد و پ خــود منعق
ادامــه  اذن  او  بــه  و همســرش  می کنــد 
ــد،  ــه او نمی ده ــا را ب ــا کارفرم ــکاری ب هم
ــد  ــرارداد بای ــق ق ــد طب ــا می گوی ــا کارفرم ام
ــه  ــبت ب ــا زوج نس ــود. در این ج ــل بش عم

تزاحم حقوق بیماران

در صــورت تزاحــم حقــوق بیمــاران در فــرض 
ناکافــی بــودن امکاناتــی مثــل واکســن 
ــت و  ــظ دول ــم حف ــورت تزاح ــت. در ص اس
ــدم  ــری مق ــر دیگ ــک ب ــظ کدامی ــردم حف م

اســت؟ 
بــدون شــک، در بیماری هــای اپیدمیــک 
حفــظ  مســئولیت  دولــت  کرونــا،  مثــل 
ســامت مــردم را بــر عهــده دارد. درنهایــت، 
مســاله، انحــال وجــوب حفــظ نفــس بیــن 

ــت. ــت اس ــردم و دول م
می شــود  گفتــه  وقتــی  مــوارد  ایــن  در 
ــف  ــک تکلی ــای اپیدمی ــت در بیماری ه دول
ــه مــردم، در  ــه ایــن معناســت کــه ن دارد، ب
وجــه انفــرادی و نــه مــردم در وجــه جمعــی 
خودشــان منهــای حکومــت می تواننــد ایــن 
مســاله را حــل کننــد. بــه ایــن علــت، ایــن 
ــردم  ــرای م ــق ب ــاد ح ــت، ایج ــِف دول تکلی

می کنــد. 
تکالیــف دو دســته اند؛ بعضــی تکالیــف، 
طــرف دیگــر آن ایجــاد حــق می کنــد و 
بعضــی  ایجــاد حــق نمی کنــد. مثــًا تکلیــف 
ــن  ــرای والدی ــق ب ــاد ح ــن، ایج ــه والدی نفق
فرزنــد معســر مکلــف  یعنــی  نمی کنــد، 
ــردازد  ــود را بپ ــن خ ــه والدی ــه نفق ــت ک اس
ــه  ــد ب ــن نمی توانن ــردازد، والدی ــر نپ ــا اگ ام
دلیــل تکلیفــی کــه فرزندشــان در حــق 
آن هــا دارد، بــه دادگاه رفتــه و شــکایت 

عــرِف دارالکفــر تــا چــه انــدازه می توانــد 
فقه ســاز باشــد یــا مــورد توجــه قــرار بگیــرد؟ 
ــت در  ــوان از عضوی ــا در این صــورت می ت آی
ــازمان های  ــیاری از س ــل و بس ــازمان مل س
بیــن المللــی اســتنکاف کــرد؟ اگــر ایــن امــر 
تحمیــل شــده باشــد، در حالــی کــه چنیــن 
ــود  ــه خ ــرف مخصــوص ب ــی ع مجموعه های
را دارنــد و انضبــاط عــرف شــرعی مــا را 
ــن صــورت تکلیــف چیســت؟ ــد، در ای ندارن
ــرح اســت  ــم مط ــده حاک ــک قاع ــه ی در فق
کــه نبایــد از آن گذشــت: فقــه علــِم ناظــر به 
اداره رفتــار مکلفیــن اســت. یعنــی بر خاف 
ــوده و  ــادات ب ــم اعتق ــم تنظی ــه عل کام ک
ــردازد،  ــدا  می پ ــرد و خ ــن ف ــه بی ــه رابط ب

ــراد و  ــط اف ــی اســت. رواب ــه کامــا زمین فق
ــود،  ــا خ ــبت ب ــا را در نس ــای آن ه کنش ه
»NGO«هــا، دولت هــا، دولت هــای دیگــر، 
ــا خــدا،  ســازمان های بیــن الملــل والبتــه ب
ــه  ــِم اداره جامع ــی عل ــد یعن ــم می کن تنظی

اســت.

بیماری هـای  در  شـک،  بـدون 
دولـت  کرونـا،  مثـل  اپیدمیـک 
مسـئولیت حفـظ سـامت مردم 

را بـر عهـده دارد.

بـرای  دیـن  شـود  گفتـه  اگـر 
اجـرا ارسـال شـده اسـت، نفـس 
اجـرا، یـک ُبعد جریان اسـتنباط 

می شـود.
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هــزاران نفــر دیگــر از بیــن مــی رود، مهــم تــر 

ــن  ــر از بی اســت از جــان مســلمانی کــه اگ
ــه اســت.  ــرود، فقــط خــودش از بیــن رفت ب
مثــًا در قضیــه کرونــا جــان وزیــر بهداشــت 
ــرود،  ــن ب ــر او از بی ــرا اگ ــر اســت، زی مهم ت
مشــکات بعــدی، مــردم بســیاری را از بیــن 

خواهــد  بــرد.
ــن  ــدودی واکس ــداد مح ــه تع ــی ک در فرض
موجــود باشــد، فقــه اولویــت را بــه کادر 
ــان  ســامت می دهــد، چــرا کــه ســامت آن
بایــد تضمیــن شــود. ایــن اولویــت، معقــول 
اســت و در عیــن این کــه نوعــی ترجیــح 
عارضــی اســت، امــا فقــه آن را عقائــی 
ــد. ــن می ده ــه آن ت ــع ب ــد و در واق می بین
ــدان  ــل فق ــه دلی ــت ب ــه دول ــی ک در صورت
و  داده  نجــات  را  اهــم  جــان  امکانــات، 
ــم  ــان مه ــن ج ــت رفت ــب از دس ــن موج ای
ــت  ــرد مهــم متوجــه دول ــه ف ــا دی گــردد، آی

می شــود؟
مســلمان  اســامی،  دولت هــای  در  آیــا 
بــر غیرمســلمان، ترجیــح دارد یــا خیــر؟ 
ــول،  ــم از آمپ ــت، اع ــات پزشــکی دول امکان
تخــت و دســتگاه تنفســی محدود اســت، در 
صورتــی کــه تعــدادی مســلمان و تعــدادی 
ــتان ها  ــه بیمارس ــان ب ــلمان، همزم غیرمس
ــامی  ــت اس ــات دول ــد، امکان ــه کنن مراجع
ــه  ــد؟ ب ــه چــه کســی تخصیــص یاب ــد ب بای
ویــژه غیرمســلمانانی کــه تحــت ذمــه دولت 
نیســتند یــا ذمــه  بــودن آنهــا صــوری و 

بنابرایــن تقــدم افــراد در مراجعــه بــه مراکــز 

ــب  ــن، موج ــت واکس ــرای دریاف ــی ب درمان
تقــدم در دریافــت واکســن باشــد. ایــن 

ــز دارد. ــی نی ــای فقه ــاک مبن م
مورد دوم؛  مبنای قرعه۱ است.

مــورد ســوم؛ مــاک، تقدیــم اهــم بــر مهــم2  
ست. ا

مبنــای قرعــه توســط مرحــوم آیــت اهلل 
تزاحــم  مباحــث  از  بســیاری  در  مؤمــن 
ــده اســت.3 در  ــتفاده ش ــه اس ــوق در فق حق
مــورد مبنــای اهــم و مهــم نیــز چنــد مــدل 
مطــرح می شــود: مثــًا در نظام هــای عرفــی 
جوانــان مهم تــر از پیــران جامعــه هســتند، 
ــده  و از  ــود را گذران ــر خ ــران عم ــه پی چراک
اولویــت خارج انــد. ایــن اولویــت را فقــه 
از  نفــوس  این کــه  بدلیــل  نمی پذیــرد؛ 

ــد. ــان دارن ــت یکس ــی، حرم ــر فقه منظ
فقــه، بــا اتخــاذ مــاک اهــم، واکســن را بــه 
ــن  ــم و در ای ــه مه ــد، ن ــم می ده ــرد اه ف
صــورت یعنــی جــان مهــم گرفتــه می شــود. 
از منظــر فقــه حکومتــی، جان یک مســلمان 
ــع آن، جــان  ــه تب ــرود، ب کــه اگــر از بیــن ب

1- جواهرالکام، نجفی،ج5، ص۹8.

2- همان، ج2، ص621.

ــوارد  ــي م ــّنة ف ــة س ــإنّ  القرع ــه: »ف ــوان نمون ــه عن 3- ب

نويســنده  محمــد.  قمــی،  مومــن  الحقــوق«.  تزاحــم 

خمینــی ، روح اهلل، رهبــر انقــاب و بنیــان گــذار جمهــوری 

اســامی ایــران، 138۹ ه.ش، مبانــي تحریــر الوســیلة، 

تهــران - ایــران، مؤسســه تنظيــم و نشــر آثــار امــام خمينــی 

)س(، جلــد: 1، صفحــه: 114.

زوجــه و کارفرمــا نســبت بــه زن، هــر یــک 
ــوق در  ــه بحــث تزاحــم حق ــد. ب ــی دارن حق
فقــه کمتــر توجــه شــده اســت درحالــی کــه 
مــوارد متعــددی مثــل تزاحــم میــان حیــات 
ــوان در ایــن  مــادر و حیــات جنیــن را می ت
ــادر  ــه م ــی ک ــود. در صورت ــال نم ــاب دنب ب
بــاردار بــوده و پزشــک تشــخیص داده باشــد 
ــد.  ــده بمانن ــد زن ــن دو بای ــی از ای ــه یک ک
تقــدم بــا کیســت؟ مــادر می توانــد بــا 
ــا ســقط  ــظ نفــس، ب ــزوم حف ــه ل اســتناد ب
از  دهــد.  نجــات  را  خــود  جــان  جنیــن 
ــد  ــن اســت پزشــک بگوی ــز ممک ــویی نی س
ــه  ــن قضی ــدارم بنابرای ــت ن ــن حــق دخال م
معلــوم  نهایــت  در  تــا  می کنــم  رهــا  را 
شــود از میــان مــادر و جنیــن کدامیــک 
حیــات  مشــخصات  یــا  می مانــد  زنــده 
بــرای کــدام یــک از آنــان در فراینــد درمــان، 

ــرد!  ــد ک ــدا خواه ــح پی ترجی
نفــِس  دوطــرف،  هــر  اعضــا  پیونــد  در 

ــد  ــی نبای ــات یک ــق حی ــی ح ــد ول محترمن
حــق حیــات یــا حــق بهینــه حیــات دیگــری 

ــد. ــد کن را تهدی
مســأله ایــن اســت کــه از ســویی تکلیــف، 
ــردم  ــق  م ــن ح ــوده و ای ــت  ب ــه دول متوج
اســت، از ســوی دیگــر نیــز امکانــات دولــت 
ــوق  ــد حق ــه بتوان ــت ک ــدازه ای نیس ــه ان ب
همــه مــردم را تامیــن کنــد. دولــت در 
ایــن مــوارد بــا چــه منطقــی تزاحــم حقــوق 

ــد؟  ــل کن ــد ح ــاران را بای بیم
تامیل در مالک های تزاحم حقوق

در ایــن مســأله، مــواردی بــه عنــوان مــاک 
بــرای حــل تزاحمــات حقــوق وجــود دارد کــه 

بایــد مــورد بحــث و تأمــل قــرار بگیــرد: 
مــورد نخســت؛ مــاک ســبق زمانــی اســت. 
همــه نفــوس، از منظــر فقهــی یکســانند 

تکلیـف متوجـه دولـت، همـان 
امکانـات  تهیـه  و  آماده سـازی 
بـرای حـل معضـل ایـن بیماری 
محـدود  فـرض  در  امـا  اسـت. 
امکانـات  و  واکسـن  بـودن 

کـرد؟ چـه  بایـد  حداقلـی 
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ــت.۱ ــر اس ــوق بش ــازمان حق ــار س زیرفش

خوف در بیماری های واگیر

خــوف یــا تــرس در فقــه بــه طــور مســتوفی 
بحــث شــده اســت. بــه زبــان ســاده خــوف 
ــه  در صورتــی ایجــاد می گــردد کــه فــردی ب
ســبب عمــِل دیگــری، تــرس ناگهانــِی مضــر 
در او ایجــاد شــود. گاهــی ایــن تــرس از 
ــرارادی. ــت و گاه غی ــال ارادی اس ــل افع ِقَب
در هــر حــال ایــن تــرس بــا دو قیــد ناگهانــی 
ــی  ــت. ناگهان ــراه اس ــودن، هم ــار ب و زیان ب
قابــل  غیــر  و  یعنــی غیرمنتظــره  بــودن 
ــی،  ــرس ناگهان ــاد ت ــودن. ایج ــی ب پیش بین
خاصــی  روش  و  شــکل  مســتلزم  طبعــًا 

ــت.  نیس
قیــد دوم، زیان بــار بــودن اســت. زیانــی کــه 
بــه شــکل یــک ضایعــه روحــی یــا جســمی 

. شد با
بــا توجــه بــه مســاله خــوف و دو قیــد 

مذکــور، در بیماری هــای واگیــر چنــد ســؤال 
ــود:  ــرح می ش مط

ــا  ــت ی ــم اس ــط عل ــوف، فق ــأ خ ــا منش آی
ــن  ــت؟ ای ــل اس ــز دخی ــری نی ــوارد دیگ م
ــا حکــم  ــد در موضــوع کرون مســاله می توان

ــد. ــوض  کن ــی ع ــه کل را ب
ــود،  ــرح می ش ــه مط ــه در فق ــی ک ــا خوف آی
خــوف واقعــی اســت و یــا خــوف شــخصی؟ 
ــیده  ــی ترس ــخصی از طناب ــًا ش ــی مث یعن
بــه گمــان ایــن کــه مــار اســت. تــرس وی 
ــت.  ــی اس ــأ آن غیرواقع ــا منش ــی، ام واقع
در ایــن صــورت آیــا ضمانــی وجــود دارد یــا 

ــدارد؟ ن
مــاک تشــخیص »صحــت خــوف شــخصِی 
چگونــه  قاضــی  چیســت؟  ادعایــی« 
می توانــد تشــخیص بدهــد کــه  فــرد خائــف 

ــت؟ ــتگو اس ــود راس ــوف خ ــای خ در ادع
ــان خــوف ِعرضــی و خــوف  ــا احــکام می آی
ــا در  ــا آی ــت؟ مث ــاوت اس ــی متف غیرِعرض

ــا دارد؟  ــه معن ــد معتناب ــرض، قی ِع

1- بســیاری از ایــن افــراد در عصــر مــا شــرائط ذمــه فقهــی 

ــل و  ــازمان مل ــار س ــر فش ــه زی ــد، بلک ــت نمی کنن را رعای

حقــوق بشــر جهانــی، بــرای آنهــا حقــوق شــهروندی تعریــف 

کرده ایــم.

آیــا خــوف یــک عنــوان مســتقل اســت 
ــرار  ــن اضط ــا در ضم ــی آی ــه؟ یعن ــا ثانوی ی
ــوان  ــک عن ــا ی ــود ی ــث می ش ــراه بح و اک
قــرار  حکــم  مبنــای  و  اســت  مســتقل 

؟ می گیــرد
آیا در خوف، قصد اخافه شرط است؟

فقــه  در  خــوف  گونه شناســی  بحــث  در 
خواهیــم گفــت کــه ایــن ســواالت بــه 

دارد. ارتباطــی  چــه  کرونــا  مســأله 
آثار و احاکم خوف

مطابــق نظــر فقهــا خــوف، موجــب تغییــر در 
احــکام وضعــی و تکلیفــی می شــود. بــرای 
مثــال تــرس از تلــف جــان یــا مــال موجــب 
ــای  ــه ج ــم ب ــا تیم ــب ی ــاز واج ــع نم قط

ــی(. ــر حکــم تکلیف وضــو می شــود2 )تغیی
ــر  ــوع تغیی ــن ن ــز ای ــی نی ــم وضع  در حک
مــال  خرابــی  خــوف  مثــل  دارد.  وجــود 
وقــف  بیــع  باعــث جــواز  کــه  موقوفــه 

3 می شــود.
ــه  ــًا غلب ــا تقریب ــاوای فقه ــن فت ــه بی آن چ
دارد ایــن اســت کــه مخــاف شــبیه مغــرور، 
ــواردی  ــام م ــت. در تم ــره اس ــر و مک مضط

کــه کســی ترســیده اســت اگــر مخیــف 
ایــن  نــدارد،  ضمــان  بــوده،  بی اختیــار 
این گونــه  اســت. می تــوان  کلــی  حکــم 
تقســیم بندی کــرد کــه گاهــی خــوف، جــزء 
ــت.  ــوع اس ــرط موض ــی ش ــوع و گاه موض
مثــًا در زلزلــه، خــوف شــرط موضــوع اســت. 
خــوف گاهــی موضوعیــت دارد و گاهــی 

دارد.  طریقیــت 
آن چــه کــه مربــوط بــه بحــث کرونــا و 

2- جواهرالکام، نجفی،ج5، ص104.

3- جواهرالکام، نجفی،ج22، ص 367.

ــه در  ــت ک ــأله اس ــن مس ــوده، ای ــی ب ابداع
فقــه مــا دو نــوع خــوف بحــث شــده اســت. 
یکــی خــوف شــخصی و دیگــری خــوف 
ــد  نوعــی اســت. در خــوف شــخصی گفته ان
مــاک، خــوف شــخص اســت بــا ایــن قیــد 

ــد ترســو باشــد. کــه شــخص نبای
ــوف  ــبب خ ــه س ــکام روزه ب ــیاری از اح بس
روایــت  در  می کنــد.  تغییــر  شــخصی 
ــخص  ــود ش ــر خ ــه »نظ ــده ک ــه آم این گون
ــوٌض  ــه، مف ــٌن علی ــو مؤتم ــت؟«؛ »ه چیس
بنفســه«4.  اعلــُم  هــو  الیــه،  ذاک  الیــه 
ــخصی  ــا ش ــأله را کام ــات، مس ــن روای مت
طــرح می کنــد. در فتــاوای فقهــای معاصــر 
و بــه طــور مشــخص در فتــاوای مقــام 
ــث  ــز بح ــی( نی ــم رهبری)مّدظله العال معظ

تشــخیص فــرد روزه دار آمــده اســت.۵ 
ــدید؛  ــان ش ــل طوف ــم مث ــی ه ــوف نوع خ
ــوف،  ــق خ ــی متعل ــی وقت ــاظ حکم ــه لح ب
یــک پدیــده نوعــی اســت، احــکام خــوف بــر 
ــار می شــود. خــوف  ــز ب ــف نی ــراد غیرخائ اف
نوعــی یــک خــوف شــأنی اســت یعنــی 
ــاند. ــه بترس ــن اســت ک ــل ای شــأن آن عم

ــوع  ــت ن ــن اس ــی ممک ــی یعن ــوف نوع خ
مــردم از طوفــان شــدید بترســند، امــا فــردی 
ــف  ــرد غیرخائ ــرای ف ــات ب ــاز آی  نترســد، نم
نیــز واجــب می شــود. یعنــی احــکام خــوف 
نوعــی بــر غیرخائــف نیــز بــار می شــود. 
خــوف نوعــی یــک نــوع خــوف عقائــی 
ــوف  ــور از خ ــت. منظ ــی اس ــوده و طبیع ب

4- کافی، کلینی، ج4، ص11۹.

ــات  ــه تشــخیص موضوع ــروف اســت ک ــا مع ــزد فقه 5- ن

ــف اســت و وظیفــه مجتهــد  ــه عهــده خــود مکّل احــکام ب

ــن  ــن حــال مجتهدی ــی در عی ــم اســت، ول تشــخیص حک

در بســیاری مــوارد، در تشــخیص موضوعــات احــکام نیــز 

ــد در  ــر مجته ــت از نظ ــا متابع ــد، آی ــر می کنن ــار نظ اظه

ــز واجــب اســت؟ موضــوع نی

ــف  ــود مکّل ــر خ ــه نظ ــول ب ــوع، موک ــخيص موض ج: تش

اســت و متابعــت از مجتهــد در تشــخيص موضــوع واجــب 

نيســت، مگــر آنکــه بــه آن تشــخيص اطمينــان پيــدا کنــد 

و يــا موضــوع از موضوعاتــى باشــد کــه تشــخيص آن نيــاز 

https://farsi.khamenei.ir/treatise-(دارد اســتنباط  بــه 

.)5#2=content?id

مطابـق نظر فقها خـوف، موجب 
و  وضعـی  احـکام  در  تغییـر 
مثـال  بـرای  تکلیفـی می شـود. 
مـال  یـا  جـان  تلـف  از  تـرس 
یـا  واجـب  نمـاز  موجـب قطـع 
تیمـم بـه جـای وضـو می شـود.
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عقائــی ایــن نیســت کــه همــه عقــا 
بترســند، بلکــه منظــور ایــن اســت کــه اگــر 
بــرای عقــا چنیــن اتفاقــی رخ دهــد، خــوف 

ــد. ــق می کنن را تصدی

احکام خوف نوعی

اســت،  علــم  بــه  مقیــد  نوعــی،  خــوف 

یعنــی اگــر مــردم بــه چیــزی علــم بیابنــد، 
ــت  ــن اس ــوال ای ــا س ــند. در این ج می ترس
کــه حــد علــم کجاســت؟ یعنــی بــرای مثــال 
در شــیوع کرونــا پزشــک های حکومت اعام 
ــاری  ــا وضعیــت فاجعه ب می کننــد کــه کرون
این جــا  در  مــردم نمی ترســند.  امــا  دارد، 
ــا ایــن  ــی واقع ــت؟ یعن ــم کجاس حــد عل
ــه تــرس، چــه میــزان بایــد  ــم ب تــرس و عل
جــدی باشــد؟ بعضــی از فقهــا گفته انــد: 
ــد؛  ــم، مکلفن ــام جعــل، جاهــل و عال در مق
چــه کســانی کــه علــم بــه واقعیــت کرونــا 
ــم  ــه عل ــی ک ــه آن های ــد و چ ــدا می کنن پی
ــا  ــال، فقه ــام امتث ــد. در مق ــدا نمی کنن پی
ــدا  ــم پی ــه عل ــی ک ــط آن های ــد فق می گوین
ــف  ــران مکل ــوده و دیگ ــف ب ــد، مکل کرده ان
ــل  ــه دلی ــی کــه کســی ب نیســتند. در صورت
عــدم مطالعــه یــا عــدم اطــاع از اخبــار و...، 
ــی را  ــرائط اجتماع ــیده و ش ــا نترس از کرون
ــه  ــا ب ــذا مبت ــد، ل ــرده باش ــت نک ــز رعای نی
ــرض  ــز در مع ــران را نی ــده و دیگ ــا ش کرون
ــت  ــوال این جاس ــد، س ــرار داده باش ــا ق ابت
کــه  مــوارد ضمــان شــرعی کــه فعــل آن 
ــردی  ــن ف ــده چنی ــر عه ــاه اســت، ب ــز گن نی
ــت؟ ــرم اس ــک مج ــًا ی ــا او صرف ــد ی می آی

هــرگاه علــم شــرط باشــد، شــرِط شــرعی 
ــر  ــی آن؟ ه ــرط عقل ــا ش ــت ی ــف اس تکلی
ــه  ــی ب یــک انتخــاب شــود، احــکام متفاوت

ــد.  ــد آم ــود خواه وج
لحــاظ  بــه  کــه  شــد  گفتــه  پیش تــر 

علـم  بـه  مقیـد  نوعـی،  خـوف 
بـه  مـردم  اگـر  یعنـی  اسـت، 
چیـزی علـم بیابنـد، می ترسـند. 
در این جـا سـوال ایـن اسـت که 

علـم کجاسـت؟ حـد 

ــک  ــا ی ــده، کرون ــر بن موضوع شناســی از نظ
ــدی اســت و از ایــن  ــر هیبری بیمــاری واگی
ــا احــکام واگیــر قبلــی   حیــث، احکامــش ب

مثــل ایــدز و ســارس فــرق می کنــد.
بنــده اصطــاح دیگــری را جعــل کــرده ام بــه 
ــه  ــده ب ــه در آین ــام »خــوف تخصصــی« ک ن
ــز  ــی« نی ــوف حکومت ــه »خ ــی، از آن ب دلیل
ــه  ــاح در فق ــن اصط ــرد. ای ــم ک ــاد خواه ی
ــاح  ــل اصط ــد جع ــدارد و بای ــابقه ن ــا س م
کــرد و از پایــگاه فقــه حکومتــی هــم بــرای 

آن حکــم صــادر کــرد.
خــوف تخصصــی: توضیــح آن کــه در قضیــه 
انــدازه ای  بــه  بیمــاری  موضــوع  کرونــا 
تخصصــی اســت کــه حتــی بــا توضیــح 
متوجــه  را  آن  مــردم  تــوده  پزشــکان، 
ــت، نمی ترســند؛  ــه همیــن عل نمی شــوند. ب

یعنــی علــم پیــدا نمی کننــد. 
ــد،  ــدا نکردن ــم پی ــک شــهر عل ــردم ی ــر م اگ

ــان نیســت؟  ــه  آن ــی متوج ــا تکلیف آی
می توانــد  حکومــت  همچنــان  آیــا 
ــردن  ــی ک ــردد، الزام ــع ت ــل من ــی مث احکام
تعطیــل  و  بهداشــتی  شــیوه نامه های 
کــردن کســب وکار ها را بــر افــراد جامعــه 

کنــد؟ تحمیــل 
ــیب های  ــه آس ــم ب ــود عل ــردم باوج ــر م اگ
ــان حاصــل  ــرای آن ــا، خــوف از ضــرر ب کرون
نشــود، آیــا در ایــن صــورت تکلیفــی متوجــه 
ــوف  ــدم خ ــورت ع ــردد؟ در ص ــردم می گ م
ــر  ــی ب ــئولیت اصل ــه مس ــت ک ــردم، دول م
عهــده اوســت، چــه وظیفــه ای دارد؟ آیــا 
احــکام از مکلــف اصلــی بــه مکلــف فرعــی 

ســرایت می کنــد؟
ــی  ــت، حکم ــر حکوم ــه اگ ــت ک ــرز اس مح

ندهنــد،  انجــام  مــردم  و  کنــد  صــادر 
ــا این کــه  ــم نداشــته و ی ــد، چــه عل مجرم ان
ــکار  ــر گناه ــر س ــث ب ــند. بح ــیده باش نترس
ــان اســت مخصوصــًا در فرضــی  ــش آن بودن
ــا خــوف  ــد، ام ــدا کنن ــم پی ــرادی عل ــه اف ک

ــود. ــل نش ــان حاص ــرای آن ب
در تقریــری کــه طبــق مبنــای مرحــوم امــام۱ 
رهبری)مّدظله العالــی(  معظــم  مقــام  و 
بیــان می شــود، نقــض قوانیــن در حکومــت 
ــرم  ــروع- ج ــت مش ــی حکوم ــامی -یعن اس
ــت اســامی  ــک حکوم ــاه اســت. در ی و گن

ــی در حکــم قوانیــن  مشــروع، قوانیــن مدن
ــور از چــراغ قرمــز  شــرعی اســت، یعنــی عب
ــکاب جــرم اســت. در  ــاه و هــم ارت هــم گن
حالــی کــه مثــًا اگــر قانونــی در کشــور 
ــز رد  ــراغ قرم ــف از چ ــد و مکل ــه باش فرانس
شــود، فقــط جــرم متوجــه او بــوده، نهایتــا 
می شــود،  بــریء  جریمــه  پرداخــت  بــا 
ــن  ــروع، قوانی ــی مش ــت دین ــا در حکوم ام

مدنــی، در حکــم قوانیــن شــرعی اند.
در ایــن مســاله فــرض ایــن اســت کــه 
حکومتــی ترســیده و درعیــن حــال مکلــف 
ــر ایــن دولــت،  اصلــی نیــز خــود اوســت. ب
ایــن  چراکــه  شــده،  متوجــه  احکامــی 
تکلیــف، از جنــس تکالیفــی اســت کــه برای 
ــت  ــد. این جاس ــاد می کن ــق ایج ــردم، ح م
کــه پــای مــردم بــه میــان کشــیده می شــود 
مطــرح  حکومــت  تکلیــف  تبــع  بــه  و 
تکلیفــی  کــه  حکومتــی  لــذا  می شــود. 
متوجــه خــودش شــده اســت در واقــع، حــق 
مشــروع در اصــدار حکــم اجتماعــی دارد. در 
نهایــت حکومــت، حکــم اجتماعــی  می دهــد 
ــرای مــردم، هــم  و تخطــی از ایــن حکــم ب

ــرم دارد. ــم ج ــوده و ه ــاه ب گن
خوف تخصیص در فرض بیاری هیربیدی

دو  ایــن  از  مســأله  صــورت  مــواردی  در 
مــورد مقــداری فراتــر مــی رود ماننــد مــورد 
بیمــاری  هیبریــدی. از ســویی واگیــر اســت 
و از ســوی دیگــر اگــر علــم در آن شــرط 
تکلیــف باشــد، بخاطــر تخصصــی بــودن 
موضــوع، اقتضــای ایــن وجــود دارد کــه 

فهــم آن توســط مــردم، زمان بــر شــود.
پس باتوجه به این قیود:
- بیماری هیبریدی است.

- بیماری واگیر است.
- متعلق این بیماری جان مردم است.

- فهــم ایــن بیمــاری توســط مــردم، از 
می کشــد.  طــول  زمانــی  لحــاظ 

ــن مــدت، احکامــی عــاوه  ــا در طــول ای آی
بــر تکالیــف دولــت، متوجــه مــردم نیــز 

می شــود؟ 
در این گونــه مباحــث، دایــره مفهــوم خــوف، 
ــردی  ــه ف ــوف، ن ــن خ ــود. ای ــوض می ش ع
اســت و نــه نوعــی، یعنــی نــه خــوف فــردی 
ــه  ــد و ن ــل کن ــد ح ــأله را می توان ــن مس ای



چالش های مبنایی در مناسبات فقه و کرونا

استاد رهدار

72 مناط | تابستان ۱۴۰۰

خــوف نوعــی، بلکــه یــک خــوف تخصصــی 
مطــرح می شــود. یعنــی فقــه حکومتــی 
می گویــد در یــک نظــام اجتماعــی کــه 
حکومــت بازوهــای تخصصــی در موضوعــی 
دارد، اگــر در موضوعــی مثــل کرونــا بترســد، 
ــر احــکام  احــکام شــرعِی تــرس حکومــت ب

ــد.۱ ــری می یاب ــراد او تس اف
ایــن توضیحــات و قیــود در مجمــوع خــوف 
ــوف  ــن خ ــد. ای ــکل می ده ــی را ش تخصص
ــا  ــا مطــرح نشــده و ی ــه م تخصصــی در فق
شــاید بــرای آن مــوردی تاکنــون وجــود 

ــته اســت. نداش
 بیــان شــد کــه ســرعت، یکــی از مختصــات 
بیماری هــای واگیــر  اال  عصــر ماســت و 
ــل  ــه دلی ــا ب ــد، ام ــم بوده ان ــته ه در گذش
ــوده،  ــدازه نب ــن ان ــه ای این کــه ســرعت آن ب
اتفــاق  فقــه  در  واژگانــی  چنیــن  جعــل 

ــت.  ــاده اس نیفت
ــت  ــی اس ــی، خوف ــوف تخصص ــن خ بنابرای
ــر و  ــی، تقری ــا، مبان ــت ماک ه ــه درنهای ک

احــکام خــود را می طلبــد. 

1- احــکام شــرعی منظــور اســت نــه از بــاب این کــه جــرم 

اســت مثــل رد شــدن از چــراغ قرمــز.

آیا إخافه ضمان آور است؟

ــه2   ــأله اخاف ــوف، مس ــأله خ ــرض مس هم ع
آیــا  نیــز در فقــه مطــرح می شــود کــه 

ضمــان آور اســت؟
در اخافــه نیــز اخافــه تخصصــی وجــود 
دارد. مثــل صورتــی کــه حکومتــی از طریــق 
ــرم ایجــاد می کنــد،  رســانه، نوعــی اخافــه ن
مثــل آن کــه عــده ای بــا ظرافــت، بــه ملــت 
بگوینــد کــه اگــر برجــام امضــا نشــود، 
ــد  ــود می آی ــه وج ــما ب ــرای ش ــکاتی ب مش
و حتــی آب آشــامیدنی دچــار مشــکاتی 

می گــردد.
اخافه هــای نــرم، گاهــی پنهــان و بــدون 
ــن  ــی »کام ــام حقوق ــت. در نظ ــورد اس برخ

2- جواهرالکام، نجفی،ج41، ص 566.

ال « و از جملــه در نظــام حقوقــی ایــران، 
»ضمــان  کــه  شــده  تعریــف  ضمانــی 

مســؤولیت بــدون برخــورد« نــام دارد. 
بــدون  مســؤولیت  »ضمــان  اصطــاح 
برخــورد« بدیــن معناســت کــه فــردی بــدون 
ــا  ــا ب ــد، مث ــام ده ــادی انج ــه کار م این ک
فریــاد یــا صــدای انفجــار فــردی را بــه نحــو 
شــدیدی بترســاند. در همــه ایــن  مــوارد 
بحــث می شــود کــه آیــا ضمــان وجــود دارد 

ــر؟ ــا خی ی
ــن ال«3 و  ــام »کام ــوارد در نظ ــن م ــرای ای ب
نیــز در نظــام حقوقــی مــا، ضمــان تعریــف 
شــده اســت. در فقــه نیــز بــا عباراتــی دیگــر، 
در بحــث خــوف و اخافــه، ضررهــای روحی و 
جســمی را متعلــق ضمــان دانســته اند. ایــن 
ســؤاالت، عینــا در ایــن مســاله نیــز مطــرح 

می شــود.
بایــد  چگونــه  را  کرونــا  این کــه 
ــه  ــداق اخاف ــه مص ــرد ک ــی ک موضوع شناس
یــا خــوف بشــود یــا نشــود، درحکــم کرونــا 
ــک  ــرف، ی ــت. از آن ط ــد داش ــر خواه تأثی
فقیــه در مقــام حکم شناســی یــا اصــدار 
حکــم، دوبــاره می توانــد یــک متغیــر خــوف 
ــد.  ــم بده ــرده و حک ــاظ ک ــه را لح ــا اخاف ی

Common law -3

فقـه حکومتـی می گویـد در یک 
حکومـت  کـه  اجتماعـی  نظـام 
بازوهـای تخصصی در موضوعی 
مثـل  موضوعـی  در  اگـر  دارد، 
شـرعِی  احـکام  بترسـد،  کرونـا 
تـرس حکومـت بـر احـکام افراد 

می یابـد. تسـری  او 
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فراوانــی اســت.

چگونگــی تعامــل بــا کفــار و خریــد 
واکسن در شرایط فعلی

تعامــل  از  اعــم  کفــار  بــا  مــا  تعامــل 
اقتصــادی، ســامت و بهداشــت، فرهنگــی، 
سیاســی و دیپلماتیــک دائــر مــدار یــک 
قاعــده کلــی اســت و اختصــاص بــه مســئله 
ــای  ــه تاش ه ــن زمین ــدارد. در ای ــا ن کرون
فقهــی بســیاری در حــوزه هــای علمیــه 
انجــام شــده کــه می بایســت در یــک نظــام 

ــردد. ــن گ ــق تدوی دقی
ــرایط  ــه ش ــه ب ــد باتوج ــن بای ــد واکس خری
ویــژه ای باشــد کــه مــا در نحــوه تعامــل بــا 
دنیــا در آن قــرار داریــم. از جمله این شــرایط 

و  اســتکبار  شــرور،  از  اعــم  انســان ها 
طواغیــت روزگار و چــه از ناحیــه غیــر آنــان 
و چــه از قبــل حــوادث طبیعــی پدیــد 

می آیــد.
چالش هایــی  و  ســؤاالت  مســائل،  ایــن 
و  می کنــد  ایجــاد  مــا  معیشــت  در  را 
فقــه می طلبــد.  در  را  مباحــث جدیــدی 
ــات آن از  ــوازم و تبع ــا، ل ــث کرون ــذا بح ل
قبیــل واکســن، بــه عنــوان یــک روش 
بحث هــای  جملــه  از  پیش گیــری 
متعــددی اســت کــه قابــل گســترش و ریــز  

شــدن در فروعــات اســت.
ــاظ  ــه لح ــی ب ــرایط فعل ــأله در ش ــن مس ای
سیاســی، اقتصــادی و حتــی فرهنگــی، 
اهمیــت  حائــز  توســعه ای  و  تاریخــی 

حــوادث  و  مســائل  وقــوع  بــه  باتوجــه 
ــی  ــی و اساس ــده اصل ــه، قاع ــد در فق جدی
ــاز  ــه س ــود حادث ــه خ ــه فق ــت ک ــن اس ای
ــت  ــن معناس ــودن بدی ــاز ب ــد. حادثه س باش
کــه در جریــان تحــوالت جهانــی، اجتماعــی، 
پاســخ  از  پیــش  فرهنگــی  و  سیاســی 
و  الزامــات  عرضــه  بــا  فقــه  منفعانــه، 
جامعه ســازی،  اصــل  در  بایســتی هایی 
ــت  ــره، در عینی انسان ســازی، اقتصــاد و غی
ــدای  ــون در ابت ــا اکن ــی م ــد. ول تصــرف کن

راه قــرار داریــم.
مرحلــه ای کــه اکنــون در آن قــرار داریــم کــه 
ــنگی در  ــیار گران س ــی بس ــای علم تاش ه
ــه مســائلی  آن انجــام شــده، پاســخ گویی ب
نوپدیــد اســت. چــه مســائلی کــه از ناحیــه 

اســتاد ســید تقــی حســینی در ایــن بررســی بــا تبییــن روش شناســی حــل تزاحمــات و تعارضاتــی کــه در اســتنباط احــکام 
موضوعــات نوپدیــد پیــش می آیــد، بــه فراینــدی کــه فقیــه می بایســت نظــرات کارشناســان متخصــص در موضــوع و نیــز 
قواعــد فقهــی دخیــل در مســئله را بــه کار ببنــدد بــه نحــو اجمالــی می پردازنــد. ایشــان بــا بیــان امــور پیرامونــی مســئله 
دوگانــه تولیــد داخلــی واکســن و یــا خریــد آن از کشــورهای خارجــی، ضمــن تنقیــح محــل نــزاع بــه احکامــی کــه هــر یــک 

ناشــی از شــرایط مختلــف اســت بــه همــراه ادلــه و شــواهد آنهــا می پردازنــد.

تولید یا خرید؛ برریس تزاحات 

حاکمییت در تهیه واکسن
حجت االسام و المسلمین سید تقی حسینی
استاد سطوح عالی و خارج فقه حوزه علمیه قم



تولید یا خرید؛ بررسی تزاحمات حاکمیتی در تهیه واکسن

استاد حسینی
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توســعه ای)یعنی بــه لحــاظ درازمــدت( و 
موضــوع  دارد. همچنیــن  جامعه شناســی 
ــان مــدت  ــاه مــدت، می ــار کوت ــد آث می توان
ــن  ــد ای ــه بای ــد ک ــته باش ــدت داش و بلندم

ــرد. ــرار گی ــر ق ــد نظ ــز م ــات نی جه
ــد  ــز بای ــرار نی ــر مســئله اضط از ســوی دیگ
مــورد نظــر قــرار گیــرد و بررســی نمــود کــه 
آیــا جامعــه اســامی مضطــر بــه شــمار مــی 
ــک از  ــت هری ــذا می بایس ــر. ل ــا خی ــد ی آی
ــم  ــن مفاهی ــاق ای ــن اوصــاف را در انطب ای
ــم.  ــه کنی ــاص، ماحظ ــورد خ ــر م ــی ب کل
ــد  ــکان تولی ــت ام ــروری اس ــن ض همچنی
داخلــی یــا عــدم آن را در هــر یــک از مــوارد 

ــم.  ــوق در نظــر بگیری ف
ــن در  ــد واکس ــکان تولی ــرض ام ــا ف ــر ب اگ
داخــل، بــه خریــد خارجــی روی بیاوریــم بــه 
ــه طــرف  ــذاری ب ــه ریل گ ــن معناســت ک ای
ســلطه پذیــری را پذیرفته ایــم. چراکــه در 
تولیدکننــده  شــرکت های  صــورت  ایــن 
داخلــی در آن زمینــه حرکــت نمی کننــد 
ــت  ــوم نیس ــدت معل ــه در درازم و در نتیج
کــه کشــورهای تولیدکننــده واکســن، نیــاز 
ــد و در ایــن  کشــور اســامی را تامیــن کنن
ــی خواهــد  ــه دچــار مخاطرات صــورت جامع
ــه انحــاء  ــذا نفــس احتمــال ضــرر ب شــد. ل
سیاســی،  و  فنــی  اقتصــادی،  گوناگــون 
تأثیراتــی در پــی خواهــد داشــت. ایــن 
پدیــده همچنیــن ممکــن اســت بــه لحــاظ 
ــته  ــی داش ــی در پ ــز پیامدهای ــی نی فرهنگ
باشــد. همچنــان کــه فرهنــگ تولیــد ملــی 
در  و  انقــاب  رهبــر معظــم  در ســخنان 
بیانیــه گام دوم، مــورد تأکیــد جــدی قــرار 

گرفته اســت.
موظــف  اســامی  حکومــت  بنابرایــن 
اســت تمــام نیازهــا و امکانــات جامعــه 
را متناســب بــا فرهنــگ، تولیــد ملــی و 
راهبــرد تعییــن شــده از ســوی ولــی جامعــه 
ســامان دهی کنــد. نهایتــًا بــا توجــه بــه 
ــت  ــن اس ــور، ممک ــاف مذک ــه اوص مجموع
خریــد واکســن خارجــی، توجیــه فقهــی 

داشــته باشــد. 
ــد واکســن  ــد خری ــر ش ــه ذک ــه ک همان گون
خارجــی ممکــن اســت آســیب زا باشــد، 
واکســن  تولیدکننــده  شــرکت هایی  زیــرا 

از ســویی بــه لحــاظ حاکمیتــی در ایــن 
ــت و  ــراز مصلح ــث اح ــا بح ــوع قرارداده ن
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــت ب ــرح اس ــه مط غبط
را  قــراردادی  هیــچ  اســامی  حاکمیــت 
نمی توانــد  آن  صاحیــت  احــراز  بــدون 
امضــا کنــد و چنیــن قــراردادی مشــروعیت 
ــتقیمًا  ــامی مس ــت اس ــذا حاکمی ــدارد. ل ن
و یــا بــه واســطه تصمیــم کارشناســان 
بایــد مصلحــت جامعــه اســامی را در ایــن 
نــوع قراردادهــا لحــاظ کنــد، اگرچــه در 
ایــن تصمیــم گیــری دچــار اشــتباه گــردد. 
همچــون ولــی ایتــام کــه ولــو در تصمیمــم 
گیــری اشــتباه کنــد، بایــد مصلحــت یتیــم 

را بررســی و آن را احــراز نمایــد.
مســئله مذکــور از حیــث نفــع و ضــرر ســه 

ــد: ــدا می کن ــورت پی ص
۱. خریــد واکســن خارجــی بــه مصلحــت 

جامعــه اســامی اســت.
2. خریــد واکســن خارجــی بــه ضــرر جامعــه 

اســامی اســت.
ــع و ضــرری  ــد واکســن خارجــی نف 3. خری

ــدارد. ــرای جامعــه اســامی ن ب
حکومــت  قراردادهــای  ادلــه،  مطابــق 
ــر اســاس مصلحــت  اســامی می بایســت ب
نــدارد.  مشــروعیت  آن  بــدون  و  باشــد 
ــط در  ــد واکســن خارجــی فق ــن خری بنابرای

دارد. مشــروعیت  نخســت  فــرض 
مــورد  در  مذکــور  تفاصیــل  بنابــر 
اوصــاف  موضــوع  موضوع شناســی، 

دارد؛ مختلفــی 
گاهــی موضــوع بــه صــورت بســیط در نظــر 
ــد یــک  گرفتــه می شــود. ماننــد مجــرد خری

کاالی مــورد نیــاز.

گاهــی بــه موضــوع بــه صــورت مرکــب 
نگریســته  اوصــاف  از  مجموعــه ای  در  و 
می شــود. بدیــن معنــا کــه خریــد یــک 
کاال آثــار فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی، 

تخاصمــی اســت کــه طواغیــت روزگار و در 
رأس آن هــا اســتکبار جهان خــوار امریــکا 
و اســرائیل علیــه مــا دارنــد؛ ماننــد وزن 
ــا  ــورها در دنی ــن کش ــد ای ــی قدرتمن سیاس
ــع آن هــا کــه در راســتای  و شــرکت های تاب
ــر  اهــداف نظــام ســلطه یعنــی حاکمیــت ب

دنیــا، جهان خــواری و اســتکبار بــر دنیــا 
فعالیــت می کننــد.

یکــی از مباحــث اصلــی در موضوع شناســی 
فقهــی مســائل نوپدیــد، تطبیــق ادلــه و 

احــکام اســت. چراکــه در مــورد واکســن 
ــار مطــرح اســت  ــد از کف ــا بحــث خری کرون
و می بایســت زنجیــره خریــد، تولیــد، توزیــع 
و فــروش واکســن مــورد بحــث واقــع شــود.

موضوع شناســی در تولیــد ملــی یــا 
واردات

آن چــه در ایــن نوشــتار می خواهیــم بــه آن 
بپردازیــم دوگانــه تولیــد واکســن در داخــل 
خارجــی  کشــورهای  از  آن  واردات  یــا  و 

اســت.
در رابطــه بــا واردات واکســن، مبحــث اصلی 
تســلط کفــار بــر مســلمین و قاعــده ی نفــی 
ســبیل اســت کــه برگرفتــه از آیــه شــریفه »َو 
ــُه ِللكِفرِيــَن َعَلــی ٱلُمؤِمِنيــَن  َلــن َيجَعــَل ٱللَّ

ــِبيًا«۱ می باشــد.  َس
قاعــده نفــی ســبیل از مســلمات اســت، امــا 
ــد واکســن  ــا خری ســوال این جاســت کــه آی

خارجــی از مصادیــق ایــن قاعــده بــه شــمار 
می آیــد؟ 

واکســن  بــودن  مضــر  دیگــر،  موضــوع 
آیــا  ایــن ســوال اســت کــه  خارجــی و 
واردات واکســن خارجــی از مصادیــق قاعــده 

الضــرر بــه شــمار می آیــد؟

1- نساء/141.

از  اعـم  کفـار  بـا  مـا  تعامـل 
و  سـامت  اقتصـادی،  تعامـل 
سیاسـی  فرهنگـی،  بهداشـت، 
و دیپلماتیـک دائـر مـدار یـک 
قاعـده کلـی اسـت و اختصـاص 

نـدارد. کرونـا  مسـئله  بـه 

قراردادهـای  ادلـه،  مطابـق 
حکومت اسـامی می بایسـت بر 
اسـاس مصلحـت باشـد و بدون 

نـدارد. مشـروعیت  آن 
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می گــردد. آنــان  تجــارت  افتــادن 
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه کفــار 
ــه  ــه ب ــا توج ــتند و ب ــان نیس ــل اطمین قاب
مطابــق  همچنیــن  و  موجــود  تجربیــات 
ــرار  ــراوان، عضــد و تکیــه ق ــه ف ــات و ادل آی
ایــن  آنــان جایــز نیســت در غیــر  دادن 
ــات و  ــای آی ــاس رهنموده ــر اس ــورت ب ص

ــد.  ــم ش ــرر خواهی ــار ض ــات، دچ روای

گمانه هایی پیرامون واکسن

موضوع شنایس خرید 
اصــل تهیــه واکســن، امــری ضــروری و 
یــک اصــل مســّلم اســت کــه لــزوم عقلــی و 
شــرعی دارد. بررســی خریــد در مقابــل تولیــد 
بــا لحــاظ مجموعــه  در شــرائط کنونــی 
اوصــاف مذکــور، عمــده بحــث در ایــن 

ــت.  ــه اس گمان
استانداردهای سالمیت

ــتانداردهای  ــاظ اس ــه لح ــن ب ــد واکس خری
ســامتی و پذیــرش مراحــل مختلــف تاییــد 
واکســن توســط کارشناســان داخلــی مــورد 
ــار  ــه عنــوان مثــال آث بررســی قــرار گیــرد. ب
ــر  ــر آن ب ــل تاثی ــن از قبی ــدت واکس بلندم
ــان ها از  ــل انس ــرث و نس ــدان و ح روان، اب
مــواردی اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار 

ــه  ــر این گون ــا اگ ــا متخاصــم هســتند و ی ی
نباشــند، دوســت نیــز بــه شــمار نمــی آینــد.
حــال بــر ایــن اســاس آیــا می تــوان از یــک 

دشــمن بــه دشــمن دیگــر پنــاه بــرد؟
پاســخ ایــن ســوال منــوط بــه مقایســه دول 
متخاصــم بــا یکدیگــر از حیــث آســیب زایی 
اســت، در صورتــی کــه احتمــال خطــر یکــی 
کمتــر از ســایرین باشــد، رجــوع بــه آن 

کشــور جایــز اســت.

دشمن انسی یا غیرانسی

از یــک ســو دشــمنی  در بحــران کرونــا 
ــه دشــمن  ــود دارد ک ــروس وج ــام وی ــه ن ب
ــر  ــوی دیگ ــت و از س ــه اس ــامت جامع س
واکســنی وجــود دارد کــه در اختیــار دشــمن 
ــه آن  ــم ب ــی ه ــوده و اطمینان ــا ب انســی م
ــژه آن کــه در گذشــته  ــه وی ــدارد. ب وجــود ن
نیــز تجربــه تلــخ خــون هــای آلــوده بــه ایــدز 
از کشــور فرانســه۱  وارد جامعــه اســامی 
شــده و بــه کشــور آســیب هایی رســانده 

اســت.
ٱجَتِنُبــوْا  »َو  طاغوت ســیتزی  نــگاه  اگــر 

1- در ســال های دهــه هشــتاد میــادی، شــرکت فرانســوی 

اســتفاده  بــرای  را  انعقــادی خــون  فاکتورهــای  مریــو 

بیمــاران هموفیلــی عــاوه بــر خــوِد کشــوِر فرانســه، 

ــن،  ــا، آرژانتی ــان، ایتالی ــه آلم ــه برخــی کشــورها از جمل ب

عربســتان، عــراق، ایــران و یونــان صــادر کــرد، کــه اغلــب 

خــون نمونــه هــای ارســالی بــه ایــران و فرانســه آلــوده بــه 

ویــروس HIV بــود. )BBC News فارســی. 2017-07-11.(؛ 

در ســال 1366 اولیــن مــورد از بیمــاران هموفیلــی کــه از 

طریــق فراورده هــای خونــی آلــوده بــه بیمــاری ایــدز مبتــا 

شــدند شناســایی شــد. )وبــگاه بانــک نشــریات ایــران 

برگرفتــه از روزنامــه اعتمــاد بــه تاریــخ یازدهــم آذر 1387، 

ــدل(. ــد قوی نویســنده: احم

ــای اطــاق  ــه معن ٱلّطاُغوَت«)نحــل-3۶( را ب
آن در نظــر بگیریــم، بایــد در همــه مصادیــق 
از هــر نــوع نزدیکــی بــه طاغــوت بپرهیزیــم 
داشــته  وجــود  اضطــراری  این کــه  مگــر 

باشــد.
بــر ایــن اســاس، گمــان مــی رود کــه اصــل، 
بــر نخریــدن و ترجیــح تولیــد داخــل اســت 
مگــر اضطــرار باشــد. و اضطــرار هــم بــه ایــن 
معناســت کــه تولیــد داخــل میســر نباشــد.

ــل  ــد داخ ــه تولی ــی ک ــرایط کنون ــا در ش ام
میســر بــوده و برتــری واکســن خارجــی 
ــن اســت  هــم محــرز نشــده، قدرمتیقــن ای
ــز نباشــد،  ــد واکســن خارجــی جای کــه خری
ــتاندارد  ــت اس ــاظ روش تس ــه لح ــه ب چراک
درازمــدت  آثــار  می بایســت  واکســن، 
دیــده  کثیــر،  جمعیت هــای  در  واکســن 
ــی  ــورهای خارج ــه کش ــال آن ک ــود، ح بش
ــن  ــه ای ــوز ب ــز هن ــن نی ــده واکس تولیدکنن

آثــار دســت نیافته انــد.
ــه  ــال این ک ــوق، احتم ــب ف ــر مطل ــزون ب اف
ــا  کشــورهای متخاصــم، دوزهــای خــاص ی
ــا  ــون و خط ــت آزم ــی را جه ــرائط خاص ش

بــر جامعــه انســانی مــا بــه عنــوان موضــوع 
ــز وجــود دارد.  ــد نی ــرار بدهن آزمایــش ق

کشــورهای  بــه  نســبت 
هدنــه،  حــال  در  غیرمتخاصم)کشــورهای 
نــه در جنــگ و نــه در صلــح( نیــز اطمینــان 
کافــی وجــود نــدارد. زیــرا ایــن کشــورها نیــز 
ــگاه تجــاری داشــته،  ــوع فعالیت هــا ن ــه ن ب
ــد  ــار تجــاری  واکســن را در نظــر می گیرن آث
و در ایــن صــورت ممکــن اســت ارزآوری 
گیــرد.  قــرار  آنــان  فعالیت هــای  مــاک 
ــه  ــورها ب ــته کش ــن دس ــه ای ــن توج بنابرای
ــاظ  ــه لح ــز ب ــود نی ــتریان خ ــامت مش س
ــری از  ــودتر و جلوگی ــارت پرس ارزآوری، تج
کاهــش اعتبــار شــرکت در میــان مشــتریان 
ــادن ســامت  ــر افت ــه خط ــه ب اســت، چراک
جامعــه هــدف آنــان، موجــب بــه خطــر 

حکومت اسـامی موظف اسـت 
تمـام نیازهـا و امکانـات جامعه 
را متناسـب بـا فرهنـگ، تولیـد 
ملـی و راهبـرد تعییـن شـده از 
سـوی ولـی جامعه سـامان دهی 

کند

بـر  اصـل،  کـه  مـی رود  گمـان 
نخریـدن و ترجیـح تولیـد داخل 

اسـت مگـر اضطـرار باشـد.

کفـار قابـل اطمینـان نیسـتند و 
بـا توجه بـه تجربیـات موجود و 
همچنیـن مطابـق آیـات و ادلـه 
فـراوان، عضد و تکیـه قرار دادن 

آنـان جایـز نیسـت در غیـر ایـن 
صـورت بـر اسـاس رهنمودهـای 
ضـرر  دچـار  روایـات،  و  آیـات 

خواهیـم شـد. 

امـری  واکسـن،  تهیـه  اصـل 
مسـّلم  اصـل  یـک  و  ضـروری 
اسـت کـه لـزوم عقلی و شـرعی 

دارد. 
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ــه  ــق توســعه جامع ــذاری جهــت تحق ریل گ
بــرای اهــداف الهــی و تقویــت همــه شــئون 
متعــال  بندگــی خداونــد  بــرای  جامعــه 

اســت.
 تاثرات بلند مدت عدم تولبد

ــن  ــد واکس ــدم تولی ــدت ع ــرات بلندم تاثی

داخلــی و بی توجهــی بــه فراهــم کــردن 
زیرســاخت های آن کــه ممکــن اســت در 
آینــده، کشــور اســامی را بــا مخاطــرات 

ــد. ــه کن ــدی مواج ج

ریسک پذیری
بهداشــتی،  هزینه هــای  و  ریســک پذیری 

گیــرد.
امــاکن پنــاه بــردن از یــک دشــمن بــه دشــمین 

دیگــر
ایــن موضــوع،  نفــی مطلــق  در صــورت 
متخاصــم  کشــورهای  از  واکســن  خریــد 
بــه کلــی جایــز نیســت، البتــه موضــوع 
ــا و  ــر از ســایر تجارت ه ــد واکســن، غی خری
ــت  ــروش نف ــد و ف ــل خری ــات از قبی معام
اســت، زیــرا در مــورد واکســن، بحــث جــان 
انســان ها و افــراد جامعــه اســامی در میــان 
اســت. در ســایر معامــات در حوزه هــای 
غیــر مربــوط بــه ســامت جامعــه مســلمین، 
نهایتــًا خســارات اقتصــادی و غیــره مطــرح 
بــر خــاف حــوزه ســامت کــه  اســت، 
ــده  ــا جــان انســان ها در هــم تنی مســئله ب

اســت.
در امــور فنــی و تکنولــوژی نیــز جامعــه 
ــتی  ــع باالدس اســامی می بایســت در صنای
ــام  ــرمایه گذاری الزم را انج ــاختی س و زیرس

دهــد تــا در بلندمــدت دچــار وابســتگی بــه 
بیگانــگان نشــود، بــه ویــژه آن کــه پیشــرفت 

در ایــن امــور نیازمنــد زمــان طوالنــی اســت 
و دســتیابی بــه ایــن اهــداف در کوتــاه 

ــق نخواهــد شــد.  مــدت محق
امــوری از قبیــل کنتــرل جمعیــت نیــز 
محتــاج برنامــه ریــزی بلندمــدت مــی باشــد 
و بــرای حفــظ شــتاب فعلــی در توســعه 
ــای  ــره در دهه ه ــادی و غی ــی، اقتص سیاس
آینــده، نیــاز بــه چشــم اندازی از اکنــون 

می باشــد.
ــد موضوعــات  ــز همانن موضــوع واکســن نی
ــزی و چشــم انداز  ــه ری ــه برنام ــاز ب ــوق نی ف
ــدت و در  ــاه م ــا در کوت ــدت دارد. ام بلندم
صــورت اضطــرار همان گونــه کــه ذکــر شــد، 
ــکام  ــه اح ــد ب ــاوت اســت و بای بحــث متف
میتــه  اکل  ماننــد  کــرد.  رجــوع  مضطــر 
احتمــال  اگرچــه  کــه  اضطــرار  حــال  در 
مســمومیت و بیمــاری درآن وجــود دارد، 
قطعــی  مــرگ  از  فــرار  جهــت  بــه  امــا 
می تــوان بــه آن روی آورد و ضــرر احتمالــی 

ــد. ــان خری ــه ج آن را ب
بنابرایــن یکــی از وظایــف حکومت اســامی 

حکومـت  وظایـف  از  یکـی 
جهـت  ریل گـذاری  اسـامی 
بـرای  جامعـه  توسـعه  تحقـق 
همـه  تقویـت  و  الهـی  اهـداف 
بندگـی  بـرای  جامعـه  شـئون 

اسـت. متعـال  خداونـد 
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اقتصــادی، سیاســی، بهداشــتی، توطئــه 
ــت مســلمان  ــه مل کشــورهای خارجــی علی
و نیــز بــه ایــن لحــاظ کــه اگــر بــرای تولیــد 
واکســن داخلــی ریل گــذاری نشــود، ممکــن 
اســت تکیــه بــه واکســن خارجــی در آینــده 
باعــث ســلطه کشــورهای متخاصــم بــر 
جامعــه اســامی گــردد. می تــوان گفــت 
بــودن  قــدر متیقــن در این جــا مشــتبه 
موضــوع و در نتیجــه حکــم بــه توقــف 
»اْلُوُقــوفُ   روایــت  اســتناد  بــه  اســت، 
ــي  ــاِم2   ِف ــَن ااِلْقِتَح ــٌر ِم ــْبَهِة َخْي ــَد الشُّ ِعْن
عنــوان  اگــر  مســلمًا  چراکــه  اْلَهَلَكــة«3. 
ضــرر صــدق نکنــد، اواًل در این جــا احــراز 
مصلحــت نمی کنیــم، ثانیــًا احــراز ضــرر 
ــًا احتمــال ضــرر وجــود دارد  می کنیــم، ثالث
ــوع  ــه موض ــت ک ــن اس ــل ای ــًا حداق و رابع
مشــکوک اســت و در صــورت شــک، الزم 
اســت توقــف کــرده و ادلــه احتیــاط را جاری 
کنیــم، یعنــی در واقــع مجــوز خرید واکســن 
ــی  ــه ط ــدی ک ــدارد. رون ــود ن ــی وج خارج
ایــن چهــل ســال انقــاب شــاهد آن بودیــم 
ــول  ــه در ط ــی ک ــوع قراردادهای ــز مجم و نی
ــن  ــد همی ــته ایم، موی ــار داش ــا کف ــخ ب تاری

ــت.  ــب اس مطل
ــه ضــرر  ــه ب ــا ک ــن قرارداده ــارز ای ــه ب نمون
جامعــه مســلمین بــوده، قراردادهــای نفتــی 

اســت. 
بــه اعتقــاد مــا مســئولینی کــه قصد قــرارداد 
بســتن بــا کفــار را دارنــد، بایــد یــک دوره ای 
تحــت عنــوان روان شناســی کفــار و بــه طــور 

کلــی روش شناســی قراردادنویســی بــا آنــان 
را طــی کننــد. حتــی شایســته اســت بــرای 

2- »االقتحــام«: هــو الرمــي مــن غيــر روّيــة، يقــال: اقتحــم 

اإلنســان األمــر العظيــم، أي رمــى بنفســه فيــه مــن غيــر 

روّيــة و تثّبــت. انظــر: النهايــة، ج 4، ص 18) قحــم(.

3- كلينــى، محمــد بــن يعقــوب، كافــي )ط - دار الحديــث( 

ج 1 ؛ ص123- قــم، چــاپ اول، ق 142۹.

بنابرایــن کمتریــن اقدامــی کــه موجــب 
ــود.  ــرک ش ــد ت ــد، بای ــار باش ــت کف تقوی

آری اگــر تقویــت کفــار، تقویــت مســلمانان 
ــال داشــته باشــد، در تزاحــم  ــه دنب ــز ب را نی
ــت آن هــا،  ــت مســلمانان و تقوی ــن تقوی بی
باالتــری  جایــگاه  از  مســلمانان  تقویــت 
برخــوردار اســت. ولــی اگــر فــرض کنیــم کــه 
تقویــت کفــار هیــچ ضــرر یــا ســودی بــرای 
ــن  ــورت چنی ــن ص ــدارد، در ای ــلمانان ن مس

ــود.  ــًا اســامی نخواهــد ب ــراردادی قطع ق
دواگنه سالمت و تقویت تولید داخل

در دوگانــه میــان ســامت جامعــه و تقویت 
ــر تقــدم کــدام یــک  تولیــد داخــل، اصــل ب
می باشــد؟ اگــر ایــن دو امــر را فــی نفســه در 
نظــر بگیریــم، تولیــد داخــل مقــدم خواهــد 
بــود، مگــر بــرای خریــد واکســن عنــوان 
ــوان  ــن عن ــد. ای ــته باش ــود داش ــوی وج ثان
ــدم دسترســی  ــل ع ــد از قبی ــوی می توان ثان
ــی الزم  ــع مال ــود مناب ــوژی، کمب ــه تکنول ب

ــذاری و... باشــد. ــرای ســرمایه گ ب
ــن  ــن ای ــی واکس ــد داخل ــدم تولی ــت تق عل
جملــه  از  متعــددی  منافــع  کــه  اســت 
ــلطه  ــی س ــاد اشــتغال و نف اقتصــادی، ایج
سیاســی و فرهنگــی بیگانــگان را در پــی 
دارد و چــه بســا موجــب تســلط مســلمین 

ــردد. ــز می گ ــار نی ــر کف ب
نکتــه  حائــز اهمیــت در ایــن مبحــث ایــن 
روش هــای  ســامت افزایِی  کــه  اســت 
خارجــی، در حــال حاضــر ثابــت نشــده فلــذا 
ترجیحــی بــر روش هــای داخلــی نــدارد، چــه 
ــن  ــد واکس ــت روش تولی ــن اس ــا ممک بس
ســامت  دارای  و  مطمئن تــر  داخلــی 
ــورت  ــن ص ــًا در ای ــد و طبع ــتری باش بیش

تولیــد واکســن داخلــی ارجحیــت دارد.
ــودن  ــاال ب ــه در صــورت ب ــر آن ک ــه دیگ نکت
ریســک پذیری واکســن خارجــی، بــه لحــاظ 

ْعَمــاِل، َفَقــاَل:  َشــْيٌخ َكِبيــٌر َو َأنَّ اْلِغْلَمــاَن اَل َيُفــوَن ِباأْلَ

ْعَلــُم َمــْن َأَشــاَر َعَلْيــَك ِبَهــَذا َأَشــاَر  ــي أَلَ َهْيَهــاَت َأْيَهــاَت ِإنِّ

َعَلْيــَك ِبَهــَذا ُموَســى ْبــُن َجْعَفــٍر، ُقْلــُت: َمــا ِلــي َو ِلُموَســى 

ــُن  ــْو اَل ُحْس ــِه َل ــَو اللَّ ــَك َف ــَذا َعْن ــاَل: َدْع َه ــٍر! َفَق ــِن َجْعَف ْب

ُصْحَبِتــَك َلَقَتْلُتَك.)رجــال الكشــي - إختيــار معرفــة الرجــال، 

ــص، ص: 441(. الن

امنیتــی، اقتصــادی و فرهنگــی تولیــد داخل 
نســبت بــه واکســن خارجــی را بایســتی 
ــال  ــوان مث ــه عن ــرار داد. ب ــه ق ــورد توج م
در اغلــب مــوارد تولیــد نســبت بــه واردات، 
هزینــه کمتــری دارد، امــا گاهــی واردات 
هزینــه کمتــری دارد، حــال اگــر واردات 
ــته  ــری داش ــه کمت ــی هزین ــن خارج واکس
ــه  ــه صرف ــر واردات آن ب ــدو نظ ــد، در ب باش
اقتصــادی جامعــه اســامی اســت، امــا بایــد 
توجــه داشــت کــه ایــن نــوع واردات ممکــن 
ــر مســلمین،  ــار ب اســت موجــب ســلطه کف
ــان و دیگــر  ــی آن کاهــش عــزت و غــرور مل
ــذا  آثــار ســوء فرهنگــی و سیاســی گــردد، ل
ــع اقتصــادی ضــروری اســت  ــار مناف در کن
ــرار  ــه ق ــورد توج ــز م ــا را نی ــایر مولفه ه س

داد.
اعتاد به کفار

ــک  ــد دو روی ی ــار می توان ــه کف ــاد ب اعتم
ــه  ــاد ب ــه اعتم ــی ک ــه میزان ــد؛ ب ســکه باش
کفــار، ممکــن اســت موجــب تضعیــف 
نظــام داخــل بشــود، بــه همــان نســبت 
کفــر  نظــام  تقویــت  موجــب  می توانــد 
صفــوان  بــه  علیه الســام  امــام  باشــد. 
ــدازه ای  ــه ان ــط ب ــر فق ــد اگ ــال فرمودن جم
ــرود و  ــارون( ب ــه او)ه ــی ک ــوش باش دل خ
ــود او  ــرار و خ ــت او برق ــا حکوم ــردد ت برگ
زنــده باشــد تــا تــو کرایــه ات را بگیــری، بــه 
ــم او می شــوی.۱  همیــن مقــدار شــریک ظل

ــَواَن  ــي َصْف َثِن ــاَل َحدَّ ــاٍل، َق ــِن َفضَّ ــيِّ ْب ــُن َعِل ــُن ْب 1- اْلَحَس

ــِن  ــي اْلَحَس ــى َأِب ــُت َعَل ــاَل:، َدَخْل ــاُل، َق ــَراَن اْلَجمَّ ــُن ِمْه ْب

ــَك َحَســٌن  ــَواُن ُكلُّ َشــيْ ٍء ِمْن ــا َصْف ــي: َي ــاَل ِل ِل )ع( َفَق وَّ اأْلَ

ــَداَك َأيُّ  ــُت ِف ــُت ُجِعْل ــدًا! ُقْل ــْيئًا َواِح ــَا َش ــا َخ ــٌل َم َجِمي

ــي  ــِل َيْعِن ُج ــَذا الرَّ ــْن َه ــَك ِم ــَراُؤَك ِجَماَل ــاَل ِإْك ــيْ ٍء َق َش

ــِه َمــا َأْكَرْيُتــُه َأَشــرًا َو اَل َبَطــرًا َو اَل ِلَصْيــٍد  َهــاُروَن ُقْلــُت: َو اللَّ

ــَق  ــي َطرِي ــِق َيْعِن رِي ــَذا الطَّ ــِه ِلَه ــي ُأْكرِي ــِو، َو َلِكنِّ ْه َو اَل ِللَّ

ــي،  ــُه ِغْلَماِن ــْن َأْنِصــُب َمَع ُه ِبَنْفِســي َو َلِك ــَوالَّ ــَة، َو اَل َأَت َمكَّ

ــُت: ــمْ  ُقْل ــَراُؤَك  َعَلْيِه ــعُ  ِك ــَوانُ  َأ َيَق ــا َصْف ــي: َي ــاَل ِل َفَق

ــْم  ــبُّ َبَقاَءُه ــي: َأ ُتِح ــاَل ِل ــاَل: َفَق ــَداَك، َق ــُت ِف ــْم ُجِعْل َنَع

ــبَّ  ــْن َأَح ــاَل: َفَم ــْم، َق ــُت َنَع ــَراُؤَك ُقْل ــُرجَ   ِك ــى َيْخ َحتَّ

ــاَر،  ــْم َكاَن َوَرَد النَّ ــْن َكاَن ِمْنُه ــْم َو َم ــَو ِمْنُه ــْم َفُه َبَقاَءُه

َقــاَل َصْفــَواُن َفَذَهْبــُت َو ِبْعــُت ِجَماِلــي َعــْن آِخرَِهــا، َفَبَلــَغ 

َذِلــَك ِإَلــى َهــاُروَن، َفَدَعاِنــي َفَقــاَل ِلــي َيــا َصْفــَواُن َبَلَغِنــي 

ــا  ــُت: َأَن ــَم ُقْل ــاَل: ِل ــْم، َفَق ــُت: َنَع ــَك ُقْل ــَت ِجَماَل ــَك ِبْع َأنَّ

موجـب  کـه  اقدامـی  کمتریـن 
تقویـت کفـار باشـد، بایـد تـرک 

شـود.



تولید یا خرید؛ بررسی تزاحمات حاکمیتی در تهیه واکسن
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دشــمن شناســی بهتــر، نظــام آموزشــی مــا 
بخشــی از ایــن قراردادهــا و خســارات آن را 

در متــن متــون درســی بیاورنــد. 
باتوجــه بــه شــرایط موجــود می تــوان نتیجه 
ــون  ــم اکن ــامی ه ــور اس ــه کش ــت ک گرف
در یــک شــرائط تخاصمــی قــرار دارد. حــال 
بعضــی کشــورهای دنیــا در تقابل محســوس 
و برخــی در تقابــل نامحســوس هســتند، 
البتــه دســته ســومی هــم وجــود دارنــد 
ــورهای  ــل کش ــتند، مث ــل نیس ــه در تقاب ک
ــا  ــه ب ــا و... ک ــا، کوب ــراق، ونزوئ ســوریه، ع

ــد. ــع مشــترک دارن ــا مناف کشــور م
اثربخیش واکسن

بــر فــرض کــه اشــکاالت مذکــور پیــش 
نیایــد و از آن هــا چشــم پوشــی شــود، 
بایــد اثربخشــی واکســن مــورد بررســی قــرار 

ــرد.  گی
مبحثــی کــه ذیــل ایــن گمانــه قابــل بحــث 
اســت، ایــن اســت کــه اگــر در داخــل امــکان 
تولیــد واکســن وجــود نداشــته باشــد، امــا 
ــد،  ــته باش ــود داش ــداوای آن وج ــکان م ام
ــه  ــن صــورت پیشــگیری از بیمــاری ب در ای
ــت و  ــدم اس ــی مق ــن خارج ــطه واکس واس
ــه  ــه واســطه مــداوا ب ــا درمــان بیمــاری ب ی

روش هــای داخلــی و بومــی؟ چراکــه اصــل 
ــر از  ــگیری بهت ــه پیش ــت ک ــن اس ــی ای اول

درمــان اســت.
دارای  خارجــی  واکســن  خریــد  اگــر 
یــا  سیاســی  هنگفــت  هزینه هــای 
اقتصــادی باشــد و یــا موجــب تســلط کفــار 
بــر مســلمین گــردد، می تــوان گفــت مــداوا 
مقــدم اســت نــه پیشــگیری، چراکــه اصــل 
تقــدم پیشــگیری بــر درمــان، قاعــده عقلــی 
ــر  ــزل و تخلف ناپذی ــی من ــا وح ــلم و ی مس
نیســت. در واقــع در صورتــی دفــع بــر رفــع 
مقــدم اســت کــه شــرایط آن موجــود باشــد.

و  جهانــی  بهداشــت  ســازمان 
ارایــه  الگوهــای  بــه  اطمینــان 

شده

ســامتی  اســتانداردهای  و  توصیه هــا 
میــزان  بهداشــت جهانــی چــه  ســازمان 
می توانــد بــه لحــاظ فقهــی و بــه لحــاظ 
قابــل  بهداشــت(  علمی)فلســفه  فلســفه 

تکیــه باشــد؟ 
آیــا الگوهــای ثابــت ســازمان بهداشــت 
شــرایط  و  مکان هــا  همــه  در  جهانــی 
کرونــا  مهــار  بــرای  زیســتی  مختلــف 

دارد؟ را  الزم  اثربخشــی 
آیــا ممکــن اســت توصیه هــای ســازمان 
بهداشــت جهانــی در راســتای جهانی ســازی 
و منســجم کــردن دهکــده جهانــی مــد 
نظــر کفــار باشــد؟ در ایــن صــورت موظــف 
هســتیم از ورود بــه ایــن عرصــه پرهیــز 
کنیــم. چــه بســا الگوهــای ثابــت ســازمان 
ــردم  ــه م ــا و در هم ــر دنی ــی در سراس جهان
بــا تفــاوت هــای ژنتیکــی بســیار، بــه نحــو 

ــد. ــا نباش ــران کرون ــع بح ــت راف یکنواخ
ــه  ــت ب ــا می بایس ــا و توصیه ه ــن الگوه ای
لحــاظ فقهــی و علمی)فلســفه بهداشــت( 
مــورد واکاوی واقــع شــود و اثربخشــی آن از 
منظــر بهداشــتی مــورد بررســی قــرار گــردد.
بــه ویــژه آن کــه کشــورهای ســلطه گــر کــه 
بــر ایــن ســازمان هــای جهانــی نیــز تســلط 

اگر خرید واکسـن خارجی دارای 
هزینه هـای هنگفـت سیاسـی یا 
موجـب  یـا  و  باشـد  اقتصـادی 
تسـلط کفار بـر مسـلمین گردد، 
مقـدم  مـداوا  گفـت  می تـوان 

اسـت نـه پیشـگیری.



مجموعه گفتارهای اساتید
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جمــع بنــدی مــا ایــن اســت کــه بــا توجــه 
ــد واکســن،  ــرای تولی ــت داخــل ب ــه ظرفی ب
ــدم  ــلمین، ع ــه مس ــر جامع ــار ب ــبیل کف س
ــدق  ــه ص ــال و بلک ــت، احتم ــراز مصلح اح
عنــوان ضــرر، خریــد واکســن خریــد خارجــی 

ــدارد. مجــوزی ن
باتوجــه بــه قیــد اضطــرار در بحــث مذکــور و 
اخبــار رســمی منتشرشــده پیرامــون واکســن 
داخلــی کرونــا کــه تابــه حــال چنــد مرتبــه 
تولیــد انبــوه آن بــه تاخیــر افتــاده اســت و 
کمــاکان نیــز امــکان تاخیــر وجــود دارد، 
ــه،  ــات روزان ــش تلف ــه افزای ــه ب ــز باتوج نی
فشــار افــکار عمومــی و بحــث امــکان پنــاه 
بــردن از یــک دشــمن بــه دشــمن دیگــر، آیــا 

امــکان جــواز خریــد واکســن خریــد واکســن 
خارجــی وجــود دارد؟ 

میــزان  می بایســت  فــوق  شــرایط  در 
ــی  ــرف یعن ــر دو ط ــی ه ــارات احتمال خس
ــان  ــه ج ــی و ب ــد واکســن خارج ــدم خری ع
ــان  ــا زم ــات ت ــی تلف ــد افزایش ــدن رون خری
کوتــاه  داخلی)خســارت  واکســن  تولیــد 
مــدت( و یــا خریــدن واکســن خارجــی 

و متحمــل شــدن خســارات بلندمــدت را 
بررســی نمــود.

ــدت  ــی خســارات بلندم ــزان احتمال ــر می اگ
احتمالــی  میــزان  از  خارجــی  واکســن 
خســارات کوتــاه مــدت تــا زمــان تولیــد 
واکســن داخلــی بیشــتر باشــد، قطعــا عقــل 
می گویــد خریــد واکســن خارجــی در چنیــن 
شــرایطی صحیــح نیســت و می بایســت بــر 
مراقبت هــا، تقویــت رونــد درمانــی بــرای 
کاهــش میــزان مــرگ و میــر و رعایــت 
بهداشــتی  دســتورالعمل های  دقیق تــر 

در جایــگاه متهــم اســت۱، حــال چگونــه مــا 
می توانیــم بــرای خریــد واکســن بــه چنیــن 

ــم؟ ــدا کنی ــان پی ــرکتی اطمین ش
مخاطــرات  احتمــال  باوجــود  بنابرایــن 
فــراوان و عــدم احــراز مصلحــت، چنیــن 
قراردادهایــی مشــروعیت پیــدا نمی کنــد. 
ــد  ــا می توان ــه در این ج ــری ک ــال دیگ احتم
مطــرح باشــد تشــبه بــه کفــار در نــوع 
ــات از  ــداوا هســت. در روای ــگیری و م پیش
تشــبه غذایــی بــه کفــار نهــی شــده اســت2 
تســری  احتمــال  بتــوان  شــاید  حــال   ،
ــان،  ــگیری، درم ــوع پیش ــی را در ن ــن نه ای
اســتفاده از دارو و واکســن فــرض نمــود. 
ــده  ــذای تولیدش ــه غ ــه ک ــی همان گون یعن
بــه دســت کافــر آثــار وضعــی دارد و بــا 
ــن  ــک موم ــه دســت ی ــده ب ــذای تولیدش غ
و مســلمان متفــاوت اســت، در بحــث دارو 
و واکســن نیــز شــاید بتــوان ایــن آثــار 

ــرد. ــرض ک ــی را ف وضع
ــی  ــی از برخ ــار وضع ــن آث ــر همی ــه خاط ب
عرفــا مثــل حــاج آقــا فخــر تهرانی)یکــی از 
عرفــای جلیــل القــدر قــم( نقــل شــده اســت 
کــه ایشــان حتــی در تهیــه نــان روزانــه 
خــود، ســعی داشــتند آن را از مومنیــن 

ــد. ــه کنن تهی

خریــد  جــواز  عــدم  یــا  جــواز 
واکسن خارجی

1- شــرکت فایــزر از ســال 2000 میــادی تاکنــون بــا بیــش 

از چهــار میلیــارد و712 میلیــون دالر جریمــه روبــه رو 

ــی  ــرکتی انگلیس ــه ش ــترازنکا ک ــرکت آس ــت. ش ــده اس ش

اســت نیــز تخلفــات متعــددی در پرونــده کاری خــود دارد 

ــرای  ــی ب ــف داروی ــورد تخل ــون 21 م ــال 2000 تاکن و از س

ایــن شــرکت ثبــت شــده کــه مجمــوع جریمــه هــای آن از 

ایــن بابــت بــه بیــش از یــک میلیــارد و 140 میلیــون دالر 

مــی رســد. گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس، شــماره 

ــار: 13۹۹/11/08. ــخ انتش ــل: 17382، تاری مسلس

ــلَّ  ــزَّ َو َج ــُه َع ــى اللَّ ــاَل: َأْوَح ــِه ع َق ــِد اللَّ ــي َعْب ــْن َأِب 2- َع

ــاَس  ــوا ِلَب ــْل ِلْلُمْؤِمِنيــَن اَل َتْلَبُس ــِه ُق ــْن َأْنِبَياِئ ــيٍّ ِم ــى َنِب ِإَل

َأْعَداِئــي َو اَل َتْطَعُمــوا َطَعــامَ  َأْعَداِئــي  َو اَل َتْســُلُكوا َمَســاِلَك 

علــل  َأْعَداِئــي.  ُهــْم  َكَمــا  َأْعَداِئــي  َفَتُكوُنــوا  َأْعَداِئــي 

الشــرائع ؛ ج 2 ؛ ص348، نیــز بــا اندکــی تغییــر در: عيــون 

ــام، ج 2، ص: 23. ــه الس ــا علي ــار الرض أخب

دارنــد، همــواره بــه جهــت نفــوذ ســلطه خود، 
از قوانیــن علمــی نیــز ســوء اســتفاده کــرده 
و بعضــًا جهــت پیشــبرد مقاصــد اســتعماری 
خــود، مطالــب غیــر علمــی را تحــت عنــوان 

علــم بــه دنیــا دیکتــه می کننــد.
ــن  ــی ای ــی و بوم ــق، علم ــی دقی ــا بررس ام

الگوهــا و تولیــد واکســن در داخــل، عــاوه 
مثبــت  اثــر  و  اشــتغال زایی  ایجــاد  بــر 
کشــور،  بــرای  ارزآوری  مثــل  اقتصــادی 
ــزت  ــتقال و ع ــدرت، اس ــد ق ــب تولی موج
ــران  ــرفت های ای ــد پیش ــود. مانن ــز می ش نی
ــی  ــه در پ ــکی ک ــی و موش ــه نظام در زمین
ــی  ــی و صنعت ــه علم ــی وقف ــای ب تاش ه
طــی چنــد دهــه، ضمــن تبدیــل کشــور بــه 
ــی،  ــی و امنیت ــی، سیاس ــدرت نظام ــک ق ی
ــزت  ــاس ع ــادی و احس ــت اقتص ــار مثب آث
ملــی را نیــز بــه ارمغــان آورده اســت. چراکــه 
ایــران از طریــق فــروش تســلیحات بــه 
کشــورهای دوســت و همســایه می توانــد 
بــه دو هــدف مهــم دســت یابــد؛ یکــی 
تجــاوز  برابــر  در  دفاعــی  ســپر  تقویــت 
کشــورهای متخاصــم همچــون امریــکا و 
رژیــم غاصــب و منکــوب کــردن آنــان در 
ــب  ــری کس ــران و دیگ ــای ای ــرون مرزه بی

منافــع اقتصــادی.
ــوان  ــر برت ــز اگ ــن نی ــد واکس ــورد تولی در م
داخلــی تکیــه شــود و بــه خودکفایــی دســت 
یابیــم، می توانیــم در ســطح منطقــه تولیــد 

قــدرت و ثــروت داشــته باشــیم.
بــه  نکتــه مهــم دیگــر عــدم اطمینــان 
اســت،  واکســن  کننــده  تولیــد  شــرکت 
ــور  ــرکتی در کش ــک ش ــال ی ــوان مث ــه عن ب
ــه ســامت  ــت آســیب رســاندن ب خــود، باب
ــارد دالر جریمــه شــده و  مــردم، چهــار میلی

داخـل  ظرفیـت  بـه  توجـه  بـا 
سـبیل  واکسـن،  تولیـد  بـرای 
کفـار بـر جامعه مسـلمین، عدم 
و  احتمـال  مصلحـت،  احـراز 
بلکـه صـدق عنـوان ضـرر، خرید 
واکسـن خریـد خارجـی مجوزی 

نـدارد.

سـازمان  ثابـت  الگوهـای  آیـا 
همـه  در  جهانـی  بهداشـت 
مختلـف  شـرایط  و  مکان هـا 
کرونـا  مهـار  بـرای  زیسـتی 

دارد؟ را  الزم  اثربخشـی 
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بایــد اصــل »نفــی ســبیل«2  و توســعه 
ــن  ــا ٱســَتَطعُتم مِّ ــم مَّ وْا َلُه ــدُّ قــدرت »َو َأِع
ٍة«3 مقــدم بــر ســایر مــوارد باشــد. البتــه  ُقــوَّ
ــای قــدرت نظامــی  ــه معن ــه فقــط ب ــن ن ای
کــه قــدرت سیاســی، اقتصــادی، و فرهنگــی 

نیــز بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد.
ــت  ــه، اولوی ــد فقهی ــان قواع ــارض می در تع
بــا آن اســت کــه موضــوع آن محقــق گــردد و 
عمــده بحــث بــه موضــوع و موضوع شناســی 

بازمی گــردد.
قواعــدی همچــون الضــرر، قاعــده نفــی 
ســبیل و... روشــن اســت و تطبیــق موضــوع 
ــد واکســن  ــا خری ــال آی ــوان مث ــه عن ــه ب ک
ســبیل زا هســت یــا خیــر، ایــن از حیطــه کار 
فقیــه خــارج اســت. بنابرایــن بحث اساســی 
موضوع شناســی  روش  و  موضوع شناســی 

اســت.
ــی  ــاف برخ ــر خ ــن ب ــد واکس ــئله خری مس
ــی  ــد کار کارشناس ــر نیازمن ــات دیگ موضوع
ــل  ــات مث ــی موضوع ــت، برخ ــق اس و دقی
نجاســت و پاکــی لباســی کــه به خــون آلوده 
شــده، نیامنــد نــگاه کارشناســی نیســت، 
بلکــه عرفــی اســت. اگــر لباســی به قطــره ای 
خــون آلــوده شــود و بعــد از طهــارت، رنــگ 
خــون بــه آن باقــی باشــد، ایــن از نظــر عرف 
ــاک  ــرعًا پ ــد و ش ــمار نمی آی ــه ش ــون ب خ
ــا نــگاه  اســت، اگرچــه بــه دقــت عقلــی و ب
میکروســکوپی شــاید ســلول های خونــی 

ــِبيًا  ــَن َس ــی ٱلُمؤِمِني ــَن َعَل ــُه ِللكاِفرِي ــَل ٱللَّ ــن َيجَع 2- َو َل

ــاء/١٤١(. )نس

3- انفال/60.

نمی دهــد. امــا مفاهیــم قرآنــی گوشــزد 
کــرده اســت کــه بــرای شــما دشــمنی آشــکار 
وجــود دارد و بایــد همیشــه از آن بــر حــذر 

ــٌن«۱. ِبي ــُدوٌّ مُّ ــم َع ــُهۥ َلُك ــید »ِإنَّ باش
ــدم  ــا ع ــد ی ــرار، خری ــدم اضط ــرض ع در ف
یــا  مزایــا  مجموعــه ای  واکســن،  خریــد 
مضــاری دارد، ســازوکار و قواعــد فقهیــه در 

ــت؟ ــو اس ــه نح ــه چ ــورت ب ــن ص ای
ســازوکار ایــن فرض همــان موضوع شناســی 
ــی  ــواع آن اســت. موضوع شناســی گاه و ان
بــه نحــو جزئی نگــری و تجربــه و گاهــی 
ــو بررســی اوصــاف موضــوع اســت؛  ــه نح ب
ــد  ــم خری ــرض می کنی ــال ف ــوان مث ــه عن ب
واکســن از پنــج جنبــه ضــرر و از دو جهــت 
تولیــد  دیگــر  طرفــی  از  امــا  دارد،  نفــع 
پنــج ضــرر  از  اگرچــه  داخلــی،  واکســن 
دارد، امــا از ده جنبــه منفعــت دارد مثــل 
ــتغال،  ــد اش ــروج ارز، تولی ــری از خ جلوگی
ــره،  ــی و غی ــعه سیاس ــدرت، توس ــد ق تولی
درایــن صــورت می بایســت مجمــوع کســر و 

ــت. ــر گرف ــاف را درنظ ــار اوص انکس
ــن کســر و انکســار اوصــاف  در ماحظــه ای

1- بقره: 168 و 208 و آیات دیگر.

ــزود. اف
ایمنی زایــی  و  اثربخشــی  بــه  اگــر  امــا 
وجــود  الزم  اطمینــان  خارجــی  واکســن 
بــرای جامعــه  باشــد و خطــری  داشــته 
اســامی نداشــته باشــد یــا میــزان خطــرات 
احتمالــی آن کمتــر از میــزان تلفــات تــا 
ــد و از  ــی باش ــن داخل ــد واکس ــان تولی زم
ــد  ــرح باشــد، خری ــرار هــم مط ــی اضط طرف
چراکــه  اســت،  جایــز  خارجــی  واکســن 
عنــوان اضطــرار ســایر عناویــن از قبیــل 
رفــع  را  فرهنگــی  و  اقتصــادی  عناویــن 

 . می کنــد
ــد  بنابرایــن حکــم جــواز و عــدم جــواز خری
واکســن خارجــی بســتگی بــه ایــن دارد کــه 
اواًل آیــا عنــوان اضطــرار رافــع ســایر عناویــن 
ــد  ــا خری ــا ب ــًا آی ــر؟ و ثانی ــا خی ــت ی هس
واکســن خارجــی اطمینــان بــه کاهــش 
خســارات احتمالــی وجــود دارد یــا خیــر؟ در 
شــرایط برابــر نیــز می بایســت توقــف نمــود.
و  اقتصــادی  منافــع  میــان  تزاحــم  در 
ســامت مــردم قطعــا حفــظ ســامت مــردم 
اولویــت دارد، مگــر خســارات اقتصــادی بــه 
ــام  ــال نظ ــب اخت ــه موج ــد ک ــدی باش ح

ــردد. گ
ــه  ــمن ب ــک دش ــردن از ی ــاه ب ــورد پن در م
دشــمن دیگــر، بایــد جوانــب مختلــف را 
را  الزم  اطمینان هــای  و  نمــود  بررســی 
ــی از  ــمن انس ــا دش ــه بس ــرد، چ ــب ک کس
ــه  ــد. ب ــر باش ــی خطرناک ت ــمن ویروس دش
انســی می توانــد  عنــوان مثــال دشــمن 
بــا دســتکاری ژنتیکــی ویــروس موجــب 
تلفــات بیشــتر در جامعــه مســلمین بشــود 
ــک  ــرور بیولوژی ــه ت ــی دســت ب ــه عبارت و ب

ــد. بزن
شــیاطین انســی کــه جریــان طاغــوت را 
کرده انــد،  تمدن ســازی  و  نظام ســازی 
جنــی  شــیاطین  از  خطرشــان  قطعــًا 
امــروز  نیســت.  کمتــر  ویروس هــا  و 
اســتکبار جهانــی انســان را تســخیر و در 
ــرده داری مــدرن را حاکــم  ــا نظــام ب کل دنی

ســت. کرده ا
ــه برخــی روشــن فکران  تســخیر انســان ها ب
اجــازه تفکــر و شــنیدن ســخنی مخالــف 
را  ســلطه  نظــام  دســتورات  و  مفاهیــم 

در تزاحـم میان منافع اقتصادی 
حفـظ  قطعـا  مـردم  و سـامت 
دارد،  اولویـت  مـردم  سـامت 
بـه  اقتصـادی  خسـارات  مگـر 
حـدی باشـد که موجـب اختال 

نظـام گـردد.
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این جــا  در  امــا  شــود،  دیــده  هم چنــان 
بــه عــرف رجــوع می شــود نــه بــه نــگاه 
کارشناســانه و ذره بینــی، بــر خــاف بحــث 
واکســن کــه نیازمنــد کار کارشناســی اســت 
ــرد.  ــوع ک ــوان رج ــرف نمی ت ــه ع و در آن ب
ــه  ــه هم ــت ک ــن اس ــناس ای ــه کارش وظیف
اوصــاف مذکــور را بررســی نمــوده، آن را در 
اختیــار فقیــه قــرار بدهــد و ســپس فقیــه، 
آن اوصــاف را بــر قواعــد تطبیــق داده، کســر 
ــی را  ــم نهای ــد و حک و انکســار اوصــاف کن
ــر  ــناس ب ــه کارش ــا این ک ــد و ی ــادر نمای ص
اســاس معیــاری کــه فقیــه ارایــه داده، 
ــم  ــر حک ــق ب ــنجیده و منبط ــوع را س موض
کنــد. بــه عنــوان مثــال اگــر نهایتــًا نتیجــه 
گرفــت کــه خریــد واکســن خارجــی ضــرری 
ــد و  ــن نکن ــد واکس ــه خری ــدام ب ــت، اق اس

ــد. ــام کن ــوع اع ــد آن را ممن خری

و  ایمنی زایــی  میــان  دوگانــه 
عوارض

ــه  ــتر، ب ــی بیش ــان ایمنی زای ــه می در دوگان
همــراه عــوارض خطرناک تر)یعنــی واکســنی 
ایمنی زایــی  اگرچــه  کــه  شــود  انتخــاب 
خطرنــاک  عــوارض  امــا  دارد،  بیشــتری 
بیشــتری هــم داشــته باشــد( و ایمنی زایــی 
ــن  ــوارض کمتر)واکس ــراه ع ــه هم ــر ب کمت
ــوارض  ــا دارای ع ــر، ام ــی کمت ــا ایمنی زای ب
کــم خطــر(، کــدام یــک مقــدم اســت؟ 
همیــن دوگانــه در مــورد گــروه هــای ســنی 
مختلــف نیــز مطــرح اســت، در ایــن صــورت 

ــا کــدام اســت؟ ــر ب ــدم ام تق
توزیــع  الگــوی  بــه  ایــن ســوال  پاســخ 
ــردد؛ می بایســت واکســنی  واکســن بازمی گ
ایمنی زایــی  خــاص  گروهــی  در  کــه  را 
ــری  ــوارض کمت ــال ع ــن ح ــتر و در عی بیش
دارد، بــرای ایــن طیــف اســتفاده کــرد و 

ایــن واکســن عــوارض  در گروهــی کــه 
خطرناکــی دارد، واکســنی را کــه ایمنی زایــی 
کمتــر، امــا عــوارض کــم خطــر دارد، بــه کار 

ــرد.  ب
اگــر ایــن طبقه بنــدی  ممکــن نباشــد و 
تنهــا دو گزینــه داشــته باشــیم: ایمنی زایــی 
بیشــتر بــه همــراه عــوارض خطرناک تــر 
و ایمنی زایــی کمتــر بــه همــراه عــوارض 
کــم خطرتــر، بایــد مصلحــت کل جامعــه را 

ــت.  ــر گرف درنظ
و  کردیــم  لحــاظ  را  مســائل  همــه  اگــر 
شــرایط برابــر بــود، علــی الظاهــر بایــد طبــق 
ــب  ــن جل ــی م ــع المفســده اول ــده »دف قاع
المنفعــه«۱ عمــل کنیــم، بنابرایــن واکســنی 
عــوارض  امــا  کمتــر  ایمنی زایــی  کــه 

کمتــری هــم دارد مقــدم اســت. 
اگــر  اقتصــادی،  مولفه هــای  از  فــارغ 
بیشــتری  افــراد  تعــداد  در  واکســنی 
ایمنی زایــی داشــته باشــد، امــا موجــب 
تلــف شــدن تعــدادی هــم بشــود و در 
ــری  ــداد کمت ــر در تع ــل واکســنی دیگ مقاب
تلفــات  امــا  باشــد،  داشــته  ایمنی زایــی 
اصــا  یــا  باشــد  داشــته  هــم  کمتــری 
تلفاتــی نداشــته باشــد، در ایــن صــورت 

بایــد چــه کــرد؟
بــه  را  اختیــار  بایــد  فــرض  ایــن  در 
واکســن،  دریافت کننــده  فــرد  و  مکلــف 
ــرای  ــه ب ــدارد ک ــود ن ــوزی وج ــپرد. مج س
ایمنی زایــی بیشــتر، جــان عــده ای را بــه 

بیاندازیــم. خطــر 
ــد  ــرض کنی ــود: ف ــزی می فرم ــوم تبری مرح
دوران میــان نجــات جــان جنیــن یــا مــادر 
اســت. کــدام مقــدم اســت؟ پزشــک یــا بایــد 
ــات  ــن را نج ــان جنی ــا ج ــادر و ی ــان م ج
ــرای  بدهــد. هــر دو هــم انســان هســتند. ب
پزشــک جــان هیــچ یــک بــر دیگــری مقــدم 

ــدارد، زیــرا چــه بســا عقــا جلــب  1- ایــن قاعــده کلیــت ن

مصلحــت زیــاد را بــر دفــع مفســده کــم، مقــدم مــی دارنــد. 

ایــن قاعــده در جایــی کــه مفســده و مصلحــت قطعــی و 

ــه  ــواردی ک ــا در م ــی شــود؛ ام ــاری م مشــخص باشــد ج

مصلحــت و مفســده مشــکوک باشــد جــاری نمــی شــود.

)االصــول العامــه للفقــه المقــارن، طباطبایــی حکیــم، 

محمدتقــی، ص544(.

نیســت و جایــز نیســت مــادر را بــه جهــت 
مــادر بــودن نجــات دهــد و فرزنــد را ســقط 
کنــد. ولــی خــود مــادر می توانــد تحــت 
عنــوان حفــظ نفــس، خــود را نجــات دهــد 
ــورد  ــود. در م ــن بش ــقط جنی ــب س و موج
واکســن نیــز مــا نمی توانیــم در مــورد جــان 
دوران  در  و  بگیریــم  تصمیــم  انســان ها 
ــی،  ــتر و ایمنی زای ــری بیش ــان خطرپذی می
را  واکســن  کننــده  دریافــت  می بایســت 
ــه عنــوان مثــال در مــورد  مخیــر کنیــم.2  ب
قتــل نفــس نیــز همیــن بحــث مطــرح 
ــاع از  ــه خاطــر دف ــر انســان ب ــه اگ اســت ک
ــود،  ــری ش ــل دیگ ــب قت ــود موج ــان خ ج
ــراه  ــی او را اک ــر کس ــا اگ ــت، ام ــز اس جای
بــه قتــل کنــد، قتــل دیگــری جایــز نیســت. 
البتــه بحــث اکــراه بــه قتــل مســئله مفصــل 
دیگــری اســت و در این جــا فقــط بــه جهــت 

ــان شــد. ــه ذهــن بی ــب ب تقری
خریــد  مقــام  در  سیاســت گذار  وظیفــه 
واکســن ایــن اســت کــه مصلحــت کل را در 

ــرد.  ــر بگی نظ
ــداد  ــن الزم اســت سیاســت گذار تع همچنی
تلفــات ناشــی از بیمــاری و میــزان تلفــات 
ناشــی عــوارض کرونــا را بســنجد و هــر کدام 
کمتــر بــود، همــان را معیــار تصمیم گیــری 
خــود قــرار دهــد. امــا در صــورت عــدم 
ــا  ــم ب ــوع، نمی توانی ــن موض ــخیص ای تش
ــال آن  ــان3 و امث ــده احس ــه قاع ــتناد ب اس

ــه  ــل از آن ک ــدن روح و قب ــده ش ــل از دمی ــان قب 2- ایش

ــد، ســقط آن را  ــل در بیای ــه صــورت انســان کام ــن ب جنی

ــقط  ــدن روح، س ــس از دمیده ش ــا پ ــته اند؛ ام ــز دانس جای

آن را جایــز نمی داننــد؛ زیــرا جنیــن ناقصــی کــه روح 

ــل اســت و  ــد انســان کام ــده شــده اســت مانن در آن دمی

ــم  ــص را ه ــِن ناق ــقِط جنی ــس، س ــل نف ــت قت ــه حرم ادل

شــامل می شــود.)خویی، احــکام جامــع مســایل پزشــکی، 

ص234.(. ج1،  1432ق، 

3- بجنــوردی، حســن. محقــق محمدحســین درایتــی, 

الفقهیــة  القواعــد  ه.ش.،   1377  ، مهریــزی.  مهــدی  و 

)بجنــوردی(، قــم - ایــران، نشــر الهــادی، جلــد: 4، صفحــه: 

األصــول«  »عناويــن   ،125 ص  المبيــن«  »الحــق  ۹-1۹؛ 

عنــوان 64، »مجموعــه رســائل« ص 47۹، »دالئــل الســداد 

و قواعــد فقــه و اجتهــاد« ص 170، »مجموعــه قواعــد فقــه« 

ص ۹، »قواعــد فقــه« ص 264، »القواعــد« ص 27، »قواعــد 

در تعـارض میـان قواعـد فقهیه، 
اولویـت با آن اسـت که موضوع 
آن محقـق گـردد و عمـده بحـث 
موضوع شناسـی  و  موضـوع  بـه 

بازمی گـردد.
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بــه عــده ای احســان کنیــم و از طرفــی جــان 
ــم. ــر بیاندازی ــر را در خط ــده ای دیگ ع

واکســن  واســطه  بــه  ایمنی زایــی  اگــر 
کمتــر باشــد، امــا موجــب نجــات جــان 
قطعــا  شــود،  بیشــتری  انســان های 
ــو  ــری دارد، ول ــوراض کمت ــه ع ــنی ک واکس
ــدم  ــری داشــته باشــد، مق ــی کمت ایمنی زای

اســت.
اگــر ایمنی زایــی پاییــن باعــث بشــود در 
ــاری  ــه بیم ــا ب ــددًا مبت ــراد مج ــده اف آین
ــد،  ــت بدهن ــود را از دس ــان خ ــوند و ج بش

تکلیــف چیســت؟
ــده  ــات در آین ــزان تلف ــش می ــه افزای ــر ب اگ
یقین داشــته باشــیم، الزم اســت واکســن با 
ایمنی زایــی و عــوراض بیشــتر را برگزینیــم، 
ــات قطــع  ــد صعــودی تلف ــه رون ــر ب ــا اگ ام
بــا  واکســن  انتخــاب  باشــیم،  نداشــته 
ارجحیــت  کمتــر  عــوارض  و  ایمنی زایــی 
ــده  ــت کنن ــرد دریاف ــز می بایســت ف دارد، نی

ــود. ــر نم ــن را مخی واکس
ــی قطــع  ــان حاصــل نباشــد، ول ــر اطمین اگ
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــد ک ــته باش ــود داش وج
نوعــی واکســن، شــصت نفــر در معــرض 
مــرگ پنجــاه درصــدی قــرار می گیرنــد و بــا 

فقــه« ج 2، ص 264، »قواعــد فقهــي« ص 41، »قواعــد 

فقهيــة« ص 273، »القواعــد الفقهّيــة« )فاضــل اللنكرانــى( 

ج 1، ص 281، »القواعــد الفقهيــة« )مــكارم الشــيرازي( ج 4.

اسـت  الزم  همچنیـن 
تلفـات  تعـداد  سیاسـت گذار 
میـزان  و  بیمـاری  از  ناشـی 
تلفـات ناشـی عـوارض کرونـا را 
بسـنجد و هـر کـدام کمتـر بود، 
را معیـار تصمیم گیـری  همـان 
خـود قـرار دهـد. امـا در صـورت 
موضـوع،  ایـن  تشـخیص  عـدم 
بـه  اسـتناد  بـا  نمی توانیـم 
قاعـده احسـان  و امثـال آن بـه 
عده ای احسـان کنیم و از طرفی 
جـان عـده ای دیگـر را در خطـر 

بیاندازیـم.

اســتفاده از نــوع دیگــر واکســن، فقــط پنــج 
نفــر در معــرض مــرگ واقــع می شــوند، ولــی 
در صــورت نخســت از ابتــای آن شســت نفر 
بــه بیمــاری کرونــا در آینــده و مــرگ آنــان 
جلوگیــری مــرگ می شــود. در ایــن صــورت 

چــه بایــد کــرد؟
ــا  ــه یــک معن ــد مــد نظــر داشــت کــه ب بای
ــان  ــباب را خودش ــر اس ــج نف ــن پن ــر ای اگ
انتخــاب کننــد، اشــکالی نــدارد. نهایــت امــر 
ایــن اســت کــه اگرچــه فقیــه یــا متصــدی 
ــری  ــان جلوگی ــرگ آن ــن، از م ــه واکس ارای
نکــرده، امــا اســباب مــرگ آن هــا را نیــز 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــرده اس ــم نک فراه
ــر  ــوی دیگ ــدادن و س ــات ن ــو، نج ــک س ی
ــس  ــت. پ ــرگ اس ــر و م ــه خط ــاد زمین ایج
ــت  ــرف نخس ــه ط ــود ک ــن می ش ــه ای نتیج
نــگاه  می بایســت  البتــه  اســت،  مقــدم 

ــد. ــدت باش ــامی بلندم ــور اس کش
گمــان عــده ای ایــن اســت کــه واکســن 
در  صددرصــدی  تاثیــر  موجــود،  هــای 
ایمنی زایــی دارد، امــا ایــن گمــان نادرســت 
ــه بررســی  ــه ک ــن همــان گون اســت. بنابرای
شــده  ارایــه  الگوهــای  بومــی  و  علمــی 
توســط ســازمان بهداشــت جهانــی ضــروری 
اســت، در مــورد واکســن نیــز منشــا علمــی 
افــراد جامعــه  بــر ســامت  آن  تاثیــر  و 

می بایســت مــد نظــر قــرار گیــرد.

ــر شــد در  ــه ســابقًا ذک ــه ک ــذا همــان گون ل
دوران بیــن دفــع و رفــع، یعنــی همــان 
اصــل  در  اگــر  درمــان،  و  پیش گیــری 
ایمنی زایــی تردیــد وجــود داشــته باشــد، 
ــر طــرف  ــرف ب ــک ط ــا مرجــح ی ــح ب ترجی
دیگــر جایــز نیســت، بــه ویــژه آن کــه بحــث 
تســلط کفــار و عــوارض دیگــر هــم مطــرح 

ــد. باش
آری شــاید بتــوان گفــت کــه خریــد واکســن 
ــه  اقدامــی عقائــی اســت، اگرچــه یقیــن ب
ــی  ــدارد ول ــرا وجــود ن ــن ســامت اف تضمی
ــوان  ــه عن ــی وجــود دار و. ب ــال عقائ احتم
یــک راه پیش گیــری، اســتفاده از آن مجــوز 

دارد. 
امــا اگــر احتمــال آســیب زایی واکســن زیــاد 
ــه  ــو موجــب پیشــگیری از ابتــا ب باشــد ول
کرونــا گــردد، در ایــن صــورت مجــوزی بــرای 

اســتفاده از آن وجــود نــدارد.

معیــار اســتفاده از واکســن تولیــد 
داخل

داخلــی  واکســن  ســاخت  الگــوی  اگــر 
برگرفتــه از الگــوی ســاخت واکســن خارجــی 
ــل در  ــد کام ــا تقلی ــک معن ــه ی ــد و ب باش
ــی را  ــن خارج ــم واکس ــد، حک ــاخت باش س

دارد.
مطابــق اظهــارات کارشناســان، ممکن اســت 
ــده  ــوارض واکســن ها طــی ســال های آین ع
بــروز یابــد. بنابرایــن بــرای دریافــت واکســن 
ــری  ــر خط ــدارد. آری اگ ــود ن ــی وج ضوررت
ــت  ــد، دریاف ــر باش ــم خط ــا ک ــته و ی نداش
ــروری  ــه ض ــی و بلک ــًا عقان ــن کام واکس

اســت
در بعضــی از گزارش هــا آمــده کــه نــوع 
ــت  ــه حال ــوط ب خاصــی از واکســن های مرب
ســبب  اگرچــه  بــاردار،  مــادران  تهــوع 
ــد،  ــان می ش ــوع آن ــت ته پیشــگیری از حال
ــده،  ــدان ش ــه ای در فرزن ــب عارض ــا موج ام
آن هــا بــا دســتانی کوتــاه متولــد می شــدند 
باقــی  عمــر  پایــان  تــا  عارضــه  ایــن  و 

نــد. می ما
اســت  ایــن  عقانــی  اقــدام  بنابرایــن 
کــه انســان خــود را در معــرض آزمایــش 
شــرکت های تولیــد کننــده واکســن قــرار 

ندهــد.

علــت رجــوع بــه طــب مــدرن و 
تاثیرات آن

در فلســفه علــم یکــی از دالیلــی کــه بــرای 
لــزوم رجــوع بــه طــب مــدرن ذکــر می شــود، 
ــل  ــا قب ــرا ت ــت. زی ــت اس ــش جمعی افزای
مــدرن و روش هــای  کــه طــب  ایــن  از 

واکسـن  سـاخت  الگـوی  اگـر 
الگـوی  از  برگرفتـه  داخلـی 
سـاخت واکسـن خارجـی باشـد 
بـه یـک معنـا تقلیـد کامـل  و 
در سـاخت باشـد، حکم واکسـن 

دارد. را  خارجـی 



مجموعه گفتارهای اساتید

مناط | تابستان 83۱۴۰۰

ــت  ــد، جمعی ــدا کن ــیون رواج پی واکسیناس
ــه  ــی ک ــا در شــرایط فعل ــود، ام بشــر کــم ب
ــه،  ــیاری یافت ــترش بس ــر گس ــت بش جمعی
رجــوع بــه طــب مــدرن و روش هــای فعلــی 

ــت. ــروری اس ــان ض ــگیری و درم پیش
ایــن بخشــی از دالیــل و فــی الجملــه قابــل 
دیگــری  مولفه هــای  امــا  اســت،  قبــول 
نیــز در ســامت انســان ها موثــر اســت 
کــه یکــی از مهــم تریــن ایــن مولفه هــا 
بحــث تغذیــه اســت کــه بــه واســطه همیــن 
ــی  ــرات منف ــدات ناســالم انســانی تاثی تولی

ــردم دارد. ــامت م ــر س ــیاری ب بس
از دیگــر عوامــل می تــوان بــه نوع معیشــت، 
بهــره وری از طبیعــت، ظــروف مورد اســتفاده 
در طبــخ و مصــرف غــذا، نظــام اخــاق 
جنســی، ســبک زندگــی انســان ها و ورود 
بعضــی حیوانــات بــه حیطــه زندگــی انســان 

اشــاره کــرد.
بــه عنــوان مثــال ورود حیوانــات در زندگــی 
ــده، یــک نظــام  بشــر، ممکــن اســت در آین
ــه  ــد و ب ــت کن ــدی را درس ــتی جدی بهداش
توجــه  نیــز  حیــوان  ظاهــری  پاکیزگــی 

ــی را  ــی خاص ــار روان ــا آث ــود، ام ــادی ش زی
بــه دنبــال بیــاورد. بنابرایــن جمعیــت علــت 
تامــه رجــوع بــه طــب مــدرن نیســت و تنهــا 

ــت. ــهیم اس ــت س ــی از عل در بخش
گاهــی گفتــه می شــود بزرگتریــن متغیــری 
کــه هم اکنــون بــرای افزایــش جمعیــت 
ــن  ــوده و ای ــد ب ــب جدی ــد، ط ــر می کنن ذک
طــب مــدرن اســت کــه باعــث کاهــش 
ــد  ــزاش ســن امی ــر و اف ــزان مــرگ و می می
بــه زندگــی شــده اســت. لــذا اگرچــه ســایر 
ــه  ــی نســبت ب ــی بشــر کنون ــوارد در زندگ م
قبــل مضــر شــده باشــد، امــا در طــب مضــر 

ــوده اســت. نب
امــا بایــد توجــه داشــت بشــر فعلــی در 
گرفتــه  معیشــت  نــوع  از  بخش هایــی 
ــل  ــتباه عم ــره اش ــی و غی ــبک زندگ ــا س ت
کــرده و ســبب بــه خطــر انداختــن ســامت 
ــد  انســان ها شــده اســت، امــا در مــورد امی
ــی  ــر دقیق ــار نظ ــوان اظه ــی نمی ت ــه زندگ ب
ارایــه داد، چراکــه آمارهــای مربــوط بــه ســن 
ــوده  ــج نب ــته رای ــی در گذش ــه زندگ ــد ب امی
ــذا  ــدارد، ل ــود ن ــاری وج ــن آم ــًا چنی و اص

نــدارد.  وجــود  مقایســه  بــرای  معیــاری 
ــا  ــا از قدم ــنیده های م ــس ش ــا بالعک اتفاق
ــه  ــد ب ــن امی ــه س ــت ک ــن اس ــی از ای حاک
زندگــی گذشــتگان بیشــتر بــوده اســت. آری 
طــب مــردن در مجمــوع اثــر مثبتــی در 
کاهــش مــرگ و میــر داشــته و ایــن مــورد 

ــت. ــرش اس پذی
از دیگــر مــواردی کــه در ســامت بشــر 
اســت،  داشــته  منفــی  تاثیــر  امــروزی 
عــدم  هــوا،  و  آب  نــوع  بــه  می تــوان 
ــواد  ــعات م ــر ورزش، تشعش ــه ام ــه ب توج
عنــوان  بــه  کــرد.  و...اشــاره  رادیواکتیــو 
ورزیدگــی جــوان  و  بدنــی  قــوت  مثــال 
ــر  ــی ب ــاهد خوب ــروز ش ــوان ام ــروز و ج دی
ــان ها  ــته انس ــه در گذش ــت ک ــن مدعاس ای
نیرومندتــر بوده انــد و ایــن بــه طــور خــاص 
متاثــر از ســامت و بهداشــت افــراد اســت.  
ــد افزایشــی  ــت رون ــن اگرچــه جمعی بنابرای
داشــته، امــا انســان ها بــه لحــاظ قــوای 
قبــل ضعیف تــر  بــه  نســبت  جســمانی، 

شــده اند.
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ــورداری از  ــر برخ ــد ب ــز تاکی ــد، و نی می باش
نعمت هــای ســالم و طیــب بیانگــر ایــن 
ــالم  ــن س ــا ت ــتفاده آن ه ــه از اس ــت ک اس
ــد.  ــادل برس ــّو متع ــد و نم ــه رش ــوده و ب ب
بنــا بــه مطالــب پیــش گفتــه صحــت و 
توصیه هــای  جملــه  از  جســم  ســامتی 
ــی   ــی اساس ــی و اصل ــای دین ــد آموزه ه اکی

می باشــد.
ب( نکتــه بعــدی ایــن کــه بر اســاس مطالب 
ــر  ــی ه ــای دین ــده از آموزه ه ــت آم ــه دس ب
فــرد مســلمان موظــف اســت بــرای محقــق 
ســاختن آن هــدف تــاش کنــد و جامعــه را 
ــن  ــد و در ای ــه ســوی ســامت ســوق ده ب
ــی  ــاش و کوشش ــه ت ــچ گون ــتا از هی راس
فروگــذار ننمایــد، حتــی در مــواردی اگــر 

ــوارد  ــید«2 ، م ــی برس ــه زیبای ــاز شــب ب نم
دیگــر کــه از اســرار عبــادات ســامت جســم  

2- همان، ص268.

ــرح  ــد مط ــی بای ــر نکات ــه نظ ــه ب در مقدم
گــردد تــا بــا اســتناد بــه آن هــا جــواب 
پرســش های پیــش گفتــه بیــان گــردد.
نکتــه اساســی ایــن کــه قواعــدی از فقــه و 
ــد از  ــر باش ــورد نظ ــد م ــد بای اصــول و عقائ

جملــۀ آن هــا ایــن کــه:
الــف( دیــن مقــدس اســام بــرای ســامت 
افــراد جامعــه ارزش اساســی قائــل اســت و 
دســتورات مکــرر بــرای حفــظ صحــت خــود، 
اطرافیــان و جامعــه صــادر کرده اســت چنان 
چــه در بــاره روزه گرفتــن در منابــع حدیثــی 
چنیــن وارد شــده اســت: »صومــوا تصحــوا؛ 
بــا روزه گرفتــن بــه ســامت برســید«۱ و »بــا 

1- بحار االنوار، ج5۹، ص267.

ــه در  ــات کســانی ک ــال صدم ــت در قب ــه ضمــان حاکمی ــاط ب ــه درخواســت من ــاه ب اســتاد شهســواری در یادداشــتی کوت
فراینــد آزمایشــات بالینــی تولیــد واکســن شــرکت می کننــد می پردازنــد. ایشــان  بعــد از طــرح مقدمــات تعیین کننــده در 
موضــوع بــه حــاالت و شــرایط مختلــف تحقــق ضــرر در فراینــد تحقیقــات واکســن پرداختــه و نظــر فقهــی خــود را در هــر 

ــد. ــه می نماین ــدام ارائ ک

مسئولیت مدین دولت در قبال 

آسیب های واکسیناسیون
حجت االسام و المسلمین حسین شهسواری
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم

بـرای  اسـام  مقـدس  دیـن 
ارزش  جامعـه  افـراد  سـامت 
اساسـی قائل اسـت و دستورات 
مکـرر بـرای حفـظ صحـت خود، 
اطرافیـان و جامعـه صـادر کرده 
بـاره روزه  اسـت چنـان چـه در 
گرفتـن در منابـع حدیثی چنین 

وارد شـده اسـت
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اســت. نکــرده  کتمــان 
پاســخ: بنــا بــه مقدمــات پیــش گفتــه 
اگــر حضــور ایشــان موجــب اخــال در 
کار واکسیناســیون  نمی گــردد و بیمــاری 
زمینــه ای وی نیــز تاثیــر منفــی در بــروز 
قطعــا  نمی گــذارد  واکسیناســیون   آثــار 

بااشــکال خواهــد بــود، 
دارای  شــخصی  کــه  صورتــی  در   - ج 
را  آن  و  بــوده  زمینــه ای  بیماری هــای 

اســت. نمــوده  کتمــان 
بــروز  موجــب  وی  حضــور  اگــر  پاســخ: 
ــات  ــردد و عملی ــار واکســن گ اخــال در آث
ســازد ضمــان  را مختــل  واکسیناســیون 

خواهــد داشــت،
د - در هــر یــک از حــاالت فــوق در صورتــی 
کــه حاکمیــت از واکســنی بــا عوارضــی 

ــت ــرده اس ــتفاده ک ــی اس معمول
پاســخ: اگــر حاکمیــت در راســتای عــزت و 
کرامــت جامعــه اســامی باشــد و در این راه 
بــا جامعــه و افــراد مــورد نظــر صــادق بــوده 
و عــوارض خفیــف را هــم بــه اطــاع ایشــان 
رســانده اشــکالی رخ نخواهــد داد، البتــه در 
ــرات  ــه ای تاثی ــاری زمین ــه بیم ــی ک صورت
ــات واکسیناســیون  ــر انجــام عملی منفــی ب
ــر موجــب  ــن صــورت اگ ــر ای ــذارد در غی نگ
ــال  ــه دنب ــت ب ــا ضمان ــردد حتم ــال گ اخ

خواهــد داشــت.
هـــ - در هــر یــک از حــاالت فــوق در صورتی 
کــه حاکمیــت از واکســنی یــا عــوارض 

ــت. ــوده اس ــتفاده نم ــاک اس خطرن
ــه  ــا ب ــن صــورت حاکمیــت بن پاســخ: در ای
صداقــت و راســتی گام برداشــته و بــه افــراد 
ــاع از  ــم و اط ــا عل ــراد ب ــد و اف ــاع ده اط
ــد هیــچ  ــه آمادگــی نماین ــدام ب عــوارض اق
حکمــی بــه عهــده حاکمیــت نیســت ولــی 
اگــر مخفــی کاری بــوده حتمــا نســبت بــه 
ــور  ــن ط ــود و همی ــد ب ــن خواه ــرد ضام ف
اســت اگــر آن فــرد بیمــاری زمینــه ای را 
ــن عمــل موجــب  مخفــی کــرده باشــد و ای
اخــال در واکسناســیون حتمــا فــرد آمــاده 
بــرای واکسیناســیون ضامــن اتــاف منابــع 

خواهــد شــد. 
فعــاالن  و  رســانه ها  حکــم  ســوال2. 
ــت  ــعادت و مصلح ــه س ــه علی ــانه ای ک رس

منابــع  از  کــه  قواعــدی  اســاس  بــر  ز( 
مســتفاد اســت نفــس غیــر مســلمان در 
ــظ  ــد حف ــی بای ــت یعن ــدم اس ــا مق خطره
جــان مســلمان الزم و ضــروری اســت و در 
ــلمان  ــس مس ــظ نف ــی حف ــل آزمایش مراح
بایــد  دیگــر  نفــوس  از  و  اســت  واجــب 
بــرای  اســاس  ایــن  بــر  اســتفاده شــود 
مراحــل آزمایشــی ابتــدا غیــر مســلم مقــدم 
ــد  ــدم خواه ــن مق ــر موم ــس از آن غی و پ
نشــوند  یافــت  کــه  صورتــی  در  و  بــود 
ــل  ــده مراح ــه ش ــای گفت ــاس ماک ه براس
گزینــش صــورت خواهــد گرفــت کــه بیــان 

ــد. ش
ح( نکتــه پایانــی ایــن کــه گاهــی امــر 
و  می شــود  فــردی   در  متعیــن  واجبــی 
بــه اصطــاح واجــب تعیینــی  می شــود 
و گاهــی امــر واجــب بــه نحــو تخییــر  
ــدل آن و  ــرش ب ــکان پذی ــه ام ــد ک می باش
ــوی  ــری از س ــر تخیی ــن آن ام ــا نپذیرفت ی

مکلــف خــاص وجــود دارد.
بــا توجــه بــه ایــن مقدمــات به پرســش های 

مطــرح در ایــن زمینــه می پردازیم.
ســوال۱. افــراد بــا علــم بــه عــوارض جانبــی 
واکســن   دریافــت  بــه  اقــدام  احتمالــی 
می کننــد و در پــی تزریــق واکســن عــوارض 
معتنابهــی متوحــه ایــن افــراد  می شــود. در 
ــت  ــور اس ــل تص ــی قاب ــورت فروض ــن ص ای
ــه صــورت مجــزا بررســی شــود. ــد ب کــه بای

الــف - در صورتــی کــه فــرد مشــکل خاصــی 
وارد  طبیعــی  صــورت  بــه  و  نداشــته 

اســت. شــده  واکسیناســیون 
پاســخ: بــا توجــه بــه مقدمــات پیــش گفتــه 
ــی  ــور تعیین ــیون از ام ــر واکسیناس ــر ام اگ

فردی)مکلفــی(  ســوی  از  وقتــی  باشــد، 
انتخــاب گردیــد از مقولــه اقــدام بــه تهلکــه 
خــارج شــده و از مصادیــق ایثــار و هماننــد 
جهــاد کــه امــکان آســیب دیــدن در آن 
اســت ولــی اقــدام آن واجــب و موجــب 

ــردد. ــود،  می گ ــد ب ــواب خواه ث
در ایــن صــورت جبــران خســارت بــه عهــده 
و یــا عــوارض پیــش آمــده بــه عهــده دولــت 

اســامی خواهــد بــود.
دارای  شــخصی  کــه  صورتــی  در   - ب 
را  آن  و  بــوده  ای  زمیــن   بیماری هــای 

ــیر  ــن مس ــود را در ای ــان خ ــد ج ــاز باش نی
ــد. ــار کن ایث

ج( نکتــه دیگــر ایــن کــه عــزت و کرامــت در 
ــژه ای برخــوردار  ــگاه وی ــی از جای ــع دین مناب
ــح   ــه شــریفه تصری ــه آی ــی ک ــا جای اســت ت
می فرمایــد کــه کرامــت انســان خواســته 
ــده  ــاس آفری ــن اس ــر ای ــت و ب ــد اس خداون

ــیَءاَدَم«. ــا َبِن مَن ــد َكرَّ اســت »َو َلَق
ــه  ــورد توج ــد م ــه بای ــری ک ــب دیگ د( مطل
قــرار گیــرد ایــن کــه در صــورت تزاحــم 
منافــع فــردی بــا منافــع اجتماعــی بنــا 
بــه مبانــی پیــش گفته)کرامــت، عــزت، 
ــی  ــع اجتماع ــرافرازی( مناف ــتقال و س اس
ــم داشــته و حقــوق اجتماعــی حاکــم  تقدی

ــت. ــردی اس ــوق ف ــر حق ب
ــن  ــن کــه مقدمــات ای ــه دیگــر ای هـــ( نکت
ــه  ــه تقســیمی ب ــا ب ــی بن ــات اله ــه واجب ک
دو قســمت واجــب عینــی و واجــب کفایــی 
تقســیم  می شــود کــه در واجــب عینــی 
انجــام امــر واجــب بــر عهــده همــه مکلفــان  
ــقوط  ــب س ــردی موج ــام ف ــد و انج می باش
از ذمــه دیگــری نیســت ولــی در واجــب 
ــرای  ــا گروهــی ب ــرد و ی ــام ف ــا قی ــی ب کفای
ــر  ــه دیگ ــب از ذم ــر واج ــه آن ام ــام ب انج

مکلفــان ســاقط  می شــود.
ــائل  ــی مس ــه بررس ــن ک ــر ای ــه دیگ و( نکت
و موضوعــات مربوطــه از دو جهــت خواهــد 
ــا  ــف و ی ــه تکلی ــن ک ــت اول ای ــود، جه ب
وظیفــه مکلــف در ایــن موقعیــت چیســت، 

و جهــت دوم ایــن کــه ضمانــت و پرداخــت 
خســارت تحــت عنــوان دیه و غیره مســتحق 
هســت یــا خیــر، در صــورت اســتحقاق دیــه 
ــل آن اســت  ــت متکف ــرد، دول و خســارت ف
یــا دیگــری کــه بــه نحــوی بــا ایــن مســئله 

ــد. ــط  می باش مرتب

در صـورت تزاحـم منافـع فـردی 
بـا منافـع اجتماعی 

منافـع اجتماعـی تقدیم داشـته 
بـر  حاکـم  اجتماعـی  حقـوق  و 

حقـوق فـردی اسـت.
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ــوند؟ ــاب ش انتخ
در مراحــل اولیــه بــا توجــه بــه حفــظ نفــس 
مســلم و تقدیــم غیــر مســلمان در مهالــک 
تقدیــم مســلم جایــز نخواهــد بــود یعنــی در 
مراحــل مقدماتــی غیــر مســلم مقــدم گــردد، 
و در مراحلــی کــه مراحــل بالینــی بــه اتمــام 
آغــاز  عمومــی  واکسیناســیون  و  رســید 
گردیــد قطعــا جهــت ایمــن ســازی جامعــه 
ــم نفــوس  ــلم تقدی ــلمان و جــان مس مس
ــه  ــن مرحل ــت و در ای ــدم اس ــلمان مق مس
قطعــا افــراد آســیب پذیــر و ضعیــف مقــدم 

ــود، ــد ب خواهن
از ایــن رو ۷0 درصــد از میــان مســلمانان و 
افــراد آســیب پذیــر انتخــاب شــود و مابقــی 
ــا توجــه بــه قاعــدۀ غیرمســلمان  کــه نیــز ب
و نیــز افــراد مقــاوم کــه در معــرض آســیب 

نیســتند، انتخــاب گردنــد.

موضــوع  در  اســامی  جامعــه  عمومــی 
واکســن اقــدام  می نماینــد و بــه نوعــی 
موجــب ســلب اطمینــان بــه حاکمیــت  

چیســت؟ می شــوند 
بــا توجــه بــا قواعــد و اصــول پیــش گفتــه 
ــرام  ــل ح ــکاب فع ــوده و ارت ــاه ب ــل گن فع
خواهنــد شــد چــرا کــه در ایــن فعــل و 
تــاش موجــب تضعیــف جامعــه اســامی و 
ــب  ــد. و موج ــلمین  می گردن ــت مس حاکمی

ــر خواهــد شــد. تعذی
ســوال 3. در هــر یــک از مراحــل چهارگانــه 
تولیــد واکســن، آیــا  می تــوان از نظــر فقهــی 
ــده  ــرای واکســن گیرن ــط و شــرایطی ب ضواب

تعریــف نمــود؟
ــان  ــلمان در می ــان مس ــه ج ــی ک از آن جای
اســت و از جهــت دیگــر توســعه و تقویــت 
ــزت و  ــتلزم ع ــه مس ــامی ک ــت اس حکوم

شــوکت امــت اســامی، بایــد شــرایطی 
ــمندان  ــاش دانش ــا ت ــد ت ــر باش ــورد نظ م
بــرای بهتــر مثمــر ثمــر بــوده و نتیجــه 

ــد. ــت آی ــه دس ــوب ب مطل
ــر ۷0  ــه اگ ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــوال4. ب س
درصــد مــردم جامعــه واکســینه بشــوند 
جامعــه در مقابــل ایــن ویــروس ایمــن  
ــد ۷0  ــی بای ــی فقه ــه ماک ــا چ ــود ب می ش
درصــد دریافــت کننــده و 30 درصــد مابقــی 

در هـر یـک از مراحـل چهارگانـه 
تولیـد واکسـن، آیـا  می تـوان از 
نظـر فقهـی ضوابـط و شـرایطی 
تعریـف  گیرنـده  واکسـن  بـرای 

؟ د نمو
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ــودی همچــون  ــه قی ــد اســت ب شــرعی مقی
و  هُلَكــِة«۱  ٱلتَّ ِإَلــی  ِبَأيِديُكــم  ُتلُقــوْا  اَل  »َو 
»ال ضــرر« بنــا بــر این کــه حکــم شــرعی 
ــر  ــی باشــد. بلکــه بناب ــد، از احــکام اول مقی
ــان  ــز مســأله هم ــودن نی ــم ســلطانی ب حک
اســت چــون التــزام بــه احــکام ســلطانی بــر 
معصــوم نیــز الزم اســت مگر موجــب تزاحم 
بــا اقــوی مصلحــة باشــد کــه بیــن معصــوم 

1- بقره/1۹5

خالــق ثابــت اســت عقــا و عقائــا و شــرعا.
واالشــکال فــی اطاقهــا بعــد تحــرزه تعالــی 
ــه  ــر محل ــی غی ــات ف ــض التصرف ــن بع ع
لبقــاء الحکــم ببقــاء المنــاط و کونــه متحرزا 
ــق. و  ــق المطل ــوت الح ــدم ثب ــی ع ال یعن
ــا کــی یقــال  لیــس الحــق مجعــوال اعتباری
ــکام  ــب االح ــرض ترت ــار الموضــوع بغ اعتب
یقتضــی تطابــق الحکــم و الموضــوع ســعة 

ــة.  ــزم اللغوی ــا و اال یل و ضیق
ــر  ــه ب ــوق چ ــرای مخل ــات ســلطنت ب و اثب
نفــس و چــه بــر غیــر محتــاج دلیــل اســت. 
بلــه ممکــن اســت ســلطنت ذاتــی را بــرای 
وســائط خلــق نیــز ثابــت کــرد مــع تامــل.

بنابرایــن، اصــل، عــدم ســلطنت مخلــوق بــر 
نفــس و بــر غیــر اســت. والبــد فــی الخــروج 

مــن دلیــل.
خــروج نســبت بــه ســلطنت بــر نفــس چــه 
ــت  ــردم از جه ــائر م ــه در س ــه و چ در ائم

نوشــتار حاضــر درصــدد پاســخ بــه ایــن 
حــق  حاکمیــت  آیــا  کــه  اســت  ســوال 
رتبه بنــدی بیــن جامعــه هــدف را دارد؟ اگــر 
ــا چــه مالــک فقهــی بایــد رتبه بنــدی  دارد ب
افــراد  ســالمندان،  درمــان،  )کادر  کنــد؟ 

آســیب پذیــر و ...( 
ســوال ممکــن اســت از جــواز و عــدم جــواز 
ــد و  ــت باش ــردن مل ــدی ک ــی رتبه بن تکلیف
ــوت حــق  گاه ســوال از حکــم وضعــی و ثب
ــت  ــان حکوم ــرای متولی ــری ب ــم گی تصمی
باشــد ظاهــر عنــوان بخــش دوم اســت 
ــز  ــه بخــش اول نی ــده ب ــی تتمیمــا للفائ ول

پرداختــه می شــود.

از  ســوال  بنابــر  بحــث  شــقوق 
حکم وضعی

حــق رتبه بنــدی یــا شــعبه ای از ســلطنت و 
یــا اثــری از آثــار آن اســت.

می دانیــم ســلطنت ذاتــی مطلــق بــرای 

اســتاد شورگشــتی در نوشــتار زیــر در پاســخ بــه ســوال منــاط پیرامــون رتبه بنــدی دریافت کننــدگان واکســن، تحلیلــی فنــی 
را در ایــن مســئله ارائــه کرده انــد. ایشــان در بیانــی اجمالــی بــا تمرکــز بــر عنــوان ســلطنت بــر نفــس، بــه جــواز مقــدم کــردن 
ــراد و  ــدی اف ــف در رتبه بن ــه ماک هــای مختل ــن ب ــدر همچنی ــن اســتاد گران ق ــد. ای ــت واکســن می پردازن ــراد در دریاف اف

حجیــت هــر یــک اشــاره کــرده و ضمــان دولــت در خصــوص ایــن آســیب ها را مــورد بررســی قــرار می دهنــد.

الزمات فقهی رتبه بندی 

در توزیع واکسن 
حجت االسام و المسلمین حبیب اهلل شورگشتی
استاد سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم

اصـل، عدم سـلطنت مخلـوق بر 
نفـس و بـر غیر اسـت

خـروج نسـبت بـه سـلطنت بـر 
در  چـه  و  ائمـه  در  چـه  نفـس 
شـرعی  جهـت  از  مـردم  سـائر 

اسـت  مقیـد 



الزمات فقهی رتبه بندی در توزیع واکسن
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خــروج نبــی مکــرم اســام و ائمــه علیهــم 
الســام از ایــن اصــل مســلم و مفــروغ عنــه 
ــه  اســت لقــول النبــی صلــی اهلل علیــه و آل
الســت اولــی بکــم من انفســکم. و الســلطنه 
ــا  علــی مــا دون النفــس بطریــق اولــی بنائ
ــی کــون المــراد مــن المجــرور االنفــس  عل
ــت  ــور فیثب ــئون او ام ــر ش ــا بتقدی وان قلن
ــوال و ســائر الشــئونات  ــی  االم ــة عل الوالی

بالمنطــوق.
مــن  الینبغــی  ســنده  فــی  االشــکال  و 

بالفاضــل. فکیــف  محصــل 
نعــم فــی اطــاق والیتهــم علــی االنفــس و 
ــو فیمــا ال یکــون صــاح للمتصــرف فیــه  ل
ــلطانهم  ــون س ــال بک ــردد اال آن بق ــل ت مح

ذاتیــا.
او قلنــا بانهــم علیهــم الســام هــم الذیــن 
تنــزل علیهــم المائکــة مــن کل امــر و 
آنهــم اعظــم مــن خضــر الــذی تصــرف فــی 

ــال . ــس و الم النف
و یمکــن الخدشــة فیهــا بــان الســلطنة 
التحقــق  مشــکوکة  او  ممنوعــة  الذاتیــة 
و  الوالیــة  مــورد  ان  و  العــدم  االصــل  و 
شــموله لــکل امــر ال یقتضــی توســعة الحــق 
بالنســبة الــی التصــرف ال عــن مصلحــة 
نعــم تقیدهــا بالمصلحــة لنفــس المتصــرف 
ــه  ــه علی ــان تصرفات ــه، و ب ــزم ل ــه ال مل فی
الســام فــی واقعــة ال یکشــف عــن ســعة 
الســلطان بهــذا المعنــی مــع ان تعلیلــه 
یوافــق تقیدهــا. مــع آن الظاهــر کونــه كآلــة 
لتبریــر مــا بریــده الــرب ال آنــه ذو حــق 

ــاؤ. ــف یش ــرف کی یتص
ــد  ــرف الب ــة التص ــة المصحح ــم المصلح ث
و آن یترجــح علــی مایتوجــه علیــه مــن 
النقــص  و رجحــان المصالــح االساســیة 
الدینیــة علــی نفــس بعــض المؤمنیــن 
الدنیویــة للمجتمــع  مســلم و المصالــح 
بالنســبة الــی نفــس بعــض اهــل االجتمــاع 
بــه  مســلم نعــم فــی غیــر مــا یقــوم 
کترفههــم  المصالــح  مــن  المجتمــع 

ممنوعــة.
ویمکــن آن بقــال بــان مقتضــی قولــه تعالی 
)فامنــن او اکثــر بغیــر حســاب( ثبــوت 
ــاب و  ــی الحس ــث نف ــة حی ــة المطلق الوالی
فــوض االختیــار الیــه . فایســال صلــی اهلل 

العقــاب جمیعــا وادعــاؤ وجــود قرینــة فــی 
المقــام موجبــة الختصاصــه بــه ولــو مجــازا 

ــا.  ــی مدعیه ــا عل عهدته
و عــن الثانــی بــان المــورد ال یخصــص 

الــوارد.
ــة الشــریفة بصــدد  ــان االی ــث ب و عــن الثال
ــداؤ  ــاط الحکــم و هــو کــون االعت ــان من بی
علــی النفــس مــن غیــر حــق یعــادل قتــل 
النــاس جمیعــا و هــذا المنــاط موجــود 
فــی ازحــاق نفــس القاتــل. و لــو ســلم 
ــس  ــل النف ــه قت ــان حرم ــدد بی ــا بص آن ه
و المتیقــن قتــل نفــس الغیــر فــا یخفــی 
ــه و تنقیــح  ــاؤ الخصوصی صحــه القــول بااق

ــاط. المن
مــع أن حرمــة االنتحــار مــن المحرمــات 

المســلمه فــی الشــریعة.  
نعــم لــو زاحــم حفــظ النفــس مــع مصلحــة 
الــزم کحفــظ بیضــة االســام فالســلطنة 
یصــح  ال  ثبوت هــا  عــدم  مــع  اذ  ثابتــة 
ــف  ــن التکلی ــه م ــًا الن ــف قطع ذاک التکلی

ــال. ــو بالمئ ــال و ل المح
ــس  ــر نف ــلط ب ــرعی تس ــت ش خاصــه حرم
کــه شــامل اضــرار معتــد بــه بــه نفس باشــد 
ثابــت اســت بلکــه می تــوان ادعــا کــرد کــه 
ــس  ــه نف ــرار ب ــر اض ــلطنت ب ــت س ممنوعی
ــت  ــر آن ممنوعی ــواهد ب ــت ش ــی اس عقای
بیمــاران  مــرگ  بــر  پرســتاران  کمــک 
ــو مــرض العــاج باشــد. مگــر  می باشــد و ل
این کــه بگوییــم ممنوعیــت و قبــح اعمــال 
آنــان از بــاب اطــاق ممنوعیــت قتــل غیــر 
اســت و ســخن در جایــی اســت کــه شــخص 
ــر خــود وارد  ــا اضــراری ب ــد ی خودکشــی کن

کنــد.

سلطنت بر غیر

و ســایر خلــق نیــز تفاوتــی نیســت مگــر در 
اصابــت رای معصــوم در تشــخیص صغری و 
کبــرای مســأله و احتمــال خطــای ســایرین 
ــری چراکــه  در هــر دو جهــت صغــری و کب
اوال رای معصــوم شــرعی و محــرز وجدانــی 
یــا تعبــدی اســت و ایــن هــر دو مــادام کــه 
خطایــش ثابــت نشــود الزم االتبــاع عقلــی و 
شــرعی اســت و احتمــال خطــای واقعــی نــه 
ــه  ــد ون ــاد می کن ــم ایج ــم عال ــی در عل خلل

در حجیــت طریــق تعبــدی.
ممکــن اســت حکــم ســلطانی را منحصــر به 
رعایــا دانســت و اتبــاع آن را بــر ســلطان الزم 
ــزوم  ــن ل ــه م ــا فی ــی م ندانســت. و ال یخف
ــی الحکــم و هــو نقــض للغــرض  الوهــن ف
فــی الجملــة و نقــض الغــرض مــن الحکیــم 
محــال مضافــًا الــی آن الســلطان التالــی 
مشــمول الحکــم و بعــد وصــول االمــر الیــه 
یشــک فــی بقائــه فیســتصحب. و الیخفــی 
مــا فــی االخیــر فــان الشــک فــی حکــم ال 
ــة  ــی یصــل النوب ــی المعصــوم ک یتصــور ف
ــبث  ــم اال آن تش ــی الله ــل العمل ــی االص ال
ــدم  ــة ع ــدة اشــتراک االحــکام بضمیم بقاع
دلیــل علــی االختصــاص لــو لــم نقــل بقیــام 
الدبیــل علــی العــدم بــا بقــال اختصاصــات 
الرســول غیــر ثابــت لســائر المعصومیــن 
فکیــف بالحکــم الســلطانی الــذی لــم یثبــت 
خــروج الرســول عنــه مــن بــاب االختصــاص 
ــات  ــال اختصاص ــم اال ان یق ــف بغیره فکی
ــا وجــه  ــی امــر وجــودی ال العدمــی ف النب

لاولویــة بعــد عــدم تحقــق الموضــوع.
ــی  ــلطنة عل ــد الس ــول لتقی ــن الق ــل یمک ب
النفــس بقولــه مــن قتــل نفســا بغیــر نفــس 
ــلطنة  ــوت الس ــدم ثب ــل ع ــخ. فالحاص ... ال

باالضــرار  بــل  النفــس  العــدام  الشــاملة 
ــه. ــدا ب ــررا معت ــس ض بالنف

امــا  جمیعــا  فیهــا  الخدشــة  یمکــن  و 
ــان المتیقــن مــن التهلکــه العقــاب  االول ب
االخــروی و کــون االضــرار علــی النفــس ولــو 
بالقتــل معصیــة موجبــة العقــاب مصــادرة.
الضــرر  عــن  فانصرافــه  الثانــی  امــا  و 
ــث. ــذا الثال ــورد. و ک ــة الم ــس بقرین بالنف
بــان  االول  عــن  امــا  االجابــة  یمکــن  و 
الهــاک فــی العــرب لــو لــم یکــن بمعنــی 
المــوت فابــد مــن معنــی یشــمل المــوت و 

حرمـت شـرعی تسـلط بـر نفس 
بـه  معتـد  اضـرار  شـامل  کـه 
اسـت  ثابـت  باشـد  نفـس  بـه 
کـه  کـرد  ادعـا  می تـوان  بلکـه 
ممنوعیت سـلطنت بـر اضرار به 

اسـت. عقایـی  نفـس 
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تکلیفــی  حرمــت  عــدم  دقیق تــر  تعبیــر 
افعــال در زمــان صغــر، نفــی حرمــت در 
کــردن  رتبه بنــدی  و  اســت.  کبــر  حــال 
عملــی اســت کــه در حرمــت آن تردیــد 
وجــود دارد، لــذا بــه مقتضــای حدیــث رفــع، 
حرمــت آن رفــع می شــود ولــو اثــر ایــن 

ــد. ــران برس ــه دیگ ــل ب فع
در  و  رفــع  اطــاق  در  اســت  ممکــن 
اســتصحاب خدشــه کــرد و گفــت قــدر 
ــزام نســبت  مســلم از حدیــث رفــع، رفــع ال
بــه فعــل شــخص اســت کــه اثــر آن نیــز بــه 
ــوط  ــع مرب ــث رف ــه حدی ــس متمســک ب نف
باشــد. بنابرایــن شــک در حرمــت شــرب 
خمــر مثــًا مــورد رفــع اســت، امــا در صورت 
تصــرف مــال دیگــری، بــردن عــرض او، نیــز 
ایــراد نقــص بــر روح، روان و جســم دیگــری، 

ــت. ــع نیس ــث رف ــمول حدی ــف مش مکل
ــاب  ــه اصح ــود ک ــن اســت اشــکال ش ممک
تعــرض بــه مــال دیگــری را در عــام مجاعــه 
و عنــد الضــروره مجــاز دانســته  اند و لســان 
وا«   ــرُّ ــا اْضُط ــون  َو َم ــا اَل َيْعَلُم ــی در »َم نف
ــد  ــاق در کام واح ــی اط ــت. نف ــد اس واح
نســبت بــه فعــل مرتبــط بــه دیگــری و 
ــک  ــای ی ــدا و انته ــال در ابت ــه م ــرض ب تع
ــا  ــن و ی ــه اجتمــاع نقیضی ــول ب ــا ق کام ی

ــا. ــاعت عرف ــت در بش ــبیه آن اس ش
ــام عــدم  ــن اســت کــه اوال در مق پاســخ ای
مرفوعــات و اســتفاده اطــاق مشــکل اســت؛ 

اعــدام کونــه فــی مقــام البیــان
ثانیــا در قــوه جمــل متعــدد اســت و نفــی 
اطــاق در برخــی، مضــر بــه انعقــاد اطــاق 

در دیگــر فقــره نیســت.
ثالثــا وجــه رفــع در روایــت بیــان نشــده و 

ــت. و  ــده اس ــان ش ــع بی ــار از رف ــط إخب فق
شــاید دلیــل، تزاحــم حفــظ نفــس و حفــظ 

ــه وســلم عــن فعــل. علیــه وآل
و فیــه ان التفویــض الیــه و هــو حکیــم 
موثــر للمؤمنیــن علــی نفســه الیعنــی الرضــا 
التصــرف  و   وقعــت  کیــف  بالتصرفــات 
ثابــت  المصلحــة  وجــود  بــه  المقیــد 
وجهــا  ال  دلیــا  االیــة  جعــل  فاالنســب 

لاستشــکال.
ــکل مؤمــن  ــان نفــی الخیــرة ل و ان یقــال ب
و مؤمنــه فیمــا قضــئ الــه و رســوله دلیــل 
علــی و الیتهــم علــی الــذوات خصوصــًا 
وانــه عطــف قضائیــه علــی قضــی اهلل و 
ــال ان  ــل اال ان یق ــمل القت ــم یش ــر اع االم
ــن  ــم الفاصــل بی ــی الحک ــق عل ــا یطل القض
الخصمیــن و آلمــان فــی الحکــم االولــی ال 
فــی مقــام رفــع الخصومــة مــع ان صغــری 
الخصومــه بیــن النفــس باالعتباریــن فــرض 
بعیــد مــن الذهــان ال یحمــل االفصــح علیــه 
. و ذکــر قضــاء الــه بنکتــة عــدم الفــرق 
بیــن کامــه تعالــی و حکمــه. مــع ان 
اقضــاء بــذاک المعنــی فیــه متصــور و ابــاغ 
الحکــم الفاصــل بواســطة الرســول . و القــول  
بعــدم معهودیــه امــر الرســول الخاتــم بقتــل 
ــدور  ــتحالة الص ــی اس ــه الیعن ــخص نفس ش
ــة   ــکم ... االی ــه فاقتلوانفس ــدر بقول ــل ص ب
ــن  ــوا م ــراد قاتل ــال ان الم ــم اال ان یق الله

ــه . ــه و اخوت ــة نفســکم لبنوت ــو بمنزل ه

والیة النواب عیل الخلق

الوالیــة  باختصــاص  القــول  الیبعــد  و 
ــا  ــک بذواتهــم علیهــم الســام و ثبوته کذل
ــر ثابــت  ــواب الخــاص اســتقاال غی فــی الن
فکیــف بالنــواب العامــة ویمکــن القــول 
ــ  شــما  ــوت والیه ــة اوال و ثب ــی االولوی بنف
ؤ لهــم حیــث ان الســبیل الیهــم منســد 

ــر. ــاس اکث ــاؤ الن وابت
اللهــم اال ان یقــال الحاجــة الــی اثبــات 
قواعــد  کان  ان  بعــد  کذلــک  الســلطنة 

التزاحــم والضــرورات تبیــح المحظــورات بل 
ــره و  ــة رافعــة للحی ــل االصــول العملی و مث
ال یتوهــم کــون احکامهــم احکامــا واقعیــة 
ــار  ــا مــن حکــم و آث ــاس منه و حرمــان الن

ــة. الغیب
للفقیــه  المطلقــة  الوالیــۀ  امــا  و  هــذا. 
الجامــع للشــرائط فــی خصــوص مــا یقــوم 

بــه الحکومــة علــی مــا تبنــاه الســید االمــام 
ره فمقتضــاه ثبــوت الســلطنة علــی الرعیــه 

ــة. ــث تتم ــار . و للبح ــذا االط ــی ه ف
ــۀ  امــا الوالیــۀ و الحکومــة مــن بــاب الوکال
حقــا  فیثبــت  قبــل  کمــا  الرعیــة  عــن 
تبعیــا فیمــا کان حــق المــوکل فیــه ثابتــا 
و الظاهــر تقییــد الوالیــة کذلــک بکــون 
ــهم ، ال  ــن انفس ــة الموکلی ــل بمصلح العم
ــع  ــث ان المجتم ــم حی ــة مجتمعه لمصلح
بمــا هــو لیــس مــوکا. و ســتانی التممــه.
وفــی تســمیه هــذا القســم والیــة علــی 
ــا  ــل حاکم ــمیة الوکی ــل. و تس ــاس تام الن
یکــون  ان  اال  اللهــم  فکذلــک  و ســلطانا 
تقتضــی  بشــرائط  مشــروطا  التوکیــل 
ترجیــح مصلحــة الجمــع علــی مصلحــة 
نفــس المــوکل و توجــب تســلطا علــی آحــاد 
ــاؤ  ــرط خف ــذا الش ــة ه ــی صح ــوکا و ف ال

کمــا ال یخفــی.
ــور الحســبیة  ــاب االم ــن ب ــة م ــا الوالی و ام
ــة و  ــام بالحکوم ــروعیة القی ــاه مش فمقتض
ــوق  ــث ف ــة بحی ــی الرعی ــلطنة عل ــا الس ام
ــب. ــا صع ــرعیه فاثبانه ــکام الش ــی االح عل
داشــتن  : حــق شــرعی  خاصــه ســخن 
ــر  ــا ب ــردم بن ــدی م ــرای رتبه بن ــت ب حکوم
مبنــای امــام خمینــی )ره( در والیــت فقیــه 
مبتنــی بــر تحقــق صغــرای حکومتــی بــودن 
واکسیناســیون و رتبه بنــدی آن قابــل تصــور 
اســت و مجعــول ابتدایــی اســت امــا بنابــر 
وکیــل بــودن حاکــم یــا مــن بــاب حســبیه 
بــودن حکومــت، مجعــول شــرعی، جــواز 
تکلیفــی تصــدی اســت و اگــر حکــم وضعی 
ی تصــور شــود یــا مــن بــاب این کــه جعــل 
تکلیــف بــا نبــود حــق ممکــن نیســت پــس 

مــن بــاب داللــت اقتضــا حــق ثابــت اســت 
و یــا حکــم وضعــی را تابــع تکلیــف بدانیــم 

طبــق مبنــای شــیخ انصــاری.

جــواز  بنابــر  اصــل  تاســیس 
تکلیفی بودن رتبه بندی

مقتضــای  شــود  گفتــه  اســت  ممکــن 
ــع و اســتصحاب جــواز در حــال  ــث رف حدی
صغــر، بقــای جــواز هــر فعلــی اســت حتــی 

اگــر مربــوط بــه دیگــری و متعــرض دیگــران 
ــه  ــواز و ب ــتصحاب ج ــن اس ــد. همچنی باش

شـود  گفتـه  اسـت  ممکـن 
و  رفـع  حدیـث  مقتضـای 
اسـتصحاب جواز در حـال صغر، 
اسـت  فعلـی  هـر  جـواز  بقـای 
حتـی اگـر مربـوط بـه دیگـری و 

باشـد. دیگـران  متعـرض 
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اشــکال ایــن اســتصحاب در کتــب قــوم 
ــدد موضــوع  ــه تع ــم ب ــوم اســت و حک مرق
فرموده  انــد گرچــه شــک در وحــدت و در 
بقــای موضــوع در عــدم جریــان اســتصحاب 

کافــی اســت.
ــه  ــت ب ــه اصــل برائ ــل ب ــن اســت قائ ممک
اســتصحاب عــدم جعــل قبــل الشــریعة 
تمســک کنــد و بگویــد قبــل الشــرع بــر 
ــده  ــل نش ــی جع ــات حرمت ــه تصرف این گون
بــود پــس از شــرکت در جعــل حرمــت شــک 
ــم. ــتصحاب می کنی ــدم را اس ــم، ع می کنی
اشــکال تمســک بــه اصــل عــدم ازلــی بــرای 
اثبــات عــدم حرمــت در بعــد الشــریعة اصــل 

مثبــت اســت.

جمع بندی

اقــدام  گذشــته  مطالــب  بــه  توجــه  بــا 
ــأله  ــودن مس ــی ب ــه حکومت ــل ب ــم قای حاک
ــت اقدامــش  ــوت والی ــا و ثب واکســن کرون
مشــروع اســت و امــا اقــدام زیــر مجموعــه 
حاکــم چنانچــه بــه اســتناد اذن یــا بــه 
ــد  قصــد امتثــال فرمــان ایشــان اقــدام کنن
ــل  ــکار عم ــا ابت ــی مشــروع اســت ام اقدام
ــا  ــق ب ــر منطب ــل غی ــا عم ــه ی ــر مجموع زی
شــرایط اعامــی حاکــم اقدامــی خــاف 
ــی در  ــون حق ــود چ ــوب می ش ــرع محس ش
ــی  ــات دولت ــردم از اســتعمال امکان ــع م من
بــه  او منجــر  نداشــته و چنانچــه منــع 

ــت. ــز هس ــن نی ــود ضام ــارات ش خس

بیــت  از  حاصلــه  خســارت  آیــا 
المال محسوب می شود؟ 

باســتناد روایــات »خطــا  ممکــن اســت 
ــای  ــه ادع ــال«  و ب ــت الم ــن بی ــم م الحاک
منــاط،  تنقیــح  یــا  خصوصیــت  القــای 
و  کــرد  ادا  المــال  بیــت  از  را  خســارت 
ــه ظنــی  الیخفــی مــا فــی االخیــر حیــث ان
الیعبــا بــه و القــای خصوصیــت نیــز مشــکل 
اســت چــون روایــت مربــوط بــه قاضــی 
ــرعی اســت و ایشــان صاحــب  منصــوب ش
حــق در امــر اســت شــرعا  و بــا متولــی مــع 
الواســطه در غیــر قضــاوت همســان نیســت.
ــر مبنــای وکالــت چــون اعمــال وکیــل  بناب
ــوکل هســت  ــح م ــت مصال ــه رعای ــوط ب من
چنانچــه ایــن اقــدام بــه صــاح موکل باشــد 

مــال باشــد، نــه این کــه اضطــرار علیــت 
ــوع  ــرار مرف ــد االضط ــه عن ــت. بلک ــع اس رف
و تفــاوت میــان ایــن دو فقــره نیــز آشــکار 

ــل. ــت، فتام اس

ــر  ــع لغ ــمول رف ــدم ش ــرای ع ــر ب ــب دیگ تقری
ــس ــل النف فع

ــری  ــدن دیگ ــال و ب ــرض و م ــرف در ع تص
ــق  ــر از مصادی ــق باالخ ــا یتعل ــه کل م بلک
ــح  ــت و قب ــری اس ــم دیگ ــه حری ــاوز ب تج
عقایــی آن مخفــی نیســت و بــا مســلم 
ــع  ــا از خطــاب رف ــور، عق ــح مذک ــودن قب ب
ملقــی اللهــم رفــع چیــزی را می فهمنــد کــه 

ــد. ــوع نباش ــد ممن ــح مانن ــان قبی ــزد آن ن
ممکــن اســت خدشــه کنیــم کــه کام 
اقتضــا،  داللــت  نحــو  بــه  ولــو  مذکــور 
اذن  مطلــق،  بقــول  افعــال  بــه  مســبت 
ــم  ــط حک ــده و از مح ــوب ش ــرعی محس ش

عقــا خــارج اســت.
ــه  ــه شــود ک ــن اســت درر پاســخ گفت ممک
داللــت مذکــور فــرع انعقــاد اطــاق اســت و 

ــت. کام در آن اس
ــور  ــح مذک ــودن قب ــر؛ مســلم ب ــب دیگ تقری
ــاد  ــن انعق ــع ع ــة مان ــة محفوف ــد قرین مانن
اطــاق اســت و ال اقــل احتمــال قرینــه 

ــع از  ــز مان ــن نی ــه ای ــی رود ک ــودن آن م ب
ــت. ــاق اس اط

والکام فیه کالسابق.

تقریب سوم 

ــه  ــون حکم ــا ال یعلم ــون ای م ــا ال یعلم م
و قبــح العمــل المذکــور معلــوم عقــا و 

ــی. ــول باطن ــل رس العق
الظاهــر مــا  بــان  و یمکــن االستشــکال 
ــم  ــان الحک ــی. و ب ــه الواقع ــم حکم ال یعل
المذکــور عقائــی ال عقلــی مضافــًا الــی ان 
ــق اجــازه فــا قبــح ال عقــا و  ــی المطل الول

ال عقائیــا.
و یعلم الخدشه فیه مما سبق. فتامل.

و امــا مرفــوع بــودن افعــال در زمــان صغــر 
ــم  ــث الحک ــن حی ــت م ــق اس ــرًا مطل ظاه
ــان اســتصحاب  ــر فــرض جری التکلیفــی و ب
می توانــد در محــل بحــث نافــع باشــد ولــی 

تصـرف در عـرض و مـال و بـدن 
یتعلـق  مـا  کل  بلکـه  دیگـری 
بـه  تجـاوز  مصادیـق  از  باالخـر 
قبـح  و  اسـت  دیگـری  حریـم 

نیسـت. مخفـی  آن  عقایـی 
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ثابــت نمی کننــد. ســّلمنا، در فــرض تزاحــم 
ــح  ــوان ترجی ــار  نمی ت ــس صف ــظ نف ــا حف ب
ــص از  ــس اخ ــت پ ــا دانس ــن معن ــا ای را ب

مدعــا ســت.

ــوس  ــالک نف ــال ه ــاظ احت ــه لح ــدی ب رتبه بن
و ترجیــح دادن اشــخاص در معــرض خطــر

دلیــل ضــرورت حفــظ نفــوس مســلمین 
ــام. ــن اع ع

ــلم  ــان مس ــظ ج ــزوم حف ــه ل ــکال گرچ اش
ــزوم  ــدر مســلم ل ــا ق از مســلمات اســت ام
اقــدام در جایــی اســت کــه عــدم اقــدام بــه 
فاصلــه زمانــی کــم و احتمــال عقایــی بــاال 
باشــد و ایــن نکتــه در ایــن تقســیم مطلــق 

وجــود نــدارد.

رتبه بندی به لحاظ تاثر بر اقتصاد 

ترجیــح  مــاک  ایــن  اخــرای  عبــارت 
هاســت.  بازنشســته  بــر  کار  نیورهــای 
لحــاظ  بــه  دیگــران  بــر  برخــی  ترجیــح 
تاثیرشــان در جامعــه گرچــه مطابــق بــا 
فهــم عقاســت ولــی لــزوم ترجیــح بلحــاظ 
شــرعی غیــر ثابــت اســت اللهــم اال ان یقــال 
ان المرتکــزات العقایــی احــکام امضائیــة. 

و فیــه تامــل واضــح.

رتبه بنــدی بــه لحــاظ اماکنــات و بــا توجــه بــه 
تناســب واکســن بــا افــراد مشــمول

هــزار  اختیــار  در  واکســن  تعــداد  مثــًا 
ــاله  ــتاد س ــنی هش ــروه س ــت و گ ــدد اس ع
ــه لحــاظ تعــداد. و  هــم هــزار و فراخــوان ب
ــات بیشــتر می شــود  ــده امکان چــون در آین
ــوان داده  ــتر فراخ ــراد بیش ــا اف ــای ب گروه ه

ــوند. می ش
ــد  ــز نمی توان ــی نی ــا اجرای ــه صرف ــن وج ای
باشــد  اتکایــی  و  اعتمــاد  قابــل  وجــه 
خصوصــا اگــر موجــب تلــف نفــس از ســایر 

باشــد. گروه هــا 

ــدف  ــون ه ــرض چ ــاس غ ــر اس ــدی ب رتبه بن
فراگــری واکسیناســیون 

بتعبیــر دیگــر بــرای این کــه کســی جــا 
ــوند.  ــط ش ــت و ضب ــدگان ثب ــد و گیرن نمان
ــی  ــبهات قبل ــی از ش ــز خال ــه نی ــن وج ای
نیســت. و حصــول ایــن غــرض هــم منحصــر 

ــت. ــدی نیس ــوع رتبه بن ــن ن ــه ای ب

اقدامــی مشــروع و خســارت بــه مــوکل بــر 
عهــده خــود اوســت ولــی موضــوع در مقــام 
ــدی   ــرا رتبه بن ــت، زی ــق اس ــکوک التحق مش
مذکــور موجــب تاخیــر در دریافــت امکانــات 
زیــان  و  ضــرر  نتیجــه  در  و  پیشــگیرانه 

ــر را ضامــن اســت. حاصــل از تاخی
ــت و  ــودن حکوم ــبی ب ــلک حس ــر مس بناب
مجــاز  واکسیناســیون،  بــودن  حکومتــی 
بــودن اقــدام فــی الجملــه ثابــت اســت ولــی 
کیفیــت اقــدام نیــز بایــد مشــروعیت آن فی 
نفســه بــا مرجــح بودنــش در فــرض تزاحــم 
ثابــت باشــد. وگرنــه چنانچــه کیفیــت اقدام 
ــا موجــب تقویــت و  باعــث تضییــع حــق ی

خســارت شــود حاکــم ضامــن اســت.
در  فقیــه  مطلقــه  والیــت  طبــق  البتــه 
ــز ممکــن اســت صــرف  ــی نی ــور حکومت ام
حکومــی بــودن موضوعــی بــرای اقــدام علی 
ــه  ــه آن ک ــد. خاص ــح نباش ــه صحی ای وج
ــق  ــش مطل ــتن معنای ــه داش ــت مطلق والی
عمــل کــردن نیســت بلکــه بایــد در کیفیــت 
ــا  ــد و ب ــذ کن ــا را اخ ــح روش ه ــدام اصل اق
ــق روش  ــر طب ــدام ب ــح اق وجــود روش اصل
ــرع  ــف ش ــراف خل ــاوی االط ــا مس ــح ی صال
ــور  ــد ص ــذا بای ــت. ل ــان اس ــب ضم و موج
ممکــن از رتبه بنــدی را مــد نظــر داشــت 
ــی  ــه  بررس ــورت را جداگان ــر ص ــم ه و حک

ــم. کنی
ــه در  ــت مطلق ــه والی ــل ب ــه قای ــرای فقی ب
رتبه بنــدی مقتضــای اصــل اولــی جــواز 
ــراج  ــق اســت و اخ ــه صــورت مطل ــدام ب اق
ــاج  ــا محت ــی روش ه ــودن برخ ــوع ب و ممن
بــه دلیــل اســت. بــه صــورت کلــی چنانچــه 
تقویــت  یــا  نقــص  موجــب  رتبه بنــدی 

نفــوس و تضییــع معتــدل بــه امــوال شــود 
ــان اســت. ــروع نیســت و موجــب ضم مش
ــا  ــه ی ــاف عام ــت المــال، اوق واکســن از بی
ــود. ــه می ش ــن تهی ــا از متبرعی ــه و ی خاص
ــا اســتحقاق از بیــت المــال  در قســم اول ی
فــرع بــر اقبــاض مــن بیــده المــال اســت یــا 

اســتحقاق ثابــت اســت.
در فــرض اول یــا متولــی در اقبــاض مختــار 
ــه رعایــت  ــزم ب ــا مل ــی االطــاق اســت ی عل

جهاتــی اســت.
لــکل  اســتحقاق  ثبــوت  احتمــال  طبــق 

والیـت مطلقه داشـتن معنایش 
نیسـت  کـردن  عمـل  مطلـق 
اقـدام  کیفیـت  در  بایـد  بلکـه 
اصلـح روش هـا را اخـذ کنـد و 
بـا وجـود روش اصلـح اقـدام بر 
طبـق روش صالـح یـا مسـاوی 
االطـراف خلـف شـرع و موجـب 

اسـت. ضمـان 

ــد  ــاض، بای ــت در اقب ــزوم رعای ــلم و ل مس
رتبه بنــدی از ایــن لحــاظ نیــز مــد نظــر 

باشــد.
اگــر اســتحقاق پــس از اقبــاض باشــد و 
ــاض باشــیم  ــه اطــاق در روش اقب ــل ب قای
هــر چــه را متولیــان امــر مطیــع حاکــم 
و  اســت  تکلیفــی  جایــز  کننــد  تعییــن 

ضمانــی هــم ثابــت نیســت. 
حکــم وقــف عــام و خــاص نیــز اگــر بــرای 
ــوده و در  ــی ب اســتحقاق بعــد اقبــاض متول
تخصیــص و اقبــاض نیــز مختــار باشــد، 

ــت. ــه اس همینگون
در غیــر ایــن صــورت بایــد متولــی نیــز 
دارد. ملحــوظ  را  اقبــاض  در  رتبه بنــدی 
ــط  ــه توس ــنی ک ــت در واکس ــن اس همچنی
ــاض  ــرطی در اقب ــده و ش ــه ش ــرع تهی متب
و روش آن بیــان نکــرده باشــد و اال روش 

ــت.  ــط او الزم اس ــده توس ــن ش تعیی
اگــر در فــرض ثبــوت اســتحقاق، اقبــاض را 
مشــروط بــه لحــاظ جوانــب و جهاتــی کنیــم 
بایــد رتبه بنــدی منطبــق بــر جهــات الزامــی 
ــه لحــاظ  مذکــور باشــد و اال خلــف شــرع ب
ــه لحــاظ وضعــی الزم   ــان ب ــی و ضم تکلیف

می آیــد.

در  اللــزوم  محتمــل  جهــات 
رتبه بندی

رتبه بندی بلحاظ سن؛ االسن فالمسن

وجــه لــزوم، قولــه و قــروا کبارکــم بتقریــب 
ــظ  ــا فحف ــو کان الزم ــوونهم ل ــظ ش ان حف
نفــس هــم بطریــق اولــی. و بمعنــاه روایــات 

کثیــرۀ.
اشــکال: ایــن روایــات بیــش از اســتحباب را 
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عــوارض  لحــاظ  بــه  ترجیــح  و  رتبه بنــدی 
ــوالین  ــن در ط ــور واکس ــل الظه ــی محتم جانب

ــدت م

بــا توجــه بــه این کــه واکســن موجــود 
بــه لحــاظ عــوارض مــدت دار ایمنــی ثابــت 
شــده ای نــدارد، از نظــر عقایــی ترجیــح بــا 
افــراد مســن و مبتــا بــه امراضــی کــه عادتا 
در معــرض زمین گیــر شــدند و از جهــت 
ــوب  ــت محس ــرای مملک ــه ب ــی هزین عقای
ــان  ــوارض در آن ــن ع ــور ای ــوند و ظه می ش
ــد. ــت نمی زن ــروی کار مملک ــه نی ــه ب لطم

ــا  ــد العق ــه عن ــن وج ــه ای ــح ب ــر ترجی اگ
پذیرفتــه شــود از جهــت شــرع قطعــا مــردود 
اســت عــاوه بــر این کــه جوان هــا بــه خاطــر 

اســتقامت بدنــی شــاید مبتــا بــه عــوارض 
ــه  ــر ب ــا عقایی ت ــه آن ه ــق ب ــوند و تزری نش
ــال  ــه احتم ــر این ک ــاوه ب ــد. ع ــر  می آی نظ
نــه  بــروز و عــدم آن مســاوی اســت و 
ــال  ــرعی احتم ــه ش ــی و ن ــاظ عقای ــه لح ب
معانــی بــه محســوب نمی شــود. عــاوه بــر 

این کــه هزینــه نگهــداری مبتاهــای بــه 
ــتر  ــادی بیش ــاظ م ــه لح ــاید ب ــوارض ش ع

ــل. ــت. فتام ــروی کار اس ــع نی مناف
احتمــال  کــه  واکســنی  وســیع  تزریــق 
ــه  ــود دارد گرچ ــوارض ســنگین در آن وج ع
ــه  ــا ب ــوی نیســت ام ــال ق ــه لحــاظ احتم ب
لحــاظ محتمــل جــای تامــل و احتیــاط 
ــات در ســنین  ــار تلف ــه آم دارد. خصوصــا ک
ــال  ــر فــرض ابتــای قطعــی در قب ــن ب پایی
ــر  ــروی کار کمت ــی نی ــیون جمع واکسیناس

ــت. اس

شــخصیت های  لحــاظ  بــه  رتبه بنــدی 
تاثرگــذار  علمــی  و  اجتاعــی  ســیایس، 

از ایــن جهــت کــه وجودشــان انفــع بــه 
حــال جامعــه اســت. و نبودشــان منشــأ 

جمعیت هاســت. پراکندگــی 
ــت  ــی اس ــح عقای ــه مرج ــه فی الجمل گرچ
امــا در حــدی نیســت کــه بتــوان بــر ســایر 
امــور و علــی کل حــال ترجیــح داشــته 

ــد. باش
بــه لحــاظ اصنــاف و مشــاغل نیــز می تــوان 
ــرای هریــک وجهــه بیــان  تقســیم کــرد و ب
ــوری  ــه متص ــر وج ــت ه ــه کلی ــرد، گرچ ک

ــل دارد. ــای تام ج
ــوه  ــوان وج ــم می ت ــف ه ــر صن در درون ه

فــوق الذکــر را جــاری کــرد.
مثــًا در صنــف فرهنگیــان، معلمیــن را بــر 
متعلمیــن و در صنــف کار و کارگــر، کار فرما 
ــان تخصــص را کارگــران  ــر کارگــر و صاحب ب
ــت در  ــرد لکــن کلی ــدی ک ســاده و... رتبه بن
ــای  ــل ج ــه محتم ــر وج ــه ه ــروه ب ــر گ ه

ــل دارد. تام

جمع بندی

ــی  ــتحبابی رجحان ــته اس ــوه گذش ــر وج اکث
قابــل  غیــر  کلیــت  نمی تــوان  و  اســت 
خدشــه ای در آن بیــان کــرد. لــذا اقــدام 
ــه  ــری ک ــق نظ ــن طب ــه ممک ــر وج ــه ه ب

اســتحقاق را متفــرع بــر اعطــای متولــی 
نــه  نیســت،  تامــل  از  خالــی  نمی دانــد 

تکلیفــا و نــه وضعــا.
ولــی چنانچــه قایــل بــه اســتحقاق پــس از 
ــر ســهل اســت و بررســی  ــا بشــویم ام اعط
ــث  ــه مباح ــر ورود ب ــف ب ــا متوق ــن مبن ای

واکسـن  این کـه  بـه  توجـه  بـا 
عـوارض  لحـاظ  بـه  موجـود 
مـدت دار ایمنـی ثابـت شـده ای 
نـدارد، از نظـر عقایـی ترجیح با 
افـراد مسـن و مبتا بـه امراضی 
کـه عادتـا در معـرض زمین گیـر 

شـدند

اکثـر وجـوه گذشـته اسـتحبابی 
نمی تـوان  و  اسـت  رجحانـی 
کلیـت غیـر قابـل خدشـه ای در 
آن بیـان کـرد. لـذا اقـدام به هر 
وجـه ممکـن طبـق نظـری کـه 
اسـتحقاق را متفـرع بـر اعطـای 
متولـی نمی دانـد خالـی از تامل 
نیسـت، نـه تکلیفـا و نـه وضعا.
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اصــل اولــی در مــورد دریافــت واکســن، 
جــواز اســت مگــر آن کــه دلیلــی بــر خــاف 
آن صــادر شــود. دلیــل نخســت از ادلــه 
عقاســت.  ســیره  واکسیناســیون،  جــواز 
پدیــده واکسیناســیون، در منظــر عقــای 
عالــم، صــرف نظــر از تنــوع در هرگونــه 
از  فرهنگــی،  و  مذهبــی  دینــی،  قلمــرو 
برخــوردار  شایســته ای  توجــه  و  اعتنــاء 
ــه منعــی از ســوی شــارع  اســت و هیچ گون
ــرای آن وارد نشــده اســت. دلیــل  مقــدس ب
دوم، دلیــل عقلــی »رجــوع بــه اهــل خبــره« 
اســت. منظــور از رجــوع بــه اهــل خبــره در 
ایــن بحــث، بــه معنــای مراجعــه بــه اطبــاء 
و پزشــکان ایــن عرصــه می باشــد. بــر طبــق 
دیــدگاه کارشناســان درمانی، واکسیناســیون 

فلــج اطفــال، کــزاز و دیگــر بیماری هــا، 
ویروس هــای ضعیــف شــده را بــه بــدن 
مقاومــت  افزایــش  بــا  و  نمــوده  وارد 
سیســتم ایمنــی بــدن، انســان را در مقابلــه 

ــد. ــاوم نمای ــا مق ــوم ویروس ه ــا هج ب

ادله جواز واکسیناسیون

از گــروه منــاط بــه دلیــل پیونــد فقــه و 
علــوم دینــی بــا مباحــث مــورد نیــاز جامعــه 
تشــکر وســپاس دارم. امــروزه نیازمنــدی بــه 
تئوریــزه نمــودن مباحــث معرفتــی و فقهــی 
و ورود آن هــا در بطــن جامعــه، بیــش از 
ــوم  ــردازش عل ــود. پ ــاس می ش ــش احس پی
دینــی بــا اســتفاده از زبــان روز دنیــا و 
جوامــع علمــی دیگــر ، می توانــد فضــای 
علمــی حاکــم بــر دنیــا را بیشــتر از گذشــته 
ــی  ــای وحیان ــه و آموزه ه ــر فق ــت تاثی تح
واکسیناســیون  موضــوع  در  دهــد.  قــرار 
ــت. در  ــده اس ــح ش ــددی مط ــث متع مباح
دوره هــای گذشــته، دانــش بشــر در عرصــه 
بهداشــت و درمــان بــر آن شــد تــا در مقابلــه 
ماننــد ســل،  واگیــردار  بیماری هــای  بــا 

اســتاد محمــد اســتوار در مصاحبــه بــا منــاط بــه دو موضــوع مهــم معاملــه بــا کشــورهای خارجــی در تهیــه واکســن و نیــز 
مســئولیت حاکمیــت اســامی در قبــال صدماتــی کــه بــه مــردم وارد می شــود پرداخته انــد. ایشــان در بخــش اول شــروط 
و حــدود معاملــه بــا کشــورهای خارجــی را بــا توجــه بــه قواعــد فقهــی مــورد بررســی قــرار داده  و در بخــش دوم شــرایط 
ضامــن بــودن دولــت اســامی را بــه واســطه خســارت هایی کــه بــه جامعــه از وارد می کنــد را برشــمرده اند. بــه کارگیــری 
قواعــد فقهــی در حــل مســائل مرتبــط بــا موضوعــات کان ملــی و اجتماعــی نکتــه حائــز اهمیتیســت کــه می تــوان در 

ایــن جســتار بــه خوبــی مشــاهده کــرد.

چارچوب فقهی معامله با کشورهای 

خارجی در موضوع واکسن
حجت االسام و المسلمین محمد استوار میمندی
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و مدیر 

حوزه علمیه استان فارس

پـردازش علوم دینی با اسـتفاده 
جوامـع  و  دنیـا  روز  زبـان  از 

علمـی دیگـر ، می توانـد فضـای 
علمـی حاکـم بـر دنیـا را بیشـتر 
از گذشـته تحـت تاثیـر فقـه و 
آموزه هـای وحیانـی قـرار دهـد.
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استاد استوار
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- عنوان اول: تقویت جبهه کفر
- عنــوان دوم: خــوف توطئــه در افســاد ایــن 
ــه  ــاندن ب ــیب رس ــت آس ــه نی ــول، ب محص

جامعــه اســامی
ــوان ســوم: ایجــاد اختــاف بیــن دول  - عن
ــث  ــد از کشــور ثال ــه ســبب خری اســامی ب

ــر مســلمان. غی
ــم،  ــورهای متخاص ــا کش ــه ب ــام معامل انج
موجــب اعتبــار بخشــی بــه آن هــا و در 
بنیــه اقتصــادی آن هــا  نتیجــه تقویــت 
کشــورها  این گونــه  تقویــت  می شــود. 
در  تخاصــم،  نیــروی  افزایــش  باعــث 
مواجهــه بــا جوامــع اســامی می شــود. 
و نیــز معاملــه نکــردن و تحریــم روابــط 
اقتصــادی بــا آن هــا، موجبــات انــزوای 

آن هــا را فراهــم مــی آورد.

و  نظــام  اختــالل  میــان  تزاحــم 
واردات واکسن

تزاحــم، زمانــی رخ می دهــد کــه فقــدان 
یــک محصولــی کــه در انحصــار کشــور 
ــه  ــکاتی را در جامع ــت، مش ــم اس متخاص
ــا  ــدان و ی ــد. ممکــن اســت فق ایجــاد نمای
ــختی در  ــاد س ــبب ایج ــود آن کاال، س کمب
ــت  ــن اس ــا ممک ــد و ی ــردم باش ــی م زندگ
ســبب اختــال نظــام شــود. این دو مشــکل، 
بــا یکدیگــر متفــاوت اســت. قبــِح اختــال 
ــتفاد  ــت. مس ــی اس ــح عقل ــک قب ــام، ی نظ
از کام بــزرگان در بــاب اختــال نظــام، 
ــی  ــاط اجتماع ــیرازه  انضب ــن ش ــن رفت از بی
اســت. بــا ایجــاد اختــال نظــام، ارکان 
دولــت اســامی هــم بــه مخاطــره می افتــد 
ــی را  ــرج، جــای نظــم اجتماع ــرج و م و ه
ــام  ــال نظ ــس در نتیجــه، اخت ــرد. پ می گی
یکــی از مصالــح اهمــی اســت کــه عقــل بــه 

خارجــی و حکــم مربــوط بــه صــادرات و 
آن مطــرح می شــود. واردات 

واکســن  واردات  جــواز  شــرایط 
خارجی

مقــام معظــم رهبری)حفظــه اهلل تعالــی( 
و  آمریــکا  از  واکســن  خریــد  ممنوعیــت 
انگلیــس را اعــام نموده انــد. در موضــوع 
از  دوگانه هــا  برخــی  فــروش،  و  خریــد 
قبیــل تفــاوت میــان معاملــه بــا کشــورهای 
متخاصــم و غیــر متخاصــم، تفــاوت میــان 
خریــد و فــروش در شــرایط اضطــرار و در 
حالــت عــادی و از این گونــه مســائل، در 
ــه الزم  ــد ک ــرار می گیرن ــت ق ــیر حاکمی مس
اســت بــه وســیله فقــه حــل و فصــل شــوند. 
اصــل خریــد و فــروش واکســن بــرای دولتی 
ــی  ــا توانای ــد آن دارد و ی ــه خری ــاز ب ــه نی ک
ــی  ــدارد، مانع ــی را ن ــد کاف ــرای تولی الزم ب
نــدارد. امــا موضوعــی کــه بایــد مــورد توجــه 

کافــی قــرار گیــرد، کشــور فروشــنده واکســن 
اســت. در صورتــی کــه دولتــی مســلمان بــا 
یــک دولــت کافــر غیرمتخاصــم معاملــه 

دولــت  تضعیــف  ســبب  نــه  کــه   کنــد 
مســلمان و نــه ســبب تقویــت دولــت کفــر 
ــه مناســبات  ــدارد. این گون ــردد اشــکالی ن گ
ــه حــال رواج  ــا ب تجــاری از صــدر اســام ت
ــد  ــم خری ــگاه اول حک ــت. در ن ــته اس داش
ــت  ــا دق ــر ب ــا اگ ــز اســت. ام ــروش جای و ف

ــا ســه عنــوان  بررســی شــود ایــن مســئله ب
مطــرح می شــود:

ــده مضــر نیســت، بلکــه  ــه تنهــا یــک پدی ن
یــک امــر الزم و ضــروری اســت، کــه اهمــال 
و  اختــال  ایجــاد  باعــث  آن،  اجــرای  در 
می شــود.  جامعــه  در  عدیــده  مشــکات 
ــت.  ــه اس ــل مناقش ــل، مح ــن دلی ــه ای البت
امــا بــر طبــق مبنــای مشــهور، وقتــی اباحــه 
را  واکسیناســیون  اولــی،  اصــل  هســت، 
جــواز می دهــد.  مگــر آن کــه ضــرر فاحشــی 
ــود.  ــردم ش ــامتی م ــه و س ــه جامع متوج
ســنتی  اطبــای  برخــی  کــه  همان گونــه 
قائلنــد کــه واکسیناســیون اگرچــه بخشــی 
بخــش  امــا  ایمــن می ســازد  را  بــدن  از 
ــد  ــدن را دچــار آســیب می کن هــای دیگــر ب
ــی،  و بســیاری از بیماری هــا همچــون نازای
ــدد  ــای متع ــرطان ها و بیماری ه ــی س برخ
دیگــر را از عــوارض واکسیناســیون می دانند. 
البتــه اگــر عــوارض و ضررهــای واکســن بــر 
مصلحــت آن غلبــه کنــد، حکــم جــواز از بین 
رفتــه، و حرمــت، جایگزیــن آن می شــود. 
یــک مســئله دیگــر، ضــرر شــخصی اســت. 
ممکــن اســت واکســن بــرای یــک انســانی، 
ــته  ــراه داش ــه هم ــددی ب ــیب های متع آس
باشــد. امــا آن چــه کــه از اهمیــت برخــوردار 
ضررهایــی  و  نوعــی  آســیب های  اســت، 
ــه  ــراد جامع ــب اف ــه غال ــه متوج ــت ک اس
می شــود. تشــخیص ضــرر نوعــی بســیار 
ــت.  ــخصی اس ــرر ش ــات ض ــخت تر از اثب س
افــراد  غالــب  بــرای  واکسیناســیون  اگــر 
جامعــه دارای مضراتــی بــود کــه بــر فوایــد 

و مصلحــت آن غلبــه داشــت، حکــم جــواز، 
تبدیــل بــه حکــم حرمــت خواهــد شــد. امــا 
مبنــای بحــث، بــر جــواز واکسیناســیون بــه 
جهــت عامــل پیشــگیری از بیماری هــای 
فراگیــر اســت. و بــر همیــن منــوال، مباحثی 

ــاد  ــف آح ــم، وظای ــف حاک ــه وظای از جمل
ــی و  ــن داخل ــن واکس ــاوت بی ــه، تف جامع

بـر طبـق مبنـای مشـهور، وقتی 
اولـی،  اصـل  هسـت،  اباحـه 
واکسیناسـیون را جـواز می دهد.  
مگـر آن که ضرر فاحشـی متوجه 
جامعـه و سـامتی مردم شـود.

فـروش،  و  خریـد  موضـوع  در 
قبیـل  از  دوگانه هـا  برخـی 
بـا  معاملـه  میـان  تفـاوت 
غیـر  و  متخاصـم  کشـورهای 
متخاصـم، تفـاوت میـان خریـد 
و فـروش در شـرایط اضطـرار و 
در حالـت عـادی و از این گونـه 
حاکمیـت  مسـیر  در  مسـائل، 
قـرار می گیرنـد که الزم اسـت به 
وسـیله فقـه حل و فصل شـوند.

بـه  محصـول  یـک  فقـدان  اگـر 
و  نرسـد  نظـام  اختـال  مرحلـه 
بـروز مشـکاتی  موجـب  صرفـا 
باشـد،  اجتماعـی  زندگـی  در 
از  ممانعـت  اهـم،  مصلحـت 
تقویـت دولـت متخاصم اسـت.
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می شــود، در ایــن مقــام نبایــد آن جنــس بــه 
کشــور متخاصــم فروختــه شــود. فــروش آن 
ــه نظــر  ــم می شــود. ب ــر اث ــه ب مصــداق اعان
می رســد اگــر جامعــه اســامی نیــاز بــه 
محصولــی دارد کــه تنهــا در کشــور متخاصم 
یافــت می شــود ولــو بــه درجــه اختــال 
ــروش آن  ــد و ف ــد، خری ــیده باش ــام نرس نظ
تاثیــر چندانــی در تقویــت آن کشــور نــدارد. 
چــرا کــه اگــر حکومــت اســامی اقــدام بــه 
خریــد نکنــد، دولــت متخاصــم، آن محصــول 
می فروشــد.  دیگــر  حکومت هــای  بــه  را 
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــث در جای ــوع بح موض
معاملــه ســبب تقویــت و اعتباربخشــی بــه 
ــد و  ــر خری ــا اگ ــردد. ام ــت متخاصــم گ دول
ــه طــوری کــه اگــر  فــروش، جزئــی باشــد ب
دولــت اســامی آن را نخــرد، دولت هــای 
دیگــر آن را معاملــه می نماینــد، موضــوع 

کامــا منتفــی می شــود.

عنوان افساد

عنــوان مهــم دیگــر افســاد اســت. اگــر خرید 
و فــروش ســبب افســاد در جامعــه بشــود، 
معاملــه باطــل اســت و نبایــد صــورت گیــرد. 
صــرف نظــر از این کــه فروشــنده دولــت 
ــت اســامی.  ــک دول ــا ی متخاصــم باشــد ی
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــث در جای ــوع بح موض
ــی  ــار بخش ــت و اعتب ــبب تقوی ــه س معامل
بــه دولــت متخاصــم گــردد. اگــر  در خریــد 
و فــروش، حتــی خــوف اضــرار بــه جامعــه 
وجــود داشــته باشــد، خریــد و فــروش جایــز 
نیســت. ایــن قاعــده بــر مبنــای عقلــی 
ــع ضــرر  ــراد از دف اســتوار اســت. اگرچــه م

آن حکــم نمــوده و بــه ســبب آن بســیاری از 
احــکام شــریعت از میان برداشــته می شــود. 
حکومــت اســامی در حــل ایــن مســاله بــا 
ــد  ــویی، خری ــت. از س ــم روبروس ــک تزاح ی
واکســن موجــب تقویــت دولــت متخاصــم 
اســت و از ســوی دیگــر، نخریــدن آن باعــث 
ایجــاد اختــال نظــام اســت کــه نتایــج آن 
فروپاشــی اقتصــاد و تزلــزل امنیــت روانــی 
و اجتماعــی می باشــد. اگــر فقــدان یــک 
ــه اختــال نظــام نرســد  ــه مرحل محصــول ب
و صرفــا موجــب بــروز مشــکاتی در زندگــی 
اجتماعــی باشــد، مصلحــت اهــم، ممانعــت 
از تقویــت دولــت متخاصــم اســت. چــه بســا 
ــت  ــت دول ــورت تقوی ــت در ص ــن اس ممک
متخاصــم، مشــکاتی بــرای جوامع اســامی 
پدیــد آیــد کــه بــه مراتــب ســخت تر از 
ــر  ــورد نظ ــول م ــود آن محص ــدان و کمب فق
باشــد. منــاط تشــخیص مصلحــت اهــم، بــه 
عهــده فقیــه اســت. گاهــی در تشــخیص راه 
حــل تزاحمــات، عقــل حکمفرماســت. بــرای 
نمونــه در مســاله انقــاذ غریــق و تصــرف 
ــه نجــات  در زمیــن دیگــران، عقــل حکــم ب
غریــق می کنــد هرچنــد موجــب تصــرف 
در زمیــن دیگــران باشــد. امــا در برخــی 
تشــخیص  خــاص،  شــرایط  و  بحران هــا 
منــاط اهــم، عــاوه بــر فهــم عقایــی، 

ــد.  ــی می باش ــم فقه ــک فه ــد ی نیازمن
ــه  ــود ک ــرح ش ــی مط ــت پرسش ــن اس ممک
آیــا تزاحــم، در مقــام ضرورتــی کــه بــه 
مرحلــه اختــال نظــام نرســیده و صرفــا بــه 
ــرار اســت؟  ــدازه فــوت نفــوس اســت، برق ان
و پرســش مهــم دیگــر ایــن اســت کــه آیــا 
ــارغ از  ــم ف ــع متخاص ــت جوام ــِس تقوی نف
آن کــه ســبب ضــرر جوامــع اســامی بشــود 
ــت؟ ــوردار اس ــت برخ ــود، از اهمی ــا نش و ی
ــات هشــتم  ــت متخاصــم از آی تعریــف دول
و نهــم ســوره مبارکــه ممتحنــه دریافــت 
ــم  ــت متخاص ــر، دول ــت کف ــود.۱ دول می ش

يــِن َو  ــُه َعــِن الَّذيــَن َلــْم ُيقاِتُلوُكــْم ِفــي الدِّ 1- ال َيْنهاُكــُم اللَّ

وُهــْم َو ُتْقِســُطوا ِإَلْيِهــْم  َلــْم ُيْخرُِجوُكــْم ِمــْن ِدياِرُكــْم َأْن َتَبرُّ

ــُه َعــِن الَّذيــَن  مــا َيْنهاُكــُم اللَّ ــَه ُيِحــبُّ اْلُمْقِســطين . ِإنَّ ِإنَّ اللَّ

يــِن َو َأْخَرُجوُكــْم ِمــْن ِدياِرُكــْم َو ظاَهــُروا  قاَتُلوُكــْم ِفــي الدِّ

ُهــْم َفُأولِئــَك ُهــُم  ْوُهــْم َو َمــْن َيَتَولَّ َعلــى  ِإْخراِجُكــْم َأْن َتَولَّ

نیســت و خداونــد جوامــع اســامی را از 
معاملــه و مــراوده بــا آن هــا منــع نمی کنــد. 
دولــت متخاصــم، دولتــی اســت کــه از 
هــر فرصتــی بــرای آســیب رســاندن بــه 
ممالکــت اســامی بهــره می بــرد، اگرچــه 
ــا یــک لایر باشــد.  ــدازه یــک دالر و ی ــه ان ب
یــک زمــان فــوت نفــوس، محــدود و در حــد 
متعــارف اســت بــه گونــه ای کــه اگــر افــراد 
ــد،  ــا نمی رفتن ــاری از دنی ــن بیم ــر ای در اث
ــان  ــه پای ــر ب ــی دیگ ــه دالیل ــان ب ــات آن حی
می رســید. اختــال نظــام در ایــن مصــداق، 
حاکــم نمی باشــد. اختــال نظــام زمانــی 
دســته  مرگ هــای  کــه  می آیــد  پدیــد 
جمعــی و گســترده، اســتمرار پیــدا  کنــد 
ــردد.  ــی گ ــم اجتماع ــر نظ ــب تغیی و موج
مفهــوم اختــال نظــام، مقــول بــه تشــکیک 
و دارای مراتــب و مراحــل مختلفــی اســت. 
مرحلــه ادنــی و اعــای اختــال نظــام، 
ــوند. ــده می ش ــن قاع ــمول ای ــی مش همگ

از  واکســن  واردات  جــواز  عــدم 
کشورهای متخاصم

ــد واکســن از کشــور  ــا اگــر خری پرســش: آی
باشــد،  جزئــی  صــورت  بــه  متخاصــم 
بازهــم منجــر بــه تقویــت دولــت متخاصــم 

می گــردد؟
پاســخ: مرحــوم شــیخ انصــاری۱ در مکاســب 
بــه ایــن بحــث پرداختــه اســت. زمانــی کــه 
ــرای فــروش  ــت متخاصــم، جنســی را ب دول
قــرار داده اســت کــه اگــر حکومــت اســامی 
آن را خریــداری نکنــد، حکومت هــای دیگــر 
اقــدام بــه خریــد آن می نماینــد، در ایــن 
مقــام، تفاوتــی وجــود نــدارد. هم چنیــن 
کــه  دارد  اســامی، کاالیــی  اگــر دولــت 
ــد،  ــم نفروش ــت متخاص ــه دول ــر آن را ب اگ
ــدام  ــر اق ــای دیگ ــت ه ــت از حکوم آن دول
ــز  ــن صــورت نی ــد، در ای ــد می نمای ــه خری ب
تفاوتــی وجــود نــدارد. امــا اگــر دولــت 
دولــت  کــه  دارد  محصولــی  اســامی، 
ــر  ــای دیگ ــد آن را از ج ــم نمی توان متخاص
تامیــن کنــد و اگــر بــه آن دســت یابــد، 
دیگــر  کشــورهای  علیــه  توطئــه  ســبب 

اِلُمون )ممتحنه/8(. الظَّ

در  انصـاری  شـیخ  مرحـوم 
مکاسـب بـه این بحـث پرداخته 
دولـت  کـه  زمانـی  اسـت. 
بـرای  را  جنسـی  متخاصـم، 
کـه  اسـت  داده  قـرار  فـروش 
را  آن  اسـامی  حکومـت  اگـر 
حکومت هـای  نکنـد،  خریـداری 
آن  خریـد  بـه  اقـدام  دیگـر 
مقـام،  ایـن  در  می نماینـد، 

نـدارد. وجـود  تفاوتـی 
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فــروش قطعــا ممنــوع اســت. امــا هنگامــی 
کــه ضــرر، یســیر باشــد، مثــا از هــر هــزار 
نفــر، ســه یــا چهــار نفــر دچــار آســیب 

ــدارد. ــی ن ــروش مانع ــد و ف ــوند، خری ش
چــه بســا مقــام معظــم رهبری)حفظــه 
از  بــه دلیــل تجربــه کســب شــده  اهلل(، 
ارســال خدمــات بهداشــتی و درمانــی آلــوده 
ــع  ــه من ــم ب از ســوی برخــی کشــورها، حک
واکســن آمریکایــی و انگلیســی را صــادر 
نمودنــد. بســیاری از کشــورهای متخاصــم از 
طــرق مختلــف، بــه دنبــال آســیب رســاندن 
و ایجــاد افســاد در کشــورهای اســامی، 
ــای  ــی فض ــت زمان ــن اس ــند. ممک می باش
ــر  ــا اگ ــرد ت ــه ســمتی جهــت بگی جامعــه ب
واکســنی کــه ضــرر مظنونــه و قطعــی دارد، 

در ســال 1366 اولیــن مــورد از بیمــاران هموفیلــی کــه از 

طریــق فراورده هــای خونــی آلــوده بــه بیمــاری ایــدز مبتــا 

شــدند شناســایی شــد. )وبــگاه بانــک نشــریات ایــران 

برگرفتــه از روزنامــه اعتمــاد بــه تاریــخ یازدهــم آذر 1387، 

نویســنده: احمــد قویــدل(.

محتمــل کــه در کام فقهــا آمــده، ضــرر 
اخــروی اســت کــه در آن عقــاب مطــرح 
اســت، نــه فــرق بیــن قّلــت و کثــرت ضــرر 
ــاب  ــه در ب ــد ک ــا برخــی قائل ان اخــروی، ام
ــه وجــوب  ضــرر دنیــوی نیــز عقــل حکــم ب
دفــع ضــرر می کنــد. در واکسیناســیون نیــز 
بحــث ضــرر دنیــوی مطــرح اســت نــه ضــرر 

ــروی. اخ
اگــر ضــرر، حــاوی آســیب فاحــش و یقینــی 
باشــد، قطعــا خریــد و فــروش جایــز نیســت. 
ــال  ــی احتم ــد، یعن ــون باش ــر ضــرر مظن اگ
ــد  ــا 30 درص ــدود 20 ت ــن و ح ــر از ظ کمت
ــی  ــد. حت ــی می باش ــه بررس ــاز ب ــد، نی باش
ــه  ــاز ب ــم نی ــی ه ــش و یقین ــرر فاح در ض
ــه  ــال، نمون ــرای مث ــود دارد. ب ــی وج بررس
خون هایــی کــه کشــور فرانســه در دهــه 
شــصت بــرای ایــران ارســال کــرد، آلــوده بــه 
ایــدز بــود و تعــداد بســیاری از هموطنانمان 
را آلــوده کــرد.۱  در ایــن مقــام، خریــد و 

1- در ســال های دهــه هشــتاد میــادی، شــرکت فرانســوی 

اســتفاده  بــرای  را  انعقــادی خــون  فاکتورهــای  مریــو 

بیمــاران هموفیلــی عــاوه بــر خــوِد کشــوِر فرانســه، 

ــن،  ــا، آرژانتی ــان، ایتالی ــه آلم ــه برخــی کشــورها از جمل ب

عربســتان، عــراق، ایــران و یونــان صــادر کــرد، کــه اغلــب 

خــون نمونه هــای ارســالی بــه ایــران و فرانســه آلــوده بــه 

ویــروس HIV بــود. )BBC News فارســی. 2017-07-11.(؛ 

ضـرر  دفـع  از  مـراد  اگرچـه 
فقهـا  کام  در  کـه  محتمـل 
آمـده، ضـرر اخـروی اسـت کـه 
در آن عقـاب مطـرح اسـت، نـه 
فـرق بیـن قّلـت و کثـرت ضـرر 
اخـروی، امـا برخـی قائل انـد که 
در بـاب ضـرر دنیـوی نیـز عقـل 
ضـرر  دفـع  وجـوب  بـه  حکـم 
می کنـد. در واکسیناسـیون نیـز 
بحـث ضـرر دنیوی مطرح اسـت 

نـه ضـرر اخـروی.
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الــی الظالمیــن نیســت. مناســبات تجــاری 
می باشــند:  تفصیــل  نیازمنــد  نیازمنــد 
ــه  ــی جامع ــور حیات ــه در ام ــی ک محصوالت
حــوزه  ماننــد  دارنــد  مســتقیم  نقــش 
ســامت، حــوزه درمــان، حــوزه تغذیــه، 
حــوزه امنیــت و امــور نظامــی و نیــز حــوزه 
ارتباطــات و برخــی از محصوالتــی کــه از 

امــور حیاتــی محســوب نمی شــوند. 
ــرار  ــود اض ــل نب ــه دلی ــته دوم، ب ــرای دس ب
ــن  ــی الظالمی ــون ال ــوع رک ــیب، موض و آس
صــدق نمی کنــد. دســته اول نیــز اگــر بــدون 
اختبــار و قبــل از تاییــد کارشناســان حــوزه 
علــوم اســامی، بــه مرحلــه خریــد و توزیــع 
الظالمیــن  الــی  رکــون  مصــداق  برســد، 
آزمایــش و  اگــر در جریــان  امــا  اســت. 
ســپس تاییــد کارشناســان مطمئــن دولــت 
الــی  رکــون  مصــداق  برســد،  اســامی 
وابســتگی  نفــس  نمی باشــد.  الظالمیــن 
وابســتگی  حرمــت  نــدارد.  موضوعیــت 
کــه  می کنــد  پیــدا  موضوعیــت  زمانــی 
منجــر بــه آســیب رســاندن بــه جامعــه 
ــه نحــوی  ــر وابســتگی ب اســامی شــود. اگ
مــورد  وارداتــی،  محصــوالت  کــه  باشــد 
اختبــار قــرار گیرنــد و کشــور از هرگونــه 
آســیب مصــون بمانــد، حرمــت منتفــی 
اســت. اگــر دارویــی مــورد اختبــار قــرار 
ــد پزشــکان و کارشناســان  ــه تایی ــرد و ب گی
حــوزه درمــان برســد، دیگــر مصــداق رکــون 
الــی الظالمیــن نمی باشــد. امــا اگــر ورود و 
پخــش دارو بــر مبنــای عــدم اختبــار باشــد، 
ــی  ــون ال ــداق رک ــوده و مص ــه ب ــی عن منه
الظالمیــن می باشــد. در آیــه بطانــه، خداونــد 

چــه بســا مبنــای فقهــی ممنوعیــت واکســن 
ــام معظــم رهبری)حفظــه اهلل(  از منظــر مق
بــر همیــن پایــه اســتوار باشــد. این هــا 
ــد و نهــی  آیاتــی هســتند کــه نهــی می کنن
ظهــور در حرمــت دارد.  ایــن آیــات دســتور 
می دهــد تــا مومنیــن، یهــود و نصــاری 
ــی  ــد. ول ــود برنگزینن ــی خ ــوان ول ــه عن را ب
ــتی  ــا سرپرس ــوأم ب ــتی ت ــای دوس ــه معن ب
اســت. یعنــی آن هــا را بــه عنــوان دوســتانی 
ــم می شــوند و  ــدرات شــما حاک ــر مق ــه ب ک
ســبب اعتمــاد شــما بــه ایشــان می گــردد را 

ــد. انتخــاب ننمایی
ــاذ  ــکا، اتخ ــن از آمری ــد واکس ــا خری ــا ب آی
خریــد  آیــا  می یابــد؟  مصــداق  ولــی، 
ــود و  ــوره ه ــه ۱۱3 س ــداق آی ــن مص واکس
ــه  ــود؟ البت ــار می ش ــه کف ــاد ب ــث اعتم باع
ــر  ــوع مــراوده ای چــه در ســنت پیامب از هرن
اکــرم ص و چــه در فتــاوا، منــع نشــده 
اســت. حرمــت مــراوده در موضوعــی تجلــی 
پیــدا می کنــد کــه مصــداق مشــارکت در 
ــی  ــک دولت ــت ی ــن اس ــد. ممک ــم باش ظل
ــور  ــع کش ــه نف ــم ب ــد و آن ظل ــم می کن ظل
ــا  ــرادوده قطع ــوع م ــن ن اســامی باشــد. ای
ــب  ــر، تناس ــم دیگ ــه مه ــت. نکت ــرام اس ح
ــد  ــا صــرف خری حکــم و موضــوع اســت. آی
و فــروش یــک ســری محصــوالت، مصــداق 
ــم اســت؟  ــر اث ــه ب ــم و اعان ــه ظال کمــک ب
قطعــا هــر معاملــه ای مصــداق ایــن قاعــده 
ــاط  ــه ارتب ــتند ک ــی هس ــت. محصوالت نیس
ــد  ــد مانن ــردم دارن ــا ســامت م مســتقیم ب
ــد  ــی و کاالهــای بهداشــتی مانن مــواد غذای
واکســن. اگــر کاالیــی را بــدون آزمایــش 
مــردم  اختیــار  در  و  کــرده  خریــداری 

گــذارده شــود، قطعــا از مصادیــق رکــون بــه 
ظالمیــن می باشــد. اگــر اختبــار و آزمایــش 
ــپس  ــردد و س ــام گ ــی انج الزم در محصول
ــون  ــداق رک ــود، مص ــع ش ــداری و توزی خری

ُكــْم َأْوِليــاَء ُتْلُقــوَن ِإَلْيِهــْم  ي َو َعُدوَّ ِخــُذوا َعــُدوِّ آَمُنــوا ال َتتَّ

ــوَن  ــقِّ ُيْخرُِج ــَن اْلَح ــْم ِم ــُروا ِبمــا جاَءُك ــْد َكَف ِة َو َق ــَودَّ ِباْلَم

ُكــْم ِإْن ُكْنُتــْم َخَرْجُتــْم  ــِه َربِّ اُكــْم َأْن ُتْؤِمُنــوا ِباللَّ ُســوَل َو ِإيَّ الرَّ

ــْم  وَن ِإَلْيِه ــرُّ ــي  ُتِس ــاَء َمْرضات ــبيلي  َو اْبِتغ ــي  َس ــادًا ف ِجه

ــْن  ــْم َو َم ــا َأْعَلْنُت ــْم َو م ــا َأْخَفْيُت ــُم ِبم ــا َأْعَل ِة َو َأَن ــَودَّ ِباْلَم

ــبيل)ممتحنه/1(. ــواَء السَّ ــْد َضــلَّ َس ــْم َفَق ــُه ِمْنُك َيْفَعْل

ــه  ــه ایجــاد فتن وارد کشــور نشــود، منجــر ب
ــرر،  ــه ض ــا این ک ــود. ب ــام ش ــال نظ و اخت
مظنــون و یــا قطعــی اســت، لکــن از بــاب 
احــکام ثانــوی، عقــل حکــم بــه دفــع ایــن 
فتنــه می کنــد. بایــد بــه وســیله روشــنگری، 
ــدام از  ــر ک ــق ه ــه تزری ــار ب ــردم را مخت م

ــود. ــا نم واکســن ه
ــت  ــث ممنوعی ــه در بح ــری ک ــوان دیگ عن
بــه  نیــاز  کفــر،  دول  از  واکســن  واردات 
ــه  ــت ک ــم حرم ــارغ از حک ــی دارد، ف بررس
مناقشــه ای در آن نیســت، بحــث موضوعــی 
اســت. یعنــی آیــا واردات واکســن، مصــداق 

ــم اســت؟ ــن حک ای

مناســبات دول مســلمان و کافــر 
بر گستره کتاب و سنت

در رابطــه بــا مــراودات و مناســبات دول 
ــه  ــد طایف ــلمان، چن ــر مس ــر و دول غی کف
ادلــه از کتــاب وســنت داریــم.  طایفــه اول 

کــه از آیــات قــرآن اســت، بــه چنــد دســته 
تقســیم می شــود:

ــوان  ــه عن ــن ب ــاذ کافری ــدم اتخ ــات ع - آی
ولی۱

- آیه رکون2
- آیه بطانه3 
- آیات دیگر4

ُدوِن  ِمــْن  َأْوِليــاَء  اْلكاِفرِيــنَ   اْلُمْؤِمُنــونَ   ِخــِذ  َيتَّ ال   -1

ــي  ــِه ِف ــَن اللَّ ــَس ِم ــَك َفَلْي ــْل ذِل ــْن َيْفَع ــَن َو َم اْلُمْؤِمِني

ــُه َنْفَســُه َو  ُرُكــُم اللَّ ُقــوا ِمْنُهــْم ُتقــاًة َو ُيَحذِّ َشــيْ ٍء ِإالَّ َأْن َتتَّ

ِإَلــى اللَّــِه اْلَمِصيــر)آل عمــران/28(.

ــا  ــاُر َو م ــُكُم النَّ ــوا َفَتَمسَّ ــَن َظَلُم ــى الَِّذي ــوا ِإَل 2- َو ال َتْرَكُن

ــِه ِمــْن َأْوِلياَء ُثــمَّ ال ُتْنَصُرون )هــود/113(. َلُكــْم ِمــْن ُدوِن اللَّ

ــْم  ــْن ُدوِنُك ــًة ِم ــُذوا ِبطاَن ِخ ــوا ال َتتَّ ــَن آَمُن ــا الَِّذي َه ــا َأيُّ 3- ي

ــْم َقــْد َبــَدِت اْلَبْغضــاُء ِمــْن  وا مــا َعِنتُّ ال َيْأُلوَنُكــْم َخبــااًل َودُّ

ــُم  ــا َلُك نَّ ــْد َبيَّ ــُر َق ــْم َأْكَب ــي ُصُدوُرُه ــا ُتْخِف ــْم َو م َأْفواِهِه

ــده/118(. ــون ) مائ ــْم َتْعِقُل ــاِت ِإْن ُكْنُت اْلي

ــوَد َو النَّصــارى   ــُذوا اْلَيُه ِخ ــوا ال َتتَّ ــَن آَمُن ــا الَِّذي َه ــا َأيُّ 4- ي

ــُه  ُهــْم ِمْنُكــْم َفِإنَّ َأْوِليــاَء َبْعُضُهــْم َأْوِليــاُء َبْعــٍض َو َمــْن َيَتَولَّ

اِلِمين)مائــده/51(؛ َو َقــْد  ــَه ال َيْهــِدي اْلَقــْوَم الظَّ ِمْنُهــْم ِإنَّ اللَّ

ــِه ُيْكَفــُر  َل َعَلْيُكــْم ِفــي اْلِكتــاِب َأْن ِإذا َســِمْعُتْم آيــاِت اللَّ َنــزَّ

ــى َيُخوُضــوا فــي   ِبهــا َو ُيْســَتْهَزُأ ِبهــا َفــا َتْقُعــُدوا َمَعُهــْم َحتَّ

ــَه جاِمــُع اْلُمناِفقيَن َو  ُكــْم ِإذًا ِمْثُلُهــْم ِإنَّ اللَّ َحديــٍث َغْيــرِِه ِإنَّ

َهــا الَّذيــَن  ــَم َجميعــا) نســاء/140(؛ يــا َأيُّ اْلكاِفريــَن فــي  َجَهنَّ

آزمایـش  بـدون  را  کاالیـی  اگـر 
اختیـار  در  و  کـرده  خریـداری 
از  قطعـا  شـود،  گـذارده  مـردم 
ظالمیـن  بـه  رکـون  مصادیـق 
می باشـد. اگر اختبـار و آزمایش 
الزم در محصولـی انجـام گردد و 
سـپس خریداری و توزیع شـود، 
الظالمیـن  الـی  رکـون  مصـداق 

نیسـت.



چارچوب فقهی معامله با کشورهای خارجی در موضوع واکسن

استاد استوار

98 مناط | تابستان ۱۴۰۰

بــه مومنیــن دســتور می دهــد تــا غیــر 
ــر و راز  ــب س ــوان صاح ــه عن ــان را ب خودش
دار خــود، انتخــاب ننماینــد. منظــور از غیــر 
مومنــان، غیــر مســلمین و کســانی هســتند 
کــه هم کیــش و آییــن مســلمانان نباشــند. 
ایــن آیــه بــر حرمــت اتخــاذ اهــل کفــر بــه 
عنــوان صاحــب ســر داللــت می نمایــد. اگــر 
اســرار جامعــه اســامی در عرصــه نظامــی، 
امنیتــی، ســامت و عرصه هــای حیاتــی 
دیگــر، در اختیــار بیگانــگان قــرار گیــرد، 
ــه و مرتکــب عمــل حــرام  ــن آی مشــمول ای
شــده اســت. اخیــرا مجموعــه ای از اطاعات 
ــط  ــت توس ــی سرپرس ــان ب ــا و زن خانواده ه
معــاون زنــان ریاســت جمهــوری در اختیــار 
برخــی نهادهــای بیــن المللــی قــرار گرفتــه 
اســت.۱ و یــا برخــی اســرار هســته ای نبایــد 

1- بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی خبرگــزاری تســنیم، 

فاطمــه آلیــا نماینــده مــردم تهــران در مجلــس نهــم 

ــاد  ــان نه ــت زن ــای معاون ــه برخــی از قراداده ــاره ب ــا اش ب

ریاســت جمهوری، اظهــار داشــت: یکــی از ایــن قراردادهــا، 

ــل  ــت و توســعه ســازمان مل ــدوق جمعی ــا صن ــرادادی ب ق

ــه  ــان مطلق ــرارداد، اطاعــات زن ــن ق ــود کــه براســاس ای ب

بیــن 20 تــا 25 ســال ایرانــی را بــه بهانــه کارآفرینــی 

ــن  ــرد. ممک ــرار گی ــگان ق ــار بیگان در اختی
الزم  واکســن  ورود  بــرای  زمانــی  اســت 
باشــد تــا برخــی از نمونــه گیــری هــای 
ژنتیکــی بــرای بیگانــگان ارســال گــردد. ایــن 
مبادلــه قطعــا جایــز نیســت و مشــمول آیــه 
ــات  ــی اوق ــا برخ ــرد. ام ــرار می گی ــه ق بطان
ــرار  ــه ق ــورد مبادل ــن م ــول و واکس ــط پ فق
می گیــرد بــی آن کــه حتــی اســراری در ایــن 
ــه مشــمول  ــن معامل ــادل شــود. ای ــن تب بی
برخــی شــایعات  آیــه بطانــه نمی شــود. 
ــا،  ــه در برخــی واکســن ه ــرح اســت ک مط
ــود دارد  ــکوپی وج ــای میکروس ــول ه مولک
کــه وارد خــون شــده و امــکان ردیابــی افــراد 
را فراهــم مــی آورد. اگــر ایــن فــرض بــه 
ــه  ــوزه مربوط ــان ح ــا و کارشناس ــد عق تایی
برســد، ادلــه وجــوب دفــع ضــرر وارد اســت.
طایفــه اول از ادلــه مــراودات بــا دول کفــر و 
غیــر مســلمان، آیاتــی بــود کــه تــا حــدودی 

مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
در طایفــه دوم، ادلــه نفــی ســبیل مــورد 
مداقــه قــرار می گیــرد کــه هــم در آیــه 

https://(می دهــد قــرار  آنهــا  اختیــار  در  آنتالیــا  در 
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۱4۱ ســوره مبارکــه نســاء2  مطــرح شــده 
ــان  ــه بی ــات. ب اســت و هــم در برخــی روای
ــام انشــاء اســت  ــه در مق ــا، آی مشــهور فقه
ــت  ــرای حاکمی ــده ای ب ــاء قاع ــام انش و مق
ــد  اســامی اســت کــه در آن قاعــده، خداون
ــار  ــلط کف ــبب تس ــه س ــی را ک ــچ حکم هی
بــر مســلمین باشــد، جعــل نفرمــوده اســت. 
شــارع مقــدس، تســلط کافریــن بــر مومنین 
ــبیل دارای  ــی س ــه نف ــد. آی ــی می کن را نه
اســتظهار تکلیفــی اســت. بدیــن معنــا کــه 
هــر فعــل، تصمیــم و قــراردادی کــه ســبب 
تســلط کفــار شــود، بــر مســلمین حــرام 
ــی  ــتظهار وضع ــن دارای اس ــت. همچنی اس
بــه معنــای نفــی احکامــی کــه موجــب 
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــت، می باش ــر اس ــلط کاف تس
ــد  ــات دیگــری3 موّی ــه نفــی ســبیل، روای آی
ــب اســت و  ــن قاعــده اســت. اســام غال ای
ــد و  ــوب نمی باشــد. اگــر خری هیچــگاه مغل
فــروش واکســن موجــب تســلط نظــام کفــر 

اْلُمْؤِمنيــَن  َعَلــى  ِلْلكاِفريــَن  اللَّــُه  َيْجَعــَل  َلــْن  َو   -2

. )141 ء/ نســا ( َسبيًا

ْســَامُ  َيْعُلــو  3- َمــَع َقْوِلــِه صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســّلم: اإْلِ

َو اَل ُيْعَلــى َعَلْيه )مــن الیحضــره الفقیــه. ج4 ص 334(.
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ــراودات،  ــام م ــم، تم ــی کنی ــتگی نه وابس
معامــات  در  می شــود.  عنــه  منهــی 
ــر را  ــت برت ــرف دس ــک ط ــًا ی ــی، غالب جهان
دارد. شــیوه مواجهــه حکومــت اســامی در 

ــد؟ ــه باش ــد چگون ــط بای ــن رواب ای
ــر  ــراودات بیــن حکومــت اســامی و دیگ م
حاکمیــت هــا از صــدر اســام بــوده اســت و 
اگــر این گونــه روابــط از بیــن بــرود، اختــال 
ــت اســامی  ــد. دول ــه وجــود می آی نظــام ب
تحــت نظــر فقیــه، بــه شــناخت اولویت هــا 
شــبکه  توانمندســازی  بــا  و  می پــردازد 
تولیــد داخلــی، مــراودات و مناســبات خــود 
ــد.  ــه می ده ــل ادام ــن المل ــا عرصــه بی را ب
ــد متعــال در آیــه اول ســوره مبارکــه  خداون
ــورهایی  ــا کش ــاط ب ــا را از ارتب ــه، م ممتحن
کــه متخاصــم نیســتند، نهــی نکــرده اســت. 
ارتباطاتــی کــه بــر اســاس منافــع طرفینــی 
ــبیل  ــی س ــه نف ــض آی ــردد، نق ــزی گ پایه ری
بــه مناســباتی  نفــی ســبیل  نمی باشــد. 
ــار  ــلط کف ــب تس ــه موج ــد ک ــوع می کن رج
ــا  ــاط ب ــد ارتب ــردد. مانن ــلمین می گ ــر مس ب
ــگ  ــب فرهن ــه صاح ــس ک ــکا و انگلی آمری
تهاجــم هســتند. مــراودات بــا ایــن کشــورها 
ــداق  ــت، مص ــر رف ــدوده ای فرات ــر از مح اگ

ــردد. ــی می گ ــلطه فرهنگ ــارز س ب
ــانه های  ــا و رس ــازی، ماهواره ه ــای مج فض
جمعــی از ابرازهــای تســلط فرهنــگ غــرب 
ــه  ــد ب ــا بای ــتفاده از آن ه ــه اس ــتند ک هس
ــه  ــرات مهمــی ک ــدر ضــرورت باشــد. تذک ق
مقــام معظــم رهبری)حفظــه اهلل تعالــی( 
بــه  دربــاره فضــای مجــازی فرموده انــد، 
دلیــل جلوگیــری از ســلطه فرهنگــی غــرب 
در جامعــه اســت. تســلط، لزومــا در عرصــه 

نظامــی نیســت. ســلطه غــرب در زمینــه 
هــای اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی 
مصــداق پیــدا می کنــد. در ترجمــه آیــه 
نفــی ســبیل، ســبیل بهتــر از ســلطه اســت. 
یعنــی بایــد تمامــی راه هــای نفــوذ دشــمن 

ــاخت.  ــل مســدود س ــور کام ــه ط را ب
ــدک  ــن اســت ســلطه ان ــا ممک پرســش: آی
و غیــر معتنابــه گریــز ناپذیــر باشــد؟ مثــا 
در قــرار داد 2۵ ســاله ایــران بــا چیــن، ایــن 
ــران  ــد نفــت ای ــا خری کشــور متعهــد شــد ت
نمایــد.   تضمیــن  امتیازاتــی  قبــال  در  را 

ــا  ــه بس ــت. چ ــه اس ــده فقی ــر عه ــاط ب من
ــد  ــن تولی ــامی، واکس ــه اس ــم جامع حاک
داخــل را کــه بــا هزینــه بــاال بــه بهــره 
ــر واکســن  ــرداری رســیده اســت، مقــدم ب ب
خارجــی کنــد و در نتیجــه جامعــه اســامی 
ــی خــارج  ــن الملل را از ســلطه نهادهــای بی
ــی،  ــام دین ــه و نظ ــتقال جامع ــد. اس نمای
مقــدم بــر ارزش هــای اقتصــادی اســت. 
ــتری  ــه بیش ــامی هزین ــور اس ــد کش هرچن
متحمــل می شــود امــا اســتقال خــود را 

حفــظ می نمایــد.
متاســفانه بعضــًا دوگانگــی و اختافاتــی 
بیــن مقــام معظــم رهبــری و مراجــع عظــام 
تقلید)حفظهــم اهلل( بــا برخــی مســئولین 
برنامه ریــز دولتــی وجــود داشــته اســت. 
ــی،  ــاز دولت ــر و تصمیم س ــز تصمیم گی مراک
نظــام ســودمحور را ســرلوحه اقدامــات خــود 
قــرار می دهنــد کــه همیــن امــر باعــث 
تشــخیص  می شــود.  اولویت هــا  تغییــر 
ــه عهــده فقیــه  اهــم مناطــات در تزاحــم، ب
اســت. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه 
فقیهــی می توانــد تشــخیص اهــم مناطــات 
موضوع شــناس  کــه  گیــرد  عهــده  بــر  را 
ــن  ــان ف ــی کارشناس ــر تخصص ــد و نظ باش

ــد  ــر خری ــن اگ ــد. بنابرای آن موضــوع را بدان
ــر  ــار ب ــلطه کف ــب س ــا موج ــن کرون واکس
نفــی ســبیل  آیــه  مــا نشــود، مشــمول 

نمی گــردد.

مناط جواز معامالت بین المللی

پرســش: در روابــط بیــن المللــی و معامات 
اقتصــادی، سیاســی و علمــی، یــک میــزان 

ــردد.  ــاد می گ ــن ایج ــرای طرفی وابســتگی ب
هرنــوع  از  را  مســلمانان  بخواهیــم  اگــر 

ــی  ــاب نف ــود، از ب ــامی ش ــه اس ــر جامع ب
ســبیل، قطعــًا باطــل و حــرام اســت. حکــم 
حرمــت و ابطــال، علــی المبنــا و بــدون 
اشــکاالت وارده بــر آیــه، اســتظهارات و رای 
مختــار اســت. مگــر آن کــه حاکــم اســامی، 
ــری از اختــال نظــام، در  ــه جهــت جلوگی ب

مقــام تزاحــم قــرار گیــرد و قاعــده اضطــرار  
ــرار۱،  ــده اضط ــان قاع ــود. در جری ــاری ش ج
بایــد بــه قــدری تحــت ســلطه رفــت تــا نیــاز 

ــردد. ــرف گ و ضــرورت برط

و  داخــل  تولیــد  میــان  دوران 
واردات واکسن

ــد  ــل و خری ــد داخ ــر تولی ــر ب ــر، دائ ــر ام اگ
از کشــورهای دیگــر باشــد، قطعــا تولیــد 
داخــل ارجــح اســت. ممکــن اســت واردات 
ــه  ــرون ب ــادی مق ــت اقتص ــی، از جه کاالی
باشــد.  داخــل  در  آن  تولیــد  از  صرفه تــر 
بــرای مثــال ســرمایه مــورد نیــاز بــرای خریــد 
تلفــن همــراه از کشــورهای خارجــی، کمتــر 
ــت.  ــل اس ــد آن در داخ ــای تولی از هزینه ه
امــا نــگاه حاکــم اســامی بــر مــراودات  
بیــن المللــی، نــگاه فقهــی اســت نــه نــگاه 
صرفــًا اقتصــادی. در نــگاه فقهــی، عــاوه بــر 
ــد  ــدرت، مانن ــای ق ــر مولفه ه ــاد، دیگ اقتص
ــارج، از  ــه خ ــدم وابســتگی ب اســتقال و ع
تشــخیص  برخوردارنــد.  باالیــی  اهمیــت 

ــب  ــاب المكاس ــح المحظورات)كت ــرورات تبي ــإّن الض 1- ف

ــة(، ج 1، ص: 356 (. ــاري، ط - الحديث ــيخ األنص )للش

ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت 
کـه فقیهـی می تواند تشـخیص 
اهـم مناطـات را بـر عهـده گیرد 
کـه موضوع شـناس باشـد و نظر 
آن  فـن  کارشناسـان  تخصصـی 

موضـوع را بدانـد.

شـارع مقـدس، تسـلط کافریـن 
می کنـد.  نهـی  را  مومنیـن  بـر 
آیـه نفی سـبیل دارای اسـتظهار 
تکلیفـی اسـت. بدیـن معنـا که 
هـر فعـل، تصمیـم و قـراردادی 
شـود،  کفـار  تسـلط  سـبب  کـه 
اسـت.  حـرام  مسـلمین  بـر 
اسـتظهار  دارای  همچنیـن 
نفـی  معنـای  بـه  وضعـی 
تسـلط  موجـب  کـه  احکامـی 

اسـت. اسـت،  کافـر 
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ــی فقهــی باشــد،  کــه نگاهــش غیــر از مبان
مقــرون  و  الوصول تــر  ســهل  مســیرهای 
بــه صرفه تــر را انتخــاب می نمایــد. امــا 

دیــدگاه کســی کــه مبتنــی بــر فقــه باشــد، 
راهــی را انتخــاب می نمایــد کــه مطابــق 
ــورهای  ــد و کش ــبیل باش ــی س ــه نف ــا آی ب
ــر دولــت هــای متخاصــم  غیرمتخاصــم را ب

می کنــد. مقــدم 

قاعده الضرر

ــا دول  ــراودات ب ــه م ــارم از ادل ــه چه طایف
کفــر و غیــر مســلمان، دلیــل الضــرر اســت. 
ایــن قاعــده، یــک دلیــل عقلــی نیــز اســت. 
اگــر خوفــی عقایــی در تزریــق واکســن های 
وارداتــی باشــد، بــر حاکــم اســامی واجــب 

اســت تــا آن هــا را خریــداری نکنــد.
ــا  ــد ب ــر کشــور اســامی بخواه پرســش: اگ
پیشــرفت تکنولــوژی و تکیــه بــه تــوان 
و  علمــی  امــور  از  بســیاری  در  داخلــی، 
صنعتــی رشــد کنــد و بــه ســطح خودکفایــی 

حاکمیــت، مبتنــی بــر قــرآن و آمــوزه هــای 
داخــل  توانایــی  بــه  اول  باشــد،  فقهــی 
ــه  ــد از آن ب ــه بع ــام می شــود و مرحل اهتم
ســراغ کشــورهای غیرمتخاصــم مــی رود. 
دارد،  فقهــی  نــگاه  کــه  شــخصی  بیــن 
تفــاوت اســت بــا نــگاه کســی کــه تفکــری 
ــنت دارد. کســی  ــرآن و س ــی ق ــر از مبان غی

ــدک  ــن ان ــن اســت کشــور چی ــی ممک یعن
تصرفاتــی در امــور اقتصــادی ایــران داشــته 
ــتگی  ــلطه و وابس ــق س ــا از مطل ــد. آی باش

نهــی شــده اســت یــا ایــن قاعــده مقــول بــه 
تشــکیک اســت؟

 پاســخ: بــه حکــم اولــی، مطلــق وابســتگی 
ایــن  و ســلطه حــرام اســت. و تمامــی 
مقامــات، مقــام تزاحــم اســت. یکــی از 
معصــوم  امــام  وجــود  هــای  ضــرورت 
ــم، تشــخیص  ــوان حاک ــه عن علیه الســام ب
ــن در عصــر  ــات اســت. لک ــاط در تزاحم من
ــد، تشــخیص  غیبــت کــه امــام ظهــور ندارن
منــاط بــه عهــده فقیــه اســت. قــرآن دســتور 
ــاب  ــت انتخ ــه والی ــار را ب ــا کف ــد ت می ده
ــا مشــارکت  ــا آن ه ــراودات ب ــم و در م نکنی
نداشــته باشــیم. ممکــن اســت در نــگاه 
از کوبــا، روســیه و  اول، خریــد واکســن 
ــکالی  ــم اش ــر متخاص ــورهای غی ــر کش دیگ
و  آمریــکا  از  خریــد  و  باشــد،  نداشــته 
انگلیــس ممنــوع باشــد. امــا اگــر نــگاه 

بـه حکم اولی، مطلق وابسـتگی 
و سـلطه حـرام اسـت. و تمامی 
تزاحـم  مقـام  مقامـات،  ایـن 
هـای  ضـرورت  از  یکـی  اسـت. 
وجـود امـام معصـوم بـه عنوان 
در  منـاط  تشـخیص  حاکـم، 
تزاحمـات اسـت. لکـن در عصـر 
ظهورندارنـد،  امـام  کـه  غیبـت 
تشـخیص منـاط به عهـده فقیه 

اسـت.
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برســد، ممکــن اســت در مقطــع زمانــی 
وارد  کشــور  بــه  آســیب هایی  کوتاهــی، 
شــود کــه می تــوان آن مشــکات را بــا 
ــف  ــود. تکلی ــرف نم ــا برط واردات آن کااله
ــه  ــع متوج ــه در آن مقط آن آســیب هایی ک

جامعــه اســامی می شــود، چیســت؟
ــال۱،  ــه شــصت ســوره مبارکــه انف پاســخ: آی
ــوط  ــی، مرب ــوزه نظام ــت ح ــر تقوی ــاوه ب ع
بــه تقویــت بنیــه اقتصــادی، علمــی، حــوزه 
ــد  ــد. خداون ــز می باش ــان نی ســامت و درم
را  خودتــان  می توانیــد  تــا  می فرمایــد 
قــوی نماییــد تــا مــورد ظلــم دشــمنان قــرار 
نگیریــد. اگــر در قــوای دفاعــی، عرصــه علــم 
ــان و  ــت و درم ــوزه بهداش ــن آوری، ح و ف
ــم  ــا تحری ــویم، ب ــوی نش ــا ق ــر عرصه ه دیگ
دشــمنان، اقتصــاد کشــور و نظــام اجتماعی 
ــرات  ــی رود و خط ــی م ــمت فروپاش ــه س ب
ــاد  ــد. اقتص ــد می کن ــور را تهدی ــادی کش زی
تــک محصولــی باعــث بــروز وابســتگی 
ــه برخــی اجــزا و قطعــات صنعتــی شــده  ب
اســت کــه در دوران تحریــم ضربــات زیــادی 

ــرده اســت. ــه اقتصــاد کشــور وارد ک ب
دنبــال  بــه  بایــد  اســامی  جامعــه 
عرصه هــا  انــواع  در  ملــی  توانمندســازی 
ــی، راه  ــد مل ــن تولی ــق گرفت ــا رون ــد. ب باش
نفــوذ دشــمنان در بســیاری از بخش هــا 
بســته خواهــد شــد. ممکــن اســت تــا 
ــه  ــاز ب ــی، نی ــطح خودکفای ــه س ــیدن ب رس
امــا  باشــد،  نســبی  وابســتگی  و  واردات 
ــد  ــّد و جه ــا ج ــی ب ــد مل ــیر تولی ــد مس بای
تمــام، پیمــوده شــود. در برخــی مقاطــع 
ــا  ــی ب ــر، حت ــان ام ــن اســت کارشناس ممک
ــد در داخــل و  ــه جــای تولی ــگاه فقهــی، ب ن

ــا هزینه هــای گــزاف، تصمیــم بــه واردات  ب
برخــی کاالهــا را در دســتور کار قــرار دهنــد. 
ــول  ــد در ط ــا بای ــرفصل ه ــن س ــی ای تمام
ــه  ــر گرفت ــامی در نظ ــام اس ــت نظ مصلح
ــه اهلل  ــری )حفظ ــم رهب ــام معظ ــود. مق ش

ٍة َو ِمْن ِربــاِط اْلَخْيِل  وا َلُهــْم َمــا اْســَتَطْعُتْم ِمْن ُقــوَّ 1- َو َأِعــدُّ

ــْم  ــْن ُدوِنِه ــَن ِم ــْم َو آَخرِي ُك ــِه َو َعُدوَّ ــُدوَّ اللَّ ــِه َع ــوَن ِب ُتْرِهُب

ــُه َيْعَلُمُهــْم َو مــا ُتْنِفُقــوا ِمــْن َشــيْ ٍء ِفــي  ال َتْعَلُموَنُهــُم اللَّ

ــِه ُيــَوفَّ ِإَلْيُكــْم َو َأْنُتــْم ال ُتْظَلُمون)انفــال/60(. َســِبيِل اللَّ

تعالــی( فرمودنــد در مــواردی کــه تــوان 
ســاخت تولیــد داخلــی وجــود دارد، بایــد بــه 

آن اهتمــام جــدی داده شــود.

ضمــان حاکمیــت در صــورت وارد 
آمدن خسارت

ــال آســیب هایی  ــت در قب ــا دول پرســش: آی
کــه در ضمــن مرحلــه آزمایش هــای بالینــی 
و واکسیناســیون عمومــی بــه بخشــی از 
ضامــن  می شــود،  وارد  جامعــه  پیکــره 
اســت؟ برخــی بــه قاعــده احســان2 تمســک 
ــد.  ــن نمی دانن ــت را ضام ــد و دول می نماین

و برخــی دولــت را ضامــن می داننــد.
پاســخ: ایــن مطلــب، نیــاز بــه موضــوع 
ــا واکسیناســیون مصــداق  شناســی دارد. آی
قبــال  در  کســی  اگــر  اســت؟  احســان 
ــداق  ــد، مص ــت نمای ــی دریاف ــن، پول واکس
احســان نیســت. امــا اگــر دولــت از بودجــه 
واکســن  بــه  را  بخشــی  کشــور،  کان 

اختصــاص می دهــد و بــرای مــردم واکســن 
ــان  ــداق احس ــد، مص ــه می کن ــگان تهی رای
بــرای  از اعتبــارات خــود  اســت. دولــت 

ســامت جامعــه مصــرف می کنــد.
یــک نکتــه دقیــق ایــن اســت کــه آیــا قاعده 
احســان، مشــمول پزشــک و پرســتاری کــه 
ــر  ــد، می شــود؟ اگ ــق می کن واکســن را تزری
مامــوران دولتــی در اجــرای واکسیناســیون، 
دچــار اشــتباه و یــا افــراط و تفریــط بشــوند، 
ضامــن هســتند. مثــا تزریــق واکســن بــرای 
کســانی کــه بیمــاری قنــد و یــا فشــارخون 

2- ما َعلی الُمحِسنیَن ِمن َسبیٍل)توبه/۹1(.

ــه  ــد در شــرایط خاصــی باشــد ک ــد، بای دارن
ممکــن اســت کادر درمــان ایــن نکتــه را بــه 
ــه در  ــد ک ــر ندهن ــر تذک ــورد نظ ــخص م ش
ایــن صــورت ضامــن هســتند. امــا اگــر بــه 
ــان  ــید، کادر درم ــط نرس ــراط و تفری ــد اف ح
ضامــن نیســتند. چــرا کــه بــر اســاس قاعــده 
ــا اختیــار خــودش  اقــدام3، خــود شــخص ب

اقــدام بــه تزریــق واکســن نمــوده اســت.
پرســش: وظیفــه دولــت، خدمات رســانی 
ــان  ــر احس ــاید تعبی ــردم اســت. و ش ــه م ب
و کار خیــر دربــاره خدمــات و وظایــف، 
مطــرح نباشــد. حتــی ممکــن اســت برخــی 
دولت هــا هیــچ شــفقت و مهربانــی نســبت 
بــه مــردم نداشــته باشــند. نکتــه دیگــر 
این کــه اگــر جزئــی از اجــزای دولــت در 
انجــام وظیفــه، مرتکــب اشــتباه شــود، 
کلیــت دولــت و سیســتم حاکمیتــی ضامــن 
ــن  ــص دارد ضام ــه نق ــی ک ــا کس ــت؟ ی اس

ــرد؟ ــرار گی ــر ق ــورد تعزی ــد م ــت و بای اس
ــرده،  ــی ک ــه کوتاه ــخصی ک ــخ: آن ش پاس
ضامــن می باشــد و تعزیــر او بــه تشــخیص 

حاکــم اســت.
پرســش: آســیب در مقیــاس کشــور رخ داده 

ــام  ــت نظ ــه کلی ــص ب ــن نق ــاب ای و انتس
ــه یــک شــخص خــاص. اســت ن

پاســخ: ایــن شــخص مجبــور اســت ضمــان 
ــت  ــی پرداخ ــر توانای ــد. اگ ــت نمای را پرداخ
حاکــم  تشــخیص  بــا  نداشــت،  را  آن 
می توانــد از بیــت المــال آن را پرداخــت 
نمایــد و تشــخیص میــزان خســارت ها نیــز 

ــت. ــم اس ــده حاک ــه عه ب
صــدق  جنابعالــی  نظــر  بنابــر  پرســش: 

3- أّن كا المتعاقديــن أقدمــا علــى أن يكــون مــال  الخــر 

لــه بضمــان ال مّجانــا و بــا عــوض. القواعــد الفقهيــة 

)للبجنــوردي، الســيد حســن(، ج 2، ص: 104 .

اگـر مامـوران دولتـی در اجـرای 
اشـتباه  دچـار  واکسیناسـیون، 
بشـوند،  تفریـط  و  افـراط  یـا  و 

هسـتند. ضامـن 

مصـداق  واکسیناسـیون  آیـا 
در  کسـی  اگـر  اسـت؟  احسـان 
دریافـت  پولـی  واکسـن،  قبـال 
نماید، مصداق احسـان نیسـت. 
امـا اگـر دولـت از بودجـه کان 
واکسـن  بـه  را  بخشـی  کشـور، 
بـرای  و  می دهـد  اختصـاص 
تهیـه  رایـگان  واکسـن  مـردم 
می کند، مصداق احسـان اسـت.
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ــت؟ ــاری اس ــت ج ــت دول ــان در کلی احس
امــر  بــرای  دولــت  ســرمایه  پاســخ: 
کــه  اســت  بودجــه ای  از  واکسیناســیون 
تشــخیص صاحیــت مــوارد مصــرف آن 
ــد آن  ــه می توان ــت ک ــود اوس ــده خ ــر عه ب
را صــرف امــوری دیگــر نمایــد. بنابرایــن 
مصــداق  دولــت،  توســط  واکسیناســیون 

اســت. احســان 
ممکــن اســت گفتــه شــود: منابعــی کــه در 
ــه شــخص  ــق ب اختیــار دولــت اســت، متعل
ــه  ــق ب ــت نیســت، بلکــه متعل ــی دول حقوق
مــردم و کشــور اســت و در واقــع، حاکمیــت 

ــد. ــه می کن ــردم هزین ــب م از جی
در پاســخ بــه ایــن ســخن بایــد توجــه 
عنــوان  بــه  دولــت  بنــای  کــه  داشــت 
ــتر  ــروت بیش ــد ث ــی، تولی ــخصیت حقوق ش
ــه  ــه خدمــات ب ــا هزینه هــای مــردم و ارائ ب
ایشــان اســت. دولــت چــه در مقــام وکالــت 

و یــا والیــت، متکفــل و متصــدی پرداخــت 
دســتگاه های  از  بســیاری  هزینه هاســت. 
پشــتوانه  بــدون  و  تنهایــی  بــه  دولتــی 
ســرمایه مردمــی، بــه تولیــد ثــروت مشــغول 
هســتند و تمامــی ایــن ثروت هــا در خزانــه 
کشــور و بــه عنــوان یــک اعتبــار، در اختیــار 
مجلــس اســت. و دولــت بــا اســتفاده از 
ــه ارائــه برخــی خدمــات  ایــن ســرمایه ها، ب
در  می توانســت  کــه  می پــردازد  عمومــی 
ازای آن از مــردم مالیــات دریافــت کنــد. 
بــرای مثــال خدمــات دولــت بــرای ســاخت 
بیمارســتان و جــاده رایــگان اســت امــا 
ــردم  ــی را از م ــد پول ــرای واکســن می توان ب
دریافــت کنــد. برخــی مصــارف بیــت المــال 
بــه نــص فقــه، بــا تشــخیص حاکــم اســت. 
ــه  ــط ب ــراط و تفری ــدون اف ــارتی ب ــر خس اگ

ــم  ــد حاک ــه صــاح دی ــد، ب ــه وارد ش جامع
ــت  ــال پرداخ ــت الم ــامی از بی ــه اس جامع

می شــود.

حکــم آزمایــش واکســن بــر روی 
افراد جامعه

یکــی از پرســش های مهــم ایــن اســت کــه 
آیــا حاکمیــت می توانــد بــرای آزمایــش 
اختبــار  مــورد  را  مــردم  از  بخشــی  دارو، 
ــر نظــر مشــهور فقهــا، در  ــا ب قــرار دهــد؟ بن
تزاحــم مصالــح شــخصیه و نوعیــه، مصالــح 
این کــه  بــرای  می گــردد.  مقــدم  نوعیــه 
دارویــی بــه مصــرف عمــوم جامعــه برســد، 
الزم اســت کــه قبــل از آن روی عــده ای 
آزمایــش گــردد. و اگــر عــده ای متحمــل 
ضــرر شــدند، خســارت آن هــا بایــد از بیــت 

ــود.  ــت ش ــال پرداخ الم
ــه  ــه ای مواج ــا دوگان ــت ب ــش: حاکمی پرس
ــور اســت دارو را  اســت: از یــک طــرف مجب

جهــت حفــظ ســامت جامعــه، روی عــده ای 
آزمایــش نمایــد. چــرا کــه مصلحــت نوعیــه 
ــر  ــدم اســت. اگ ــر مصلحــت شــخصیه مق ب
ایــن تقــدم بــه جهــت دفــع مضــرت باشــد، 
ــب  ــل جل ــه دلی ــر ب ــا اگ ــت دارد. ام ارجحی

ــردد. ــدم گ ــد مق ــد، نمی توان ــت باش منفع
پاســخ: تزاحــم زمانــی رخ می دهــد کــه 

شــرایط الزم بــرای انجــام دو امــر همزمــان 
ــش از  ــا پی ــت ت ــت الزم اس ــد. حکوم نباش
توزیــع گســترده واکســن، آن را روی عــده ای 
آزمایــش نمایــد. حتــی در گام نخســت، 
بــرای رعایــت حقــوق انســان، آزمایش هــای 
ــردد. ــام می گ ــات انج ــن روی حیوان واکس
انســانی  آزمایــش  بــه  در گام بعــد کــه 
بایــد مــورد  انســان ها  می رســیم، کــدام 
ــجویان  ــر دانش ــد؟ از قش ــرار گیرن ــار ق اختب
جــوان کــه از بنیــه قــوی برخــوردار هســتند، 
حکمشــان  کــه  زندانی هایــی  معتــادان، 
ــدام  ــر، ک ــار دیگ ــا اقش ــت، و ی ــدام اس اع
یــک بایــد امتحــان بشــوند؟ در تزریــق دارو 
و واکســن بایــد مصلحــت کان جامعــه در 
ــده ای  ــرای ع ــد ب ــود. هرچن ــه ش ــر گرفت نظ
ــا  ــد ب ــات بای ــد. تزاحم ــر باش ــال خط احتم
نگاهــی فقهــی برطــرف شــوند نــه بــا نــگاه 
ــهرداری  ــال، ش ــرای مث ــی. ب ــی غرب مدیریت
ــه جهــت جلوگیــری از ترافیــک، تصــادف  ب
ــه  ــدام ب ــردم، اق ــت م ــتن از مزاحم و کاس
ــی  ــد و تمام ــان می کن ــک خیاب ــض ی تعری
منــازل آن محــدوده را بــا همــان قیمــت و 
ــی  ــت کس ــن اس ــرد. ممک ــر می خ ــا باالت ی
ــد. در  ــرک نمای ــش را ت ــه منزل ــد ک نخواه
ایــن تزاحــم، مصلحــت نوعیــه بــر مصلحــت 
شــخصیه مقــدم می گــردد و آن مالــک، 

برخـی مصـارف بیـت المـال بـه 
نـص فقـه، بـا تشـخیص حاکـم 
بـدون  خسـارتی  اگـر  اسـت. 
جامعـه  بـه  تفریـط  و  افـراط 
وارد شـد، بـه صـاح دیـد حاکم 
جامعـه اسـامی از بیـت المـال 

می شـود. پرداخـت 
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بــدون توجــه بــه جنبه هــای فــردی آن. 
ــده  ــر عه ــه ب ــه جامع ــی ک ــی تکالیف بررس

می باشــد. منظــر  ایــن  از  دارد، 
رویکــرد ســوم؛ بررســی فــردی اجتماعــی 
مســاله. در ایــن رویکــرد بــرای بیــان احــکام 
ــان  ــبت می ــت نس ــه، می بایس ــرد و جامع ف
ــان  ــان بی ــای آن ــه و ویژگی ه ــرد و جامع ف
توســط فقیــه بیــان گــردد. بنابرایــن در ایــن 
ــه  ــر توج ــاوه ب ــه ع ــت آن ک ــرد، نخس رویک
بــه ابعــاد فــردی، ابعــاد اجتماعــی نیــز بایــد 
مــورد بررســی قــرار گــردد و در گام دوم، 
رابطــه میــان ایــن دو بعــد تبییــن گــردد. 
ــه، دو  ــرد و جامع ــان ف ــورد نســبت می در م
تصویــر متصــور اســت. تصویــر نخســت، نظر 
بــه جامعــه بــه عنــوان یــک عــام اســتغراقی 

و بــرای ادای آن بایــد بــه تجــارت و کســب 
ــورت  ــن ص ــًا در ای ــه طبع ــردازد ک و کار بپ
ــف  ــد، مکل ــاد شــرکت کن ــد در جه نمی توان
ــف  ــا تکل ــت و ی ــاد اس ــرکت در جه ــه ش ب

ــردد؟ ــاقط می گ ــه او س ــاد از ذم جه
رویکــرد دوم؛ بررســی اجتماعــی مســاله 

در مســائل فقهــی، جامعــه نیــز هماننــد 
فــرد، مکلــف بــه تکالیفــی می گــردد. میــان 
حکــم فــرد و حکــم جامعــه نســبتی برقــرار 
اســت کــه بــرای تبییــن آن، ذکــر مقدماتــی 
ــات  ــن مقدم ــر ای ــش از ذک ــت. پی الزم اس
بایــد بگوییــم مســائلی کــه دارای دو جنبــه 
فــردی و اجتماعــی اســت، بــا ســه رویکــرد 

ــد: ــی می باش ــل بررس قاب
رویکــرد نخســت؛ بررســی مســاله بــدون 
توجــه بــه جنبــه اجتماعــی آن. بــه عنــوان 
نمونــه مســاله جهــاد یــک مســاله اجتماعــی 
ــًا  ــوان ایــن مســاله را صرف اســت، امــا می ت
بــر اســاس جنبه هــای فــردی آن بررســی 
نمــود. جهــاد بــر همــه مــردان واجــب 
اســت، امــا آیــا کســی کــه دیــن حالــی دارد 

ــادی، موضوع شناســی و حکم شناســی ســه  ــه مب ــد، توجــه ب ــا موضوعــات جدی ــط ب در مراحــل حــل مســائل فقهــی مرتب
ــان در کل  ــب نقص ــک موج ــت از هری ــت غفل ــن جه ــه همی ــد. ب ــر  تنیده ان ــه در یکدیگ ــتند ک ــده هس ــر تعیین کنن عنص
ــردازد  ــه ماهیــت جامعــه و حاکمیــت می پ فراینــد حــل مســئله اســت. مبــادی ِحکمــی چالش هــای فقهــی حاکمیتــی ب
و ســازوکارهای بنیادیــن آن را مــورد مداقــه قــرار می دهــد. اســتاد مهــدی توســلی در متــن زیــر کــه پیاده شــده مصاحبــه 
ــد. ایشــان  ــردی و اجتماعــی از منظــری ِحکمــی می پردازن ــه ف ــاوت فق ــه تف ــه بحــث ب ــا ایشــان اســت در مقدم ــاط ب من
در ادامــه بــه دالیــل ســاخت واکســن داخلــی و ادلــه ضمــان دولــت در قبــال صدمــات دریافت کننــدگان واکســن اشــاره 
ــرار  ــورد بررســی ق ــی م ــه صــورت اجمال ــد ب ــاد می کنن ــیون اخــال ایج ــه در واکسیناس ــانه هایی ک ــم رس ــد و حک می کنن

می دهنــد.

تاکلیف حاکمیت در قبال 

واکسیناسیون عمومی
حجت االسام و المسلمین مهدی توسلی
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم

جامعـه  فقهـی،  مسـائل  در 
بـه  مکلـف  فـرد،  هماننـد  نیـز 
تکالیفـی می گـردد. میـان حکم 
نسـبتی  جامعـه  حکـم  و  فـرد 
بـرای تبییـن  برقـرار اسـت کـه 
آن، ذکـر مقدماتـی الزم اسـت.
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ــوان  ممکــن اســت اشــکال گــردد کــه می ت
ــرای کارآزمایــی بالینــی واکســن، از افــراد  ب
ــود  ــتفاده نم ــلمان اس ــر مس ــی و غی خارج
تــا برخــی از اشــکاالت شــرعی کاســته شــود 
ــاخت  ــه س ــامی ب ــه اس ــًا جامع ــا اص و ی
و تولیــد واکســن نپــردازد، زیــرا کشــورهای 
مختلــف دنیــا اقــدام ســاخت واکســن کــرده 
و جامعــه اســامی می توانــد واکســن تولید 
ــان  ــزان خطــر از آن ــا کمتریــن می شــده را ب

خریــداری کنــد.
امــا ایــن اشــکاالت صحیــح نیســت، چراکــه 
ــی  ــد واکســن مل ــدد، تولی ــات متع ــه جه ب
ــردی  ــرای هــر کشــوری یــک مســاله راهب ب
آن  توان منــدی  ابزارهــای  از  یکــی  و 
ــه اســامی  ــی، جامع اســت. در عصــر کنون
در معــرض نبردهــای مختلفــی از جملــه 
ــن  ــد واکس ــت و تولی ــک اس ــرد بیولوژی نب
ــر  ــی در براب ــپر محکم ــد س ــی می توان داخل
ایــن حمــات بیولوژیکــی باشــد. لــذا از 
ایــن جهــت تولیــد واکســن، بــه حکــم آیــه 
شــریفه »َو َاِعــّدوا َلُهــم َمــا اســَتَطعُتم ِمــن 

ناقــل ویروســی نیــز از نظــر بــروز عــوارض جانبــی، نگرانــی 

ــترده  ــت گس ــوز در جمعی ــا هن ــدارد، ام ــود ن ــدی وج ج

ــارم  ــا روش چه ــت. ام ــه اس ــرار نگرفت ــتفاده ق ــورد اس م

لحــاظ  بــه   )DNA/RNA(نوکلوئیک اســید روش  یعنــی 

فنــاوری جدیدتــر از بقیــه اســت و از ایــن جهــت ممکــن 

ــن  ــه همی ــد و ب ــناخته ای باش ــوارض ناش ــت دارای ع اس

ــود دارد. )واکســن  ــورد آن وج ــی در م ــی های ــل نگران دلی

کرونــا؛ بررســي وضعیــت تولیــد، خریــد، دسترســي و 

ایــران، کــد موضوعــي: 210، شــماره  چالشــهای آن در 

مسلســل: 17382، بهمن مــاه 13۹۹، معاونــت پژوهشــهای 

ــي. ــات اجتماع ــر: مطالع ــي، دفت ــي فرهنگ اجتماع

https://rc.majlis.ir/fa/report?department=dept_  

)social

آحــاد جامعــه بــه نحــو یکســان تعلــق 
نمی گیــرد، بلکــه بــه تناســب جایگاه هــا 
ــه  ــم ب ــن حک ــراد، ای ــف اف ــرایط مختل و ش
صــورت متفــاوت بــه آنــان تعلــق می گیــرد. 
در مــورد واکسیناســیون نیــز همیــن مــوارد 

ــرد. ــرار گی ــورد لحــاظ ق ــد م بای

ضرورت تولید واکسن

باتوجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا و لــزوم 
آن،  از  ناشــی  آســیب های  از  پیشــگیری 
ســاخت و تولیــد واکســن یکــی از نیازهــای 
ــه  ــاز ب ــت. نی ــه ای اس ــر جامع ــروری ه ض
زمــان  تریــن  کوتــاه  در  واکســن  تولیــد 
ــدگان  ــرای دریافت کنن ــد ب ــن، می توان ممک
خطراتــی  بالینــی،  مراحــل  در  واکســن 

ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــی را ب احتمال
در شــرع مقــدس اســام، اضــرار بــه نفس یا 
غیــر، حــرام اعــام شــده، امــا عنــوان ضــرر و 
اضــرار، تمــام الموضــوع بــرای جریــان حکــم 

ــا مقتضــی حکــم اســت  نیســت، بلکــه تنه
ــد،  ــن نباش ــی در بی ــه مانع ــی ک و در صورت
ــی  ــه بالین ــد. در مرحل ــان می یاب ــم جری حک
ــه  ــم ب ــرای حک ــی ب ــیون، مقتض واکسیناس
حرمــت شــرکت در ایــن طــرح، موجــود 
اســت، امــا بایــد بررســی نمــود آیــا مانعــی 
نیــز موجــود اســت یــا خیــر. یکــی از دالیــل 
لــزوم واکسیناســیون ایــن اســت کــه شــیوع 
ــر  ــرگ و می ــب م ــاری موج ــزون بیم روزاف
افــراد مختلــف جامعــه شــده و آســیب های 
احتمالــی طــرح واکسیناســیون، بــر میــزان 
مــرگ و میــر فعلــی، رجحــان و لــزوم دارد، 
بــه ویــژه آن کــه واکســن ها بــه روش هــای 
از  بعضــی  و  می شــوند  تولیــد  مختلفــی 
روش هــا مثــل اســتفاده از ویــروس ضعیــف 
کمتــری  آســیب های  شــده،  کشــته  یــا 

ــد.۱ دارن

1- در دنیــا چهــار الگــوی اصلــی در ســاخت واکســن کرونــا 

شــامل »بــر پایــه ویــروس کامــل«، »بــر پایــه پروتئیــن«، 

ــر پایــه اســید نوکلوئیــک«  »برپایــه ناقــل ویروســی« و »ب

)DNA/RNA( وجــود دارد. در مــورد دو روش اول یعنــی 

روش »برپایــه ویــروس کامــل« و روش »برپایــه پروتئیــن« 

در مــورد عــوارض جانبــی، نگرانــی وجــود نــدارد، زیــرا ایــن 

ــر هســتند. در مــورد روش  ــه شــده و رایج ت روش هــا تجرب

ــا یــک  ــر، ی ــن یــک تعبی ــرادی اســت. ای اف
ــی وراء  ــه حقیقت ــاری اســت ک ــب اعتب مرک
حقیقــت آحــاد و افــراد نداشــته و تنهــا نظــر 

بــه جامعــه دارد.
ــوان  ــه عن ــه را ب ــه جامع ــی ک ــا در صورت ام
ــی  ــم، هویت ــر بگیری ــی در نظ ــام مجموع ع
ــت.  ــد داش ــراد خواه ــت اف ــتقل از هوی مس
اگرچــه جامعــه از افــراد تشــکیل شــده 
ــل  ــه، از قبی ــرد و جامع ــان ف ــبت می و نس
ــی دارد  ــه هویت ــا جامع ــت، ام ــن نیس تبای
کــه صــرف یــک هویــت اعتبــاری متشــکل 
ــه  ــس جامع ــه نف ــت. بلک ــاد آن نیس از آح
ــام  ــر ع ــتقلی، نظی ــت مس ــک هوی دارای ی
ــه  ــت. باتوج ــول اس ــم اص ــی در عل مجموع
بــه وجــود ایــن هویــت مســتقل بــرای 
ــرای  ــوان ب ــتقلی می ت ــکام مس ــه، اح جامع
جامعــه در نظــر گرفــت. نکتــه درخــور توجــه 
در تبییــن موضــوع جامعــه ایــن اســت کــه 
ســاختار جامعــه، نظــم اجتماعــی، سلســله 
ــه، از  ــال در جامع ــب افع ــب آن و ترت مرات
ــه  ــوردار اســت، چراک ــزایی برخ ــت بس اهمی
ــد.  ــت می ده ــه هوی ــه جامع ــوارد ب ــن م ای

اجتماع و ویژگی های آن

اطــاق  افــرادی  مجموعــه  بــه  اجتمــاع 
ــد  ــکیاتی نظام من ــه دارای تش ــردد ک می گ
و ســاختار و هدفــی معیــن اســت. بنابرایــن 
هویــت اجتمــاع و بــه تبــع فعــل اجتماعــی، 
ســاختار  دارای  و  بــودن  نظام منــد  بــه 
و هــدف معیــن بــودن اســت و صــرف 
ــام  ــان ها و انج ــدادی از انس ــی تع گردهمای
ــی خــاص، اجتمــاع و فعــل اجتماعــی  فعل
ــه دارای  ــن جامع ــد. همچنی ــدق نمی کن ص
روابــط اجتماعــی، رئیــس و مرئوســی و 
نهادهــای گوناگونــی می باشــد. بنابرایــن 
ــه یــک  در صــورت مکلــف شــدن جامعــه ب
ــر  ــاد ب ــوب جه ــاد، وج ــد جه ــی مانن تکلیف

افـرادی  مجموعـه  بـه  اجتمـاع 
دارای  کـه  می گـردد  اطـاق 
تشـکیاتی نظام منـد و سـاختار 

اسـت. معیـن  هدفـی  و 

در شـرع مقـدس اسـام، اضـرار 
بـه نفـس یـا غیـر، حـرام اعـام 
شـده، امـا عنـوان ضـرر و اضرار، 
جریـان  بـرای  الموضـوع  تمـام 
تنهـا  بلکـه  نیسـت،  حکـم 

اسـت. حکـم  مقتضـی 
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کشــورهای  در  کــه  واکســن هایی  امــا 
خارجــی، بــه ویــژه کشــورهایی کــه دشــمنی 
آنــان بــه اثبــات رســیده، ســاخته می شــوند، 
قابــل اطمینــان نبــوده و حکومــت اســامی 
موظــف اســت در برابــر ورود این واکســن ها 
بــه کشــور، بررســی دقیــق و ممانعــت الزم را 
انجــام دهــد، از همیــن روســت کــه ســاخت 
ــرورت  ــش ض ــش از پی ــی بی ــن داخل واکس
می یابــد. بنابرایــن بــر جامعــه اســامی 
ــن  ــد واکس ــوی تولی ــه س ــت ب ــب اس واج
ــاخت  ــوب س ــا وج ــردارد. ام ــی گام ب داخل
ــد،  ــر ش ــه ذک ــی ک ــق مطالب ــن، مطاب واکس
بــر عهــده همــه جامعــه نیســت، بلکــه 
ــکان  ــه پزش ــه جامع ــوب ب ــم وج ــن حک ای
ــد.  ــر انحــال می یاب ــن ام و متخصصــان ای
ــامی از ایــن  ــه اس ــه جامع در صورتــی ک
وظیفــه خــود کوتاهــی کنــد، مســئوالن 

ــود. ــد ب ــب خواهن ــه معاق مربوط

ارجحیــت منافــع واکسیناســیون و 
ضمان آسیب های احتمالی آن

ــاع از جامعــه اســامی از  حفــظ دیــن و دف
ضروریاتــی اســت کــه موجــب می شــود 
ــر آن  ــر، در براب ــه غی ــس و ب ــه نف ــرار ب اض
نادیــده انگاشــته شــود. لــذا در مواقعــی 
کــه جامعــه اســامی درگیــر جنــگ بــا 
دشــمنان گــردد، جهــاد یــا دفــاع بــر همــگان 
واجــب می گــردد، علی رغــم آن کــه شــرکت 
ــاع از کشــور، ممکــن اســت  ــاد و دف در جه
ــدی  ــیب های ج ــار آس ــه را دچ ــراد جامع اف
نمایــد. البتــه در نــگاه اســامی بــه فرمــوده 
قــرآن کریــم، چنیــن شــرایطی بــرای جامعــه 
اســامی یکــی از دو نیکی اســت و شکســت 

ــدارد.4  ــرای جامعــه اســامی معنــا ن ب
ــودن واکسیناســیون،  در شــرایط آســیب زا ب
ــده  ــه قاع ــوان ب ــان می ت ــات ضم ــرای اثب ب

 )Booster dos( شــامل دو دز و یــک دز یــادآور یــا بوســتر

اســت. موسســه پاســتور و موسســه فینــای کوبــا در تیــر 

ــن  ــان واکس ــن هم ــن واکس ــه ای ــد ک ــام کردن 1400 اع

ســوبرانا 02 کوبــا اســت)»بیانیه مشــترک انســتیتو فینــای 

ــا«.  ــاره واکســن کرون ــران درب ــا و انســتیتو پاســتور ای کوب

ایســنا. 2021-07-10. دریافت شــده در 11-07-2021.(.

ُصوَن ِبَنا ِإالَّ ِإْحَدى اْلُحْسَنَیْیِن)توبه/52(. 4- َهْل َتَربَّ

ٍة«۱ ضــروری و واجــب نفســی می باشــد. ُقــوَّ
دنیــای  کنونــی،  دنیــای  همچنیــن 
این گونــه  و  بــوده  ناســالم  رقابت هــای 
نیســت کــه اگــر کشــوری موفــق بــه ســاخت 
ــه آن را در  ــد، بافاصل ــن ش ــد واکس و تولی
اختیــار ســایر کشــورها قــرار دهــد. چــه بســا 
واکســنی کــه در یــک کشــور تولیــد شــده، 
ــا  ــور ب ــان کش ــردم هم ــرف م ــب مص مناس

ویژگی هــای ژنتیکــی و شــرایط جغرافیایــی 
ــوارد،  ــن م ــار ای ــد. در کن ــان باش ــاص آن خ
همچنیــن ممکــن اســت کشــور تولیدکننــده 
واکســن، از فــروش واکســن، اهدافــی از 
قبیــل تســت انســانی بــر روی مــردم ســایر 
ــا را داشــته باشــد کــه ایــن  کشــورهای دنی
ــه ســابقه نیــز هســت.2  موضــوع مســبوق ب

1- انفال/60

2- نگاهــی بــه ســابقه تاریخــی آمریــکا نشــان می  دهــد کــه 

ــخ در پوشــش پژوهش  هــای  ــکا در طــول تاری ــت آمری دول

بــه  رســیدن  بــرای  را  زیــادی  انســان  های  علمــی، 

ــرای  ــت! ب ــانده اس ــرگ کش ــه کام م ــر، ب ــای مؤث درمان  ه

مثــال، ریچــارد پیرســون اســترانگ، یک پزشــک در هــاروارد 

ــون  ــاری طاع ــه بیم ــادی در زمین ــات زی ــه مطالع ــود ک ب

ــه  ــی ک ــال 1۹06، زمان ــک در س ــن پزش ــی  داد؛ ای ــام م انج

سرپرســتی آزمایشــگاه بیولوژیکــی در فیلیپیــن را به عهــده 

داشــت، 24 زندانــی را بــدون رضایــت آگاهانــه آن  هــا، بــا 

واکســن وبایــی کــه بــه طاعــون آلــوده بــود مــورد تلقیــح 

ــان  ــر از آن ــدن 13 نف ــته ش ــه کش ــر ب ــه منج ــرار داد ک ق

شــد؛ در ســال 1۹32 ســازمان خدمــات بهداشــت عمومــی 

ــری  ــرای اندازه  گی ــک مطالعــه ب ــکا ی ــاالت متحــده آمری ای

ــزان پیشــروی بیمــاری ســفلیس در مــردان آمریکایــی  می

ــــ آفریقایی تبــار طراحــی کــرد؛ ایــن مطالعــه یکــی از 

بدنام  تریــن پرونده  هــای ایــاالت متحــده آمریــکا در حــوزه 

اخــاق پزشــکی اســت. در آن ســال، اعامیه هایــی در 

ــکا پخــش شــد  ــت »آالبامــا« آمری شــهر »تاســکیگی«، ایال

ــه  ــی داد ک ــده م ــت« وع ــهروندان سیاهپوس ــه »ش ــه ب ک

ــد« از  ــون ب ــان از »خ ــردن بدنش ــاک ک ــرای پ ــد ب می توانن

بنابرایــن ضــروری اســت حکومــت اســامی 
خــود در جهــت تولیــد واکســن گام برداشــته 
و یــا در فرآینــد تولید واکســن نظــارت دقیق 
داشــته باشــد. واکســن هایی بــه صــورت 
مشــترک میــان ایــران و دیگــر کشــورها 
ــل اســت.3  ســاخته می شــود از همیــن قبی

ــا  ــوند. در آن اعامیه ه ــوردار ش ــژه ای برخ ــای وی درمان ه

نوشــته شــده بــود: »آزمایــش خــون رایــگان؛ درمــان 

رایــگان توســط پزشــکان دولــت. ممکــن اســت شــما 

احســاس ســامت و تندرســتی کنیــد امــا در بدنتــان خــون 

ــا تمــام اعضــای خانــواده  ناســالم وجــود داشــته باشــد! ب

ــه  ــه شــد ک ــراد گفت ــن اف ــه ای ــد.« ب ــه کنی ــا مراجع ــه م ب

بــه ازای شــرکت در ایــن آزمایــش   خــون رایــگان، ایــن افــراد 

ــگان و  ــی رای ــای غذای ــگان، وعده  ه ــات پزشــکی رای معاین

بیمــه کفــن و دفــن دریافــت خواهنــد کــرد. آن  چــه در ایــن 

اعامیه هــا از سیاهپوســتان مخفــی می شــد ایــن بــود 

کــه آنهــا قــرار اســت تحــت یــک آزمایــش علمــی مخفیانــه 

ــفلیس  ــش س ــه »آزمای ــد ب ــال های بع ــه در س ــند ک باش

مطالعــه ای  آزمایــش  ایــن  تاســکیگی« مشــهور شــد؛ 

ــدن  ــفلیس روی ب ــدگار س ــرات مان ــی اث ــدف بررس ــا ه ب

انســان انجــام شــد! آسوشــیتدپرس ســال ها بعــد گــزارش 

ــی،  ــرًا علم ــی ظاه ــن بررس ــکا در ای ــت آمری ــه دول داد ک

را  جامعــه  اقشــار  محروم تریــن  و  نــژادی  اقلیت هــای 

ــن  ــت! در ای ــرار داده اس ــی ق ــی غیراخاق ــت مطالعات تح

ــبرد  ــور پیش ــکا به منظ ــت آمری ــد دول ــکار ش ــزارش آش گ

اهــداف پژوهشــی، به مــدت 40 ســال، بیمــاران مبتــا بــه 

ســیفلیس را از بیماری شــان بی اطــاع نــگاه داشــته و 

ــا جلوگیــری کــرده اســت. در حقیقــت ایــن  از درمــان آنه

ــد؛  ــام ش ــاران انج ــه بیم ــت آگاهان ــدون رضای ــه ب مطالع

ــاه انجــام شــود  ــود به مــدت شــش م ــرار ب ــه ق ــن برنام ای

و در آن 3۹۹ مــرد سیاهپوســت مبتــا بــه ســفلیس و 

201 فــرد ســالم از نظــر ســفلیس مشــارکت داشــته باشــند 

امــا به عــوض، ایــن تحقیقــات به مــدت 40 ســال به طــول 

انجامیــد و مردانــی کــه در ایــن آزمایش هــا مــورد مطالعــه 

ــرای ســفلیس دریافــت  ــی ب ــد، هیــچ گاه درمان ــرار  گرفتن ق

ــال 1۹47  ــیلین در س ــه پنی س ــی ک ــی هنگام ــد حت نکردن

به عنــوان دارویــی بــرای ســفلیس انتخــاب شــد، محققــان 

https://(!آن را بــه افــراد مــورد مطالعــه ارائــه ندادنــد

.)242887۹/tn.ai

3- بــه عنــوان نمونــه پاســتوکووک یــک واکســن کووید-1۹ 

اســت کــه بــا مشــارکت انســتیتو فینــای کوبــا )بــه 

اســپانیایی: Instituto Finlay de Vacunas( و انســتیتو 

پاســتور ایــران ایــران در حــال ســاخت اســت. ایــن واکســن 

تولیـد واکسـن ملـی بـرای هـر 
کشـوری یـک مسـاله راهبـردی 
و یکـی از ابزارهـای توان منـدی 

آن اسـت. 
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در مــورد واکسیناســیون نیــز، در صــورت 
واکســن،  دریافت کننــدگان  بــه  آســیب 
ــارات وارده  ــن خس ــامی ضام ــت اس حکوم
ــد. ــان نمی یاب ــان جری ــده احس ــوده و قاع ب
ضمــن آن کــه فــرد داوطلــب، در واقــع 
ــی  ــه کارآزمای ــرکت در مرحل ــه ش ــه ب باتوج

و  بــه شــمار می آیــد  واکســن، محســن 
جامعــه از احســان او بهره منــد می گــردد. 
بــر عهــده جامعــه  نیــز  او  لــذا ضمــان 

خواهــد بــود.
در صورتــی کــه از میــان روش هــای مختلف 
ســاخت واکســن، برخــی نســبت بــه دیگــری 
پرخطــر باشــد، اســتفاده از روش پرخطــر، 

ــک  ــرم«۱ تمس ــه الغ ــم فعلی ــه الغن ــن ل »م
بتــوان  کــه  صورتــی  در  البتــه  نمــود، 
خصوصیــت مالــی ایــن قاعــده را الغــاء 
نمــود. یعنــی غرامــت و غنیمــت را منحصــر 
در مســائل مالــی ندانیــم، بلکــه مفهــوم آن 
را در ســایر موضوعــات نیــز توســعه بدهیــم.
ممکــن اســت اشــکال شــود کــه حکومــت 
اســامی کــه واکسیناســیون عمومــی را بــر 
ــت و  ــن اس ــع محس ــه، در واق ــده گرفت عه
قاعــده احســان اقتضــا می کنــد محســن 
ــت  ــد گف ــا در پاســخ بای ــن نباشــد. ام ضام
نخســت آن کــه قاعــده احســان ممکــن 
اســت در شــرایطی، مســتثنیاتی داشــته 
ــده  ــن قاع ــودن ای ــدون اســتثنا ب باشــد و ب
ــی  ــه گاه ــن آن ک ــت. ضم ــر اس ــل نظ مح
اوقــات ضمــان مســتلزم توابــع تکلیفــی 
نیســت. ممکــن اســت یــک موضوعــی 

۱- مصطفــوی، محمــد کاظــم، ۱42۱ ه.ق، القواعــد الفقهیــة ۱ 

)مصطفــوی(، قــم - ایــران، جماعــة المدرســين فــي الحــوزة 

العلمیــة بقــم، مؤسســة النشــر الســامي، صفحــه: 2۸4.

حرمــت تکلیفــی نداشــته، امــا دارای حکــم 
ــاوت  ــد قض ــد. مانن ــان باش ــی و ضم وضع
کــه در صورتــی کــه قاضــی مرتکــب خطایــی 
گــردد و بــه واســطه ایــن خطــا، آســیب 
جانــی یــا مالــی و...بــه فــرد مــورد قضــاوت 
وارد گــردد، اگرچــه قاضــی و حاکــم اســامی 
از نظــر تکلیفــی معاقــب نیســت، امــا ضمان 
خســارات وارده بــر عهــده حکومــت اســامی 
ــال  ــد از بیت الم ــارت آن بای ــد و خس می آی
قضــاء  منصــب  زیــرا  شــود،  پرداخــت 
ــت.  ــامی اس ــت اس ــئون حکوم ــی از ش یک
ــن  ــی محس ــورد قاض ــه در م ــه ک همان گون
ــد،  مخطــئ، قاعــده احســان جریــان نمی یاب

قاعـده احسـان ممکن اسـت در 
داشـته  مسـتثنیاتی  شـرایطی، 
باشـد و بدون اسـتثنا بودن این 

قاعـده محـل نظر اسـت.

بـودن  آسـیب زا  شـرایط  در 
اثبـات  بـرای  واکسیناسـیون، 
قاعـده  بـه  می تـوان  ضمـان 
»مـن لـه الغنـم فعلیـه الغـرم«  

نمـود. تمسـک 
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ــیون  ــرح واکسیناس ــالم در ط ــراد س ــر اف اگ
ــر دریافــت واکســن،  ــر اث ــد و ب شــرکت کنن
ــد، حاکمیــت  ــان وارد آی ــه آن آســیب هایی ب
ضامــن خســارات وارده از بیت المــال اســت 
و همــان گونــه کــه ذکــر شــد، قاعــده 
ضمــان  رافــع  این جــا  در  نیــز  احســان 

ــت. نیس
در صورتــی کــه فــرد دریافت کننــده واکســن، 
مبتــا بــه بیمــاری خاصــی بــوده باشــد 
ــی  ــر منف ــیون تاثی ــد واکسیاس ــه در رون ک
ــده واکســن،  ــرد دریافت کنن ــد ف دارد، هرچن
بیمــاری خــود را کتمــان کنــد، دســتگاه 
حاکمیــت ضامــن خســارات وارده اســت. 
زیــرا در هــر صــورت، نظــام پزشــکی کشــور 
وظیفــه دارد ایــن مــوارد را تشــخیص دهــد. 
ــه واســطه  ــاری شــخص ب ــه بیم ــر آن ک مگ
آزمایش هــای الزم، قابــل تشــخیص نباشــد، 
تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه ضمــان از 
ــرا  ــد. زی ــد ش ــع خواه ــت رف ــده حاکمی عه
ــر  ــود ب ــرد خ ــدام، ف ــده اق ــاس قاع ــر اس ب
دریافــت واکســن اقــدام کــرده و حاکــم 
قصــور و تقصیــری در انجــام وظایــف خــود 

ــب نشــده اســت. مرتک
در صورتــی کــه از ناحیــه فــرد دریافت کننــده 
واکســن، کتمانــی و از ناحیــه حاکمیــت 
ــا  ــد، ام ــه باش ــورت نگرفت ــوری ص ــز قص نی
فــرد دچــار آســیب هایی گــردد، دســتگاه 

حاکمیــت ضامــن ایــن آسیب هاســت.
در صورتــی کــه ضــرورت ایجــاب کنــد، 
مطابــق قاعــده »الضــرورات تقــدر بقدرهــا«3  
دولــت می توانــد از واکســن های نوپدیــد 

3- قاعــده ی »الضــرورات تتقــدر بقدرهــا« از جملــه قواعــد 

َمــَع اْلَقاِعِديــَن«۱ اگــر آنها)راســت مى گفتنــد، 
و( اراده داشــتند كه)بســوى ميــدان جهــاد( 
ــم  ــراى آن فراه ــيله اى ب ــوند، وس ــارج ش خ
مى ســاختند! ولــى خــدا از حركــت آنهــا 
ــش را از  ــن رو)توفيق ــت؛ از اي ــت داش كراه
ــاز  ــاد( ب ــا را)از جه ــرد؛ و( آنه ــان ســلب ك آن
داشــت؛ و بــه آنــان گفتــه شــد: »با»قاعدين« 
ــران و بيمــاران [ بنشــينيد!«  ] كــودكان و پي
ســپس می فرمایــد: »َلــْو َخَرُجــوا ِفيُكــْم 
ــْم  ــوا ِخَاَلُك ْوَضُع ــااًل َوأَلَ ــْم ِإالَّ َخَب ــا َزاُدوُك َم
ــم  ــّماُعوَن َلُه ــم َس ــة َو ِفيُك ــُم اْلِفْتَن َيْبُغوَنُك
آنهــا  اگــر  اِلِميــَن«2  بالظَّ َعِليــٌم  ٱللَّــُه  َو 
ــارج  ــاد( خ ــدان جه ــراه شما)بســوى مي هم
ــزى  ــد، چي مى شــدند، جــز اضطــراب و تردي
بــر شــما نمى افزودنــد؛ و بــه ســرعت در 
بيــن شــما بــه فتنه انگيــزى)و ايجــاد تفرقــه 
ــما،  ــان ش ــد؛ و در مي ــاق( مى پرداختن و نف
افرادى)سســت و ضعيــف( هســتند كــه بــه 
ســخنان آنهــا كامــًا گــوش فرامى دهنــد؛ و 

خداونــد، ظالمــان را مى شناســد.

قبــال  در  حاکمیــت  وظایــف 
آسیب های واکسیناسیون

واکسیناســیون  در  این کــه  مــورد  در 
ــا  ــه و ب ــراد جامع ــد درصــد اف ــی، چن عموم
ــد، الزم  ــد شــرکت کنن چــه ویژگی هایــی بای
اســت بــه متخصصــان امــر رجــوع و نظــرات 
ــع  ــردد. در واق ــال گ ــان اعم ــی آن کارشناس
ــا  ــده فقه ــر عه ــاله ب ــن مس ــی عناوی بررس
ــکان و  ــده پزش ــر عه ــق ب ــق مصادی و تطبی

متخصصــان اســت.

۱- توبه/4۶

2- توبه/4۷

اگرچــه دارای هزینــه کمتــری باشــد یــا 
فرآینــد تولیــد را بــه لحــاظ زمانــی کاهــش 
ــی کــه  ــز نیســت. مگــر در صورت دهــد، جای
دقت هــای الزم بــه کار بســته شــود و آن 

ــردارد. ــان ب خطــرات را از می

نقش رسانه ها و تکالیف آنان

نکتــه ای کــه در رابطــه بــا طریقــه تولیــد یــا 
ــت،  ــت اس ــز اهمی ــن حائ ــداری واکس خری
رســانه ها  می باشــد.  رســانه ها  نقــش 
می تواننــد بــه عنــوان بازویــی بــرای کمــک 
بــه اقنــاع افــکار عمومــی جهــت جلوگیــری 
از مصــرف واکســن نامطمئــن خارجــی و 
ــانه ها  ــند. رس ــس آن باش ــت عک ــا در جه ی
ــا نادرســت  ــای درســت ی ــا ایف ــد ب می توانن
ــا  نقــش خــود، موجــب اعتمــاد ســازی و ی
ــی  ــن مل ــه واکس ــبت ب ــاد نس ــلب اعتم س
شــوند. عملکــرد غلــط رســانه ها ممکــن 
ــار  ــه ب ــری ب ــران ناپذی ــارات جب ــت خس اس

آورده و باعــث تشــویش افــکار عمومــی 
می توانــد  عملکردهــا  ایــن  لــذا  گــردد، 
عنــوان مجرمانــه پیــدا کنــد و مــورد بررســی 
قضایــی واقــع گــردد. همچنیــن رســانه 
موظــف اســت نظــرات کارشناســی مختلــف 
ــای  ــد و ارتق ــرایط رش ــا ش ــد ت ــو کن را بازگ
جامعــه فراهــم گــردد. در ایــن صــورت 
ــی و  ــا حزب ــتباه و ی ــرات اش ــه نظ ــت ک اس
ــردد.  ــل نمی گ ــه تحمی ــه جامع ــخصی ب ش
اگــر رســانه هایی کــه بــه صــورت تخصصــی 
و  علمــی  پژوهش هــای  انتشــار  وظیفــه 
تحقیقاتــی را دارنــد، رســالت خــود را بــه 
انجــام رســانند، منجــر بــه تشــویش اذهــان 
عمومــی نمی شــود و انتقــال ایــن مفاهیــم 
علمــی بــا جزئیــات کمتــر و بــه زبانــی 
عامیانــه، زمینــه  را بــرای تضــارب آرا و رشــد 
فکــری و علمــی جامعــه ایجــاد خواهــد 

ــرد. ک
قــرآن کریــم در ســوره مبارکــه توبــه، در 
ــانه ای  ــی رس ــازی های منف نکوهــش فضاس
دربــاره تصمیمــات رســول خــدا می فرمایــد: 
ًة َوَلِكــْن  وا َلــُه ُعــدَّ َعــدُّ »َوَلــْو َأَراُدوا اْلُخــُروَج أَلَ
َطُهــْم َوِقيــَل اْقُعــُدوا  ــُه اْنِبَعاَثُهــْم َفَثبَّ َكــرَِه اللَّ

عملکـرد غلـط رسـانه ها ممکـن 
اسـت خسـارات جبـران ناپذیری 
بـه بـار آورده و باعـث تشـویش 
افـکار عمومـی گـردد، لـذا ایـن 
عنـوان  می توانـد  عملکردهـا 
مـورد  و  کنـد  پیـدا  مجرمانـه 

گـردد. واقـع  بررسـی قضایـی 

فـرد  کـه  صورتـی  در 
مبتـا  واکسـن،  دریافت کننـده 
بـه بیمـاری خاصـی بوده باشـد 
واکسیاسـیون  رونـد  در  کـه 
تاثیـر منفـی دارد، هرچنـد فـرد 
دریافت کننـده واکسـن، بیماری 
را کتمـان کنـد، دسـتگاه  خـود 
حاکمیت ضامن خسـارات وارده 

اسـت. 
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ــوح  ــم وض ــه زع ــاید ب ــه ش ــت ک ــادی اس ــی و اصطی عقل

آن، کمتــر مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت؛ در عیــن حــال 

الزم اســت مجــرای قاعــده و قلمــرو آن بــا دقــت بیشــتری 

بررســی شــود. بــه حکــم بدیهــى عقــل، هــرگاه بــه ســبب 

ــر  اضطــرار، در مخالفــت برخــى از احــکام الزامــى خــود، ب

ــى  ــا وقت ــص ت ــن ترخی ــود، ای ــی داده ش ــف رخصت مکل

اســت کــه ضــرورت باقــى باشــد و بــا ارتفــاع حالــت 

اضطــرار، رخصــت نیــز برداشــته مى شــود. جــواز عــدول از 

ــه حکــم عقــل، داراى  ــه ســبب ضــرورت، ب حکــم اولیــه ب

دو قیــد اســت. قیــد مقــدار و قیــد زمــان؛ بــه ایــن معنــی 

کــه مضطــر بــه مقــدار مشــخص و تنهــا تــا هنگامــی کــه 

ــوان اضطــرار و ضــرورت صــدق مــی  ــر وضعیــت وی عن ب

کنــد مــی توانــد محــذور را مرتکــب شــود، و حکــم اباحــه 

و بالطبــع پرخطــر اســتفاده کنــد. امــا بایــد 
ــوق،  ــده ف ــق قاع ــه مطاب ــت ک ــه داش توج
تنهــا دولــت مجــاز اســت در حــد ضــرورت از 
ایــن نــوع از واکســن ها اســتفاده کنــد. امــا 
ــیون  ــرای واکسیناس ــی ب ــر راه جای گزین اگ
ــز از روش هــای  وجــود داشــته باشــد، پرهی

پرخطــر ضــروری اســت.

ــه  ــداری ک ــش از مق ــه بی ــرار و ب ــع اضط ــر از موق در غی

ضــرورت اقتضــا مــی کنــد، در حقیقــت، بــه نوعــی خــروج 

ــه  ــاوه، ب ــه ع ــود. ب ــی ش ــوب م ــان محس ــدود امتن از ح

ــوان ضــرورت  ــد، تخصصــًا از عن ــدار زائ ــی، مق ــت عرف دالل

ــم،  ــال هفت ــفي، س ــي و فلس ــت)مطالعات فقه ــارج اس خ

شــماره 2۸ ، زمســتان ۱39۵، صفحــات۷۷-۵3(.

ــر  ــای پرخط ــه روش ه ــه تجرب ــی ک در صورت
ســاخت واکســن، موجــب پیشــرفت علمــی 
و تــوان کشــور در برابــر حمــات بیولوژیکــی 
اعــداد۱،  آیــه  بــاب  از  گــردد،  احتمالــی 
ــا  ــن روش ه ــون ای ــه پیرام ــق و تجرب تحقی
بــرای کشــور اســامی واجــب خواهــد بــود.
ــرار  ــرایط اضط ــت در ش ــه دول ــی ک در صورت
نباشــد، امــا از واکســن بــا عــوارض خطرناک 
ــن  ــه ضام ــر آن ک ــاوه ب ــد، ع ــتفاده بکن اس
خســارات اســت، ایــن اقــدام مســئوالن 
ذی ربــط، حــرام تکلیفــی نیــز خواهــد بــود. 
ــی  ــا ف ــا کم ــز در این ج ــان نی ــده احس قاع

ــدارد. ــی ن الســابق کارآی

ٍة)انفال/۶0(. ن ُقوَّ ا ٱسَتَطعُتم مِّ وْا َلُهم مَّ ۱- َو َأِعدُّ
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ــه  ــرق حــال ب ــوان از ط ــه بت ــی ک در صورت
گونــه ای عمــل کــرد کــه نیــازی بــه ارتــکاب 
ــدق  ــرار ص ــر اضط ــد، دیگ ــورات نباش محظ
نکــرده و مســئله تخصصــا از عنــوان اضطــرار 

خــارج می شــود.
بــرای مثــال حالتــی قابــل فــرض اســت کــه 
ــکل  ــد از ال ــاری بای ــک ییم ــان ی ــرای درم ب
حــرام اســتفاده شــود و در عیــن حــال 
راه دیگــری مثــل ورزش وجــود دارد کــه 
ــه  ــا ب ــد. در این ج ــع می کن ــاری را مرتف بیم
وضــوح مشــخص اســت کــه عنــوان اضطــرار 

صــدق نمی کنــد.
حــال بایــد ایــن را در مســئله واکسیناســیون 
ــرای  ــی ب ــا راه جایگزین ــه آی ــرد ک بررســی ک
انجــام آزمایشــات انســانی وجــود دارد کــه 

پاســخ کامــل و نهایــی، بایــد بــا دقــت نظــر 
بیشــتری بــه تمــام ســواالتی کــه در مســیر 
حــل مســئله وجــود دارد بــه نحــو جامــع و 

ــود. ــه ش ــق پرداخت دقی

ــح  ــرورات تبی ــده الض ــی قاع بررس
المحظورات

ــح  ــرورات تبی ــده »الض ــتن قاع ــه کار بس ب
المحظــورات« شــرایطی مخصــوص بــه خود 
دارد. بــرای مثــال ابتــدا بایــد مشــخص کــرد 
کــه حــد ضــرورت کجاســت، یعنــی عنــوان 
ضــرورت تــا کجــا بــر موضوعــات قابــل 

صــدق اســت؟
همچنیــن در شــرایط ورود ایــن قاعــده، 
عــدم امــکان جایگزیــن مطــرح اســت. 

یــک راه ســاده و ســریع بــرای فیصلــه دادن 
بــه مســئله، اســتفاده از قاعــده اضطــرار 
یعنــی »الضــرورات تبیــح المحظــورات«۱  
اســت. بــر اســاس ایــن قاعــده ضرورت هــای 
مرتبــط بــا شــرایط کرونایــی باعــث می شــود 
ــش  ــول خطــر آزمای ــان قب ــه هم محظــور ک
واکســن بــر روی انسان هاســت مبــاح شــده 

و جــواز انجــام آن بــه دســت آیــد.
بررســی های  اســت  ممکــن  اگرچــه 
مفصل تــر نیــز بــه همیــن قاعــده و نتیجــه 
منتــج شــوند امــا بــرای دســتیابی بــه 

۱- مصطفــوی، محمــد کاظــم، ۱42۱ ه.ق، القواعــد الفقهیــة ۱ 

)مصطفــوی(، قــم - ایــران، جماعــة المدرســين فــي الحــوزة 

العلمیــة بقــم، مؤسســة النشــر الســامي، صفحــه: ۱۵3.

ــوق و  ــد حق ــه مانن ــم فق ــا عل ــر ب ــوم متناظ ــوزه عل ــن در ح ــران مغرب زمی ــای پژوهش گ ــا و یافته ه ــه تاش ه ــه ب توج
اخــاق، اگــر بــا ابتنــا بــر ســنت فقاهــی شــیعی باشــد می توانــد نطــاق حضــور فقــه را بــه عرصــه جهانــی توســعه دهــد. 
ایــن امــر همچنیــن بخشــی از امکانــات و اســتعدادهای نهفتــه منابــع اصلــی و نیــز آثــار فقهــای عظــام را کــه بــه جهــت 
عــدم تقاضــا پنهــان مانــده را آشــکار کــرده و بــه فعلیــت می رســاند. ایــن نوشــتار پیــاده و ویرایــش شــده مصاحبــه منــاط 
بــا جنــاب اســتاد انبیایــی اســت. ایــن اســتاد گرامــی موضــوع آزمایــش و تولیــد واکســن کرونــا و ســویه های فقهــی آن 
را مــورد بررســی قــرار داده انــد. ایشــان ضمــن پرداختــن بــه قواعــد مرتبــط بــا شــرایط اضطــرار بــه مســاعی و چالش هــای 
مجامــع علمــی غــرب نســبت بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده و بررســی اجمالــی را در مقایســه ایــن دو مکتــب و رهیافــت 

ــد. ــام می دهن انج

الزامات فقهی و اخالیق 

درآزمایش بالیین واکسن 
حجت االسام و المسلمین محسن انبیایی
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم



الزامات فقهی و اخالقی درآزمایش بالینی واکسن 

استاد انبیایی
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ــردد. و  ــر آن وارد گ ــرر ب ــده و ض ــدم ش مق
یــا اگــر انســانی اختیــار ســامت خــود 
را داشــته باشــد و بخواهــد بــه خــودش 
ــری  ــت در تصمیم گی ضــرری برســاند، دخال
ــه او آزاد اســت و  ــرا ک ــز نیســت، چ او جای

ــاب دارد. ــق انتخ ح
ــخص  ــدگاه، مش ــن دی ــص ای ــی از نواق یک
ــاق  ــا اخ ــت. آی ــاق اس ــدود اخ ــودن ح نب
ــی  ــی الیق ــی و قاض ــم نهای ــد حاک می توان
بــرای حــل و فصــل دعــاوی باشــد؟ منظــور 
ــت؟  ــاء آن کجاس ــت؟ منش ــاق چیس از اخ
ــاح  ــه اصط ــد ب ــه باش ــاء آن فق ــر منش اگ
رایــج آکادمیــک بــه آن اخــاق  نمی گوینــد. 
ــاد  ــدان نه ــل فق ــه دلی ــی ب ــع غرب در جوام
مشــخص بــرای دفع تنــازع، تمامی مســائل 
را بــا نــگاه اخاقــی رفــع می کننــد. بــر 
اســاس ایــن دیــدگاه، اخــاق، دریافت هــای 
شــهودی ماســت کــه برخاســته از نهــاد 
ــر  ــه زج ــد ک ــم می کن ــوده و حک ــان ب انس

ــح اســت. ــوان قبی حی
ارائــه  اخــاق  از  کــه  تعریفــی  پرســش: 
در  ناشایســته ها  و  شایســته ها  شــده، 
در  امــا  نبایدهاســت.  و  باید هــا  مقابــل 
حقــوق و فقــه از بایدهــا و نباید هــا ســخن 
می گوییــم. حــال آیــا اخاقــی کــه از آن 
ــل مبانــی فقهــی و  بحــث  می شــود در مقاب

حقوقــی اســت؟
ــاق  ــت. در اخ ــاوت اس ــر، متف ــخ: خی پاس
ــد.  ــم می باش ــا حاک ــا و نباید ه ــز باید ه نی
در شایســته بــودن احــکام اخاقــی، الــزام و 
ــه کــه  ــزام نهفتــه اســت. همان گون عــدم ال
در فقــه، احــکام َخمــس )واجب، مســتحب، 

حیوانــات  حقــوق  بگیــرد،  قــرار  مداقــه 
اســت. بــا وجــود احتمــال ضــرر رســاندن بــه 
ــا  ــان، آی ــات از ایش ــلب حی ــات و س حیوان
ــر روی  ــی، ب ــای درمان ــت روش ه ــز اس جای
حیوانــات انجــام گیــرد؟ و یــا اگــر احتمــال 
ضــرر در دارویــی کــه انســان آن  را اســتعمال 
می کنــد، منتفــی باشــد، امــا بــه همــراه 
آن، ضــررات زیســت محیطــی را بــه همــراه 
ــه  ــاز ب ــزان مج ــه می ــا چ ــد، ت ــته باش داش

ــتیم؟ ــی هس ــط طبیع ــب محی تخری

اخالق پژوهش

توجــه  مــورد  بایــد  کــه  مهمــی  نکتــه 
قــرار بگیــرد ایــن اســت کــه بســیاری از 
ــم  ــا برخــورد کردی ــا آن ه ــه ب ــی ک موضوعات
ــه حــدود اخاقــی آزمایــش داروهــا  از جمل
و واکســن ها، حقــوق حیوانــات، تخریــب 
ــا  ــه تنه محیــط زیســت و دیگــر مســائل، ن
در مکاتــب فکــری متعــددی مــورد بررســی 
قــرار گرفتــه اســت بلکــه بــا دقــت و اصــاح 
ــرای  ــد. ب ــن مســیر را پیموده ان بیشــتری ای
مثــال کشــورهایی همچــون آمریــکا، فرانســه 
مرام نامــه  عنــوان  بــا  ســندی  آلمــان  و 
و کشــورهای  دارد  دارویــی  آزمایش هــای 
دیگــر ماننــد کانــادا کــه فاقــد چنین ســندی 
هســتند، از آن هــا اســتفاده  می کنندتفــاوت 
روش مکاتــب غربــی در اخــاق پزشــکی، بــا 
ــور  ــه عب ــر فق روشــی کــه میخواهــد از معب
ــش«  ــاق پژوه ــم »اخ ــت؟ عل ــد، چیس کن
ــردی اســت  ــر مجموعــه اخــاق کارب کــه زی

ــرد. ــی صــورت پذی ــا روش فقه ــد ب بای

رابطه فقه و اخالق

یکــی دیگــر از موضوعاتــی کــه از اهــم 
مباحــث بشــمار  مــی رود و مکاتــب غربی آن 
ــه  ــد، رابط ــرار می دهن ــش ق ــورد پژوه را م
ــه  ــرِ اخــاق علی ــه اســت. تفک اخــاق و فق
مذهــب۱  معتقــد اســت کــه حــل مســائل بــا 
مولفه هــای اخاقــی، مســتغنی از متــون 
ــی،  ــگاه اخاق ــاس ن ــر اس ــت. ب ــی اس دین
حیــوان نبایــد متحمــل زجــر شــود. امــا 
ــوان  ــط حی ــدن درد توس ــل نش ــر متحم اگ
ــد  ــوان بای موجــب تضــرر انســان شــود، حی
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همــان نتایــج را در بــر داشــته باشــد؟
تقــدر  از دیگــر ســو قاعــده »الضــرورات 
بایــد  کــه  اســت  مطــرح  بقدرهــا« 
داللت هــای آن را در ایــن مســئله مشــخص 

کــرد. بــه عبــارت دیگــر بایــد دیــد کــه 
ــا  ــد آزمایشــات دارد و ی ــری در رون ــا تاثی آی
ــده  ــن کنن ــی تعیی ــد نقش ــه نمی توان این ک

باشــد. داشــته  پژوهش هــا  نتایــج  در 

ابعــاد مختلــف آزمایــش و ســاخت 
واکسن

احتال رضر

در برخــی واکســن ها ماننــد واکســن کرونــا 
ــن اســت)آن گونه  ــیار پایی ــرگ بس درصــد م
کــه نقــل شــده حــدود دو درصــد و یــا حتــی 
کمتــر(. امــا در برخــی دیگــر ممکــن اســت 
ــاورد  ــود بی ــه وج ــده ب ــی در آین بیماری های
و یــا درصــد ابتــا و مــرگ را افزایــش دهــد. 
ــر  ــرر، در دیگ ــال ض ــد، احتم ــه بع در مرحل
روش هــای درمانــی مــورد بررســی قــرار 
می گیــرد. احتمــال ضــرر، در مــواردی ماننــد 
اســتفاده از قــرص، شــربت، اشــعه و یــا 
تصویربــرداری بــه روش »ام.آر.آی« کامــا 
مشــهود اســت. در نتیجــه تمامــی دارو هــا 
و مراحــل درمــان بایــد آزمایــش بشــود. 
ــر طــب شــیمیایی،  احتمــال ضــرر عــاوه ب
در طــب ســنتی هــم جــاری می باشــد و 
ــی  ــت باالی ــوارض از اهمی ــود ع ــل وج اص
برخــوردار اســت، نــه مقــدار آن. و تجویــز آن 
بایــد مبتنــی بــر آزمایش هــای قبلــی باشــد.

حقوق حیوانات

موضــوع مهــم دیگــری کــه بایــد مــورد 

به کار بسـتن قاعـده »الضرورات 
شـرایطی  المحظـورات«  تبیـح 
مخصـوص بـه خـود دارد. بـرای 
مثـال ابتـدا بایـد مشـخص کـرد 
کجاسـت،  ضـرورت  حـد  کـه 
یعنـی عنـوان ضـرورت تـا کجـا 
صـدق  قابـل  موضوعـات  بـر 

اسـت؟

دلیـل  بـه  غربـی  جوامـع  در 
بـرای  مشـخص  نهـاد  فقـدان 
دفـع تنـازع، تمامـی مسـائل را 
بـا نـگاه اخاقـی رفـع می کنند. 
بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، اخاق، 
ماسـت  شـهودی  دریافت هـای 
انسـان  نهـاد  از  برخاسـته  کـه 
بـوده و حکـم می کنـد کـه زجـر 

اسـت. قبیـح  حیـوان 
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و در روایــت دیگــری آمده اســت کــه یکی از 
یــاران امــام علیه الســام بــه ایشــان عــرض 
ــنیده  ــما ش ــت را از ش ــان روای ــا ف ــرد م ک
ایــم. حضــرت فرمودنــد: مگــر این گونــه 
ــت  ــت، حال ــنیدن آن روای ــا ش ــه ب ــود ک نب
اشــمئزاز بــه قلــب شــما ســرایت کــرد؟ بــه 

ــی؟ ــت را پذیرفت ــل آن روای ــه دلی چ
ارتبــاط میــان فقــه و اخــاق نیازمنــد بحــث 
ــا  ــدوده آن ه ــق مح ــن دقی ــل و تعیی مفص
اســت. نــگاه فقهــی بایــد بــرای حــل و 
فصــل تمامــی مســائل حاکــم باشــد و الزم 
اســت قواعــد آن برگرفتــه از آیــات و روایــات 
باشــد. در غیــر ایــن صــورت نــگاه اخاقــی 
مســلک  همــان  کــه  می شــود  حاکــم 
ــی  ــوان مثال ــه عن ــت. ب ــی اس ــب غرب مکات
دنیــا  در  تعــداد همجنس گرایــان  دیگــر، 
کــم اســت) در حــدود یــک تــا دو درصــد(2  
امــا در کشــورهایی کــه تحــت تاثیــر رســانه 
و ســینمای هالیــوود هســتند، بیــش از ۸0 
ــاز  ــس ب ــه همجن ــم این ک ــی رغ ــد عل درص
نیســتند امــا رضایــت خــود را از ایــن اقــدام 
اعــام می دارنــد و اختیــار شــخص را در 
ــد. ــدم می دارن ــی مق ــبک زندگ ــاب س انتخ

2- بــه گــزارش دویچه ولــه فارســی در ۱0/0۵/200۷  بــر 

ــا ۷ درصــد  اســاس آمــار تاییــد شــده ، همجنســگرایان  ت

ــد! ــکیل می دهن ــان را تش ــت جه جمعی

 Pew Research Center: Like Americans overall,  .  

Muslims now more accepting of homosexuality

)http://ow.ly/O3IZ30e9oK۱(

مکــروه، مبــاح و حــرام( حکمفرماســت، 
در دیــدگاه اخاقــی هــم الــزام و عــدم 
ــی،  ــدگاه اخاق ــت. از دی ــزام حکمفرماس ال
تقبیــح تنبیــه بدنــی کــودک، همــان حکــم 
الزامــی اخــاق اســت. تعریــف نهــاد اخاقی 
و تفکیــک آن از فقــه، نیازمنــد تفصیــل 
می باشــد. امــا بــه همیــن مقــدار اکتفــا 
اخاقــی،  نــگاه  منشــاء  کــه  می کنیــم 
باورهــا، شــهود و وجــدان انســانی اســت و 
فاقــد هرگونــه پشــتوانه ای اســت کــه ریشــه 

ــد. ــته باش ــی داش ــون دین در مت
خــود  اخاقــی،  شــهود  منبــع  پرســش: 

اســت؟ شــخص 
ــع شــهود، شــخص اســت.  ــه منب پاســخ: بل
ــه را در نظــر داشــته باشــیم،  ــن نکت ــا ای ام
گفتگویــی کــه انجــام شــد، طرحــی بســیار 
خــام از دیــدگاه اخاقــی اســت کــه نیــاز بــه 
گســترش دارد. اگــر اســتادی در کاس فقــه 
ــی اســت،  ــی، اخاق ــه روایت ــل اســت ک قائ

منظــور از اخــاق چیســت؟
اخاقــی،  بحث هــای  یعنــی  پرســش: 
اگــر  یعنــی  دارد؟  هــم  کیفــری  جنبــه 
کســی از الزامــات اخاقــی، ســرپیچی کنــد، 

اســت؟ مســتوجب کیفــر 
پاســخ: مادامــی کــه در حیطــه اخــاق 
باشــد، جنبــه کیفــری مطــرح نمی شــود 
ــزام حاکــم اســت.  ــزام و عــدم ال ــط ال و فق
ــرار  ــوق ق ــم حق ــتوانه عل ــاق، پش ــم اخ عل
ــری  ــه تصمیم گی ــا ک ــن معن ــرد. بدی می گی
بــرای مجــازات و یــا عفــو خاطیــان در حیطه 
اخــاق، بــر عهــده علــم حقــوق اســت. یکــی 
ــا آن  از مشــکاتی کــه در شــهود اخاقــی ب
ــول  ــرات آن در ط ــویم، تغیی ــه می ش مواج
ــرای مثــال، شــهود اخاقــی  زمــان اســت. ب
قبیــح  داری  بــرده  کــه  می کنــد  حکــم 
ــر، شــهود  ــه دیگ ــد ده ــر چن ــا اگ اســت. ام
اخاقــی مــا دچــار تغییــر شــود و حکــم بــه 
تحســین بــرده داری کنــد، شــیوه برخــورد مــا 

ــود؟ ــه خواهــد ب چگون
و  شــهر  آرمــان  در  اخاقــی  متغیر هــای 
پادآرمــان شــهر همــواره در حــال تغییــر 
اســت. در طــول تاریــخ، برده داری یک ســنت 
رایــج بــوده کــه همــواره مــورد تحســین قــرار 
ــا  ــز ب ــی نی ــروه اندک ــه گ ــه، اگرچ می گرفت

ــی  ــا ضمانت ــت برخاســتند. آی ــه مخالف آن ب
در ثبــوت متغیرهــای اخاقــی وجــود دارد؟ 
بــه عنــوان مثــال، ازدواج کــودک کــه در 
زمــان حاضــر ناپســند بــوده، امــا در گذشــته 
ــت.  ــه اس ــمار می رفت ــندیده بش ــری پس ام
امــروزه شــهود انســانی شــدیدا تحــت تاثیــر 
رســانه ها تنظیــم و کنتــرل می شــوند. ایــن 
ــائلی  ــدودۀ مس ــه مح ــتند ک ــانه ها هس رس
از قبیــل آزادی و حقــوق زن را مشــخص 
می کننــد. رســانه در یــک برهــه زمانــی، 
زن را جنــس دوم و بــه عنــوان یــک کاال 
ــی دیگــر مقامــی  ــد و در زمان مطــرح می کن
باالتــر از مــرد، بــرای او قائــل اســت. امــروزه 
رســانه ها، مجــوز اســتفاده از زن در صنعــت 
ــاد اخــاق  ــرده و نه ــد ک ــی را تایی پورنوگراف
ــرده  ــر نک ــن ام ــا ای ــی ب ــراز مخالفت ــم اب ه
اســت و حســن و قبــح ایــن موضــوع را 
ــر  ــه اگ ــازد ک ــّول می س ــار زن مح ــه اختی ب
بــا اختیــار خــود چنیــن کاری را انجــام 
ــور  ــر مجب ــت و اگ ــکالی در آن نیس داد اش
ــه  ــون فرانس ــد. در قان ــح می باش ــد، قبی ش
آمــده اســت کــه دختــر در ســن ۱۵ ســالگی، 
مختــار اســت کــه یــا بــا محــرم خــود و یــا 
ــا نامحــرم رابطــه جنســی داشــته باشــد.۱   ب
ــگاه  ــون، از ن ــن قان ــب ای ــل از تصوی ــا قب ت
شــدت  بــه  موضوعــی  چنیــن  اخاقــی 

ــوده اســت. ناپســند ب
ــاد  ــت. نه ــد ارزش نیس ــی، فاق ــاد اخاق نه
باشــد.  فقــه  امتــداد  در  بایــد  اخاقــی 
در  میــزان  چــه  تــا  اخاقــی  باورهــای 
اســتنباط حکــم اثــر گــذار اســت؟ بــه عنوان 
مثــال دو نمونــه روایــت در مقابــل هــم 
ــی از  ــی، یک ــک روایت ــد. در ی ــرار گرفته ان ق

یــاران امــام علیه الســام بــه ایشــان عــرض 
می کنــد مــن فــان روایــت را قبــول نــدارم 
و بــا شــنیدن آن حالــت ناخوشــایندی درون 
مــن ایجــاد گردیــده اســت. حضــرت  در 
پاســخ فرمودنــد: تشــخیص خوشــایند و یــا 
ــت  ــری نیس ــث، ام ــودن حدی ــایند ب ناخوش

ــرد. ــورت بگی ــردم ص ــط م ــه توس ک

/۱۶/04/202۱/https://per.euronews.com :۱- یــورو نیــوز
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اخـاق  و  فقـه  میـان  ارتبـاط 
نیازمنـد بحـث مفصـل و تعیین 
اسـت.  آن هـا  محـدوده  دقیـق 
نـگاه فقهـی بایـد بـرای حـل و 
حاکـم  مسـائل  تمامـی  فصـل 
آن  قواعـد  اسـت  الزم  و  باشـد 
روایـات  و  آیـات  از  برگرفتـه 
باشـد. در غیـر ایـن صـورت نگاه 
کـه  می شـود  حاکـم  اخاقـی 
غربـی  مکاتـب  مسـلک  همـان 

اسـت.



الزامات فقهی و اخالقی درآزمایش بالینی واکسن 

استاد انبیایی
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ــی  ــه عمل ــی، ب ــا همجنس گرای ــت ب مخالف
ــار  ــا اختی ــه ب ــد مقابل ــه قص ــی ک غیراخاق
انســان ها را دارد، تبدیــل خواهــد گردیــد.

بــر  ضــرورت  عنــوان  صــدق 
آزمایش واکسن کرونا

ــن اســت  ــه مهــم در قاعــده اضطــرار ای نکت
کــه آیــا در آزمایــش واکســن و یــا دارو هــای 
ــر، ضــرورت و اضطــرار صــدق  ــف دیگ مختل
ــت  ــخ مثب ــا پاس ــر؟ قاعدت ــا خی ــد ی می کن
اســت، چراکــه بــرای از بیــن بــردن بیمــاری 
راه دیگــری جــز واکســن نیســت. از ســوی 
صــدق  ضرورتــی  اســت  ممکــن  دیگــر 
نکنــد. احتمــال دارد برخــی از واکســن ها 
ــه  از عــوارض باالیــی برخــوردار باشــد کــه ن
در ایــن دوران، بلکــه در آینده هــای دور، 
شــاهد عــوارض آن حتــی در ناحیــه ســاختار 

ــی باشــیم.   ژنتیک

تاثر پارادایم درماین در صدق اضطرار

تولیــد واکســن بــا هــدف از بیــن بــردن 

در طــی یــک نظــر ســنجی از مســلمانان 
آمریکایــی، در مرکــز پیــو ریســرچ  کــه 
مرکــز نســبتا معتبــری محســوب می شــود، 
۶0-۷0 درصــد اعــام کــرده بودنــد کــه نمــاز 
میخواننــد و خــود را ملتــزم بــه آن میداننــد 
ــود را از  ــت خ ــز رضای ــد نی ــا ۶0-۷0 درص ام
ــار  ــد و اختی ــام کردن ــی اع ــس گرای همجن
شــخص را در انتخــاب ســبک زندگــی مقــدم 
نتایــج  این گونــه  شــمردند.  محتــرم  و 
حاکــی از تاثیــر باورهــای اخاقــی از ســوی 

ــت. ــانه هاس رس
در کتــاب تاریــخ تمــدن ویــل دورانــت۱  
رســوماتی ذکــر شــده اســت کــه در آن 
ــده  ــوب می ش ــاق محس ــی اخ ــان، فعل زم
ــه را در  ــص الخلق ــودک ناق ــا ک ــت. مث اس
رودخانــه یــا در دریــا می انداختنــد تــا یــک 
حیــوان یــا یــک الهــه آن کــودک را بخــورد. 
ــان  ــه گم ــه ب ــه ای ک ــص الخلق ــودک ناق ک
ــا الهــه  مــردِم آن دوران ســهم آن حیــوان ی

۱- تاریخ تمدن، ج۱، ص 200-۱.

اســت! و یــا در برخــی از نقــاط دنیــا، پــدری 
ــط  ــید توس ــالی می رس ــن کهنس ــه س ــه ب ک
ــد!  ــورده می ش ــپس خ ــته و س ــرها کش پس
ــی  ــل اخاق ــک فع ــن کار را ی ــه ای ــرا ک چ

می دانســتند.
خطــر همجنس گرایــی و ترویــج آن در ایران، 
بــه مســئولین امنیتــی  چندیــن مرتبــه 
تذکــر داده شــده اســت. برخــی از مســئولین 
محتــرم بــرای ایــن موضــوع اهمیــت قائــل 
از  سهواندیشــانه  دیگــر  برخــی  و  شــدند 
ــاز   ــفانه برخی ــد. متاس ــور کردن ــار آن عب کن
بازیگــران مطــرح نیــز بــا ســخنانی ســخیف، 
حمایــت خــود از همجنس گرایــی را ابــراز 
نشــات  تفکــرات  این گونــه  نموده انــد.2 
جــورج  بــاز3  جامعــه  نظریــه  از  گرفتــه 
ســورس4 می باشــد. اگــر بــا ایــن تفکــر 
برخــورد نشــود، در آینــده ای نــه چنــدان دور 

2- رجانیوز/ شناسه خبر: 34۷4۷4 

Open society -3

George Soros -4



مجموعه گفتارهای اساتید

مناط | تابستان 113۱۴۰۰

برخاســته از متــن فقــه اســت. یــک مســئله 
مهــم کــه در جمهــوری اســامی بــه آن 
ــه  ــر ب ــه اگ ــت ک ــن اس ــده ای ــه نش پرداخت
دلیــل کوتاهــی مســئولین امــر، جامعــه 
متحمــل ضــرر شــد، آیــا ایــن مســئول 
مربوطــه مشــمول وصــف کیفــری می شــود 
ــه  ــبت ب ــا نس ــت ت ــا الزم اس ــر؟ ام ــا خی ی
ــرار  ــد اضط ــه می توان ــی ک ــای درمان روش ه
را برطــرف کنــد، اهتمــام کافــی داشــت. 
در مرحلــه اول بایــد بــه روش هایــی کــه 
ــردد. و در  ــه گ ــده توج ــر ش ــات ذک در روای
کنــار آن بایــد دیگــر روش هــای درمانــی کــه 
احتمــال تاثیــر عقایــی دارد، مــورد تدقیــق 
ــد  ــی مانن ــرد. روش های ــرار گی ــی ق و بررس
طــب ســوزنی کــه دارای نظــام درمانــی 

ــت. اس

رابطــه فقــه نظــام و فقــه ســالمت و طــب 
اســالمی

از فقــه  برگرفتــه  نظــام درمانــی کــه  در 
ــر  ــدون در نظ ــش ب ــرف آزمای ــد، ص می باش
ارزشــی  هرگونــه  فاقــد  تقــرب،  گرفتــن 
بــرای  دولت هــا  از  برخــی  در  می باشــد. 
اقتصــادی و خشــکاندن  کنتــرل اوضــاع 
خانــواده  هــر  بــه  ماهانــه  فقــر،  ریشــه 
و  می دهنــد  پــول  تومــان  میلیــون   4
در نتیجــه در آن جامعــه هیــچ فقیــری 
مطلــوب  امــری  چنیــن  آیــا  نمی مانــد. 
ــه  ــاق ک ــن، انف اســت؟ در نشــانه های متقی
یــک امــر اختیــاری بــوده، ذکــر شــده اســت. 
دولت هــا نیــز نقــش خــاص خــود را دارنــد. 
وظیفــه دولــت بســتر ســازی و وظیفــه مردم 
کمــک و همیــاری جهــت بهبــودی اوضــاع 
اقتصــادی اســت. اگــر در یــک شــهری زلزلــه 
بیایــد و فرمانــداری آن شــهر،  400 نیــرو را 
بــا اجــرت کافــی بــه عرصــه میــدان بیــاورد، 
انســانیت معنــا نمی شــود. انســانیت زمانــی 

معنــا پیــدا می کنــد کــه جــوان دانشــجو بــا 
ــه  ــکی ب ــگاه پزش ــودش از دانش ــار خ اختی
کرمانشــاه، سی ســخت و یــا بــم مــی رود. در 
نظــام الصحــه و تمامــی نظام هــای فقهــی، 
اصــل تقــرب و اجــرای هدایــت اولویــت 
در  کــه  نمونــه ای  یــک  می گیــرد.  قــرار 
معــرض مشــاهده همــگان اســت، آزمایــش 

کــه فقــه اســامی وســنتی را مــورد توجــه 
ــرار دهــد و در نســخه های  ــش ق ــژه خوی وی
جایگزیــن طــب جدیــد ســرمایه گــذاری 
ــه  ــه نتیجــه برســاند. البت ــد و آن هــا را ب کن
پذیــرش و تاییــد طــب ســنتی موضــوع 
بحــث نمی باشــد. اگــر مســیر فقــه اســامی 
ادامــه داده شــود بــه یــک نظــام پیشــگیری 
البتــه  می رســیم.  اســامی  درمــان  و 
تمامــی اجــزای ایــن نظــام درمانــی برگرفتــه 
ــه هــم نقــش  ــات نمی باشــد و تجرب از روای
بســزایی در تکمیــل این نظــام دارد. در بحث 
تغذیــه، معصــوم در روایتــی می فرمایــد: 
الســویق مــن طعــام المرســلین.۱ ســویق از 
خــوراک پیامبــران اســت. بایــد بــه این گونــه 
روایــات و ســرمایه گــذاری در ایــن موضــوع 

ــت.  ــام داش اهتم
پــس صــدق اضطــرار در آزمایــش واکســن، 
نیــاز بــه بررســی های علمــی و پزشــکی 
بــه  حکــم  ســریعا  نمی  تــوان  و   دارد 
ــا  ــان کرون ــرد. الزم اســت در درم اضطــرار ک
ــه آن  ــه و ب ــر گرفت ــا در نظ ــام فرضیه ه تم
توجــه شــود. جــدای از ســاختگی بــودن یــا 
ــروز  ــکان ب ــد ام ــروس، بای ــن وی ــودن ای نب
تــا  را در 20  نــوع  از  بیماری هــای دیگــر 
ــروز  ــرای ب 30 ســال آینــده بررســی کــرد و ب
دشــوارترین شــرایط آمادگــی الزم را کســب 
کــرد. احتمــال دارد در ۱0 یــا 20 ســال آینــده، 
ــد  ــا ظهــور کن ــری از کرون شــاخه های قوی ت
و هیــچ واکســنی پاســخگوی آن نباشــد. و 
ــاب  ــام از ب ــه اس ــه توصی ــار ب ــه ناچ ــا ب م
اصــاح روش بهداشــتی و تغذیــه ای رجــوع 

ــم.  کنی

روش هــای  از  اســتفاده  وجــوب 
جایگزین

پرســش: کســانی در گذشــته می توانســتند 
بــا اســتفاده از روش طــب ســنتی و یــا 
روش هــای دیگــر جایگزیــن تولیــد کننــد، تــا 
ــا پیگیــری  شــرایط اضطــرار صــدق نکنــد آی

ــن امــر وجــوب شــرعی دارد؟ ای
و  شــرعی  واجــب  کامــا  بلــه  پاســخ: 

ــامیه(، ج ۶،  ــی )ط - لس ــن ج 2 ص4۸۸، الکاف ۱- المحاس

ص30۵.

بیمــاری، ماحصــل یــک نظــام درمانــی 
ــا  ــه م ــع در جامع ــه تب ــه ب خــاص اســت ک
ــای  ــر بج ــا اگ ــت. ام ــده اس ــم ش ــز حاک نی
تولیــد واکســن، طــرح دیگــری جایگزیــن آن 
شــود، مســئله کامــا تغییــر می کنــد. بــرای 
مثــال در مقابل پیشــگیری بوســیله ماســک 
 20-۱0 برنامــه  از  می توانیــم  واکســن،  و 
ــم کــه در آن، نظــام  ســاله ای اســتفاده کنی
ــالم،  ــه س ــزار تغذی ــا اب ــتی ب ــت بهداش تربی
نســلی را پــرورش دهــد کــه در برابــر هرگونــه 
بیمــاری و ویروســی مقــاوم باشــد. در ایــن 
فــرض دیگــر بــه طــرح مســئله واکســن 
»دی. یــا  »آر.ان.آی«  ســاختار  بــا  -چــه 
ان.ای«- نیــازی نیســت، ایــن نظریــه قابــل 
دفــاع اســت، امــا شــاید مــورد تاییــد نباشــد. 
کســانی هســتند کــه بــه ایــن نظریــه حتــی 
ــد.  ــا نمی دهن ــه هــم به ــک فرضی در حــد ی
روش صحیــح ایــن اســت کــه ایــن نظریــه 
بــه دلیــل ادعــای نظــام درمانــی متفــاوت، 
در حیطــه نقــد و بررســی قــرار بگیــرد. اگــر 
قابلیــت اجرا داشــته باشــد، مســئله واکســن 
بحــث  بــدون  وگرنــه  می شــود،  منتفــی 
کارشناســی، جامعــه بــه شــدت درگیــر ایــن 
دو قطبــی می شــود. الزم اســت افــرادی بــه 
ــروه  ــن دو گ ــن ای ــه اتصــال بی ــوان حلق عن
باشــند. اگــر از فضــای جــدال خــارج شــده 
و بــه فضــای گفتگــو وارد شــویم، مشــاهده 
می کنیــم کــه بســیاری از اطبــای طــب 
جدیــد بــه صــورت اجمالــی پذیرفته  انــد کــه 
بخشــی از نظــام پیشــگیری و درمــان طــب 

ــح اســت و و بالعکــس.  ســنتی صحی
در جنــگ خنــدق، ســلمان بــه پیغمبــر، 
ــر  ــد و پیغمب ــدق میده ــر خن ــنهاد حف پیش

بهــا  آن  بــه  و  می پذیرنــد  را  نظــر  ایــن 
ــان طــب  ــک شــدن دو جری ــد. نزدی می دهن
جدیــد و طــب ســنتی، مــا را بــه یــک 
ــیاری  ــه بس ــاند ک ــجمی می رس ــام منس نظ
از ضرر هــای دارویــی و آزمایشــی منتفــی 
ــن  ــرار از بی ــه اضط ــر زمین ــود و دیگ می ش
مــی رود و حــذف زمینــه اضطــرار و پیگیــری 
ایــن امــر مهــم، واجــب فقهــی اســت. 
ــخصی  ــئله ش ــک مس ــت، ی ــئله حکوم مس
نیســت کــه تفاوتــی بیــن االن و یا 20 ســال 
دیگــر نباشــد. نظــام حاکمیــت ملــزم اســت 
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ــیاری از  ــه بس ــود ک ــی ب ــن های ایران واکس
ــه چشــم  ــدون هیچگون مــردم عاشــقانه و ب
ــدند.  ــش ش ــن آزمای ــادی وارد ای ــت م داش
نیــت  بــا  دلدادگــی جــز  و  ایــن عشــق 
ــا  ــر نیســت. ام ــکان پذی ــی اهلل ام ــرب ال تق
اگــر بخواهیــم از مســیر نظــام غربــی عبــور 
کنیــم، درمــان حاصــل می شــود امــا تقــرب 
ــر. اگــر در جامعــه یــک ســاختار باطــل  خی
ایجــاد گــردد، -ماننــد نظــام اقتصــاد مبتنــی 
بــر اســتقراض خارجــی- بایــد آن ســاختار را 

ــرد.  ــن ب از بی
توجــه  مــورد  بایــد  کــه  موضوعــی  امــا 
ــک  ــه اصــاح ی ــن اســت ک ــرد ای ــرار بگی ق
ــورت  ــاه ص ــک م ــک روز و ی ــاختار در ی س
نمی گیــرد. نیــز هــر چقــدر کــه بشــر تــاش 
حکومــت  در  ولــو  بــرد  کار  بــه  را  خــود 
دینــی، امــکان اصــاح صددرصــدی و کامــل 

ــدارد. در نظــام اشــکاالتی  ســاختار وجــود ن
وجــود دارد. ممکــن اســت در 20 تــا 30 
ــردد.  ــی اصــاح گ ــده نظــام درمان ســال آین
امــا فی الحــال، جامعــه در اضطــرار قــرار 
گرفتــه اســت. حــال علــت ایجــاد ایــن 
باشــد،  متعــدد  اســت  ممکــن  اضطــرار 
گرفتــه  مســئولین  تدبیری هــای  بــی  از 
ــوان  ــر می ت ــوارد. اگ ــر م ــگ و دیگ ــا جن ت
بخشــی از نظــام را اصــاح کــرد، بایــد بــرای 
آن اقــدام کــرد. بــه هرحــال بایــد بــا نظــام 
فعلــی مــدارا نمــوده و در چنیــن موقعیتــی 
، مجــوز الزم بــرای برخــی آزمایش هــای 
دارویــی و واکســن ها صــادر شــود. از دیگــر 
ــه  ــابقا ب ــه س ــرار ک ــم اضط ــای مه مولفه ه
ــن اســت.  ــد، بحــث جایگزی ــاره گردی آن اش
ــته  ــت نداش ــن حرم ــت جایگزی ــن اس ممک
باشــد و یــا حرمــت آن نســبت بــه کاری کــه 
قصــد انجــام آن بــوده، کمتــر باشــد. ممکــن 
اســت شــرایط بــه گونــه ای ایجــاد گــردد کــه 
جــرح مقــدم بــر قتــل شــود، در صورتی کــه 

ــتند.  ــرام هس ــوان، ح ــر دو عن ه

فقه و حقوق حیوانات

آزمایش هــای  در  دنیــا  تمــام  تقریبــا 
آزمایــش  تقــدم  واکســن ها،  و  دارویــی 

پذیرفته انــد.  را  انســان ها  بــر  حیوانــات 
ــش  ــه آزمای ــل ب ــردم، قائ ــت م ــس اکثری پ
ــدۀ  ــر از ع ــتند. غی ــات هس ــر روی حیوان ب
اندکــی کــه طرفــدار محیــط زیســت و حقوق 
حیوانــات هســتند. موضــوع تقــدم حیــوان 
بــر انســان در آزمایــش داروهــا، اگــر از زاویه 
اخاقــی مشــاهده شــود، امــری ناپســند 
اســت. حیــوان مخلــوق خداونــد اســت. 
ــا  ــد ام ــازه را می ده ــن اج ــی ای ــاور عموم ب
در فضــای اخاقــی، آســیب رســاندن بــه 
ــن  ــد و چنی ــد نمی باش ــورد تایی ــوان م حی
ــر  ــت. اگ ــده اس ــان داده نش ــه انس ــی ب حق
ــق  ــود، ح ــه  خ ــن تغذی ــت تامی ــان جه انس
ــب  ــد، مرتک ــلب کن ــوان س ــات را از حی حی

ــت.  ــده اس ــی ش ــر اخاق ــل غی فع
ــود،  ــنده ش ــاق بس ــم اخ ــه عل ــا ب ــر تنه اگ
ــرای  ــات ب ــوق حیوان ــه حق ــدی ب ــوز تع مج
از  امــا  نخواهــد داشــت.  انســان وجــود 
حیــوان،  ذبــح  عنــوان  بــا  فقــه،  منظــر 
ــرای تامیــن خوارکــی  ــوان ب ــوان از حی می ت
انســان اســتفاده کــرد. آزمایــش دارو بــر 
روی حیوانــات، بایــد بــا یــک وجــه عقایــی 
ــان  ــاوت می ــود تف ــا وج ــرد. ب ــورت پذی ص
بــدن حیــوان و انســان، معلــوم نیســت کــه 

در نظـام درمانـی کـه برگرفته از 
فقـه می باشـد، صـرف آزمایـش 
تقـرب،  گرفتـن  نظـر  در  بـدون 
فاقـد هرگونـه ارزشـی می باشـد.
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ــه  ــای اقتصــادی ب ــود بنگاه ه ــد، وج می ده
جهــت ســودجویی و داّللــی اســت. طبیعــت 
کــه  اســت  ایــن  اقتصــادی  موضوعــات 
ــکنند  ــدود را می ش ــب ح ــده ای فرصت طل ع
و ســرمایه ها را بــه ســوی خــود جــذب 
می کنــد. چیــزی کــه در حــوزه درمــان و 

دارو شــاهد آن هســتیم.
در مرحلــه دوم بایــد بــه دنبــال اعطــای 
مجــوز بــود. حــذف مجــوز و عمــل بــر طبــق 
ــون، ممکــن اســت باعــث ایجــاد هــرج  قان
ــرای  و مــرج در ســطوح اجتماعــی گــردد. ب
ــی  ــن، قانون ــقط جنی ــرای س ــر ب ــال اگ مث
ــردد،  ــاغ گ ــکی اب ــام پزش ــه نظ ــع و ب وض
ممکــن اســت بســیاری از پزشــکان خــود را 

بــه آن ملتــزم نداننــد. امــا اگــر قانــون را بــه 
اخــذ مجــوز از ســوی پزشــک قانونــی معلــق 
کنیــم، دســت بســیاری از پزشــکان ســودجو 
اســت  الزم  ضمنــا  می گــردد.   کوتــاه 
مجــوزی کــه صــادر می شــود، ســخت گیرانه 
باشــد. اگــر نهــادی کــه مســئولیت اعطــای 
ــته  ــگاه پزشــکی داش ــا ن ــوز را دارد صرف مج
صــادر  را  مجــوز  ســریع  خیلــی  باشــد، 
ــگاه  ــر ن ــاوه ب ــاد ع ــن نه ــا ای ــد. ام می کن
پزشــکی، بایــد نــگاه جمعیتــی هــم داشــته 

باشــد. ماننــد بحــث غربالگــری کــه بــا نــگاه 
جمعیتــی، اجــازه ســقط جنیــن ۵-۶ ماهــه 
نــگاه  اســت  ممکــن  امــا  نمی دهــد.  را 
پزشــکی و اقتصــادی اجــازه بدهــد. حضــور 
تمامــی نگرش هــا  الزم اســت. امــا نیــاز 
ــای  ــا امض ــه ب ــت ک ــی اس ــه فقیه ــرم ب مب
ــد  ــا پیون نهایــی، مســئله ســقط جنیــن و ی
اعضــای میــت را فیصلــه دهــد. در تمامــی 
ــا تصمیــم  ــد فقهایــی باشــند ت حوزه هــا بای
نهایــی توســط آنــان اتخــاذ شــود. در نتیجــه 
مانــع بســیاری از ســوء اســتفاده ها بشــوند. 

بناســت ده درصــد از حیــوان اســتفاده شــود، 
ضوابــط و اصــول آن بایــد بــه خوبــی لحــاظ 

بشــود. 
احتمــال مطابقــت آزمایش هــا بیــن حیــوان 
و انســان یــک مولفــه اســت، و مولفــه 
دیگــر میــزان درد حیــوان اســت. عــاوه بــر 
ــد در  ــم بای ــرگ ه ــال م ــزان درد، احتم می
کنــار نــوع بیمــاری و نــوع حیــوان بررســی 
ــزان زجرِکشــی،  ــات از نظــر می شــود. حیوان
نیــز احساســات و عواطــف بــا یکدیگــر 
متفاوت انــد. در برخــی حیوانــات رابطــه 
عاطفــی ضعیف تــر اســت. برخــی حیوانــات 
بــه درد بیشــتر مقــاوم هســتند. مثــا میزان 
ــون  ــه میم ــبت ب ــوش نس ــیدن م ــر کش زج
ــت  ــه نخس ــس در وهل ــت. پ ــر اس ضعیف ت
ــرد  ــام بگی ــوش انج ــد روی م ــش بای آزمای
نــه میمــون. این گونــه مباحــث مغفــول 
ــه  واقــع شــده اســت و متاســفانه نســبت ب
ــدارد  ــود ن ــه ای وج ــات دغدغ ــوق حیوان حق
ــرب  ــائل از غ ــن مس ــم ای ــان می کنی و گم
وارد شــده اســت. در حالی کــه در روایــات و 
ســیره معصومیــن: حیوانــات بســیار محتــرم 

ــتند. ــی هس ــده و دارای حقوق ــمرده ش ش

و  ضــرر  احتمــال  تشــخیص  آیــا 
فقیــه  عهــده  بــه  آن  محاســبه 

است؟

بــه یــک مقدمــه دیگــر نیــاز اســت و در آخــر 
ــه  ــم. نکت ــخ می دهی ــوال پاس ــن س ــه ای ب
قابــل توجــه ایــن اســت کــه ایــن دســته از 
مباحــث فقهــی و حقوقــی بایــد تبدیــل بــه 
ــا عنــوان »ســند  یــک ســند جامــع بشــود ب
ــررات پژوهــش در حیطــه آزمایش هــای  مق
یــک  آن،  تدویــن  از  بعــد  و  دارویــی« 
ــن  ــط ای ــر اســاس ضواب ــا ب ــادی باشــد ت نه
ــوز  ــه مج ــای مربوط ــه پروژه ه ــه، ب نظام نام
بدهــد و ســپس بعــد از آن بایــد نهــادی 
ــا مســئولیت نظــارت و مجــازات را  باشــد ت
برعهــده بگیــرد. ایــن مراحــل را بــه اختصــار 

ــم: ــح می دهی توضی
از  جلوگیــری  بــرای  نخســت  مرحلــه  در 
قوانینــی،  بایــد  ســودجویی،  هرگونــه 

ــه در  ــی ک ــت تلخ ــردد. واقعی ــزی گ پایه ری
ــی را آزار  ــان عموم ــران، اذه ــز ای ــا و نی دنی

بــدن حیــوان  آزمایش هــا، در  ایــن  اگــر 
ــز نتیجــه  ــدن انســان نی ــت شــود، در ب مثب
مثبــت دهــد. بــا فــرض احتمــال بــروز 
ــر  ــاج ب ــای الع ــد بیماری ه ــی مانن عوارض
روی حیوانــات، بــا چــه ماکــی حیــوان 
ایــن  در  می شــود؟  مقــدم  انســان  بــر 
مرحلــه، مــاک تصمیم گیــری بــر عهــده 
ــح  ــی توضی ــاد علم ــی اســت. نه ــاد علم نه
ــوان  ــی کــه در حی ــن داروی می دهــد کــه ای
غــده  بــه  مربــوط  می شــود  آزمایــش 
ــرطانی  ــده س ــاختار غ ــت و س ــرطانی اس س
ــس در  ــت پ ــی اس ــوان یک ــان و حی در انس
نتیجــه اگــر روی حیــوان، پاســخ مثبــت 
ــر روی  ــد ب ــال ۷0-90 درص ــه احتم ــد ب بده

ــد داد. ــت خواه ــخ مثب ــز پاس ــان نی انس
از متــون فقهــی و نیــز از مجمــوع آیــات و 
روایــات برمی آیــد کــه حیوانــات نســبت بــه 
ــوند.  ــوب می ش ــه دوم محس ــان ها درج انس
َجِميًعــا«۱.  ٱأَلرِض  ِفــی  ــا  مَّ َلُكــم  »َخَلــَق 
البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه 
ــرای  ــوزی ب ــوان مج ــچ عن ــه هی ــه، ب در فق
بــه  توجــه  بــا  نداریــم.  زجــر حیوانــات 
رعایــت حقــوق حیوانــات، اگــر در یــک روش 
ــر زجــر  ــد و در روش دیگ ــوان زجــر  ببین حی

نبینــد، بایــد روشــی کــه حیــوان در آن زجــر 
نمی بینــد انتخــاب شــود. حضــرت امیــر در 
نهــج الباغــه، بســیار زیبــا حقــوق حیوانــات 
را توصیــف می کننــد. حقوقــی ماننــد ســوار 
راه رفتــن، تغذیــه، بچــه شــتر.2  شــدن، 
پشــتوانه ایــن مباحــث، متــون دینــی اســت 
نــه باورهــای اخاقــی. حیــوان نبایــد دچــار 
زجــر بشــود. اگــر چــاره ای جــز زجــر حیــوان 
ــد. اگــر  ــان می آی ــه می ــود، درصــد زجــر ب نب

۱- بقره/29

2- نهج الباغه، نامه 2۵

فقهـی  مباحـث  از  دسـته  ایـن 
و حقوقـی بایـد تبدیـل بـه یـک 
عنـوان  بـا  بشـود  جامـع  سـند 
در  پژوهـش  مقـررات  "سـند 
دارویـی". آزمایش هـای  حیطـه 

در نظـام درمانـی کـه برگرفته از 
فقـه می باشـد، صـرف آزمایـش 
تقـرب،  گرفتـن  نظـر  در  بـدون 
فاقـد هرگونـه ارزشـی می باشـد.
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ــدف  ــه اســت. ه ــرار نگرفت ــورد بررســی ق م
ــاختار آن  ــی چیســت؟ س ــوش مصنوع از ه
چیســت؟ چــه تاثیراتــی در تعلیــم و تربیــت 
ــم  ــات مبه ــن موضوع ــی ای ــذارد؟ وقت می گ
ــده ای  ــرام فای ــال و ح ــث از ح ــد، بح باش

ــدارد.  ن

دقــت  بــا  موضوع شناســی  اگــر  امــا 
ــرعت  ــه س ــرعی ب ــم ش ــود، حک ــی ش بررس
ــز از  ــن نی ــی واکس ــد. حت ــت می آی ــه دس ب
ــر  ــه ب ــی ک ــرد و تاثیرات ــواع، کارک ــت ان جه
ســاختمان ژنتیکــی دریافت کننــدگان دارد 
دقیقــا موضوع شناســی نشــده اســت. در 
را  اساســی  نقــش  مشــترک  کمیســیون 
پزشــک)طب جدیــد و ســنتی( ایفــا می کنــد 
و فقیــه کــه در ایــن موضــوع تحقیــق و 
ــاص  ــش خ ــم نق ــد ه ــرده باش ــش ک پژوه

خــود را دارد.
پزشــکی  موضوع شــناس،  فقیــه  اگرچــه 
نخوانــده، امــا مــدت قابــل اعتنایــی بــا 
ــود. در  ــد ب ــر خواه ــائل درگی ــه مس این گون
طــی ایــن مراحل، فقهــی که حکمفرماســت، 
فقــه یجــوز و الیجــوز نیســت. فقــه حاکــم، 
ــه  ــت. فق ــز اس ــه ری ــت و برنام ــه مدیری فق

موضوع شناسی مسائل نوپدید

موضوعــات مســتحدثه ای کــه در دنیــای 
امــروز مطــرح اســت، نیــاز بــه تصــور مســاله 
و موضوع   شناســی دارد. اگــر موضــوع منقــح 
ــرای  ــود. ب ــح می ش ــز منق ــم نی ــود، حک بش
اســتخراج  جــواز  یــا  و  حرمــت  فتــوای 
ــناخت  ــه ش ــاز ب ــن نی ــت کوی ــز ارز و بی رم
ماهیــت و موضوعــات رمــز ارزهــا، پشــتوانه 
ایــن ارز، گــردش اقتصــادی دنیــا، تبــادالت 
مالــی و دیگــر مــوارد می باشــد. ظاهــرا 
ــدرال  ــه دســت ف ــی ب ــادالت مال تمامــی مب
رزرو2 آمریــکا کنتــرل می کنــد. آیــا رمــز 
ارزهــا و بیــت کویــن بــه رزرو برمی گــردد؟ و 
یــا مســتقل اســت؟ و یــا هــوش مصنوعــی 
اســت.  نشــده  موضوع   شناســی  دقیقــا 
هــوش مصنوعــی در قالــب آینــده پژوهشــی 

2- فــدرال رزرو )بــه انگلیســی: Federal Reserve(، یــا 

ــاالت  ــزی ای ــک مرک ــدرال«، بان ــرۀ ف ــی »ذخی ــه معن ــد ب ف

متحــده آمریــکا اســت کــه در ســال ۱9۱3 بــا هــدف نظــارت 

ــن  ــن کشــور تأســیس شــد. ای ــی در ای ــات بانک ــر عملی ب

ــال ۱9۱3 در  ــدرال رزرو در س ــه ف ــب الیح ــا تصوی ــک ب بان

ــه  ــد ک ــکیل ش ــی تش ــای مال ــته بحران ه ــه رش ــخ ب پاس

ــان داد.  ــی را نش ــتم پول ــزی سیس ــرل مرک ــه کنت ــاز ب نی

فــدرال رزرو )بــه انگلیســی: Federal Reserve(، یــا فــد بــه 

ــاالت متحــده  ــزی ای ــک مرک ــدرال«، بان ــرۀ ف ــی »ذخی معن

ــر  ــارت ب ــدف نظ ــا ه ــال ۱9۱3 ب ــه در س ــت ک ــکا اس آمری

عملیــات بانکــی در ایــن کشــور تأســیس شــد. ایــن بانــک 

ــخ  ــال ۱9۱3 در پاس ــدرال رزرو در س ــه ف ــب الیح ــا تصوی ب

ــه  ــاز ب ــه نی ــی تشــکیل شــد ک ــه رشــته بحران هــای مال ب

ــان داد. ــی را نش ــتم پول ــزی سیس ــرل مرک کنت

حتمــا بایــد نهــادی باشــد تــا مجــوز صــادر 
ــا  ــوز دارد ت ــش مج ــن آزمای ــا ای ــد. مث کن
ــر روی 30 میمــون آزمایــش شــود.  ــط ب فق
آزمایــش بــر روی مــوش نیازمنــد یــک 
ــر روی  ــش ب ــت. آزمای ــه اس ــوز جداگان مج

ــه همیــن شــکل. ــز ب انســان نی
ــه  ــه ســوم  نظــارت اســت. هرکجــا ک مرحل
ــه  ــتفاده ب ــوء اس ــرود، س ــن ب ــارت از بی نظ

ــد. ــود خواهدآم وج
مرحلــه چهــارم نظارت اســت. در ایــن مرحل 
ــا  ــا تخلفــات شــخصی مواجــه نیســتیم ت ب
بحــث از تخفیــف در مجــازات بــه میــان 
ــا کارتل هــای۱   ــه تخلفــات ب ــد. در این گون آی
اقتصــادی مواجــه می شــویم. بــا بانــد و 
مافیــای دارویــی مواجــه می شــویم کــه 
ــه  ــرای ســودجویی دســت ب حاضــر اســت ب
هــر جنایتــی بزنــد. نــوع مجــازات بایــد 
بازدارنــده باشــد ماننــد ابطــال پروانــه و 
ــه  ــد ک ــدی نباش ــه نق ــد جریم ــوز. مانن مج
ــددا  ــوده و مج ــت نم ــف آن را پرداخ متخل
ــود. ــم ش ــرای ایشــان فراه بســتر خــاف ب
در مراحــل مختلفــی کــه ذکــر شــد، احتیــاج 
اســت.  مشــترک  کمیســیون های  بــه 
ــا  ــرف فقه ــک ط ــه در ی ــیون هایی ک کمیس
ــه  ــند. البت ــکان باش ــر پزش ــرف دیگ و در ط
حضــور افــراد دیگــر ماننــد کســانی کــه 
تخصــص دفاعــی دارنــد نیــز الزم اســت، 
ــت  ــئله بیوتروریس ــخیص مس ــه تش ــرا ک چ
بــا پزشــک و فقیــه نیســت. امــا نقــش 
فقیــه و پزشــک در ایــن موضــوع بســیار پــر 

ــت. ــگ اس رن

۱- کارتل هــا شــرکت هایی هســتند کــه در یــک رشــته 

ــی  ــتقال مال ــظ اس ــا حف ــد و ب ــت می کنن ــاص فعالی خ

و حقوقــی خــود بــا یکدیگــر متحــد شــده و در مــورد 

ــد و قیمــت کاال  ــان خــود و حجــم تولی ــازار می تقســیم ب

بــا یکدیگــر بــه توافــق می رســند. هــدف کارتل هــا تســلط 

بــر بــازار یــک کاالی خــاص از طریــق تضعیــف یــا از بیــن 

بــردن رقابــت در بــازار آن کاال توســط ایجــاد انحصــار 

ــان و  ــال ۱933 در آلم ــا از س ــارز کارتل ه ــه ب ــت. نمون اس

کشــورهای اروپــای غربــی اســت. بــه خاطــر تاثیــر منفــی 

کارتــل در از بیــن بــردن رقابــت  قوانیــن ضــد ایجــاد کارتــل 

ــد. ــر بوجــود آم ــان و برخــی کشــورهای دیگ در آلم

مسـتحدثه ای  موضوعـات 
مطـرح  امـروز  دنیـای  در  کـه 
مسـاله  تصـور  بـه  نیـاز  اسـت، 
اگـر  دارد.  موضوع   شناسـی  و 
موضـوع منقـح بشـود، حکم نیز 

می شـود. منقـح 



مجموعه گفتارهای اساتید

مناط | تابستان 117۱۴۰۰

برنامــه ریــزی بــه دنبــال ایجــاد مســاله 
ــر  ــه مســاله. پیامب ــه حکــم دادن ب اســت ن
ــت  ــه و مدیری ــه برنام ــال ارائ ــه دنب ــرم ب اک

ــد. بودن
را  قرمــز  الیجــوز خطــوط  و  یجــوز  فقــه 
مشــخص می کنــد، امــا فقــه مدیریــت و 
مشــخص  را  ســبز  خطــوط  برنامه ریــزی 
ــه در  ــت ک ــه نیس ــا این گون ــد. مث می نمای
نظــام اقتصــادی قســمتی حــال و قســمتی 
دیگــر حــرام باشــد. فقــه مدیریــت نظامــی 
ارائــه می دهــد تــا اقتصــاد جامعــه شــکوفا 
گــردد. و مدیریــت جامعــه را بــه ســمت 

ــی  دارد.  ــوف م ــت معط هدای
روش بحــث متعــارف در مســائل مســتحدثه 
ناصحیــح اســت. از یــک طــرف عــده ای 
طرفــدار سرســخت هــوش مصنوعی هســتند 
و راه نجــات را منحصــر در آن می داننــد و 
از ســویی دیگــر عــده ای محکــم در برابــر 
آن  بــرای  حرمــت  حکــم  و  ایســتاده  آن 
صــادر می کننــد. پــس فضــای بحــث در 
موضوع   شناســی بایــد بــه صــورت کامــل 
منّقــح گــردد. رســیدن بــه یجــوز و یــا 
الیجــوز و اخــذ نتیجــه نهایــی در بحــث 
ــا  ــه ب ــن اســت ک ــم نیســت. مشــکل ای مه
ســواالت ارتبــاط نداریــم. آیــا در هــوش 
مصنوعــی فــان مســئله را لحــاظ کنــم یــا 
ــر دارد  ــن مصــداق در مســاله تاثی ــر؟ ای خی
ــوع در  ــای موض ــام زوای ــر تم ــر؟ اگ ــا خی ی
بحــث روشــن گــردد، حــل آن مســئله و 

ارائــه حکــم آســان می گــردد.

تولید واکسن

مســاله بعــدی در صــدور مجــوز ایــن اســت 
ــت اســامی  ــه حکوم ــم ب ــر بخواهی ــه اگ ک
متفــاوت  بحــث  ســنخ  بدهیــم  مجــوز 
ــاره  ــورد بحــث درب ــا مســئله م می شــود. ام

حکومــت اســامی نیســت. هرچنــد کــه 
ــی  ــی مجوزهای ــا تمام ــور م ــروزه در کش ام
کــه بــه نهادهــا داده می شــود ذیــل عنــوان 
ــا  ــود. ام ــف می ش ــامی تعری ــت اس حکوم
ــن اســت کــه کار بــه  ــوب ای نســخه مطل
ــه  ــردد. وظیف ــذار گ ــتقل واگ ــای مس نهاد ه
مخاطــب  اســت.  بسترســازی  حکومــت 
واکســن  شــرکت های  مباحــث،  ایــن  در 
ســازی هســتند نــه حکومــت اســامی. اگــر 
مخاطــب حکومــت اســامی باشــد، برخــورد 
ِبــیُّ َأوَلــی  بــا مســاله راحــت اســت. »ٱلنَّ
ِبٱلُمؤِمِنيــَن ِمــن َأنُفِســِهم«۱ اگــر توانســتیم 
ثابــت کنیــم تــا منظــور از النبــی حاکــم بمــا 
ــن  ــع از بی ــی موان ــم اســت، تمام هــو حاک
مــی رود و اعطــای مجــوز خیلــی راحــت 
حاکــم   ایــن  حــال  می پذیــرد.  صــورت 
می  توانــد جنــاب مســلم بــن عقیــل  باشــد، 
ــرزای شــیرازی،  ــن روح، می ــا حســین ب و ی
آیــت اهلل بروجــردی و یــا مرحــوم امــام )ره(. 
امــا در این جــا موضــوع حکومــت اســامی 
نیســت، بلکــه نهادهایــی ماننــد شــرکت های 
ایــن  در  هســتند.  مطــرح  دانش بنیــان 
مرحلــه کمــی کار ســخت می شــود. درســت 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  کــه  اســت 
زیــر  بهداشــت،  وزارت  یــا مجموعه هــای 
ــا  مجموعــه حکومــت اســامی هســتند، ام
ــت  ــی در حکوم ــه حت ــرد ک ــت ک ــد دق بای
اســامی هــم نمی تــوان بــه صــورت مطلــق 
اجــازه داد. یــک مســئله شــخص ولــی فقیــه 
نهاد هــای  دیگــر  مســئله  یــک  و  اســت 
حکومتــی. تمامــی مراحــل چهارگانــه ای کــه 
ذکــر گردیــد از قبیــل جعــل قانــون، اعطــای 
مجــوز، نظــارت و مجــازات در تمامــی ایــن 
شــرکت ها و نهاد هــای حکومتــی وجــود 
ــی  ــتور ول ــا دس ــامی ب ــت اس دارد. حکوم
ــد بســیاری از امــور را انجــام  ــه می توان فقی
ــر  ــد ]بناب ــامی می توان ــت اس ــد. حکوم ده
مصلحــت[ خانه هــای مــردم را خــراب کنــد، 
می توانــد بــه مــردم پــول ندهــد. البتــه 
ــوده و  ــن نب ــامی چنی ــوری اس ــه جمه روی
ــدون  ــی، شــهردای ب نیســت. اگــر یــک زمان
اخــذ مجــوز از فقیــه و بــرای گســترش 

۱- احزاب/33

مســجدی  تخریــب  بــه  اقــدام  اتوبــان، 
ــرار  ــن اضط ــداق ای ــخیص مص ــد، تش نمای
شــده  مســجد  تخریــب  بــه  منجــر  کــه 
ــه  ــه کســی صــورت گرفت اســت، توســط چ
اســت؟ اگــر توســط شــهردار صــورت گرفتــه 
اســت کــه اســتباه اســت. فقیــه اســت کــه 

می توانــد تشــخیص اضطــرار بدهــد. 
بــر ایــن اســاس تمامــی چهــار مرحلــه کــه 
ــت  ــام شــئون حکوم ــد در تم ــر شــد بای ذک
اســامی و در تمامــی نهادهــا عملیاتــی 
امــور  بــر  فقهــی  نهــاد  کــدام  شــود. 
شــهرداری و دیگــر ارگان هــای حکومتــی 
نظــارت می کنــد؟ ممکــن اســت در یــک 
ــوان  ــا عن ــی ب ــروی انتظام ــد نی ــاد مانن نه
ــد.  ــته باش ــور داش ــی حض ــی- سیاس عقیدت
امــا کار ایشــان نظــارت بــر جزئیــات اســت، 
نــه نظــارت بــر قوانیــن و سیاســت های 
کلــی. بحــث دربــاره اصــل حکومت اســامی 
نیســت بلکــه دربــاره نهادهای ذیــل حکومت 
ــوان گفــت:  اســامی اســت. در پاســخ می ت
صــورت مســاله را نهاد هــا و شــرکت های 
نــه  می دهنــد  تشــکیل  دانش بنیــان 
ــون شــرکت  حکومــت اســامی. مجــری قان
ــت اســامی اســت.  ــر حکوم ــه غی اســت ک
ــال  ــه دنب ممکــن اســت برخــی شــرکت ها ب
ــده ای  ــت اســامی ع ــند و حکوم ــرو باش نی
را ملــزم کنــد تــا در خدمــت ایــن شــرکت ها 
بــه  نیــرو  اعطــای  بحــث  اگــر  درآینــد. 
ــی  ــددا مباحث ــود، مج ــرح ش ــرکت ها مط ش
ــائلی  ــردد. مس ــان می گ ــد، بی ــر ش ــه ذک ک
از قبیــل درصدبنــدی، ســازوکار انتخــاب 
نیــرو و جــوان یــا غیــر جــوان بــودن نیــرو. 
ســازوکاری کــه بایــد طراحــی شــود نــه فقط 

ــی  ــت اجرای ــد قابلی ــه بای ــران، بلک ــرای ای ب
ــرای تمامــی دنیــا باشــد. البتــه شــاید  آن ب
ــد  ــا بای ــد. ام ــع باش ــرض دور از واق ــن ف ای
عملیاتــی شــود. در بســیاری از کارهایــی 
ــه و  ــی صــورت گرفت کــه در کشــورهای غرب
از آن نتیجــه گرفته انــد، بــا وجــود زحمــات 
ــرای برخــی طرح هــا متحمــل  ــادی کــه ب زی
ــی در آن  ــال نقص های ــن ح ــدند،  در عی ش
مشــاهده می شــود. نهــاد فقاهــت بایــد بــه 
ــت  ــا قابلی ــع و ب ــندی جام ــه س ــال ارائ دنب
اجــرا بــرای تمامــی جوامــع اســامی و 

خطـوط  الیجـوز  و  یجـوز  فقـه 
قرمـز را مشـخص می کنـد، امـا 
برنامه ریـزی  و  مدیریـت  فقـه 
مشـخص  را  سـبز  خطـوط 

. یـد می نما
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متاســفانه  باشــد.  داشــته  غربــی  حتــی 
ــع  ــند ها تاب ــیاری از س ــران در بس ــور ای کش
ــا   ــه ب ــوزش، ســند مقابل اســت. در ســند آم
ــع  ــالی تاب ــا خشکس ــه ب ــند مقابل ــر، س فق
هســتیم. تــوان ارائــه ســندی جامــع در نهاد 
فقاهــت و در حکومــت اســامی وجــود دارد. 
ســندی که در تمامی کشــورهای اســامی و 
غیراســامی قابلیــت اجــرا دارد. اگــر بــا نگاه 
واقع بینانــه مشــاهده شــود، در عــرض یــک 
ــدا  ــت پی ــع دس ــند جام ــک س ــه ی ــال ب س

می کنیــم.

قواعد فقهی دیگر

قاعــدۀ »الضــرورات تبیــح المحظــورات«۱  
اولیــن قاعــده ای اســت کــه در بررســی 
فقهــی آزمایــش واکســن بررســی می شــود. 
ــرد.  ــا ک ــد اکتف ــدازه نبای ــن ان ــه همی ــا ب ام
ــوان از قواعــد دیگــری هــم  بلکــه شــاید بت
اســتفاده نمــود. از همــان اول ممکــن اســت 

قواعــد بســیاری بــه ذهــن خطــور کنــد. 
قواعــدی ماننــد مصلحــت نظــام، ال حــرج، ال 
ضــرر، اضــرار نفــس و یــا قاعــدۀ نفــی ســبیل 
بــا عنــوان ثانــوی. امــا مهمتریــن قاعــده ای 

۱- مصطفــوی، محمــد کاظــم، ۱42۱ ه.ق، القواعــد الفقهیــة ۱ 

)مصطفــوی(، قــم - ایــران، جماعــة المدرســين فــي الحــوزة 

العلمیــة بقــم، مؤسســة النشــر الســامي، صفحــه: ۱۵3.

قاعــدۀ  همــان  می شــود  بررســی  کــه 
ــت.  ــورات« اس ــح المحظ ــرورات تبی »الض

مــدرک ایــن قاعــده چیســت؟ اگــر بــا نــگاه 
اخاقــی بــه ایــن قاعــده توجــه شــود، 
مقبــول همــگان اســت. اگــر بــا نــگاه عقلــی 
ــاز هــم مقبــول  هــم بــه آن توجــه گــردد، ب
عقــل اســت. عقــل بــه خواســته های مــردم 
اعتنایــی نــدارد و تحــت تاثیــر رســانه ها 
ــدرک  ــرای م ــرد. ب ــرار نمی گی ــگ ق و فرهن
ــتفاده  ــات اس ــات و روای ــده از آی ــن قاع ای
آیــات،  اطــاق  از  اســتفاده  می شــود. 
روش  در  کــه  را  مســائلی  از  بســیاری 
ــد.  ــه می بخش ــده، فیصل ــل نش ــی ح عقای
ــه در  ــات هســتند ک ــات و روای برخــی از آی
امتــداد »الضــرورات تبیــح المحظــورات« 
می باشــند. ممکــن اســت در نــگاه اول ایــن 
ــد.  ــط نباش ــرار مرتب ــده اضط ــه قاع ــات ب آی
ــُم  َم َعَلْیُک ــرَّ ــا َح َم ــریفۀ »ِإنَّ ــۀ ش ــق آی مطاب
َم َو َلْحــَم اْلِخْنزِیــرِ َو َمــا ُأِهــلَّ  اْلَمْیَتــَة َو الــدَّ
ــاٍغ َو اَل  ــَر َب ــرَّ َغْی ــِن اْضُط ــِه َفَم ــرِ اللَّ ــِه ِلَغْی ِب
َعــاٍد َفــَا ِإْثــَم َعَلْیــِه َفَمــِن اْضُطــرَّ َغْیــَر َبــاٍغ 
َو اَل َعــاٍد«  در اضطــرار گناهــی نیســت و 
ــر مــی دارد  ــی را ب ــن قاعــده حکــم تکلیف ای

ــی. ــم وضع ــه حک ن
ــه  ــم ب ــرای حک ــیر اج ــف در مس ــر مکل اگ
ــا  ــام ی ــر انج ــد و در اث ــورد کن ــرار برخ اضط
تــرک فعلــی، ضــرر و زیــان وارد کنــد، ضامن 

اســت. قیــد دیگــر »َفَمــِن اْضُطــرَّ َغْیــَر َبــاٍغ« 
ــود.  ــته ش ــدود شکس ــد ح ــه نبای ــت ک اس
چراکــه ]طبــق قاعــدۀ[ »الضــرورات تقــدر 
از  ضــرورت،  انــدازه  بــه  ]بایــد  بقدرهــا« 
احــکام اولیــه دســت کشــید[. آیــۀ شــریفۀ 
ٌة  ــدَّ ــَفٍر َفِع ــى َس ــًا َأْو َعَل ــْن َکاَن َمرِیض »َو َم
ــَر َو  ــُم اْلُیْس ــُه ِبُک ــُد اللَّ ــَر ُیرِی ــاٍم ُأَخ ــْن َأیَّ ِم
اَل ُیرِیــُد ِبُکــُم اْلُعْســَر«  ]نیــز بــر همیــن 
ــریفۀ »َو  ــۀ ش ــق آی ــت دارد[ مطاب ــر دالل ام
یــِن ِمــْن َحــَرٍج«   ــا َجَعــَل َعَلْیُکــْم ِفــی الدِّ َم
احــکام دیــن نبایــد بــه گونــه ای باشــد کــه 
موجــب عســر و حــرج گــردد. اگــر مکلــف در 
شــرایطی قــرار بگیــرد کــه مجبــور بــه انجــام 
کاری مخالــف بــا شــرع بشــود، امــا شــرایط 
ــام  ــوز انج ــد، مج ــاب کن ــرار آن را ایج اضط

ــت.  ــد داش آن را خواه
در مــواردی دیگــر قاعــده مــد نظــر نیســت 
ــا اســتقراء  ــه ب ــی اســت ک ــوارد جزئ ــا م ام
از مــوارد جزئــی بــه یــک حکــم کلــی 
می رســیم. و یــا بوســیله تنقیــح منــاط، 
ــَن  ــى الَِّذی ــود. »َو َعَل ــاد ش ــم ایج ــک حک ی
مــورد  ایــن   . َطَعــاُم«  ِفْدَیــٌة  ُیِطیُقوَنــُه 
ــور  ــه منظ ــت بلک ــرار نیس ــوص اضط مخص
ــط  ــات مرتب ــاید روای ســختی کار اســت. ش
ــد.  ــدد باش ــد ع ــا ص ــث، تقریب ــن بح ــا ای ب
روایــت  چهــار  فقهــا  مــوارد،  برخــی  در 
ــث را  ــت بح ــار روای ــا آن چه ــد و ب آورده  ان
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پیــش برده  انــد و فقهــای بعــد از آنــان، 
تعــداد روایــات را بــه هفتــاد عــدد گســترش 
داده انــد. اجمــاع نیــز در نتیجه گیــری مهــم 

ــت.  اس
امــا از ایــن باالتــر ســیرۀ فتوایــی ایــن قاعده 
ــا  ــوردار اســت. آی ــتری برخ ــت بیش از اهمی
فقهــا قاعده »الضــرورات تبیــح المحظورات« 
ــا  ــد ی ــکار برده  ان ــی ب ــن مصادیق را در چنی
خیــر؟ مســئله ســاده نیســت. احتمــال 
اســامی  جامعــه  بــه  رســاندن  آســیب 
ــای  ــش در بیماری ه ــا آزمای ــود دارد. آی وج
پوســتی، اگزمــا و از ایــن دســت، مجــوز 
آزمایــش  عــوارض  در  اگــر  می گیــرد؟ 
دارویــی، قتــل و یــا قطــع عضــو باشــد، بــاز 
هــم آزمایــش مجــوز دارد؟ و یــا در عــوارض 
در  کم بینایــی  ماننــد  دیگــر  احتمالــی 
ســنین بــاال، از کار افتــادن اعضایــی از بــدن، 
ــی در  ــم؟ در روایت ــا مجــوز آزمایــش داری آی
بــاب روزه، شــخصی بــه حضــرت  عــرض کرد 
ــه چشــمانم  ــرم چــرا ک ــم روزه بگی نمی توان
ــه  ــد ک ــرت  فرمودن ــود. حض ــو می ش کم س
ــی  ــا در روایت ــی. و ی ــی ببین ــب می توان ش
دیگــر شــخصی گفــت نابینــا هســتم و 
حضــرت  بیایــم.  مســجد  بــه  نمی تــوان 
ــد و  ــخ بببن ــه ن ــا خان ــد از مســجد ت فرمودن
هــر وعــده از ایــن طریــق خــود را بــه مســجد 
ــه  برســان.  مــاک اضطــرار چیســت؟ چگون

داد؟  را تشــخیص  آن  می تــوان 
اگــر در آزمایــش روی حیــوان، بــه احتمــال 
ــد آن  ــد بای ــت باش ــخ مثب ــد پاس ــود درص ن
را انجــام داد. امــا اگــر احتمــال مثبــت 
باشــد،   ۵0-۵0 آزمایــش  بــودن  منفــی  و 
ــرد  ــام بگی ــش انج ــت؟ آزمای ــف چیس تکلی

یــا خیــر؟ در قاعــدۀ »الضــرورات تبیــح 
ــی  ــت فعل ــرورت اس ــر ض ــورات«، اگ المحظ
ــود.  ــام ش ــرد، واجــب اســت انج ــام گی انج
در ایــن موقعیــت الزم اســت تــک تــک 
ــود  ــی ش ــق بررس ــورت دقی ــه ص ــات ب روای
ــتخراج  ــات اس ــرار در روای ــق اضط و مصادی
اضطــرار  قاعــدۀ  اثبــات  از  پــس  گــردد. 
»الضــرورات تبیــح المحظــورات« بــه وســیله 
ــدی  ــئلۀ بع ــده، مس ــع آوری ش ــدارک جم م
اســت.  در مصادیــق  موضــوع  تشــخیص 
مکلــف از چــه طریقــی بدانــد، موضــوع 

ــا  ــی وجــود دارد ی ــک موقعیت اضطــرار در ی
خیــر؟ بــرای فهــم ایــن مضــوع نیــاز اســت 
ــه صــورت دقیــق دســته بندی  ــا روایــات ب ت
شــده تــا بــه مــذاق شــریعت دسترســی پیــدا 
ــرورت  ــداق ض ــاس آن، مص ــر اس ــود و ب ش

تشــخیص داده شــود. 
پــس از آن کــه تشــخیص ضــرورت صــورت 
ــود و  ــی ش ــرات بررس ــد و مض ــت، فوائ گرف
ــود.  ــه ش ــام گرفت ــه انج ــم ب ــپس تصمی س
بعــد از آن، احتمــال بیمــاری بررســی شــود. 
ــود.  ــی ش ــاری بررس ــترش بیم ــب گس ضری
عــوارض بیمــاری، چنــد نفــر دیگــر را مبتــا 
ــود  ــرگ می ش ــه م ــر ب ــا منج ــازد؟ آی می س
ــدازه  ــه ان ــا چ ــی ت ــوارض جانب ــر؟ ع ــا خی ی
می گیــرد؟  عضــو صــورت  قطــع  اســت؟ 
توانایی هــای ذاتــی بــدن ماننــد قــدرت تکلم 
ــن  ــا ممک ــی رود؟ آی ــن نم ــی از بی ــا بینای ی
اســت عوارضــی کــه بــه ذهــن هیچ پزشــکی 
رجــوع نمی کنــد، پدیــد آیــد؟ بالفعــل و 
ــد بررســی شــود.  ــودن عــوارض بای ــوه ب بالق
عوارضــی کــه در بــدن بیمــار اســت، ممکــن 
ــود. و  ــر ش ــر ظاه ــال دیگ ــاه س ــت پنج اس
ــن  ــل ای ــری از قب ــاری جدیدت ــک بیم ــا ی ی
عارضــه در آینــده بــه وجــود آیــد. در موضــوع 
ــا  ــت، ام ــی هس ــک ویروس ــم، ی بیوتروریس
ظهــور نــدارد و بــروز آن شــاید ســالیانی بــه 

ــد.  طــول بیانجام
کــه  اســت  ایــن  توجــه  قابــل  نکتــه 
قطعــی  نتیجــه  بــه  نمی تــوان  معمــوال 
رســید. همیشــه درصــدی احتمــال ضــرر 
در  بایــد  فقیــه  و  دارد  وجــود  فایــده  و 
فضایــی مبهــم نتیجه گیــری نمایــد کــه 
ــی بســیار رخ  در تصمیم گیری هــای حکومت

می دهــد. در اوایــل دوران کرونــا معلــوم 
ــا  ــت ی ــردار هس ــاری واگی ــن بیم ــود ای نب
خیــر؟ ماســک مفیــد هســت یــا خیــر؟ 
همیــن االن هــم بســیاری از موضوعــات در 

بــاب کرونــا مشــخص نیســت. 
روش صحیــح حــل مســئله ایــن اســت کــه 
ــا  ــه ماک ه ــی ب ــا روش فقاهت ــی ب از طرف
ــا  ــر ب ــم و و از طــرف دیگ ــدا کنی دســت پی
روش علمــی خطرات و عوارض را بشناســیم 
و طــی فراینــد دقیــق موضوع   شناســی در 
قالــب کمیســیون متشــکل از بیوتروریســم، 

امنیتــی، اقتصــادی و اخاقــی، این مســئله 
ــن کمیســیون  ــان برســانیم. در ای ــه پای را ب
ــی و  ــازی، امنیت ــکی، داروس ــای پزش تیم ه
فقاهتــی حضــور دارنــد امــا تصمیــم نهایــی 
بــا نهــاد فقاهتــی می باشــد. البتــه هــر 
فقیهــی توانایــی انجــام چنیــن امری نــدارد. 
مســئولیت ایــن کار بــر عهــده فقیهــی اســت 
ــی  ــلط کاف ــه، تس ــوع مربوط ــر موض ــه ب ک
داشــته باشــد. پــس از طــی کــردن تمامــی 
ایــن مراحــل، اگــر حــل مســئله بــه نتیجــه 
رســید، کــه مطلــوب همیــن اســت امــا اگــر 
بــه نتیجــه نرســید، عنــداهلل، عندالتاریــخ 
و عندالنــاس معــذور هســتیم. چــرا کــه 
تمامــی تــاش و توانمــان را در خدمــت 
چنیــن امــری گماردیــم و نتیجــه مطلــوب 

ــد. حاصــل نگردی

شــرایط  در  جایگزیــن  وجــود 
اضطرار

قاعــده ای وجــود دارد بــا عنــوان »الضــرورات 
برخــی  بــرای  غــرب  در  بقدرهــا«.  تقــدر 
جایگزیــن  گزینه هــای  از  آزمایش هــا  از 

ــش  ــای آزمای ــا بج ــود، مث ــتفاده می ش اس
ــدار  ــک بافــت غیرجان ــوان، از ی ــر روی حی ب
اســتفاده می کننــد. مقــدار ضــرورت، توســط 
ــه  ــا در قضی ــرد. مث ــورت می گی ــف ص مکل
آزمایــش دارو، تعــداد افــراد مــورد آزمایــش 

بایــد دقیــق منقــح شــود. چــرا پنجــاه نفــر؟ 
چــرا هــزار نفــر؟ حــدود آن مشــخص بشــود. 

روش صحیـح حـل مسـئله این 
روش  بـا  طرفـی  از  کـه  اسـت 
دسـت  ماک هـا  بـه  فقاهتـی 

پیـدا کنیـم و و از طـرف دیگـر 
و  خطـرات  علمـی  روش  بـا 
طـی  و  بشناسـیم  را  عـوارض 
موضوع   شناسـی  دقیـق  فراینـد 
در قالـب کمیسـیون متشـکل از 
بیوتروریسـم، امنیتی، اقتصادی 
بـه  را  ایـن مسـئله  و اخاقـی، 

برسـانیم. پایـان 
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آیــا حکومــت اســامی می توانــد کســی 
را ملــزم بــه آزمایــش کنــد؟ شــاید قــرار 
ــل  ــیم ذی ــا می رس ــه آن ه ــه ب ــی ک دادهای

ــه نباشــد.  ــوان فق عن
قــراردادی کــه طــی آن، بــدن انســانی مــورد 
آزمایــش یــک تیــم تحقیقاتــی قــرار بگیــرد 
و در قبــال آن مبلــغ پولــی دریافــت گــردد، 
ــا از  ــردد. ام ــوب نمی گ ــی محس ــل دین عم
آن طــرف ممکــن اســت عــده ای از مومنیــن 
کشــور  پیشــرفت  و  خــدا  رضــای  بــرای 
و بــدون اخــذ مبلغــی، بــدن خــود را در 
معــرض ایــن آزمایــش قــرار دهنــد. فضــای 
جدیــدی در بحــث شــکل می گیــرد کــه 
آیــا شــخصی می توانــد خــارج از شــرایط 
آزمایــش  اختیــار  در  را  بدنــش  اضطــرار، 
قــرار دهــد؟ مثــا بــرای برخــی از آزمایشــات 
پوســتی و ســاخت دارو هــا و کرم هایــی کــه 
ــتند.  ــتی هس ــای پوس ــده لکه ه ــن برن از بی
ــه  ــر ب ــتی منج ــش پوس ــن آزمای ــاید ای ش
موضــوع  ایــن  در  اضطــرار  شــود.  مــرگ 
ــد  ــی مانن ــرار در جای ــد. اضط صــدق نمی کن
ــد  ــال اســت کــه می توان ــج اطف بیمــاری فل

ــه مــرگ شــود.  منجــر ب
در روش مکاتــب غربــی، انســان اختیــار 
ــرکاری  ــد ه ــودش را دارد و می توان ــدن خ ب
ــد خــود  ــی می توان ــا آن انجــام دهــد. حت ب
ــا  ــه کلیس ــد ک ــاند. هرچن ــل برس ــه قت را ب
و مســیحیت چنیــن اجــازه ای نمی دهــد 
امــا فرهنــگ غــرب رضایــت خــود را از ایــن 
عمــل اعــام مــی دارد. چــرا کــه انســان 
اختیــار بــدن خــود را دارد. در فقــه اســامی، 
ــا  ــل و ی ــه قت ــر ب ــود دارد. اگ ــدوده وج مح
نقــص عضــو منجــر شــود، چنیــن اجــازه ای 

ــی  ــوان مباحث ــن عن ــل ای ــدارد. ذی ــود ن وج
مطــرح می شــود کــه »الّنــاُس مســلطوَن 
ــود  ــدن خ ــک ب ــن مال ــم«.۱ م ــی امواِله عل
ــدن  ــر ب ــا ب ــت م ــوع مالکی ــی ن هســتم. ول
ــت  ــد مالکی ــت و مانن ــاص اس ــت خ مالکی
امــوال نیســت کــه بتوانــم هــر نــوع دخــل و 
تصرفــی در آن انجــام شــود. البتــه می تــوان 
ــری  ــه دیگ ــت، کلم ــه مالکی ــای کلم ــه ج ب

۱- روضــة المتقيــن فــي شــرح مــن ال يحضــره الفقيــه )ط 
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ــب  ــم مناس ــلط ه ــرد. واژۀ تس ــن ک جایگزی
ــد،  ــان آم ــه می ــلط ب ــر واژۀ تس ــت اگ نیس
یعنــی انســان مجــاز هســت تــا هــر ضــرری 
را بــه بــدن خــود وارد ســازد. در فقــه اســام، 

ــز نیســت.  ــدن جای ــه ب ضــرر رســاندن ب
در روایــت آمــده اســت کــه: »لعــن اهلل 
الواشــمه«.2 خالکوبــی منجــر بــه ضــرر و 
ــت  ــا باعــث اذی ــدن نیســت، ام ــه ب ــان ب زی
ــا ورزش بوکــس  ــدن می شــود. و ی ــردن ب ک
جــدای از فایــده عقانــی، اگــر موجب فشــار 
بیــش از حــد بــه بــدن شــود، موجــب ضــرر 
ــدن  ــا کن ــود. و ی ــدن می ش ــه ب ــاندن ب رس
پوســت و یــا زخــم کهنــه کــه بیشــتر اوقــات 
امــری خوشــایند اســت و لــذت در پــی دارد. 
یــا بحــث اهــدای عضــو، در خیلــی از مــوارد 

ــه  ــَمَة : زنــی کــه ب ــَمَة َو اْلُمْسَتْوِش 2- لعــن اهلل ... و اْلَواِش

ــی در  ــی کــه اجــازه خالکوب ــه و زن ــان پرداخت ــی زن خالکوب

ــه 20۵. ــار، صفح ــی االخب ــد. معان ــش را می ده بدن

در روش مکاتـب غربـی، انسـان 
اختیـار بـدن خـودش را دارد و 
می توانـد هـرکاری بـا آن انجـام 
دهـد. حتـی می تواند خـود را به 

برسـاند. قتل 

بــرای مثــال شــخصی  نیســت.  اضطــرار 
بخــواد قرنیــه چشــم خــود را بــه یــک نابینــا 
ــد.  ــدا کن ــازا اه ــک ن ــه ی ــا تخمــک را ب و ی
در ایــن موضــوع کــه اضطــرار وجــود نــدارد، 
میــزان تســلط انســان بــر بــدن خــود و 
ــزان اســت؟ ــا چــه می ــار آن ت حیطــه اختی

چــه  بــا  و  مولفــه  کــدام  بــا  ســوال: 
ــن  ــه در واکس ــائلی ک ــه مس ــی ب ماک های

یابیــم؟ دســت  هســتند  مرتبــط 
پاســخ: ماک هــا بایــد از روایــت اســتخراج 
شــوند. شــریعت برخــی مــوارد را بــه اضطــرار 
نمی شناســد. مثــا ســوال کننــده می گویــد 
ــود.  ــو می ش ــم س ــمانم ک ــن در روزه چش م
کــه  شــب  در  می فرماینــد  حضــرت 
می توانــی ببینــی )پــس بایــد روزه بگیــری( 
و یــا مســجد نمی توانــم بیایــم. پاســخ 
می شــنود کــه بــا کمــک نــخ می توانــی بــه 
ــه  ــوارد ک ــیاری از م ــی. در بس ــجد بیای مس
ــریعت  ــت، ش ــرار اس ــوم اضط ــن عم در ذه
امــا آن را اضطــرار نمی دانــد. زمانــی اضطــرار 
ــه  ــه کــه منجــر ب ــد ک ــدا می کن مصــداق پی
ــا احتمــال بســیار  ــد ب مــرگ شــود. هــر چن
انــدک و یــا در مــواردی کــه منجــر بــه قطــع 
عضــو می گــردد. مســئله مــرگ و قطــع 
عضــو از مســائل بســیاری مهمــی اســت کــه 
شــریعت و بــه تبــع آن،  فقهــا دارای مبانــی 
و ســخت گیری هایی نســبت بــه ایــن دو 

امــر مهــم هســتند.
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تقویــت کلمــه باطــل و وجــوب حفــظ جــان 
ــت  ــی تقوی ــرا از طرف ــت. زی ــلمانان اس مس
کشــورهای اســتعماری حــرام اســت و ادلــه 

زیــر بیانگــر حرمــت آن اســت:

قاعــده وجــوب اعتــالء کلمــه حــق و 
تضعیف باطل

و  حــق  کلمــه  اعتــاء  وجــوب  قاعــده 
تضعیــف باطــل و حرمــت تقویــت آن، از 
ــن  ــه همی ــت. ب ــی اس ــد فقه ــه قواع جمل
جهــت فقهــا هــر چیــزی کــه موجــب تقویت 
شــوکت و عظمــت کفــر و ظلــم شــود را 
حــرام دانســته¬اند، چنان¬کــه یکــی از ادّلــه 
ــاه  ــوی پادش ــت از س ــّدی والی ــت تص حرم
ــه باطــل و  ــاء کلم ســتمکار را حرمــت اعت

بشــود و از طرفــی ســامت جامعه اســامی 
را بــه دنبــال داشــته باشــد، حاکمیــت چــه 
وظیفــه¬ای دارد؟ آیــا در ایــن مســئله بیــن 

ــود دارد؟ ــی وج ــورها تفاوت کش
در پاســخ بــه چنیــن مســأله¬ای بایــد چنــد 

بحــث را مــورد بررســی قــرار داد:
ــورهای  ــت کش ــن تقوی ــم بی ــم تزاح أ. حک
بیگانــه و وجــوب حفــظ ســامت افــراد 

ــامی؛ ــه اس جامع
ــه  ــوری ک ــن از کش ــد واکس ــزوم خری ب. ل

ــری دارد. ــد کمت تعان
ــی از  ــن، یک ــده واکس ــد کنن ــه تولی چنانچ
کشــورهای بیگانــه باشــد و ســامت افــراد 
جامعــه در گــرو خریــداری چنیــن واکســنی 
ــت  ــده حرم ــن قاع ــورد تزاحــم بی باشــد، م

ــد-۱9، ویروســی  ــا کووی ــا و ی ــاری کرون بیم
اســت کــه تمــام دنیــا را فــرا گرفتــه و هــر 
روزه جــان تعــداد زیــادی را می¬گیــرد و 
ــه کام مــرگ می¬کشــاند  ــادی را ب ــراد زی اف
و تمــام کشــورهای دنیــا درصــدد تولیــد 
واکســن بــرای مــداوای آن برآمده¬انــد و 
برخــی از کشــورها تاکنــون بــه تولیــد چنیــن 
واکســنی دســت یافتــه و برخــی دیگــر 
هنــوز بــه چنیــن امــری دســت نیافته¬انــد 
ــر، در  ــه و کف ــورهای بیگان ــی از کش و برخ
تولیــد واکســن از کشــورهای دیگــر پیشــی 
گرفته¬انــد، بنابرایــن الزم اســت کــه بحــث 
نمــود کــه اگــر خریــد واکســن از کشــورهای 
ــه  ــاد، رتب ــت اقتص ــه تقوی ــر ب ــه منج بیگان
ــر  ــی کشــورهای دیگ ــار جهان ــی و اعتب علم

اســتاد موســوی در یادداشــت علمــی زیــر کــه بــه درخواســت منــاط بــه رشــته تحریــر درآورده انــد بحثــی منقــح و مســتدل 
را در ســویه های فقهــی مســئله خریــد واکســن ســامان داده انــد. ایشــان بــا اســتفاده از داللت هــای نصــوص و عقــل و در 

چارچــوب قاعــده اضطــرار، شــرایط و محدودیت هــای واردات واکســن را مــورد واکاوی قــرار داده انــد.

اکربست قاعده اضطرار در 

تزاحم خرید یا تولید واکسن 
حجت االسام و المسلمین سید مهدی موسوی
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم



کاربست قاعده اضطرار در تزاحم خرید یا تولید واکسن 

استاد موسوی
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بــا ســتمکاری بــرود تــا او را یــاری رســاند، 
در حالــی کــه  می دانــد کــه او ظالــم اســت، 
از ایمــان بیــرون رفتــه اســت«۶ و یــا »َمــْن 
ــُه  َمَشــى  َمــعَ  َظاِلــمٍ  ِلُيِعيَنــهُ  َو ُهــَو َيْعَلــُم َأنَّ
ْســَاِم؛ کســی کــه  َظاِلــٌم َفَقــْد َخــَرَج ِمــَن اْلِ
ــا ســتمکاری بــرود تــا او را یــاری  همــراه ب
رســاند، در حالــی کــه می دانــد کــه او ظالــم 
اســت، از اســام بیــرون رفتــه اســت«۷، 
ــاری  ــر و ی ــت کف ــوکت و عظم ــت ش تقوی
ــه ظالمــان و ســتمکاران را تنهــا  رســاندن ب
ــن  ــه معی ــمارد ک ــرام می ش ــی ح در صورت
آگاهــی داشــته باشــد کــه کســی کــه بــه او 
ــم« اســت  ــر« و »ظال ــاری می رســاند »کاف ی

ــه کار معیــن حــرام نیســت. وگرن
چنیــن روایاتــی از آن جهــت یــاری رســاندن 
بــه ظالمــان را حــرام می¬شــمارند کــه 
موجــب شــوکت و عظمــت آنــان می¬شــود، 
اســتفاده  روایاتــی  چنیــن  از  بنابرایــن 
می¬شــود کــه هــر گونــه تقویــت شــوکت و 
عظمــت کفــر و ظلــم حــرام اســت. از طرفــی 
واکســن¬هایی  چنیــن  خریــداری  نیــز 
موجــب تقویــت کشــورهای اســتعماری 
ــن  ــه همی ــود. ب ــد ب ــرام خواه ــت و ح اس
جهــت امــام خمینــی۱ و مقــام معظــم 
کّلــی  فتوایــی  در  رهبری)مّدظّله العالــی( 
ــد: »اگــر خريــد كاالهــاى وارداتــى  فرموده ان
از  اســتفاده  و  غيراســامى  از كشــورهاى 
آن هــا، باعــث تقويــت دولت¬هــاى كافــر و 
اســتعمارگر كــه دشــمن اســام و مســلمين 
هســتند، شــود و يــا قــدرت مالــى آن هــا را 
بــراى هجــوم بــه ســرزمين هاى اســامى يــا 
مســلمين در سرتاســر عالــم تقويــت نمايــد، 
ــد و  ــلمانان از خري ــه مس ــت ك ــب اس واج
بــه كارگيــرى و اســتفاده از آن هــا اجتنــاب 
ــى  ــن كاالي ــى بي ــه فرق ــدون اين ك ــد، ب كنن
ــت ديگــر  ــا دول ــا كاالى ديگــر و دولتــى ب ب
ــه دشــمن اســام  ــرى ك ــاى كاف از دولت ه
و مســلمين هســتند، وجود داشــته باشــد و 
ايــن حكــم هــم اختصاصــى بــه مســلمانان 

۶- کنز الفوائد، ج ۱، ص 3۵۱.

ــرر  ــی غ ــوار ف ــکاة االن ــار، ص ۱۵۵ ـ مش ــع االخب ۷- جام

االخبــار، ص 3۱۵ ـ مجموعــه ورام، ج ۱، ص ۵4.

ــم  ــان و کســب حک ــراغ ظالم ــه س ــن ب رفت
از آنــان و بــه دســت آوردن امــوال از طریــق 
آن حــرام باشــد، تقویــت شــوکت و عظمــت 
کفــر و ظلــم بــه  طریــق  اولــی حــرام اســت.
َظَلُمــوا  الَِّذيــَن  ِإَلــى  َتْرَكُنــوا  اَل  »َو  ج. 
ــِه  ــْن ُدوِن اللَّ ــم ِم ــاُر َو مالک ــُكُم النَّ َفَتَمسَّ
ــانى  ــه كس ــُروَن؛ ب ــمَّ اَل ُتْنَص ــاَء ُث ــْن َأْوِلَي ِم
ــه  ــويد ك ــل نش ــد، متماي ــتم كرده ان ــه س ك
ــر خــدا دوســتانى  جهنمــى مى شــويد و غي

نمى شــويد«4. يــارى  و  نداريــد 
ــه  ــه ب ــوع عاق ــوق هــر ن ــه ف ــر اســاس آی ب
بقــاء ظالــم حــرام اســت، بنابرایــن مفهــوم 
و  تقویــت شــوکت  آن، حرمــت  اولویــت 

ــت. ــم هس ــر و ظل ــت کف عظم

روایات 

روایــات زیــادی بــر حرمــت تقویــت شــوکت 
دارد.  داللــت  ظلــم  و  کفــر  عظمــت  و 
ــْن  ــد: »َم ــرم  فرمودن ــر اک ــه پیامب چنان¬ک
ــَن  ــَرَج ِم ــْد َخ ــهُ  َفَق ــمٍ  ِلُيِعيَن ــعَ  َظاِل َمَشــى  َم
ــًا  ــَل َحّق ــًا ِلُيْبِط ــاَن َظاِلم ــْن َأَع ــَاِم َو َم ْس اْلِ
ــوِلِه؛  ــِة َرُس ــِه َو ِذمَّ ــِة اللَّ ــْن ِذمَّ ــرَِئ ِم ــْد َب َفَق
ــا  ــرود ت ــا ســتمکاری ب کســی کــه همــراه ب

ــام  ــق از اس ــه تحقی ــاند، ب ــاری رس او را ی
خــارج شــد و هــر کــس ســتمکاری را یــاری 
کنــد تــا حــّق را باطــل ســازد، از ذّمــه خــدا و 
رســولش بیزاری جســته اســت«۵. هرچند در 
روایــت دیگــری آمــده اســت: »َو َمــْن َمَشــى  
ــٌم  ــُه َظاِل ــُم َأنَّ َمــعَ  َظاِلــمٍ  ِلُيِعيَنــهُ  َو ُهــَو َيْعَل
يَمــان؛ کســی کــه همــراه  َفَقــْد َخــَرَج ِمــَن اْلِ

4- هود/۱۱3

۵- مجموعه ورام، ج 2، ص 233.

تقویــت شــوکت ظالــم دانســته اند۱ کــه 
ــت دارد.  ــت آن دالل ــر حرم ــی ب ــه فراوان ادل

ــر: نظی

آیایت از قرآن کریم

ُهــْم آَمُنــوا  أ. »الم تــر ِإَلــى الَِّذيــَن َيْزُعُمــوَن َأنَّ

ــَك  ــْن َقْبِل ــزَِل ِم ــا ُأْن ــَك َو َم ــزَِل ِإَلْي ــا ُأْن ِبَم
اُغــوِت َو  ُيرِيــُدوَن َأْن َيَتَحاَكُمــوا ِإَلــى الطَّ
ــْيَطاُن  َقــْد ُأِمــُروا َأْن َيْكُفــُروا ِبــِه َو ُيرِيــُد الشَّ
را  آنــان  آيــا  َبِعيــدًا؛  َضــَااًل  ُيِضلَُّهــْم  َأْن 
ــر  ــه ب ــه آن چ ــد ب ــه مى پندارن ــى ك نمى بين
ــازل  ــو ن ــش از ت ــو نازل شــده و آن چــه پي ت
ــد  ــى مى خواهن ــد ول ــان آوردن ــت، ايم گش
ــه  ــد، درحالی ک ــرار دهن ــم ق ــوت را َحَك طاغ
بــه آنــان گفته انــد كــه بــت را انــكار كننــد، 
شــيطان مى خواهــد گمراهشــان ســازد و از 

ــد«2. ــق دور گردان ح
ــت  ــوق، آن اس ــه ف ــه آی ــتدالل ب ــوه اس نح
کــه وقتــی تحاکــم بــه ظلمــه حــرام اســت، 
تقویــت شــوکت و عظمــت کفــر و ظلــم بــه  

طریــق  اولــی حــرام خواهــد بــود.
ب. »َو اَل َتْأُكُلــوا َأْمَواَلُكــْم َبْيَنُكــْم ِباْلَباِطــِل َو 
اِم ِلَتْأُكُلــوا َفرِيقــًا ِمــْن  ُتْدُلــوا ِبَهــا ِإَلــى اْلُحــكَّ
ــوَن؛ و  ــْم َتْعَلُم ــِم َو َأْنُت ْث ــاِس ِباْلِ ــَواِل النَّ َأْم
ــراى  ــد و ب ــه باطــل مخوري امــوال خــود را ب
را  آن  از  قســمتى  مــردم  مــال  خــوردن 
ــرازير  ــاه س ــوه و گن ــه رش ــكام ب ــرف ح به ط

ــا این کــه مى دانيــد کاری حــرام  منماییــد ب
اســت«3.

نظیــر  فــوق،  آیــه  بــه  اســتدالل  نحــوه 
ــی  ــرا وقت ــت، زی ــه اول اس ــه آی ــتدالل ب اس

۱- کتاب المکاسب، ج ۱، ص 222.

2- نساء/۶0

3- بقره/۱۸۸

کلمـه  اعتـاء  وجـوب  قاعـده 
حـق و تضعیـف باطـل و حرمت 
قواعـد  جملـه  از  آن،  تقویـت 
فقهـی اسـت. بـه همیـن جهت 
موجـب  کـه  چیـزی  هـر  فقهـا 
تقویـت شـوکت و عظمـت کفـر 
و ظلم شـود را حرام دانسـته اند.

حرمـت  بـر  زیـادی  روایـات 
تقویـت شـوکت و عظمـت کفـر 
چنان کـه  دارد.  داللـت  ظلـم  و 

فرمودنـد:  اکـرم  پیامبـر 
کسـی کـه همـراه با سـتمکاری 
بـرود تـا او را یـاری رسـاند، بـه 
تحقیـق از اسـام خـارج شـد. 
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شــخصی چوبــی می¬خواهــد تــا دیگــری را 
ــا آن کــه ظالمــی از انســان قلمــی  ــد و ی بزن
ــد،  ــی بنویس ــۀ ظلم ــا آن نام ــا ب ــد ت بخواه
کــه در این جــا صــرف اعطــاء چــوب و قلــم 
ــه  ــن، موجــب آن می¬شــود ک توســط معی
عنــوان اعانــه بــر معصیــت صــدق کنــد 
و¬لــو معیــن قصــد زدن و یــا نوشــتن نامــۀ 

ــم را نداشــته باشــد.۶  ظل
طبــق گفتــار محقــق اردبیلــی۱ تنهــا در 
مــوردی خریــداری واکســن از کشــورهای 
ــر اثــم و عــدوان  ــه ب ــاب اعان ــه را از ب بیگان
ــود  ــات ش ــه اثب ــرام دانســت ک ــوان ح می ت
اســتفاده کننــده  یــا  و  وارد کننــده  کــه 
کشــورهای  تقویــت  قصــد  واکســن،  از 
نظــر  از  آن کــه  یــا  و  دارد  را  اســتعماری 
چنیــن  اســتفاده  و  واردات  بــر  عــرف 
واکســن هایی، عنــوان اعانــه بــر تقویــت 

شــود.  اطــاق  اســتعماری  کشــورهای 
3. برخــی دیگــر از فقهــا وجــود قصــد را 
ــدوان شــرط  ــم و ع ــر اث ــه ب ــت اعان در حرم
مــوردی  در  تنهــا  بنابرایــن  دانســتهاند۷، 
می¬تــوان خریــد واکســن از کشــورهای 
ــر اثــم و عــدوان  ــه ب ــاب اعان ــه را از ب بیگان
حــرام دانســت ¬کــه اثبــات شــود کــه وارد 
کننــده و یــا اســتفاده کننــده از چنیــن 
ــورهای  ــت کش ــد تقوی ــن¬هایی، قص واکس
اســتعماری و یــا تضعیــف نظــام را دارد.
4. گــروه دیگــری از فقهــا بــرای صــدق 
ــرط  ــه را ش ــل معان¬علی ــوع فع ــه، وق اعان
نراقــی۱  محقــق  چنان¬کــه  دانســته¬اند. 
گفتــه اســت: »ظاهــرًا تحقــق معان¬علیــه در 
صــدق اعانــه شــرط اســت، بنابرایــن چنانچــه 
چیــز  کــه  دهــد  انجــام  کاری  شــخصی 

ــوان  ــردد، عن ــب می¬گ ــر آن مترت ــری ب دیگ
»اعانــه« بــر آن صــادق اســت، ولــی چنانچــه 
ــته  ــت داش ــری مدخلی ــز دیگ ــق چی در تحق
باشــد و چیــز دیگــری بــر آن مترتــب نگــردد، 
ــد،  ــدق نمی¬کن ــر آن ص ــه« ب ــوان »اعان عن
ــول  ــب و حص ــان ترت ــود انس ــد مقص هرچن

۶- زبدة البيان في أحكام القرآن، ص29۷.

۷- مســالك األفهــام إلــى آيــات األحــكام، ج 2، ص2۸4 ـ 

عوائــد األيــام فــي بيــان قواعــد األحــكام، ص ۷۶.

ــدارد«۱. ــران ن اي
ــه  ــاء کلم ــوب اعت ــده وج ــاس قاع ــر اس ب
حــق و تضعیــف باطــل، چنانچــه واردات 
موجــب  بیگانــه،  کشــورهای  از  واکســن 
ــود. ــد ب ــرام خواه ــد، ح ــان باش ــت آن تقوی

ــم و  ــر اث ــه ب ــت اعان ــده حرم قاع
عدوان

يكــى از قواعــد مهــم فقهــي، قاعــدۀ »حرمت 
اعانــۀ بــر اثــم و عــدوان و وجــوب اعانــه بــر 
بــّر و تقــوا« اســت کــه ادّلــه فراوانــی بــر آن 

داللــت دارد، نظیــر:

آیــه رشیفــه »َو َتعاَونـُـوا َعــَى اْلــرِبِّ َو التَّْقــوى  َو ال 
َتعاَونـُـوا َعــَى اْلِْثــمِ َو اْلُعــْدواِن« 2

ــاب از  ــوا و اجتن ــّر و تق ــر ب ــه ب ــزوم اعان ل
ــریفه  ــه ش ــّدی در آی ــاه و تع ــر گن ــه ب اعان
ــی  ــر نیک ــامل ه ــت دارد و ش ــوق، عمومّی ف
ــّدی می¬شــود.  ــاه و تع ــزگاری و گن و پرهی

عقل

دّومیــن دلیــل بــر حرمــت اعانــه بــر گنــاه و 
تعــّدی، عقــل اســت، زیــرا عقــل هــر یــک از 
ارتــکاب حــرام و تهيــۀ مقّدمــات و اســباب 
ــح  ــل را قبي ــر فع ــت ب ــرام و اعان ــل ح فع
مى دانــد و بدينســان معيــن را مســتحق 
عقــاب می-شــمارد و بــر اســاس قاعــدۀ »کّل 
ــه الشــرع«3  ــم ب ــل حک ــه العق ــم ب ــا حک م
در شــريعت مقــدس نيــز چنيــن فعلــى 
قبيــح خواهــد بــود و شــخص اعانت كننــده 

ــود.4  ــدس خواهــد ب مبغــوض شــارع مق
بــر اســاس قاعــدۀ حرمــت اعانــه بــر اثــم و 
عــدوان، هــر گونــه یــاری رســاندن بــر گنــاه 
و معصیــت حــرام اســت، ولــی در بیــن 
ــق  ــرط تحق ــت ش ــرح اس ــی مط ــا بحث فقه

۱- توضيــح المســائل )محشــى - امــام خمينــى(، ج 2، ص 

۱0۱0 ـ اجوبــة االســتفتاءات، ص 302.

2- و در راه نيكــى و پرهيــزگارى بــا هــم تعــاون كنيــد و در 

راه گنــاه و تعــّدى همــكارى ننمائيــد ســوره مائــده، آیــه 2.

3- القوانیــن المحکمــة فــی االصــول، ج 3، ص۱4ـ  الفوائــد 

ــع،  ــه الناف ــی الفق ــاطع ف ــور الس ــة، ص ۵۸ ـ الن االصولی

ج ۱، ص۵4 ـ اصــول الفقــه، ج 4، ص 3۶3 ـ الرســائل 

االربــع، ج ۱، ص ۸.

4- قواعد فقهیه، ج 2، ص 23۶.

اعانــه بــر حــرام چیســت؟ کــه در این¬بــاره 
ــدگاه اســت: ــد دی چن

۱. برخــی از فقهــا در صــدق اعانــه، بــرای 
تحقــق اعانــه بــر حــرام، هیــچ شــرطی را الزم 
ــن دیدگاهــی  ــر اســاس چنی ــد۵ و ب نمی دان
کشــورهای  از  واکســن  خریــد  و  واردات 

بیگانــه بــه گونــۀ مطلــق حــرام اســت، 
ــده از  ــا اســتفاده کنن ــده و ی خــواه وارد کنن
چنیــن واکســنی قصــد تقویــت کشــورهای 
اســتعماری داشــته باشــد یــا خیــر و خــواه 
ــت  ــر تقوی ــه ب ــوان »اعان ــرف، عن ــر ع از نظ
و  واردات  بــر  اســتعماری«  کشــورهای 
اســتفاده از کاالهــای فــوق صــدق کنــد 
ــع  ــری در واق ــن ام ــواه چنی ــر و خ ــا خی ی
اســتعماری  تقویــت کشــورهای  موجــب 

ــر. ــا خی ــد ی باش
2. محقــق اردبیلــی۱ در تفســیر زبــدة البیــان، 
ــه را در  ــم، اعان ــر اث ــه ب ــۀ اعان در تفســیر آی
جایــی صــادق می¬دانــد کــه یــا قصــد باشــد 
ــه  ــوان اعان ــرف، عن ــر ع ــه از نظ ــا این ک و ی
صــدق نمایــد، نظیــر مــوردی کــه ظالمــی از 

۵- االنتصــار فــي انفــرادات الماميــة، ص 2۱۸ ـ المبســوط 

ــرح  ــي ش ــر ف ــة، ج ۱، ص2۵۱ ـ المعتب ــه المامي ــي فق ف

ــاء، ص 429. ــرة الفقه ــر ج 2، ص4۷0 ـ تذك المختص

بـر اسـاس قاعده وجـوب اعتاء 
باطـل،  و تضعیـف  کلمـه حـق 
از  واکسـن¬  واردات  چنانچـه 
موجـب  بیگانـه،  کشـورهای 
حـرام  باشـد،  آنـان  تقویـت 

بـود. خواهـد 

برخـی از فقهـا در صـدق اعانـه، 
حـرام،  بـر  اعانـه  تحقـق  بـرای 
هیـچ شـرطی را الزم نمی¬دانـد 
و بـر اسـاس چنیـن دیدگاهـی 
از  واکسـن  خریـد  و  واردات 
گونـۀ  بـه  بیگانـه  کشـورهای 

اسـت حـرام  مطلـق 
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رشــد و کمــال و رســتگاری انســان اســت و 
خواهــان آن اســت کــه انســان بــا ســامت 
و نشــاط و راحتــی و آســایش زندگــی کنــد 
و چیــزی کــه در طاقــت انســان نیســت، بــه 
ــۀ  ــه ادّل ــه ک ــردد.2 همان گون ــل نگ او تحمی

ــت دارد: ــر آن دالل ــی ب فراوان

أ. آیات

در آیاتی از قرآن کریم آمده است:

2 مبانــي الفقــه الفعــال فــي القواعــد الفقهيــة األساســية، 

ج ۱، ص۸۷.

ــد«.۱ ــر باش آن ام
چنانچــه در صــدق اعانــه، وقــوع معان¬علیه 
واکســن¬های  واردات  بدانیــم،  شــرط  را 
و  بیگانــه  کشــورهای  در  شــده  تولیــد 
اســتفاده از آن، بــا وجــود قصــد تقویــت 
ــام  ــف نظ ــتعماری و تضعی ــورهای اس کش
نیــز تنهــا در صورتــی عنــوان »اعانــه بــر اثــم 
و عــدوان« بــر آن صــادق اســت کــه در واقــع 
ــتعماری و  ــورهای اس ــت کش ــب تقوی موج
تضعیــف نظــام گــردد وگرنــه عنــوان »اعانــه 
ــده  ــت و قاع ــادق نیس ــر آن ص ــم« ب ــر اث ب
حرمــت اعانــه بــر اثــم و عــدوان بــر حرمــت 

ــدارد. ــت ن آن دالل
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق، خریــداری 
واکســن از کشــورهای بیگانــه حــرام اســت 
و قاعــده وجــوب تقویــت کلمــۀ حــق و 
تضعیــف باطــل و قاعــدۀ حرمــت اعانــه بــر 
ــت. ــت آن اس ــر حرم ــدوان، بیانگ ــم و ع اث

۱- همان، ص ۷۸.

وجوب حفظ جان مسلمین

از ســوی دیگــر چنانچــه ســامت افــراد 
جامعــه اســامی بــه خریــداری و واردات 
چنیــن واکســن¬هایی وابســته باشــد، از 
آن¬جایــی کــه حفــظ جــان مؤمــن واجــب 
اســت، خریــداری چنیــن واکســن¬هایی 
از بــاب ضــرورت حفــظ جــان مؤمــن و 
مســلمان واجــب خواهــد بــود و در نتیجــه 
ــه از  ــداری واکســن از کشــورهای بیگان خری

مــوارد تزاحــم بیــن دلیــل حرمــت تقویــت 
ــان  ــظ ج ــوب حف ــه و وج ــورهای بیگان کش
ــه  ــذ ب ــت و اخ ــامی اس ــه اس ــراد جامع اف
ــرورت  ــاب ض ــد از ب ــت و بای ــم الزم اس اه
و  خریــداری  را  واکســن¬هایی  چنیــن 
تبیــح  »الضــرارات  قاعــدۀ  و  نمــود  وارد 
المحظــورات« بــر جــواز آن داللــت دارد. زیــرا 
یکــی از قواعــد معــروف در فقــه، قاعــده 
اســت  المحظــورات«  تبیــح  »الضــرورات 
کــه مفــادش آن اســت کــه هــدف خداونــد 
متعــال در احــکام و قوانیــن دیــن اســام، 

خریداری واکسـن از کشـورهای 
بیـن  تزاحـم  مـوارد  از  بیگانـه 
دلیـل حرمت تقویت کشـورهای 
جـان  حفـظ  وجـوب  و  بیگانـه 
افـراد جامعـه اسـامی اسـت و 

اخـذ بـه اهـم الزم اسـت.
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ضوابــط و مســتندات شــرعى، از ســوى ملــل 
ــرار  ــتناد ق ــورد اس ــز م ــف ني ــوام مختل و اق
ــه  ــا تكي ــرب، ب ــوق غ ــه اســت. در حق گرفت
ــون  ــرورت قان ــدۀ »ض ــوق روم، قاع ــر حق ب
ــوده  ــورد اســتناد ب ــواره م نمى شناســد« هم
اســت. حقوق دانــان مســلمان و غيرمســلمان 
نيــز ضمــن اســتناد بــه ادّلــه  نقلى و شــرعى، 
عقانــى بــودن اصــل قاعــدۀ اضطــرار را 

ــد.۱0 ــرار داده ان ــان ق ــد و اذع ــورد تأيي م
ــه  ــۀ اربع ــوق، ادل ــب ف ــه مطال ــه ب ــا توج ب
بــر قاعــدۀ »الضــرورات تبیــح المحظــورات« 
داللــت دارد و بیانگــر آن اســت کــه ممکــن 
اســت امــوری در حالــت اختیــار حــرام 
باشــد و ارتــکاب آن بــرای انســان جایــز 
نباشــد، ولــی چنانچــه اضطــرار بــر آن عارض 
ــال و  ــد و ح ــر نمای ــم آن تغیی ــردد، حک گ
ــداری و واردات  ــن خری ــود. بنابرای ــز ش جای
واکســن هایی کــه در کشــورهای بیگانــه 
ــظ  ــاب ضــرورت و حف ــد می شــود، از ب تولی

ــز اســت. ــه اســامی جای ســامت جامع
ــه از قــدرت  ب. چنانچــه چنــد کشــور بیگان
ــند و  ــوردار باش ــا برخ ــن کرون ــد واکس تولی
از بــاب ضــرورت، خریــداری و واردات آن 
را جایــز بدانیــم، بایــد دقــت نمــود کــه 
ــاف  ــتثنايى و خ ــت اس ــك حال ــرار ي اضط
اصــل اســت، بنابرايــن بــراى تحقــق آن 

شــرايطى الزم اســت تــا معافيــت مرتكــب را 
از عقوبــت توجيــه نمايــد کــه تحقــق برخــی 
از آن شــرایط بــرای حکــم بــه جــواز واردات 
ــوارد  ــی در م ــای خارج ــتفاده از کااله و اس
ضــرورت الزم اســت و در دو عنــوان بــه 

آن می پردازیــم: بررســی 

۱0- قواعد فقه )محقق داماد(، ج 4، ص۱3۶.

حرامــی را انجــام می دهــد«۵.
فرمودنــد:  علیه الســام  صــادق  امــام   .2
م الّلــُه إاّل و َقــد  »ليــس شــي ٌء مّمــا حــرَّ
أحّلــه لمــن اضطــّر إليــه؛ هیــچ چیــزی 
نیســت کــه خــدا آن را حــرام کــرده باشــد، 
مگــر آن کــه آن را بــرای کســی کــه ناچــار بــه 

آن می¬گــردد، حــال نمــود«۶.
3. در روایــت دیگــری از امــام علیه الســام 
صــادق آمــده اســت: »َمــِن اْضُطــرَّ ِإَلــى 
ِم َو َلْحــِم اْلِخْنزِيــرِ َفَلــْم َيــْأُكْل  اْلَمْيَتــِة َو الــدَّ
ــى َيُمــوَت َفُهــَو َكاِفــٌر؛  َشــْيئًا ِمــْن َذِلــَك َحتَّ
هــر كــس بــه گوشــت مــردار و خــون و 
گوشــت خــوك مضطــر شــود و چیــزی از آن 

ــر اســت«۷. ــرد، کاف ــا بمي نخــورد ت
در چنیــن روایتــی رفــع اضطــرار واجــب 
ــت،  ــن جه ــه همی ــده و ب ــان ش ــرعی بی ش
ــرا  ــد، زی ــته ش ــر دانس ــا آن کف ــت ب مخالف
ــه  ــت ک ــی اس ــر کس ــخصی نظی ــن ش چنی

عمــدًا خودکشــی کنــد.۸  

ج. اجاع

قاعــدۀ  مؤیــد  کــه  دلیلــی  ســومین 
ــت و  ــورات« اس ــح المحظ ــرورات تبی »الض
می رســاند کــه در مــوارد ضــرورت و اضطــرار، 
ــد و ممکــن  ــر می¬کن احــکام شــرعی تغیی
اســت کــه چیــزی در حالــت اختیــار حــرام 
باشــد، ولــی در حالــت اضطــرار جایــز گــردد، 
اجمــاع اســت، زیــرا بــا تدبــر در ابــواب 
ــه ایــن نتیجــه می¬رســیم  مختلــف فقــه ب
ــت  ــواز و حلی ــر ج ــر ب ــاق نظ ــا اتف ــه فقه ک
امــوری دارنــد کــه در حالــت اختیــار حــرام 
ــا وجــود  ــوان گفــت: ب ــد می ت اســت. هرچن
آیــات و روایــات فــوق، چنیــن اجماعــی 
مدرکــی و یــا محتمــل المــدرک اســت و 

ــد.  ــت نمی¬باش حج

د. عقل

ــارج از  ــت9 و خ ــى اس ــده  عقل ــرار، قاع اضط

۵- دعائم السام، ج 2، ص۱2۵، ح 43۵.

۶- النــوادر )لألشــعري(، ص۷۵، ح ۱۶۱ ـ  تهذيــب األحــكام، 

ج 3، ص۱۷۷، ح ۱0 و ص 30۶، ح 23.

۷- من ال يحضره الفقيه، ج 3، ص34۵، ح 42۱4.

۸- روضة المتقین، ج ۷، ص 4۸2.

9- مستقصى مدارك القواعد، ص 2۸2 ـ 2۸۱.

ــُم  ــُد ِبُك ــَر َو اَل ُيرِي ــُم اْلُيْس ــُه ِبُك ــُد اللَّ »ُيرِي
ــته و  ــانی خواس ــما آس ــدا از ش ــَر؛ خ اْلُعْس

دشــواری از شــما نخواســت«۱.
يــِن ِمــْن َحــَرٍج؛  »َمــا َجَعــَل َعَلْيُكــْم ِفــي الدِّ
بــر شــما در دینتــان حرجــی قــرار داده 

ــد«.2 نش
َم َو َلْحــَم  َم َعَلْيُكــُم اْلَمْيَتــَة َو الــدَّ َمــا َحــرَّ »ِإنَّ
ــِن  ــِه َفَم ــرِ اللَّ ــِه ِلَغْي ــلَّ ِب ــا ُأِه ــرِ َو َم اْلِخْنزِي
ــِه  ــَم َعَلْي ــَا ِإْث ــاٍد َف ــاٍغ َو اَل َع ــَر َب ــرَّ َغْي اْضُط
ــَه َغُفــوٌر َرِحيــٌم؛ همانــا خداونــد مــردار  ِإنَّ اللَّ
ــه  ــه را ك ــوك و آن چ ــت خ ــون و گوش و خ
ــرده  ــر آن ب ــام غيــر خــدا ب )هنــگام ذبــح( ن
شــده، حــرام كــرده اســت، )ولــى( آن كــس 
ــا( در  ــوردن اين¬ه ــه خ ــد )ب ــار ش ــه ناچ ك
ــّد  ــد و از ح ــى نكن ــاده طلب ــه زي ــى ك صورت
ــت،  ــر او نيس ــى ب ــد، گناه ــاج نگذران احتي
همانــا خداونــد بخشــنده و مهربان اســت«3.
ــُه ِلَيْجَعــَل َعَلْيُكــْم ِمْن َحــَرٍج َو  »َمــا ُيرِيــُد اللَّ
َرُكــْم َو ِلُيِتــمَّ ِنْعَمَتــُه َعَلْيُكْم  لِكــْن ُيرِيــُد ِلُيَطهِّ
نمی خواهــد  خــدا  َتْشــُكُروَن؛  َلَعلَُّكــْم 
کــه حرجــی بــر شــما قــرار دهــد، ولــی  
ــد و  ــزه گردان ــما را پاکی ــه ش ــد ک می خواه
نعمــت خــود را بــر شــما تمــام کنــد، باشــد 

ــد«4.  ــکر گزاری ــه ش ک
مفــاد چنیــن آیاتــی آن اســت کــه هــر 
ــته  ــام برداش ــن اس ــواری در دی ــه دش گون
ــی  ــم اول ــر حک ــه از منظ ــوری ک شــده و ام
حــرام اســت، در هنــگام ضــرورت و اضطــرار 
ــکاب آن  ــردد و ارت ــاقط می¬گ ــت س از حرم

ــز اســت. ــرای انســان جای ب

ب. روایات

روایــات فراوانــی بــر جــواز و حلیــت اشــیاء 
در هنــگام ضــرورت و اضطــرار داللــت دارد، 

نظیــر:
۱. حضــرت علــی علیه الســام در روایتــی 
فرمودنــد: »اْلُمْضَطــرُّ َيــْأُكُل اْلَمْيَتــَة َو ُكلَّ 
ٍم ِإَذا اْضُطــرَّ ِإَلْيــِه؛ مضطــر گوشــت  ُمَحــرَّ
مــردار را می¬خــورد و هنــگام اضطــرار، هــر 

۱- بقره/۱۸۵

2- حج/۷۸

3- بقره/۱۷3

4- مائده/۶

اضطـرار، قاعـده  عقلـى اسـت  و 
از ضوابـط و مسـتندات  خـارج 
شـرعى، از سـوى ملـل و اقـوام 
مختلـف نيـز مـورد اسـتناد قرار 

گرفتـه اسـت.
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شرايط واقعه  اضطرارى 

و  واردات  مــورد  در  اضطــراری  واقعــه 
اســتفاده از کاالهــای خارجــی بایــد دارای دو 

ــد: ــر باش ــرط زی ش

یقیین بودن خطر

اولیــن شــرط تحقــق اضطــرار، آن اســت کــه 
ــال  ــد و احتم ــی باش ــی و یقین ــر قطع خط
خطــر موجــب جــواز ارتــکاب حــرام نیســت، 
گفته¬انــد:  اردبیلــی۱  محقــق  چنان¬کــه 
و  التلــف  بخــوف  يحصــل  االضطــرار  »و 
ــم  ــرد التوه ــّن ال مج ــع الظ ــون م ــن يك لك
و االحتمــال؛ اضطــرار بــا تــرس از مــرگ 

ــی ظــن در آن شــرط  حاصــل می¬شــود، ول
ــال«۱. ــم و احتم ــرف توه ــه ص ــت، ن اس

ســید ابوالحســن اصفهانــی۱ نیــز در وســیلة 
النجــاة گفته¬انــد: »و المــدار فــي الــكّل 
علــى الخــوف الحاصــل مــن العلــم أو الظــّن 
االحتمــال؛  و  الوهــم  مجــّرد  ال  بالترّتــب 
مــاک در مــوارد اضطــراری کــه مجــوز 
ارتــکاب حــرام اســت، تــرس حاصــل از علــم 

۱- مجمــع الفائــدة و البرهــان فــي شــرح إرشــاد األذهــان، 

ج ۱۱، ص3۱2.

و یــا ظــّن بــه ترتــب ضــرر اســت، نــه صــرف 
ــرر«2. ــود ض ــال وج ــم و احتم توه

دلیــل اشــتراط علــم و یــا ظــن و یــا احتمال 
عقائــی بــه ترتــب ضــرر، بــرای صــدق 
ضــرورت و اضطــرار آن اســت کــه اصــل 
ــوردن  ــر خ ــف ـ نظی ــوارد مختل ــی در م اول

گوشــت مــردار ـ بقــاء حکــم اولــی حرمــت 
اســت و در روایــات اســامی، اســتفاده از آن 
تنهــا در مــوارد اضطــرار جایــز دانســته شــد، 
بنابرایــن چنانچــه علــم و ظــن بــه ضــرورت 
داریــم و یــا احتمــال عقائــی بــر آن اســتوار 
اســت، می تــوان اســتفاده از گوشــت مــردار 
ــه  ــاق ادل ــه اط ــه ب ــت وگرن ــز دانس را جای
حرمــت آن تمســک نمــوده و حکــم بــه 
حرمــت آن می گــردد. زیــرا در مــورد خــروج 

الخمينــي(،  المــام  النجــاة )مــع حواشــي  2- وســيلة 

.30 مســأله  ص۶2۸، 

ــه مقــدار متیقــن  ــی، اکتفــاء ب از حکــم اول
ــداری و واردات  ــن خری ــت.3 بنابرای الزم اس
ــورهای  ــده در کش ــد ش ــن¬های تولی واکس
بیگانــه، بــر اســاس قاعــده »الضــرورات 
فرضــی  در  تنهــا  المحظــورات«،  تبیــح 
جایــز خواهــد بــود کــه یقیــن و ظــن و یــا 
احتمــال عقائــی بــر ضــروری بــودن واردات 
و اســتفاده از آن داللــت کنــد و در مــواردی 
از  اســتفاده  و  واردات  داریــم  کــه شــک 
ــا  چنیــن واکســن¬هایی ضــروری هســت ی
خیــر؟ نمی¬تــوان قائــل بــه جــواز آن شــد.

رسیدن خطر به حد الجاء

دومیــن شــرط صــدق اضطــرار، آن اســت کــه 
خطــر بــه حــّد الجــاء برســد، بــه نحــوى كــه 
شــخص خــود را در موقعيتــى ببينــد كــه در 
آن بيــم تلــف نفــس يــا عضــو در وى ايجــاد 
ــخت  ــرايط س ــى و ش ــرات جزئ ــود و خط ش
ــرام  ــل ح ــان فع ــوز اتي ــل، مج ــل تحم قاب
نيســتند. چنان¬کــه امــام باقــر علیه الســام 
ــهُ  َتَعاَلــى َخَلــَق  در روایتــی فرمودنــد: »َو َلِكنَّ
ــا  ــْم َو َم ــِه َأْبَداُنُه ــوُم ِب ــا َيُق ــَم َم ــَق َفَعِل اْلَخْل
ــا  ــَم َم ــْم َو َأَباَحــُه َو َعِل ــُه َلُه ــْم َفَأَحلَّ ُيْصِلُحُه

3- مهذب األحكام، ج 23، ص۱۸0.

اولیـن شـرط تحقق اضطـرار، آن 
اسـت کـه خطر قطعـی و یقینی 
باشـد و احتمـال خطـر موجـب 

جـواز ارتـکاب حرام نیسـت.
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اســت. بــه همیــن جهــت شــیخ طوســی۱ در 
ــه اســت: »إن وجــد المضطــر  مبســوط گفت
بــوال و خمــرا يشــرب البــول دون الخمــر 
ــربه؛  ــي ش ــد ف ــكر و ال ح ــول ال يس ألن الب
چنانچــه مضطــر بــول و شــراب بیابــد، الزم 
ــه شــراب را،  ــول را بیاشــامد، ن اســت کــه ب
زیــرا بــول مســت کننــده نیســت و حــد 

ــه خــاف شــراب« . ــدارد، ب ن
ــراج3،  ــن ب فقهــای دیگــری نظیــر قاضــی اب
ابــن ادریــس حلــی4، قطــب الدیــن کیــدری۵ 
و... نیــز گفته¬انــد: »در صورتــی کــه مضطــر 
بــول و شــراب داشــته باشــد، الزم اســت 
ــر  ــرب خم ــّق ش ــامد و ح ــول را بیاش ــه ب ک
ــده نیســت و  ــول مســت کنن ــرا ب ــدارد، زی ن
موجــب ثبــوت حــد نمی¬شــود، بــه خــاف 

شــراب«۶.
ــر  ــر مضط ــز در دوران ام ــر نی ــوارد دیگ در م
بیــن محــذور کمتــر و بیشــتر، فقها بــه لزوم 
انتخــاب محــذور کمتــر فتــوا داده¬انــد، 
ــه شــیخ طوســی۱ در مبســوط۷،  ــر آن ک نظی
قاضــی ابــن بــراج در جواهــر الفقــه۸، امیــن 
االســام طبرســی در مؤتلــف،9 ابــن ادریــس۱ 
در ســرائر۱0 گفته انــد: »چنانچــه محــرم در 
ــده ای  ــا صیــد زن محــدوده حــرم، مــردار و ی
ببینــد و مضطــر بــه خــوردن یکــی از آن دو 
ــورد و  ــردار را بخ ــه م ــت ک ــد، الزم اس باش
از شــکار صیــد اجتنــاب ورزد، زیــرا چنانچــه 
صیــد را شــکار کنــد، در حکــم مــردار خواهــد 
بــود. عــاوه بــر آن کــه موجــب ثبــوت فدیــه 

ــردد«. ــر او می گ ب
کــه  اســت  آن  بیانگــر  کلماتــی  چنیــن 
چنانچــه مضطــر، ناچــار بــه ارتــکاب دو 
چیــزی گــردد کــه محذوریــت یکــی از آن دو 

3- جواهــر الفقــه - العقائــد الجعفريــة، ص209، مســأله 

.۷32

4- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 3، ص۱2۸.

۵- إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص3۸9.

۶- المبسوط في فقه المامية، ج ۶، ص2۸۸.

۷- المبسوط في فقه المامية، ج ۶، ص2۸۷.

۸- جواهر الفقه - العقائد الجعفرية، ص209.

9- المؤتلــف مــن المختلــف بيــن أئمــة الســلف، ج 2، 

ص4۷4.

۱0- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 3، ص۱2۶.

باشــد. بنابرايــن چنانچــه مضطــر بتوانــد بــا 
انجــام اقدامــات مبــاح و مشــروع، از قبيــل 
اســتمداد از ديگــران از خــود رفــع ضــرورت 
ــز  ــراى او جاي ــرام ب ــل ح ــكاب فع ــد، ارت كن
نخواهــد بــود، نظیــر كســى كــه بــه واســطه 
غلبــه گرســنگى، دچــار اضطــرار شــده و 
ــد،  ــته باش ــم داش ــام ه ــد طع ــدرت خري ق
نمى توانــد دســت بــه ســرقت بزنــد و يــا اكل 
ــی۱  ــق اردبیل ــه محق ــد. چنان¬ک ــه نماي ميت
در مجمــع الفائــدة و البرهــان گفتــه اســت: 
»لــو وجــد المضطــر طعــام الغيــر و الميتــة 
ــر عــوض أو بعــوض  ــه بغي ــر فــان بذل ال غي

ــن  ــه فــي الحــال أو المــآل تعّي ــدور علي مق
عليــه أكل طعــام الغيــر، فــان بذلــه بالثمــن 
ــّرض  ــم يتع ــذ و ل ــه و يأخ ــب ان يعطي يج
للميتــة؛ چنانچــه مضطــر غــذای غیــر و 
نداشــته  دیگــری  چیــز  و  ببینــد  مــردار 
ــا در  ــوض و ی ــدون ع ــک، ب ــر مال ــد، اگ باش
ــال  ــت آن در ح ــه پرداخ ــی ک ــل عوض مقاب
ــت،  ــن اس ــر ممک ــرای مضط ــده ب ــا آین و ی
غــذا را بــه او بدهــد، خــوردن غــذای غیــر بــر 
ــش  ــک غذای ــر مال ــن دارد و اگ ــر تعی مضط
ــردازد،  ــر بپ ــه مضط ــت ب ــل قیم را در مقاب

ــذا را  ــت غ ــه قیم ــر الزم اســت ک ــر مضط ب
ــورد و  ــذا را بخ ــردازد و غ ــک آن بپ ــه مال ب

ــردد«2. ــردار نگ ــرض م متع
ــر،  ــص مضط ــه تخل ــه چنانچ ــه ک همان گون
منحصــر در ارتــکاب محــذور و حــرام باشــد 
و امــرش بیــن ارتــکاب یکــی از دو چیــزی 
ــر  ــی کمت ــت یک ــه محذوری ــد ک ــر باش دای
ــر آن الزم  ــر ب اســت، انتخــاب محــذور کمت

2- مجمــع الفائــدة و البرهــان فــي شــرح إرشــاد األذهــان، 

ج ۱۱، ص329.

َمــُه َعَلْيِهــْم  ُهــْم َفَنَهاُهــْم َعْنــُه َو َحرَّ َيُضرُّ
ــِذي اَل  ــِت الَّ ــي اْلَوْق ــرِّ ِف ــُه ِلْلُمْضَط ــمَّ َأَحلَّ ُث
ــُه  ــاَل ِمْن ــَرُه َأْن َيَن ــِه َفَأَم ــُه ِإالَّ ِب ــوُم َبَدُن َيُق
ِبَقــْدِر اْلُبْلَغــِة اَل َغْيــرِ َذِلــَك؛ خداونــد متعــال 
ــزی  ــه چی ــبت ب ــد و نس ــات را آفری مخلوق
و  آن¬هاســت  بــدن  قــوام  موجــب  کــه 
ــان اســت، آگاهــی داشــت و  ــه صــاح آن ب
ــد  ــال گردانی ــاح و ح ــان مب ــرای آن آن را ب
ــات  ــه مخلوق ــه ب ــزی ک ــه چی ــبت ب و نس
زیــان می¬رســاند، آگاه بــود و آنــان را از آن 
ــرام  ــات ح ــر مخلوق ــود و آن را ب ــی فرم نه
ــه  ــی ک ــر در زمان ــرای مضط ــرد. ســپس ب ک
بدنــش جــز بــا اســتفاده از محرمــات قــوام 
نمی¬یابــد، حــال نمــود و بــه او دســتور داد 
ــه از آن بخــورد،  ــوت روزان ــدار ق ــه مق ــه ب ک

ــتر از آن«۱. ــه بیش ن
بــا توجــه بــه روایــت فــوق، خریــداری 
شــده  تولیــد  واکســن¬های  واردات  و 
صورتــی  در  تنهــا  بیگانــه  کشــورهای  در 
ــه ضــرورت واردات و  ــود ک ــد ب ــز خواه جای
اســتفاده از چنیــن واکســن¬هایی بــه حــّد 
الجــاء برســد و مادامــی کــه یقیــن نداریــم 
کــه بــه حــّد الجــاء رســیده اســت یــا خیــر؟ 

نمی تــوان قائــل بــه جــواز آن شــد.

شرايط اقدام مضطر

اقدام مضطر باید دارای چند شرط باشد:
انحصار تخلص در ارتکاب حرام

انحصــار  مضطــر،  اقــدام  شــرط  اولیــن 
تخلــص از اضطــرار در ارتــکاب حــرام اســت. 
ــرام،  ــل ح ــكاب فع ــه ارت ــان ک ــن بی ــه ای ب
تنهــا راه دفــع ضــرورت و نجــات نفــس 

۱- علــل الشــرائع، ج 2، ص4۸3، ح ۱ ـ  مــن ال يحضــره 

.42۱۵ الفقيــه، ج 3، ص34۵، ح 

مضطـر،  اقـدام  شـرط  اولیـن 
در  اضطـرار  از  تخلـص  انحصـار 
ایـن  بـه  اسـت.  ارتـکاب حـرام 
بیـان کـه ارتـكاب فعـل حـرام، 
تنهـا راه دفـع ضـرورت و نجـات 

باشـد. نفـس 

دومین شـرط صـدق اضطرار، آن 
اسـت کـه خطـر بـه حـّد الجـاء 
نحـوى كـه شـخص  بـه  برسـد، 
خـود را در موقعيتـى ببينـد كـه 
در آن بيـم تلـف نفـس يـا عضو 

در وى ايجـاد شـود
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خــارج شــده و بقیــه داخــل در آن اســت«4.
ــز  ــام نی ــر علیه الس ــام باق ــی از ام در روایت

ــَق اْلَخْلــَق  ــهُ  َتَعاَلــى َخَل آمــده اســت: »َو َلِكنَّ
َفَعِلــَم َمــا َيُقــوُم ِبــِه َأْبَداُنُهــْم َو َمــا ُيْصِلُحُهــْم 
ــْم  ُه ــا َيُضرُّ ــَم َم ــُه َو َعِل ــْم َو َأَباَح ــُه َلُه َفَأَحلَّ
ــُه  ــمَّ َأَحلَّ ــْم ُث ــُه َعَلْيِه َم ــُه َو َحرَّ ــْم َعْن َفَنَهاُه
ِلْلُمْضَطــرِّ ِفــي اْلَوْقــِت الَّــِذي اَل َيُقــوُم َبَدُنُه ِإالَّ 
ِبــِه َفَأَمــَرُه َأْن َيَنــاَل ِمْنــُه ِبَقــْدِر اْلُبْلَغــِة اَل َغْيرِ 
ــات را  ــال مخلوق ــد متع ــن خداون ــَك؛ لک َذِل
ــب  ــه موج ــزی ک ــه چی ــبت ب ــد و نس آفری
ــان  ــه صــاح آن ــدن آن¬هاســت و ب ــوام ب ق
ــان  ــرای آن اســت، آگاهــی داشــت و آن را ب
مبــاح و حــال گردانیــد و نســبت بــه چیزی 
ــاند، آگاه  ــان می¬رس ــات زی ــه مخلوق ــه ب ک
بــود و آنــان را از آن نهــی فرمــود و آن را بــر 

مخلوقــات حــرام کــرد. ســپس بــرای مضطــر 
ــتفاده از  ــا اس ــز ب ــش ج ــه بدن ــی ک در زمان
ــود  ــال نم ــد، ح ــوام نمی¬یاب ــات ق محرم
ــوت  ــدار ق ــه مق ــه ب ــتور داد ک ــه او دس و ب

ــه بیشــتر از آن«۵. ــه از آن بخــورد، ن روزان
کــه  اســت  آن  بیانگــر  فــوق  مطالــب 
محرماتــی کــه در مــوارد ضــرورت جایــز 
ــه موجــب  ــداری ک ــه مق ــا ب ــوند، تنه می ش
ــود و  ــد ب ــز خواهن رفــع اضطــرار گــردد، جای
بــه مقــداری بیــش از آن جایــز نمی¬شــوند، 
بــه همیــن جهــت قاعــده »الضــرورات تتقدر 

4- الخاف، ج ۶، ص94 ـ 93.

۵- علــل الشــرائع، ج 2، ص4۸3، ح ۱ ـ  مــن ال يحضــره 

الفقيــه، ج 3، ص34۵، ح 42۱۵.

المضطــر ثــاث مســائل لــه ســد الرمــق 
ــا  ــبع ب ــى الش ــد عل ــاف، و ال يزي ــا خ ب

خــاف و هــل لــه الشــبع بعــد ســد الرمــق 
ــا؛  ــو مذهبن ــد و ه ــوم ال يزي ــال ق أم ال؟ ق
در مــورد مضطــر ســه مســأله هســت: بــدون 
هیــچ اختافــی خــوردن از مــردار بــه مقــدار 
ــز اســت و بیــش از  ــر او جای حفــظ جــان ب
ــی  ــورد، ول ــد بخ ــز  نمی توان ــدن نی ــیر ش س
ــه  ــد ب ــان، می¬توان ــظ ج ــس از حف ــا پ آی
مقــدار ســیر شــدن از مــردار بخــورد یــا 
خیــر؟ گروهــی قائــل بــه حرمــت آن شــدند 

ــت«2. ــر آن اس ــه ب ــب امامی و مذه
در خــاف نیــز قائــل بــه چنیــن دیدگاهــی 
شــده و بــرای آن ســه دلیــل آوردنــد: اجماع. 
ــُم  َم َعَلْيُك ــرَّ ــا َح م ــه »ِإنَّ ــات. شــمول آی روای

َم«3 و در توجیــه اســتدالل بــه  اْلَمْيَتــَة َو الــدَّ
آیــه شــریفه گفتــه اســت: »ارتــزاق از مــردار، 
ــه¬ای  ــن آی ــان از چنی ــظ ج ــدار حف ــه مق ب

2- المبسوط في فقه المامية، ج ۶، ص2۸۵.

3- سوره نحل، آیه ۱۱۵.

ــت  ــر او الزم اس ــت، ب ــری اس ــر از دیگ کمت
کــه آن چــه را کــه محذوریــت کمتــری دارد 
انتخــاب کنــد. بنابرایــن چنانچــه خریــداری 
ــورهای  ــده در کش ــد ش ــن¬های تولی واکس
بیگانــه را در مــوارد ضــرورت جایــز بدانیــم، 
تنهــا در زمانــی جایــز خواهــد بــود کــه 
تخلــص از اضطــرار، منحصــر در واردات و 
ــی باشــد و راه  ــتفاده از چنیــن کاالهای اس

دیگــری بــرای رهایــی از ضــرورت و اضطــرار 
اگــر  کــه  همان گونــه  باشــیم.  نداشــته 
خریــداری چنیــن واکســن¬هایی دائــر مــدار 
ــا بیشــتر  ــر و ی ــکاب محــذور کمت ــن ارت بی
باشــد، نظیــر آن کــه ناچاریــم کــه کاالهــای 
ــه  ــم ک ــوری وارد کنی ــی را از دو کش خارج
ــام  ــا اس ــکار ب ــمنی آش ــی از آن دو دش یک
و انقــاب دارد و دیگــری ســکوت می¬کنــد 
و دشــمنی نــدارد، الزم اســت کــه کاالهــای 
ــم  ــوری وارد نمایی ــرار را از کش ــورد اضط م
ــدارد و  ــا اســام و انقــاب ن کــه دشــمنی ب
ــر اســت،  ــور کمت ــذور واردات از آن کش مح
نــه از کشــوری کــه دشــمنی آشــکار بــا 

اســام و انقــاب دارد.

استفاده به مقدار رضورت

اقــدام مضطــر بايــد بــه مقــدار نیــاز و 
ــاع و احــوال  ــا شــرايط و اوض ــب ب متناس
اضطــرارى باشــد و بیــش از آن نمی¬توانــد 
مرتکــب حــرام گــردد. چنــان کــه شــیخ 
ــه  ــرار ب ــورد اضط ــان، در م ــی۱ در تبی طوس
خــوردن مــردار و مقــدار آن گفتــه اســت: »و 
ــد الضــرورة  ــة عن ــن الميت ــاح م ــدر المب الق
مــا يمســك الرمــق فقــط عندنــا؛ مقــدار 
مبــاح از خــوردن مــردار در هنــگام ضــرورت، 
ــه  ــت ک ــداری اس ــه مق ــا ب ــا تنه ــزد م در ن

ــود«۱. ــان ش ــظ ج ــب حف موج
همــو در مبســوط گفتــه اســت: »ففــي 

۱- التبیان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص ۸۷.

بیـن  مضطـر  امـر  دوران  در 
فقهـا  بیشـتر،  و  محـذور کمتـر 
بـه لـزوم انتخـاب محـذور کمتر 

داده انـد. فتـوا 

مقـدار  بـه  بايـد  مضطـر  اقـدام 
و  شـرايط  بـا  متناسـب  و  نیـاز 
اوضـاع و احوال اضطرارى باشـد 
و بیـش از آن نمی توانـد مرتکب 

گـردد. حرام 
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بقدرهــا«۱ در فقــه معــروف اســت . بنابرایــن 
ــتفاده از  ــداری و واردات و اس ــه خری چنانچ
واکســن های تولیــد شــده در کشــورهای 
»الضــرورات  قاعــده  بــاب  از  را  بیگانــه 
ــا  ــم، تنه ــز بدانی ــورات« جای ــح المحظ تبی
بــه مقــدار ضــرورت و اضطــرار جایــز اســت 
ــداری و  ــه خری ــوان ب ــش از آن نمی¬ت و بی
واردات چنیــن واکســن¬ها و اســتفاده از آن 

ــد. ــادرت ورزی مب

جمع بندی و نتیجه نهایی

تولیــد  واکســن های  واردات  و  خریــداری 
چنانچــه  بیگانــه،  کشــورهای  در  شــده 
ــق  ــردد. از مصادی ــان گ ــت آن ــب تقوی موج
ــرا  ــت. زی ــرام اس ــب و ح ــن واج ــم بی تزاح
از طرفــی تقویــت کشــورهای بیگانــه حــرام 
اســت و قاعــده وجــوب تقویــت کلمــه حــق 
و تضعیــف باطــل و حرمــت اعانــه بــر اثــم و 
عــدوان، بــر حرمت آن داللت دارد و از ســوی 
دیگــر، حفــظ جــان افــراد جامعــه اســامی 
بــه آن وابســته اســت و حفــظ جــان واجــب 
ــه  ــذ ب ــه اخ ــت ک ــن الزم اس ــت. بنابرای اس
ــرورات  ــده »الض ــاب قاع ــود و از ب ــم نم اه
تبیــح المحظــورات« آن را جایــز دانســت 
و در عیــن حــال بایــد توجــه نمــود کــه 
ــا در  ــن¬هایی تنه ــن واکس ــداری چنی خری
صــورت یقینــی بــودن خطــر و رســیدن خطــر 

۱- األقطــاب الفقهيــة علــى مذهــب الماميــة، ص۵۵ـ  

الحدائــق الناضــرة فــي أحــكام العتــرة الطاهــرة، ج 2، 

ص3۱3 ـ  الحاشــية علــى مــدارك األحــكام، ج 2، ص42 و 

3۷۷ـ حاشــية مجمــع الفائــدة و البرهــان، ص392و ۵۸۷ـ   

مصابيــح الظــام، ج 3، ص33۱و 3۷۷ و 44۶ و ج 4، ص 

3۸۱ و 39۸ و ج ۶، ص ۱39و ج ۸، ص ۵۱۸ و ج ۱0، ص 

422 ـ العناويــن الفقهيــة، ج ۱، ص324 و ج 2، ص ۷40 ـ 

ــائل، ج ۱، ص22. ــاض المس ري

ــه حــّد الجــاء و انحصــار تخلــص از خطــر  ب
ــز  ــن¬هایی جای ــن واکس ــداری چنی در خری
اســت و بایــد در خریــداری واکســن¬ها نیــز 
بــه مقــدار ضــرورت بســنده نمــود و مرتکــب 
اقــّل محذوریــن شــد و چنانچــه می¬تــوان 
ــداری نمــود  واکســن¬ها را از کشــوری خری
کــه عنــادی بــا نظــام نــدارد و یــا تعانــدش 
از کشــوری کــه عنــادش  اســت،  کمتــر 

ــرد. ــداری نک بیشــتر اســت، خری

منابع

قرآن کریم

ــن  ــد ب ــن احم ــف ب ــى، يوس ــور بحران ۱. آل عصف

ــرة  ــكام العت ــي أح ــرة ف ــق الناض ــم، الحدائ ابراهي

الطاهــرة، دفتــر انتشــارات اســامى، قــم، اول، 

۱40۵ هــ  ق.

بــن  محمــد  احســايى،  ابی¬جمهــور  ابــن   .2

علــى، األقطــاب الفقهيــة علــى مذهــب الماميــة، 

انتشــارات كتابخانــه آيــة اهلل مرعشــى نجفــى 

قــدس ســره، قــم، اول، ۱4۱0 هــ  ق.

ــن  ــن منصــور ب ــد ب ــى، محم ــس حّل ــن ادری 3.اب

ــر الفتــاوى، دفتــر  احمــد، الســرائر الحــاوي لتحري

ــ  ق. ــم، دوم، ۱4۱0 ه ــامى، ق ــارات اس انتش

4. ابــن بــراج طرابلســى، عبــد العزيــز، جواهــر 

انتشــارات  دفتــر  الجعفريــة،  العقائــد   - الفقــه 

اســامى، قــم، اول، ۱4۱۱ هــ  ق.

دعائــم  محمــد،  بــن  نعمــان  حیــون،  ۵.ابــن 

االســام، قــم، موسســة آل البیــت )ع(، ۱3۸۵ هـــ 

ق.

۶. اردبيلــى، احمــد بــن محمــد، زبــدة البيــان 

ــة  ــة الجعفري ــران، المكتب ــرآن، ته ــي أحــكام الق ف

لحيــاء اآلثــار الجعفريــة، اول، بی¬تــا.

ــدة  ــن محمــد، مجمــع الفائ ــى، احمــد ب ۷. اردبيل

و البرهــان فــي شــرح إرشــاد األذهــان، دفتــر 

انتشــارات اســامى، قــم، اول، ۱403 هــ  ق.

۸. اشــعری قّمــى، احمــد بــن محمــد بــن عيســى، 

ــى  ــدى عجــل اهلل تعال ــام مه ــه ام ــوادر، مدرس الن

فرجــه الشــريف، قــم، اول، ۱40۸ هــ  ق.

9. اصفهانــى، ســيد ابــو الحســن، وســيلة النجــاة، 

مؤسســه تنظيــم و نشــر آثــار امــام خمينــى قــدس 

ســره، قــم، اول، ۱422 هــ  ق.

ــن حســن،  ــن الســام طبرســى، فضــل ب ۱0. امي

المؤتلــف مــن المختلــف بيــن أئمــة الســلف، 

ــهد، اول، ۱4۱0  ــامية، مش ــوث الس ــع البح مجم

ــ  ق. ه

۱۱. انصــاری، مرتضــی بــن محمــد امیــن، الفوائــد 

االصولیــة، شــمس تبریــزی، تهــران، اول، ۱42۶ 

هـ ق.

جهانــى  كنگــره  المكاســب،  كتــاب   -----   .۱2

بزرگداشــت شــيخ اعظــم انصــارى، قــم، اول، ۱4۱۵ 

ق. هـ 

ــل،  ــد اكم ــن محم ــر ب ــد باق ــى، محم ۱3. بهبهان

الحاشــية علــى مــدارك األحــكام، مؤسســه آل 

البيــت عليهــم الســام، قــم، اول، ۱4۱9 هــ  ق.

البرهــان،  و  الفائــدة  مجمــع  حاشــية   -----  .۱4

مؤسســة العامــة المجــدد الوحيــد البهبهانــي، 

قــم، اول، ۱4۱۷ هــ  ق.

العامــة  مؤسســة  الظــام،  مصابيــح   -----  .۱۵

ــم، اول، ۱424 هــ   ــي، ق ــد البهبهان المجــدد الوحي

ق.

ــواد،  ــن ج ــى ب ــيد عل ــه اى، س ــینی خامن ۱۶. حس

ــم،  ــه در ق ــر معظــم ل ــة االســتفتاءات ، دفت أجوب

ــ  ق. ــم، اول، ۱424 ه ق

۱۷. حســینی مراغــى، ســيد ميــر عبــد الفتــاح بــن 

ــارات  ــر انتش ــم، دفت ــة، ق ــن الفقهي ــى، العناوي عل

اســامى، ۱4۱۷ هـــ ق.

۱۸. حّلــى، حســن بــن يوســف بــن مطهــر، تذكــرة 

الفقهــاء، قــم، مؤسســه آل البيــت عليهــم الســام، 

اول، ۱3۸۸ هـ ق.

۱9. حلــی، حســین، اصــول الفقــه، مکتبــة الفقــه و 

االصــول المختصــة، قــم، اول، ۱432 هـ ق.

بــن حســن،  الديــن جعفــر  نجــم  حّلــى،   .20

المعتبــر فــي شــرح المختصــر، قــم، مؤسســه 

ــه الســام، اول، ۱40۷ هـــ ق. ســيد الشــهداء علي

ــه  ــع، مؤسس ــائل االرب ــر، الرس ــبحانی، جعف 2۱.  س

ــم، اول، ۱4۱۵ هـــ ق. ــام صــادق )ع(، ق ام

مهــّذب  األعلــى،  عبــد  ســيد  ســبزوارى،   .22

ــة  ــرت آي ــر حض ــار - دفت ــه المن ــكام، مؤسس األح

اهلل، قــم، چهــارم، ۱4۱3 هــ  ق.

23. ســیفی مازندرانــى، علــي اكبــر، مبانــي الفقــه 

ــم،  ــية، ق ــة األساس ــد الفقهي ــي القواع ــال ف الفع

ــر انتشــارات اســامى، ۱42۵ هـــ ق. دفت

24. شــریف كاشــانى، مــا حبيــب اهلل، مســتقصى 

مــدارك القواعــد، چاپخانــه علميــه، قــم، اول، 

ــ  ق. ۱404 ه

2۵. شــعیری، محمــد بــن محمــد، جامــع االخبــار، 

نجــف، مطبعــة حیدریــة، اول، بی¬تــا.

2۶. صــدوق، محّمــد بــن علــى بــن بابويــه، علــل 

خریداری و واردات واکسـن های 
کشـورهای  در  شـده  تولیـد 
بیگانـه، چنانچه موجـب تقویت 
آنـان گـردد. از مصادیـق تزاحـم 

بیـن واجـب و حـرام اسـت.
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الشــرائع، قــم، كتابفروشــى داورى، ۱3۸۶ هـــ ق.

2۷.------ مــن ال يحضــره الفقيــه، دفتــر انتشــارات 

اســامى، قــم، دوم، ۱4۱3 هـــ ق.

2۸. طباطبائــی حائــرى، ســيد علــى بــن محمــد، 

ريــاض المســائل، مؤسســه آل البيــت عليهــم 

ــا. ــم، اول، بی¬ت ــام، ق الس

ــوار  ــکاة االن ــن، مش ــن حس ــی ب ــی، عل 29. طبرس

فــی غــرر االخبــار، نجــف، المکتبــة الحیدریــة، 

دوم، ۱3۸۵ هـــ ق.

ــی  ــان ف ــن، التبی ــن حس ــد ب ــی، محم 30. طوس

التــراث  احیــاء  دار  بیــروت،  القــرآن،  تفســیر 

بی¬تــا. العربــی، 

3۱. ------ الخــاف، دفتــر انتشــارات اســامى، قــم، 

اول، ۱40۷ هــ  ق.

ــران،  ــة، ته ــه المامي ــي فق ــوط ف 32. ------ المبس

المكتبــة المرتضويــة لحيــاء اآلثــار الجعفريــة، 

ســوم، ۱3۸۷ هـــ ق.

ــب  ــران، دار الكت ــكام، ته ــب األح 33. ------ تهذي

ــارم، ۱40۷ هـــ ق. الســامية، چه

ــن ســعد، مســالك  34. فاضــل كاظمــي، جــواد ب

ــا. ــات األحــكام، بی¬جــا، بی¬ت ــى آي ــام إل األفه

3۵. قطــب الدیــن كيــدرى، محمــد بــن حســين، 

إصبــاح الشــيعة بمصبــاح الشــريعة، مؤسســه 

امــام صــادق عليــه الســام، قــم، اول، ۱4۱۶ هــ  ق.

ــد  ــن محم ــی ب ــی، عل ــاء نجف ــف الغط 3۶. کاش

ــور الســاطع فــی الفقــه النافــع، مطبعــة  رضــا، الن

ــرف، اول، ۱3۸۱ هـــ ق. ــف اش اآلداب، نج

ــد،  ــز الفوائ ــی، کن ــن عل ــد ب ــی، محم 3۷. کراجک

ــر، اول، ۱4۱0 هـــ ق. ــم، دار الذخائ ق

3۸. مجلســی، محمــد تقــی بــن محمــد مقصــود، 

المتقیــن فــی شــرح مــن ال یحضــره  روضــة 

ــانبور،  ــامی کوش ــی اس ــه فرهنگ ــه، مؤسس الفقی

ــم، دوم، ۱40۶ هـــ ق. ق

مصطفــى،  ســيد  يــزدى،  دامــاد  محقــق   .39

ــوم اســامى، تهــران،  قواعــد فقــه، مركــز نشــر عل

دوازدهــم، ۱40۶ هــ  ق.

40. موســوی بجنــوردى، ســيد محمــد بــن حســن، 

قواعــد فقهيــه، مؤسســه عــروج، تهــران، ۱40۱ هـــ 

ق.

4۱. موســوی، شــريف مرتضــى، علــى بــن حســين، 

االنتصــار فــي انفــرادات الماميــة، قــم، دفتــر 

انتشــارات اســامى، اول، ۱4۱۵ هـــ ق.

ــه، توضيــح  42. موســوی خمينــى، ســيد روح الّل

دفتــر  خمينــى(،  امــام  )محّشــى  المســائل 

ــ  ق. ــتم، ۱424 ه ــم، هش ــامى، ق ــارات اس انتش

محمــد  بــن  ابوالقاســم  قمــی،  میــرزای   .43

حســن، القوانیــن المحکمــة فــی االصــول، احیــاء 

الکتــب االســامیة، قــم، اول، ۱430 هـــ ق.

ــدى،  ــد مه ــن محم ــد ب ــى احم ــى، مول 44. نراق

ــم،  ــكام، ق ــد األح ــان قواع ــي بي ــام ف ــد األي عوائ

انتشــارات دفتــر تبليغــات اســامى، ۱4۱۷ هـــ ق.

ــن عیســی،  ــراس، مســعود ب ــن ابی¬ف 4۵. ورام ب

مجموعــه ورام، قــم، مکتبــه فقیــه، اول، ۱4۱0 هـــ 

ق.
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و  اجمــاع  نقلــی،  و  عقلــی  ادلــه  بنابــر 

ــت واکســن در  ــی، دریاف ــق اصــل اول مطاب
ایــن صــورت از مصادیــق اضــرار بــه نفــس 
و حــرام بــوده و نیــت خیرخواهانــه تاثیــری 
ــریفه »َو  ــات ش ــدارد. آی ــم ن ــر حک در تغیی
هُلَكــِة«۱، »َو اَل  اَل ُتلُقــوْا ِبَأيِديُكــم ِإَلــی ٱلتَّ

۱- بقره/۱9۵

واکسیناســیون  این کــه  بــه  باتوجــه 
ــد  ــی تولی ــل بالین ــب، در مراح ــراد داوطل اف
واکســن، همــراه بــا عــوارض احتمالــی بــوده 
و می توانــد ســبب آســیب های جســمی 
معتنابــه و حتــی مــرگ شــود، ضــروری 
اســت ابعــاد فقهــی ایــن مســئله مــورد 

ــردد. ــع گ ــی واق بررس
ــد  ــه بای ــئله، دو مقدم ــان مس ــش از بی پی

ــرد: ــرار گی ــه ق ــورد توج م
شــخص  آگاهــی  عــدم  و  آگاهــی   .۱
عــوارض  از  واکســن،  دریافت کننــده 

لــی حتما ا
ــیب های  ــودن آس ــا نب ــودن ی ــه ب 2. معتناب

ــی احتمال
ــل  ــورت حاص ــار ص ــوق، چه ــات ف از مقدم

می گــردد:
وجــود عــوارض معتنابــه، قطعــی و فــرد 
داوطلــب نیــز بــه ایــن عــوارض آگاه اســت. 

ماحظــه جنبه هــای عینــی مســائل فقهــی و پیامدهــای آن موجــب می شــود بــا بــرآورده شــدن نیازهــای موجــود در کشــور 
اهمیــت فقاهــت در موضوعــات حاکمیتــی آشــکار شــود. از ســوی دیگــر واقعــی بــودن مســائل، جهت گیــری فقــه را بــه 
ســمت پاســخ گویی بیشــتر و جامع تــر هدایــت می کنــد. اســتاد مهــدی علوی مهــر در ایــن مطلــب بــا عنایــت بــه مســائل 
تعیین کننــد و گلوگاهــی در نظــام قانون گــذاری واکسیناســیون، بررســی های خــود را ارائــه داده انــد. ایشــان مجموعــه ای 
از مســائل را مــورد بررســی قــرار می دهنــد کــه نکتــه محــوری آنهــا اولویــت دفــع مضــرت نســبت بــه جلــب منفعــت در 

مقیــاس فــردی و حاکمیتــی اســت.

دامنه اختیارات حاکمیت 

در آزمایش واکسن
حجت االسام و المسلمین مهدی علوی مهر
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم

آگاهـی  عـدم  و  آگاهـی   .1
شـخص دریافت کننـده واکسـن، 

احتمالـی عـوارض  از 
نبـودن  یـا  بـودن  معتنابـه   .2

احتمالـی آسـیب های 

فــَس  َتقُتُلــوا َأنُفَســُكم«2، »َو اَل َتقُتُلــوْا ٱلنَّ

«3، »َقــاَل: اَلَضــَرَر  ــُه ِإالَّ ِبٱلَحــقِّ َم ٱللَّ ٱلَِّتــی َحــرَّ
َو اَلِ ضــَراَر4« ۵ از جملــه دالیــل نقلــی دال بــر 

2- نساء/29

3- اسراء/33

4- فــي» ط، ى، جــد، جــن« و الفقيــه، ح 33۶۸:» و ال 

إضــرار«. و قــال ابــن األثيــر:» فيــه: ال ضــرر و ال ضــرار 

فــي الســام. الضــّر: ضــّد النفــع ... فمعنــى قولــه: ال 

ضــرر، أي ال يضــّر الرجــل أخــاه فينقصــه شــيئًا مــن حّقــه. 

ــى إضــراره  ــه عل ــن الضــّر، أي ال يجازي ــال م و الضــرار: فع

بإدخــال الضــرر عليــه. و الضــرر: فعــل الواحــد، و الضــرار: 

فعــل االثنيــن. و الضــرر: ابتــداء الفعــل، و الضــرار: الجــزاء 

عليــه. و قيــل: الضــرر: مــا تضّربــه صاحبــك و تنتفــع بــه 

ــه. و  ــع ب ــر أن تنتف ــن غي ــّره م ــرار: أن تض ــت، و الض أن

ــة، ج  ــد«. النهاي ــا للتأكي ــى، و تكرارهم ــا بمعن ــل: هم قي

3، ص ۸۱) ضــرر(.

۵- كلينــى، محمــد بــن يعقــوب، كافــي )ط - دار الحديــث( 
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ــه،  ــایر ادل ــرر و س ــده الض ــه قاع ــه ب باتوج
ــز شــامل حکــم  احتمــال و خــوف ضــرر نی

ــد. ــد ش ــور خواه مزب
ــب  ــرد داوطل ــی و ف ــوارض، قطع ــود ع وج
نیــز بــه آن آگاه بــوده، امــا عــوارض انــدک 
ــن  ــم ای ــد(. حک ــه نباش ــد)ضرر معتناب باش
ــم  ــه حک ــه آن اســت ک صــورت، وابســته ب
حرمــت اضــرار بــه نفــس را دائــر مــدار 
ــم.  ــه بدانی ــا ضــرر معتناب ــق ضــرر و ی مطل
ــون  ــا همچ ــی از فقه ــارت برخ ــر عب از ظاه
کــه  برمی آیــد  این گونــه  ثانــی۸،  شــهید 
ــن  ــن ای ــت، بنابرای ــرر اس ــق ض ــراد مطل م
صــورت نیــز شــامل حکــم حرمــت خواهــد 

ــت  ــت اس ــه هاك ــه مظن ــي ك ــود را در جائ ــد خ مي گوي

وارد نكنيــد و در شــبهه ي بدويــه ي تحريميــه مظّنــه ي 

هاكــت اســت و احتمــال عقــاب اخــروي مي دهيــم. 

چــون احتمــال عقــاب اخــروي مي دهيــم، ايــن مظنــه ي 

هاكــت اســت. قــرآن مي فرمايــد: )و ال تلقــوا بايديــم الــي 

ــه  ــه ب ــل هم ــه(، وااّل عق ــه التهلك ــي مظن ــه اي ال التهلك

ــرآن آن  ــه ق ــت ك ــد، و الزم نيس ــي مي رس ــت قطع هاك

ــت اهلل ســبحانی، ۸3/9/3(؛  ــد)درس خــارج آی ــان كن را بي

ــر  ــر اســاس قواعــد داللــت مى كنــد ب ظاهــر آيــه گرچــه ب

حرمــت افكنــدن خــود در هاكــت معلــوم يــا آنچــه دليــل 

ــا  ــن دو در اينج ــك از اي ــود دارد و هيچ ي ــت وج ــر هاك ب

نيســت، ليكــن چــون مــوارد هاكــت قطعــى يــا هاكــت 

بــر اســاس دليــل، نــادر اســت و حتــى در جنگ هــاى 

ناگزيــر  نمى آيــد،  پديــد  هاكــت  بــه  يقيــن  شــديد 

مقصــود از آيــه احتمــال هاكــت مى باشــد)دفتر تبلیغــات 

اســامی حــوزه علمیــه قــم، شــعبه خراســان، ۱3۸۶ ه.ش، 

مســائل مســتحدثه پزشــکی، قــم - ایــران، بوســتان کتــاب 

ــه  ــوزه علمي ــامی ح ــات اس ــر تبليغ ــارات دفت ــم، انتش ق

قــم، ج۱، ص34۸(.

۸- »منــاط تحريــم هــذه األشــياء الضــرار بالبــدن أو 

ــه و  ــاول قليل المــزاج، فمــا كان مــن الســموم مضــّرا فتن

ــف أم  ــغ الضــرر حــّد التل ــا، ســواء بل ــره محــّرم مطلق كثي

ال«: همــان.

ــم و در نتیجــه قبیــح و حــرام  نفــس را ظل
ــز  ــی نی ــاره اختاف ــه دراین ب ــد. اگرچ می دان
وجــود داشــته و بعضــی از فقهــای معاصــر 
آن را قبــول ندارنــد، امــا عــده ای از اصحــاب 
ــی۱،  ــهید ثان ــی۱ و ش ــیخ طوس ــون ش همچ
بــه دلیــل عقلــی حرمــت اضــرار  قائــل 
بــه نفــس هســتند.4 دلیــل دیگــری کــه 
ــس  ــه نف ــرار ب ــت اض ــرای حرم ــوان ب می ت
اقامــه نمــود، قاعــده لــزوم دفــع ضــرر 
ــل  ــق اص ــن مطاب ــت.۵ بنابرای ــل اس محتم
ــد  ــته باش ــن داش ــف یقی ــر مکل ــی، اگ اول
ــه وی  ــی ب ــرر معتنابه ــدام او، ض ــر اق در اث
خواهــد رســید، فعــل او حــرام خواهــد بــود.
ــی  ــدم آگاه ــه و ع ــوارض معتناب ــود ع وج
فــرد داوطلــب از آن)احتمــال یــا خــوف ضــرر 
باشــد(. مطابــق اصــول و قواعــد، در صورتــی 
کــه خــوف ضــرر باشــد، اقــدام بــه محتمــل 
الضــرر جایــز نیســت، هماننــد حــج کــه اگــر 
مکلــف خــوف ضــرر مالــی یــا جانــی داشــته 
باشــد، حــج بــر او واجــب نیســت. برخــی از 
فقهــا گفته انــد در ایــن فــرض نمی تــوان 
ــی  ــم ِإَل ــوْا ِبَأيِديُك ــریفه»َو اَل ُتلُق ــه ش ــه آی ب
هُلَكــِة«۶ اســتدالل نمــود، زیــرا مــراد از  ٱلتَّ
هاکــت در ایــن آیــه، هاکــت قطعیــه 
اســت و نــه ظنیــه، امــا برخــی دیگــر از 
می داننــد،  ظنیــه  هاکــت  را  آن  فقهــا، 
ــورد  ــه، م ــت قطعی ــز از هاک ــه پرهی چراک
ــان  ــه بی ــاز ب ــت و نی ــه عقاس ــاق هم اتف
آن در قــرآن کریــم نیســت.۷ در هــر صــورت 

4 »و هــو الصحيــح عندنــا ألن دفــع المضــار واجــب عقــا«: 

ــن حســن، ۱3۸۷ ه.ق.، المبســوط فــي  طوســی، محمــد ب

ــة، ج۶،  ــة المرتضوي ــران، مکتب ــران - ای ــة، ته ــه المامی فق

ص2۸۵؛ »منــاط تحريــم هــذه األشــياء الضــرار بالبــدن أو 

ــه و  ــاول قليل المــزاج، فمــا كان مــن الســموم مضــّرا فتن

كثيــره محــّرم مطلقــا، ســواء بلــغ الضــرر حــّد التلــف أم ال«: 

ــالک  ــی، ۱4۱3 ه.ق، مس ــن عل ــن ب ــی، زین  الدی ــهید ثان ش

ایــران،   - إلــی تنقیــح شــرائع الســام، قــم  األفهــام 

ــامیة، ج۱2، ص۷0. ــارف الس ــة المع مؤسس

۵- در مــورد ایــن دلیــل، اختــاف نظــر و اشــکاالتی وارده 

اســت کــه در ادامــه ذکــر خواهــد شــد.

۶- بقره/۱9۵

۷- ظاهــرًا آيــه ناظــر بــه هاكــت ظنــي اســت نــه هاكــت 

قطعــي، وااّل هاكــت قطعــي بــه عقــل همــه مي رســد. آيــه 

حرمــت اضــرار بــه نفــس اســت. همچنیــن 
در روایتــی از امــام صــادق علیه الســام 
آمــده اســت کــه ایشــان در پاســخ بــه 
پرســش از علــت حرمــت خمــر، میتــه، 
ــک  ــه صــورت ی ــون، ب گوشــت خــوک و خ
قاعــده کلــی فرمودنــد: خداونــد متعــال هــر 
ــدگان  ــه بن ــیب ب ــبب آس ــه س ــه را ک آن چ
اســت، آن را نهــی و حــرام فرمــود.۱ ایــن 
فرمایــش حضــرت، صریــح در حرمــت اضــرار 
بــه نفــس اســت. در روایتــی دیگــر حضــرت 
فرمودنــد: هــر چیــزی کــه موجــب مضرتــی 
در بــدن انســان باشــد، اکل آن حــرام اســت 2. 
در فقه الرضــا نیــز آمــده اســت خداونــد 
ــز را حــرام نفرمــود، مگــر  متعــال هیــچ چی
ــف و فســاد باشــد .  آن چــه در آن ضــرر، تل
ــه واســطه  ــه و ب ــن ادل ــق ای ــن مطاب بنابرای
تنقیــح منــاط، اگــر فــردی بدانــد بــا دریافــت 
واکســن، قطعــا آســیب معتنابــه جســمانی 
بــه  وی  اقــدام  رســید،  خواهــد  او  بــه 
ــه  دریافــت واکســن، حــرام اســت. ایــن ادل
در صورتــی کــه دچــار ضعــف ســندی باشــد 
ــل اســتناد اســت، چراکــه معتضــد  ــز قاب نی
بــه شــهرت و بلکــه اجمــاع می باشــد.3 
دلیــل عقلــی حرمــت اضــرار بــه نفــس، قبــح 
ــه  ــل، اضــرار ب ــس اســت. عق ــه نف اضــرار ب

- قم، چاپ: اول، ق ۱429، ج ۱0، ص43۶.

ُهــمْ  َفَنَهاُهــمْ  َعْنــه «: ابــن بابويــه،  ۱- »َو َعِلــَم َمــا َيُضرُّ

ــم، چــاپ:  ــه - ق ــن ال يحضــره الفقي ــى، م ــن عل ــد ب محم

دوم، ۱4۱3 ق. ج 3، ص34۵. روى نحــوه الكلينــي، ج ۶، 

ــه  ــادق علي ــن الص ــر ع ــن عم ــل ب ــن المفض ص 242، ع

ــن ص334. ــي المحاس ــذا ف ــاف، و ك ــع اخت ــام م الس

ــي  ــاِن ِف ْنَس ــى اْلِ ُة َعَل ــرَّ ــهِ  اْلَمَض ــونُ  ِفي ــيْ ٍء َيُك 2- »ُكلُ  َش

َبَدِنــِه َفَحــَراٌم َأْكُلــه«: شــيخ حــر عاملــى، محمــد بــن 

حســن، وســائل الشــيعة - قــم، چــاپ اول، ۱409 ق، ج 2۵، 

ص۸4.

ــرر  ــده الض ــوت قاع ــت ثب ــوان گف ــد می ت ــدون تردی 3- ب

بــه عالی تریــن و متقن تریــن منابــع اســامی مســتند 

می باشــد و اگــر مــا اختالــف دربــاره ایــن قاعــده بــا ادلــه 

ــان  ــا اطمین ــم، ب ــار بگذاری ــف را کن ــوق و تکالی ــایر حق س

ــنت  ــل س ــیعه و اه ــای ش ــه فقه ــم هم ــم بگویی میتوانی

دربــاره قاعــده »الضــرر و الضــرار« اتفــاق نظــر دارند)جعفری 

تبریــزی، محمدتقــی، رســائل فقهــی. تهــران، مؤسســه 

منشــورات کرامــت، چــاپ اول، ۱۱۱3ق، ص 99-۱00(.

در  قواعـد،  و  اصـول  مطابـق 
صورتـی کـه خـوف ضـرر باشـد، 
اقـدام بـه محتمـل الضـرر جایـز 

نیسـت.
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ــه و  ــت نوعی ــد، مصلح ــت و... نباش معلولی
منفعــت جامعــه بــر آن مقــدم خواهــد بــود، 
ــط ضــرر  ــه فق ــژه در نظــر کســانی ک ــه وی ب

معتنابــه را حــرام می داننــد.

عنوان ضرر و تزاحم

ــاره  ــد، درب ــر ش ــابقا ذک ــه س ــه ک همان گون
این کــه مقصــود از عنــوان ضــرر، مطلــق 
الضــرر اســت و یــا ضــرر معتنابــه، اختــاف 
نظــر وجــود دارد، لــذا در تعریــف ضــرر 
معتنابــه گفتــه شــده مقصــود از آن، ضــرری 
اســت کــه عقــا آن را ضــرر بداننــد و در 
ــه ای  ــه گون ــزی ب ــع چی ــه مناف ــی ک صورت
ــد،  ــتر از مضــرات آن باش ــه بیش ــل توج قاب
عقــا آن ضــرر را معتنابــه ندانســته و منافــع 
را مقــدم می شــمارند، بلکــه در ضررهــای 
یســیر، عقــل چــه بســا حکــم بــه قبــح 
ــاب تجــارت  ــد ب ــد. مانن ــز نمی کن ــدک نی ان
ــیار  ــرر بس ــاد و ض ــود زی ــورت س ــه در ص ک

ــد. ــمار نمی آی ــه ش ــرر ب ــدک، آن ض ان
صــدق عنــوان تزاحــم، وابســته بــه دوگانــه 
آن  ســنجش  و  منفعــت  و  ضــرر  میــان 
ــر از  نیســت، بلکــه میــزان، دفــع ضــرر باالت
میــان دو ضــرر اســت. بنابرایــن اگــر تولیــد 

واکســن، صــرف ایجــاد منافعــی برای کشــور 
باشــد، امــا موجــب اضــرار بــه عــده ای اندک 
گــردد، در ایــن صــورت عنــوان تزاحــم صــدق 
ــت.  ــدم اس ــرر مق ــع ض ــرد و دف ــد ک نخواه
امــا در صورتــی کــه عــدم تولیــد واکســن و 
ــر  ــع آن، روی دیگ ــه مناف عــدم دســتیابی ب
ــل  ــی از قبی ــب نواقص ــد و موج ــکه باش س
وابســتگی اقتصــادی، عقب ماندگــی علمــی 
ــال در  ــروج ارز، اخت ــی، خ ــه جهان از جامع

ــامی  ــه اس ــادی و... در جامع ــام اقتص نظ
شــود، در ایــن صــورت مصلحــت نوعیــه 

بــود. امــا برخــی دیگــر از فقهــا تصریــح 
ــت۱،  ــه اس ــرر معتناب ــراد ض ــه م ــد ک کرده ان
لــذا ایــن صــورت شــامل حکــم حرمــت 
نیســت. آیــات مذکــور نیــز بــر ایــن صــورت 
ــور،  ــات مذک ــق آی ــرا مطاب ــدارد، زی ــت ن دالل
ــردد شــامل  ــف گ ــه تل ضــرری کــه منجــر ب
حائــز  نکتــه  می باشــد.  حرمــت  حکــم 
اهمیــت ایــن اســت کــه قصــد احســان 
و خیرخواهــی در حکــم مســئله دخالتــی 
ــه احــکام  ــوط ب ــده احســان مرب ــدارد. قاع ن
از  وضعیــه اســت و فــرض مســئله مــا 

جملــه احــکام تکلیفیــه اســت.
نبــود عــوارض معتنابــه )عــوارض انــدک 
باشــد( و عــدم آگاهــی فــرد داوطلــب از 
نبــود آن )احتمــال یــا خــوف ضــرر باشــد(. 
مباحــث فــوق در ایــن فــرض ایــن نیــز 

ــت. ــرح اس مط
ــت  ــی اس ــه صورت ــوط ب ــوق مرب ــکام ف اح
ــرای  کــه طــرح مطالعــات واکسیناســیون ب
جامعــه اســامی ضــرورت پیــدا نکــرده 
ــوب  ــرورت و وج ــورت ض ــا در ص ــد، ام باش
طــرح مطالعــات واکسیناســیون، تزاحــم رخ 
خواهــد داد و در صــورت تزاحــم می بایســت 
طــرف اهــم را مقــدم نمــود. یکــی از اســباب 
ــی واکسیناســیون،  ــرح مطالعات ضــرورت ط
جلوگیــری از ایجــاد اختــال در نظــام و 
اســامی  جامعــه  اقتصــادی  وابســتگی 
ــی  ــن داخل ــد واکس ــدم تولی ــر ع ــت. اگ اس
منجــر بــه وابســتگی اقتصــادی شــده و 
نظــام اقتصــادی کشــور را دچــار آســیب 
ــظ  ــوب حف ــده »وج ــاس قاع ــر اس ــد، ب کن
نظــام  بــه  اخــال  »حرمــت  یــا  نظــام« 
واکســن  روی  بــر  مطالعــات  اســامی«، 
ــب  ــوب، واج ــه وج ــاب مقدم ــی، از ب داخل
و مصلحــت نوعیــه بــر مصلحــت فردیــه 
ــاد  ــم جه ــد حک ــد، مانن ــد ش ــدم خواه مق
یــا وجــوب دفــاع کــه علی رغــم آن کــه 

۱- خوئــی، ســید ابوالقاســم، ۱4۱0 ه.ق، منهــاج الصالحیــن 

)خویــی(، قــم - ایــران، مدينــة العلــم. آيــت اهلل العظمــی 

ــا  ــة و كل م ــي، ج2، ص34۷)تحــرم الســموم القاتل الخوئ

ــه و منــه )األفيــون( المعبــر  يضــّر النســان ضــررا يعتــد ب

ــادة المقــدار  عنــه بالتريــاك ســواء أ كان مــن جهــة زي

ــه(. ــة علي ــة المواظب ــه أم مــن جه المســتعمل من

ــا در صــورت  ــرام اســت، ام ــس ح ــف نف تل
دفــاع  یــا  جهــاد  دشــمنان،  بــا  جنــگ 
ــد-  ــان باش ــان انس ــت ج ــه قیم ــه ب -اگرچ
واجــب می گــردد و شــرکت در جنــگ، از 
مصادیــق آیــه شــریفه »َو اَل ُتلُقــوْا ِبَأيِديُكــم 
ــُكم«3  ــوا َأنُفَس ــِة«2 و »َو اَل َتقُتُل هُلَك ــی ٱلتَّ ِإَل
ــی  ــوق در صورت ــم ف و... نخواهــد شــد. حک
اســت کــه غیــر از واکســن، راه دیگــری 
ــا  ــرای عــاج بیمــاری وجــود نداشــته و ی ب
دارای عســر و حــرج بــوده و یــا احتمــاالت 
ــود  ــی وج ــرور بیولوژیک ــل ت ــری از قبی دیگ

ــد. ــته باش داش
ــه، در رشــد  ــه مصلحــت نوعی ــی ک در صورت
باشــد)عدم  اســامی  جامعــه  ارتقــای  و 
المنفعــه( و بحــث از آســیب بــه کیــان 
نظــام اســامی یــا اختــال نظــام در میــان 
نباشــد، میــان طــرح مطالعــات واکســن 
ــاد  ــی ایج ــه، تزاحم ــس از تهلک ــظ نف و حف
نخواهــد شــد و یقینــًا حفــظ نفــس، واجــب 
و مصلحــت فردیــه بــر مصلحــت نوعیــه 
ــت  ــل و منفع ــب فض ــد؛ جل ــدم می باش مق
ــر  ــه غی ــد موجــب اضــرار ب ــه، نبای در جامع
منفعــت  کــه  صورتــی  در  حتــی  گــردد. 
مذکــور، کثیــر و ذی نفــع، همــه جامعــه 
دادن  قــرار  معــرض  در  باشــد،  اســامی 

جــان محــدودی از انســان ها جایــز نیســت، 
چراکــه در منطــق اســامی، جــان یــک 
انســان برابــر بــا جــان همــه انسان هاســت.4 
مطالعاتــی،  واکســن  عــوارض  اگــر  امــا 
و  نقــص عضــو  در حــد  و  بــوده  انــدک 

2- بقره/۱9۵

3- نساء/29

ــی ٱأَلرِض  ــاٍد ِف ــٍس َأو َفَس ــرِ َنف ــا ِبَغي ــَل َنفَس ــن َقَت 4- َم

َمــا َأحَيــا  ــاَس َجِميًعــا َو َمــن َأحَياَهــا َفَكَأنَّ َمــا َقَتــَل ٱلنَّ َفَكَأنَّ

ــده/32(. ــا )مائ ــاَس َجِميًع ٱلنَّ

یکـی از اسـباب ضـرورت طـرح 
واکسیناسـیون،  مطالعاتـی 
جلوگیـری از ایجـاد اختـال در 
اقتصـادی  وابسـتگی  و  نظـام 

اسـت. اسـامی  جامعـه 

صـدق عنوان تزاحم، وابسـته به 
دوگانـه میـان ضـرر و منفعـت 
بلکـه  نیسـت،  آن  سـنجش  و 
میـزان، دفـع ضرر باالتـر از میان 

دو ضـرر اسـت.
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منافعــی در جنــگ، در صورتــی کــه موجــب 
ــاه بشــود،  ــی گن ــف شــدن انســان های ب تل
جایــز نیســت.2 امــا در صورتــی کــه بــه 
نوعــی کســب ایــن منافــع ضــروری باشــد، 
ــان  ــظ ج ــکان، حف ــد ام ــا ح ــت ت می بایس
ــتند  ــه هس ــاس محترم ــه انف ــن را ک مومنی
بــر جــان کفــار، مقــدم و بــرای انجــام طــرح 
مطالعاتــی بــر روی واکســن، از کفــار ذمــی 
یــا حربــی اســتفاده نمــود، زیــرا کافــر حربــی 
از تحــت عنــوان نفــس محترمــه خــارج 
اســت و در دوران نجــات جــان مســلم و 
کافــر ذمــی نیــز جــان مســلم اولویــت دارد.
ــر میــان کســب منافــع  حتــی اگــر امــر دائ

2- بــه عنــوان نمونــه امــام خمینــی دربــاره جنــگ و مــردم 

عــراق فرمودنــد: مــا جهــات انســانی را تــا مــرز شــهادت و 

فــوت بایــد حفــظ بکنیــم و هیــچ وقــت عصبانــی از ایــن 

ــس  ــد، پ ــی کن ــن کار را م ــدام[ دارد ای ــه او]ص ــویم ک نش

ــم؛  ــا را بزنی ــهرهای آنه ــی از ش ــم خــوب اســت یک ــا ه م

ــامی  ــن اس ــن، موازی ــت. موازی ــو نیس ــچ همچ ــه، هی ن

ــام، ج۱۸، ص2۱۱(. ــت)صحیفه ام اس

ــه  ــص از جامع ــن نواق ــع ای ــاع و دف اجتم
مقــدم خواهــد بــود. تشــخیص ضــرر و 
ــر  ــز ب ــودن( نی ــر ب ــیر و کثی ــزان آن)یس می

ــرف و عقاســت. ــده ع عه
ــب  ــرای جل ــان ب ــه کارشناس ــی ک در صورت
منافعــی بــرای کشــور، اضــرار بــه عــده ای را 
ــوان  ــن موجــب صــدق عن ــد، ای ــز کنن تجوی
تزاحــم و ترجیــح جلــب منافــع نخواهــد 
ــده داری تشــخیص ضــرر  ــورد عه شــد. در م
ــی  ــت. برخ ــر اس ــاف نظ ــه اخت ــز در فق نی
تشــخیص ضــرر را بــر عهــده مکلــف و برخــی 
دیگــر معیــار را نظــر کارشناســی می داننــد.۱ 

۱- أحــال الفقهــاء تشــخيص الضــرر - وكــذا المــرض - 

ــي  ــي - ف ــي، والعرض ــي، والمال ــي والبدن ــامه: النفس بأقس

ــا  ــرري فيه ــم الض ــريع الحك ــتلزم تش ــي يس ــوارد الت الم

ــاء  ــتعمال الم ــن اس ــة، كالضــرر الحاصــل م ــى التجرب - إل

فــي الوضــوء، أو المــرض الحاصــل بالصــوم، وهكــذا الحــال 

ــجود  ــوع أو الس ــام أو الرك ــن القي ــز ع ــة العج ــي معرف ف

فــي الصــاة. و تشــخيص ذلــك راجــع إلــى تجربــة نفــس 

المريــض أو العاجــز، أو إلــى الطبيــب الثقــة المختــص مــع 

ــژه  ــه وی ــان ها ب ــان انس ــظ ج ــن حف بنابرای
جــان مومنــان، بــرای شــارع از اهمیــت 
بــه  و  اســت  برخــوردار  واالیــی  بســیار 
واســطه کســب منافــع نمی تــوان جــان 
ــه  ــرار داد. ب ــر ق ــرض خط ــان ها در مع انس
عنــوان مثــال در جنــگ تحمیلــی، امــام 
ــد،  ــوده بودن ــده ای فرم ــه ع ــی )ره( ب خمین
ــرای کســب  ــه مواضــع دشــمن، ب آســیب ب

ــالك  ــد ٢١٢:٢؛ مس ــع المقاص ــر: جام ــه. انظ ــان ب االطمئن

األفهــام ٤٨:٢-٤٩؛ مــدارك األحــكام ١٩٤:٢؛ جواهــر الــكام 

١١٠:٥-١١١؛ حاشــية ابــن عابديــن ١١٦:٢ )ط بــوالق(؛ حاشــية 

الدســوقي ٥٣٥:١ )الحلبــي(؛ حواشــي الشــرواني ٤٢٩:٣ 

)دار إحيــاء التــراث العربــي(؛ بدائــع الصنائــع ٩٧:٢؛ البحــر 

الرائــق ٤٩٥:٢)هاشــمی شــاهرودی، محمــود، موسســه 

دائــرة المعــارف فقــه اســامی بــر مذهــب اهــل بیــت )ع(، 

۱432 ه.ق، موســوعة الفقــه الســامي المقــارن )هاشــمی 

ــرة المعــارف فقــه  ــران، مؤسســه دائ شــاهرودی(، قــم - ای

ــم الســام(، ج4،  ــت )عليه ــل بي ــر مذهــب اه اســامی ب

ص4۱۶. اکثــر مراجــع عظــام فعلــی، تشــخیص ضــرر را بــر 

ــد. ــف می دانن ــده مکل عه
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ــه فاســد اســت. ب
رعایــت مراتــب در انتخــاب افــراد بــرای 
ــی،  ــان درطــرح مطالعات ــاری آن شــرکت اجب
ــه ایجــاد  ــه باتوجــه ب ــن نحــو اســت ک بدی
ــت  ــف، می بایس ــراد مختل ــان اف ــم می تزاح
بــرای انتخــاب آنــان مــواردی از قبیــل کفــر 
و ایمــان، مهدورالــدم یــا محتــرم بــودن، 
ــرای  ــرد ب ــت ف ــق، اهمی ــدم فس ــق و ع فس
ــان  ــن می ــردد. بنابرای ــاظ گ ــه و...لح جامع
ــن،  ــرد موم ــک ف ــدم و ی ــرد مهدورال ــک ف ی
ــرکت در  ــه ش ــار ب ــرای اجب ــت ب ــرد نخس ف
طــرح مطالعاتــی، مقــدم اســت، اگرچــه در 
نــگاه نخســتین، ایجــاد کلفــت زائــده در 
ــر در  ــا اگ ــز نیســت، ام ــراد جای ــازات اف مج
ــدم  ــرد مهدورال ــاری ف ــرکت اجب ــورت ش ص
ــده ای  ــت زائ ــیون، کلف ــرح واکسیناس در ط
ــواز  ــدم ج ــردد، ع ــل گ ــازات او حاص در مج
مســئله،  فــرض  زیــرا  می گــردد،  رفــع 
فــرض اضطــرار و تزاحــم اســت. در صورتــی 
طــرح  در  مهدورالــدم  فــرد  شــرکت  کــه 
مطالعاتــی، منجــر بــه مــرگ یــا تحقــق 
ــه روشــی  ــازات او ب ــازت او نشــود، مج مج
کــه در احــکام آمــده، همچنــان پابرجاســت.
ــی و  ــن داخل ــد واکس ــه تولی ــی ک در صورت
بــه تبــع آن انجــام طــرح مطالعاتــی بــه حــد 
ــزوم نرســیده باشــد، حکومــت  ضــرورت و ل
اســامی جــواز اجبــار مهدورالــدم را نیــز 
نخواهــد داشــت. اگرچــه حکــم مهدورالــدم، 
ــیار  ــع بس ــب مناف ــا کس ــت، ام ــدام اس اع
اجتماعــی نیــز مجــوز اکــراه او نیســت، 

ــزوم  ــه ل ــم ب ــل حک ــا عق ــه در این ج این ک
دفــع ضــرر محتمــل می کنــد، شــرع نیــز آن 

را واجــب می دانــد.

مطالعاتــی  برنامــه  ضــرورت 
واکسیناسیون و نبود داوطلب

ــی واکســن،  ــی کــه طــرح مطالعات در صورت
بــه حــد ضــرورت و لــزوم رســیده باشــد، امــا 
ــد،  ــام آن نباش ــرای انج ــی ب ــب داخل داوطل
ــای  ــد از ابزاره ــت می توان ــتگاه حاکمی دس
داوطلبــان  و  کــرده  اســتفاده  تشــویقی 
ــژه آن کــه  ــه وی ــرد، ب ــه کار گی خارجــی را ب
اگــر ایــن داوطلبــان خارجــی، دارای انفــاس 
محترمــه نباشــند، اولویــت و مطلوبیــت 
دارد. البتــه ایــن در صورتــی اســت کــه 
شــرایط جــوی و جغرافیایــی محــل زندگــی 
نهایــی  نتیجــه  بــر  خارجــی،  داوطلبــان 
ــدف  ــه ه ــه جامع ــده ک ــد ش ــن تولی واکس
آن، جامعــه مســلمین اســت، اثــر نامطلــوب 

ــد.  ــته باش نداش
در صورتــی کــه از ســویی طــرح مطالعاتــی 
واکسیناســیون، بنابــر دالیلــی از قبیــل حفظ 
کیــان نظــام اســامی، جلوگیــری از تســلط 
ــد و از  ــر مســلمین و... ضــرورت یاب ــار ب کف
ســوی دیگــر، داوطلبــان خارجــی نیــز حاضــر 
بــه همــکاری بــرای انجــام طــرح مطالعاتــی 
هیــچ  عبارتــی  بــه  و  نشــوند  واکســن 
داوطلبــی بــرای انجــام طــرح مطالعاتــی 
ــامی  ــت اس ــد، حکوم ــته باش ــود نداش وج
ــه  ــراء ب ــه اغ ــوی ک ــه نح ــت ب ــف اس موظ
ــتری  ــویقی بیش ــزار تش ــردد، از اب ــل نگ جه
اســتفاده کنــد تــا افــرادی داوطلــب گردنــد. 
امــا اگــر در ایــن صــورت نیــز هیــچ فــردی 
داوطلــب نگردیــد، بــر اســاس ادلــه والیــت 
بــا  اســامی می توانــد  فقیــه، حکومــت 
ــوق افراد)ضمــان  ــب الزم و حق ــت مرات رعای
در  شــرکت  بــه  مجبــور  را  کســانی  و...(، 
ــار  ــن اجب ــد. ای ــی نمای ــن طــرح مطالعات ای
حاکمیتــی، تنهــا بــه جهــت حفــظ ســامت 
جامعــه مســلمین، دســتیابی بــه مصلحــت 
باالتــر و جلوگیــری از فروپاشــی جامعــه 
اســامی، نیــز بــه حکــم قاعــده دفــع افســد 

۱3۶۶ش، ص۱94.

بســیار زیــاد و تلــف کــردن جــان یــک 
ــز نیســت،  ــن جای ــد، ای ــن باش انســان موم
زیــرا جــان یــک انســان نیــز بــرای شــارع از 
ــف  ــوده و تل ــوردار ب ــیاری برخ ــت بس اهمی
آن موجــب ظلــم و مــورد نهــی اکیــد شــارع 
ــد:  ــان می فرماین ــه امیرمومن ــت. چنانک اس
»بــه خــدا ســوگند اگــر اقلیم هــای هفتگانــه 
روی زمیــن بــا آن چــه در زیــر آســمان هایش 
قــرار دارد بــه مــن داده شــود تــا خــدا را بــا 
گرفتــن پوســت جــوی از دهــان مورچــه ای 

ــی کنــم هرگــز نخواهــم کــرد«۱. نافرمان
احتمالــی  آســیب های  میــزان  بررســی 
علــوم  کارشناســان  عهــده  بــر  واکســن، 
ــع  ــان مناف ــنجی می ــا نسبت س ــتی، ام زیس
و آســیب ها و تقدیــم یکــی بــر دیگــری، بــر 

عهــده فقهــا و حقوق دانــان اســت.

اشکال بر دلیل عقلی دوم

ــع ضــرر  ــزوم دف ــده »ل ــراد از ضــرر در قاع م

محتمــل«، ضــرر اخــروی اســت2، در حالیکــه 
ــث  ــورد بح ــوی م ــرر دنی ــه ض در مانحن فی
اســت. بــه ویــژه آن کــه در ضررهــای دنیــوی، 
عقــا گاهــی دفــع ضــرر محتمــل را بــه 
دلیــل احتمــال وجــود منفعــت باالتــر، الزم 
اشــکال  ایــن  بــه  پاســخ  در  نمی داننــد. 
ــل، عــده ای قاعــده  می تــوان گفــت: در مقاب
فــوق را در ضررهــای دنیــوی نیــز جــاری 
ــه  ــرری ک ــه ض ــًا این ک ــد،3 خصوص می دانن
ــرری  ــت، ض ــئله اس ــن مس ــث ای ــورد بح م
جــان  از  بحــث  و  بــوده  کثیــر  بســیار 
ــق اصــل »كلمــا حكــم   انسان هاســت. مطاب
بــه  العقــل  حكــم بــه الشــرع «4 باتوجــه بــه 

ــدوق( -  ــي) للص ــى، األمال ــن عل ــد ب ــه، محم ــن بابوي ۱- اب

تهــران، چــاپ ششــم، ۱3۷۶ش، ص۶23.

2- ســیری کامــل در اصــول فقــه، فاضــل لنکرانــی، محمــد، 

ص342-34۷.

ــوده:  ــه فرم ــد در کفای ــه مرحــوم آخون ــوان نمون ــه عن 3- ب

»و دعــوى اســتقاله بدفــع الضــرر المشــكوك كالمظنــون 

قريبــة جــدا ال ســيما إذا كان هــو العقوبــة األخرويــة كمــا 

ــع آل البيــت، ص309(. ــة األصــول، طب ال يخفــى«. )كفاي

اصــول  و  فقــه  قواعــد  مســّلمات  از  قاعــده  ایــن   -4

علــل  علــى،  بــن  محمــد  بابويــه،  ابــن  شيعيانســت. 

الشــرائع/ ترجمــه مســترحمى - تهــران، چــاپ ششــم، 

رعایـت مراتـب در انتخـاب افراد 
آنـان  اجبـاری  شـرکت  بـرای 
درطـرح مطالعاتـی، بدیـن نحـو 
ایجـاد  بـه  باتوجـه  کـه  اسـت 
مختلـف،  افـراد  میـان  تزاحـم 
می بایسـت بـرای انتخـاب آنـان 
مـواردی از قبیـل کفـر و ایمـان، 
بـودن،  محتـرم  یـا  مهدورالـدم 
اهمیـت  فسـق،  عـدم  و  فسـق 
و...لحـاظ  جامعـه  بـرای  فـرد 

گـردد.
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چــرا کــه شــرکت او در طــرح مطالعاتــی 
موجــب  اســت  ممکــن  واکسیناســیون، 
کلفــت زائــده گــردد کــه جایــز نیســت. اگــر 
شــرکت مهدورالــدم در طــرح مطالعاتــی، 
ــز  ــود، نی ــادی نش ــده م ــت زائ ــب کلف موج
ــرا کلفــت زائــده  ــز نیســت، زی ــار او جای اجب
و  مــرگ  زمــان  در  تاخیــر  معنوی)مثــل 
مــرگ تدریجــی او، اضطــراب، فشــار روانــی 
باقــی  حاصــل  او  بــرای  همچنــان  و...(، 
ــد. البتــه ممکــن اســت برخــی  خواهــد مان
در تزاحــم میــان منفعــت مــادی اجتماعــی 
ــادی  ــع م ــور، مناف ــوی مذک ــیب معن و آس
ــه  ــا آن چــه ب ــد، ام ــدم کنن ــی را مق اجتماع
ــن  ــواز ای ــدم ج ــد، ع ــده می رس ــر نگارن نظ
ــچ  ــه هی ــی ک ــا در صورت ــت. ام ــم اس تقدی
کلفــت و عارضــه ای وجــود نداشــته باشــد، 
ــدارد،  ــدم مانعــی ن ــار مهدورال ــا اجب ــه تنه ن
بلکــه اجبــار غیــر او)مثــا فــرد فاســق غیــر 
ــادی(  ــک انســان ع ــی ی ــا حت ــدم ی مهدورال

ــت. ــع اس ــز بامان نی
و  واکســن  تولیــد  ضــرورت  صــورت  در 
اجــرای طــرح مطالعاتــی آن و در تزاحــم 
انتخــاب میــان فــرد مهدورالــدم و فــرد 
بیگانــه، می بایســت اقتضائــات و اهــم و 

مهــم را مــد نظــر قــرار داد و شــاید فی نفســه 
هیچ یــک بــر دیگــری مقــدم نباشــد.

از  اســتفاده  دوران  در  اســامی  حکومــت 
روش اغــراء بــه جهــل و اکــراه افــراد، مجــاز 
بــه اســتفاده از روش نخســت نیســت. یعنی 
در صورتــی کــه بــرای حکومــت اســامی 
امــکان ایــن فراهــم باشــد کــه بــا اســتفاده 
از روش اغــراء بــه جهــل، ســبب بشــود 
افــراد خــود داوطلــب بــرای شــرکت در طــرح 
مطالعاتــی واکســن گردنــد و یــا این کــه 
ــه  ــن روش و در نتیج ــتفاده از ای ــدون اس ب
داوطلــب نشــدن افــراد، حکومــت خــود، 
ــرح  ــن ط ــرکت در ای ــه ش ــراه ب ــراد را اک اف
ــل  ــه جه ــراء ب ــتفاده از روش اغ ــد، اس نمای
بــرای حکومــت اســامی جایــز نیســت، 
ــی  ــه روش ــر آن ک ــاوه ب ــن روش، ع ــرا ای زی
غیراســامی و مــورد نهــی شــارع بــوده، 
ــه  ــردم ب ــاد م ــن اعتم ــن رفت ــب از بی موج

نظــام و سســت شــدن پایه هــای حکومــت 
اســامی نیــز می گــردد. بــه عنــوان نمونــه، 
ــده ای  ــدا ع ــول خ ــر رس ــه در عص ــی ک زمان
از مــردم، تقــارن خورشــیدگرفتگی و وفــات 
ــط  ــم را مرتب ــان ابراهی ــد ایش ــد برومن فرزن
بــه یکدیگــر دانســتند، علیرغــم آن که رســول 
ــه،  ــن واقع ــد ای ــا تایی خــدا می توانســتند ب
تبلیغــی  اهــداف  بــه  دســتیابی  بــرای 
ــن  ــا ای ــد، ام ــد گردن ــالت، از آن بهره من رس
روش را اتخــاذ نفرمــوده، بلکــه در میــان 
مــردم بــه روشــنگری پرداختــه و عــدم 
ارتبــاط ایــن دو واقعــه بــا یکدیگــر را بیــان 

ــد.۱  فرمودن
باتوجــه بــه فضــای رســانه ای کنونــی حاکــم 
بــر جهــان، در صورتــی کــه اجبــار افــراد 
ــد  ــی فاس ــامی، توال ــت اس ــط حکوم توس
بیشــتری نســبت بــه روش اغــراء بــه جهــل 
ــه جهــل  داشــته و منکشــف شــدن اغــراء ب
توســط حاکمیــت، احتمــال نداشــته باشــد، 
بــه حکــم دفــع افســد بــه فاســد و اضطــرار، 
ــا  ــت. ام ــره گرف ــن روش به ــوان از ای می ت

ص4۵2؛  ج۱،  ۱4۱۷ق،  االشــراف،  انســاب  بــاذری،   -۱

ص9۱. ج۷9،  ۱3۶3ش،  بحاراألنــوار،  مجلســی، 

اگـر شـرکت مهدورالـدم در طرح 
مطالعاتـی، موجب کلفـت زائده 
مـادی نشـود، نیز اجبـار او جایز 

. نیست
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حاکمه)اشــخاص  دســتگاه  اعضــای  از 
حقیقــی(، در صــدق یــا عــدم صــدق عنــوان 
احســان دخالتــی نــدارد، چراکــه اگــر معیــار، 
ــد، از  ــه باش ــتگاه حاکم ــای دس ــت اعض نی
اســاس عنــوان حاکمیــت صــدق نمی کنــد. 
اعضــای دســتگاه حاکمــه صــرف ابــزاری 
ــرای تحقــق اهــداف حاکمیــت هســتند و  ب
ــت  ــدف حاکمی ــد و ه ــه در قص ــی ک مادام
ــان  ــوان احس ــود، عن ــل نش ــری حاص تغیی
ــر  ــال، اگ ــوان مث ــه عن ــی رود. ب ــن نم از بی
برخــی مســئوالن حکومتی، طــرح مطالعاتی 
واکســن را صرفــًا بــر حســب وظایــف قانونی 
دریافــت  کــه  حقوقــی  ازای  در  و  خــود 
ــرح  ــن ط ــد، اصــل ای ــام دهن ــد انج می کنن
از عنــوان احســان خــارج نمی شــود، چراکــه 
متولــی ســامت جامعــه، نظــام والیــی 
ــرای  ــه اج ــر آن ک ــه اســت، مگ ــی فقی و ول
ــده  ــذار ش ــده ای واگ ــه ع ــی ب ــن طرح چنی
باشــد کــه بــه کلــی قصــد احســان نداشــته 
و صرفــًا بــر حســب انجــام وظایــف قانونــی 
ــد و ایــن  ــه اجــرا درآورن خــود ایــن طــرح ب
عــدم قصــد احســان، بــه مقاصــد و اهــداف 
آن منصــب ســرایت کنــد. حــال در ایــن 
صــورت اســت کــه بــا از بیــن رفتــن عنــوان 
احســان، حکــم آن کــه عــدم ضمــان اســت 

ــی رود. ــن م ــز از بی نی
ــق احســان، تشــخیص آن و  ــی تحق چگونگ
تفــاوت احســان توســط اشــخاص حقوقــی 
می طلبــد  دیگــری  بحــث  حقیقــی،  و 
کــه اکنــون در صــدد بیــان آن نیســتیم. 
حکــم مســئله ایــن اســت کــه اگــر در 
طــرح مطالعاتــی واکسیناســیون، عنــوان 
ــن)حال  ــرد محس ــد، ف ــدق بکن ــان ص احس
چــه شــخصیت حقوقــی باشــد یــا حقیقــی( 
احتمالــی  خســارات  پرداخــت  ضامــن 

واجــب و بــه اجبــار حاکمیــت بــوده باشــد، 
حکومــت ضامــن نخواهــد بــود. چراکــه 
شــرکت در ایــن طــرح، جــزء افعــال واجــب 
مکلــف، در راســتای حفــظ کیــان نظــام 
ــوده  ــت کل ب ــت مصلح ــه جه ــامی و ب اس
ــه  ــی متوج ــورت ضمان ــن ص ــت و در ای اس
دســتگاه حاکمیــت نیســت. هماننــد جهــاد 
کــه بــر مکلــف واجــب اســت و در صــورت از 
دســت رفتــن فــرد، حاکمیــت، ضامــن دیــه 
او نخواهــد بــود و اگــر حکومــت پــاداش یــا 
ــد، از  ــول پرداخــت کن ــی مقت ــه ول ارشــی ب
ــه تکالیــف  ــاب لطــف و احســان اســت، ن ب
واجبــه آن. نکتــه دیگــر این کــه در صورتــی 
کــه قصــد حاکمیــت از ایــن اجبــار، احســان 
بــه جامعــه اســامی و حفــظ ســامت 
همگانــی بــوده باشــد، در ایــن صــورت نیــز 
ــراد  ــر اف حکومــت ضامــن خســارات وارده ب
ــی نیســت،  ــرح مطالعات ــرکت کننده در ط ش
چراکــه از ســویی قاعــده احســان)و َمــا َعَلــی 
ٱلُمحِســِنيَن ِمــن َســِبيٍل(3 و از ســوی دیگــر 
وجــوب فعــل مکلــف، رافــع ضمان اســت)از 
ناحیــه مکلــف احســان بــه شــمار نمی آیــد، 
زیــرا شــرکت در ایــن طــرح، از افعــال واجــب 
او بــوده اســت(. هماننــد جایــی کــه منزلــی 
آتشنشــان  و  باشــد  شــده  حریــق  دچــار 
ناچــار باشــد بــرای حفــظ جــان افــراد داخــل 
منــزل، درب منــزل یــا دیــوار آن را تخریــب 
ــزل  ــان آن من ــورت صاحب ــن ص ــد، در ای کن
نمی تواننــد بــرای جبــران خســارت وارده 
بــه حاکمیــت رجــوع کننــد و حاکمیــت نیــز 
ــر  ــارات، ب ــت آن خس ــرای پرداخ ــی ب تکلیف

ــدارد. عهــده ن
ــه حاکمیــت در انجــام طــرح  ــی ک در صورت

مطالعاتــی، دچــار تقصیــری گــردد و در 
ــن  ــده واکس ــت کنن ــرد دریاف ــه ف ــر آن ب اث
حاکمیــت  آیــد،  وارد  آســیبی  آزمایشــی، 
ضامــن آن خواهــد بــود. پرداخــت خســارت 
نیــز بــر عهــده مقصر)ســبب یــا مباشــر( 

ــت. اس
نکتــه حائــز اهمیــت در مبحــث فــوق ایــن 
ــت،  ــه حاکمی ــه این ک ــه ب ــه باتوج اســت ک
برخــی  قصــد  اســت،  حقوقــی  عنوانــی 
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تحقــق چنیــن فرضــی در جهــان واقــع بعیــد 
اســت.

بــه  آســیب  صــورت  در  حاکمیــت  ضــان 
ن طلبــا و ا د

اگــر در اثــر دریافــت واکســن در مراحــل 
ــه  ــردی ک ــا ف ــب ی ــه داوطل آزمایشــی آن، ب
ــت  ــن را دریاف ــت، واکس ــار حاکمی ــه اجب ب
نمــوده، آســیبی وارد آیــد، ضمــان آن، صــور 

ــت: ــد داش ــی خواه مختلف
واکسیناســیون  طــرح  کــه  صورتــی  در 
دریافــت  از  پیــش  و  بــوده  ضــروری 
ــب،  ــراد داوطل ــت و اف ــان دول ــن، می واکس
ــر  تفاهم نامــه ای امضــا شــده باشــد، بایــد ب
طبــق آن عمــل گــردد. بــه عنــوان مثــال اگــر 
در تفاهم نامــه ذکــر شــده باشــد کــه دولــت 
در صــورت هــر گونــه آســیبی، خســارات 
وارده را جبــران خواهــد کــرد، چــه ایــن 
ــد،  ــوده باش ــار ب ــا اجب ــویق و ی ــاب تش از ب
بــر اســاس عمــوم »َأوُفــوْا ِبٱلُعُقــوِد«۱  و 
»اْلُمْؤِمُنــونَ  ِعْنــَد ُشــُروِطِهم«2 عمــل بــر 

طبــق آن واجــب خواهــد بــود.
ــویق  ــد و تش ــان نباش ــراردادی در می ــر ق اگ
حاکمیــت بــه شــرکت در برنامــه مطالعاتــی 
باشــد،  معنــوی  صرفــا  واکسیناســیون، 
ــر  ــادی، ب ــه و تشــویق م ــه نحــو جعال ــه ب ن
اســاس قاعــده اقــدام، حکومــت ضامــن 
ــدام  ــود اق ــب خ ــرا داوطل ــود، زی ــد ب نخواه
ــی  ــه شــرکت در چنیــن طرحــی نمــوده، ب ب
آن کــه حاکمیــت قــراردادی بــا او نوشــته یــا 

ــد. ــه او داده باش ــی ب ضمانت
مطالعاتــی،  طــرح  در  فــرد  شــرکت  اگــر 

۱- مائده/۱

ــا  ــار الرض ــون أخب ــى، عي ــن عل ــد ب ــه، محم ــن بابوي 2- اب

عليــه الســام - تهــران، چــاپ اول، ۱3۷۸ق، ج 2، ص۱۵9.

حاکمیـت،  این کـه  بـه  باتوجـه 
قصـد  اسـت،  حقوقـی  عنوانـی 
دسـتگاه  اعضـای  از  برخـی 
در  حقیقـی(،  حاکمه)اشـخاص 
عنـوان  صـدق  عـدم  یـا  صـدق 

نـدارد. دخالتـی  احسـان 

واکسـن  دریافـت  اثـر  در  اگـر 
بـه  آن،  آزمایشـی  مراحـل  در 
داوطلـب یـا فـردی که بـه اجبار 
دریافـت  را  واکسـن  حاکمیـت، 
نمـوده، آسـیبی وارد آید، ضمان 
خواهـد  مختلفـی  صـور  آن، 

داشت.
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ــرد.۱  ــر بگی ــری در نظ ــی تعزی معصیت
بنابرایــن در صورتــی کــه حاکمیــت بــر 
ــدام  ــه اق ــت عام ــان و مصلح ــاس احس اس
ــه شــهروندان  کنــد و در خلــل آن آســیبی ب
ــن آن  ــامی ضام ــت اس ــردد، حکوم وارد گ
آســیب ناشــی از قصــور اتفــاق افتــاده، 

ــت. نیس
ــی  ــات اکراه ــکاب اقدام ــی ارت ــور کل ــه ط ب
ــرای  ــه ب ــی ک ــیب زا، در صورت ــی آس ــا حت ی
باالتــر  و  عمومــی  مصالــح  بــه  رســیدن 

ــت. ــاز اس ــت مج ــرای حاکمی ــد، ب باش
احــکام فــوق مربــوط بــه صورتــی بــود 
کــه اســتفاده از افــراد، بــرای کارآزمایــی 
واکســن داخلــی و تولیــد ملــی باشــد، امــا 
در صورتــی کــه حاکمیــت بخواهــد واکســن 

ــا  ــكلّ  م ــة ب ــن عصــى معصي ــّزر كلّ  م ــم أن يع ۱- »للحاك

ــعلی،  ــبزواری، عباس ــی س ــه«. زارع ــي تأديب ــرا ف ــراه مؤّث ي

۱430ه.ق، القواعــد الفقهیــة فــي فقــه المامیــة، قــم - 

ــم،  ــة بق ــوزة العلمی ــي الح ــين ف ــة المدرس ــران، جماع ای

مؤسســة النشــر الســامي، ج۷، ص3۸۵.

اســامی بــه مصلحــت باالتــر، مصالــح دیگــر 
ــت  ــم مصلح ــا در تزاح ــته ی ــار گذاش را کن
باالتــر و آســیب بــه عــده ای از افــراد جامعه، 

ــد. ــان بخش ــر را رجح ــت باالت مصلح
در صــورت واکسیناســیون عمومــی، اگــر 
تقصیــری در انجــام آن رخ دهــد، حاکمیــت 
ضامــن نیســت، بلکــه صرفــا تعزیــرِ مقّصــر 
بــه  حاکمیــت  چراکــه  می گــردد،  ثابــت 
واکسیناســیون  عظمــا  مصلحــت  جهــت 
عمومــی را انجــام داده و ضمــان خســارتی 
احتمالــی نیســت، امــا تعزیــر ثابــت اســت 
زیــرا از ناحیــه مقصــر، فعــل حــرام صــورت 
گرفتــه اســت و حاکــم مجــاز بــرای هــر 

نیســت.
اگــر حاکــم اســامی)نظام والیی( تشــخیص 
بدهــد طــرح مطالعاتــی واکسیناســیون، 
ــر  ــک ام ــامی ی ــه اس ــاء جامع ــرای ارتق ب
آســیب های  ضامــن  اســت،  ضــروری 
احتمالــی وارد بــر افــراد نیســت. بــه دلیــل 
آن کــه تمامــی افعــال حاکــم اســامی، 
می بایســت دائــر مــدار مصلحــت عامــه 
ــا تحــت  ــات او قطع ــن اقدام ــد، بنابرای باش
ــه  ــود، وگرن ــد ب ــز خواه ــان نی ــوان احس عن
از عدالــت ســاقط شــده و دیگــر حاکــم 
ــد، چراکــه عــدم  ــه شــمار نمی آی اســامی ب
قصــد احســان و در نتیجــه آســیب بــه 

دیگــران، حرمــت شــرعی دارد.
دلیــل دیگــری نیــز بــرای عــدم ضمــان 
در  این کــه  آن  و  دارد  وجــود  حاکمیــت 
مــواردی کــه مصلحــت عامــه حکومــت 
اســامی در یــک امــری باشــد، اگــر حکومت 
اقــدام نمــوده و آســیبی هــم متوجــه افــراد 
زیــرا  نیســت،  ضامــن  حکومــت  بشــود، 
ــه  ــتیابی جامع ــرای دس ــد ب ــم می توان حاک

واکسیناسـیون  صـورت  در 
عمومـی، اگر تقصیـری در انجام 
آن رخ دهـد، حاکمیـت ضامـن 
تعزیـرِ  صرفـا  بلکـه  نیسـت، 

می گـردد.  ثابـت  مقّصـر 
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ــرار  ــی ق ــی و کارآزمای ــورد بررس ــی م خارج
دهــد، می بایســت جوانــب مثبــت و منفــی 
ــور  ــوارد مزب ــایر م ــان و س ــده احس آن، قاع

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج م

بررســی فقهــی کارآزمایــی واکســن 
خارجی

ــه  ــی، ب ــات جهان ــرای مطالع ــری ب نمونه گی
دو صــورت متصــور اســت:

ــه  ــی، منجــر ب ــن مطالعــات جهان گاهــی ای
ــود. در  ــامی می ش ــه اس ــه جامع ــیب ب آس
ــر روی واکســن  ــا مطالعــه ب ایــن صــورت ب
ــن  ــر مومنی ــار ب خارجــی امــکان تســلط کف
وجــود پیــدا خواهــد کــرد و وظیفــه حاکــم 
اقداماتــی  از چنیــن  اســامی، ممانعــت 
اســت کــه موجــب تســلط کفــار بــر مومنین 

ــود. ــه می ش ــه جامع ــیب ب ــا آس ی
ــبیل  ــب س ــی موج ــن مطالعات ــی چنی گاه
ــه  ــه جامع ــا آســیب ب ــن ی ــر مومنی ــار ب کف
صــورت  ایــن  در  نمی گــردد.  اســامی 
هماننــد طــرح مطالعاتــی واکســن داخلــی، 
کارآزمایــی  مذکــور،  ضوابــط  رعایــت  بــا 
ــهروندان  ــطه ش ــه واس ــی ب ــن خارج واکس
جامعــه اســامی اشــکالی نــدارد. البتــه 
ایــن کارآزمایــی فقــط بایــد بــه هــدف 
جوامــع  اســتفاده  و  داخلــی  مصــرف 
اســامی از واکســن خارجــی باشــد، نــه 
ــه  ــامی، ب ــه اس ــهروندان جامع ــه ش آن ک
عنــوان نمونــه  آزمایشــگاهی بــرای اســتفاده 
ــی  ــد. در صورت ــرار گیرن ــن ق ــی واکس جهان
کــه کارآزمایــی واکســن خارجــی بــه هــدف 
مصــرف جهانــی باشــد، در یــک صــورت 

ــه اســامی  ــری شــهروندان جامع ــه کارگی ب
اشــکالی نــدارد و آن این کــه مراحــل بالینــی، 
هیــچ گونــه ضــرر یــا احتمــال ضرر)چــه 
آنــان  بــرای  یــا شــخصی(  نوعــی  ضــرر 

نداشــته باشــد.
ــز  ــان هرگ ــوان احس ــت، عن ــرض نخس در ف
صــدق نخواهــد کــرد و بــرای جــواز شــرکت 
ــوان  ــی، نمی ت ــن جهان ــی واکس در کارآزمای
بــه قاعــده احســان تمســک کــرد، زیــرا 
ــه  ــیب ب ــا آس ــن ی ــر مومنی ــار ب ــلط کف تس
جامعــه اســامی، از اســاس بــا احســان بــه 
مومنیــن در تقابــل اســت. بنابرایــن اگــر 
ــورت  ــن ص ــب ای ــامی مرتک ــت اس حکوم
گــردد، اقــدام او حــرام بــوده، از عدالــت 
ــر  ــارات وارد ب ــان خس ــده و ضم ــاقط ش س

ــود. ــد ب ــده او خواه ــر عه ــز ب ــه نی جامع
در فــرض دوم در صورتــی کــه هــدف از 
شــرکت در طــرح مطالعاتــی، صرفــًا مصــرف 
داخلــی و اســتفاده جامعــه اســامی باشــد، 
ــک  ــان و تمس ــوان احس ــدق عن ــکان ص ام
بــه ایــن قاعــده موجــود می باشــد. امــا 
ــن  ــرکت در ای ــدف از ش ــه ه ــی ک در صورت
کارآزمایــی، مصــرف جهانــی واکســن مزبــور 
باشــد، در ایــن صــورت نیــز عنــوان احســان 
صــدق نمی کنــد و تمســک بــه ایــن قاعــده 

ــد. ــح نمی باش ــز صحی نی
اگــر در دو فــرض فــوق کــه عنــوان احســان 
صــدق نمی کنــد، حکومــت اســامی افــرادی 
ــن  ــی واکس ــه بالین ــرکت در مرحل ــه ش را ب
ــادی(  ــا م ــوی ی ــویق)چه معن ــی تش خارج
کنــد، در صــورت آســیب بــه آنــان، حاکمیت 
ضامــن خســارات وارده می باشــد، چــرا کــه 
ایــن اقــدام حکومــت از مصادیــق اضــرار بــه 

ــد.  ــرام می باش ــا ح ــاق فقه ــه اتف ــر و ب غی
ــرح  ــراد در ط ــرکِت اف ــر ش ــه اگ ــن ب بنابرای
بالینــی مذکــور، بــدون رضایــت آنــان و بــه 
اکــراه یــا اغــراء بــه جهــل بــوده باشــد، طریق 
اولــی دســتگاه حاکمیــت ضامــن خســارات 
ــزوم  ــورت ل ــر در ص ــود. مگ ــد ب وارده خواه
شــرکت حکومــت اســامی در طــرح مذکــور 
کــه علی رغــم صــدق عنــوان اضــرار بــه غیــر، 
بایــد گفــت بــه دلیــل این کــه حکومــت 
چنیــن  در  شــرکت  بــه  ناچــار  اســامی 
طرحــی بــوده، ضمــان خســارات از عهــده آن 
ســاقط اســت. اگــر عــدم شــرکت حکومــت 
اســامی در طــرح نامبــرده، بــه میزانــی 
باشــد کــه خســارات ناشــی از آن، بیــش از 
خســارات احتمالــی ناشــی از شــرکت در آن 
ــزوم شــرکت حکومــت اســامی در  باشــد، ل

ــردد. ــت می گ ــی ثاب ــن طرح چنی
طــرح  در  شــرکت  کــه  صورتــی  در  امــا 
ــی  ــت کســب منافع ــه جه ــًا ب ــور، صرف مذک
باشــد)اگرچه منافــع بســیار(، بــه خطــر 
ــت.  ــز نیس ــلمین جای ــان مس ــن ج انداخت
آری، اگــر آســیب های احتمالــی از ســنخ 
جــواز  امــکان  باشــد،  مــادی  یــا  مالــی 
ــورد  ــا درم ــود دارد، ام ــرح وج ــرکت در ط ش
آســیب هایی کــه از ســنخ جانــی اســت، 
جــواز امــکان نخواهــد داشــت. مگــر این کــه 
ــام معصــوم باشــد،  ــه واســطه دســتور ام ب
زیــرا امــام در جــان انســان ها نیــز حــق 
ــت  ــراد اولوی ــه خــود اف تصــرف و نســبت ب
دارد۱، امــا ادلــه والیــت فقیــه ایــن مــورد را 
ــه  ــی ب ــه، اول ــی فقی شــامل نمی شــود و ول

ــت. ــراد نیس ــان اف ــورد ج ــرف در م تص
ــاد متصــدی واکســن در  ــی کــه نه در صورت

بهداشــت  جامعــه جهانی)مثــا ســازمان 
ــا را  ــه مــردم دنی ــی(، قصــد احســان ب جهان
ــان  ــده احس ــل قاع ــر دلی ــد، اگ ــته باش داش
را عقائــی بدانیــم، حکــم عــدم ضمــان 
ــد  ــد ش ــز خواه ــی نی ــاد جهان ــامل آن نه ش
و میــان محســن مومــن و غیــر مومــن 
تفاوتــی نخواهــد بــود. البتــه بــه شــرطی که 
عــاوه بــر تحقــق احســان، تســلط کفــار بــر 
ــل  ــر دلی ــا اگ ــد. ام ــز الزم نیای مســلمین نی

ِبیُّ َأوَلی ِبٱلُمؤِمِنيَن ِمن َأنُفِسِهم)احزاب/۶(. ۱- ٱلنَّ

نهـاد متصـدی  کـه  در صورتـی 
واکسـن در جامعـه جهانی)مثا 
سازمان بهداشـت جهانی(، قصد 
احسـان به مـردم دنیا را داشـته 
باشـد، اگـر دلیـل قاعده احسـان 
را عقائـی بدانیـم، حکـم عـدم 
ضمـان شـامل آن نهـاد جهانـی 

نیـز خواهد شـد.

کارآزمایـی  کـه  صورتـی  در 
هـدف  بـه  خارجـی  واکسـن 
مصـرف جهانـی باشـد، در یـک 
صـورت بـه کارگیری شـهروندان 
جامعه اسـامی اشکالی ندارد و 
آن این کـه مراحـل بالینی، هیچ 
گونـه ضـرر یـا احتمـال ضرر)چه 
ضـرر نوعـی یـا شـخصی( بـرای 

آنـان نداشـته باشـد.
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قاعــده احســان را نقلــی بدانیم)آیــه شــریفه 
ــر  9۱ ســوره مبارکــه توبــه( و ســلطه کفــار ب
مســلمین نیــز الزم نیایــد، ایــن مــورد محــل 

ــل اســت. تام
در صورتــی کــه از ســویی طــرح مطالعاتــی 
ــی باشــد  ــر روی واکســن خارجــی و جهان ب
ــز  ــامی نی ــت اس ــر حکوم ــوی دیگ و از س
ــرح،  ــراد در آن ط ــرکت اف ــرای ش ــی ب اقدام
انجــام ندهــد، بلکــه افــرادی بــر اســاس 
اراده خــود بخواهنــد در چنیــن  و  میــل 
طرحــی شــرکت نماینــد، حکومــت اســامی 
ضامــن خســارات وارد بــر آنــان نخواهــد 
بــود. چراکــه ایــن مــورد از مصادیــق اضــرار 
بــه نفــس بــوده و مســئولیت آن بــر عهــده 
افــراد و شــرکت در ایــن طــرح حــرام خواهــد 
آســیب ها،  کــه  صورتــی  در  مگــر  بــود، 
احتمالــی و جزئــی باشــد و از بــاب احســان 

ــت. ــرام نیس ــم ح بگویی
نکتــه الزم بــه ذکــر در این جــا آن اســت 
کــه ادلــه والیــت فقیــه، اگرچــه شــامل 
تصــرف در جــان انســان ها نیســت، امــا 
بــا  احــکام حکومتــی می گــردد،  شــامل 
ــه  ــی فقی ــرای ول ــن حــال حــق تشــریع ب ای
ثابــت نیســت، چراکــه بنابــر اعتقــاد برخــی، 
ــریع  ــق تش ــز ح ــه: نی ــر و ائم ــی پیامب حت
ندارنــد و والیــت تشــریعی مختــص بــه 
خداســت۱، بنابرایــن فقهــا بــه طریــق اولــی 

ــه نــگاه کنیــد بــه: صافــی گلپایگانــی،  ۱- بــه عنــوان نمون

والیــت تکوینــی و والیــت تشــریعی، ۱392ش، ص۱30-

ــوارق، ۱4۱4ق، ص۱2۷و۱2۸.  ــع و الف ــه، الجوام ۱32؛ مغنی

ــض  ــه بحــث تفوی ــی را ب ــش فصل ــید مرتضــی در کتاب س

اختصــاص داده کــه عنــوان فصــل، داللــت بــر ایــن می کنــد 

کــه وی تفویــض تشــریع را نــه تنهــا بــه امامــان کــه بــه 

پیامبــر نیــز نمی پذیــرد. علــم الهــدی، الذریعــة الــی اصــول 

ــاب  ــات ب ــر اســاس روای ــه گروهــی ب الشــریعة، ۶۶9. البت

ــه اذن خــدا  ــر تشــریع ب ــد والیــت ب تفویــض، برایــن باورن

بــرای پیامبــر)ص( و امامــان)ع( ثابــت اســت.) نــگاه کنیــد 

ــار،  ــی، ۱40۷ق، ج۱، ص2۶۵-2۶۸؛ صف ــی، الکاف ــه:  کلین ب

بصائــر الدرجــات، ۱404ق، ص3۸3-3۸۷؛ نیــز بــرای نمونه 

نــگاه کنیــد بــه: عاملــی، الوالیــة التکوینیــة والتشــریعیة، 

ــی المعصــوم)ع(«،  ــة ول ــن، »والی ۱42۸ق، ص۶0-۶3؛ مؤم

ص۱00-۱۱۸؛ حســینی، میانــی، اثبــات الوالیــة العامــة، 

۱43۸ق، ص2۷2 و 2۷3، 3۱۱و3۱2.( 

ــه  ــای مطلق ــد. معن ــریعی ندارن ــت تش والی
بــودن والیــت فقیــه، مطلــق بــودن در حــوزه 

ــت. ــی اس ــارات حکومت اختی
ــروری  ــه ض ــن نکت ــه ای ــه ب ــان توج در پای
حکومتــی2،  حکــم  دربــاره  کــه  اســت 
ــه  ــت ک ــر اس ــاف نظ ــا اخت ــان فقه در می

ــد و  ــمار می آی ــه ش ــه ب ــکام اولی ــا از اح آی
یــا احــکام ثانویــه؟ امــام خمینــی )ره( 
احــکام حکومتــی را از قبیــل احــکام اولیــه 
می داننــد، لــذا حکــم ایشــان مبنــی بــر 
تعطیلــی حــج از قبیــل احــکام اولیــه و بــه 
دلیــل رعایــت مصلحــت مســلمین بــوده 

2- حکــم حکومتــی یکــی از مفاهیــم مطــرح در فقــه 

ــد  ــری مانن ــا تعابی ــه از آن ب ــد ک ــیعه می باش سیاســی ش

»حکــم الحاکــم«، »مــا رآه الوالــی« و »مــا رآه االمــام« یــاد 

ــکام  ــاح »اح ــم اصط ــنت ه ــل س ــه اه ــود. در فق می ش

حکــم  شناســی  مفهــوم  در  اســت.  رایــج  ســلطانیه« 

حکومتــی، تعاریــف متعــددی ارائــه گردیــده اســت. از 

ــه: جمل

ــی نویســد:  ــاره م ــن ب ــی در ای ــه طباطبای ۱( مرحــوم عام

ــر  ــّی ام ــه ول ــتند ک ــی هس ــی تصمیمات ــکام حکومت »اح

ــا  ــت آن  ه ــت موافق ــریعت و رعای ــن ش ــایه ی قوانی در س

بــه حســب مصلحــت وقــت اتخــاذ می کنــد و طبــق آن هــا 

مقرراتــی را وضــع نمــوده و بــه موقع بــه اجرا در مــی آورد«. 

]عامــه طباطبایــی؛ بحثــی دربــاره ی مرجعیــت و روحانیت 

ــهامی  ــرکت س ــران، ش ــت(، ته ــت و زعام ــه ی والی )مقال

انتشــار، ۱34۱، ص ۸3[. 2( امــام خمینــی)ره( در تعریــف 

حکــم حکومتــی می فرمایــد: »منظــور از احــکام حکومتــی 

ــه ی  ــت مفوض ــارات و والی ــه از اختی ــت ک ــی اس احکام

ــود و در  ــی می ش ــامی ناش ــم اس ــی و حاک ــه ول ــی ب اله

ــه مصلحــت و مفســده ی  ــه ب ــا توج ــد ب ــو آن می توان پرت

ملزمــه ای کــه تشــخیص می دهــد حکمــی را صــادر کنــد و 

یــا تغییــر دهــد و نیــز مقرراتــی را وضــع نمایــد«. ]صحیفــه 

ــور، ج 20، ص ۱۷0[ ن

ــت.3 اس

3- در اینکــه احــکام حکومتــی از زمــره احــکام اولیــه 

ــان شــده اســت؛ ۱(  ــی بی ــوال مختلف ــه اق ــا ثانوی اســت ی

ــه  ــان احــکام ثانوی ــی را هم ــه احــکام حکومت گروهــی ک

ــًا مرحــوم شــهید صــدر  ــه نیســتند[؛ مث ــد ]اولی مــی  دانن

مــی  نویســد: »بــه موجــب نــص قــرآن کریــم، حــدود قلمرو 

آزادی )منطقــة الفــراغ( کــه اختیــارات دولــت را مشــخص 

مــی کنــد، هــر عمــل تشــریعی اســت کــه بالطبیعــه مبــاح 

باشــد،یعنی ولــی امــر اجــازه دارد، هــر فعالیــت و اقدامــی 

کــه حرمــت یــا  وجــوب ش ، صریحــًا اعــام نشــده را ... 

ــا واجــب االجــرا  ــوع و ی ــه ممن ــوان  دســتور ثانوی ــه عن ب

اعــام نمایــد، از ایــن رو هــر گاه امــر مباحــی را ممنــوع 

ــرای آن  ــر گاه اج ــردد و ه ــی گ ــرام م ــاح ح ــد آن مب کن

ــه  ــد، واجــب مــی شــود.البته کار هــای ک ــه نمای را توصی

اجــرای آن هــا نظیــر انفــاق زوجــه واجــب شــناخته شــده را 

نیــز ولــی امــر نمــی توانــد تغییــر دهــد، زیــرا فرمــان ولــی 

ــارض  ــی تع ــکام عموم ــدا و اح ــان خ ــا فرم ــد ب ــر نبای ام

داشــته باشــد. بنابرایــن آزادی عمــل ولــی امــر منحصــر بــه 

آن دســته از اقدامــات و تصمیماتــی اســت کــه بالطبیعــه 

مبــاح اعــام شــده باشــد«. ]اقتصــاد مــا، ج2، ص332[. 2(

ــه همــه  گروهــی دیگــر کــه بعضــی از احــکام حکومتی]ن

ــی  ــی م ــد زنجان ــای عمی ــد؛ آق ــه می دانن ــا[ را ثانوی آن ه

نویســد: »بیــن احــکام ثانویــه و احــکام حکومتــی، عمــوم 

ــه  ــواردی هــم هســت ک و خصــوص مــن وجــه اســت، م

ــکام  ــم مصــداق اح ــی و ه ــکام حکومت ــم مصــداق اح ه

ــه  ــه احــکام ثانوی ــواردی هــم هســت ک ــه اســت. م ثانوی

جــدا مــی شــود؛ اصــا مصلحــت در آن نیســت بلکــه بــه 

خاطــر مســایل حــرج، ضــرر، نظــم و نظایــر ایــن هاســت. 

مــواردی هــم هســت کــه صرفــا  مصلحــت اســت«. ]عمیــد 

ــع  ــکام و مناب ــاره اح ــه در ب ــعلی، مصاحب ــی، عباس زنجان

فقهــی و تحــوالت زمانــی ومکانــی، مجموعــه آثــار کنگــره 

بررســی مبانــی فقهــی حضــرت امــام، ج۱4، ص 220[. 3( 

ــه  ــکام اولی ــی را از اح ــکام حکومت ــه اح ــوم ک ــروه س گ

ــن  ــه در ای ــی ک ــام خمین ــوم ام ــد؛ مرح ــی دانن ــام م اس

زمــره قــرار دارد تصریــح مــی کننــد کــه: »والیــت فقیــه و 

حکــم حکومتــی از احــکام اولیــه اســت«. ]صحیفــه امــام؛ 

ج20، ص4۵۷[؛ همچنیــن مــی فرماینــد: »احــکام ثانویــه 

ــان، ج۱۷،  ــدارد«. ]هم ــه ن ــت فقی ــال والی ــه اعم ــی ب ربط

ــی)س( احــکام  ــام خمین ــدگاه ام ــع از دی ص32۱[. در واق

ثانویــه بــا احــکام اولیــه فــرق دارنــد و احــکام حکومتــی 

ــت  ــه برخاســته از »والی ــه اســت ک ــه احــکام اولی از مقول

فقیــه« اســت کــه آن هــم از احــکام اولیــه اســت.

امـام خمینی1 احـکام حکومتی 
اولیـه  احـکام  قبیـل  از  را 
ایشـان  حکـم  لـذا  می داننـد، 
مبنـی بـر تعطیلی حـج از قبیل 
احـکام اولیـه و به دلیـل رعایت 
مصلحـت مسـلمین بوده اسـت.
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ــت؛ ــدی اس ــه بع ــرای مقدم ب
اداره جامعــه  مقدمــه اول: فقــه تئــوری 
اســت نــه مجــرد علمــی کــه بــه بیــان 
ــدود  ــائلی مح ــرام مس ــال و ح ــکام ح اح
ــته  ــه نداش ــه اداره جامع ــردازد و کاری ب بپ

ــد. باش
مقدمــه دوم: بــرای اداره جامعــه، پاســخ بــه 
ســؤاالت مهمــی کــه در آن رخ می دهــد، 
ضــرورت دارد و اداره یــک جامعــه بــدون 

موضوع شناســی مســئله و طــرح نظریــه 
پرداختــه شــود و در گام آخــر نظریــه را 
ــی آن را از  ــم نهای ــاخته و حک ــتدل س مس

ــم.  ــتنباط کنی ــه اس فق

تبیین ضرورت مسئله

ــن  ــن ضــرورت ای ــرای تبیی ــه ب ــج مقدم پن
ــی  ــن مقدمــات، ترتب بحــث وجــود دارد. ای
هســتند، یعنــی هــر مقدمــه ای زمینــه 

ــو  ــک س ــی از ی ــن خارج ــد واکس ــر خری اگ
ــوی  ــی از س ــه، ول ــامت جامع ــب س موج
دیگــر، موجــب تضعیــف تولیــد واکســن 
ملــی  بشــود، آیــا تقویــت تولیــد ملــی 
مقــدم اســت و یــا حفــظ ســامت جامعــه 

ــی؟ ــن خارج ــد واکس ــطه خری ــه واس ب
ایــن  پاســخ  بــه  پرداختــن  از  پیــش 
پرســش، الزم اســت آن چــه در ایــن مبحــث 
ــه  ــده، ســپس ب ــن گردی ــل اســت معی دخی

ــه  ــت ک ــی اس ــد تزاحمات ــرورت می بخش ــی ض ــای حاکمیت ــه را در تصمیم گیری ه ــور فق ــه حض ــی ک ــی از محل های یک
ــا احتمــال  ــوع و ی ــاالی وق ــات؛ احتمــال ب ــودن موضوع ــاس ب ــزرگ  مقی ــا ب ــور کشــور رخ می دهــد. کوچــک ی در اداره ام
ــرای  ــی، عرضــی و اقتصــادی ب ــر جان ــت؛ خط ــب منفع ــا جل ــع مضــرت ی ــادی؛  دف ــا ع ــرار ی ــرایط اضط ــود ش ــن؛  وج پایی
مــردم؛ تهدیــد کیــان اســام و ایجــاد اختــال در نظــام؛ و بســیاری مولفه هــای دیگــر در هــر کــدام از طرفیــن تزاحمــات، 
ــدا  ــی مجــرا پی ــد فقه ــه خاصــی از قواع ــک مجموع ــرای هــر ی ــه ب ــد ک ــم می زنن ــی را رق ــی متفاوت صورت بندی هــای فقه

می کنــد. اســتاد قاســم عــارف در گفتــار پژوهشــی خــود بــه بررســی تزاحمــات مطــرح در موضــوع خریــد واکســن کرونــا 
ــه صورت هــای تزاحمــی  ــن مســئله و طــرح اشــاراتی در موضوع شناســی، ب ــی ای ــد. ایشــان بعــد از تبییــن مبان می پردازن
مهمــی کــه در خریــد واکســن ممکــن اســت بیــن ســامت عمومــی جامعــه و پیامدهــای اقتصــادی کان بــرای کشــور 
حــادث شــود می پردازنــد. ایــن اســتاد گرامــی همیچنیــن جایــگاه نظــرات کارشناســی در موضوع شناســی و حکم   شناســی 
ــن  ــاوی طرفی ــت تس ــم و در حال ــرف تزاح ــک ط ــح ی ــت ترجی ــود را در دو حال ــه خ ــان نظری ــد و در پای ــن می کنن را تبیی

ــد. ــرح می کنن مط

حکم فقهی خرید واکسن 

خارجی در فرض تزاحم
حجت االسام و المسلمین قاسم عارف
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم
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استاد عارف
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ــت  ــی، حاکمی ــن خارج ــد واکس ــل خری اص
اســام را تاییــد مــی کنــد؟ ممکــن اســت از 
ــز  نظــر فقهــی، خریــد واکســن از کفــار جای
نباشــد. در صورتــی کــه خریــد واکســن 
خارجــی از منظــر فقهــی جایــز باشــد، نوبــت 

ــد. ــدی می رس ــواالت بع ــه س ب
آیــا فقــه بــرای انتخــاب بائــع واکســن، 
شــرائط خاصــی را تعییــن کــرده اســت؟
ــن  ــع واکس ــرای بای ــی ب ــرایط خاص ــر ش اگ
مــد نظــر نباشــد، آیــا در شــرایط برابــر میــان 
فروشــندگان واکســن، اولویتــی بــرای خریــد 
ــد  ــت خــاص، م ــا دول ــک شــرکت ی آن از ی
نظــر قــرار دارد؟ نیــز آیا روش تولید واکســن 
در خریــد آن ماحظــه مــی  شــود؟ بــه عنوان 
مثــال از نظــر فقهــی، خریــد واکســن فقــط 
ــتند)و  ــی هس ــار آن ذم ــه کف ــوری ک از کش
مســلمین بــا آنــان هم پیمــان هســتند(، 
ــرایط  ــر ش ــاوه ب ــن ع ــد. بنابرای ــز باش جای
ــر  ــد نظ ــد م ــز بای ــا نی ــروری، اولویت ه ض

قــرار گیــرد. 
کمیــت و کیفیــت خریــد واکســن بــه چــه 
نحــوی باشــد؟ در صــورت تأمیــن واکســن 
ــدت،  ــا میان م ــک ی ــده نزدی ــی در آین داخل
آیــا در شــرائط فعلــی می تــوان بــرای همــه 
افــراد جامعــه، واکســن خریــداری کــرد؟ 

ــه آن  ــت ب ــه می بایس ــه فق ــأله ای ک در مس
پاســخ بدهــد، چیســت؟

از  کرونــا  واکســن  بررســی 
جنبه های گوناگون

۱- از منظــر تولیــد واکســن، ســؤاالتی مطــرح 
اســت از جملــه:

آیــا قصــور یــا تقصیــر حاکمیــت دینــی 
ــؤولیت آور  ــرای آن مس ــن ب ــد واکس در تولی
اســت؟ یعنــی آیــا حاکمیــت دینــی موظــف 

ــردازد؟  ــد واکســن بپ ــه تولی اســت ب
مســأله  می توانــد  دینــی،  حکومــت  آیــا 
تولیــد واکســن را بــه بخــش خصوصــی 
خصولتــی  یــا  مردم نهــاد  بنیادهــای  و 
)خصوصی-دولتــی( واگــذار کنــد؟ چراکــه در 
ــراض  ــردن اغ ــل ک ــر داخ ــورت خط ــن ص ای
ــیب  ــه آس ــوداگری و در نتیج ــخصی، س ش
ــود دارد.  ــه وج ــه ســامت جامع ــاندن ب رس
ــود  ــت خ ــف اس ــت موظ ــه حکوم ــا این ک ی

ــود؟ ــن بش ــد واکس ــل تولی متکف
و سواالتی دیگر... . 

2- خریــد واکســن بــه جــای تولیــد آن کــه 
خــود از چنــد جنبــه حائــز اهمیــت اســت:

ــد واکســن  ــرای خری ــی، ب ــا از منظــر فقه آی
آیــا  دارد؟  وجــود  محدودیتــی  خارجــی، 

ارایــه پاســخ دقیقــی و درســت بــه ســواالت 
ــدارد. ــا ن ــن و مهــم آن، معن بنیادی

مقدمــه ســوم: یکــی از مســائل مهــم و 
ــی  ــامی، چگونگ ــه اس ــه در جامع ــا ب مبت
ــر اســت.  ــا بیماری هــای همه گی ــه ب مواجه
ــر ممکــن اســت  ــرا بیماری هــای همه گی زی
ــر  ــرض خط ــردم را در مع ــاد م ــامت آح س

ــرار بدهــد. ق
ــای  ــا بیماری ه ــه ب ــارم: مواجه ــه چه مقدم
بــا  گاه  و  پیش گیــری  بــا  گاه  واگیــردار 
ــوع  درمــان حاصــل می شــود. بنابرایــن دو ن
ــا بیمــاری وجــود دارد؛ پیــش از  مواجهــه ب

ــس از آن. ــاری و پ بیم

مقدمــه پنجــم: بــه ســه دلیــل، پیش گیــری 
مهم تــر از درمــان اســت:

و  بیمــاری  بــه  ابتــا  از  پیش گیــری   -۱
واکســینه کــردن جامعــه در مقابــل آن، 
ریســک و خطــر کمتــری دارد. چراکــه در 
صــورت ابتــا بــه بیمــاری و ســپس تــاش 
ــه در  ــی وجــود دارد ک ــان، خطرات ــرای درم ب
ــش از  ــاری پی ــردن بیم ــه کن ک ــرض ریش ف
ابتــا بــه آن، چنیــن خطراتــی وجــود نــدارد.
درمــان  از  کم هزینه تــر  پیش گیــری   -2

ــت. اس

3- پیشــگیری فایــده و کارایــی بیشــتری 
ــت.  ــی اس ــامت آن دایم ــن س دارد و تامی
بنابرایــن واکسیناســیون کــه یــک نــوع 
درمــان  بــر  می باشــد،  پیشــگیری  روش 

مقــدم اســت.
باتوجــه بــه مقدمــات فــوق درمی یابیــم 
ــه عنــوان تئــوری اداره جامعــه،  کــه فقــه ب
بایــد بــرای مســائل جامعــه از قبیــل کرونــا 
و  دقیــق  پاســخی  آن،  واکسیناســیون  و 

ــد. ــه بده ــه ارای جامع
گام دوم ایــن اســت کــه محــل دقیــق نــزاع 

فقـه تئـوری اداره جامعه اسـت 
نـه مجـرد علمـی کـه بـه بیـان 
احـکام حـال و حـرام مسـائلی 
محـدود بپـردازد و کاری به اداره 

جامعـه نداشـته باشـد.
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کافــی اســتفاده کنــد. همــان گونــه کــه 
پزشــکان و ســازمان بهداشــت جهانــی اعــام 
ــه معنــای عــدم  ــًا ب ــد، ســامت صرف کرده ان
بیمــاری نیســت. ممکــن اســت فــرد دچــار 
ــوع بیمــاری  نباشــد، امــا احســاس  هیــچ ن
ــه اســتفاده کامــل از جســم  این کــه قــادر ب

خویــش اســت، نداشــته باشــد. 
بنابرایــن »ســامت« یعنــی انســان احســاس 
کنــد، می توانــد از جســم خویــش اســتفاده 
کامــل را ببــرد و تــوان ایــن کار را نیــز 

داشــته باشــد.
ــه  ــت ک ــن معناس ــه ای ــی ب ــامت روح س
ــته  ــود داش ــود خ ــی در وج ــخص، آرامش ش
باشــد کــه احســاس کنــد، کارآیــی انســانیت 
نمی توانــد  او  جســمی   کارآیــی  را  وی 

ــد. ــته باش داش
در  مهــم  مــوارد  از  دیگــر  یکــی 
موضوع شناســی، خریــد واکســن و انتخــاب 
نــوع آن می باشــد. نــوع واکســن بســته 
بــه روش ســاخت آن اســت. در دنیــا چهــار 
ــا  ــن کرون ــاخت واکس ــی در س ــوی اصل الگ
شــامل »بــر پایــه ویــروس کامــل«، »بــر 
ــه ناقــل ویروســی«  ــه پروتئیــن«، »برپای پای
DNA/( نوکلوئیــک«  اســید  پایــه  »بــر  و 
RNA( وجــود دارد. در مــورد دو روش اول 
یعنــی روش »برپایــه ویــروس کامــل« و 
روش »برپایــه پروتئیــن« در مــورد عــوارض 
ــن  ــرا ای ــدارد، زی ــود ن ــی وج ــی، نگران جانب
ــتند.  ــر هس ــده و رایج ت ــه ش ــا تجرب روش ه
در مــورد روش ناقــل ویروســی نیــز از نظــر 
بــروز عــوارض جانبــی، نگرانــی جــدی وجــود 
نــدارد، امــا هنــوز در جمعیــت گســترده 
ــا  ــت. ام ــه اس ــرار نگرفت ــتفاده ق ــورد اس م

ــی روش نوکلوئیک اســید  ــارم یعن روش چه
)DNA/RNA( بــه لحــاظ فنــاوری جدیدتــر از 
بقیــه اســت و از ایــن جهــت ممکــن اســت 
دارای عــوارض ناشــناخته ای باشــد و بــه 
ــورد آن  ــی در م ــی های ــل نگران ــن دلی همی

وجــود دارد. ۱

خریــد،  تولیــد،  وضعیــت  بررســي  کرونــا؛  واکســن   -۱

ــران، کــد موضوعــي: 2۱0،  دسترســي و چالشــهای آن در ای

معاونــت   ،۱399 بهمن مــاه   ،۱۷3۸2 مسلســل:  شــماره 

مطالعــات  دفتــر:  فرهنگــي،  اجتماعــي   پژوهشــهای 

ــه  ــدازه ای ک ــه ان ــت ب ــًا می بایس ــا صرف و ی
نیــاز واکســن کشــور، توســط تولیــد داخلــی، 
تأمیــن نمی شــود، واکســن خارجــی وارد 

کــرد؟
مختلــف  جنبه هــای  بررســی  از  پــس   
ــن، الزم  ــد واکس ــا خری ــد و ی ــئله تولی مس
اســت بــه مســئله توزیــع آن پرداختــه شــود.

اولویت های توزیع واکسن

افــراد،  اجتماعــی  و  دینــی  آیــا جایــگاه 
ــد موجــب تقــدم آن هــا در دریافــت  می توان
ــران  ــمندان، رهب ــا دانش ــد؟ آی ــن باش واکس
دینــی، رجــال سیاســی و... کــه نســبت 
ــاس تری  ــگاه حس ــردم، از جای ــاد م ــه آح ب
ــر  ــه خط ــتند و ب ــوردار هس ــه برخ در جامع
اســت  ممکــن  آنــان  ســامت  افتــادن 
ــت  ــردد، در دریاف ــام گ ــال نظ ــب اخت موج
واکســن اولویــت دارنــد؟ بــه عنــوان مثال در 
بحــث ترتــب، اجتمــاع امــر و نهــی و تزاحــم 

در مــورد دو نفــری کــه در حــال غــرق شــدن 
هســتند کــه یکــی از آنــان امــام و دیگــری 
ــن بحــث مطــرح  ــادی اســت، ای انســانی ع
ــف در نجــات جــان یکــی از  شــده کــه مکل
آنــان مخیــر اســت یــا بایــد امــام را نجــات 
بدهــد. امــا در مــورد واکســن کرونــا، صرفــًا 
ــه  ــراد، ماحظ ــمی در اف ــر جس ــزان خط می

شــده اســت.
آیــا افــراد مهــدور الدم)بنــا بــه هــر دلیلــی( 
ــه  ــادی ک ــی و اقتص ــن اجتماع ــا مجرمی ی
ــد  ــه جامعــه نیــز آســیب هایی وارد کرده ان ب
و از ســویی از نظــر ســامت جســمانی، 
محســوب  آســیب پذیر  افــراد  دســته  در 
ــیب پذیری، در  ــه آس ــه ماحظ ــوند، ب می ش
ــد  ــرار می گیرن ــن ق ــت واکس ــت دریاف اولوی
ــب  ــه مرتک ــی ک ــه جرم های ــه ب ــا باتوج و ی
ســلب  آنــان  از  اولویــت  ایــن  شــده اند، 

ــد؟  ــد ش خواه

موضوع شناسی مسئله

ــرای موضوع شناســی، الزم اســت در مــورد  ب
چنــد اصطــاح دخیــل در بحــث، توضیحــی 

داده شــود.
۱- دوگانــه: در فقــه دو نــوع »دوگانــه« وجود 
دارد. دوگانــه یعنــی آن دو چیــزی کــه قابــل 

جمــع بــا یکدیگــر نباشــند. گاهــی نیــز ایــن 
ــه  ــه ب ــت ک ــال اس ــام امتث ــه در مق دوگان
ــن  ــی ای ــود. گاه ــه می ش ــم« گفت آن »تزاح
ــه آن  ــه ب ــل اســت ک ــام جع ــه در مق دوگان
»تعــارض« گفتــه می شــود. تعــارض نیــز بــر 

دو گونــه اســت:
ــارض  ــه تع ــی ک ــدوی: در صورت ــارض ب تع
متعارضیــن بــا جمــع عرفــی حــل می گــردد.
ــارض  ــه تع ــی ک ــتقر: در صورت ــارض مس تع
متعارضیــن، قابــل جمــع نباشــد و نیــاز 
در  کنیــم.  رجــوع  مرجحــات  بــه  باشــد 
ــر  ــت ب ــز می بایس ــح نی ــد مرج ــورت فق ص

ــرد. ــل ک ــد عم ــق قواع طب
حــال بایــد معیــن شــود دوگانــه مــورد بحث 
در مانحن فیــه، از قبیــل تعــارض و یــا از 
ــارض  ــورت تع ــت. در ص ــم اس ــل تزاح قبی
مطابــق دو قســم فــوق عمــل می شــود. امــا 
در صــورت تزاحــم، بدیــن جهــت کــه مکلــف 
در مقــام امتثــال اســت، آن طرفــی کــه 
منــاط قوی تــر و اهمیــت بیشــتری دارد، 

ــردد. ــدم گ ــت مق می بایس
بــه  باتوجــه  کرونــا،  واکســن  مــورد  در   
ــی  ــن داخل ــد واکس ــویی تولی ــه از س این ک
ــوی  ــت و از س ــن نیس ــدت ممک در کوتاه م
ــت  ــن اس ــز ممک ــن نی ــر واردات واکس دیگ
آســیب هایی در پــی داشــته باشــد، بنابرایــن 
دوگانــه مانحن فیــه در مقــام عمــل و از 

ــم اســت. ــل تزاح قبی
2- ســامت: در اســام، ســامت بر دو قســم 
جســمی و روحــی اســت. ســامت جســمی 
ــد از  ــد می توان ــی شــخص احســاس  کن یعن
ــو  ــه نح ــش ب ــوارح خوی ــا و ج ــام اعض تم

در مـورد واکسـن کرونـا، باتوجه 
تولیـد  سـویی  از  این کـه  بـه 
واکسـن داخلـی در کوتاه مـدت 
ممکـن نیسـت و از سـوی دیگر 
ممکـن  نیـز  واکسـن  واردات 
پـی  در  آسـیب هایی  اسـت 
داشـته باشـد، بنابرایـن دوگانـه 
مانحن فیـه در مقـام عمـل و از 

اسـت. تزاحـم  قبیـل 
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اســت؟ مقبولــی  پیش فرض هــای 
پیش فرض هــای مقبــول در ایــن مبحــث، 
می توانــد از چهــار جهــت، بــه نحــو ترتبــی، 

تعییــن و تبییــن گــردد: 
1- تعییــن نــوع برخــورد شــریعت اســامی 
بــا دوگانه هــا؛ یعنــی شــریعت اســامی 
چگونــه بــا دوگانه هایــی کــه در حیــات 
فــردی و اجتماعــی پیــش می آیــد، برخــورد 
می کنــد؟ بــرای فهــم ایــن مطلــب، الزم 

ــردد؛ ــان گ ــه بی اســت ســه مقدم
- شــریعت اســامی خــود را بــه عنــوان یــک 
ــی  ــریع، معرف ــام تش ــع در مق ــوری جام تئ
در  زیــادی  روایاتــی  و  آیــات  می کنــد. 
ــی  ــود مدع ــه خ ــود دارد ک ــه وج ــن زمین ای
ایــن اســت کــه شــریعت در همــه مســائل 
زندگــی، ســخنی تــازه و برنامــه ای کاربــردی 

دارد. 
در  اســامی  شــریعت  ادعــای  ایــن   -
ــود.  ــور می ش ــز متبل ــامی نی ــت اس حکوم

زیــرا شــریعت اســامی، جامــع بــوده، در 
نتیجــه حکومــت مبتنــی بــر ایــن شــریعت 

چهــار الگــوی فــوق از دو جهــت بــا یکدیگــر 
ــزان  ــت می ــی از جه ــتند؛ یک ــاوت هس متف
ــی  ــت کارآی ــری از جه ــی و دیگ ایمنی بخش
و گاه ممکــن اســت ایــن دو جهــت، نســبت 
ــاس  ــر اس ــده ب ــد ش ــن های تولی ــه واکس ب
ــا یکدیگــر  روش هــای مختلــف، در تقابــل ب
واقــع گــردد. بــه عنــوان مثــال ممکن اســت 
واکســنی کــه ایمنی بخشــی بیشــتری دارد، 
کارآیــی کمتــری داشــته باشــد و بالعکــس. 
ایــن دوگانــه نیــز بایــد بــرای خریــد واکســن 

مــد نظــر واقــع شــود. 
مســئله ضمــان نیــز از دیگــر مــواردی اســت 
کــه در دوگانــه ایمنی بخشــی و کارآیــی، 

بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد.

اجتماعي.

https://rc.majlis.ir/fa/report?department=dept_(

)social

در  واکســن  تولیــد  تاثیرگــذاری 
توان ملی

تولیــد واکســن ملــی بــه جهــات گوناگونــی 
می توانــد در تــوان ملــی موثــر باشــد، از 

ــه: جمل
۱- تقویت دانش و فناوری بومی. 

2- ارزآوری، رونــق تولیــد، اشــتغال و بــه 

ــور.  ــاد کش ــه اقتص ــک ب ــی کم ــور کل ط
3- افزایــش قــدرت سیاســی و اعتبارافزایــی 

ــه کشــور در عرصــه بین المللــی  ب
بعــدی،  گام  موضوع شناســی،  از  پــس 
تعییــن فرآینــد اســتنباط فقهــی اســت. 
ــه  ــا چ ــه ب ــود ک ــخص ش ــد مش ــی بای یعن
نظریــه  فقهــی مــورد بحــث، مبتنــی بــر چــه 

اقتضـای جامعیـت ایـن اسـت 
کـه در حـد امکان، جلـوی ایجاد 

دوگانـه را بگیـرد.
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حضــرات، حــق تصــرف در امــوال و نفــوس 
ــد. دارن

بنابرایــن از ســویی حکومــت دینــی موظــف 
ــح جامعــه اســامی  اســت اهــداف و مصال
ــه ســامت آحــاد مــردم را ماحظــه  از جمل
و بــرای نیــل بــه آن، برنامه ریــزی و حرکــت 
کنــد، از ســوی دیگــر، مــردم نیــز موظــف بــه 
تبعیــت از دســتورالعمل های ابــاغ شــده 
ــر  ــی ب ــت دین ــق حکوم ــن ح ــتند و ای هس
ــه  ــس از این ک ــذا پ ــت. ل ــردم اس ــردن م گ
را  اســامی  جامعــه  صــاح  حاکمیــت، 
بررســی و قوانینــی را ابــاغ کــرد، ایــن 
قوانیــن هــر آن چــه باشــد، آحــاد مــردم 
ــع  ــتند و مناف ــت آن هس ــه رعای ــف ب موظ
شــخصی افــراد، هرگــز در آن دخیــل نیســت. 
3- اهــداف و مصالــح جامعــه اســامی، 
دارای مراتبــی اســت. مســتفاد از آیــات، 
روایــات و ادلــه شــرعیه ایــن اســت کــه در 
ــی، موظــف  ــه نخســت، حکومــت دین مرحل
بــه حفــظ کیــان اســام اســت و هرگــز نباید 
اجــازه بدهــد کــه اصــل و کیــان اســام در 
معــرض خطــر واقــع شــود. گام بعــدی، 
حفــظ و تقویــت نظــام اســامی و توحیــدی 
برآمــده از اســام اســت.۶ گام ســوم، حفــظ 
جامعــه توحیــدی اســت، چراکــه نظــام 
ــا  ــدی، معن ــه توحی ــدون جامع ــدی ب توحی

ــران  ــور پیش ــدی، موت ــه توحی ــدارد. جامع ن
نظــام توحیــدی اســت. مرتبــه چهــارم، 

اهــّم  از  اســامى  نظــام جمهــورى  ۶- مســئله حفــظ 

ــه آن  ــز ب ــچ چی ــه هی ــى و شــرعى اســت ک ــات عقل واجب

.)۱۵3 ص  ج ۱9  امــام  نمى کند)صحیفــه  مزاحمــت 

ــى  ــٍة ِإَذا َقَض ــٍن َو اَل ُمْؤِمَن ــا َکاَن ِلُمْؤِم »َو َم
ــَرُة  ــُه َو َرُســوُلُه َأْمــرًا َأْن َیُکــوَن َلُهــُم اْلِخَی اللَّ

ــْم«2  ــْن َأْمرِِه ِم
ِبیُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنیَن ِمْن َأْنُفِسِهْم«3 »النَّ

الَِّذیــَن  َو  َرُســوُلُه  َو  اللَّــُه  ُکــُم  َوِلیُّ َمــا  »ِإنَّ
آَمُنــوا«4

َهــا الَِّذیــَن آَمُنــوا َأِطیُعــوا اللَّــَه  و »َیــا َأیُّ
ــْم«۵  ــرِ ِمنُک ْم ــی اأْلَ ــوَل َوُأوِل ُس ــوا الرَّ َوَأِطیُع
ــه آیــه فــوق درخــور  نکتــه ای کــه نســبت ب
ــرِ  ْم ــی اأْلَ ــت که»ُأوِل ــن اس ــت ای ــه اس توج
ِمنُکــْم« بــه عنــوان شــخصیت حقوقــی ذکــر 
شــده اســت، بنابرایــن روشــن می شــود 
جایــگاه پیامبــر و اولــی االمــر، یــک جایــگاه 
حقوقــی دارد کــه دارای رســالتی اســت و 
همــگان در تحقــق اهــداف ایــن رســالت 
همراهــی  لــذا  هســتند.  مکلــف  بــزرگ 
ــه باشــد و یــا  ــه باالصال ــی چ و یــاری ول

اســت.  تکلیــف ضــروری  یــک  بالنیابــه 
والیــت مطلقــه فقیــه نیــز از همیــن آیــات 
ــه  ــه ک ــس همان گون ــردد، پ ــتنباط می گ اس
پیامبــر و ائمــه اطهــار در زمــان حضــور حــق 
ــتند، در  ــوس داش ــوال و ونف ــرف در ام تص
عصــر غیبــت نیــز فقهــا بــه عنــوان نــواب آن 

2- احزاب/3۶

3- احزاب/۶

4- مائده/۵۵

۵- نساء/۵9

دینـی  حکومـت  سـویی  از 
موظـف اسـت اهـداف و مصالح 
جملـه  از  اسـامی  جامعـه 
سـامت آحـاد مـردم را ماحظه 
و بـرای نیـل بـه آن، برنامه ریزی 
و حرکـت کنـد، از سـوی دیگـر، 
مـردم نیـز موظـف بـه تبعیت از 
شـده  ابـاغ  دسـتورالعمل های 

هسـتند

نیــز جامــع می باشــد. 
- اقتضــای جامعیــت ایــن اســت کــه در حــد 
ــرد.  ــه را بگی ــاد دوگان ــوی ایج ــکان، جل ام
یعنــی میــان دنیــا و آخــرت، جســم و روح، 
مــاده و معنــا، معنویــت و رفــاه، عقانیــت 
دیگــر  و  پیشــرفت  و  عدالــت  تعبــد،  و 
در  همچنــان  بشــریت  کــه  دوگانه هایــی 
برقــراری جمــع میــان آن هــا ناتــوان مانــده، 
ــرده و از  ــرار ک ــع برق شــریعت اســامی جم

ــرده اســت.  ــری ک ــه جلوگی ــاد دوگان ایج
2- حکومــت در برابــر ســامت جامعــه، 
عبارتــی  بــه  دارد.  تکلیفــی  و  حــق 
و  مطالبه گــری  حــق  هــم  حکومــت 
اســام  دارد.  پاســخ گویی  وظیفــه  هــم 
از ســویی حکومــت را مکلــف بــه حفــظ 
ــردم  ــر م ــوی دیگ ــه و از س ــامت جامع س
را موظــف بــه قانون مــداری و تبعیــت از 
ــن  ــد. ای ــامی می دان ــت اس ــن حکوم قوانی
ــه  ــت ک ــف اس ــق و تکلی ــل ح ــان تقاب هم
ــه  ــی این گون ــی در عبارت ــن عل امیرالمومنی
ــاُس ِإنَّ ِلــي َعَلْيُكــْم  َهــا َالنَّ فرمودنــد: »َأيُّ
ــی در ازای  «۱. یعن ــقٌّ ــيَّ َح ــْم َعَل ــًا َو َلُك َحّق
هــر حقــی، تکلیفــی و در ازای هــر تکلیفــی، 
حقــی وجــود دارد. مــردم نیــز مطابــق آیــات 
شــریفه قــرآن کریــم، مکلــف بــه اطاعــت از 

قوانیــن حکومــت اســامی هســتند؛

۱- نهج الباغه، خطبه34.
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حفــظ یکایــک افــرادی اســت کــه در جامعــه 
توحیــدی زندگــی می کننــد. 

4- اســام در مقــام تزاحــم میــان ایــن  
مصالــح و اهــداف، بــر اســاس قاعــده عقلــی 
ــز  ــرعی نی ــد ش ــه تایی ــم« ک ــم فااله »االه
دارد، بــر طبــق مراتــب فــوق عمــل می کنــد 
و هــر مصلحتــی کــه دارای منــاط قوی تــری 

ــرد. ــرار می گی ــت ق ــد، در اولوی باش

ــر  ــه از منظ ــی نظری ــن اجمال تبیی
فقهی 

ایــن مبحــث در دو بخــش قابــل طــرح 
ــام  ــه اس ــن ک ــت ای ــش نخس ــت. بخ اس
و شــریعت اســامی تــا حــد ممکــن، از 
ــت  ــامت و تقوی ــان س ــه می ــاد دوگان ایج
تــوان داخلــی، جلوگیــری کــرده و یــا شــدت 

آن را کاهــش می دهــد. بخــش دوم ایــن 
ــر اســاس  ــه، ب کــه در صــورت ایجــاد دوگان
اولویت هــای چهارگانــه  مذکــور، بــه حــل 

منطقــی مســأله می پــردازد.

ــاد  ــری از ایج ــیگ جلوگ ــت؛ چگون ــه نخس مرحل
دواگنــه و یــا حــل آن توســط رشیعــت اســالمی 

فقــه بــه عنــوان تئــوری اداره جامعــه، بــرای 
همــه افعــال، احــکام و دیــدگاه هایــی دارد. 
در ایــن مبحــث، جهــت پیشــگیری از ایجــاد 
دوگانه)تزاحــم(، ســه برنامــه اساســی در 
شــریعت اســامی مــورد توجــه قــرار گرفتــه 

اســت:
ترغیــب بــه علم آمــوزی، پیشــرفت و اقتــدار؛ 
ــی  ــت دین ــه و حکوم ــامی، جامع ــه اس فق
ــر دشــمنان امــر  ــه تقویــت خــود در براب را ب
ــن  ــق ای ــورت تحق ــذا در ص ــت، ل ــرده اس ک
ــه میــان تقویــت  امــر، از شــکل گیری دوگان
ــه از  ــامت جامع ــظ س ــل و حف ــوان داخ ت
ــد واکســن خارجــی، جلوگیــری  ــق خری طری
بــه عمــل می آیــد. قــرآن کریــم می فرمایــد: 
ٍة«۱  ــوَّ ــْن ُق ــَتَطْعُتْم ِم ــا اْس ــْم َم وا َلُه ــدُّ »َو َأِع
اعــداد قدرتــی کــه در ایــن آیــه شــریفه بیــان 

۱- انفال/۶0

ــًا  ــوده و صرف ــق ب ــورت مطل ــه ص ــده، ب ش
منــوط بــه قــدرت نظامــی نیســت. بنابرایــن 
قــوت اقتصــادی، علمــی و... را نیــز شــامل 
می شــود. »مــا« در »مــا اْســَتَطْعُتْم ِمــْن 
ــن  ــر ای ــوده و دال ب ــام ب ــول ع ٍة« موص ــوَّ ُق
اســت کــه مســلمین هــر آن چــه می تواننــد، 
ــه کار  ــود ب ــه خ ــت جامع ــرای تقوی ــد ب بای
ــا روایاتــی  ــد. در دیــن مبیــن اســام ب بندن
همچــون »العلــُم ســلطاٌن«2 بــه علم آمــوزی 
ــاره  ــم درب ــرآن کری ــت. ق ــرده اس ــب ک ترغی

2- ابــن أبــي الحديــد، عبــد الحميــد بــن هبــة اهلل، شــرح 

نهــج الباغــة البــن أبــي الحديــد - قــم، چــاپ اول، ۱404ق، 

ج 20، ص3۱9.

جامعـه  مصالـح  و  اهـداف 
اسـامی، دارای مراتبـی اسـت.
حکومـت  نخسـت،  مرحلـه  در 

دینـی، موظـف بـه حفـظ کیـان 
اسـت.  اسـام 

اداره  تئـوری  عنـوان  بـه  فقـه 
افعـال،  همـه  بـرای  جامعـه، 
احـکام و دیدگاه هایـی دارد. در 
ایـن مبحـث، جهـت پیشـگیری 
سـه  دوگانه)تزاحـم(،  ایجـاد  از 
شـریعت  در  اساسـی  برنامـه 
اسـامی مـورد توجه قـرار گرفته 

اسـت
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پاکیزگــی خــاص را شــرط صحــت آن هــا 
ــًا طهــارت از خبــث و  ــرار داده اســت؛ مث ق
ــارت از  ــاز و  طه ــت نم ــرط صح ــدث، ش ح
ــرار  ــج ق ــه روزه و ح ــرط ورود ب ــت، ش جناب
داده شــده اســت. هــر مســلمان روزی پنــج 
ــرد،  ــو می گی ــد و وض ــاز می خوان ــده نم وع
ــن باعــث جســم  ــق روایتــی از پیغمبرای طب
و روح انســان اســت و هیــچ نــوع آلودگــی 
ــات  ــه در روای ــذارد.۵ دوم آن ک ــی نمی گ باق
ــل  ــتی از قبی ــائل بهداش ــت مس ــرای رعای ب
ــاه  ــو ، کوت ــردن م ــاه ک ــواک زدن، کوت مس
کــردن شــارب و... پاداش هــای بســیاری 
ذکــر شــده اســت.۶ ســوم آن کــه در اســام، 
وظیفــه ای  پاکیزگــی،  و  نظافــت  رعایــت 
ــر  ــت. پیغمب ــده اس ــمرده ش ــی برش همگان
خــدا حضــرت محمــد مصطفــی )ص( در 
َمــا  ِبــُكلِّ  ُفــوا  َتَنظَّ فرموده انــد:  روایتــی 
اْســَتَطْعُتْم، َفــِإنَّ الّلــَه َتعالــي َبَنــي ااْلْســاَم 
ــَة ِإالَّ ُكلُّ  ــَل الَجنَّ ــن َيدُخ ــِة َو َل ظاَف ــي النَّ َعَل
ــد،  ــه می توانی ــزاری ک ــر اب ــا ه ــٍف۷. ب َنِظي
ــرا  ــد، زی ــی، پاســداری کنی ــت و پاک از نظاف
ــت  ــی اس ــت و پاک ــر نظاف ــام ب ــان اس بنی
آفریــده  نظیــف  فــرد  بــرای  بهشــت  و 
ــز  ــان کــه خــدای متعــال نی شده اســت. چن
َو  ِبيــَن  وَّ ٱلتَّ ُيِحــبُّ  ٱللَّــَه  »ِإنَّ  می فرمایــد: 

۵- َقــاَل َرُســوُل اللَّــِه ص َلــْو َكاَن َعَلــى َبــاِب َداِر َأَحِدُكــْم َنَهٌر 

ــى  اٍت َأ َكاَن َيْبَق ــرَّ ــَس َم ــُه َخْم ــْوٍم ِمْن ــي ُكلِّ َي ــَل ِف َفاْغَتَس

ــَل  ــِإنَّ َمَث ــاَل َف ــا اَل َق ــيْ ٌء ُقْلَن َرِن َش ــدَّ ــَن ال ــِدِه ِم ــي َجَس ِف

ــَرْت َمــا  ــَاِة َكَمَثــِل َنَهــرِ اْلَجــاِري ُكلََّمــا َصلَّــى َصــَاًة َكفَّ الصَّ

ُنوِب)وســائل الشــيعة، ج 4، ص۱2(. ــَن الذُّ ــا ِم َبْيَنُهَم

ــَواكِ ، ج ۵، ص: ۷4،  ۶- كافــي )ط - دار الحديــث(، َبــاُب السِّ

ــوار، ج ۷۶: ۱۱0، ۱20، ۱23، ۱2۵،  ــی، بحاراالن ــه مجلس عام

و دیگــر کتــب.

۷- الجامع الصغير، ج۱، ص۵۱۷

از پادشــاه های هــم عصــر رســول خــدا، 
وقتــی خدمــت ایشــان رســید، یــازده چیــز از 
جملــه یــک طبیــب، بــه پیامبــر هدیــه داد، 
رســول خــدا همــه هدایــا را قبــول فرمودنــد، 
ــد: او را  ــد و فرمودن ــب را نپذیرفتن ــا طبی ام
ــی هســتیم  ــا قوم ــردان، م ــش بازگ ــه اهل ب
کــه تــا گرســنه نشــویم، غذایــی نمــی 
ــم،  ــذا می خوری ــه غ ــی ک ــم و هنگام خوری
دســت  می کشــیم]لذا  ســیری،  از  قبــل 
بیمــار نمی شــویم و نیــازی بــه طبیــب 
نداریــم[. مطابــق ایــن فرمایــش رســول 
خــدا، روایتــی نیــز از امیرالمؤمنیــن وجــود 
ــي ِبَقاِئِلُكــْم  دارد کــه می فرماینــد: »َو َكَأنِّ
َيُقــوُل ِإَذا َكاَن َهــَذا ُقــوُت ِاْبــِن َأِبــي َطاِلــٍب 
ــَراِن  ْق ــاِل َاأْلَ ْعــُف َعــْن ِقَت ــِه َالضَّ ــْد َقَعــَد ِب َفَق
ــَة  يَّ ــَجَرَة َاْلَبرِّ ــْجَعاِن َأاَل َو ِإنَّ َالشَّ َو ُمَناَزَلــِة َالشُّ
َواِتــَع َاْلَخِضــَرَة َأَرقُّ ُجُلــودًا  َأْصَلــُب ُعــودًا َو َالرَّ
ــُأ  ــودًا َو َأْبَط ــَوى َوُق ــَة َأْق ــاِت َاْلِعْذَي اِبَت َو َالنَّ

ــودًا«4. ُخُم
دلیــل  را  خــود  انــدک  خــوراک  ایشــان 
ــه  ــمرده  و ب ــش برش ــاالی خوی ــت ب مقاوم
ــم  ــک و ک ــان خش ــتر درخت ــت بیش مقاوم
توصیــه  فرمودنــد.  تشــبیه  بیابانــی  آب 
دیگــری کــه جهــت افزایــش تــوان جســمی، 
ــاری  ــر بیم ــر ب ــان شــده، صب ــات بی در روای
ــه بیمــاری  ــی انســان در مواجه اســت. یعن
ــورزد و  هــای مختلــف، اندکــی شــکیبایی ب
ــد.  ــرف دارو نکن ــه مص ــدام ب ــه اق بافاصل
از  یکــی  کــه  شــده  ثابــت  نیــز  امــروزه 
ــا بیماری هــا،  ــه ب بهتریــن روش هــای مقابل
ــا آن هــا  ــدن ب رویارویــی سیســتم ایمنــی ب
گلبول هــای  توســط  آنتــی ژن  ســاخت  و 

ــت. ــون اس ــفید خ س

توجــه  مــورد  کــه  برنامــه ای  ســومین 
بهداشــت  رعایــت  گرفتــه،  قــرار  اســام 
ــی اســت. نخســت  ــت عموم ــردی و نظاف ف
ــت  ــه نظاف ــر این ک ــاوه ب ــام، ع ــه اس آن ک
ــادات  ــن عب ــوان قری ــه عن ــی را ب و پاکیزگ
ــی  ــادات، نوع ــی عب ــرده، در برخ ــی ک معرف

إذا أكلنــا ال نشــبع«الميانجي، مكاتيــب الرســول)ص(، ج ،2، 

ص424-42۶. مــراد از بعــض، حلبــی و دحــان اســت؛ 

ــان، ج3، ص۷2. ــة، ج3، ص2۸3 و دح الحلبي

4- نهج الباغه، نامه4۵، ص4۱۸.

ــِذی َأرَســَل  دیــن اســام می فرمایــد: »ُهــَو ٱلَّ
َرُســوَلُهۥ ِبٱلُهــَدی َو ِديــِن ٱلَحــقِّ ِلُيظِهــَرُهۥ 
ــرُِكوَن«۱،  ــرَِه ٱلُمش ــِهۦ َو َلوَك ــِن ُكلِّ ي ــی ٱلدِّ َعَل
ــالتی  ــام رس ــرای اس ــم ب ــرآن کری ــی ق یعن
ایــن  جهانــی تعریــف فرمــوده و الزمــه 
ــت و  ــه اس ــه جانب ــدرت هم ــاد ق ــر، ایج ام
در صــورت تحقــق ایــن مهــم، هیچــگاه 
ــل و  ــوان داخ ــت ت ــان تقوی ــه ای می دوگان
ــار، ایجــاد  ــه واســطه کف رفــع احتیاجــات ب
ــوان مثــال در تزاحــم  ــه عن نخواهــد شــد. ب
حفــظ  و  داخــل  تــوان  تقویــت  میــان 
ســامت جامعــه اســامی بــه واســطه خرید 
واکســن خارجــی، اگــر حکومــت دینــی بــه 
توانــی رســیده باشــد کــه نخســتین کشــور 
ــه   ــده واکســن باشــد، عمــًا دوگان تولیدکنن

ــد. ــد ش ــاد نخواه ــور ایج مذک
جهــت  افــراد،  جســمی  تــوان  تقویــت 
از  جلوگیــری  و  آنــان  ســامت  حفــظ 
ــال  ــوان مث ــه عن ــی؛ ب آســیب هــای احتمال
ــش  ــه در افزای ــرعی ک ــف ش ــی از تکالی یک
مقاومــت بــدن در برابــر بیماری هــا نیــز 
بــر  اســت.  روزه داری  می باشــد،  موثــر 
اســاس تحقیقــات بســیاری از دانشــمندان، 
روزه داری، موجــب تقویــت سیســتم ایمنــی 
بــدن و ترشــح ایمونوگلوبیــن مخاطی شــده، 
در نتیجــه، ایــن هورمــون موجــب قــوی 
شــدن سیســتم ایمنــی بــدن می گــردد.2 
عــاوه بــر ایــن اســام دربــاره مدیریــت 
تغذیــه، توصیه هایــی دارد، مثــل توصیــه 
بــه پرهیــز از پرخــوری و غــذا خــوردن قبــل 
از گرســنگی، دســت کشــیدن از غــذا قبــل از 
ســیر شــدن، خــوردن یــا نخــوردن برخــی از 
غذاهــا و...،3 کمــا این کــه »مقوقــس« یکــی 

۱- صف/9 و توبه/33

ــر سیســتم  ــرات روزه ب ــر، )۱3۸0(، اث ــی اکب ــی، عل 2 والیت

ایمنــی، مجلــه غــدد درون ریــز و متابولیســم ایــران، 

و  داری  روزه  کنگــره  مقــاالت  خاصــه  نامــه  3)ویــژه 

https://www.sid.ir/fa/journal/  .۶۵-۶۵ ســامت(، 

3۱۵29=ViewPaper.aspx?id

ــه(: و  ــه و آل ــى اهلل علي ــى النبي)صل ــك إل ــا المل 3- هداي

قــال بعــض: إنــه أرســل مــع الهدايــا طبيبــا يــداوي مــرض 

ــه(:«  ــه و آل ــى اهلل علي ــي )صل ــه النب ــال ل ــلمين فق المس

ــوع، و  ــى نج ــأكل حت ــوم ال ن ــا ق ــك، فإن ــى أهل ــع إل ارج

خریـد  کنونـی،  زمـان  در  اگـر 
واکسـن خارجـی موجب تسـلط 
کفار)اعم از سیاسـی، اقتصادی، 
نظامی و...( بر مسـلمین بشـود، 
احتمالـی  خطـرات  علی رغـم 
بیماری، خرید واکسـن از کشـور 

متخاصـم جایـز نیسـت.
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بــر  آنــان  تســلط  موجــب  متخاصــم، 
ــورد  ــامی م ــام اس ــد و نظ ــلمین نباش مس
ــد  ــئله خری ــرای مس ــرد، ب ــرار نگی ــیب ق آس
واکســن، بایــد اولویــت ســوم بررســی شــود. 
اگــر خریــد واکســن خارجــی، موجــب حفــظ 
حــان مســلمانان باشــد و آســیب جــدی 
بهداشــتی، امنیتــی، اقتصــادی و... بــه آنــان 

وارد نکنــد، حفــظ جــان آنــان اولویــت دارد 
و می بایســت چنیــن واکســنی تهیــه شــود. 

ــرا؛ زی
می کنــد  کــه  مســتقا حکــم  عقــل  اواًل 
انســان بایــد از جــان خویــش محفاظــت 
کنــد و بــر طبــق قاعــده مازمــه میــان حکــم 
عقــل و حکــم شــرع، شــارع نیــز ایــن حکــم 
را تأییــد فرمــوده و شــرعیت پیــدا می کنــد.
بقــره  ســوره   ۱9۵ شــریفه  آیــه  ثانیــًا 
ــِه َو اَل  می فرمایــد: »َو َأْنِفُقــوا ِفــی َســِبیِل اللَّ
ْهُلَکــِة« یعنــی انفــاق  ُتْلُقــوا ِبَأْیِدیُکــْم ِإَلــى التَّ
و هزینــه کــردن، اشــکال نــدارد، امــا انســان 
ــد خویــش در معــرض  ــا دســت خــود نبای ب
هــاک قــرار دهــد. بنابرایــن اگــر امــر دائــر 
ــظ  ــود، حف ــاق و هاکــت جــان ب ــان انف می
جــان و رهایــی از هاکــت مقــدم و ضــروری 

اســت.

باوجــود خطــر بیمــاری وبا)کــه مشــابه 
ــت(،  ــنده اس ــر و کش ــا، واگی ــاری کرون بیم
بــه دلیــل مصلحــت باالتــر کــه حفــظ نظــام 
اســامی و عــدم تســلط کفــار بــر مســلمین 
اســت، رســول خــدا فــرار از بیمــاری را نهــی 

ــد. فرمودن
خریــد  کنونــی،  زمــان  در  اگــر  بنابرایــن 

واکســن خارجــی موجــب تســلط کفار)اعــم 
از سیاســی، اقتصــادی، نظامــی و...( بــر 
خطــرات  علی رغــم  بشــود،  مســلمین 
از  واکســن  خریــد  بیمــاری،  احتمالــی 
ــه  ــرا ک ــت، چ ــز نیس ــم جای ــور متخاص کش
بیشــتری  آســیب های  خریــدی،  چنیــن 
ــراه دارد.  ــه هم ــلمین ب ــه مس ــرای جامع ب
بــه عنــوان مثــال ممکــن اســت خریــد 
واکســن خارجــی، موجــب اشــراف دشــمنان 
ــات بیولوژیکــی جامعــه اســامی  ــر اطاع ب
شــده و آنــان دســت بــه حمــات و ترورهای 
بیولوژیکــی علیــه مســلمانان بزننــد، چنــان 
ــط  ــز توس ــی نی ــن حمات ــابقه چنی ــه س ک

دشــمنان وجــود دارد. 
 حــال اگــر خریــد واکســن از کشــورهای 

ق، ص2۵4(.

رِيــَن«۱. ُيِحــبُّ ٱلُمَتَطهِّ
بنابرایــن اســام دســتورات و آدابــی را جعل 
ــت  ــان تقوی ــگاه می ــه هیچ ــت ک ــرده اس ک
ــظ ســامت  ــی مســلمین و حف ــوان داخل ت

ــان، تزاحمــی پیــش نیایــد. آن

مرحله دوم؛ راه حل فقه برای رفع تزاحم

حــال اگــر بنــا بــه هــر دلیلــی، چنیــن 
مقــدس،  شــارع  شــد،  ایجــاد  تزاحمــی 
بــر  کــه  فرمــوده  بیــان  را  اولویت هایــی 
ــه را برطــرف  ــوان ای دوگان اســاس آن می ت

نمــود.
همــان گونــه ســابقًا ذکــر شــد مطابــق آیــات 
و رروایــات، اولویــت نخســت، حفــظ کیــان 
اســام و ســپس حفــظ نظــام اســامی 
اســت. بنابرایــن هــر آن چــه نظــام اســامی 
را مــورد تهدیــد قــرار  داده و امــکان ســیطره 
فراهــم  اســامی  جامعــه  بــر  را  کفــار 
 می کنــد، بایــد در برابــر آن ایســتادگی کــرد. 
روایتــی از رســول خــدا نقــل شــده اســت کــه 
ــد  ــون همانن ــرار از طاع ــد: ف ــان فرمودن ایش
ــده ای از  ــت. ع ــرام[ اس ــگ]و ح ــرار از جن ف
ــر  ــا پیامب ــیدند: »آی ــام پرس ــام علیه الس ام
خــدا چنیــن فرموده انــد؟« حضــرت )ص( 
ــد: »آری، امــا ایــن فرمایــش رســول  فرمودن
بــود  مــورد گروهــی مرزنشــین  در  خــدا 
ــرک  ــد و ت ــر بودن ــاد کف ــی ب ــه در نزدیک ک
منطقــه توســط آنــان، موجــب تســلط کفــار 
بــر مســملین می شــد«2. بــر همیــن اســاس، 

۱- بقره/222

ــِد  ــِن اْلَوِلي ــَد ْب ــِن َأْحَم ــِن ْب ــُن اْلَحَس ــُد ْب ــا ُمَحمَّ َثَن 2- َحدَّ

ــاُر  فَّ ــُد ْبــُن اْلَحَســِن الصَّ َثَنــا ُمَحمَّ ــُه َعْنــُه َقــاَل َحدَّ َرِضــَي اللَّ

ــٍد َعــْن َأِبيــِه َعــْن َفَضاَلــَة َعــْن َأَبــاٍن  َعــْن َأْحَمــَد ْبــِن ُمَحمَّ

ــِن  ــِن ع َع ــا اْلَحَس ــا َأَب ــُض َأْصَحاِبَن ــَأَل َبْع ــاَل: َس ــرِ َق ْحَم اأْلَ

ــاَل  ــا َق ُل َعْنَه ــوَّ ــا َأَتَح ــا ِفيَه ــَدٍة َو َأَن ــي َبْل ــُع ِف ــوِن َيَق اُع الطَّ

ــاَل  ــا َق ُل َعْنَه ــوَّ ــا َأَتَح ــا ِفيَه ــِة َو َأَن ــي اْلَقْرَي ــاَل َفِف ــْم َق َنَع

ُل َعْنَهــا َقــاَل َنَعــْم  اِر َو َأَنــا ِفيَهــا َأَتَحــوَّ َنَعــْم َقــاَل َفِفــي الــدَّ

ــَراُر ِمــنَ   ــاَل اْلِف ــِه ص َق ُث َأنَّ َرُســوَل اللَّ ــا َنَتَحــدَّ ــُت َو ِإنَّ ُقْل

ــِه ص  ــوَل اللَّ ــاَل ِإنَّ َرُس ــِف َق ْح ــَن الزَّ ــَراِر ِم ــونِ  َكاْلِف اُع الطَّ

ُغــوِر ِفــي  َمــا َقــاَل َهــَذا ِفــي َقــْوٍم َكاُنــوا َيُكوُنــوَن ِفــي الثُّ ِإنَّ

وَن  ــرُّ ــْم َو َيِف ــوَن َأَماِكَنُه اُعــوُن َفُيَخلُّ ــُع الطَّ َنْحــِو اْلَعــُدوِّ َفَيَق

ِمْنَهــا َفَقــاَل َرُســوُل اللَّــِه ص َذِلــَك ِفيِهْم)ابــن بابويــه، 

محمــد بــن علــى، معانــي األخبــار، قــم، چــاپ: اول، ۱403 
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ــی  ــد أول ــده »درء المفاس ــق قاع ــًا مطاب ثالث
مــن جلــب المنافــع« یــا »دفــع الضــرر اولــی 
مــن جلــب المنفعــه«  ضــروری اســت، 
خطــر جانــی را کــه یــک مفســده اســت، بــر 
ــت  ــک مصلح ــه ی ــی ک ــد مل ــت تولی تقوی
اســت، مقــدم نمــوده و مفســده را دفــع 
کــرد. البتــه جریــان ایــن قاعــده در صورتــی 
ــر  ــد. اگ ــه نباش ــت، ملزم ــه منفع ــت ک اس
منفعــت، ملزمــه باشــد، قاعــده »لــزوم دفــع 
اقــوی الضرریــن« معیــار قــرار می گیــرد، 
ــی  ــز مضرات ــه نی ــرک مصلحــت ملزم ــرا ت زی
ــرر،  ــان دو ض ــم می ــی دارد. در تزاح را در پ
می بایســت آن طرفــی کــه اقــوی مناطــًا 
ــر  ــی دیگ ــه عبارت ــردد. ب ــدم گ ــت، مق هس

ــود.  ــه فاســد نم ــع افســد ب ــد دف بای
دارد  وجــود  این جــا  در  کــه  تبصــره ای 
ایــن اســت کــه غیــر از قیــود مذکــور، 

نظــر کارشناســانی کــه در ایــن موضــوع، 
ــی  ــم نهای ــد در حک ــی دارن ــات میدان اطاع
اثرگــذار اســت، زیــرا نظــر کارشناســی در 
موضوع شناســی  مبحــث  همــان  واقــع 
ــدان  ــتار ب ــن نوش ــدای ای ــه در ابت ــت ک اس

اشــاره گردیــد.
کارآیــی  کــه  واکســن هایی  از  دســته  آن 
بیشــتر و ایمنی بخشــی کمتــری دارد، در 
می توانــد  بیشــتر  آزمایش هــای  صــورت 
بــر  و عــاوه  یابــد  افزایــش  آن  کارآیــی 
ــی  ــت و کارآی ــل، امنی ــد داخ ــت تولی تقوی
بیشــتری پیــدا کنــد کــه ایــن امــر در تامین 
ــر اســت.  ــز موث بیشــتر ســامت جامعــه نی
لــذا پیشــنهاد فقــه بــه عنــوان تئــوری اداره 
جامعــه اســامی، ایــن اســت کــه تنهــا افراد 
در معــرض خطر)مثــًا افــراد باالتــر از پنجــاه 
ــه ای  ــاری زمین ــه بیم ــرادی ک ــا اف ــال ی س
بــرای  خــود  این کــه  شــرط  بــه  دارنــد(، 
ــند،  ــته باش ــت داش ــن رضای ــت واکس دریاف
از واکســن خارجــی اســتفاده  می تواننــد 
ــوز  ــرا کارآیــی ایــن واکســن ها هن ــد. زی کنن
ــت  ــیده و حکوم ــت نرس ــه قطعی ــه مرحل ب
اســامی در برابــر ســامت افــراد، مســئولیت 
مدنــی دارد. امــا در مــورد افــرادی کــه خطــر 
ــای  ــد می کند)گروه ه ــان را تهدی ــری آن کمت

بیمــاری  بــدون  افــراد  و  جــوان  ســنی 
زمینــه ای(، حکــم مســئله دائــر مــدار قاعــده 
ــوط  ــوده کــه خــود من ــوی ب دفــع ضــرر دنی

ــه ســه صــورت اســت:  ب
ــا  ــه لحــاظ احتمــال ی صــورت اول: ضــرر، ب

ــه باشــد.  ــل، معتناب محتَم
صورت دوم: ضرر، قریب الوقوع باشد.

ــرر  ــب ض ــرر، موج ــع ض ــوم: دف ــورت س ص
بیشــتر نشــود. ماننــد ایــن کــه عــوارض 
بیمــاری، بــه گونــه ای باشــد کــه فــرد ســالم 
را نیــز در معــرض خطــر مــرگ قــرار بدهــد. 
بنابرایــن اگــر دریافــت واکســن بــرای افــراد 
ســالم کــه جــزء گــروه هــای ســنی جــوان 
و بــدون بیمــاری زمینــه ای قــرار دارنــد، 
ســبب آســیب جــدی و بیمــاری شــدید 
گــردد، رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی 
فاصله گــذاری  ماســک،  زدن  قبیــل  از 
دریافــت  بــه  نســبت  و...،  اجتماعــی 

واکســن، بــرای آنــان اولویــت دارد. 

جمع بندی فقهی مسئله

ــه  ــده، در وهل ــر ش ــی  ذک ــاس مبان ــر اس ب
ــا حــد امــکان، از ایجــاد تزاحــم  نخســت، ت
میــان حفــظ ســامت جامعــه و خریــد 
ــا  ــری می شــود، ام واکســن خارجــی جلوگی
ــن  ــد واکس ــم، خری ــاد تزاح ــورت ایج در ص
خارجــی بــرای گروه هــای پرخطــر  کــه در 
ــرار  ــی ق ــوع جان ــب الوق ــرر قری ــرض ض مع
ــروری  ــور، ض ــود مذک ــاظ قی ــا لح ــد، ب دارن
اســت. در مــورد گروه هــای کم خطــر، بــا 
ــی و  ــه ضــرورت تقویــت تولیــد مل توجــه ب
ــن  ــی واکس ــی و ایمنی بخش ــش کارآی افزای
بــه واســطه مــورد آزمــون قــرار دادن آن 
از واکســن  در طوالنــی مــدت، اســتفاده 

داخلــی، در اولویــت می باشــد. 
ــد  ــه، بای ــت ملزم ــوت مصلح ــورت ف در ص
و  گیــرد  قــرار  معیــار  الضرریــن  اقــوی 
تشــخیص ضــرر کمتــر یا بیشــتر، مســئله ای 
اســت کــه منــوط بــه نظــر کارشناســان 
ــی  ــث فقه ــوده و بح ــان ب ــت و درم بهداش
نیســت. فقــه فقــط معیــار را مشــخص 
ــر مــال  ــد. در شــرایط عــادی، جــان ب می کن

مقــدم اســت و ایــن مربــوط بــه امــوال 
ــراد  ــان اف ــی ج ــت، یعن ــراد اس ــخصی اف ش

در وهله نخسـت، تـا حد امکان، 
حفـظ  میـان  تزاحـم  ایجـاد  از 
سـامت جامعه و خرید واکسن 

خارجـی جلوگیـری می شـود
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جـان  حفـظ  میـان  اگـر  یعنـی 
افـراد و حفـظ بنیـان اقتصـادی 
کشـور تزاحـم ایجـاد شـود، بـه 

نحـوی کـه از بیـن رفتـن بنیان 
اقتصادی کشـور، موجب آسـیب 
بـه کیـان نظـام اسـامی گـردد، 
مقـدم  اقتصـادی  بنیـان  حفـظ 

است.

ــظ  ــا حف ــدم اســت. ام ــان مق ــوال آن ــر ام ب
ــدم  ــان اقتصــادی کشــور مق ــر بنی ــس ب نف
نیســت؛ یعنــی اگــر میــان حفــظ جــان 
افــراد و حفــظ بنیــان اقتصــادی کشــور 
تزاحــم ایجــاد شــود، بــه نحــوی کــه از بیــن 
رفتــن بنیــان اقتصــادی کشــور، موجــب 
ــردد،  ــامی گ ــام اس ــان نظ ــه کی ــیب ب آس
حفــظ بنیــان اقتصــادی مقــدم اســت، امــا 

ــه کشــور، موجــب  اگــر آســیب اقتصــادی ب
ــردد،  ــامی نگ ــام اس ــان نظ ــه کی ــیب ب آس
ــت  ــان حفــظ ســامت جامعــه اولوی همچن

دارد.
ــه  ــامت جامع ــظ س ــا، حف ــث کرون در بح
بــر آســیب های اقتصــادی اولویــت دارد، 
چراکــه مســلم اســت در شــرایط فعلــی ضــرر 
جانــی بــه افــراد جامعــه بیشــتر از ضررهــای 

اقتصــادی اســت. 
مذکــور  اولویت هــای  کــه  صورتــی  در 
قابــل پیش بینــی نباشــد و نتــوان آن هــا 
ــر اســاس قواعــد فقهــی  را تشــخیص داد، ب
و اصولــی، در صورتــی کــه احتیــاط امــکان 

داشــته باشــد، احتیــاط و در غیــر ایــن 
صــورت، بایــد بــر اســاس تخییــر عمــل 
نمــود؛ احتیــاط بدیــن نحــو اســت کــه بایــد 
ــوط  در مســائل و موضوعــات گوناگــون مرب
بــه کرونــا، بــه نظــر کارشناســان رجــوع 
ــر  ــاس نظ ــر اس ــه ب ــی ک ــوده و در طرف نم
آنــان، ضــرر احتمالــی بیشــتر وجــود دارد)در 
ــه ظــن  ــات قطــع الزم نیســت، بلک موضوع
کافــی اســت(، احتیــاط جــاری نمــود. اگــر 
ایــن احتمــاالت نیــز حالتــی برابــر داشــتند 
ــر  ــه صــورت براب ــا در میــان کارشناســان ب ی

اختــاف نظــر وجــود داشــت، آن گاه مســئله 
ــود. ــر خواهدب ــده تخیی ــان قاع ــل جری مح

ایــن تخییــر در یــد حاکمیــت الهــی اســت. 
ــه  ــق آی ــت الهــی کــه مطاب ــر اســاس والی ب
ِمــن  ِبٱلُمؤِمِنيــَن  َأوَلــی  ِبیُّ  شــریفه»ٱلنَّ
ــان  ــوم در زم ــام معص ــرای ام ــِهم«۱  ب َأنُفِس
حضــور و نائــب ایشــان در زمــان غیبــت 
ثابــت اســت، اعمــال تخییــر بــه دســت آنان 
اســت. حاکــم جامعــه می توانــد ایــن تخییر 
را بــه دیگــران، ماننــد مســئوالن ســتاد ملــی 
ــن  ــد. بنابرای ــض کن ــا تفوی ــا کرون ــارزه ب مب
ســامت  حفــظ  بــرای  کــه  مســئوالنی 
ــد و  ــری می کنن ــاش و تصمیم گی ــردم ت م
ــد،  ــت می کنن ــن تبعی ــه از قوانی ــی ک مردم
هــر دو ماجورنــد، اگرچــه تصمیمــات اتخــاذ 
ــن  ــه ای ــد. چراک ــوده باش ــح نب ــده، صحی ش
تصمیمــات در چارچــوب والیــت الهــی و بــه 
اذن شــارع بــوده و مردمــی هــم کــه از ایــن 
ــع از  ــد، در واق ــت کرده ان ــات تبعی تصمیم
قوانینــی تبعیــت کرده انــد کــه در چارچــوب 

ــوده اســت. رضــای الهــی ب
الضررین)اقــوی  اقــوی  کــه  صورتــی  در 
ــال  ــًا( احتم ــوی مناط ــان اق ــا هم ــاکًا ی م
کمتــری و اضعــف مــاکًا احتمــال بیشــتری 

۱- احزاب/۶

بــرای وقــوع داشــته باشــد، یــا بــه عبارتــی 
آن چــه محتَمــل آن قوی تــر اســت، دارای 
احتمــال کمتــر و آن چــه احتمــال قوی تــری 
دارد، دارای محتَمــل کمتــری باشــد، اگــر 
ــع ضــرر  ــل، ضــرر اخــروی باشــد، دف محتَم
ــال ضــرر  ــو احتم ــدم اســت، ول اخــروی مق

ــد. ــوی باش ــر از ضــرر دنی ــروی، کمت اخ
بــه عنــوان مثــال اگــر واکســن تولیــد داخــل 
ــا  ــد، ام ــر برس ــه ثم ــر ب ــاه دیگ ــک م ــا ی ت
در همیــن مــدت کوتــاه احتمــال کمــی 
ــداد زیــادی  ــه تع ــته باشــد ک وجــود داش
معــرض  در  پرخطــر،  گروه هــای  افــراد  از 
ــظ  ــه حف ــل ک ــوند، محتَم ــع ش ــرگ واق م
ــرای شــارع از  جــان افــراد جامعــه اســت، ب
ــان  ــت، آنچن ــوردار اس ــادی برخ ــت زی اهمی
کــه خــدای متعــال در قــرآن کریــم فرمــوده: 
ــاَس  النَّ َأْحَیــا  َمــا  َفَکَأنَّ َأْحَیاَهــا  َمــْن  »َو 
ــر  َجِمیعــًا« ، نجــات جــان یــک انســان براب
ــذا  ــه انسان هاســت. ل ــان هم ــات ج ــا نج ب
خریــد واکســن خارجــی و نجــات جــان ایــن 
ــیب های  ــر آس ــی، ب ــرگ احتمال ــراد از م اف
اقتصــادی ولــو دارای احتمــال بیشــتری 
ایــن  تشــخیص  اســت.  مقــدم  باشــد، 
ــوده  ــر ب ــل قوی ت موضــوع کــه کــدام محتَم
ــده  ــر عه ــت دارد، ب ــال اولوی ــدام احتم و ک

می باشــد. فقیــه 
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2 »nCoV-20۱9« می گفتنــد.   یــا   »20۱9
خطــر آســیب جدی و مــرگ در ایــن بیماری 
ــاوت در  ــی متف ــرایط بدن ــه ش ــه ب ــا توج ب
افــراد مختلــف، متغیــر اســت و می توانــد از 
عائــم یــک ســرماخوردگی ســاده تــا عائــم 
شــدید و خطــر مــرگ را بــرای همــه افــراد و 

طیــف هــای ســنی در بــر داشــته باشــد. 3
وجــود خطــر مــرگ در ایــن بیمــاری بدیــن 

2۱2۸۸3/https://b2n.ir -2

https://b2n.ir/g۶4۱43 -3

متغیــر هســتند. ویــروس کرونایــی کــه بــه 
تازگــی کشــف شــده اســت عامــل ابتــا بــه 

بیمــاری کوویــد- ۱9 اســت. ۱
ــه  ــد اســت ک ــا )CoV( ویروســی جدی کرون
 )۱9-COVID(20۱9 بــه آن بیمــاری کرونــا
 )VI( کرونــا،  مخفــف   )CO( می گوینــد، 
مخفــف ویــروس و )D( بــه معنــی بیمــاری 
ــن  ــش از ای ــد و پی ــی( می باش )در انگلیس
ــد  ــروس جدی ــاری »کروناوی ــن بیم ــه ای ب

https://b2n.ir/g۶4۱43 -۱

مقدمه

کرونــا خانــواده بزرگــی از ویروس هــا اســت 
را  انســان ها  و  حیوانــات  می توانــد  کــه 
بیمــار کنــد. تعــداد زیــادی از ویروس هــای 
کرونــا کــه تاکنــون شــناخته شــده انــد، 
ــای  ــی از عفونت ه ــه طیف ــا ب ــب ابت موج
دســتگاه تنفســی در انســان ها می شــوند 
بــه  ابتــا  تــا  ســرماخوردگی  از  کــه 
مثــل ســندروم  بیماری هــای شــدیدتری 
و    MERS مــرس-  خاورمیانــه  تنفســی 
  SARS ســارس-  حــاد  تنفســی  ســندروم 

ــه یکــی از توقعــات موجــود از  ــف از منظــر فق بررســی جــواز و عــدم جــواز رفتارهــای حاکمیــت در موقعیت هــای مختل
ــد ضمــن  ــر درآورده ان ــه تشــته تحری ــاط ب ــه درخواســت من حــوزه علمیــه اســت. اســتاد اســامیان در ایــن نوشــتار کــه ب
ــک،  ــر ی ــرای ه ــرده و ب ــی در کشــور را ترســیم ک ــیون عموم ــرایط واکسیناس ــاره ش ــن درب ــروض ممک ــی، ف جســتاری فن
راه هــای کلــی پیــش روی حاکمیــت بــرای کنتــرل و مدیریــت شــرایط را از منظــر فقــه مــورد بررســی قــرار داده انــد. ایــن 
اســتاد گرامــی بــا وارد کــردن تاثیــر عنصــر مصالــح سیاســی، تحقیقــی جامع تــر نســبت بــه بررســی های محــدود بــه حفــظ 

ــد. ــه کرده ان ــه ارائ ســامت جامع

برریس ابعاد فقهی الزام حکومت 

در واکسیناسیون عمومی
حجت االسام و المسلمین محمد مهدی اسامیان
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم
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ــطه  ــه واس ــا ب ــا و ی ــی مبت ــاری عفون بیم
واکسییناســیون، در برابــر آن ایمــن گردنــد. 
درصــد جمعیتــی را کــه الزم اســت نســبت 
بــه یــک عامــل عفونــی ایمــن شــوند تــا از 
انتشــار آن عامــل جلوگیــری شــود »آســتانه 
ایمنــی جمعــی« می نامنــد وهــر چــه یــک 
بیمــاری واگیرتــر باشــد، ایــن آســتانه باالتــر 

ــت.«3 اس
ــی  ــی جمع ــف ایمن ــق و تعری ــاره منط درب
بــه اســتناد ويرايــش پنجــم ديكشــنري 
المللــي  بيــن  )انجمــن  اپيدميــوژي 
اســت:  شــده  گفتــه  اپيدميولــوژي( 
ــم و  ــر تهاج ــروه در براب ــك گ ــت ي »مقاوم
ــه موجــب  گســترش يــك عامــل عفونــي، ب
ــروه  ــي از اعضــاي گ ــت بخــش بزرگ مقاوم
در برابــر عفونــت ایمنــی جمعــی اســت 
و ايــن مقاومــت از حاصل ضــرب تعــداد 
افــراد حســاس و احتمــال قــرا گرفتــن 
ــراد  ــا اف ــاس ب ــداد حســاس در تم ــن تع اي
ــه دســت مي آيــد و مقاومــت يــك  مبتــا ب
جمعيــت در برابــر تهاجــم و گســترش يــك 
ــي نســبت  ــر اســاس ايمن ــي، ب عامــل عفون
بزرگــي از جمعيــت در برابــر عاملــي خــاص 
و نســبتي از جمعيــت كــه بايــد ايمــن 
انتقــال  نحــوه  عامــل،  نــوع  بــه  شــوند 
ــن و  ــاس و ايم ــت حس ــع جمعي آن، توزي
ــط زيســت(  ــال محي ــراي مث ســاير عوامل)ب

بســتگي دارد.«4
ــی از  ــی جمع ــد ایمن ــه ش ــه گفت آنچنان ک
ــه  ــت آن ک ــود: نخس ــی ش ــل م دو راه حاص
بخــش بزرگــی از جمعیــت یــک کشــور بــه 

3- مصاحبــه بــا مســئول گــروه نظــام ســامت مرکــز 

پژوهــش هــای مجلــس.

4- همان.

بیمــاری  وقــوع  از  شــخص  اســت  الزم 
ــد. ــری کن جلوگی

ــه ســرعت و نحــوه انتقــال  ــا توجــه ب امــا ب
ایــن بیمــاری، و عــدم کفایــت حفاظــت 
شــخصی نســبت بــه جلوگیــری از ایــن 
ــه  ــد ک ــش می آی ــوال پی ــن س ــاری، ای بیم
ــه  ــا از هم ــت ت ــت الزم اس ــر حکوم ــا ب آی
ــر؟  ــا خی ــد ی گیــری بیمــاری جلوگیــری کن
کــه در فصــل نخســت ایــن تحقیــق بــه 
بررســی ایــن مســئله پرداختــه خواهــد شــد 

ــید. ــد رس ــات خواه ــه اثب ــوب آن ب و وج
امــا ســوال دیگــری کــه نســبت بــه موضــوع 
چــه  کــه  اســت  ایــن  مطــرح می شــود 
راهــی بــرای پیشــگیری از همــه گیــری 
ایــن بیمــاری، توســط حکومــت وجــود 
دارد؟ بــر اســاس الگــوی ســبر و تقســیم دو 
صــورت وجــود دارد: یــا بایــد راه هــای انتقال 
را مســدود کــرد بــه ایــن صــورت کــه ارتبــاط 
ــدی و  ــورت ج ــه ص ــر را ب ــا یکدیگ ــردم ب م
ــد  ــه بای ــا این ک ــش داد و ی ــری کاه سراس
ایمنــی جمعــی ایجاد کــرد، »ایمنــی جمعی 
ــش  ــه بخ ــود ک ــل می ش ــی حاص ــز زمان نی
ــن  ــه ای ــور ب ــک کش ــت ی ــی از جمعی بزرگ

جواهــر الــکام )ط. الحدیثــة(، قــم - ایــران، مؤسســه دائــرة 

ــر مذهــب اهــل بيــت )عليهــم  ــه اســامی ب المعــارف فق

الســام(، جلــد: ۱۸، صفحــه: ۵۸4.

اعتمــادی  قابــل  درمــان  کــه  معناســت 
بــرای آن یافــت نشــده، چــه این کــه در 
صــورت وجــود درمــاِن قابــل اعتمــاد و 
اعتنــاء، اطــاق خطــر مــرگ بــر آن صحیــح 
ــر از  ــیاری دیگ ــد بس ــود، همانن ــد ب نخواه
بیماری هــای بــه ظاهــر ســاده همچــون 
ــه،  ــدم معالج ــورت ع ــهال، در ص ــب و اس ت
ــی  ــی دارد ول ــرگ را در پ ــر م ــال خط احتم
ــه آنهــا اطــاق خطــر مــرگ نمــی  نســبت ب
شــود، پــس بنابرایــن نکتــه و بــا توجــه بــه 
ــرگ در خصــوِص  ــر م ــاِل خط ــه احتم این ک
ایــن مســاله نــزد عقــا، احتمالــی قابــل 
توجــه اســت۱ و نیــز این کــه یکــی از احــکام 
ــد2،  ــس می باش ــظ نف ــوب حف ــام، وج اس

۱- زیــرا احتمــال چنیــن خطــری در بســیاری از رفتــار هــا 

وجــود دارد ولکــن بــه ســبب نکاتــی عقــا بــدان احتمــال، 

اعتنــا نمــی ورزنــد مثــل اینکــه در  خــروج از منــزل 

احتمــال و خطــر مــرگ وجــود دارد و بــر اســاس آن نبایــد 

از منــزل خــارج شــد ولــی عقــا بــه چنیــن احتمالــی اعتنــا 

ــی در مســاله مــورد بحــث احتمــال خطــر  ــد ول نمــی کنن

مــرگ نــزد عقــا بــه گونــه ای اســت کــه بــدان توجــه کــرده 

و بــر اســاس آن تصمیــم گرفتــه و رفتــار مــی کننــد.

محقــق  باقــر.  بــن  محمدحســن  جواهــر،  صاحــب   -2

موسســه دائــرة المعــارف فقــه اســامی بــر مذهــب اهــل 

ــه نويــس محمــود هاشــمی شــاهرودی.  بیــت )ع(. مقدم

ــی. ، ۱42۱ ه.ق.،  ــق حل ــن حســن محق ــر ب نويســنده جعف

زمانـی  نیـز  جمعـی  ایمنـی 
بخـش  کـه  می شـود  حاصـل 
بزرگـی از جمعیـت یـک کشـور 
بـه ایـن بیماری عفونـی مبتا و 
یـا بـه واسـطه واکسییناسـیون، 

گردنـد. ایمـن  آن  برابـر  در 
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1-وجوب حفظ نفوس محترمه

حفــظ  وجــوب  اســام  احــکام  از  یکــی 
ــم  ــن حک ــد2  و ای ــه می باش ــس محترم نف
نــزد شــارع از اهمیــت باالیــی برخــوردار 
ــه  ــن رابط ــبزواری۱ در ای ــق س ــت، محق اس
ــة  ــرة أهمي ــة كث ــع ماحظ ــد: »م می فرماین
الشــرع  اهتمــام  و  المحترمــة،  النفــوس 
بهــا«3 ، ایــن اهمیــت بــه قــدری اســت 
ــدم  ــکام مق ــائر اح ــر س ــز ب ــی نی ــه گاه ک
ــورت  ــه ص ــا ب ــارات فقه ــود.4 و در عب می ش
شــده  اشــاره  حکــم  ایــن  بــه  متعــدد 
اســت بــه عنــوان مثــال مرحــوم خویــی 
می فرماینــد در فواصــل مباحــث فقهــی بــه 
ایــن گــزاره اشــاره کرده انــد: »لوجــوب حفــظ 

النفــوس المحترمــة عــن الهلكــة«۵. مرحــوم 
عینــی  وجــوب  اثبــات  گلپایگانی۱بــرای 
طبابــت در صــورت انحصــار می فرماینــد: 
المحترمــة«۶،  النفــوس  حفــظ  »لوجــوب 
مرحــوم شــبر۱نیز در خــال مباحــث فقهــی 
ــد: »هــذا مــع  ــه ایــن حکــم اشــاره کرده ان ب
ــف  ــن التل ــة ع ــوس المحترم ــظ النف أن حف

واجــب«۷.
بــر اســاس ایــن حکــم الهــی بــر همــه 
مکلفیــن الزم اســت کــه نســبت بــه حفــظ 
نفــس غیــر، اهتمــام داشــته و تــاش کننــد 
و همانطــور کــه آحــاد جامعــه اســامی 
مکلــف بــه ایــن تکلیــف مــی باشــند، حاکــم 
و حکومــت اســامی مکلــف بــه وجــوب 

محقــق  باقــر.  بــن  محمدحســن  جواهــر،  صاحــب   -2

موسســه دائــرة المعــارف فقــه اســامی بــر مذهــب اهــل 

ــه نويــس محمــود هاشــمی شــاهرودی.  بیــت )ع(. مقدم

ــی. ، ۱42۱ ه.ق.،  ــق حل ــن حســن محق ــر ب نويســنده جعف

جواهــر الــکام )ط. الحدیثــة(، قــم - ایــران، مؤسســه دائــرة 

ــر مذهــب اهــل بيــت )عليهــم  ــه اســامی ب المعــارف فق

ــه: ۵۸4. ــد: ۱۸، صفح ــام(، جل الس

3- مهذب األحكام )للسبزواري(؛ ج 2۸، ص: 209.

4- انصــاری، محمــد علــی )خلیفــه شوشــتری(. ، ۱4۱۵ 

ه.ق.، الموســوعة الفقهیــة المیســرة، قــم - ایــران، مجمــع 

ــه: 3۱3. ــد: ۱2، صفح ــامي، جل ــر الس الفک

۵- فقه الشيعة - كتاب الطهارة؛ ج 4، ص: ۱0۸.

۶- كتاب القضاء )للگلبايگاني(؛ ج ۱، ص: 94.

ــى؛ ج ۱، ص:  ــروة الوثق ــرح الع ــي ش ــى ف ــل األبق ۷- العم

.۱۶9

ایــن بیمــاری عفونــی مبتــا شــوند و دیگــر 
ــک  ــه ی ــدن ب ــینه ش ــس از واکس ــه پ آن ک
عامــل عفونــی، ایــن ایمنــی حاصــل شــود؛ 
چــه این کــه در واکسیناســیون عمومــی، 
واکســن می توانــد در برابــر ویروس هــا و 
باکتری هــای بیمــاری زا مقاومــت ایجــاد 
ــه  ــه نظری ــاس راه اول ک ــر اس ــا ب ــد و ی کن
ایمنــی گلــه ای مــی نامنــد بــا ابتــای درصد 
قابــل توجهــی از مــردم در مقابــل بیمــاری 
ــد چــه این کــه  ــه وجــود می آی ایســتادگی ب
ــا  ــه طــور طبیعــی ب ــد ب ــراد می توان ــدن اف ب
بیماری هــا مقابلــه کنــد و زمانــی کــه بــدن 
فــرد در معــرض نوعــی ویــروس یــا باکتــری 
ــت  ــا عفون ــه ب ــرای مقابل ــرد، ب ــرار می گی ق
ــادی تولیــد می کنــد  ــی ب ــی از آن آنت ناش
ــدن  و زمانــی بیمــار بهبــود پیــدا می کنــد ب
ــه داشــته و در  ــن آنتی بادی هــا را نگ او ای
برابــر عفونت هــای دیگــر از خــود دفــاع 

می کنــد.
»حتــی  متخصصــان:  گفتــه  طبــق  امــا 
ایمنــی  آســتانه  بــه  رســیدن  از  پــس 
جمعی)براســاس راه اول(، گــردش ویــروس 
بــه کلــی متوقــف نمی شــود و وضعیــت 
ــای خــود را  ــن اســت کــه شــما پ ــد ای مانن
از پــدال گاز یــک ماشــین در حــال حرکــت 
ــد  ــف خواه ــا متوق ــین نهایت ــد: ماش برداری
ــاز مســافتی را  شــد، امــا پیــش از توقــف ب
خواهــد پیمــود. بنابرایــن حتــی در هنــگام 
ــراد  ــان اف ــن آســتانه، همچن ــه ای رســیدن ب
مبتــا بــه کوویــد-۱9 شــماری از افــراد را 
داد  قــرار خواهنــد  ببیمــاری  در معــرض 
ــع  ــل قط ــور کام ــه ط ــرایت ب ــره س و زنجی
ــای  ــچ کج ــی، در هی ــور کل ــود. به ط نمی ش
دنیــا، از راهبــرد آزاد گذاشــتن ابتــای مــردم 
بــرای مصونیت شــان در برابــر همه گیــری 
ــه  ــت، البت ــده اس ــتفاده نش ــد- ۱9 اس کووی
ــتان  ــوئد و انگلس ــیوع، در س ــدای ش در ابت
ــه  ــد ک ــتفاده ش ــتباه اس ــیوه اش ــن ش از ای
بافاصلــه از مــردم عذرخواهــی کردنــد و 
دولت هــا مانــع از ادامــه ایــن رونــد شــدند. 
ــوان  بنابرایــن مفهــوم ایمنــی جمعــی به عن
واکسیناســیون  بــا  فقــط  راهبــرد،  یــک 
قابل اجــرا و پذیرفتنــی اســت. هــر چنــد در 
ــده  ــتفاده می ش ــیوه اس ــن ش ــته از ای گذش

ــت.«۱ اس
ــی  ــا دو راه باق ــگیری تنه ــرای پیش ــس ب پ
مانــده اســت، یــا بایــد راه هــای انتقــال 
مســتلزم  راه  ایــن  کــه  کــرد  مســدود  را 
ــت  ــی اس ــی فراوان ــای اجتماع محدودیت ه
ــی،  ــیون عموم ــا واکسیناس ــه ب ــا این ک و ی
ــرد و  ــی جمعــی را حاصــل ک بایســتی ایمن
ــت،  ــه حکوم ــد ک ــن باش ــر ای ــا ب ــی بن وقت
مــردم جامعــه را واکســینه کنــد، بــر اســاس 
ــت  ــنی را جه ــد واکس ــب، بای ــه واج مقدم
این کــه  امــا  کنــد،  انتخــاب  امــر  ایــن 
مــاک بــرای انتخــاب واکســن از نــگاه 

ــه نظــر متخصــص  شــرع و طــب و عمــل ب
و خبــره، چیســت، خــود بحــث دیگــری مــی 
طلبــد، ولــی در عیــن حــال بعــد از انتخــاب 
کارشناســان،  نظــر  اســاس  بــر  واکســن 
مســاله ایــن خواهــد بــود کــه آیــا حکومــت 
ــه اســتفاده از واکســن  حــق دارد مــردم را ب
الــزام کنــد و چــه صــوری بــرای ایــن الــزام 
تصویــر دارد؟  و آیــا حکومــت می توانــد 
از واکســن هــای توصیــه نشــده توســط 
ــن  ــرح ای ــل آورد؟ ط ــه عم ــت ب او، ممانع

ــه ذهــن  ســواالت، نظــام مســائل ذیــل را ب
مــی رســاند کــه در فصــول مختلــف بدانهــا 

ــد. ــد ش ــه خواه پرداخت

ــوب  ــه وج ــی ادل ــل اول: بررس فص
بیمــاری  شــیوع  از  جلوگیــری 

توسط حکومت

گفتار اول: مقتضای دلیل رشعی

۱- همان.

ایمنـی جمعـی از دو راه حاصـل 
می شـود: نخسـت آن کـه بخش 
بزرگـی از جمعیـت یـک کشـور 
بـه ایـن بیمـاری عفونـی مبتـا 
از  پـس  آن کـه  دیگـر  و  شـوند 
واکسـینه شـدن بـه یـک عامـل 
حاصـل  ایمنـی  ایـن  عفونـی، 

. د شو
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اســامى از هــر فريضــه اى مهم تــر اســت«3.
ــن کام  ــرای ای ــرعی ب ــد ش ــوان مؤی ــه عن ب
می تــوان بــه فحــوی و اولویــت، وجــوب 
حفــظ آبــروی مومــن4 اشــاره کــرد، زیــرا 

3- همان، ص: ۱۷4.

4- صاحــب جواهــر، محمدحســن بــن باقــر. محقــق و 

معلــق محمــود قوچانــی, و علــی آخونــدی و عبــاس 

قوچانــی و رضــا اســتادی. مصحــح ابراهیــم میانجــی. 

نويســنده جعفــر بــن حســن محقــق حلــی، جواهــر الــکام 

)ط. القدیمــة(، بیــروت - لبنــان، دار إحيــاء التــراث العربــي، 

ــه: 9. ــد: 34، صفح جل

حفــظ نفــوس محترمــه می باشــد و از آن جــا 
ــات پیشــگیری از  ــت مقدم ــر حکوم ــه اگ ک
ایــن بیمــاری را مهیــا نســازد، تعــداد زیــادی 
از نفــوس محترمــه در معــرض هاکــت 
ــب،  ــه واج ــاب مقدم ــوند، از ب ــع می ش واق
بــر حکومــت الزم اســت کــه از وقــوع همــه 

ــد. ــری کن ــن بیمــاری جلوگی ــری ای گی

حکومــت  وجهــه  حفــظ  2-وجــوب 
اســامی

ــرد  ــه ک ــوان اقام ــه می ت ــری ک ــل دیگ دلی
ایــن اســت کــه اگــر حکومــت اســامی 
ــا  مبــادرت بــه حفــظ نفــس مــردم نکنــد، ب
توجــه بــه این کــه ایــن بیمــاری درمــان 

قابــل اعتمــادی نــدارد، عــده زیــادی مبتــا 
شــده و در معــرض تلــف قــرار گیرنــد و 
ــبب  ــاق س ــن اتف ــوند. ای ــی ش ــف م ــا تل ی
می شــود کــه وجهــه و اعتبــار حکومــت 
برچســب  و  شــده  دار  خدشــه  اســامی 
ناتوانــی اداره جامعــه و حفــظ نفــس مــردم 
ــت  ــرعی حکوم ــی و ش ــف عقل ــه از وظای ک
هاســت، متوجــه حکومــت اســامی شــود. 
عبــارات گوناگونــی از حضــرت امــام خمینی 
)ره( در مــورد اهمیــت نظــام اســامی نقــل 
شــده اســت کــه نشــانگر تاکیــد ایشــان بــر 
ــت  ــروی حکوم ــظ آب ــت و حف ــظ حکوم حف
ــود  ــد: »كارى نش ــان می فرماین ــت. ایش اس
ــدرت  ــدم ق ــه ع ــود ب ــم ش ــه اســام مته ك
اداره جوامــع«۱ نیــز فرمودنــد: »حكومــت 
ــا در  ــت«2  و ی ــور اس ــم ام ــامى، از اه اس
عبــارت دیگــری نقــل شــده اســت؛ »حكومت 

۱- مجلــه فقــه اهــل بيــت عليهــم الســام )فارســى(، ج 4، 

ص: ۱۷4

2- همان، ص: ۱۷3 .

یکـی از احـکام اسـام وجـوب 
حفـظ نفـس محترمـه می باشـد  
از  شـارع  نـزد  حکـم  ایـن  و 
اهمیـت باالیـی برخوردار اسـت.

حضـرت  از  گوناگونـی  عبـارات 
امـام خمینـی در مـورد اهمیـت 
نظـام اسـامی نقل شـده اسـت 
بـر  ایشـان  تاکیـد  نشـانگر  کـه 
حفـظ حکومـت و حفـظ آبـروی 

حکومـت اسـت. 
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مصلحــت عظیــم آن هــا فــوت خواهــد شــد.

گفتار دوم: مقتضای اصل عمیل

اصل احتیاط

ــر ایــن بگیریــم کــه  اگــر فــرض مســاله را ب
ــس  ــظ نف ــوب حف ــرای وج ــی ب ــچ دلیل هی
ــر  ــن ام ــر ای ــت ب ــزام حکوم ــن و ال مومنی
داللــت نمــی کــرد و ایــن شــک رخ داد 
ــر حکومــت حفــظ نفــس واجــب  ــا ب کــه آی
اســت یــا خیــر؟  ایــن فــرض شــک در اصــل 
ــهور  ــد مش ــر چن ــود و ه ــد ب ــف خواه تکلی
ــرای  ــوردی مج ــن م ــه چنی ــت ک ــن اس ای
اصــل برائــت اســت9 امــا در خصــوص مــورد 
کــه  موضــوع بحــث دمــاء و نفــوس اســت، 

ــاری  ــل ج ــه اص ــد ک ــا قائلن ــده ای از فقه ع
ــت. ۱0  ــه برائ ــت ن ــاط اس احتی

فصــل دوم : بررســی ادلــه الــزام 
حکومــت  بــر اســتفاده از  واکســن 

تجویز شده توسط حکومت

طبــق آن چــه در مقدمــه و فصــل قبــل گفتــه 
ــاری،  ــری بیم ــه گی شــد، پیشــگیری از هم
ــت و دو راه  ــت اس ــم و حکوم ــه حاک وظیف
بــرای ایــن امــر وجــود دارد، نخســت آن کــه 
راه هــای انتقــال را بــا ایجــاد محدودیــت 
ــه  ــد و دوم آن ک ــدود کن ــیع مس ــای وس ه
بــا واکسیناســیون عمومــی، بــا بیمــاری 

ــد. ــه کن مقابل

ــيد  ــار الس ــاء آث ــة إحي ــع موسس ــول )طب ــاح األص 9- مصب

الخوئــي(؛ ج ۱ ؛ ص29۶.

۱0- فقــه الشــيعة - كتــاب الطهــارة، ج ۶، ص: ۱۷۱  و مهــذب 

األحكام)للســبزواري(، ج 2۷، ص: 22۸ و  فقــه الصــادق 

ــام)للروحاني(؛ ج 2۶، ص: 2۱. ــه الس علي

ــت  ــرار داده، رعای ــامی ق ــم اس ــر و حاک ام
مصالــح مســلمین اســت۵، و در عبــارات 
فقهــاء بــه ایــن نکتــه تصریــح شــده اســت. 
شــهید صدر۱می فرماینــد: »اتخــذه النبــي 
ــة  ــن رعاي ــر المســؤول ع ــي األم ــه ول بوصف

ــه و  ــح المســلمين، فــي حــدود واليت مصال
صاحياتــه، فــا يكــون حكمــا شــرعيا عامــا، 
بــل يرتبــط بظروفــه و مصالحه التــي يقّدرها 
ولــي األمــر«۶ و یــا آیــت اهلل اراکــی دام 
ــد:  ــم فرموده ان ــه الحک ــاب نظری ــه در کت ظل
»يلتــزم فيهــا المــام بإقامــة العــدل و رعايــة 
ــی در  ــا مرحــوم خلخال ــة«۷ و ی ــح األّم مصال
ــل  ــوت مث ــده اســت: »إن ثب ــان آم عباراتش
هــذه الواليــة للفقيــه بدليــل وجــوب رعايــة 
العامــة  المســلمين  و  الســام  مصالــح 

ــة«۸. ــكيل الحكوم ــوب تش ــتلزم وج يس
از ســوی دیگــر، می تــوان یکــی از مهــم 
تریــن مصالــح مســلمین را جلوگیــری از 
هــاک و تلــف شــدن آن هــا دانســت و بنابــر 
آن چــه نســبت بــه ایــن بیمــاری فــرض شــد، 
ــه حکومــت اســامی نســبت  ــی ک در صورت

بــه پیشــگیری از ایــن بیمــاری اقدامــی 
ایــن  باشــد،  نداشــته  موثــر،  و  جــدی 

۵- صــدر، محمــد باقــر. المؤتمــر العالمــي لإلمــام الشــهید 

الصــدر. لجنــة التحقیــق. ، ۱434 ه.ق.، موســوعة الشــهید 

الســید محمــد باقــر الصــدر )اقتصادنــا(، قــم - ایــران، 

ــدر،  ــدر، دار الص ــهید ص ــی ش ــی تخصص ــگاه علم پژوهش

ــه: 4۵۸. ــد: 3، صفح جل

۶- اقتصادنا؛ ص: 393.

۷- نظرية الحكم في السام؛ ص: 340.

۸- الحاكمية في السام؛ ص: ۷۷۵.

شـارع  کـه  وظایفـی  از  یکـی 
امـر  ولـی  عهـده  بـر  متعـال 
داده،  قـرار  اسـامی  حاکـم  و 
رعایت مصالح مسـلمین اسـت.

منزلــت حکومــت الهــی نــزد شــارع بــه 
ــگاه  ــا جای ــوان ب ــه می ت ــدری باالســت۱ ک ق
ــه نمــود و وقتــی  ــن نــزد وی مقایس موم
شــارع متعــال حفظ آبــروی مومــن را واجب 
ــی  ــق اول ــه طری ــت ب ــوان گف ــد می ت می دان
حفــظ حیثیــت و آبــروی نظــام و حکومــت 

اســامی را الزم می دانــد.
البتــه کبــرای ایــن اســتدالل یعنــی وجــوب 
حفــظ وجهــه حکومــت اســامی و حرمــت 
تضعیــف آن، توســط عقــل قابــل اثبــات 
اســت زیــرا همــان عقلــی کــه بــه ضــرورت 
ــف آن  ــد2، تضعی ــی کن ــم م ــت حک حکوم
ــارات  ــد. در عب ــرض می دان ــض غ ــز نق را نی
فقهــاء نیــز، تضعیــف حکومــت اســامی از 

ــن محــرم شــمرده شــده اســت.3 عناوی

3- وجوب رعایت مصالح مسلمین

ــح  ــت مصال ــده دار رعای ــی، عه در شــرع، ول
ــاء در  ــی از فقه ــت، برخ ــم اس ــی علیه مول
علــى  يجــب  »و  گفته انــد:  رابطــه  ایــن 
الولــي رعايــة مصالــح الموّلــى عليهــم و 
درء المفاســد عنهــم«4: »رعایــت مصالــح 
مولــی علیهــم و پــس زدن مفاســد، بــر ولــی 
ــی از  ــاس یک ــن اس ــر ای ــت«، ب ــب اس واج
وظایفــی کــه شــارع متعــال بــر عهــده ولــی 

گــذار  بنیــان  و  انقــاب  رهبــر  اهلل،  روح  خمینــی ،   -۱

ــار  ــم و نشــر آث ــران. موسســه تنظی ــوری اســامی ای جمه

امــام خمینــی )س( - دفتــر قــم، ۱392 ه.ش، والیــت 

ــر  ــم و نش ــة تنظی ــران، مؤسس ــران - ای ــام(، ته ــه )ام فقی

آثــار المــام الخمینــی )قــدس ســره(، صفحــه: 23.

2- مظاهــری، حســین، ۱3۸۵ ه.ش،  نکتــه هایــی پیرامــون 

ــه  ــران، مؤسس ــم - ای ــی، ق ــت دین ــه و حکوم ــت فقی والی

فرهنگــی مطالعاتــی الزهــراء )علیهــا الســام(، صفحــه: ۱۵.

3- مجلــه فقــه اهــل بيــت عليهــم الســام )فارســى(، ج ۱۵، 

ص: 40.

4- الفقه و مسائل طبية؛ ج 2، ص: 2۶0.

ایـن  بـر  را  مسـاله  فـرض  اگـر 
بگیریـم کـه هیـچ دلیلـی بـرای 
مومنیـن  نفـس  حفـظ  وجـوب 
ایـن امـر  بـر  الـزام حکومـت  و 
داللـت نمـی کـرد و ایـن شـک 
حکومـت  بـر  آیـا  کـه  داد  رخ 
یـا  اسـت  واجـب  نفـس  حفـظ 

خیـر؟

در  مکلفـی  کـه  زمـان  هـر 
موقعیتـی قـرار بگیـرد کـه فعل 
و یـا تـرک فعل منجر بـه از بین 
رفتـن نفـس محترمـه می شـود، 
الزم اسـت، عملـی را انجام دهد 
کـه منجـر بـه حفظ نفس شـود. 
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ــن اســت  ــن فصــل ای ــای ای ــه و مدع فرضی
ــود در  ــد موج ــه و قواع ــاس ادل ــر اس ــه ب ک
ــدور  ــر دو راه مق ــه ه ــی ک ــام، در صورت مق
باشــد، بــر حکومــت الزم اســت کــه راه دوم 
را انتخــاب کنــد و در صورتــی کــه بــه جهــت 
محذوراتــی راه دوم مقــدور نبــود و حکومــت 
از بــاب ضــرورت راه اول را پیمــود، بایــد 
را  واکسیناســیون  از  اســتفاده  مقدمــات 

ــد. ایجــاد کن
ــزام  ــر ال ــی ب ــل رشع ــای دلی ــار اول: مقتض گفت

ــت حاکمی

1-وجوب حفظ نفس

یکــی از احکامــی کــه در فقــه پذیرفتــه شــده 
و فقهــا در مواضــع مختلــف فقــه، بــدان 
ــس  ــظ نف اســتناد جســته اند۱، )وجــوب حف
محترمــه( می باشــد کــه هماننــد احــکام 
ضــروری و مســلم قلمــداد شــده و در ســطح 
احــکام َاَهــم دانســته شــده اســت2، بــر ایــن 

ــدروس، ص:  ــرح ال ــي ش ــارق الشــموس ف ــل مش ۱- تكمي

4۸۶ و  موســوعة المــام الخوئــي، ج 3، ص: 2۶۱ و جواهــر 

الــكام فــي شــرح شــرائع الســام، ج 3۱، ص: 2۵0 .

)ط  العامــة  قواعــد  شــرح  فــي  الكرامــة  مفتــاح   -2

 - )ط  المســائل  ريــاض  و   ۱۵۷ ص:  ج ۸،  الحديثــة(،   -

اســاس هــر زمــان کــه مکلفــی در موقعیتــی 
ــل  ــرک فع ــا ت ــل و ی ــه فع ــرد ک ــرار بگی ق
ــه  ــس محترم ــن نف ــن رفت ــه از بی ــر ب منج
می شــود، الزم اســت، عملــی را انجــام دهــد 
ــر  ــظ نفــس شــود و بناب ــه حف ــه منجــر ب ک
آن چــه در محــل خــود ثابــت شــده، یکــی از 
ــی، حکومــت اســت و  ــن احــکام اله مکلفی
در موضــوع بحــث بنابــر فــرض، در صورتــی 
ــه واکسیناســیون  ــادرت ب ــت مب ــه حکوم ک
عمومــی نکنــد، نفــوس محترمــه¬ی زیــادی، 
تلــف خواهنــد شــد و لــذا بــر حکومــت 
الزم اســت کــه واکسیناســیون عمومــی 
را انجــام داده و آنــرا تحقــق بخشــد و در 
مســیر تحقــق واکسیناســیون اگــر حکومــت، 
ــه کســانی کــه  ــق واکســن ب ــه تزری ــط ب فق
داوطلــب شــده اند اکتفــا کــرده و دیگــران را 
بــه تزریــق واکســن الــزام نکنــد و در نتیجــه 
نشــود،  محقــق  عمومــی  واکسیناســیون 
ــت  ــن اس ــای ای ــه معن ــزام ب ــدم ال ــن ع ای
کــه حکومــت بــه وظیفــه خــود نســبت 
بــه حفــظ نفــوس محترمــه نکــرده اســت و 

الحديثــة(، ج ۱۵، ص: 493 و تفصيــل الشــريعة فــي شــرح 

تحريــر الوســيلة - النــكاح، ص: ۵۶۷ .

ایــن واجــب الهــی کــه در باالتریــن مراتــب 
ــرده اســت.  ــرک ک ــرار دارد، را ت اهمــت ق

وجــوب  کــه  همانطــور  اســتدالل  ایــن 
واکسیناســیون عمومــی را ثابــت مــی کنــد، 
بــر  را  انتشــار ویــروس  از  راه جلوگیــری 
اســاس مســدود کــردن گســترده ارتباطــات 

ــاند. ــی رس ــات م ــه اثب ــز ب ــی، نی اجتماع

2- اختال نظام

فقهــی  احــکام  از  نظــام  وجــوب حفــظ 
ــدان  ــیار ب ــه بس ــه در فق ــت ک ــری اس دیگ
الغطــاء۱  اشــاره شــده3 مرحــوم کاشــف 
عمــوم  مــن  نشــأ  »انمــا  می فرماینــد: 
حفــظ  و  النــاس  حاجــة  دفــع  وجــوب 
ــن  ــز بدی ــام«4 و مرحــوم آشــتیانی۱ نی النظ
حکــم اشــاره دارنــد، ایشــان در خــال یکــی 
ــا دّل  ــد: »إّن م از مباحــث فقهــی می فرماین
ــم و  ــذا القس ــي ه ــل ف ــوب الفع ــى وج عل
هــو حفــظ الّنظــام«۵ و یــا مرحــوم خویی۱در 

3- موســوعة المــام الخوئــي، ج 22، ص: ۸۶ و هدايــة 

. 42۶ ج ۱، ص:  )للگلبايگانــي(،  العبــاد 

4- أحكام المتاجر المحرمة؛ ص: ۱3.

۵- كتــاب القضــاء )لآلشــتياني ط - الحديثــة(؛ ج ۱، ص: 

.۱24
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ــط  ــرض دو راه فق ــر ف و از ســوی دیگــر بناب
پیــش روی حکومــت اســت؛ یکــی انســداد 
تعطیلی هــای  بــا  اجتماعــی  ارتباطــات 
گســترده و دیگــری واکسیناســیون عمومــی، 
امــا چــون انســداد ارتباطــات اجتماعــی 
بوســیله¬ی تعطیــات گســترده موجــب 
ــه  ــردم را ب ــت م ــام معیش ــا نظ ــود ت می ش
ــوان  ــد شــود نمی ت ــی تهدی صــورت خطرناک
گفــت کــه ادلــه وجــوب حفــظ نفــوس 
محترمــه در مرحلــه اول، وجــوب ایــن راه را 
ثابــت مــی کنــد، زیــرا حفــظ نظــام، واجــب 
و اختــال نظــام نیــز حــرام اســت9 و راه 
ــظ  ــرای حف ــل واکسیناســیون ب ــری مث دیگ
نفــوس بــدون اختــال وجــود دارد. بنابرایــن 
بــرای حکومــت،  مانــده  باقــی  راه  تنهــا 
ــود و چــون عــدم  واکسیناســیون خواهــد ب
ــام  ــال نظ ــه اخت ــر ب ــیون منج واکسیناس
را  واکسیناســیون عمومــی  خواهــد شــد 
می تــوان واجــب دانســت، بلــه اگــر شــرایط 
واکسیناســیون   کــه  بــود  گونــه ای  بــه 
عمومــی امــکان نداشــت و  راه منحصــر 
ــرورت  ــاب ض ــود، از ب ــات ب ــع ارتباط در قط
دســت از حرمــت برداشــته می شــود ولــی از 

ــي الفقــه الفعــال  ــر. ، ۱42۵ ه.ق.، مبان 9- ســیفی، علی اکب

ــه  ــران، جامع ــم - ای ــیة، ق ــة األساس ــد الفقهی ــي القواع ف

ــارات اســامی،  ــر انتش ــم. دفت ــه ق ــوزه علمی مدرســین ح

ــه: 20. ــد: ۱، صفح جل

وجــوب کفایــی در برخــی مشــاغل۶ و... بــه 
ایــن قاعــده تمســک جســته اند، مرحــوم 
نائینی۱حفــظ نظــام بــه ایــن معنــا را از 
اهــم مصادیــق امــور حســبیه دانســته و بــه 
واســطه آن نیابــت عامــه فقیهــان را ثابــت 
نظــام،  حفــظ  دیگــر  معنــای  می دانــد۷، 
حفــظ اصــل دیــن و کیــان شــریعت اســت 
کــه بیشــتر از آن تحــت عنــوان حفــظ بیضــة 
ــای ســومی  ــاد مــی گــردد. معن االســام۸ ی

ــده  ــر ش ــظ نظــام ذک ــه بــرای حف ــم ک ه
ــت  ــام سیاســی و حکوم ــظ نظ ــای حف معن

ــت. ــامی اس ــوب اس مطل
ــان  ــه در لس ــده ک ــای اول از قاع ــر معن بناب
اســت،  شــده  اســتعمال  بیشــتر  فقهــاء 
می تــوان گفــت: از ســویی اصــل حفــظ 
نفــوس محترمــه بــر حکومــت واجب اســت، 

۶- تحریر المجلة، ج4، ص ۵۸.

۷- تنبیه األمه و تنزیه المله، صص ۷۶-۷۵.

۸- نک: جامع الشتات، میرزای قمی، ص 3۷0.

ــرعی  ــم ش ــک حک ــرای ی ــتدالل ب ــام اس مق
بوجوبــه  نقطــع  أّنــا  »بمــا  می فرماینــد: 
الكفائــي، لتوّقــف حفــظ النظــام المــاّدي و 
المعنــوي عليــه«۱ ایــن عبــارات و بســیاری 
دیگــر از عبــارات فقهــا کــه بــه جهــت عــدم 
ــود  ــر وج ــی دال ب ــد، همگ ــل نش ــه نق اطال
چنیــن حکمــی در شــریعت اســامی دارد و 
ایــن حکــم را بــه عنــوان یکــی از واجبــاِت 
تاکیــد شــده و غیــر قابــل تعطیــل بــه شــمار 

می آورنــد.2
تفــاوت  نظــام،  معنــای  تبییــن  در  امــا 
حفــظ  گاهــی  می شــود:  دیــده  هایــی 
ــت  ــام معیش ــظ نظ ــای حف ــه معن ــام ب نظ
دانســته شــده3 و در بیشــتر مــوارد منظــور از 
اســتعماِل ایــن اصطــاح همیــن معناســت، 
همچــون  متعــددی  مــوارد  در  فقیهــان 
اثبــات جــواز تقلیــد4، اثبــات عــدم وجــوب 
ــات  ــر محصــوره۵، اثب ــاط در شــبهه غی احتی

۱- موسوعة المام الخوئي؛ ج 22، ص: ۸۶.

2- موسوعة المام الخوئي؛ ج 22، ص: ۸۶.

3- مبــادي الوصــول إلــى علــم األصــول، ص: 24۷ و ینابیــع 

األحــکام فــی معرفــه الحــال و الحــرام، ج ۱، ص۸۱۷ و 

تحریــر المجلــة، ج4، ص ۵۸. و تنبیــه األمــه و تنزیــه 

ــص ۷۶-۷۵. ــه، ص المل

4- مبادي الوصول إلى علم األصول، ص: 24۷.

ــرام، ج ۱،  ــال و الح ــه الح ــی معرف ــکام ف ــع األح ۵- ینابی

ص۸۱۷.

»الضـرورات  قاعـده  اسـاس  بـر 
تقـدر بقدرهـا«، بایـد بـه مقـدار 
الزم  و  کـرد  اکتفـا  ضـرورت 
مقدمـات  حکومـت  اسـت 
واکسیناسـیون عمومـی را مهیـا 

سـازد.
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كاَة َو َأَمــُروا ِباْلَمْعــُروِف َو  ــاَة َو آَتــُوا الــزَّ الصَّ
ــر مکــرم  ــا از پیامب ــرِ«۷ و ی ــِن اْلُمْنَك ــْوا َع َنَه
ــيِّ ص  ِب ــِن النَّ اســام۶نقل شــده اســت: »َع
ــُروا  ــا َأَم ــٍر َم ــاُس ِبَخْي ــَزاُل النَّ ــاَل: اَل َي ــُه َق َأنَّ
ــوا  ــرِ َو َتَعاَوُن ــِن اْلُمْنَك ــْوا َع ــُروِف َو َنَه ِباْلَمْع
ْقــوى َفــِإَذا َلــْم َيْفَعُلــوا َذِلــَك  َعَلــى اْلِبــرِّ َو التَّ
ُنزَِعــْت ِمْنُهــُم اْلَبــَرَكاُت َو ُســلَِّط َبْعُضُهــْم 

ــي  ــٌر ِف ــْم َناِص ــْن َلُه ــْم َيُك ــٍض َو َل ــى َبْع َعَل
ــَماِء.«۸ و در روایــت امــر  ْرِض َو اَل ِفــي السَّ اأْلَ
بــه معــروف در بیــن فــروع دیــن از جایــگاه 
ــا  ــا آن ج ــوردار اســت ت ــی برخ ــیار باالی بس
کــه برتریــن واجبــات شــمرده شــده و اقامــه 
ســایر فرائــض متوقــف بــر آن دانســته شــده 
ــِض   ــَمى  اْلَفَراِئ ــوا َأْس ــا َرَفُض ــت؛ »...َكَم اس
ْهــَي  ْمــَر ِباْلَمْعــُروِف  َو النَّ َو َأْشــَرَفَها ِإنَ  اأْلَ
َعــِن اْلُمْنَكــرِ َفرِيَضــٌة َعِظيَمــٌة ِبَهــا ُتَقــامُ  

ــض... «9. اْلَفَراِئ
مرحــوم صاحــب جواهــر۱ در تبییــن مــراد از 
ــه  ــد ک ــر می کنن ــف را ذک ــروف دو تعری مع

۷- سورة الحج- اآلية 42.

۸- تهذيب األحكام؛ ج ۶، ص: ۱۸۱

9- كلينــى، محمــد بــن يعقــوب، الكافــي )ط - الســامية( - 

تهــران، چــاپ: چهــارم، ۱40۷ ق. ج ۵، ص: ۵۵و۵۶.

ــد. ــه ش ــل، گفت قب

4- امر به معروف

یکــی از احــکام واجــب اســام امــر بــه 
ــق  ــت و محق ــر اس ــی از منک ــروف و نه مع
می فرماینــد:  رابطــه  ایــن  در  حلــی۱ 
»حكمهمــا و األمــر بالمعــروف و النهــي 
ــا«3 و مرحــوم  ــان إجماع ــر واجب عــن المنك
صاحــب جواهر۱بــه آیات و روایــات متعددی 
بــه جهــت اثبــات وجــوب و بیــان اهمیــت 
اســت4  جســته  تمســک  آن،  جایــگاه  و 
ــٌة َيْدُعــوَن  همچــون »َو ْلَتُكــْن ِمْنُكــْم ُأمَّ
ِإَلــى اْلَخْيــرِ َو َيْأُمــُروَن ِباْلَمْعــُروِف َو َيْنَهــْوَن 
ــوَن«۵  ــُم اْلُمْفِلُح ــَك ُه ــرِ، َو ُأولِئ ــِن اْلُمْنَك َع
ِللّنــاِس  ُأْخرَِجــْت  ــٍة  ُأمَّ َخْيــَر  »ُكْنُتــْم  و 
َتْأُمــُروَن ِباْلَمْعــُروِف َو َتْنَهــْوَن َعــِن اْلُمْنَكــرِ«۶ 
ــوا  ْرِض َأقاُم ــي اأْلَ ــْم ِف ّناُه ــَن ِإْن َمكَّ و »الَِّذي

ــرام؛ ج ۱،  ــال و الح ــائل الح ــي مس ــام ف ــرائع الس 3- ش

.3۱0 ص: 

4- جواهــر الــكام فــي شــرح شــرائع الســام، ج 2۱، ص: 

.3۵2

۵- سورة آل عمران- اآلية ۱00- ۱0۶.

ilhk -۶

آن جــا کــه ضــرورت، ســبب شــده تــا حکــم 
ــر اســاس قاعــده  حرمــت برداشــته شــود، ب
»الضــرورات تقــدر بقدرهــا«۱، بایــد بــه مقــدار 
ضــرورت اکتفــا کــرد و الزم اســت حکومــت 
ــا  ــی را مهی ــات واکسیناســیون عموم مقدم

ــازد. س

3- رعایت مصالح مسلمین

گفتــه شــد کــه یکــی از وظایفــی کــه شــارع 
متعــال بــر عهــده ولی امــر و حاکم اســامی 
گذاشــته، رعایــت مصالــح مســلمین اســت2 
می تــوان  مســلمین،  مصالــح  اهــم  از  و 
ــا  ــدن آن ه ــف ش ــاک و تل ــری از ه جلوگی
ــن  ــه ای ــبت ب ــه نس ــر آن چ ــت و بناب دانس
کــه  صورتــی  در  شــد،  فــرض  بیمــاری 
ــگیری  ــه پیش ــبت ب ــامی نس ــت اس حکوم
ــری  ــی جــدی و موث ــاری اقدام ــن بیم از ای
عظیــم  مصلحــت  ایــن  باشــد،  نداشــته 
ــرض،  ــر ف ــد و بناب ــد ش ــوت خواه ــا ف آن ه
دو راه وجــود دارد؛ یکــی انســداد ارتباطــات 
واکسیناســیون.  دیگــری  و  اجتماعــی 
ــر  ــت از ه ــت حکوم ــوان گف ــن می ت بنابرای
مصلحــت  جلــب  بــرای  راه می توانــد  دو 
ــل یکــی  ــا در مقاب ــرد ام ــره بب مســلمین به
ــراری نظــام  ــم مســلمین برق ــح مه از مصال
معیشــت آن هــا و بــر حاکــم الزم اســت 
کــه ایــن مصلحــت را تــدارک کنــد و چــون 
ــوت  ــا ف ــازم ب ــور م ــای مذک ــی از راه ه یک
مصلحــت دیگــر بــوده و راه دیگــر ایــن 
مفســده را بــه دنبــال نــدارد، طریــق رعایــت 
ــح مســلمین در مســاله مــورد بحــث،  مصال
واکسیناســیون عمومــی خواهــد بــود، مگــر 
ــتفاده  ــه اس ــور ب ــت را مجب ــرار حکوم اضط
از راه انســداد کنــد کــه بایــد بــه مقــدار 
ضــرورت اکتفــا کــرد آنچنانکــه در دلیــل 

موســوعة  ه.ق.،   ۱4۱۸  ، ابوالقاســم.  ســید  خوئــی،   -۱

المــام الخوئــي، قــم - ایــران، مؤسســة إحيــاء آثــار االمــام 

الخوئــي، جلــد: 22، صفحــه: ۱3۸.

2- صــدر، محمــد باقــر. المؤتمــر العالمــي لإلمــام الشــهید 

الصــدر. لجنــة التحقیــق. ، ۱434 ه.ق.، موســوعة الشــهید 

الســید محمــد باقــر الصــدر )اقتصادنــا(، قــم - ایــران، 

ــدر،  ــدر، دار الص ــهید ص ــی ش ــی تخصص ــگاه علم پژوهش

ــه: 4۵۸. ــد: 3، صفح جل
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ــوان  ــه عن ــب ب ــف، واج ــر دو تعری ــر ه بناب
معــروف شــناخته می شــود و طبــق آن چــه  
گفتــه شــد: یکــی از احــکام اســام وجــوب 
حفــظ نفــس محترمــه می باشــد۱، و الزم 
ــس  ــظ نف ــه حف ــبت ب ــن نس ــت مکلفی اس
خــود و غیــر اهتمــام داشــته و تــاش کننــد 
و در مســاله مــورد بحــث، اگــر متخصصیــن 
ــرای  ــه ب ــد ک ــام بدارن ــن اع ــرگان ف و خب
ــاری  ــهمگین بیم ــرات س ــری از خط جلوگی
از  تزریــق واکســن الزم اســت، اســتفاده 
ــه عنــوان  ــود و ب واکســن واجــب خواهــد ب

معــروف شــناخته می شــود. 
ــه اجــرای  ــف ب ــه حکومــت مکل از آن جــا ک
ــن  ــی از مهمتری ــت و یک ــی اس ــکام اله اح
احکامــی کــه بایــد بــه مرحلــه اجــرا بگــذارد، 

محقــق  باقــر.  بــن  محمدحســن  جواهــر،  صاحــب   -۱

موسســه دائــرة المعــارف فقــه اســامی بــر مذهــب اهــل 

ــه نويــس محمــود هاشــمی شــاهرودی.  بیــت )ع(. مقدم

ــی. ، ۱42۱ ه.ق.،  ــق حل ــن حســن محق ــر ب نويســنده جعف

جواهــر الــکام )ط. الحدیثــة(، قــم - ایــران، مؤسســه دائــرة 

ــر مذهــب اهــل بيــت )عليهــم  ــه اســامی ب المعــارف فق

ــه: ۵۸4 ــد: ۱۸، صفح ــام(، جل الس

امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت کــه 
در بعــض مراتــب مختــص بــه حکومــت 
ــق آن چــه ذکــر شــد تزریــق  می باشــد، مطاب
ــی آن را  ــر کس ــوده و اگ ــب ب ــن واج واکس
تــرک کــرد بــر حکومــت الزم اســت نســبت 
ــا  ــی ب ــد و حت ــر کن ــروف، ام ــن مع ــه ای ب
ــد  ــه معــروف می توان رعایــت مراتــب امــر ب

ــود. ــل ش ــه زور متوس ب
ــا  ــل تنه ــن دلی آن چنانکــه روشــن اســت ای
توانســت یکــی از راه هــای پیشــگیری یعنــی 

واکسیناســیون عمومــی را ثابــت کنــد.
نتیجه گری 

ایــن  فــوق  چهارگانــه  ادلــه  مقتضــای 
اســت کــه واکسیناســیون عمومــی توســط 
ــد  ــت می توان ــت الزم اســت و حکوم حکوم
بــرای ایــن امــر الــزام ایجــاد کنــد اما نســبت 
بــه ایجــاد محدودیــت هــای اجتماعــی کــه 
ــری از همــه  یکــی دیگــر از راه هــای جلوگی
ــود از آن جــا کــه اختــال  گیــری بیمــاری ب
راه موجــب  ایــن  و  اســت  نظــام حــرام 
ــن  ــوان از ای ــود نمی ت ــام می ش ــال نظ اخت
راه بهــره جســت بــه جــز در مــوارد ضــرورت.

ــر عــدم  گفتــار دوم: مقتضــای دلیــل رشعــی ب

ــزام حاکمیــت حــق ال

قاعده سلطنت

از قواعــدی کــه در فقــه بــدان اســتناد شــده 
امــام خمینــی  اســت،  ســلطنت  قاعــده 
)ره( راجــع بــه ایــن قاعــده می فرماینــد: 
»كســلطنة النــاس علــى نفوســهم؛ فاّنهــا 
ــى  ــّلط عل ــا أنّ  النســان مس ــة، فكم عقائي
أموالــه، مســّلط علــى نفســه، فلــه التصــّرف 
فيهــا بــأيّ  نحــو شــاء، لــوال المنــع القانونــي 
لــدى العقاء، والشــرعي لــدى المتشــّرعة.«2 
و همچنیــن آیــت اهلل مومــن۱در مــورد ایــن 
قاعــده می فرماینــد: »أنّ  واليــة النســان 
ــد  ــوره بي ــار أم ــون اختي ــه و ك ــى نفس عل
ــاس  ــدة »الن ــإنّ  قاع ــي، ف ــر عقائ نفســه أم
ــة  ــى أنفســهم« قاعــدة عقائي مســّلطون عل
كســلطنتهم علــى أموالهــم، و هــذه القاعــدة 

گــذار  بنیــان  و  انقــاب  رهبــر  اهلل،  روح  خمینــی ،   -2

جمهــوری اســامی ایــران. محقــق موسســه تنظیــم و نشــر 

آثــار امــام خمینــی )س( - دفتــر قــم، ۱392 ه.ش، کتــاب 

ــر  ــم و نش ــة تنظی ــران، مؤسس ــران - ای ــام(، ته ــع )ام البی

آثــار المــام الخمینــی )قــدس ســره(، جلــد: ۱، صفحــه: 33.
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أمضاهــا  بــل  عنهــا  الشــارع  يــردع  لــم 
بالســنة مختلفــة فــي اآليــات و الروايــات«۱  
ــن  ــار ای ــر اعتب ــی ب ــه خوب ــارات ب ــن عب ای

ــت دارد. ــاء دالل ــی فقه ــزد برخ ــده ن قاع
بــه اســتناد قاعده ســلطنت، هیــچ فردی)چه 
حاکــم یــا غیــر او( حــق الــزام دیگــری بــرای 

دریافــت واکســن را نــدارد، زیــرا بنابــر فرض، 
ــه دســت  ــدِن شــخص ب ــِت ب ــار و والی اختی
خــود اوســت و در ایــن مــورد فــرد اراده 
نکــرده اســت کــه از ایــن واکســن اســتفاده 

کنــد.

اشکال به قاعده

هــر چنــد گفتــه شــده کــه دلیلــی بــر صحــت 
ایــن قاعــده داللــت نمی کنــد و حتــی دلیــل 
ــر عــدم صحــت آن وجــود دارد2، می تــوان  ب
نســبت بــه عــدم جریــان آن در موضــوع 
مــورد بحــث گفــت کــه اوال در فقــه عنــوان 
ــود  ــمرده می ش ــه ش ــن ثانوی ــرر از عناوی ض
و بــر ایــن اســاس قاعــده الضــرر مقــدم بــر 
ــع آن احــکام می باشــد  ــی و راف احــکام اول
مثــل این کــه اگــر وضــو موجــب ضــرر 
باشــد، بــر اســاس قاعــده الضــرر، وضــو 
واجــب نخواهــد بــود بلکــه چــه بســا محــل 
ــث  ــورد بح ــوع م ــد و در موض ــکال باش اش
اگــر بپذیریــم کــه شــخص بــر خود ســلطنت 
ــه  ــت ک ــن اس ــرض ای ــون ف ــن چ دارد ولک

۱- مومــن قمــی، محمــد، ۱4۱۵ ه.ق، کلمــات ســدیدة فــي 

ــي  ــين ف ــة المدرس ــران، جماع ــم - ای ــدة، ق ــائل جدی مس

الحــوزة العلمیــة بقــم. مؤسســة النشــر الســامي، صفحــه: 

.۱۶3

2- ایروانــی، باقــر. ، ۱3۸4 ه.ش.، دروس تمهیدیــة فــي 

القواعــد الفقهیــة، قــم - ایــران، مؤسســة الفقــه للطباعــة و 

ــد: 2، صفحــه: ۱0۸. النشــر، جل

عــدم اســتفاده از واکســن فــرد را در معــرض 
خطــر جــدی و ضــرر قــرار می دهــد، بــر 
ــا از واکســن اســتفاده  وی واجــب اســت ت
ــه  ــود ک ــن وجــوب ســبب می ش ــد، و ای کن
ــاس  ــر اس ــده و ب ــروف ش ــن زدن مع واکس
حکــم وجــوب امــر بــه معــروف، طبــق 
ــر اســتفاده از واکســن،  ــزام ب مراحــل آن، ال

ــود. ــد ب ــت واجــب خواه ــر حکوم ب
و  کارشناســان  نظــر  بنابــر  اگــر  ثانیــا 
متخصصیــن بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
بیمــاری  از  جلوگیــری  و  غلبــه  راه  کــه 
تــرک  و  اســت  عمومــی  واکسیناســیون 
ــی  ــل توجه ــداد قاب ــاک تع ــب ه آن موج
نظــام  و  می شــود  محترمــه  نفــوس  از 
ــیده  ــال کش ــه اخت ــز ب ــردم نی ــت م معیش
خواهــد شــد و اگــر از نــگاه عقــا تــرک 
کــردن واکســن از ســوی شــخص علــت برای 
ــال  ــه و اخت ــوس محترم ــاک نف ــوع ه وق
ــر شــخص واجــب می شــود  نظــام باشــد، ب
تــا از واکســن اســتفاده کنــد و ایــن وجــوب 
ســبب می شــود کــه واکســن زدن معــروف 
ــه  ــر اســاس حکــم وجــوب امــر ب شــده و ب
ــروف   ــه مع ــر ب ــل ام ــق مراح ــروف، طب مع

بــر حکومــت الــزام بــر اســتفاده از واکســن 
ــود. ــد ب ــب خواه واج

نکتــه ای کــه در اشــکال دوم بایــد بــدان 
ــن  ــق ای ــه طب ــت ک ــن اس ــود ای ــاره ش اش
بیــان، میــان ادلــه قاعــده ســلطنت بــر نفس 
ــه و  ــوس محترم ــظ نف ــوب حف ــه وج و ادل
ــد  ــم رخ می ده ــام، تزاح ــظ نظ ــوب حف وج
و در بــاب تزاحــم تقدیــم بــا اهــم اســت و 
مطابــق ادلــه، عنــوان حفــظ نفــس و حفــظ 
ــرع  ــات ش ــم در ادبی ــن اه ــام از عناوی نظ
ــلطنت  ــده س ــر قاع ــدم ب ــذا مق ــد، ل می باش

ــود. خواهــد ب

گفتار سوم: مقتضای اصل عمیل

اصل عدم والیت

مقــام مــورد بحــث مجــرای اصــل عــدم 
ســوال  زیــرا  می شــود  دانســته  والیــت 
ایــن اســت کــه آیــا حکومــت می توانــد 
ــزام  ــن ال ــتفاده از واکس ــه اس ــخص را ب ش
ــه  ــن معناســت ک ــن بدی ــر؟ ای ــا خی ــد ی کن
ــا ایــن حــد  ــا حاکــم ت ــم کــه آی شــک داری
والیــت بــر مــردم دارد تــا آن هــا را الــزام بــه 
چنیــن عملــی کنــد یــا خیــر؟  و وقتــی در 
وجــود چنیــن والیتــی شــک باشــد، مجــرای 
اســتصحاب عــدم والیــت خواهــد بــود، لــذا 
ــر  ــم ب ــت حاک ــدم والی ــل ع ــای اص مقتض
الــزام کــردن مــردم بــر واکســن خواهــد بود.
امــا ایــن ســوال باقــی مــی مانــد کــه منشــا 
شــک در وجــود والیــت چیســت و مجــرای 
اصــل چگونــه مهیــا می شــود؟ بــرای جــواب 
ایــن ســوال چنــد نکتــه ممکــن اســت گفته 
شــود: نخســت این کــه اصــل عــدم والیــت 
»احــد علــی احــد« اســت، مگــر جایــی 
ــت  ــت را ثاب ــن والی ــال ای ــدای متع ــه خ ک
ــه  ــام شــک اســت ک ــرده باشــد3 و در مق ک
ــن  ــر، در ای ــا خی ــا والیــت جعــل شــده ی آی
صــورت اســتصحاب عــدم جعــل والیــت 
ــه  ــارع ادل ــه ش ــر این ک ــت، دیگ ــاری اس ج
والیــت را بــرای حاکــم، در امــور مربــوط 
بــه حکومــت قــرار داده و واکسیناســیون 
ــک  ــورت ش ــت. در ص ــخصی اس ــور ش از ام
ــت  ــدم والی ــل ع ــرای اص ــئله مج ــز مس نی

می باشــد.
اگــر  گفــت  می تــوان  کام  تتمیــم  در 
بــاب  از  را  شــخصی حکومــت و والیــت 
حســبه ثابــت کــرد، حســبه فقــط تــوان 
ــت را دارد و در  ــن از والی ــدر متیق ــات ق اثب
ــیون  ــر واکسیناس ــزام ب ــث، ال ــوع بح موض
مــورد یقیــن نیســت لــذا اصــل عــدم والیــت 

ــت.  ــاری اس ج
ــل  ــرای اص ــد مج ــه ش ــه گفت ــور ک همانط

3- نراقــی، احمــد بــن محمدمهــدی. محقــق مرکــز االبحاث 

و الدراســات االســامیه، ۱3۷۵ ه.ش، عوائــد األیــام، قــم - 

ایــران، دفتــر تبليغــات اســامی حــوزه علميــه قــم، مرکــز 

انتشــارات، صفحــه: ۵29.

مطابـق آن چـه ذکـر شـد تزریـق 
اگـر  و  بـوده  واجـب  واکسـن 
بـر  کـرد  تـرک  را  آن  کسـی 
حکومـت الزم اسـت نسـبت بـه 

کنـد.  امـر  معـروف،  ایـن 

سـلطنت،  قاعـده  اسـتناد  بـه 
هیـچ فردی)چـه حاکـم یـا غیـر 
بـرای  دیگـری  الـزام  حـق  او( 

نـدارد. را  واکسـن  دریافـت 
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جایــی اســت کــه شــک وجــود داشــته باشــد 
و بــا وجــود دلیــل شــک تعبــدا محقــق 
نیســت لــذا در اصــول بیــان شــده اســت کــه 
دلیــل شــرعی حاکــم بــر اصــل عملــی اســت 
ــه  ــار اول ب ــق آن چــه در گفت ــام طب و در مق
ــزام وجــود  اثبــات رســید، دلیــل بــر حــق ال

دارد و بــا وجــود دلیــل و عــدم وجــود شــک 
تعبــدا، نوبــت بــه اصلــی عملــی نمــی رســد، 
واکسیناســیون  امــر  این کــه  عــاوه  بــه 
ــرض،  ــر ف ــته و بناب ــات گذش ــق توضیح طب
از امــور مربــوط بــه اداره جامعــه و حکومــت 
آن  تــرک  زیــرا کــه  دانســته مــی شــد، 

ــود. ــام می ش ــال نظ ــب اخت موج

فصــل ســوم: صورت هــای الــزام 
ــن  ــتفاده از واکس ــر اس ــت ب حکوم

تجویز شده توسط حکومت

در فصــل گذشــته ادلــه حــق الــزام حکومــت 
بــر اســتفاده از واکســن تجویــز شــده توســط 
ــه  ــا الزم اســت ک حکومــت بررســی شــد ام
صورت هــای مختلفــی کــه در مســاله وجــود 
ــن  ــر ای ــه ب ــق ادل ــده و تطبی ــرح ش دارد، ط

هــا مــورد بررســی قــرار بگیــرد

صــورت اول: امتنــاع کننــداگن30 درصــد از لک 
جمعیــت  هســتند

ــد: تحقــق  ــر آن چــه متخصصــان گفته ان بناب
ــاس  ــر اس ــاری ب ــل بیم ــت در مقاب مصونی
ــن صــورت رخ  ــی بدی واکسیناســیون عموم
ــاد درصــد مــردم منطقــه  می دهــد کــه هفت
واکســینه شــوند۱، بــر ایــن اســاس اگــر 
ــدار ۷0  ــه مق ــن ب ــق واکس ــن تزری داوطلبی
درصــد جامعــه باشــد، ادلــه ای کــه ذکــر شــد 
هیــچ کــدام جــاری نیســت و حکومــت حــق 

۱- مصاحبه با مرکز پژوهش های مجلس.

ــدارد. ــه واکسیناســیون را ن ــزام ب ال

و  واکســن  ســودمندی  انــاکر  دوم:  صــورت 
درصــد   30 از  بیــش  توســط  آن  از  امتنــاع 

جمعیــت

درصــد  ســی  از  بیــش  کــه  صورتــی  در 
امتنــاع  واکســن  دریافــت  از  جامعــه، 
محقــق  عمومــی  واکسیناســیون  کننــد، 
نخواهــد شــد، لــذا حکومــت حــق الــزام 
ــاع  ــت. امتن ــد داش ــیون را خواه واکسیناس
ــات  ــاس جه ــر اس ــد ب ــراد می توان ــن اف ای
ــه  ــه این ک ــرد از جمل ــورت  پذی ــی ص مختلف
ــر اســاس نظــر برخــی دیگــر از  ایــن عــده ب
ــکار  ــن را ان ــودمندی واکس ــان، س کارشناس
ــاری  ــل بیم ــه اص ــت این ک ــه جه ــد؛ ب  کنن
را انــکار کــرده، یــا درمانــی را بــرای آن 
ــر در  ــن را موث ــا واکس ــد و ی ــور می کنن تص

نمی داننــد. جامعــه  مصونیــت 
ــروف  ــه مع ــر ب ــل ام ــن صــورت دلی در ای
دیگــر جــاری نیســت زیــرا بنابــر فــرض بــه 
ــا  ــد و ی ــن دارن ــن یقی ــوب واکس ــدم وج ع

شــبهه  از صورت هــا،  بعضــی  در  این کــه 
موضوعیــه ســبب می شــود تزریــق واکســن 
بــر شــخص واجــب نباشــد و وقتــی واجــب 
نبــود صــدق معــروف بــر آن تمــام نخواهــد 
ــه  ــائر ادل ــرد س ــا ک ــوان ادع ــا می ت ــود، ام ب
ــه اعتقــاد  ــوز پابرجاســت، چــه این کــه ب هن
کارشناســی  نظــر  اســاس  بــر  حکومــت، 
کــه برگزیــده اســت، اگــر واکسیناســیون 
عمومــی را تــرک کنــد، نفــوس مومنیــن در 
معــرض هــاک واقــع می شــود و  اختــال 
نظــام رخ خواهــد دارد و بــه مصالــح عالیــه 
چنیــن  هــم  و  نکــرده  عمــل  مســلمین 
اســامی  حکومــت  اعتبــار  و   حیثیــت 

خدشــه دار می شــود.
بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت کــه در 
ــزام را دارد. ــق ال ــت ح ــورت حکوم ــن ص ای

صــورت ســوم: امتنــاع از واکســن مــورد تاییــد 
حاکمیــت بــه دلیــل اقبــال بــه واکســین دیگــر 

ــد  ــش از 30 درص ــه بی ــوم آن ک ــورت س ص
جامعــه، از دریافــت واکســنی کــه حکومــت 
ــه از  ــد، چراک ــاع می کنن ــرده، امتن ــز ک تجوی
ــن  ــد. ای ــتفاده کرده ان ــری اس ــن دیگ واکس

ــرض اســت: صــورت خــود دارای ســه ف
فــرض نخســت آن کــه حکومــت، ســودمندی 
واکســنی کــه شــخص اســتفاده کــرده را رد 
کــرده و آن را موثــر در مصونیــت نمــی دانــد، 
ــه  ــر خــود شــخص ب ــز اگ ــرض نی ــن ف در ای
ســودمندی واکســن اعتقــاد داشــته باشــد، 
ــه معــروف کــه بیانــش  ــل امــر ب ــر دلی بناب
ــه  ــا چ ــت، ام ــش رف ــوان پی ــت نمی ت گذش
ــاری دانســت  ــه را ج ــائر ادل ــوان س بســا بت
و بــر اســاس آن هــا حــق الــزام را بــرای 

حکومــت دانســت .
حکومــت  کــه  اســت  ایــن  دوم  فــرض 
شــخص  کــه  را  واکســنی  ســودمندی 
اســتفاده کــرده، رد نکــرده و تاثیــر آن را 
ــن  ــا ای ــد، ام ــال می ده ــت احتم در مصونی
ــوی و  ــدازه ای ق ــه ان ــا ب ــزد عق ــال ن احتم
قابــل اعتنــاء نیســت کــه عقــا بــه چنیــن 
ــن  ــند، در ای ــته باش ــاد داش ــی اعتم احتمال
ــی رود  ــر م ــال تاثی ــد احتم ــر چن ــرض ه ف
اســت،  ضعیــف  احتمــال  چــون  ولــی 
ــد  ــر چن ــده و ه ــل ش ــرض قب ــه ف ــق ب ملح
اگــر شــخص خــود بــه ســودمندی واکســن 
بــه  امــر  دلیــل  باشــد،  داشــته  اعتقــاد 
معــروف جــاری نخواهــد بــود، امــا چــه بســا 

ــزام را  ــق ال ــد و ح ــاری باش ــه ج ــائر ادل س
بــرای حکومــت، ثابــت کنــد.

ســودمندی  حکومــت  ســوم  فــرض  در 

اگـر ضـرر واکسـنی کـه توسـط 
نشـده،  تجویـز  حاکمیـت 
حکومـت  بـر  باشـد،  معتنابـه 
الزم اسـت از توزیـع و مصـرف 

کنـد. جلوگیـری 

مطابـق ادله، عنـوان حفظ نفس 
و حفـظ نظـام از عناویـن اهـم 
می باشـد،  شـرع  ادبیـات  در 
بـر قاعـده سـلطنت  لـذا مقـدم 

خواهـد بـود.

سـی  از  بیـش  کـه  صورتـی  در 
دریافـت  از  جامعـه،  درصـد 
کننـد،  امتنـاع  واکسـن 
واکسیناسـیون عمومـی محقـق 
نخواهـد شـد، لـذا حکومـت حق 
الـزام واکسیناسـیون را خواهـد 

داشـت.
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ــرده،  ــتفاده ک ــخص اس ــه ش ــنی را ک واکس
مصونیــت  در  را  آن  تاثیــر  و  نکــرده  رد 
ــال  ــن احتم ــوت ای ــد و ق ــال می ده احتم
ــا  ــه عق ــت ک ــوی اس ــداری ق ــه مق ــز ب نی
بــه چنیــن احتمالــی اعتنــاء و اعتمــاد 
کــرده و بــر اســاس آن رفتــار می کننــد، 
ــه  ــه ای ک ــک از ادل ــچ ی ــرض هی ــن ف در ای
ــرا غایتــی کــه  ذکــر شــد جــاری نیســت زی
حکومــت بــه واســطه¬¬¬ی واکسیناســیون 
عمومــی بــه دنبــال آن بــوده حاصــل اســت 
ــه  ــرای ادل ــی ب ــت مجرای ــول غای ــا حص و ب
ــه اختــال  ــد، زیــرا منجــر ب باقــی نمــی مان
ــرض  ــه در مع ــوس محترم ــام نشــده، نف نظ
ــت  ــه حکوم ــرد، وجه ــرار نمی گی ــاک ق ه
اســامی مخــدوش نمی گــردد و دلیــل امــر 
بــه معــروف نیــز جــاری نخواهــد شــد، زیــرا 
در ایــن فــرض معــروف بــر تزریــق واکســن 

نمی کنــد.  صــدق 

ممانعــت  حــق  چهــارم:  فصــل 
تجویــز  واکســن های  از  حکومــت 

نشده و صورت های آن

بــر اســاس مباحــث فصــول قبــل حکومــت 
مــردم  برخــی صورت هــا می توانســت  در 
ــز  ــود تجوی ــه خ ــنی ک ــق واکس ــه تزری را ب
کــرده اجبــار کنــد و در برخــی صورت هــا 
ایــن حــق را نــدارد، امــا ســوال دیگــری کــه 
ــت  ــن اس ــد ای ــد می آی ــتا پدی ــن راس در ای
ــق  ــه از تزری ــق دارد ک ــت ح ــا حکوم ــه آی ک
واکســنی کــه خــود تجویــز نکــرده ممانعــت 
ــه ایــن ســوال  کنــد یــا خیــر؟ کــه پاســخ ب
مختلــف  صورت هــای  در  بایســتی  نیــز 

ــود. بررســی ش
مذکــور  واکســن  حکومــت  اول:  صــورت 
ایــن  مســاله  فــرض  می دانــد.  مضــر  را 
اســت کــه شــخص واکســنی را می خواهــد 
ــز  ــت آن را تجوی ــه حکوم ــد ک ــتفاده کن اس
نکــرده اســت. بــه عنــوان مثــال شــخص بــه 
ــد  ــرده و می خواه ــفر ک ــور س ــارج از کش خ
از واکســنی کــه توســط حکومــت تاییــد 
نشــده، دریافــت کنــد و یــا این کــه بــه 
صــورت شــخصی از چنیــن واکســنی در 
داخــل کشــور اســتفاده کنــد و حکومــت 
ایــن  این گونــه تشــخیص می دهــد کــه 

بــرای شــخص مصــرف کننــده  واکســن 
ــت. ــر اس مض

از آن جــا کــه ضــرر دارای مراتــب می باشــد، 
اگــر ضــرر واکســنی کــه توســط حاکمیــت 
تجویــز نشــده، معتنابــه باشــد، بــر حکومــت 
ــری  ــرف جلوگی ــع و مص ــت از توزی الزم اس
کنــد، چــه این کــه بــر اســاس آن چــه گفتــه 
شــد، یکــی از وظایــف حکومــت ایــن اســت 
کــه نفــوس محترمــه را حفــظ نمایــد، و 
ــل  ــرر قاب ــن ض ــه ای ــت ک ــن اس ــرض ای ف
توجــه منجــر بــه هاکــت خواهــد شــد و بــه 
همیــن جهــت می تــوان گفــت بــر حکومــت 
واکســنی،  چنیــن  تزریــق  از  اســت  الزم 

ــه عمــل آورد. ممانعــت ب
تزریــق  از طریــق  اگــر ضــرری کــه  امــا 
واکســن، متوجــه مصــرف کننــده می شــود، 
نــزد عقــا، ضــرر قابــل توجهــی نباشــد، 
دلیــل روشــنی بــر ایــن کــه حکومــت بتوانــد 
از اســتفاده چنیــن واکســنی ممانعــت کنــد، 
وجــود نــدارد؛ چــه این کــه بســیاری از امــور 
هســتند کــه بــرای آحــاد جامعــه ضــرر دارد 
و حکومــت نمــی توانــد از اســتفاده از آن هــا 
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ممانعــت کنــد.
ــه  ــه حکومــت، واکســنی را ک ــی ک در صورت
فــردی  و  می دانــد  مضــر  نکــرده  تجویــز 
ــد، در  ــع کن ــه توزی ــد آن را در جامع بخواه
ایــن صــورت عــدم ممانعــت از توزیــع ایــن 
واکســن، ســبب در معــرض هــاک قــرار 
گرفتــن نفــوس محترمــه شــده و مقتضــای 
مصلحــت عامــه مســلمین، جلوگیــری از 
ــنی  ــن واکس ــر چنی ــت و اگ ــع آن اس توزی
ــر  ــن گی ــرر آن دام ــع و ض ــه توزی در جامع
جامعــه شــود، حیثیــت و اعتبــار نظــام 
ــن  ــر ای ــردد۱، بناب اســامی خدشــه دار می گ
بــر حکومــت الزم اســت از واردات و توزیــع 

ــد. ــری کن ــنی جلوگی ــن واکس چنی
صــورت دوم: حکومــت ضــرر را احــراز نکــرده 
اســت و بنــا بــه جهــات سیاســی، از توزیع و 
مصــرف واکســن ممانعت به عمــل می آورد. 
در صــورت قبــل، حکومــت واکســنی را کــه 
ــه  ــا ب ــا مضــر دانســته و ی ــز نکــرده، ی تجوی
ــال ضــرر در آن  ــاء، احتم ــاء عق واســطه بن
ــن  ــا در ای ــد، ام ــوی می دان ــه و ق را معتناب
فــرض نــه احــراز ضــرر کــرده و نــه احتمــال 
ــز  ــه واکســن تجوی ــی نســبت ب ضــرر عقائ
سیاســی  مســائل  امــا  می دهــد،  نشــده 
ــون  ــامی همچ ــام اس ــه نظ ــح کلی و مصال
عــزت و اســتقال حکومــت اســامی ســبب 
شــده اســت کــه واکســن مزبــور تجویــز 

نشــود.
بیــن دو  تزاحــم  از مســاله  فــرض  ایــن 
ــوع مصلحــت مســلمین اســت؛ از ســویی  ن
مصلحــت عــزت و اســتقال حکومــت و 
ــر مصلحــت  نظــام ســامی و از ســوی دیگ
ــزام مســلمین اســت  ــدم ال حــق آزادی و ع

و بایــد بیــن ایــن دو مصلحــت ارزیابــی 
ــرد. ــورت گی ص

حــق  تبییــن  در  رهبــری  معظــم  مقــام 
آثــار  در  و  اســام  »در  می فرمایــد:  آزادی 
اســامی مســئله ی آزادی دارای اهمیــت 
زیــادی اســت، بــا یــک ابعــاد بســیار وســیع 
ــروز در  ــه ام ــه ک ــیعتر از آن چ ــی وس و حت
دنیــا مطــرح اســت حضــرت امیرالمؤمنیــن 

۱- بحــث تفصیلــی از ایــن ادلــه در فصــل اول و دوم 

نوشــته گذشــت.

ال  و  عبــدا  لم یلــد  ادم  »اّن  می فرمایــد: 
امــة و اّن الّنــاس کّلهــم احــرار«2؛ یعنــی 
آدم، غــام و کنیــز بــه دنیــا نیامــده اســت؛ 
یــک  ایــن  آزادنــد.  انســان ها  همــه ی 
ــه  ــت ک ــیار پرمعناس ــاه و بس ــه ی کوت جمل
همــه ی آزادی هایــی کــه امــروز غــرب و 
شــرق و تمدنهــا و فرهنگ هــای جهانــی 
دارد  وجــود  ایــن  در  می زننــد،  دم  آن  از 
ــت  ــان اس ــه ادی ــق ب ــار، متعل ــن افتخ و ای
و متعلــق بــه اســام اســت کــه اعــان 
آزادی بشــر را کرده انــد- خطبه هــای نمــاز 
جمعــه تهــران مقــام معظــم رهبــری آیــت 
 ،.۱3۶۵/۱0/0۵ ظلــه،  دام  ای  خامنــه  اهلل 
»در وصیــت امیرالمؤمنیــن بــه فرزنــدش 
ــوِد  ــام، خ ــی علیه الس ــن مجتب ــام حس ام
ــه: »التکــن  ــده ک ــن کلمــه ی آزادی آم همی
عبــد غیــرک و قــد جعلــک الّلــه حــّرا«3  
ــو  ــه خــدا ت ــاش ک ــر خــودت نب ــده ی غی بن
ــز  ــام نی ــل از اس ــت. قب ــده اس را آزاد آفری
می گویــد:  فرعــون  بــه  موســی  حضــرت 
»و تلــک نعمــة تمّنهــا علــّی ان عّبــدت 
قــرآن  را هــم  ایــن  بنی اســرائیل«4؛ کــه 
نقــل می کنــد. ایــن مّنتــی اســت ســر مــن 
بــرده ی  را  بنی اســرائیل  کــه  می گــذاری 
را ســلب  آن هــا  آزادی  کــرده ای،  خــودت 
ــی و  ــئله ی بردگ ــا مس ــاز این ج ــردی؟! ب ک
آزادی مطــرح اســت. و در معــارف صــدر 
اســام و در تاریــخ صــدر اســام، اینقــدر این 
مفهــوم بــا همیــن نــام، بــا همیــن واژه و بــا 
همیــن خصوصیــات تکــرار شــده کــه جــای 

شــک باقــی نمی مانــد«۵.
صورتــی کــه در خــارج تحقــق پیــدا کــرده،۶ 
صــورت نخســت اســت، یعنــی واکســنی 

را کــه حکومــت اســامی از آن ممانعــت 
ــا وجــود   ــه جهــت احــراز ضــرر و ی ــرده، ب ک

2- الكافــی، ثقــة االســام كلینــی، ج  ۸، ص ۶9 ح 2۶؛ بحــار 

األنــوار ، عامه مجلســی، ج  32، ص ۱34.

3- نامــه 3۱ نهــج الباغــه از وصيت هــاى آن حضــرت 

ــام. ــه الّس ــى علي ــرت مجتب ــه حض ــت ب اس

4- سوره مبارکه الشعراء آیه 22.

۵- خطبه هــای نمــاز جمعــه تهــران مقــام معظــم رهبــری 

آیــت اهلل خامنــه ای دام ظلــه ۱3۶۵/09/۱4.

۶- طبق دریافت نگارنده.

و  اســت  بــوده  احتمــال ضــرر عقائــی، 
ایــن صــورت صــرف فــرض مســاله اســت و 
ســوال ایــن اســت کــه در ایــن صــورت آیــا 

ــر؟ ــا خی ــت دارد ی ــق ممانع ــت ح حکوم
تشــخیص تقدیــم هــر یــک از ایــن مصالــح 
ــاحت  ــرا در س ــت زی ــم اس ــت حاک ــه دس ب
واقــع بایــد دیــد کــه کــدام از اهمیــت 
بیشــتری برخــوردار اســت و ایــن متوقــف بر 
ــی  ــای مختلف ــر ه رصــد و تشــخیص متغی
اســت ماننــد این کــه اگــر از واکســن تجویــز 
نشــده منــع کنــد در حالــی کــه احــراز 
ــت آزادی  ــزان مصلح ــه می ــرده چ ــرر نک ض
ــن احســاس  ــیوع ای ــن ش ــده و ای ــوت ش ف
ــتوانه  ــزان پش ــه می ــه چ ــردم ب ــن م در بی
مردمــی نظــام را مختــل مــی ســازد و از 
ــه  ــری ک ــر دیگ ــو تشــخیص متغی ــر س دیگ
در ایــن شــناخت تاثیــر گــزار اســت، وجــود 
و امــکان تهیــه واکســن دیگــر می باشــد 
یعنــی صورتــی کــه واکســن دیگــر و بهتــری 
وجــود دارد بــا صورتــی کــه واکســن دیگــری 
نیســت در ایــن احســاس آزادی و اثــرات آن 
ــا این کــه اگــر حکومــت از  ــر اســت و ی موث
واکســنی کــه بــه جهــت مســائل سیاســی، 
تجویــز نشــده ممانعــت بعمــل نیــاورد، 
ــردم،  بواســطه¬¬ی اســتفاده¬ آن توســط م
از مصالــح سیاســی ماننــد  چــه میــزان 
از  و  می شــود  فــوت  اســتقال  و  عــزت 
جهــات تاثیــر گــذار در ایــن نکتــه، کیفیــت 
تهیــه کــردن واکســن و کیفیــت ارتبــاط بــا 
فروشــنده و تولیــد کننــده اســت و از نــکات 
دیگــری کــه  بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، 
ایــن اســت کــه  تهیــه و عــدم تهیــه ایــن 
ــر اســاس شــرایط ترســیم شــده  واکســن ب

بــه چــه مقــدار ســبب ســلب اعتمــاد مــردم 
ــا  ــود و ی ــب آن می ش ــا جل ــت و ی از حکوم
ــن  ــه در تعیی ــری ک ــکات دیگ ــح و ن مصال

ــذار اســت. ــر گ ــدم اث مصلحــت مق
از ســنخ متغیرهایــی کــه در ایــن تشــخیص 
ــه  ــت ک ــی اس ــود دارد فروض ــت وج مصلح
در مســأله امــکان تصــور دارد مثــل این کــه 
شــخصی  می خواهــد از آن واکســن بــه 
صــورت شــخصی اســتفاده کنــد و بــرای 
توزیــع و واردت در کشــور اســامی نیســت 
و آن شــخص هــم ممکــن اســت فــردی 
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باشــد کــه در حکومــت مســئولیت نداشــته 
یــا  و  نــدارد  مســئولیت خطیــری  یــا  و 
ممکــن اســت شــخصی کــه می خواهــد 
در  را  رفیعــی  کنــد مســئولیت  اســتفاده 
فــرض  و  داراســت.  اســامی،  حکومــت 
ــه شــخص می خواهــد  ــن اســت ک ــر ای دیگ
واکســن را در کشــور اســامی وارد کــرده و 
بــرای اســتفاده، بیــن مــردم توزیع کنــد و در 
همیــن فــرض می تــوان مفســده ســوداگری 
را نیــز مــورد توجــه قــرار داد کــه عــاوه بــر 
مســائل سیاســی در صورتــی کــه واردات و 
توزیــع منجــر بــه ســوداگری عــده ای شــود و 
ــا  نظــام معیشــت مــردم را مختــل کنــد، آی
حکومــت می توانــد، مجــوز واردات صــادر 

ــا خیــر؟ کنــد ی
پــس بــر حاکــم اســامی یــا منصوبــان 
وی، در ایــن امــر، الزم اســت بــا توجــه 
ــزان  ــه می ــه ب ــا توج ــروض و ب ــن ف ــه ای ب
اهمیــت مصالــح موجــود در اطــراف قضیــه، 
ــه تقدیــم هــر یــک از مصالــح در فــروض  ب

ــد. ــم کن ــف حک مختل

جمع بندی

ــاری  ــرگ در بیم ــدی و م ــیب ج ــر آس خط
کرونــا بــا توجــه بــه شــرایط جســمی افــراد، 
متفــاوت اســت و می توانــد خطــر مــرگ 
را بــرای همــه افــراد و طیف هــای ســنی 
ــرگ در  ــر م ــود خط ــد، وج ــته باش دربرداش
ایــن بیمــاری بدیــن معناســت کــه درمــان 
قابــل اعتمــادی بــرای آن یافــت نشــده 
اســت، بنابــر ایــن بــرای پیشــگیری از ایــن 
بیمــاری دو راه وجــود دارد؛ یــا بایــد راه هــای 
انتقــال را مســدود کــرد کــه این راه مســتلزم 
ــت  ــی اس ــی فراوان ــای اجتماع محدودیت ه
ــی،  ــیون عموم ــا واکسیناس ــه ب ــا این ک و ی
ــرد . ــی جمعــی را حاصــل ک بایســتی ایمن

ایــن  اصلــی  ســوال  بــه  پاســخ  بــرای 
در  حکومــت  الــزام  حــق  نوشــتار)ادله 
ــدا  ــت؟( ابت ــی چیس ــیون عموم واکسیناس
بایــد ایــن نکتــه بــه اثبــات برســد کــه چــه 
دلیلــی بــر وجــوب جلوگیــری از شــیوع 
بیمــاری توســط حکومــت وجــود دارد؟ کــه 

ــل  ــه دلی ــه س ــتناد ب ــا اس ــام ب ــن مق در ای
وجــوب پیشــگیری ثابــت شــد، وجــوب 

حفــظ نفــوس محترمــه، وجــوب حفــظ 
وجهــه حکومــت اســامی، وجــوب رعایــت 

مســلمین. مصالــح 
ــاس  ــر اس ــگیری ب ــوب پیش ــات وج ــا اثب ب
ادلــه  بررســی  بــا  فرض هــا،  پیــش 
وجــوب  نفــس،  چهارگانه)وجــوب حفــظ 
اختــال نظــام و حرمــت اختــال نظــام، 
وجــوب رعایــت مصالــح مســلمین و وجوب 
امــر بــه معــروف(، ایــن نکتــه ثابــت شــد که 
ــت  ــط حکوم ــی توس ــیون عموم واکسیناس
بــرای  می توانــد  حکومــت  و  اســت  الزم 
ایــن امــر الــزام ایجــاد کنــد، امــا نســبت بــه 
ایجــاد محدودیت هــای اجتماعــی کــه یکــی 
ــری  ــری از همه گی ــای جلوگی ــر از راه ه دیگ
بیمــاری بــود، از آن جــا اختــال نظــام حــرام 
اســت و ایــن راه موجــب اختــال نظــام 

کــه  مــوارد ضــرورت  در  مگــر  می شــود، 
نمی تــوان از ایــن راه بهــره جســت.

تطبیــق ادلــه بــر صورت هــای مختلــف، 
خواهــد  رو  پیــش  را  متفاوتــی  احــکام 
گذاشــت: در صورتــی کــه داوطلبیــن تزریــق 
جامعــه  درصــد   ۷0 مقــدار  بــه  واکســن 

ــدام  ــد هیچ ک ــر ش ــه ذک ــه ای ک ــد، ادل باش
ــه  ــزام ب ــت حــق ال ــاری نیســت و حکوم ج

نــدارد. را  واکسیناســیون 
ــق  ــه از تزری ــردم ک ــدی از م ــر درص ــا اگ ام
ــی  ــش از س ــد، بی ــاع کرده ان ــن امتن واکس
ــر  ــاع ب ــن امتن درصــد جامعــه هســتند و ای
ــان  ــر از کارشناس ــی دیگ ــر برخ ــاس نظ اس
اســت کــه ســودمندی واکســن را انــکار 
می کننــد، در ایــن صــورت هــر چنــد دلیــل 
امــا  نیســت،  معــروف جــاری  بــه  امــر 
ــه  ــر اســاس ســائر ادل ــوان ب ــان می ت همچن

ادعــا کــرد کــه در ایــن صــورت حکومــت حق 
الــزام را دارد.

امــا در همیــن صــورت اگــر امتنــاع بــر 
ــز نشــده  اســاس اســتفاده از واکســن تجوی
ــه  ــی ک ــد، در فرض ــت باش ــوی حکوم از س
کــه  را  واکســنی  ســودمندی  حکومــت، 
ــود  ــرده و خ ــرده، رد ک ــتفاده ک ــخص اس ش
شــخص بــه ســودمندی واکســن اعتقــاد 
ــر  ــل ام ــر دلی ــد بناب ــر چن داشــته باشــد، ه
بــه معــروف نمی تــوان مدعــا را ثابــت کــرد، 
ــه را جــاری  امــا چــه بســا بتــوان ســائر ادل
دانســت و بــر اســاس آن هــا حــق الــزام 
را بــه حکومــت اعطــا کــرد و در فرضــی 
ــه  ــنی را ک ــودمندی واکس ــت س ــه حکوم ک
شــخص اســتفاده کــرده را رد نکــرده و تاثیــر 
آن را در مصونیــت احتمــال می دهــد، در 
ایــن فــرض هیــچ یــک از ادلــه ای کــه ذکــر 
شــد جــاری نیســت و حکومــت حــق الــزام 

ــدارد. ن
نکتــه¬ پایانــی کــه روی دیگــرِ ســکه¬ی 
بررســی»حق  می باشــد،  بحــث  موضــوع 
تجویــز  واکســن  از  حکومــت  ممانعــت 
نشــده از ســوی حکومــت« اســت. ایــن 
مســاله خــود دارای دو صــورت کلــی اســت؛ 
مضــر  را  مذکــور  واکســن  حکومــت  یــا 
می دانــد و یــا ضــرر را احــراز نکــرده و از 
جهــت مســائل سیاســی ممانعــت بــه عمــل 

مــی آورد.
در صــورت اول نیــز دو فــرض قابــل بررســی 
اســت؛ نخســت آن کــه شــخص واکســنی را 
می خواهــد اســتفاده کنــد کــه حکومــت 
آن را تجویــز نکــرده و حکومــت این گونــه 
واکســن  ایــن  کــه  می دهــد  تشــخیص 

بــرای شــخص مصــرف کننــده مضــر اســت. 
در ایــن فــرض واضــح نیســت کــه حکومــت 
واکســنی  چنیــن  اســتفاده  از  بتوانــد 
ممانعــت کنــد و فــرض دوم ایــن اســت کــه 
فــردی بخواهــد آن را در جامعــه توزیــع کنــد، 
ــن  ــردن از ای ــت نک ــورت ممانع ــن ص در ای
توزیــع، محــل اشــکال بــوده و بــر حکومــت 
چنیــن  توزیــع  و  واردات  از  اســت  الزم 

ــد. ــری کن ــنی جلوگی واکس
را  ضــرر  حکومــت  کــه  دوم  صــورت  در 
ــت مســائل سیاســی  ــرده و از جه احــراز نک

و  عـزت  مصلحـت  سـویی  از 
نظـام  و  حکومـت  اسـتقال 
دیگـر  سـوی  از  و  سـامی 
عـدم  و  آزادی  حـق  مصلحـت 
بایـد  و  اسـت  مسـلمین  الـزام 
بیـن ایـن دو مصلحـت ارزیابـی 

گیـرد. صـورت 
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ــد  ــر چن ــی آورد، ه ــل م ــه عم ــت ب ممانع
حکومــت، ضــرر و یــا احتمــال ضــرر عقائــی 
را نســبت بــه واکســن تجویــز نشــده احــراز 
نکــرده اســت، امــا ایــن مســاله از تطبیقــات 
بــاب تزاحــم بــوده و می بایســت میــان 
دو نــوع مصلحــت، ارزیابــی الزم صــورت 
گیرد)مصالــح سیاســی نظــام اســامی و 
مصلحــت آزادی مســلمانان( و بــر حاکــم 
ــا  ــا منصوبیــن وی، الزم اســت ب اســامی ی
ــزان  ــه می ــا توجــه ب ــروض و ب ــه ف توجــه ب
اهمیــت مصالــح موجــود در اطــراف قضیــه، 
ــه تقدیــم هــر یــک از مصالــح در فــروض  ب

ــد. ــم کن ــف حک مختل

منابع

- قرآن کریم
- اراكــى، محســن، نظريــة الحكــم فــي اإلســام، در 
يــك جلــد، مجمــع انديشــه اســامى، قــم - ايــران، 

اول، ١٤٢5 هــ  ق
ــتری(. ،  ــه شوش ــی )خلیف ــد عل ــاری، محم - انص
ــم -  ــرة، ق ــة المیس ــوعة الفقهی ١٤١5 ه.ق.، الموس

ــامي، ــر اإلس ــع الفک ــران، مجم ای
ــة  ــر. ، ١38٤ ه.ش.، دروس تمهیدی ــی، باق - ایروان
فــي القواعــد الفقهیــة، قــم - ایــران، مؤسســة 

ــر،  ــة و النش ــه للطباع الفق
- آشــتيانى، ميــرزا محمــد حســن بــن جعفــر، 
الحديثــة(، ٢   - )لآلشــتياني ط  القضــاء  كتــاب 
جلــد، انتشــارات زهيــر - كنگــره عامــه آشــتيانى 

ــ  ق ــران، اول، ١٤٢5 ه ــم - اي ــره، ق ــدس س ق
- آل  کاشــف الغطاء، محمدحســین. محقــق محمــد 
ســاعدی. گردآورنــده محمدمهــدی آصفــی. ، ١٤٢٢ 
ایــران، المجمــع   - المجلــة، قــم  ه.ق.، تحریــر 
العالمــي للتقريــب بيــن المذاهــب اإلســامية. 
و  التحقیقــات  مرکــز  الثقافيــة.  المعاونيــة 

الدراســات العلمیــة
- جعفــر بــن حســن محقــق حلــی. ، ١٤١8 ه.ش.، 
ریــاض المســائل )ط. الحدیثــة(، قــم - ایــران، 
مؤسســة آل البیــت )علیهــم الســام( إلحیــاء 

ــراث،  الت
ــی. ، ١٤١٩ ه.ق.،  ــه حل ــن یوســف عام - حســن ب
ــة )ط.  ــد العام ــرح قواع ــي ش ــة ف ــاح الکرام مفت
ــران، جماعــة المدرســين فــي  ــة(، قــم - ای الحدیث
الحــوزة العلمیــة بقــم. مؤسســة النشــر اإلســامي، 

ــد: 1، صفحــه: 3 جل
- حّلــى، محقــق، نجــم الديــن، جعفــر بــن حســن، 
شــرائع اإلســام فــي مســائل الحــال و الحــرام، ٤ 
ــران، دوم،  ــم - اي ــماعيليان، ق ــه اس ــد، مؤسس جل

١٤٠8 هــ  ق
تأريخهــا  الفقيــه،  واليــة  محســن،  حيــدرى،   -
ــة و  ــوالء للطباع ــد، دار ال ــك جل ــا، در ي و مبانيه
النشــر و التوزيــع، بيــروت - لبنــان، اول، ١٤٢٤ هــ  

ق 
موســوى،  مهــدى  محمــد  ســيد  خلخالــى،   -
ــع  ــد، مجم ــك جل ــام، در ي ــي اإلس ــة ف الحاكمي
ــران، اول، ١٤٢5 هــ  ق ــم - اي انديشــه اســامى، ق
- خوئــی، ســید ابوالقاســم. ، ١٤١8 ه.ق.، موســوعة 

اإلمــام الخوئــي، قــم - ایــران، مؤسســة إحيــاء آثــار 
االمــام الخوئــي، جلــد: 22، صفحــه: 138

فقــه  موســوى،  القاســم  ابــو  ســيد  خويــى،   -
الشــيعة - كتــاب الطهــارة، 6 جلــد، مؤسســه آفــاق، 

ــ  ق ــوم، ١٤١8 ه ــران، س ــم - اي ق
فقــه  موســوى،  القاســم  ابــو  ســيد  خويــى،   -
الشــيعة - كتــاب الطهــارة، 6 جلــد، مؤسســه آفــاق، 

ــ  ق ــوم، ١٤١8 ه ــران، س ــم - اي ق
ــوعة  ــوى، موس ــو القاســم موس ــيد اب ــى، س - خوي
ــار  ــاء آث ــد، مؤسســة إحي ــي، 33 جل اإلمــام الخوئ
اإلمــام الخوئــي ره، قــم - ايــران، اول، ١٤١8 هــ  ق
- ســبزوارى، ســيد عبــد األعلــى، مهــّذب األحــكام 
ــر  ــار - دفت ــه المن ــد، مؤسس ــبزواري(، 3٠ جل )للس
حضــرت آيــة اهلل، قــم - ايــران، چهــارم، ١٤١3 هــ  ق
ــه  ــي الفق ــر. ، ١٤٢5 ه.ق.، مبان ــیفی، علی اکب - س
ــم -  ــیة، ق ــة األساس ــد الفقهی ــي القواع ــال ف الفع
ایــران، جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم. دفتــر 

انتشــارات اســامی، 
- شــبر، ســيد علــى حســينى، العمــل األبقــى فــي 
ــد، مطبعــة النجــف،  شــرح العــروة الوثقــى، ٢ جل

نجــف اشــرف - عــراق، اول، ١383 هــ  ق
- صاحــب جواهــر، محمدحســن بــن باقــر. محقــق 
بــر  اســامی  فقــه  المعــارف  دائــرة  موسســه 
مذهــب اهــل بیــت )ع(. مقدمــه نويــس محمــود 
هاشــمی شــاهرودی. نويســنده جعفــر بــن حســن 
محقــق حلــی. ، ١٤٢١ ه.ق.، جواهــر الــکام )ط. 
الحدیثــة(، قــم - ایــران، مؤسســه دائــرة المعــارف 
ــم  ــت )عليه ــل بي ــب اه ــر مذه ــامی ب ــه اس فق

ــام(،  الس
ــا،  ــر، اقتصادن ــد باق ــيد محم ــهيد، س ــدر، ش - ص
ــات اســامى - شــعبه  ــر تبليغ ــد، دفت ــك جل در ي

ــ  ق ــران، اول، ١٤١٧ ه ــم - اي ــان، ق خراس
ــام  ــي لإلم ــر العالم ــر. المؤتم ــد باق - صــدر، محم
الشــهید الصــدر. لجنــة التحقیــق. ، ١٤3٤ ه.ق.، 
ــدروس ــي شــرح ال ــل مشــارق الشــموس ف تكمي
- طوســى، ابــو جعفــر، محمــد بــن حســن، تهذيــب 
األحــكام، ١٠ جلــد، دار الكتــب اإلســامية، تهــران - 

ايــران، چهــارم، ١٤٠٧ هــ  ق
- عامــه حلــى، حســن بــن يوســف، مبــادي 
ــاپ: اول،  ــم، چ ــول - ق ــم األص ــى عل ــول إل الوص

ق.  ١٤٠٤
- فاضــل موحــدی لنکرانــی، محمــد. محقــق مرکــز 
ــی , روح  ــنده خمین ــار)ع(. نويس ــه اطه ــی ائم فقه
جمهــوری  گــذار  بنیــان  و  انقــاب  رهبــر  اهلل, 
اســامی ایــران. ، ١٤٢١ ه.ق.، تفصیــل الشــریعة 
)النــکاح(، قــم - ایــران، مرکــز فقــه األئمــة األطهــار 

ــام( ــم الس )علیه
- قزوینــی، علــی بــن اســماعیل. محقــق علــی 
ــد  ــوی, و عب ــف عل ــید یوس ــی, و س ــوی قزوین عل
ــع  ــی. ، ١٤٢٤ ه.ق.، ینابی ــی قروین ــم جزمئ الرحی
ــم -  ــرام، ق ــال و الح ــة الح ــي معرف ــکام ف األح
ــة  ــران، جماعــة المدرســين فــي الحــوزة العلمی ای

ــامي ــر اإلس ــة النش ــم. مؤسس بق
ــه  ــى، فق ــينى روحان ــادق حس ــيد ص ــى، س - قّم
الصــادق عليــه الســام )للروحانــي(، ٢6 جلــد، دار 
الكتــاب - مدرســه امــام صــادق عليــه الســام، قــم 

ــران، اول، ١٤١٢ هــ  ق - اي
- قندهــارى، محمــد آصــف محســنى، الفقــه و 
مســائل طبيــة، ٢ جلــد، انتشــارات دفتــر تبليغــات 
ــران، اول،  ــم - اي ــم، ق ــه ق ــوزه علمي ــامى ح اس

ــ  ق ١٤٢٤ ه
- كلينــى، ابــو جعفــر، محمــد بــن يعقــوب، الكافي 
)ط - اإلســامية(، 8 جلــد، دار الكتــب اإلســامية، 

تهــران - ايــران، چهــارم، ١٤٠٧ هــ  ق
- گلپایگانــی، محمدرضــا. ، ١3٧١ ه.ش.، هدایــة 
العبــاد )گلپایگانــی(، قــم - ایــران، دار القــرآن 

ــم  الکري
- گلپايگانــى، ســيد محمــد رضــا موســوى، كتــاب 
القــرآن  دار  جلــد،   ٢ )للگلبايگانــي(،  القضــاء 

الكريــم، قــم - ايــران، اول، ١٤١3 هــ  ق
- مجله فقه اهل بيت عليهم السام )فارسى(، 

ــس )  ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــا مرک ــه ب - مصاحب
ــه  ــی ب ــن اپیدم ــوص ای ــواالت در خص ــی س برخ
ــر از مرکــز پژوهــش  جهــت موضــوع شناســی بهت
هــای مجلــس شــعبه قــم پرســیده شــد کــه ایــن 
مرکــز بــا هماهنگــی مرکــز تهــران بــه این ســواالت 
پاســخ گفتنــد برخــی مطالــب در حیطــه پزشــکی و 
موضــوع شناســی برگرفتــه از ایــن مصاحبــه اســت، 
متــن مصاحبــه در پیوســت قــرار خواهــد گرفــت (
- مومــن قمــی، محمــد. ، ١٤١5 ه.ق.، کلمــات 
ســدیدة فــي مســائل جدیــدة، قــم - ایــران، جماعــة 
ــم. مؤسســة  ــة بق ــي الحــوزة العلمی المدرســين ف

النشــر اإلســامي، 
- میــرزای قمــی، ابوالقاســم بــن محمدحســن. 
محقــق مرتضــی رضــوی. ، ١3٧١ ه.ش.، جامــع 
الشــتات )میــرزای قمــی(، تهــران - ایــران، کيهــان 
ــه  ــروى، تنبي ــد حســين غ ــرزا محم ــى، مي - نائين
ــارات  ــد، انتش ــك جل ــة، در ي ــه المل ــة و تنزي األم
دفتــر تبليغــات اســامى حــوزه علميــه قــم، اول، 

ــ  ق  ١٤٢٤ ه
- نجفــى، كاشــف الغطــاء، مهــدى، أحــكام المتاجر 
المحرمــة، در يــك جلــد، مؤسســه كاشــف الغطــاء، 

نجــف اشــرف - عــراق، اول، ١٤٢3 هــ  ق
ــن محمدمهــدی. محقــق مرکــز  - نراقــی، احمــد ب
ــامیه. ، ١3٧5 ه.ش.،  ــات االس ــاث و الدراس االبح
تبليغــات  ایــران، دفتــر   - األیــام، قــم  عوائــد 
ــارات،  ــز انتش ــم. مرک ــه ق ــوزه علمي ــامی ح اس

jamhospital.ir -
unicef.org -

ــروه  ــئول گ ــا مس ــه ب ــن مصاحب ــت: م پیوس
ــس1 ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــالمت مرک ــم س نظ

گــروه  يــك  )مصونيــت  ايمنــي جمعــي 
ــم  ــش پنج ــتناد ويراي ــه اس ــه(: ب ــا جامع ي
بيــن  انجمــن  اپيدميــوژي:  ديكشــنري 
ذيــل  شــرح  بــه  اپيدميولــوژي  المللــي 

تعريــف شــده اســت:
ــم و  ــر تهاج ــروه در براب ــك گ ــت ي - مقاوم
ــه موجــب  ــي، ب گســترش يــك عامــل عفون
مقاومــت بخــش بزرگــي از اعضــاي گــروه در 

ــر عفونــت.  براب

اســتاد  پاســخ  و  پرســش  متــن  پیوســت  ایــن  در   -۱

اســامیان و دکتــر مختــاری مســئول گــروه نظــام ســامت 

ــح موضوعــی  ــه منظــور تنقی ــو ب ــن گفتگ ــده اســت. ای آم

و کارشناســی ابعــاد تخصصــی واکسیناســیون صــورت 

ــت. ــه اس گرفت
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تعــداد  حاصلضــرب  از  مقاومــت  ايــن   -
افــراد حســاس و احتمــال قــرا گرفتــن ايــن 
حســاس در تمــاس بــا افــراد مبتــا بــه 

ــد.  ــي آي ــت م دس
ــر تهاجــم  - مقاومــت يــك جمعيــت در براب
و گســترش يــك عامــل عفونــي، بــر اســاس 
ايمنــي نســبت بزرگــي از جمعيــت در برابــر 

عاملــي خــاص.
 نســبتي از جمعيــت كــه بايــد ايمــن شــوند 
ــع  ــال آن، توزي ــوه انتق ــل، نح ــوع عام ــه ن ب
جمعيــت حســاس و ايمــن و ســاير عوامــل 
)بــراي مثــال محيــط زيســت( بســتگي دارد. 
افــراد  نســبت  جمعــي:  ايمنــي  آســتانه 
ــه موجــب  ــه ب ــت،  ك ــك جمعي ــن در ي ايم

آن بــروز عفونــت كاهــش مي يابــد. ايــن 
ــل  ــه شــكل ذي ــان رياضــي ب ــه زب آســتانه ب

ــت:  ــان اس ــل بي قاب
 R0 ، ــي ــي جمع ــتانه ايمن ــه در آن H  آس ك
  T پارامتــر انتقــال، و r ،نــرخ مولــد پايــه

جمعيــت كل اســت. 
نــرخ مولــد پايــه عبــارت اســت از: مقياســي 
از متوســط تعــداد عفونت هايــي كــه در 
ــه شــيوع بيمــاري و هنگامــي  مراحــل اولي
كــه تقريبــا تمــام تمــاس هــا حســاس 
ــاد  ــوده ايج ــرد آل ــك ف ــط ي ــتند، توس هس

ــود.  ــي ش م
ــارت اســت از:  نســبت كل  ــال عب پارامترانتق

تمــاس هــاي احتمالــي بيــن مــوارد عفونــي 
ــت  ــه عفون ــر ب ــه منج ــتعد ك ــراد مس و اف

هــاي جديــد مــي شــود.
ایمنــی جمعــی زمانــی اتفــاق می افتــد 
کــه بخــش بزرگــی از جمعیــت یــک کشــور 
پــس از ابتــا بــه بیمــاری عفونــی یــا پــس 
ــی  ــل عفون ــک عام ــه ی ــدن ب از واکسینه ش
ــی  ــد جمعیت ــد. درص ــدا کنن ــت پی مصونی
کــه الزم اســت نســبت بــه یــک عامــل 
آن  انتشــار  از  تــا  ایمــن شــوند  عفونــی 
عامــل جلوگیــری شــود را »آســتانه ایمنــی 
جمعــی« می نامنــد. هــر چــه یــک بیمــاری 
واگیرتــر باشــد، ایــن آســتانه باالتــر اســت. 
ــر  ــرخک ه ــاری س ــاره بیم ــال درب ــرای مث ب
ویــروس  می توانــد  آن  بــه  مبتــا  فــرد 
بیمــاری را بــه ۱2 تــا ۱۸ نفــر فــرد غیرایمــن 
ــا توجــه  ــد. ب ــا واکسینه نشــده منتقــل کن ی

بــه ایــن میــزان بــرای پیشــگیری از ســرایت 
ــد  ــدود 9۵ درص ــد ح ــرخک بای ــروس س وی
شــده  ایمــن  آن  بــه  نســبت  جمعیــت 
باشــند. شــیوع بیمــاری عفونــی نهایتــا 
ــرد  ــک ف ــه ی ــد ک ــی فروکــش می کن هنگام
بــه  را  بیمــاری زا  عامــل  دچــار عفونــت، 
کمتــر از یــک نفــر منتقــل کنــد بــه عبــارت 
دیگــر »عــدد پایــه تکثیــر« یــا R0 )آر صفــر( 

ــد.  ــک برس ــر از ی ــه کمت ــاری ب بیم
در رابطــه بــا بيمــاري كوويد-۱9، کارشناســان 
تخمیــن می زننــد کــه الزم اســت  ۷0 تــا 90 
درصــد جمعیــت واکســینه شــوند تــا انتشــار 
کوویــد-۱9 متوقــف شــود، امــا موضــوع بــه 
ــه  ــر گون ــت. اگ ــم نیس ــادگی ها ه ــن س ای

ــه  ــد ک ــروز کن ــروس ب ــدی از کروناوی جدی
ــر  ایمنــی حاصــل از واکســن های موجــود ب
ــه اصطــاح از  ــر نداشــته باشــد و ب آن تاثی
واکســن »بگریــزد«، واکسیناســیون عمومــی 
ــی جمعــی منجــر نخواهــد  ــه ایجــاد ایمن ب
ــت  ــه داش ــد توج ــر بای ــرف دیگ ــد. از ط ش
ــه  ــورها ب ــروس در کش ــیوع کروناوی ــه ش ک
صورتــی یکپارچــه نیســت، بلکــه بــه صــورت 
ــی  ــیوع های محل ــی از ش ــه ای بزرگ مجموع
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــی م ــزان ایمن ــت و می اس
ممکــن  ویــروس  ســرایت  از  پیشــگیری 
اســت از محلــی بــه محــل دیگــر فــرق 
کنــد. آســتانه »ایمنــی جمعــی« در یــک 

شــهر پــر ازدحــام کــه مــردم در آن بــه طــور 
مرتــب در حــال تمــاس بــا هــم هســت 
بســیار باالتــر از یــک ناحیــه دورافتــاده 
کم جمعیــت اســت. بنابرایــن ممکــن اســت 
ــد  ــه ح ــع ب ــی از جوام ــور برخ ــک کش در ی
ایمنــی جمعــی برســند، امــا جوامــع دیگــر 
ــی  ــاری باق ــیوع بیم ــتعد ش ــان مس همچن
بماننــد. بنابرایــن در هنــگام واکسیناســیون 
واکســن  رســاندن  و  شناســایی  عمومــی 
بــه مناطــق پرخطــر )کــه میــزان ایمنــی در 
آن هــا پاییــن اســت( کلیــد کنتــرل انتشــار 
ایمنــی  رســیدن  بــا  اســت.آیا  ویــروس 
جمعــی ســرایت ویــروس متوقف می شــود؟ 
ــه آســتانه ایمنــی  حتــی پــس از رســیدن ب
جمعــی گــردش ویــروس بــه کلــی متوقــف 
نمی شــود؛ وضعیــت ماننــد ایــن اســت کــه 
ــین  ــک ماش ــدال گاز ی ــان را از پ ــما پایت ش

ــا  ــین نهایت ــد: ماش ــت برداری ــال حرک در ح
متوقــف خواهــد شــد، امــا پیــش از توقــف 
ــن  ــود. بنابرای ــد پیم ــافتی را خواه ــاز مس ب
حتــی در هنگامــی رســیدن بــه این اســتانه، 
بــاز هــم افــراد مبتــا بــه کوویــد-۱9 شــماری 
ــره  ــرد و زنجی ــد ک ــا خواهن ــراد را مبت از اف
ــود.   ــع نمی ش ــل قط ــور کام ــه ط ــرایت ب س
از  دنیــا،  جــای  هیــچ  در  کلــی،  به طــور 
مــردم  ابتــای  گذاشــتن  آزاد  اســتراتژی 
پاندمــی  برابــر  در  مصونیت شــان  بــرای 
کوویــد- ۱9اســتفاده نشــده اســت. البتــه 
ــتان  ــوئد و انگلس ــیوع، در س ــدای ش در ابت
ــه  ــد ک ــتفاده ش ــتباه اس ــیوه اش ــن ش از ای
بافاصلــه از مــردم عذرخواهــی کردنــد و 

دولت هــا مانــع از ادامــه ایــن رونــد شــدند. 
ــوان  بنابرایــن مفهــوم ایمنــی جمعــی به عن
یــک اســتراتژی فقــط بــا واکسیناســیون 
قابل اجــرا و پذیرفتنــی اســت. هــر چنــد در 
ــد. ــتفاده می ش ــیوه اس ــن ش ــته از ای گذش
شــیوع  از  ۱4 مــاه  از  بیــش  هم اکنــون 
ــاد  ــه اعتق ــذرد، ب ــور می گ ــروس در کش وی
ــا حــدودی  ــراد، توانســته ت شــما ابتــای اف

ــد؟ ــاد کن ــی ایج ــی جمع ایمن
پاندمــی،  در  این کــه  حــال  هــر  بــه 
ــر  ــه ناچــار مبتــا شــوند و در براب عــده ای ب
ــی  ــند، موضوع ــت برس ــه مصونی ــاری ب بیم
کــه  چنــد  هــر  اســت،  اجتناب ناپذیــر 

در  کــه  ندارنــد  را  اجــازه  ایــن  دولت هــا 
ــد و  ــه ای نکنن ــیوع مداخل ــگیری از ش پیش
ــی،  ــی جمع ــق ایمن ــردم از طری ــد م بگذارن
بــه  امــا شــاید  کننــد.  پیــدا  مصونیــت 
ــی در مدیریــت درســت  ــی مثــل ناتوان دالیل
ــاق  ــن اتف ــورها ای ــی کش ــی، در بعض اپیدم
کشــور  آن،  بــارز  نمونــه  باشــد.  افتــاده 
برزیــل اســت کــه اقدامــات الزم بــرای مهــار 
ــد  ــازه داد درص ــداد و اج ــام ن ــاری انج بیم

باالیــی از جامعــه درگیــر کرونــا شــوند.
ــور  ــی چط ــور کل ــات به ط ــن توضیح ــا ای ب
ــی  ــه ایمن ــا ب ــروس کرون ــر وی ــد در براب بای
می توانــد  چقــدر  واکســن  رســید؟ 

باشــد؟ تأثیر گــذار 
جمعــی،  ایمنــی  بــه  رســیدن  بــرای 
بدهــد؛  نبایــد تغییــر ماهیــت  ویــروس 
تغییــر ماهیــت ویــروس، اغلــب زمانــی 
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اتفــاق می افتــد کــه تکثیــر و انتقــال آن 
ــت  ــا مدیری ــاال باشــد و ب ــر ب ــراد دیگ ــه اف ب
آن،  کــردن  رهــا  و  بیمــاری  نادرســت 
ــت  ــن اس ــد. ممک ــیعی رخ ده ــار وس انتش
آن  جهش یافتــه  ویــروس  در  تغییــرات 
قــدر زیــاد باشــد کــه مصونیــت ناشــی 
ــته  ــود نداش ــابق وج ــدازه س ــه ان ــا ب از ابت
باشــد. در مــورد ویــروس کرونــا بایــد گفــت 
ــال  ــه ح ــا ب ــه ت ــي ک ــدود جهش هاي ــا ح ب
ــه منجــر  ــر ماهیــت جــدی ک داشــته، تغیی
ــل از  ــی حاص ــل ایمن ــازی کام ــه خنثی س ب
ابتــا شــده باشــد، مشــاهده نشــده اســت. 
جهش هــا  ایــن  از  بعضــی  همچنیــن 
آن قــدر خفیــف بوده انــد کــه منجــر بــه 
نشــده اند.  ویــروس  عملکــرد  در  تغییــر 
ــی،  ــل انگلیس ــی مث ــای مهم ــا جهش ه ام
ــد  ــدی، می توانن ــی و هن ــا برزیل ــی ی آفریقای
ــش ســرایت شــوند. برخــی  ــه افزای منجــر ب
از واریانت هــا از نظــر ســاختاری نســبت 
نســبتا  تغییــرات  چینــی،  واریانــت  بــه 
ــبب  ــه س ــه ای ک ــته اند به گون ــده ای داش عم
ابتــای دوبــاره افــراد شــده اند. بایــد بــه 
ایــن موضــوع هــم توجــه داشــت کــه ایجــاد 
ــا  ــب ابت ــدن، متعاق ــن نش ــا ایم ــی ی ایمن
بــه بیمــاری پدیــده صفــر و صــد یــا ســفید و 
ســیاه مطلــق نیســت کــه بتــوان دربــاره آن 
نظــر قطعــی داد. هرچــه تغییــرات ویــروس 
ــه  ــرادی ک ــی اف ــد، ســطح ایمن ــتر باش بیش
ــر  ــده اند، کمت ــا ش ــاری مبت ــه بیم ــا ب قب
می شــود. دربــاره تأثیرگــذاری واکســن هــم 
ــی  ــد ایمن ــا می توان ــه قطع ــت ک ــد گف بای
ــان  ــات نش ــواهد و تحقیق ــد. ش ــاد کن ایج
می دهــد کــه واکســن ها مؤثــر هســتند، 

توانســته  واکسیناســیون  همیــن  مثــا 
بیمــاری را در انگلســتان کنتــرل کنــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه هنــوز تمــام افــراد دوز 
ــی  ــدر درصــد ایمن ــد. هــر ق دوم را نگرفته ان
باالتــر بــرود، بــه پدیــده ایمنــی جمعــی هــم 

می شــویم. نزدیک تــر 
در مــورد ایــران چــه بــرآوردی از ایمنــی 

جمعــی بــا واکســن داریــد؟
ایــران  در  کــه  در شــرایطی  و  هم اکنــون 
هنــوز حتــی بــرای بخــش قابــل ماحظــه ای 
و  نشــده  تامیــن  واکســن  جمعیــت،  از 
ــا واکسیناســیون عمومــی  ــادی ب ــه زی فاصل
وجــود دارد، خیلــی زود اســت منتظــر نتایــج 
از  یکــی  شــاید  باشــیم.  واکسیناســیون 
دالیلــی کــه قبــل از ورود ویــروس انگلیســی 
ــر شــده  ــا حــدودی کمت ســرایت بیمــاری ت
ــا 30درصــد  ــدود 20ت ــدن ح ــا ش ــود، مبت ب
مــردم بــه کرونــا بــود کــه منجــر بــه ایجــاد 
ــد از  ــاری بع ــرعت بیم ــد و س ــت ش مصونی
ــا ورود  ــا ب ــرد. ام پیــک ســوم را متوقــف ک
ــش  ــا افزای ــاره ب ــه، دوب ــروس جهش یافت وی
ابتــا و مــرگ مواجــه شــدیم. هــر چنــد کــه 
کمــک  و...  تجمع هــا  بســیار،  ترددهــای 
ــیوع  ــد ش ــن رون ــرعت گرفت ــه س ــادی ب زی
کــرد. بــر همیــن اســاس بایــد ســرعت 
واکسیناســیون در کشــور بســیار بــاال باشــد 
ــاه  ــا 4 م ــن 3 ت ــه بي ــدت معيني)ك و در م
واكســينه   %۷0 حــدود  اســت( جمعيــت 
ــر  ــاوه ب ــور ع ــی کش ــت اصل ــوند. اولوی ش
پیشــگیرانه  بهداشــتی  اقدامــات  رعایــت 
دیگــر، تهیــه و تزریــق واکســن باشــد. بایــد 
ــه در  ــرد ک ــن موضــوع هــم توجــه ک ــه ای ب
نبــود داروی مؤثــر، طوالنــی شــدن اقدامــات 
ــي از  ــا مدت ــذاري ت ــه گ پیشــگیری و فاصل
ســوي مــردم پذيرفتــه خواهــد شــد و بعــد 
از آن مــردم تــوان تحمــل ايــن اقدامــات را 

ــت.  ــد داش نخواهن
بــا  ایمنــی  ایجــاد  از  صحبــت  بســیار 
بــا  امــا  می شــود  واکسیناســیون 
دربــاره  ابهاماتــی  جدیــد،  جهش هــای 

ــده،  ــرح ش ــن ها مط ــن واکس ــذاری ای اثرگ
اســت؟ درســت  موضــوع  ایــن  چقــدر 

توجــه داشــته باشــیم واریانت هــای جدیــد 
ــن«  ــرار واکس ــده »ف ــاد پدی ــه ایج ــر ب منج
شــده اســت؛ البتــه تــا كنــون واريانت هــاي 
ــاوم  ــل واكســن مق ــده در مقاب ــناخته ش ش
در  گزارشــي  زمينــه  ايــن  در  و  نبوده انــد 

ــظ  ــراي حف ــت. ب ــده اس ــر نش ــا منتش دني
ايمنــي در بلنــد مــدت ممکــن اســت بعــدا 
الزم باشــد دوز یــادآوری تولیــد شــود و 
ــر  ــیون درنظ ــری واکسیناس ــه پیگی در برنام
وقتــی  نکنیــم  فرامــوش  شــود.  گرفتــه 
ــت  ــرع وق ــه در اس ــی از جامع ــد باالی درص
ــای  ــال ابت ــا احتم ــوند، نه تنه واکســینه ش
پیــدا  کاهــش  به شــدت  گــروه  ایــن 
ــرادی  ــری از اف ــد دیگ ــه درص ــد، بلک می کن
کــه واکســینه نشــده اند هــم از ایــن طریــق 
ــا کاهــش  ــن ب محافظــت می شــوند. بنابرای
میــزان انتقــال، شــانس جهــش هــم کمتــر 
ــکل  ــن مش ــا ای ــن طبیعت ــود. بنابرای می ش
شــدن  محــدود  ســمت  بــه  خودبه خــود 
ــد. ــت می کن ــروس حرک ــرایت وی ــدرت س ق
در نبــود واکســن، در هــر پیــک بایــد درصــد 
ــا  ــوند ت ــا ش ــردم مبت ــی از م ــل توجه قاب

ــی ایجــاد شــود؟ ایمن
ــرار نیســت در هــر  توجــه داشــته باشــیم ق
پیکــی، ۶0تــا ۷0 درصــد مــردم مبتــا شــوند 
تــا ایمــن شــوند. اگــر ایمنــی حاصــل از ابتا 
پایــدار باشــد از ابتــدای شــیوع تاکنــون هــم 
ــند،  ــده باش ــا ش ــد مبت ــا ۷0درص ــر ۶0ت اگ
ایمنــی ایجــاد می شــود. امــا در ارتبــاط 
ــی  ــت، یک ــرح اس ــئله مط ــا 3 مس ــا کرون ب
ــاد  ــی ایج ــا ایمن ــس از ابت ــد پ ــه بای این ک
شــود و دوم این کــه، ایمنــی پایــدار باشــد. 
ــت  ــر ماهی ــروس تغیی ــد وی ــن نبای همچنی
دهــد. نکتــه ای کــه وجــود دارد ایــن اســت 
کــه مشــخص نیســت میــزان پایــداری آنتــی 
بــادی در بــدن چقــدر اســت و بــرای پاســخ 
بــه ایــن ســؤال، بایــد مــدت زمــان بیشــتری 
اگــر  حتــی  بنابرایــن  بگــذرد.  ابتــا  از 

۶0درصــد جامعــه هــم بیمــار شــده باشــند، 
بــه ایــن معنــی نیســت کــه ایــن تعــداد در 
برابــر ویــروس، مصــون مانده انــد. نكتــه 
مهــم ايــن كــه اگــر بناســت ايمنــي جمعــي 
ــداد  ــود تع ــاد ش ــري ايج ــق همه گي از طري
ــت.  ــد داش ــش خواه ــيار افزاي ــا بس فوتي ه






