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 تحلیل محتوایی، اعتبارسنجی و کاربستهای
 قاعده حاجت در فقه مذاهب اسالمی

 
 2مهدی نریمانپور 1سعید نظری توکلی،

 (10/4/1399، تاریخ پذیرش: 22/1/1399تاریخ دریافت: )

 
 دهیچک

توجه به حاجت در فرایند حل مسائل مختلف فقهی، به فراوانی در متون فقهی مذاهب 
 عنوان یکبه« حاجت»است. همین امر سبب شده تا برخی از فقها به  مشاهدهقابلاسالمی 

قاعده فقهی بنگرند. پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به منابع 
، بر آن است تا ضمن تحلیل محتوایی قاعده حاجت، میزان اعتبار آن شده انجامای کتابخانه

و درستی استناد به آن را در دو حوزه عبادات و فقهای مذاهب اسالمی بررسی  نظر ازرا 
دهد که حاجت خاص های پژوهش حاضر نشان میمعامالت اعتبارسنجی کند. یافته

)شخصی( بیشتر در اموری عبادی جاری بوده و وجود آن مجوز ارتکاب محرمات ذاتی 
عی( نو)گناهان کبیره( نیست، هرچند منجر به مشقت مکلف شود. اما کاربست حاجت عام )

چون اصل اباحه بیشتر در حوزه معامالت است. حاجت به این مفهوم، در کنار اصلهایی هم
تواند دلیلی برای ایجاد بخش اعمال و قراردادها بوده، میو اصل آزادی قراردادها مشروعیت

حساب آمده محدودیت در قواعد عمومی معامالت باشد. حاجت عمومی از مصالح عامه به
 واسطه آن از قواعد و اصول عام قراردادها عدول کرد.اسب با نیاز نوع مردم بهتوان منو می

 حاجت، قاعده فقهی، قاعده حاجت، مذاهب اسالمی. ها:کلیدواژه
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 طرح مسئله
مله آنها کنند که ازجفقهای مسلمان برای استنباط احکام شرعی به دالیل مختلفی استناد می

سو، مثابه قواعد کلی حاکم بر فقه اسالمی است که از یکقواعد فقهی است. قواعد فقهی به
یازهای گویی به ندهد و از سوی دیگر، در پاسخنگرش کلی حاکم بر مسائل فقهی را نشان می

ی شوند؛ یعنجامعه، کارآمد هستند. این قواعد به دو گونه منصوص و اصطیادی تقسیم می
است و قواعدی که فقها از  ( وارد شدهقواعدی که متن آنها در منابع نقلی )قرآن و سنت

(. 40/163ق، 1423اند )هاشمی شاهرودی، های دینی آن را استنباط کردهمجموع آموزه
ازجمله قواعد اصطیادی که فقهای شیعه و سنی در مسائل مختلف فقهی فراوان به آن استناد 

دهد که فقها در اند، قاعده حاجت است. بررسی منابع فقهی مذاهب اسالمی نشان میکرده
، «اجهمسیس الح»، «الحاجه قد تدعو الیه»چون: مقام تبیین یک مسئله فقهی، عبارتهایی هم

ثابه مرا به« حاجت»اند. این پژوهش بر آن است تا کاربردهبه« الحاجه تنزل منزله الضروره»
تلف مخیک قاعده فقهی تحلیل کرده و نشان دهد از ظرفیت باالیی برای جریان در مسائل 

فقهی برخوردار است؛ زیرا گرچه وجود نیازهای فردی و عمومی در زندگی روزمره امری 
توان آنها را نادیده گرفت، ولی توجه به تنوع فراوان نیازها در مقام انکارناپذیر بوده و نمی

 ن،کردن و به دنبال آمندرو، ضابطهنظمی قانونی شود؛ از اینگذاری نباید منجر به بیقانون
 نماید.سازی حاجت در مقام استنباط حکم شرعی امری ضروری میقاعده

ل صورت مستقچون شهید اول هستند که بهشماری همدر میان فقهای شیعه افراد انگشت
وجود، فقهای . بااین(1/287تا، یاول، ب دی)شه اندو هرچند کوتاه، از این قاعده بحث کرده

مسائل فقهی به مسئله حاجت و نقش آن در تغییر حکم های مختلف در ضمن امامیه در سده
صورت سنت در متون فقهی، قواعد فقه و اصول فقه بهاند. در برابر، فقهای اهلشرعی پرداخته

توان به دو کتاب اند. برای نمونه میقاعده حاجت را بررسی و به آن استناد کرده گسترده
الحاجة الشرعیة و حدودها و »رشید و کتاب نوشته احمد ال« الحاجة و أثرها فی األحکام»

 تألیف احمد کافی اشاره کرد.« قواعدها
های همسان مورد تحلیل مفهومی هرروی، در پژوهش حاضر، ابتدا حاجت و واژهبه

ی های حاجت و کاربستهاو نسبت میان آنها توضیح داده شده است. سپس گونه قرارگرفته
ارش شده است. سرانجام، ضمن ارائه گزارشی تاریخی سنت گزآن در متون فقهی شیعه و اهل
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عنوان یک قاعده فقهی در میان کلمات فقها، روایی و اعتبار حاجات از جایگاه حاجت به
 شود.شخصی و عمومی و تأثیر آن در احکام حوزه عبادات و معامالت ارزیابی می

 
 شناسیمفهوم

 . حاجت1
( در متون لغوی به این 5/88م، 2001ازهری، « )حَوَجَ»اسم مصدر از ریشه « حاجت»واژه 

« فقر»(؛ 1/305ق، 1407)جوهری، « آنچه به آن ناگزیر شده است»کار رفته است: معانی به
-احتیاج»(؛ 3/142ق، 1414)صاحب بن عباد، « مهم»(؛ 263ق، 1412)راغب اصفهانی، 

نیز  (9؛ حشر، 80ر، ؛ غاف68)یوسف، در قرآن  (. این واژه2/156تا، )فیومی، بی« پیداکردن
ق، 1412اند )راغب اصفهانی، معنا کرده« نیاز به چیزی همراه با عالقه به آن»کار رفته و به به

در اصطالح فقهی نیز از معنای لغوی آن فاصله نگرفته است؛ هرچند برخی « حاجت(. »263
ق، 1418)جوینی، « شودآنچه به حد ضرورت منتهی نمی»اند: از فقها قیودی به آن افزوده

(؛ 2/71ق، 1414)عبدالسالم، « آنچه میان ضرورات و تکمیالت قرار گرفته است»(؛ 2/799
شود، اال اینکه او را در سختی ای است که اگر خوردنی نیابد هالک نمیحاجت مانند گرسنه»

حاجات »(؛ 2/319ق، 1405)زرکشی، « کنددهد و این حرام را مباح نمیو مشقت قرار می
رت است از مواردی که بدان نیاز است از جهت ایجاد وسع و رفع تنگی که غالباً منجر عبا

شود؛ بنابراین اگر این حاجات مراعات انجامد، میبه حرج و مشقتی که به فوت مطلوب می
حالتی که »(؛ 2/21ق، 1417)شاطبی، « شونددچار حرج و مشقت می الجملهیفنشود مردم 

رورت جهت پایینتر از ضطلبد؛ بنابراین این حالت از اینانی را میبرای نیل به خواسته، آس
 واسطه اضطراراست؛ گرچه حکم ثابت به خاطر آن حالت، دائمی است ولی حکم ثابت به

 (.209ق، 1409)زرقاء،  «موقت است
. مفهوم عرفی این واژه از 1اند: فقهای شیعه به دو دلیل کمتر به تعریف حاجت پرداخته

. حاجت عامل مستقلی در 2حی برخوردار است که نیازمند توضیح نیست؛ چنان وضو
رتضی هرحال، شریف مآید تا نیازمند تبیین مفهوم آن باشد. بهحساب نمیاستنباط احکام به

شود یا طلب آنچه نبودنش سبب اختالل می»نویسد: از فقهای پیشین در تعریف حاجت می
-(. هم2/269ق، 1405شریف مرتضى، )« تطلب دفع آنچه تحققش سبب زیانباری اس

که برخی از فقهای معاصر ضمن جداسازی سه عنوان اضطرار، ضرورت و حاجت، چنان
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اضطرار را به وضعیت بیم از تحقق مرگ، ضرورت را به وضعیت اختالل در مقاصد شریعت 
 (.1/418ق، 1424اند )محسنی، و حاجت را به وضعیت تحقق مشقت و حرج معنا کرده

 
 های مرتبطواژه .2

است؛ چراکه بیشتر فقها این دو واژه « اضطرار»و « ضرورت»نزدیکترین مفهوم به حاجت، 
اند. برای مثال، حلی در توضیح علت مشروعیت خرید نقدی کار بردهجای یکدیگر بهرا به

الحاجه »و « لزم الحرج»اشیائی که در زمان بیع وجود ندارند، با استفاده از دو عبارت 
-(؛ هم5/129ق، 1413اند )حلی، ای را اراده کردهضرورت عرفی به چنین معامله «ماسّهال

 به خریدوفروش مبطلچنین شهید ثانی در بحث مبطالت اعتکاف مدعی است که اشتغال 
د )شهی اندضرورت را اراده کرده« ما تمسّه الحاجه»است، سپس در مقام استثناء با عبارت 

 (.2/109ق، 1413ثانی، 
جای به شود. بیشتر فقهای مالکیسنت نیز دیده مینظیر چنین نگرشی در منابع اهل
که فقهای حنفی در استحسان ضرورت، چنانکنند؛ همضرورت از واژه حاجت استفاده می

(. رابطه تنگاتنگ حاجت و 27ق، 1424اند )کافی، واژه ضرورت را به حاجت تعریف کرده
رار االضط»است؛ مانند تعریف حاجت به:  مشاهدهقابلنیز  اضطرار در برخی از متون لغوی

« الحاجه الی الشی»( و تعریف اضطرار به: 2/114ق، 1404فارس، )ابن« الی الشی
 (.3/371ق، 1416؛ طریحی، 428ق، 1426)فیروزآبادی، 

شدن رابطه حاجت با دو واژه اضطرار و ضرورت، ابتدا ناگزیر به هرحال، برای روشنبه
است. « ضرّ»مصدر باب افتعال از ریشه « اضطرار»شود. پرداخته می لغوی آنتبیین 

م، 2001سو، اضطرار و ضرورت را به یک معنا دانسته )ازهری، نویسان تازی از یکلغت
( و از سوی دیگر در مقام تبیین مفهومی واژه 1/122م، 1987درید ازدی، ؛ ابن11/315

)جوهری، « قد اضطر الی الشی أى ألجئ إلیه»اند: کردهاستفاده « الجاء»اضطرار، از مفهوم 
(. البته 1/360تا، ؛ فیومی، بی7/123ق، 1385؛ ر.ک: حسینی زبیدی، 2/720ق، 1407

فرق گذاشت، زیرا در وضعیت اضطرار، اختیار فرد از « اضطرار»و « الجاء»توان میان می
ز آن جلوگیری کند؛ ولی در تواند ارود، مانند کسی که دستش لرزان است و نمیبین می

 (.1/67ق، 1412، فرد قدرت بر جلوگیری از آن دارد )عسکری، «الجاء»
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تعریف فقها از اضطرار ناظر به معنای لغوی و مفهوم عرفی آن بوده، بیشتر در مقام تعیین 
واسطه اضطرار است؛ یعنی چه اضطراری مجوز ارتکاب حرام است؟ حدود ارتکاب حرام به

برخی از فقها اضطرار را محدود به تلف نفس (. 4/393ق، 1421مغنیه، ؛ 74تا، )مشکینی، بی
(؛ برخی نیز دامنه آن را از تلف نفس توسعه داده و 12/113ق، 1413اند )شهید ثانی، کرده

؛ 12/113ق، 1413؛ شهید ثانی، 4/644ق، 1420)حلی،  اندشامل بیم از بیماری نیز دانسته
(. در برداشت سوم، دامنه 11/312ق، 1403قدس اردبیلی، ؛ م15/20ق، 1415نراقی، 

اضطرار از تلف نفس و بیم از بیماری گسترش پیدا کرده و شامل بیم از تحقق ضرری است 
بدین  (.36/427ق، 1404تحمل نیست )نجفی، صورت عادی و البته عقالیی قابلکه به

چنین ترس از ی است؛ همترتیب، اضطرار شامل هر نوع ضرر عقالیی جانی، مالی یا عرض
واند تتلف نفس، مال یا عرض دیگری نیز داخل در مفهوم اضطرار است؛ منشأ اضطرار هم می

 یک عامل درونی یا یک عامل بیرونی همچون اکراه یا تقیه باشد.
ینکه اند، جز اسنت نیز تعریفهایی مشابه با آنچه گذشت از اضطرار ارائه کردهفقهای اهل

ضرورت عبارت »کنند: استفاده می« ضرورت»جای اضطرار، از واژه در بسیاری از موارد به
 )جصاص،« ترسداست از اینکه با ترک اکل، از ضرر بر جانش یا عضوی از اعضایش می

؛ «ت از ترس از هالکت جان از روی علم یا ظنضرورت عبارت اس»(؛ 1/159ق، 1415
-3404م، 2013)هجرسی، « ضرورت عبارت است از حفظ نفس از هالکت یا ضرر شدید»

ضرورت عبارت است از اینکه به حدی برسد که اگر چیزی تناول نکند هالک »(؛ 3267
ق، 1404، وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمیة« )شود یا نزدیک است هالک شودمی
6/302.) 

ی، سنت است )زحیلگفته بیانگر دیدگاه مشهور میان فقهای اهلهرچند تعریفهای پیش
تر از ترس بر هالکت نفس (؛ اما از نظر فقهای معاصر، دامنه ضرورت گسترده67ق، 1405

شود ( و ضرر بر دیگری نیز می80ق، 1413است و شامل خوف بر تلف مال )قاسم، 
نیز  ق(68عباس )متوفای ین گستردگی مفهومی اضطرار از ابنا(. 19م، 1988مبارک، )ابن

ق( نیز ازجمله 403که باقالنی )متوفای  چنان(؛ هم34/4ق، 1424نقل شده است )جزائری، 
نظری که در دامنه (. با توجه به اختالف2/7ق، 1411آید )سبکی، حساب میطرفداران آن به

، یعنی: هالکت نفس، ترس از بیماری، ضرر اضطرار میان فقهای مذاهب اسالمی وجود دارد
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بر اعضای بدن، هر نوع ضرر جانی، مالی یا عرضی بر خود یا بر دیگران؛ عامترین معنا برای 
 است.« هر ضرر عقالیی»اضطرار، 

اسم مصدر است )فراهیدی، « ضرورت»مصدر و « اضطرار»هرچند ازنظر ساختار لغوی 
کار رفته است معنای اضطرار بهسنت ضرورت به (، ولی در فقه شیعه و اهل7/7ق، 1410

وجود، به چند تفاوت (. بااین15/21ق، 1415؛ نراقی، 5/145ق، 1423)هاشمی شاهرودی، 
ر صفت فاعل است )وطنی، توان اشاره کرد: ضرورت صفت فعل و اضطرامیان این دو واژه می

ی وادار به ارتکاب ( یا در اضطرار شخص در اثر قوه قاهره یا عامل درون190ش، 1381
شود که موجب ضرر است، ولی در ضرورت، خطر یا مشقت شدیدی بر انسان کاری می

شود و سرمنشأ آن اعم از قوه قاهره و عامل درونی است و ممکن است ناشی از عارض می
آمده از اکراه تواند بربدین ترتیب، ضرورت فراگیرتر از اضطرار بوده و میاکراه یا تقیه باشد. 

 (.39م، 2018؛ صادق، 68ق، 1405تقیه باشد )زحیلی،  یا
 

 های مرتبطسنجی حاجت با واژه. نسبت3
است، « ضرورت»و « اضطرار»مفهومی پایه و مشترک نسبت به دو واژه « حاجت»هرچند 

اضطرار باالترین حد حاجت  -1اما در تفاوت میان آنها احتمالهای مختلفی وجود دارد: 
تری از ضرورت ای جز از انجام آن نیست؛ ولی حاجت در مرتبه پایینچاره)نیاز( است که 

کشی، شود )زرای که رفع نیاز تنها سبب گشایش و سهولت در کار فرد میگونهقرار دارد، به
تواند آن را ترک کند، حاجت، است و آنچه ترک آن آنچه فرد می -2(؛ 2/319ق، 1405

مرورزمان و حاجت احکامی است که به -3آید؛ میحساب در توان فرد نیست، ضرورت به
کنند و اما اضطرار ناظر به احکام واسطه رفع مشقت و ایجاد آسایش برای مردم تغییر میبه

آنچه ترک آن مشقت دارد ولی سبب  -4شوند؛ صورت موقت برداشته میثابت بوده، به
شود، اضطرار الل نظام میشود، حاجت است، ولی آنچه ترک آن موجب اختاختالل نظام نمی
 (.507و  504ق، 1424است )باحسین، 

؛ تقابل ضرر و نفع است، «حاجت»و « ضرورت»هرحال، به نظر نویسندگان تقابل میان به
نظر رسد، صرفشود، ولی در حاجت، سودی به دیگری میدر ضرورت، ضرر رفع میزیرا 

د یا نشود. بدین ترتیب، مالک که عدم ایجاد سود، سبب ایجاد حرج و مشقت بشواز این
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، «حاجت»، احتمال ورود ضرر عقالیی به دیگری است، ولی مالک تحقق «ضرورت»تحقق 
 ایجاد سهولت و راحتی است.

 
 شناسی حاجتگونه

های مختلفی مطرح شده است که مشهورترین آنها، سنت، برای حاجت تقسیمدر فقه اهل
دسته از (؛ ولی آن1/88ق، 1411)سیوطی، تقسیم به حاجت عام و حاجت خاص است 

اند اند، تنها حاجت عام را مورد بحث قرار دادهفقهای شیعه که به مسئله حاجت پرداخته
بودن اصطالح نوعی و شخصی وجود، با توجه به متعارف(. بااین1/287تا، )شهید اول، بی

(، 1/237ق، 1419 چون حرج، ضرر، ظن، غبن و... )موسوی بجنوردی،در موضوعهایی هم
توان حاجت را بر اساس آن به حاجت نوعی، یعنی آنچه بیشتر انسانها به آن نیاز پیدا می
 کند، تقسیم کرد )حکیم،کنند و حاجت شخصی، یعنی آنچه هر فرد به آن نیاز پیدا میمی

 (.125ق، 1429
اند ردهده کجای تعریف حاجت عام و حاجت خاص، به بیان مثال بسنهرچند بیشتر فقها به

تعریف آنها  درصدد(، اما گروهی نیز 346ق، 1423وکیل، ؛ ابن2/25ق، 1405)زرکشی، 
ه آنچه همه مردم ب»شده است:  اند. برای نمونه این تعریفها برای حاجت عمومی گفتهبرآمده

کنند و منحصر در برخی افراد یا برخی صنوف یا برخی از مکانها یا زمانها آن نیاز پیدا می
 تواند برآورده کند، بلکه وظیفه دولتآنچه فرد به تنهای یا به کمک دیگران نمی»؛ «یستن

سازی، تأسیس فرودگاه ، جادهکردن آنها همت گمارد؛ مانند تأسیس بانکاست که به فراهم
چنین برای حاجت خاص این تعریفها آمده است: (. هم507ق، 1424)باحسین، « و...

آنچه »(؛ 507)همان، « کندی یا با کمک دیگران آن را برآورده میحاجتی که شخص به تنها»
 (.2/532ق، 1424)بورنو، « ای به آن نیازمند هستندفرد یا گروهی از مردم یا صنف یا طایفه

چون اضطرار، حکمی نیز متفاوت هستند. حاجت خاص هم نظر ازحاجت خاص و عام 
ع حکم تکلیفی یا وضعی است؛ ولی احکام حساب آمده و به میزان حاجت، رافحکم ثانوی به

جمهور احسائی، ابیشود )ابنمترتب بر حاجت عام، دائمی بوده و تبدیل به یک اصل می
 (.55ق، 1410
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 کاربستهای فقهی حاجت
فقهای شیعه و سنی در موارد زیادی برای اثبات مشروعیت یک عمل حقوقی یا عبادی به 

 موارد آن به این قرار است:اند که برخی از حاجت استناد کرده
(؛ 16/144(؛ مشروعیت عقد ودیعه )همان، 10/6ق، 1414مشروعیت عقد بیع )حلی، 

(؛ مشروعیت عقد جعاله، مضاربه و اجاره )شهید ثانی، 10/408جواز عقد قباله )همان، 
(؛ 79ق، 1419نجیم مصری، (؛ مشروعیت عقد حواله )بیع دین به دین( )ابن9/395ق، 1413
ق، 1414(؛ عدم جواز رهن منافع )حلی، 2/25ق، 1405یت عقد اجاره )زرکشی، مشروع

دین مؤجل وی حال شود  کهی صورت در(؛ جواز بیع عین مرهونه به اذن مرتهن 13/126
(؛ جواز عقد صلح 3/116تا، بودن عمل جعاله )فیض کاشانی، بی(؛ مجهول13/233)همان، 

(؛ جواز جعل خیار برای 3/330ق، 1417ول، در صورت تعذر علم به مورد صلح )شهید ا
(؛ جواز شرط تأجیل ثمن در ضمن عقد )همان، 11/53ق، 1414شخص ثالث )حلی، 

(؛ جواز وصیت به امر مجهول 16/274(؛ جواز شرط ضمان در عاریه )همان، 11/251
(؛ جواز 13/177ق، 1414(؛ اخذ وثیقه در دین )حلی، 10/101ق، 1414)محقق کرکی، 

(؛ جواز اجاره دایه برای شیردادن و 16/128منافع بدون تعیین مدت )همان،  عقد برای
(؛ جواز اخذ اجرت برای باروری حیوانات 19/449ق، 1419حضانت )عاملی حسینی، 

(؛ 5/12ق، 1413(؛ جواز خریدوفروش سگ )شهید ثانی، 5/423ق، 1413)شهید ثانی، 
(؛ 5/322ق، 1414)محقق کرکی،  که عین باشدضمان ثمن مشتری برای بایع در صورتی 

ق، 1413یجب در مواردی که مردم به آن نیازمند هستند )شهید ثانی، صحت ضمان مالم
(؛ جواز 2/419(؛ اخذ برائت از بیمار در درمان منجر به تلف جان یا عضو )همان، 9/395

(؛ صحت تصرفات ولی 11/88ق، 1414تبری از عیوب ظاهری و باطنی قبل از عقد )حلی، 
(؛ والیت وصی در نکاح صغیرین )شهید ثانی، 3/43ق، 1413عام و ولی خاص )شهید ثانی، 

(؛ 19/12ق، 1419(؛ مشروعیت استفاده از اراضی موات )عاملی حسینی، 2/72ق، 1410
(؛ ارتزاق 16/133ق، 1414جواز نصب ناودان و تسری آن به مکانهای عمومی )حلی، 

واسطه قاضی (؛ تنفیذ حکم قاضی به8/94ق، 1403المال )مقدس اردبیلی، قاضی از بیت
الناس )فیض کاشانی، (؛ جواز شهادت بر شهادت در حق14/9ق، 1413دیگر )شهید ثانی، 

(؛ جواز شهادت زنان در اموری که اطالع مردان بر آن سخت است )همان، 3/292تا، بی
(؛ جواز نگاه به 1/221ها جایز است )همان، (؛ جواز مداهنه با افرادی که قتل آن3/291
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نامحرم )خواستگار به مخطوبه، طبیب به زن اجنبی، ختان به عورت، نگاه به زن اجنبی برای 
 (.7/49شهادت و معامله( )همان، 

 
 مانند یک قاعدهحاجت به

 «حاجت»سازی . ضرورت قاعده1
هستند ای از نیازهای اجتماعی مواجه بدون شک در جهان امروزی مردمان با هجمه گسترده

بسا در تعارض با احکام توان این نیازها را نادیده گرفت و بسیاری از این نیازها چهو نمی
زمان  تأثیر»چون گیری نیازهای جامعه، نظراتی همفقهی و حقوقی باشد. شاهد بر عدم نادیده

( است 380ق، 1417)صدر، « منطقة الفراغ»(، 10ش، 1377)سبحانی، « و مکان بر اجتهاد
ر را توان تنها معیاکند. از طرف دیگر نمینوعی فقه را با نیازهای اجتماعی سازگار میکه به

عسر و حرج قرار داد و گفت اگر نیاز اجتماعی منجر به حرج شود، در این صورت مقدم بر 
طوری که در نظریات پیشین نیز چنین قیدی آورده نشده احکام فقهی و حقوقی است، همان

دهد، یعی از این نیازهای اجتماعی مردمان را در عسر و حرج قرار نمیاست؛ چراکه طیف وس
آورد. بنابراین الزم است از آن بلکه موجبات سهولت و راحتی را برای مردمان به ارمغان می

 عنوان یک قاعده یاد کرد.به
 

 نگاری قاعده حاجت. تاریخ2
قاعده حاجت بحث شده است: نی از های مختلف به فراواسنت با گزارهدر متون فقهی اهل

الحاجه العامه تنزل منزله الضروره الخاصه فی آحاد »ق(:  478جوینی )متوفای  -1
حاجه الجنس قد »ق(:  489سمعانی )متوفای  -2(؛ 2/82ق، 1418)جوینی، « االشخاص

عبدالسالم )متوفای  -3(؛ 2/179ق، 1418)سمعانی، « تبلغ مبلغ ضروره الشخص الواحد
قیم ابن -4(؛ 2/188ق، 1414بدالسالم، )ع« مصلحه العامه کالضروره الخاصهال»ق(:  660

تا، قیم جوزیه، بی)ابن« حاجه الناس تجری مجری الضروره»ق(: 751جوزیه )متوفای 
الحاجه العامه تنزل منزله الضروره الخاصه فی »ق(: 794زرکشی )متوفای  -5(؛ 4/1365

ملقن ابن -6(؛ 2/24ق، 1405)زرکشی،  «اتحق آحاد و الحاجه الخاصه تبیح المحضور
ق، 1411، ملقن)ابن« الحاجه العامه تنزل منزله الضروره الخاصه فی صور»ق(: 804)متوفای 

الحاجه تنزل منزله الضروره، عامه کانت أو »ق(: 970نجیم مصری )متوفای ابن -7(؛ 2/32
الحاجه »ق(: 1410 فادانی مکی )متوفای -8(؛ 100ق، 1419نجیم مصری، )ابن« خاصه
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(. افزون بر این، در منابع 1/284ق، 1417)فادانی مکی، « المشهوره قد نزلت منزله الضروره
المناسب »، «حاجیات»، «حاجت اصولی»هایی همچون: اصول فقه نیز از حاجت با عبارت

، «حاجه الجنس»، «الضروره»، «استحسان الضروره»، «المناسب المصلحی»، «الحاجی
ق، 1429؛ رشید، 59ق، 1424یاد شده است )کافی، « الرخصه العامه»، «العامهالمصلحه »
1/103.) 

را در دو حوزه عبادات و معامالت مورد بحث قرار « حاجت»فقهای شیعه نیز مسئله 
اند. برای نمونه، در باب اعتکاف این بحث مطرح است که آیا خروج از مسجد تنها در داده

حاجت عرفی هم کافی چون اقامه شهادت جایز است یا صورت وجود ضرورت عرفی، هم
نظر فقها در این مسئله سه گروه روایت است با سه مضمون: حاجتی است؟ مستند اختالف

ال بدّ منها؛ از مسجد خارج نشوید  لحاجة ال تخرج من المسجد إلّا»که ناگزیر از آن است: 
و ال یخرج »جت محض: (؛ حا10/550ق، 1409)حر عاملی،  «مگر برای نیاز ضروری

)همان، « شودعتکف جز در صورت نیاز خارج نمیالمعتکف من المسجد إلّا فی حاجة؛ م
الیخرج فی شیء اال لجنازه : »جنازه(؛ حاجت راجح، مانند عیادت بیمار و تشییع10/550

شود مگر برای تشیع جنازه یا مریضی خاطر چیزی از مسجد خارج نمیأو یعود مریضاً؛ به
(. بر اساس روش رایج در حمل مطلق بر مقید، روایاتی که 10/550، )همان« یادت کندرا ع

شود و حاجت راجح )مانند عیادت بر حاجت صرف داللت دارد بر حاجت ضروری حمل می
جنازه( نیز به حاجت ضروری ملحق گشته و دامنه حاجت ضروری توسعه مریض و تشییع

دین ترتیب، مالک حاجت، ضرورت عرفی است، یعنی (. ب253تا، کند )تبریزی، بیپیدا می
ق، 1426شود )فاضل لنکرانی، آنچه بنا به عقل یا شرع یا عادت، واجب، یا راجحی تلقی می

366.) 
، صورت مستقل بحث کردهدر حوزه معامالت، نخستین فقیهی که درباره قاعده حاجت به

روره الضاست )الحاجه العامه تنزل منزله  شهید اول در قاعده نودونه از کتاب القواعد و الفوائد
ق(، نیز در کتاب نضد القواعد 826(؛ فاضل مقداد )متوفای  1/287تا، الخاصه( )شهید اول، بی

الفقهیه علی مذهب االمامیه، تنها مطالب شهید اول درباره قاعده حاجت را واگو کرده است 
احسائی از فقهای قرن نهم در  جمهورابی(. ابن119، 116، 1/80ق، 1403)فاضل مقداد، 

مختلف کتاب االقطاب الفقهیه علی مذهب االمامیه درصدد توضیح قاعده حاجت بخشهای 
ضمن اشاره به آراء (. محمدمهدی نراقی 47ق، 1410جمهور احسائی، ابیبرآمده است )ابن
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اس اسچون استحسان، مصالح مرسله و قیاس، احکام شرعی را بر سنت در اصول فقه، هماهل
کند: ضروری، حاجی، تکمیلی و تحسینی. وی احکام حاجی مصالح به چهار دسته تقسیم می

ع از کند: انتقال اعیان و منافدست بسنده میرا تعریف نکرده و تنها به بیان مثالهایی از این
چنین اشتراط عدالت در امام و مؤذن )نراقی، طریق تشریع عقدهای بیع، اجاره و...، هم

اجاره دایه برای شیردادن به کودک »عاملی حسینی در بحث  (.429-1/573ش، 1388
، پس از نقل اختالف فقها در اینکه حاجت «دیگری با قبول حضانت وی یا بدون حضانت آن

حاجت دو گونه است: حاجت ظاهری و »نویسد: تواند دلیل حکم شرعی باشد، میمی
شارع قبیح است به چیزی که منجر به حاجت خفی. در حاجتهای ظاهری به نظر عقل بر 

شود، حکم کند؛ مانند خوردن گوشت مردار )اکل میته(، رفع حرج، مشقت و ضرر مکلف می
تشنگی با مشروبات الکلی، نجات فردی با مال فرد دیگر، استفاده از مال دیگران در صورت 

 باعث جلبمخمصه و برائت پزشک توسط بیمار. اما حاجتهای خفی عبارت است از آنچه 
شود؛ مانند احکام شرعی ناظر به بیع و منفعت یا دفع ضرر از انسان در دنیا و آخرت می

. شودگانه، یعنی عقل، دین، نفس، مال و نسب منجر میاجاره که به حفظ مقاصد )حکمت( پنج
ق، 1419)عاملی حسینی، « گونه از حاجتها، درک عقل وابسته به بیان شارع استدر این

که به قاعده « مجله االحکام العدلیه»ودوم در توضیح ماده سیآل کاشف الغطاء  .(19/449
گویند: (، می1/148ق، 1359، اشاره دارد )آل کاشف الغطاء« الحاجه تنزل منزله الضروره»

این قاعده با اصول امامیه سازگاری ندارد. حکیم ازجمله فقهای امامیه است که در کتاب 
ه و احکامی را ک صورت مستقل به این قاعده پرداختهبه« فقه المقارنالقواعد العامه فی ال»

 (.126ق، 1429)حکیم، مبنای آنها حاجت است، نقد کرده است 
 

 . جایگاه قاعده حاجت در قواعد فقهی3
که چناندر فقه است؛ هم« اضطرار»به معنای خاص خود، همسنگ با « ضرورت»
. اما به بعد( 113ق، 1421بیه، )بناست « حاجت»به مفهوم عامش، مترادف با « ضرورت»

ضرورت در اصول فقه به معنای حفظ مصالح عمومی جامعه )در پنج حوزه دین، نفس، نسل، 
(. ضرورت به این معنا یکی از مقاصد 2/20ق، 1417رود )شاطبی، کار میمال و عقل( به

( 2/179آید )همان، حساب میروریات، حاجیات و تحسینیات بهگانه شریعت، یعنی ضسه
در مقاصد شریعت نیز تنها « حاجیات»شود. یاد می« حاجت عامه»که گاه از آن با عنوان 
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پوشی از آنها سبب ایجاد حرج و مشقت است شود که چشمدسته از نیازهایی اطالق میبه آن
 (.2/21)همان، 

« حاجیات»، «حاجت»سنت از سه اصطالح: المان اهلبا مالحظه همین جهت است که ع
شید، کنند )ردر تبیین مسئله حاجت در سه جایگاه متفاوت استفاده می« مقاصد حاجیه»و 

 بحث« الحاجه تنزل منزله الضروره»ای با عنوان (. در قواعد فقهی از قاعده1/452ق، 1429
در دو بحث مصالح مرسله و  (؛ در منابع اصول فقه نیز2/24ق، 1405شود )زرکشی، می

 مسالک تعلیل به مسئله حاجت پرداخته شده است.
شوند: مصالح معتبر شرعی، مصالح از نظر عالمان سنی مصالح به سه گونه تقسیم می

غیرمعتبر شرعی و مصالحی که شرع نه آن را تأیید و نه رد کرده است. از قسم اخیر به 
شوند. گونه ضروریات، حاجیات و تحسینات تقسیم میشود و به سه یاد می« مصالح مرسله»

شود. این مناسبت یا حقیقی در مسالک تعلیل نیز ذیل هر مسلک، مناسبت آن مطرح می
است یا اقناعی. مناسبت حقیقی نیز یا اخروی است یا دنیوی؛ مناسبت دنیوی هم یا ضروری 

 (.189ق، 1415است یا حاجی یا تحسینی )شنقیطی، 
سنت از جایگاه مستحکمی برخوردار قاعده حاجت در ادبیات فقهی اهلبدین ترتیب 

وجو توان برای این قاعده در ادبیات فقهی امامیه جستاست؛ اما چنین جایگاهی را نمی
د، انکرد؛ چراکه عالمان امامی باوجود آنکه در مسائل مختلف فقهی به حاجت استناد کرده

 اند.ی و تبیین قلمرو آن برنیامدهگاه درصدد تأسیس یک قاعده کلولی هیچ
 

 . تفاوت قاعده حاجت با قواعد مشابه4
رابطه تنگاتنگی « الحرج»و « اضطرار و ضرورت»چون طرف با قواعدی همحاجت از یک

 ؛ لذا مقتضی استشودیعنوان قاعده مستقل شناخته مقاعده حاجت بهدارد و از طرف دیگر 
 مرزهای میان این قواعد روشن گردد.

 
 . تفاوت قاعده حاجت با قاعده ضرورت و اضطرار4-1

 یولشود، یرفع م عقالیی ضرر موجب مستندات قاعده، هربه، در قاعده ضرورت و اضطرار
ه ای است کبحث از رفع ضرر عقالیی نیست، بلکه رفع نیازهای اجتماعیحاجت، قاعده در 

نکردن آن نیاز اجتماعی موجب شود، اعم از اینکه رفعموجبات سهولت و راحتی مردمان می
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. بدین ترتیب مصب قاعده اضطرار (2/319ق، 1405، ی)زرکشگردد یا نه حرج و عسر می
و ضرورت رفع ضررهای عقالیی است ولی مصب قاعده حاجت رفع نیازهای اجتماعی 

 است و آن نیازهای اجتماعی نیز موجب ضرر نیست.
 

 . تفاوت قاعده حاجت با قاعده عسر و حرج4-2
یکی دیگر از قواعدی که رابطه تنگاتنگی با قاعده حاجت دارد، قاعده عسر و حرج است. 

-اند: ضیق، تنگی، گناه و حرام )حسینی مراغهعلمای لغت حرج را به معانی ذیل مطرح کرده

(. در فقه نیز تعریف قاعده الحرج از معنای 183ش، 1375؛ نراقی، 1/285ق، 1417ای، 
ست اند: قاعده الحرج عبارت ااست. فقهای شیعه در تعریف آن گفته لغوی آن فاصله نگرفته

حمل تطوری که عادتاً برای انسان غیرقابلاز اینکه هر حکمی که مستلزم مشقت گردد، به
سنت نیز تعاریف (. فقهای اهل7/286ق، 1432شود )شاهرودی، باشد، آن حکم برداشته می

 اند: هر آنچه منجر به مشقت زیاد برفته و گفتهشبیه تعاریف موجود در فقه شیعه را پذیر
(؛ یا اینکه 48ق، 1422؛ باحسین، 55ق، 1403گردد )صالح، جسم یا روح یا مال آدمی می

ردن کاند: رفع حرج عبارت است از سهولت بر بندگان مخاطب تکالیف شرعی با دوریگفته
سختی و دشورای و مقابل  (. عسر نیز در لغت به معنای25ق، 1413مشقت از آنها )جمعه، 

کار رفته است. برخی از فقها میان عسر و حرج تفاوت گذاشته و یسر به معنای راحتی، به
(، ولکن بسیاری از فقها آنها را 184ش، 1375اند حرج شدیدتر از عسر است )نراقی، گفته

 (.1/80ش، 1370اند )مکارم شیرازی، کار بردهبه یک معنا به
-عریف قاعده حاجت آمد، برخی از فقها در تعریف حاجت هیچ اشارهطوری که در تهمان

برخی دیگر در تعریف (؛ 2/71ق، 1414)عبدالسالم، اند ای به وجود مشقت و تکلف نداشته
(؛ 2/319ق، 1405، یزرکشاند )شدن به مشقت و تکلف را به عنوان قید آوردهحاجت منتهی

د مطرح عنوان قیاند، بلکه ایجاد سهولت را بهنیاوردهبرخی دیگر نیز قید مشقت و تکلف را 
توان گفت که دو نوع در مقام جمع میان تعاریف مذکور می (.209، ق1409، ءزرقااند )کرده

شود؛ نکردن منجر به مشقت و تکلف میحاجت وجود دارد: حاجتی که در صورت رفع
لت لکه رفع آن صرفاً ایجاد سهوشود، بحاجتی که رفع نکردن آن منجر به مشقت و تکلف نمی

عبارت دیگر رفع نکردن آن مشقتی برای مردمان ندارد ولکن باعث کنند. بهبرای مردمان می
شود. بنابراین رابطه میان قاعده الحرج شود و بدین ترتیب نفعی به مردم میراحتی مردم می
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شود لف میو قاعده حاجت عموم و خصوص مطلق است و هر حرجی منجر به مشقت و تک
 شود.ولکن هر حاجتی منجر به مشقت و تکلف نمی

 
 . اعتبارسنجی قاعده حاجت5

با توجه به وجود دو گونه حاجت خاص و حاجت عام و جریان آنها در دو حوزه عبادات 
 و معامالت، بایستی اعتبار این قاعده را در موارد چهارگانه بررسی کرد.

 
 . اعتبار قاعده در عبادات5-1

شک حاجت خاص و عام اگر منجر به حرج و مشقت نشود، ارتکاب حرام یا ترک بدون 
تواند عبادت جایز نخواهد بود؛ اما اگر منجر به مشقت شود، آیا حاجت خاص و عام می

 جایگزین اضطرار شده و ارتکاب عمل حرام یا ترک عبادت جایز باشد؟
تواند مجوز فعل محرمات یحاجت م -1سنت سه دیدگاه وجود دارد: در میان فقهای اهل

ه آن واسطه نیاز مردم بو ترک واجبات شود، یعنی برای مثال، حلیت ربادادن و رباگرفتن به
تنزیل حاجت به ضرورت به این معنا نیست که حاجت در  -2 (؛656-675م، 2010)زیر، 

ثناء ستگونه که اضطرار اهمه احکام همسان با ضرورت است؛ بلکه به این معنا است که همان
اب حستواند با حفظ شرایطی استثناء بر ادله احکام بهبر ادله احکام است، حاجت هم می

نفسه تنها با وجود محرمات فی -3(؛ 2/69ق، 1424؛ بورنو، 2/537ق، 1429)رشید،  آید
شوند )زحیلی، شوند، ولی محرمات لغیره با حاجت خاص و عام رفع میضرورت مباح می

 (.2/68ق، 1424؛ بورنو، 41ق، 1424ی، ؛ کاف1/290ق، 1427
نیز با داشتن سه رویکرد متفاوت به قاعده نفی حرج، سه دیدگاه درباره  فقهای امامی

. اگر حاجت منجر به مشقت و حرج 1اند: اعتبار قاعده حاجت در امور تعبدی ارائه کرده
امل له نفی حرج ششود، مجوز ارتکاب حرام نیست. مشهور فقیهان شیعه بر این باورند که اد

شوند، هرچند به اطالق خود شامل واجبات و محرمات صغیره و کبیره هستند محرمات نمی
(؛ زیرا افزون بر ادعای اجماع، مفاد قاعده 1/67ق، 1426؛ شیرازی، 191ق، 1429، )حکیم

؛ باشد رفعقابلنفی حرج، امتنان است و در جواز ارتکاب محرمات امتنانی وجود ندارد تا 
اند و در القاء در مفسده، امتنانی وجود ندارد. ذاتی حرام شده که محرمات به خاطر مفسدهچرا
باشد )موسوی بجنوردی،  رفعقابلچنین، در ارتکاب محرمات حرج نوعی وجود ندارد تا هم
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. قاعده نفی حرج در محرمات نیز حاکم است، زیرا این قاعده اطالق 2(؛ 1/264ق، 1419
واسطه وجود حرج، مجاز شمرده شده است از روایات، ارتکاب حرام بهداشته و در برخی 

واسطه حرج وجه بههیچگرچه انجام برخی از محرمات به(. 160ش، 1385)فاضل لنکرانی، 
. در محرمات ذاتی و بزرگ قاعده 3(؛ 1/264ق، 1419شود )موسوی بجنوردی، مجاز نمی

دارد )فاضل چک این قاعده جریان الحرج جریان ندارد، ولی در محرمات عرضی و کو
 (.160ش، 1385لنکرانی، 

نظر دارند که سنت و امامیه بر این مطلب اتفاقشود، فقهای اهلگونه که مشاهده میآن
حاجت منجر به مشقت در محرمات ذاتی و بزرگ اثری نداشته و مجوز ارتکاب محرمات 

 وجود ندارد.نظری نیست؛ هرچند در محرمات عرضی و کوچک، چنین اتفاق
 

 . اعتبار قاعده در معامالت5-2
توان رسد حاجت خاص در حوزه معامالت جایگاهی نداشته باشد؛ زیرا نمینظر میبه
 واسطه نیازهای فردی از قواعد و اصول کلی حاکم بر قراردادها دست کشید.به

عنوان یک اصل در . به1بررسی است: حاجت عام در حوزه معامالت از دو جهت قابل
و اصل آزادی قراردادها که در این صورت، عامل چون اصل اباحه اصولی همکنار 

بخشی به اعمال حقوقی و قراردادها است، مانند جواز جعل خیار برای شخص مشروعیت
( یا جواز 11/53ق، 1414معامله باشد )حلی، ثالث، چون ممکن است آگاهتر به منافع یک 

عنوان . به2(؛ 5/208ق، 1413جعل والیت برای وصی نسبت به ازدواج افراد نابالغ )حلی، 
یاز یجب به خاطر ندلیل معتبر برای مخالفت با دالیل و قواعد اولی، مانند صحت ضمان مالم

(. 9/395ق، 1413ید ثانی، یجب )شهعنوان استثنا بر حکم اولی عدم صحت ضمان مالمبه
بدین ترتیب هرچند اثرگذاری حاجت در عبادات تنها منحصر به زمان تحقق مشقت یا 
اضطرار بوده، امری است متغیر و قائم به وجود شرایط مشقت یا اضطرار و اما در حوزه 

جمهور بیاو تابع شرایط خاص متعاملین نیست )ابن معامالت تبدیل به یک اصل عمومی شده
 (.55ق، 1410حسائی، ا

هرحال، در معتبربودن حاجت عمومی در حوزه معامالت دو دیدگاه میان فقیهان مسلمان به
 وجود دارد:
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بر اساس این دیدگاه، حاجت دلیل مستقلی  الف( دیدگاه اول، عدم اعتبار حاجات عمومی:
گر اینکه آید؛ محساب نمیبرای مشروعیت یک عمل و مخالفت با ادله و قواعد عمومی به

حاجت منجر به حرج یا ضرر شود که در این صورت مشمول قاعده نفی حرج و نفی ضرر 
دهد که برخی از فقها به هنگام طرح مسائل فقهی ناظر های نویسندگان نشان میاست. یافته

 اند.به معامالت به این مطلب اشاره کرده
 ند:کار حاجت تأکید مینجفی در رد برخی از استداللهای فقهی حلی بر عدم اعتب -1
حلی در صحت رهن اگر سبب دین و رهن در یک عقد جمع شود، به حاجت استناد  -

حاجت در »نویسد: کرده است )الن الحاجه تدعو الیه(؛ اما نجفی در رد این استدالل می
ق، 1404)نجفی، « صورتی که منجر به حرج نشود، دلیلی برای حکم شرعی نیست

15/149.) 
ق، 1413ثبات صحت ضمان مال جعاله به حاجت استناد کرده است )حلی، حلی در ا -

حاجت بدان در حدی نیست که بتوان »نویسد: ( و اما نجفی در رد این استدالل می5/467
 (.26/137)همان، « برای مشروعیت ضمان مال جعاله بدان استناد کرد

که علم به مورد صلح متعذر باشد، غرر در صلح مانع از از نظر برخی فقها درصورتی -
 حاجت»نویسد: صحت آن نیست )الن الحاجه ماسه الیه(؛ اما نجفی در رد این استدالل می

 (.26/218)همان، « که بازگشت به نفی حرج در دین نکند، مؤثر نیستدر صورتی 
از درمان، حاجت است )الحاجه قد تدعو الیه(؛ نجفی ازجمله دالیل صحت ابراء قبل  -

صرف حاجت صالحیت ندارد تا دلیلی برای تشریع حکم ِمخالف با »نویسد: در پاسخ می
 (.43/47)همان، « ادله باشد
عنوان مؤید، بهره وجود، نجفی در مواردی نیز با وجود دالیل خاص از حاجت بهبااین

 جسته است:
زام اقرارکننده به تفسیر آن: ایشان در وجه الزام مقر به توضیح صحت اقرار مبهم و ال -

آورند نظر خود می دیمؤعنوان اقرار مبهم ضمن استناد به عموم ادله اقرار، حاجت را به
 (.35/32)همان، 

مشروعیت جعاله: ایشان برای مشروعیت جعاله ضمن استناد به روایات باب جعاله و  -
اجاره وارد شده و حمل بر جعاله شده است، به حاجت استناد  چنین روایاتی که در بابهم

 (.35/189اند )همان، کرده
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مشروعیت قضاوت قاضی بر اساس حکم قاضی دیگر: ایشان در وجه آن به حاجت  -
اند؛ چراکه در بالد دوردست صاحبان حق غالباً بدان نیازمند هستند )همان، استناد کرده

40/306.) 
سخ به استدالل به قاعده حاجت برای صحت ابراء پزشک از ضمان شهید ثانی در پا -2

نویسد: در صحت ابراء پزشک جای تأمل و نظر است؛ چراکه حاجت پیش از درمان می
تنهایی در تشریع حکم کافی نیست؛ با وجود اینکه ادله برخالف آن وجود دارد )شهید به

 (.15/329ق، 1413ثانی، 
دالل به قاعده حاجت برای جواز استیجار مرضعه برای محقق کرکی در پاسخ به است -3

شایسته است که حاجت دلیل مسئله قرار نگیرد؛ چراکه مطلق »نویسد: حضانت طفل می
 «کند. بله، مناسب است که حکمت تشریع باشدحاجت آنچه جایز نیست را تجویز نمی

 (.7/130ق، 1414)محقق کرکی، 
 تا دلیل شرعی»نویسد: ظاهری و خفی، می حسینی عاملی پس از تقسیم حاجت به -4

)حسینی « بر مشروعیت حاجتی از حاجات اقامه نشود، آن حاجت مشروع نخواهد بود
 (.19/450ق، 1419عاملی، 

این قاعده برحسب اصول »نویسد: آل کاشف الغطاء در مقام نقد قاعده حاجت می -5
 (.1/27ق، 1359)آل کاشف الغطاء، « مذهب شیعه صحیح نیست

لیل داین دسته از فقها که عمدتاً فقهای شیعه هستند استداللهای مطرح کردند. مهمترین 
به  بودن دالیل شرعی و پایبندیآنها برای اثبات عدم اعتبار قاعده حاجت، اعتقاد به توقیفی

عنوان مثال محقق کرکی در تعلیل عدم انعقاد عقد مزارعه با یی است؛ بهگرانصشیوه اجتهاد 
چراکه جواز استعمال الفاظ عقدی در عقدی دیگر ثابت نشده است »نویسد: صیغه اجاره می

لذا بنابر نظر این دسته از (. 7/315ق، 1414)محقق کرکی، « و اسباب شرع توقیفی هستند
واسطه وجود دلیل شرعی بر رافعیت آنها علما، اگر حاجت به مرحله حرج یا ضرر برسد، به

عنوان مصداق حرج و ضرر، مستند صدور حکم توان حاجت را بهنسبت به احکام شرعی می
کم در حوزه عبادات خود، دستخودیایجابی یا سلبی شرعی قرار داد؛ وگرنه حاجت به

 فاقد جایگاه استنادی است. 
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تواند سبب اعتباربخشی به قاعده نیز نمیانگاری حاجت و اضطرار افزون بر این، همسان
ننده کتواند اثباتصورت موقت رافع حکم واقعی است و نمیحاجت باشد، زیرا اضطرار به

 (. 1/149ق، 1359)آل کاشف الغطاء، دائمی حکم باشد 
تواند حکمت اند، این است که حاجت صرفاً میاز جمله دالیل دیگری که مطرح کرده

ه در استنباط احکام اسالمی بدان نیاز است کشف علت حکم است تا تشریع باشد و آنچ
بتوان به واسطه آن حکم شرعی را تعمیم داد و سایر مصادیق را در بر گیرد )حسینی عاملی، 

(. مطابق این دلیل حاجت دلیل حکم شرعی نیست تا بتوان آن را به سایر 19/449ق، 1419
میم داد و نهایت امر این است که حکمت حکم شرعی مصادیقی که بدان مردمان نیاز دارند، تع

 است و این کافی در جهت تعمیم حکم شرعی نیست.
اند که اصل، حرمت عمل به ظنی که دلیل معتبری بر حجیت آن چنین استدالل کردههم

(. مطابق این دلیل چون قاعده حاجت از ظنون خاصه نیست، 3/19ق، 1430نیست )مظفر، 
باط حکم شرعی نیست. البته این دیدگاه مبتنی بر دیدگاه انفتاحیون است لذا دلیل برای استن

 ولیکن بر مبنای نظر انسدادیون شاید بتوان در استنباط احکام شرعی از آن بهره جست.
سنت و برخی از فقهای شیعه بیشتر فقهای اهل: ب( دیدگاه دوم، اعتبار حاجات عمومی

حکم شرعی است. حلی یکی از فقهای شیعه است بر این باورند که قاعده حاجت دلیل بر 
که بیشترین توجه را به حاجت داشته و در استداللهای فقهی خود به آن استناد کرده است. 

الحاجه مسوغه کما قلنا؛ حاجت »است:  برای نمونه در بحث جواز ایداع مال الشرکه آورده
اصفهانی هم در  چنان کهم(. ه16/371ق، 1414)حلی، « طوری که گفتیممجوِّز است همان
وغ مسیس الحاجه یس»نویسد: صورت تملیک عین و نه تملیک منفعت میتصحیح اجاره به

، ق1409)اصفهانی، « کندتشریع المعامله علیها؛ نیاز مبرم تشریع معامله بر آن را تجویز می
179.) 

 173 ینکه به آیاتاند. از جمله اموافقین این دیدگاه به آیات شریفه متعددی استناد کرده
ه اند. نحونحل که بیانگر حکم اضطرار هستند، استناد کرده 115انعام و  119مائده،  3بقره، 

د؛ شوگونه است که واژه اضطرار در مفهوم لغوی خود، شامل حاجت هم میاستداللشان بدین
ی دطوری که در مباحث پیشین نیز گفته شد اضطرار و حاجت در مقوله نیازمنزیرا همان

حج،  78چنین به آیات مشترک هستند؛ گرچه در شدت و ضعف نیازمندی اختالف دارند. هم
به مشقت و جهت که حاجت منجر نور که بیانگر حکم حرج است، از آن  61مائده و  6
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(. 64ق، 1424؛ کافی، 160-162/ 1ق، 1429شود، استناد شده است )رشید، حرج می
اللهایی درست نیست، زیرا هر حاجتی مستلزم اضطرار رسد که چنین استدنظر میروشن به

تواند متضمن حاجت هم باشد؛ افزون بر یا مشقت نیست، گرچه هر اضطرار یا حرجی می
اینکه هدف از این بحث، اثبات قاعده مستقلی به نام حاجت در کنار دو قاعده اضطرار و 

 نفی حرج است. 
گیری بر بندگان در وضع احکام داللت بر آساننساء که 28بقره و 185چنین، به آیات هم

اند و توجه به حاجتهای عمومی هم ازجمله عوامل ایجاد این شرعی دارند، استناد کرده
(؛ هرچند به 64ق، 1424؛ کافی، 1/164ق، 1429آیند )رشید، حساب میگیری بهآسان

 درجه مشقت نرسند.
ش، 1380فاسد )موسوی بجنوردی، افزون بر این، بنا به تبعیت احکام از مصالح و م

های مصالح که عقل توان درک آن عنوان یکی از گونه( و پذیرش حاجتهای عمومی به2/63
ویژه در حوزه احکام ناظر به معامالت که از اعتبارهای عقالیی و عرفی بوده، را دارد، به

ده حاجت را توان قاعمی (؛475ق، 1415فاقد واقع و نفس االمر هستند )وحید بهبهانی، 
گونه که حلی بر آن تأکید دارد نظر از اینکه منجر به حرج شود یا چنین نشود، آنصرف

چون اصل اباحه و اصل آزادی قراردادها و هم (، هم در کنار اصولی هم16/371ق، 1414)
عنوان یکی از عوامل عدول از ادله اولیه معتبر دانست. کاربستهای مختلف حاجت در خالل به

های اعتبار قاعده حاجت در فقه اسالمی باشد تواند از نشانهمختلف فقهی نیز می مسائل
 (.126ق، 1429)حکیم، 

 
 . شرایط عمل به قاعده حاجت6

در متون فقهی برای عمل به قاعده حاجت، چهار شرط بیان شده است که با توجه به آنچه 
گذشت، تنها دو شرط سوم پیشتر در عدم لزوم وجود حرج )مشقت( در حاجتهای عمومی 

 رسد:نظر میو چهارم موجه به
گیرند )شاطبی، توجهی به حاجت، مردم در مشقت نامتعارف قرار اول: در صورت بی

(. منظور از مشقت نامتعارف )غیرمعتاد(، مشقتی است که برای بیشتر مردم 2/21ق، 1417
است  تحملر مردم قابلتحمل نیست؛ برخالف مشقت متعارف )معتاد( که برای بیشتقابل

 (.61ق، 1424)باحسین، 
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دوم: حاجت متعین باشد؛ یعنی راه مشروع دیگری برای برطرف کردن حاجت وجود 
(. به همین دلیل، حلی شرکت ابدان را با وجود 1/264ق، 1423نداشته باشد )عبداللطیف، 

)حلی، چون اجاره وجود دارد داند، زیرا راههای مشروعی همنیاز جامعه به آن جایز نمی
 .(16/315ق، 1414

ه پیدانکردرو، اثری برای حاجتهای تحققسوم: حاجت فعلیت پیدا کرده باشد. از این
 (.291ق، 1417شود )سدالن، مترتب نمی

چهارم: عمل به حاجت مخالف با اغراض و مقاصد شرعی نباشد؛ زیرا احکام شرعی 
رو، ازدواج سفید، هرچند موردنیاز جامعه جا(. از ایننمبتنی بر مصالح و مفاسد هستند )هما

ق، 1429باشد، چون با هدف نکاح، یعنی تولیدمثل ناسازگار است، جایز نخواهد بود )رشید، 
1/193.) 

 
 نتیجه

جز شهید امری رایج در منابع فقهی مذاهب اسالمی است، ولی به . هرچند استناد به حاجت1
ل عنوان یک قاعده مستقسنت هستند که از آن به، تنها فقهای اهلجمهور احسائیابیاول و ابن

 اند.در استنادهای فقهی خود بهره جسته
و « ضرر»، از گونه تقابل «حاجت»)اضطرار( و « ضرورت». رابطه میان دو مفهوم 2

د؛ رسشود، ولی در حاجت، سودی به دیگری میاست، زیرا در ضرورت، ضرر رفع می« نفع»
 اینکه عدم ایجاد سود، سبب تحقق حرج و مشقت بشود یا نشود. نظر ازصرف
حساب مانند اضطرار، حکم ثانوی به. حاجت خاص )حاجت گروهی از افراد جامعه( به3

آمده و به میزان حاجت، رافع حکم تکلیفی یا وضعی است؛ ولی احکام مترتب بر حاجت 
 شود.یعام )حاجت عموم مردم( دائمی بوده، تبدیل به یک اصل م

ای مستقل در کنار قواعد فقهی دیگر ازجمله قاعده الحرج است؛ . حاجت عمومی قاعده4
به همین جهت، اگر حاجت عمومی منجر به مشقت شود، اعتبار خود را از قاعده الحرج 

 خود معتبر است.خودینگرفته و به
بادات اگر سنت، حاجت خاص و حاجت عام در حوزه ع. بنا به نظر فقهای شیعه و اهل5

منجر به حرج )مشقت( نشود، مجوز ارتکاب حرام یا ترک واجب نیست؛ اما اگر منجر به 
 نظری وجود ندارد.حرج بشود، اتفاق
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واسطه نیازهای فردی توان به. حاجت خاص در حوزه معامالت جایگاهی نداشته و نمی6
 سنت وهور فقهای اهلاز قواعد و اصول کلی حاکم بر قراردادها دست کشید. اما به نظر مش

 تواند دلیل بر حکم شرعی باشد.برخی از فقهای شیعه، حاجت عمومی می
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 ق.1416، فروشی مرتضوىکتاب تهران،، مجمع البحرین، طریحی، فخرالدین بن محمد -
ینه، عمادة ، مدالقواعد و الضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرعبداللطیف، عبدالرحمن بن صالح،  -

 ق.1423البحث العلمی بالجامعة اإلسالمیة، 
 ق.1412 دفتر انتشارات اسالمی،، قم، معجم الفروق اللغویةعسکری، حسن بن عبداهلل،  -

 ق.1417، بیروت، دارالبشائر اإلسالمیة، الفوائد الجنيةفادانی مکی، محمد یاسین،  -
قم، مرکز  ،تفصيل الشریعة في شرح تحریر الوسيلة ـ الصوم و االعتكاففاضل لنکرانى، محمد،  -

 ق. ،1426ارفقهی ائمه اطه
 ش. ،1385، قم، مرکز فقهى ائمه اطهارقاعده الحرجفاضل لنکرانى، محمدجواد،  -
 ، قم،نضد القواعد الفقهية على مذهب اإلماميةفاضل مقداد )سیورى حلى(، مقداد بن عبداهلل،  -

 ق.1403اهلل مرعشى نجفی، کتابخانه آیة
 ق.1410دارالهجرة،  ، قم،كتاب العين فراهیدى، خلیل بن احمد، -
 ق.1426، بیروت، مؤسسة الرسالة، القاموس المحيطفیروزآبادی، محمد بن یعقوب،  -
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 تا.بی ،اهلل مرعشی نجفیکتابخانه آیة، قم، مفاتيح الشرائعفیض کاشانی، محمد بن مرتضی،  -
 تا.میة، بیالعلبیروت، المکتبة ، المصباح المنير في غریب الشرح الكبير، فیومی، احمد بن محمد -
اهره، ، قنظریة الضرورة في الفقه الجنائي اإلسالمي و القانون الجنائي الوضعيقاسم، یوسف،  -

 ق.1413دارالنهضة العربیة، 
 ق.1424، بیروت، دارالکتب العلمیة، الحاجة الشرعية حدودها و قواعدهاکافی، احمد،  -
 .ق1424کتاب،  بوستان، قم، الفقه و مسائل طبيةمحسنی، محمدآصف،  -
إلحیاء  آل البیت ةمؤسس، قم، جامع المقاصد في شرح القواعدمحقق کرکی، علی بن حسین،  -

 ق.1414 التراث،
 تا.، قم، نشر الهادی، بیمصطلحات الفقه، مشکینى، على -
 ق.1430دفتر انتشارات اسالمى، ، قم، أصول الفقهمظفر، محمدرضا،  -
 ق.1421، قم، مؤسسه انصاریان، الصادق فقه اإلماممغنیه، محمدجواد،  -
، قم، دفتر رشاد األذهانإمجمع الفائدة و البرهان في شرح مقدس اردبیلی، احمد بن محمد،  -

 ق.1403انتشارات اسالمی، 
 ش. ،1370طالبمدرسه امام على بن ابى، قم، القواعد الفقهيةمکارم شیرازی، ناصر،  -
 ق.1404وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمیة، کویت، دارالسالسل، ، الموسوعة الفقهية الكویتية -
 ق.1419، قم، نشر الهادی، القواعد الفقهيةموسوی بجنوردى، سید محمدحسن،  -
 ش. ،1380تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، منتهي األصولهمو،  -
 ،بیروت، دارإحیاء التراث العربی، جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالمنجفی، محمدحسن،  -

 ق.1404

عوائد األیام في بيان قواعد األحكام و مهمات مسائل الحالل و نراقی، احمد بن محمدمهدی،  -
 ش.1375، ، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قمالحرام

 .ق1415، إلحیاء التراث ، قم، مؤسسه آل البیتحكام الشریعةأمستند الشيعة في  ،همو -
 ش.1388، ابتک انت، قم، بوسانيس المجتهدینذر، نراقی، محمدمهدی بن ابی -
، قم، مؤسسه البيت اهل لمذهب طبقاً اإلسالمي الفقه موسوعةهاشمى شاهرودى، سید محمود،  -

 ق. ،1423بیتالمعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل دائرة
-المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل مؤسسه دائرة، قم، الفقه اإلسالمي المقارن موسوعةهمو،  -

 ق.، 1432بیت
نظریة الضرورة فی الشریعة اإلسالمیة و القانون الدستوری دراسة »هجرسی، احمد محمد احمد،  -

 م.2013، 6، العدد 15المجلد ، ، جامعة األزهرمجلة كلية الشریعة و القانون، «مقارنة
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 ق.1415، قم، مجمع الفکر اإلسالمی، الحائریةالفوائد وحید بهبهانی، محمدباقر،  -
، تابستان 71، شماره مجله مقاالت و بررسيها، «بررسی فقهی اضطرار و ضرورت»وطنی، امیر،  -

 ش.1381


