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بیان مسأله
بر پایه بریافتهای کالمی ،احکام شرعی همواره مبتنی بر مصالح و مفاسدند؛
برجسته ترین مصالحی را که احکام شرعی برای حمایت از آنها نهاده شدهاند «دین،
جان ،خرد ،آبرو و دارایی» دانستهاند (مصالح پنجگانه) .در ورای هر یک از احکام
شرعیِ فرعی – که فقه عهده دار بیان آنهاست  -حفظ دستکم یکی از این مصالح
درنظر گرفته شده است (مکارم شیرازی .)341 :a1427 ،حمایت احکام فقهی از
مصالح پنجگانه به دو گونه رخ میدهد :جنبهی ایجابی و جنبهی سلبی .احکام دارای
جنبهی ایجابی معموالً به حالت «امری» بیان میشوند و بیانگر وجوب یا استحباب
هستند .در جنبه ی سلبی احکام ،بیان به صورت نهی و بازداشتن خواهد بود؛ فقیهان
امامی از دیرباز کوشیدهاند با کشف تفاوتهای1این دو ساختار ،احکام شرعی را از
خطابات ایجابی و سلبی استخراج کنند.
قرآن کریم و روایات معصومین(ع) دربردارنده خطابهای پرشماری در دو جنبه
سلبی و ایجابی با هستند؛ هنگامی که گستره یکی از آنها دستکم بخشی از دیگری را
نیز در بر بگیرد ،مسائلی مانند تخصیص ،تقیید ،نسخ و  ...رخ مینمایند که هیچگاه
جزئیات جریان آنها مورد توافق همه قرار نگرفته است .یکی از دشوارترین حالتهای
ممکن در این زمینه زمانی است که امر و نهی دارای گسترهای هستند که برخی
مصادیق را هر دو در بر میگیرند (رابطه عموم و خصوص من وجه).

 .1تفاوت های امر و نهی را دستکم از دو جهت میتوان نگریست :نخست از جهت مباحث اصول فقه که مسائلی
مانند داللت امر بر وجوب ،داللت بر مرّه و تکرار ،اجتماع امر و نهی و  ...را در بر میگیرد؛ دوم ،از جهت
اخالقِ حداقلی و حداکثری؛ چنان که اگر به دو گزاره «جان دیگران را مگیر» و «جان دیگران را نجات بده»
ژرف نگریسته شود ،به خوبی پیداست که گزاره نخست ،بیانگر نوعی اخالق و تربیت حدّاقلی است که رعایت
نکردن آن ،انسان را در شمار قاتالن در میآورد؛ اما گزاره دوم به صورتی است که عدم رعایت آن ،ناپسندی
حالت اول را ندارد؛ بلکه پایبندی به چنین گزارهای ،رعایت حداکثری هنجارهای اخالقی است .برای دیدن
شرح این مسأله و نقدهای آن ر.ک :بوسلیکی.107 :1391 ،
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میتوان گفت که در نگاه فقیهان ،پس از مصلحت دین ،مصلحت حفظ جان در
اولویّت قرار میگیرد (نائینى .)590 :1421 ،در آیات قرآن کریم و روایات ،خطاب
های فراوانی در این زمینه – در هر دو جنبه ایجابی و سلبی – وجود دارد؛ و اطالق و
عموم این آیات «خودکشی» را نیز در بر میگیرد؛ افزون بر آن که قرآن کریم به طور
خاص از خویشتن را در معرض هالکت قرار دادن منع نموده است.
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بر این اساس ،افزون بر آن که تردیدی در نارواییِ عقلی و شرعی کشتن خود و
بیگناهان نیست (شیخ طوسی )285/6 :1387 ،در مواردی که فردی میتواند جان
خود یا دیگری را نجات دهد ،واجب است که بدین کار اقدام کند .با این حال،
وضعیّتی قابل تصوّر است که نجات جان دیگری منجرّ به مرگ خویشتن خواهد شد؛
مثال معروف این قضیّه نزد فقیهان ،حالتی است که دو نفر در شرایط اضطرار گرفتار
آمده اند و تنها یکی از آنها خوراک کافی برای زنده ماندن دارد؛ در چنین حالتی،
دریغ کردن غذا از دیگری منجرّ2به مرگ وی خواهد شد؛ در عین حال ،بخشیدن غذا
نیز به مرگ خود منجرّ میشود.
نباید پنداشت که حالت یاد شده ،از حاالت کمیاب بوده و تنها ثمره علمی – نه
عملی – دارد؛ چراکه بسیاری از کارهای فداکارانه و مرگ های شرافتمندانه – مانند
فداکاری های امدادگران  -در این دسته جای میگیرند (ر.ک :محقق داماد:1406 ،
)147/4؛ تبیین حکم شرعی چنین حاالتی از دو جهت اهمیّت فراوان دارد :نخست آن
که میتواند پشتوانه عقیدتی محکمی برای زیست فداکارانه – به ویژه در موارد
بحرانی -ترسیم کند؛ و دوم آن که قهرمانان مرگهای فداکارانه را از اتهام هایی مانند

 .1به عنوان نمونه :سوره مبارکه نساء ،آیه 29؛ انعام ،آیه 151؛ اسراء ،آیه 33؛ بقره.195 ،
 .2روشن است که ندادن غذا به دیگری ،مصداق «ترک فعل» است نه «فعل»؛ و امر عدمی نمیتواند علّت برای
چیزی باشد؛ اما دادن غذا به فرد یاد شده میتواند جلوی تأثیر مقتضی را بگیرد و موجب زنده ماندن فرد یاد شده
شود.
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خودکشی و  ...مبرّا کند؛ به ویژه آن که در برخی رویکردها ،چنین کارهایی نه تنها
واجب دانسته نشدهاند بلکه اصوالً روا نیز به شمار نمیآیند.

 -1دیدگاه فقها پیرامون تقدّم جان خویشتن بر دیگران
نخستین مباحث پیرامون تقدّم وجوب حفظ جان خویشتن بر حفظ جان دیگران،
در مباحث مربوط به اضطرار آمده است .اضطرار نزد مفسّران و فقیهان ،اشاره به حالتی
دارد که فرد را در ناچاری و تنگنای شدید و ناخواسته قرار میدهد؛ مانند آن که فردی
به شدّت گرسنه باشد و جز خوراک حرام ،چیزی نیابد (طبری428/1 :1412 ،؛
اردبیلی ،بی تا)636 :؛ ورود این بحث به کتابهای فقهی ،تحت تأثیر «آیات اضطرار»
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بوده است .از دیدگاه فقهی ،هرگاه کسی به حدّی از گرسنگی رسیده باشد که بیم
تلف بر او برود ،دیگران میبایست او را اطعام کنند (شیخ طوسی)285/6 :1387،؛ این
حکم در واقع ،بیانگر جنبه ایجابی مصلحت حفظ جان دیگران است و در آن تردیدی
هم نیست.
شماری از فقیهان تنها به بیان مختصر مسأله باال بسنده کرده و وارد جزئیات و
فروعات آن نشده اند؛ شماری دیگر از فقیهان ،حالت اضطرار دو طرفه را نیز در این
مسأله مطرح کرده اند؛ یعنی حالتی که فردی در اضطرار گرفتار آمده و فرد دوم نیز در
صورت یاری رساندن به نفر نخست ،در اضطرارِ همانند با وی گرفتار آید .از نظر همه
فقیهانی که این مسأله را طرح کردهاند تردیدی در واجب نبودنِ 2کمک کردن در
چنین حالتی نیست؛ اما در مورد جواز یا استحباب چنین کاری اختالف نظرهای بنیادین
 .1آیۀ  173سورۀ بقره ،آیۀ  3سورۀ مائده ،آیۀ  119و  145سورۀ انعام و آیۀ  115سورۀ نحل.
 .2البته اگر فرد موردنظر از افرادی باشد که اولویّت حفظ جان وی بر حفظ جانِ خویش از ادلّه منصوص شرعی
به دست آمده باشد ،تردیدی در وجوب این کار نیست؛ همانند وقتی که فرد میان حفظ جان خود یا پیامبر مخیّر
شود که در این صورت ،واجب است از جان خود بگذرد؛ بسیاری از فقیهان در عبارات خود به این حالت اشاره
داشتهاند و نزاع در مسأله یاد شده را به حالتی اختصاص دادهاند که فرد طرف مقابل ،از پیامبران یا امامان نباشد.
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وجود دارد؛ عدهای نه تنها وجوب ،که جواز این کار را نیز نفی کرده و بر این باورند
که چنین کاری چون منجرّ به مرگ خویشتن میشود ،حرام خواهد بود (نجفی:1404 ،
)433/36؛ برخی دیگر نه تنها جواز آن را پذیرفتهاند که بر استحباب آن نیز پای فشرده
اند (شهید ثانی .)118/12 :1413 ،دستهای دیگر روا بودن آن را پذیرفته اند (شیرازی،
 )66/9 :1427و برخی نیز در مسأله توقّف کرده و حکم ندادهاند (خمینی ،بیتا:
.)171/2
عمده استدالل باورمندان و مخالفان در مسأله یاد شده ،با محوریّت استناد به دو آیه
قرآن کریم است؛ بدین بیان که برخی با استناد به آیه  9سوره حشر« :وَ الَّذِینَ تَبَوَّءُوا
الدَّارَ وَ الْإِیمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیْهِمْ وَ الَیَجِدُونَ فِی صُدُورِهِمْ حَاجَهً مِمَّا
أُوتُوا وَ یُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَهٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ» 1بر شایستگی چنین کاری حکم داده اند؛ و استناد مخالفان به آیه 195
سوره بقره نیز می باشد« :وَ أَنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَتُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ وَ أَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنینَ».
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بدین سان ،مسأله یاد شده از جمله مسائلی است که موافقان و مخالفان ،هر دو به
قرآن کریم استناد کردهاند .ارزیابی سخنان موافقان و مخالفان نشان میدهد که بیشترِ
استدالل های آنان ،پیرامون ارتباط این دو آیه(3تخصیص ،تخصّص ،تعارض و )...
 .1و براى کسانى است که در این سرا [سرزمین مدینه] و در سراى ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند و
کسانى را که به سویشان هجرت کنند دوست مىدارند ،و در دل خود نیازى به آن چه به مهاجران داده شده
احساس نمىکنند و آنها را بر خود مقدّم مىدارند هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند؛ کسانى که از بخل و
حرص نفس خویش باز داشته شده اند رستگارانند!
 .2و در راه خدا ،انفاق کنید! و (با ترک انفاق) ،خود را به دست خود ،به هالکت نیفکنید! و نیکى کنید که
خداوند ،نیکوکاران را دوست مىدارد.
 .3در حقیقت تمام نزاع بر سر این است که میان جواز فداکاریِ منجرّ به مرگ خود و حرمت خودکشی ،کدام
یک را باید برتری داد؛ و این دو آیه به عنوان ادلّه قرآنی بر این دو اصل مورد بحث قرارگرفته اند؛ نه آن که
تمام بحث پیرامون تفسیر این دو آیه باشد.
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بوده است .استناد به ادلّهای که به طور کلّی بیانگر جنبه ایجابی یا سلبی وجوب حفظ
جان هستند ،در این بحث جایگاهی ندارند؛ چراکه اطالق این آیات ،وجوب حفظ
جان خود و دیگری را در بر میگیرد و نسبت به حالت تعارض این دو با یکدیگر
ساکت است .در ادامه به بررسی و ارزیابی1دیدگاه فقیهان پیرامون ارتباط دو آیه یاد
شده و مبانی اصولی این نظرات پرداخته میشود.

 -2ادلّه موافقان وجوبِ مقدّم داشتن جان خویشتن بر دیگری
شماری از فقیهان ،با استناد به ادلّه عقلی و نقلی کوشیدهاند نظریه وجوب مقدّم
داشتن حفظ جان خود بر دیگران را مستدلّ کنند؛ در صورت پذیرش این وجوب،
اقدام به حفظ جان دیگران در مواردی که منجرّ به مرگ خویشتن شود حرام خواهد
بود .ادلّه مورد استناد این دسته و نقد و بررسی آنها به شرح زیر است:
 -1-2انصراف آیه ایثار از موارد منجرّ به مرگ خویش
شماری از فقیهان بر این باورند که موضوع «تقدّم دیگران بر خویش»  -اگرچه در
ذات خود شامل تقدّم در جان نیز میشود  -اما در آیه مورد بحث ،دارای آنچنان
گستردگی و اطالقی نیست که «تقدّم در جان» را نیز در بر بگیرد .توضیح آن که از
دیدگاه اصولیان ،هرگاه موضوعی بدون قید به کار برود ،مقیّد کردن حکم آن بدون
داشتن دلیل قطعی جایز نیست؛ مگر آن که قرینهای در کار باشد و نشان دهد که معنای
مقیّد ،موردنظر گوینده بوده است؛ همچنان که در آیه «أحلّ اهلل البیع» ،واژه بیع به
صورت مطلق به کار رفته و نمیتوان حکم حلیّت را مختصّ به گونه خاصّی از خرید و
فروش دانست .همچنین در آیه مورد بحث ،قید «یُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ» ،دارای اطالق

 .1گفتار بیشتر فقیهان در این مورد ،آمیزهای از نظرات و احتماالت است و گاه صدر و ذیل کالم نیز ظهور در
دو دیدگاه مختلف دارد؛ در عین حال برای امکانپذیر بودن تبیین و نقد نظرات ،چینش و دسته بندی مطالب
ناگزیر است.
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بوده و مقدّم داشتن را مربوط به امر خاصی (مال ،جان ،راحتی و  )...نکرده است؛
بنابراین در نگاه نخست ،این آیه دربردارنده تقدّم در حفظ جان نیز خواهد بود ،مگر
آن که قرینهای در کار باشد و نشان دهد آیه درصدد بیان حکم این دسته از
موضوعات نیست .در عین حال ،برای اثبات عدم اطالق آیه نسبت به حالت مقدّم
داشتن جان دیگران ،به دو دلیل1میتوان استناد کرد:
دلیل نخست :آن که اگرچه عبارت «یُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ» دارای اطالق بوده و
مقدّم داشتن جان دیگران را نیز در بر میگیرد ،اما قید «ولَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَهٌ» قرینه ای
است که نشان میدهد این تقدّم مربوط به حوایجی است که انسان ها به نحو مشکّک
به آن نیازمند بوده و در عین حال ،برخی از افراد که خود سخت نیازمندند افراد کمتر
نیازمند را بر خود مقدّم میدارند .این حالت ،بیانگر ستایش بخشش در مواردی است
که اوالً ،نداشتن آن موجب نیازمندی و سختی میشود و ثانیاً ،میتوانند مورد حرص و
طمع قرار گیرند؛ در حالی که مقدّم داشتن جان دیگران بر خود ،موجب مرگ است
(ر.ک :نراقی .)25/15 :1415 ،به بیان دیگر ،این آیه انصراف معنایی به بخشش های
مالی در شرایط عادی یا شرایط منجرّ به حرج دارد و نه موارد اضطرار ،که بخشش
موجب مرگ خواهد شد .شاید استدالل کسانی که اجماالً موضوع آیه را منصرف از
فداکاری های مورد بحث دانسته اند (سبزواری )186/23 :1413 ،بر همین مبنا باشد.
در نقد این سخن میتوان گفت که در مثالِ مورد بحث فقیهان نیز فردِ فداکار در
حقیقت دیگری را در طعام بر خود مقدّم داشته که اتفاقاً مورد نیازمندی شدید

 .1شاید به نظر رسد که دلیل سوّمی نیز میتواند در این مورد ذکر شود؛ بدین بیان که آیه مورد بحث ،در ستایش
مجاهدت و فداکاری انصار در مساعدت مالی به مهاجران و چشم نداشتن به دارایی آنان نازل شده و نمیتوان
آن را به امور دیگر – مانند ستوده بودن فداکاری های منجرّ به مرگ خویشتن  -به سرایت داد .اما چنین
استداللی اگرچه در بادی امر موجّه نماید ولی قوّت چندانی ندارد؛ چراکه اصولیان معتقدند مورد و شأن نزول
آیه ،مخصّص عمومات و اطالقات آن نخواهد بود.
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(خصاصه) نیز بوده است؛ بنابراین چنین موردی هم داخل در اصل موضوع (ایثار) و
هم داخل در قیدِ آن تلقّی میشود؛ به ویژه که چنین کسی ابتداً و مستقلّاً قصد ایثار
جان و فداکردن خود را ندارد؛ بلکه کاری را انجام داده که خواهناخواه به چنین نتیجه-
ای منجرّ میشود؛ همچنان که در حالت «تَترّس» که مجاهدان ناچارند برای دفع حمله
دشمنی که مسلمانان را به عنوان سپر انسانی قرار داده ،اقدام به قتل مسلمانان کنند؛ اما
قصد مستقلّ برای این کار ندارند؛1همچنین قید «ولو کان بهم خصاصه» با اطالق خود
میتواند نیازمندی های شدیدِ منجرّ به حرج یا اضطرار جانی را در بر بگیرد و
اختصاص دادن آن به گونه خاصی از نیازمندیها ،نیازمند دلیل است.
دلیل دوم آن که ،هر حکم شرعی – اگرچه دارای عموم یا اطالق باشد  -عقالً
منصرف به موارد غیر حرام است؛ پس همچنان که حدیث معروف «الناس مسلّطون
علی اموالهم» نمیتواند توجیهگر استفاده حرام از اموال باشد ،گستره آیه ایثار نیز نمی
تواند شامل موارد حرامی مانند اقدامات منجرّ به مرگ خویشتن شود .گفتار برخی از
فقیهان در ردّ جواز اقدمات فداکارانه منجرّ به مرگ خویش ،اشاره به همین مسأله دارد
(تبریزی.)579 :1421 ،
در پاسخ به مسأله باال میتوان گفت چنین سخنی ،اول نزاع است؛ چراکه اصوالً
تردید وجود دارد که اقدامات فداکارانه منجرّ به مرگ خویشتن دارای حرمت هستند
یا خیر؛ به ویژه آن که عنوانِ «احیای جان دیگران» نیز بر این کار صدق میکند .مسلّماً
اگر دلیلِی بر حرمت «اقدامات فداکارانه منجرّ به مرگ خویشتن» وجود داشت اطالق
آیه ایثار آن را در بر نمیگرفت .همان گونه که اطالق جمله «به راستی شهادت بده»
در حالت عادی قابلیّت آن را دارد که شامل «غیبت» نیز بشود؛ مگر آن که دلیل
مستقلّی – جز ادلّه عمومی حرمت غیبت  -داللت بر حرام بودن شهادتِ مستلزمِ غیبت
کند.
 .1لذا حتی در مورد کفّاره چنین قتلی – کفّاره عمد یا خطا  -تردید وجود دارد (شهید ثانی.)220/1: 1412 ،
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افزون بر این ،حکم عمومات و اطالقات شرعی ،همان گونه که شامل موارد حرام
نمیشوند شامل موارد واجب نیز نمی شوند؛ همچنان که کسی نمیتواند با استناد به
قاعده تسلیط ،عدم پرداخت زکات را در دایره اختیارات خود به شمار آورد .شاهد آن
که برخی از فقیهانی که در این مسأله با جواز مقدّم داشتن جان دیگران بر خود
مخالفت دارند در مواضع دیگری اشاره داشتهاند که گاه «خود را به هالکت افکندن»
واجب بوده و در مورد اقدام کننده به آن نمیتوان احکام خودکشی را جاری دانست
(نجفی .)276/28 :1404 ،مسأله اصلی ،تشخیص دلیلی است که با اطالق خود،
مصادیق دلیل دیگر را نیز شامل شود.
نباید پنداشت که واجب نبودن نجات جان دیگران در مسأله مورد بحث ،تغییری
در اصل مسأله ایجاد میکند؛ چراکه گرچه وجوبِ حفظ جان دیگری ،در فرض منجرّ
شدن به از دست دادن جان خود ،برداشته1میشود اما جواز آن میتواند باقی بماند؛
خواه طبق این مبنا که وجوب ،ترکیبی از جواز و الزام بوده و با برداشته شدن الزامش،
همچنان جواز باقی می ماند؛ و خواه طبق مبنایی که وجوب را مفهومی بسیط دانسته که
با برداشته شدنش ،اباحه ذاتی عمل بنابر اصل باقی می ماند؛ 2بلکه حتی میتوان گفت
که بعد از نسخ وجوب ،جز در برخی حاالت خاص که قرینه وجود دارد ،اصل بر آن
است که تنها الزام ،برداشته شده و استحباب باقی میماند(3عراقی.)414 :1370 ،

 .1در این که چنین چیزی را باید تخصیص به حساب آورد یا نسخ ،اختالف نظر فراوان است؛ برخی اصولیون،
مخصّ صی را که پس از رسیدن زمان اجرای امر صادر شده باشد ،نسخ جزئی به شمار می آورند (مصطفوی،
)475/5 :1418؛ اما این مسأله ،تأثیر عملی در بحث حاضر ندارد.
 .2برخی معتقدند در این حالت باید به اصول عملیه مراجعه کرد (حیدری)99 :1412 ،؛ در این صورت نیز چون
شکّ در اصل تکلیف ،محل جریان اصل برائت است باز هم میتوان اباحه را ثابت دانست.
 .3بر این مبنا اگر بگوئیم آیه  195سوره بقره ،ادلّه مربوط به وجوب حفظ جان دیگران را تخصیص میزند می
توان گفت استحباب همچنان باقی است و اگر بگوئیم استحبابِ موجود در آیه ایثار را تخصیص زده ،جواز باقی
می ماند.
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حتی در فرضی که تردید میان «حرمتِ اقدامات فداکارانه» یا «اباحه» ایثار منجرّ به
مرگ» باشد باز هم نمیتوان بدون دلیل مستقلّ ،حکم به حرمت ارتکاب چنین عملی
داد؛ چراکه در «دوران میان حرام و غیر واجب»  -یعنی همان شبهه حکمیه تحریمیّه،
بسیاری از اصولیان برائت جاری کرده و ارتکاب عمل یاد شده را جایز میدانند
(خمینی)16/3 :1423 ،؛ به ویژه در مواردی که علّت چنین تردیدی ،فقدان یا اجمال
نصّ و از موارد مبتلی به باشد؛ چراکه مواردی مانند اقدامات فداکارانه منجرّ به مرگ
خویشتن ،در جنگ ها ،اضطرارها ،مواقع شیوع بیماری و  ...رواج داشته و ادلّه گفته
شده در قرآن و روایات نیز در این مورد« ،بیانِ صریح» به شمار نمیآیند؛ در غیر این
صورت ،وجهی برای تردید فقیهان در این مورد باقی نمیبود .پس این مورد نهایتاً
مصداق فقدان یا اجمال نصّ بوده که محل جریان قاعده برائت است .حتی بر مبنای
کسانی که در شبهه حکمیه تحریمیّه ،احتیاط را جاری میدانند باز هم میتوان در این
مورد از سکوت شارع (و نه نرسیدن بیان) ،به رضایت وی پی برد که در ادامه به این
مسأله اشاره خواهد شد.
 -2-2تخصیص یا تقیید آیه ایثار توسط آیه ممنوعیّت خودکشي
در بیان اصولیان ،تخصیص اشاره به حالتی دارد که برخی از افراد موضوع یک
حکم ،از آن حکم بیرون شوند؛ در نتیجه ،رابطه میان موضوع گزاره عام و موضوع
گزاره مخصّص ،به گونه «عام و خاص مطلق» است .تقیید نیز معنایی مشابه داشته و
برخی افراد ،از موضوع یک گزاره دارای اطالق خارج میشوند (مظفّر:1430،
)244/1؛ تقیید در این معنا در واقع ،گونهای تخصیص است (نراقی.)825/2 :1430 ،
دیدگاه شماری از فقیهان آن است که در مورد دو آیه مورد بحث ،تقیید یا تخصیص
رخ داده است؛ به این معنا که آیه ایثار ،با اطالق خود ،شامل ایثار جان نیز میشود؛ اما
آیه مربوط به حرمت خودکشی ،موارد منجرّ به مرگ خویشتن را از گستره جواز ایثار
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بیرون آورده و آن را ممنوع کرده است (اردبیلی326 :11 :1403 ،؛ سبزواری:1423 ،
627/2؛ مجلسی159/62 :1410 ،؛ محقّق داماد.)146/4 :1406 ،

1

با توجه به قواعد اصولی به نظر میرسد که چنین استداللی کامل نیست؛ چراکه
بیتردید ،میان مفهوم «ایثار کردن» و «اقدام به عملِ منجرّ به مرگ خویشتن» در عمل

2

رابطه عموم و خصو ص من وجه برقرار است و اطالق هر یک از این دو می تواند
دیگری را نیز در بر بگیرد؛ بنابر دیدگاه اصولیان ،در چنین مواردی نمیتوان به اصول
لفظیّه استناد نمود بلکه میبایست به اصول عملیّه مراجعه کرد (حیدری.)155 :1412 ،
ظاهر سخن برخی از فقیهان نیز در این مورد قائل شدن به تخصیص لبّیِ آیه ایثار
است؛ یعنی مقدّم داشتن جان خود بر دیگری وجوب عقلی نیز دارد (نجفی:1404 ،
) 433/36؛ اگرچه این بیان به صورت کوتاه گفته شده ،اما میتوان آن را چنین تحلیل
کرد که فارغ از ادلّه شرعی ،عقل حکم به حرمت قتل (خود یا دیگری) میکند
(راوندی216/4 :1405 ،؛ شیخ طوسی)346/5 :1407 ،؛ چراکه چنین اموری «ظلم»
هستند که عقل مستقلّاً آنها را قبیح بر می شمارد؛ در حالی که عقلِ مستقلّ ،به قبیح
بودن مقدّم داشتن جان خود بر دیگری حکم نمیکند و عُقال نیز چنین کسی را مورد
سرزنش قرار نمیدهند؛ به بیان دیگر ،اگرچه عقل میتواند حکم به قبحِ کشتن دیگران
کند (جنبه ایجابی و حدّاقلی اخالق) ،اما جلوگیری از کشته شدن دیگران را به طور
مطلق واجب نمیداند؛ به ویژه وقتی که چنین کاری موجبِ مرگ خویشتن شود .از
اینروست که برخی فقیهان ،تقدّم حفظ جان خود بر دیگران را از «مرتکزات عقالیی»
برشمرده اند که مورد نهی شارع نیز قرار نگرفته است (سبزواری.)186/23 :1413 ،

 .1استاد محقق داماد این مطلب را از قول شفاهی آیه اهلل گلپایگانی نقل کردهاند.
 .2دو مفهوم میتوانند با هم تباین مفهومی و همپوشانیهای عملی داشته باشند؛ همچنان که میان مفهوم «اضطرار»
و «اکراه» ،رابطه تیاین وجود دارد اما میان مفهوم «مکره» و «مضطرّ» ،رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است
(خمینی.)92/2 :1415 ،
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به نظر میرسد که این دلیل عیناً میتواند مورد استفاده باورمندان به دیدگاه مخالف
نیز قرار گیرد؛ بدین بیان که آیه مربوط به حرمت اقدامات منجرّ به مرگ ،دارای
مخصّص لبّی است و موارد فداکارانه را در بر نمیگیرد؛ چراکه عُقال در همه جوامع،
فداکاران را ستایش کرده و چنین اقداماتی را نه تنها ظلم تلقّی نمیکنند که نهایت
احسان به شمار میآورند .نهایت آن که از دید عُقال ،کسی که جان خود را بر دیگری
مقدّم داشته ،سزاوار سرزنش نیست؛ اما نمیتوان این عدم سرزنش را بر «حسن» عمل
یاد شده حمل کرده و نتیجه گرفت که برخالف آن کار کردن« ،قبیح» است .بنابراین،
همگام با نظر پیشین ،میتوان پذیرفت که عقال – بما هم عقال  -مقدّم داشتن جان خود
بر جان دیگری را قبیح نمیدانند و در چنین حالتی جلوگیری نکردن از مرگ دیگری
را نیز واجب نمیدانند؛ اما در سیره عقال ،کار افرادی که دست به فداکاری زده و جان
خود را در این کار از دست بدهند نیز در شمار کارهای «حسن» قرار میگیرد .در عین
حال ،مبنای فقهایی که وجوب تقدّم جان خود بر دیگران را از راه عدم منع شارع از
مرتکزات عقالیی ثابت دانستهاند ،از حیث کبروی اهمیّت فراوان دارد که در ادامه به
آن پرداخته خواهد شد.

 -3دالیل موافقان جواز تقدّم جان دیگری بر خویشتن
برخی از فقیهان ،با نقد ادلّه پیشین ،نظریّه مشروعیت تقدّم جان دیگران بر خویشتن
را پذیرفته و حتی آن را با مجاهدت های در میدان نبرد همسان گرفته اند (شهید ثانی،
 .)117/12 :1413در ادامه ،به بررسی و ارزیابی این ادلّه پرداخته میشود:
 -1-3تعارض یا تزاحم میان دو آیه ایثار و حرمت خودکشي
از استدالل های برخی دیگر از فقیهان چنین بر میآید که آنان میان دو آیه یاد
شده ،قائل به وقوع تعارض (نراقی )25/15 :1415 ،یا تزاحم هستند (شهید ثانی:1413 ،
117/12؛ روحانی226/24 :1412 ،؛ محقّق داماد .)147 /4 :1406 ،توضیح آن که
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گاهی رابطه میان موضوع دو گزاره شرعی  -که یکی ایجابی و دیگری سلبی باشد -
رابطه «عموم و خصوصص من وجه» است؛ یعنی هر دو موضوع ،در برخی مصادیق
خود دارای همپوشانی بوده و در عین حال ،هر یک دارای مصادیق مختصّ به خود نیز
هست؛ چنان که در دو گزاره« :معلّم را احترام کن» و «کافر را احترام نکن» ،رابطه میان
مفهوم «معلّم» و مفهوم «کافر» ،عموم و خصوص من وجه است و آن دو گزاره در
خصوص حکم مصداق «معلّم کافر» با یکدیگر ناسازگارند؛ حال ،اگر چنین باشد که
گوینده هنگام بیان آن گزاره ،تنها به ماهیّت و مفهومِ موضوع دو گزاره ،و نه تعدّد
مصادیق ،نظر داشته باشد میان آن دو گزاره در مورد محلّ تالقی« ،تزاحم» برقرار می
شود و اگر گوینده در هنگام بیان جمله ،کثرت مصداقی هر دو را نیز درنظر گرفته
باشد« ،تعارض» به وقوع می پیوند (مظفّر.)385/2 :1430 ،
در مورد دو آیه مورد بحث ،اگر گفته شود که موضوع آیه ایثار عبارت است از
«پسندیدگی ایثار ،حتی با لحاظ منجرّ شدن آن به مرگ خویشتن» و موضوع گزاره
دوم عبارت است از «ناپسندی اقدام منجرّ به مرگ خویشتن ،حتی اگر فداکارانه باشد»
آنگاه این دو آیه در مورد جایی که ایثار منجرّ به مرگ خویشتن شود دچار تعارض
خواهند بود .اما اگر گفته شود که موضوع آیه نخست ،پسندیدگی ماهیّت ایثار و
موضوع آیه دوم ،حرمت اقدام منجرّ به مرگ بوده و این دو در مقام اجرا1با یکدیگر
ناسازگاری پیدا کردهاند ،تزاحم رخ خواهد داد .تفاوت گوهرینِ میان تزاحم و
تعارض آن است که در تعارض ،اگر مسأله حلّ نشدنی باقی ماند ،میبایست به اصول

 .1مانند آن که قانونی بگوید «رانندگی بدون گواهینامه ممنوع است» و قانون دیگر بگوید «مصدوم بدحال را
باید به بیمارستان رساند» ؛ در این حالت ،هر دو قانون منطقی بوده و حکم بر ماهیّتِ موضوع آنها رفته است؛ اما
در موردی که فردی فاقد گواهی نامه ،مصدوم بدحالی را در کنار جاده ببیند ،در مقام اجرا باید یکی از از دو
قانون را برگزیند و دیگری را کنار بگذارد.
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عملی1مراجعه کرد؛ اما مالک در تزاحم ،میزان اهمیّت دو عمل متزاحم است(2األهمّ
فاألهمّ) ،و اگر هر دو در اهمیّت یکسان بودند ،تخییر عقلی جاری خواهد شد .از
عبارات برخی فقیهان پیداست که آنان مسأله مورد بحث را از باب تزاحم یا تعارض
درنظر گرفته اند.
در صورتی که وجود تزاحم میان دو حکم «جواز ایثار» و «حرمت خودکشی»
پذیرفته شود ،مقدّم کردن جان دیگری بر جان خود چند حالت دارد:
 اگر طرف مقابل ،نامسلمان یا مهدورالدم باشد نمیتوان جان او را بر خود مقدّمداشت؛ چراکه ارزش جان مسلمان و جان محقون الدم ،بر ارزش جان نامسلمان یا
مهدور الدم چیرگی دارد و حتی خود فرد نیز نمیتواند از این اولویّتِ حکمی صرفنظر
کند.
 در صورتی که طرف مقابل ،مسلمان و محقون الدم باشد وجهی برای برتریدادن خود بر دیگری وجود ندارد و تخییر عقلی در این مورد جاری خواهد بود؛ البته
در همین مورد نیز مقدّم داشتن جان دیگران ،چون عنوان ایثار را دارد ،برتری دارد
(روحانی.)226/24 :1412 ،
 در صورتی که در طرف مقابل ،جان افراد متعددی حفظ شود برتری دادن آنهابر خود نه تنها جایز که أرجح نیز خواهد بود (نراقی .)25/15 :1415 ،اگر فضیلت جانِ

 .1چراکه ثبوتاً یکی از این دو حکم در مورد محل تالقی جریان دارد و اگر نتوان آن را بازشناخت ،شکّ باقی
می ماند و ناگزیر باید به اصل عملی مرتبط با آن مراجعه کرد
 .2در اینجا نمی توان اصول عملی را جاری کرد؛ چراکه هر دو حکم در واقع و ثبوتاً حکم واقعی هستند و تنها
در مقام اجرا ،امتثال هر دو با هم ممکن نیست؛ لذا ناگزیر باید دید که انجام کدام یک از نظر شارع یا قانونگذار،
اهمیّت بیشتری دارد.
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دیگری به سبب اموری مانند نبیّ و امام بودن باشد تقدّم جان آنان بر خویشتن واجب
خواهد شد.

1

 -2-3تخصیص آیه حرمت خودکشي توسط آیه ایثار
برخی از فقیهان به این نظر گرائیده اند که آیه ممنوعیّت خودکشی ،توسط آیه
ایثار ،تخصیص خورده است و لذا اقدامات منجرّ به مرگ خویشتن ،اگر در مقام ایثار
و جان بخشی به دیگری باشد ،ممنوعیّت و حرمتی نخواهد داشت (محقّق داماد:1404 ،
)147/4؛ هرچند در ادامه ،استدالل ها به سمت قائل شدن به تزاحم – و نه تخصیص-
پیش رفته است.
به نظر میرسد که این سخن نیز همانند ادّعای تخصیص خوردن آیه ایثار توسط
آیه حرمت خودکشی ،قابل نقد است؛ چراکه اصوالً تخصیص در مواردی معنا دارد
که میان موضوع حکم عام و موضوع مخصّص ،رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار
باشد؛ اما در مواردی که میان موضوع دو دلیل ،رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار
باشد ،در مورد محلّ تالقی دو دلیل ،دو گزاره با هم ناسازگار بوده و نمیتوان با استناد
به اصول لفظی  -نظیر عمومیّت و اطالق یک دلیل – مسأله را حلّ کرد.
در عین حال ،اگر امر دایر میان تخصیص خوردن یکی از این دو آیه توسط
دیگری شود ،باز هم میتوان جواز اقدامات فداکارانه منجرّ به مرگ خویشتن را
ترجیح داد؛ بدین شرح که مهم ترین دلیل مخالفان مشروعیّت چنین عملی ،استناد به
فراز پایانی آیه  195سوره بقره است؛ اگرچه این بخش از آیه مستقلّاً بیانگر یک حکم
عقلی است و در روایات نیز به همین معنای آن استناد شده ،اما کلّیت این آیه از
دیدگاه مفسّران ،داللت دیگری نیز دارد؛ توضیح آن که آیات و بخش های پیش از

 .1البته حتی کسانی که در جواز اقدامات فداکارانهی منجرّ به مرگ تردید دارند یا تزاحم را در این مورد نمی
پذیرند ،وجوب چنین اقداماتی را برای حفظ جان اولیای الهی پذیرفته اند؛ چراکه در این مورد نص خاص مبنی
بر اولی بودن پیامبر بر جان مؤمنان وجود دارد (نجفی.)433/36 :1404 ،
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این فراز ،در تشویق به جهاد و انفاق نازل شدهاند؛ از اینرو ،شماری از مفسّران ،از این
بخش از آیه چنین برداشت کردهاند که خود را به واسطه انفاق نکردن و به جهاد نرفتن
به هالکت نیندازید (قرشی)160/7 :1412 ،؛ یعنی در واقع ،این بخش از آیه در مقام
بیانِ خطرات ناشی از رویگردانی از جهاد و انفاق نازل شده است؛ اگرچه خود مستقلّاً
نیز معنای درست دیگری دارد (ثقفی.)245/1 :1398 :
از طرفی ،تردیدی نیست که بیشترین نمودهای فداکاری های منجرّ به مرگ
خویشتن در جنگ ها رخ میدهد و اصوالً جنگ مبتنی بر بذل جان است (ابن فهد
حلّی)311/2 :1407 ،؛ شاید از همین روست که برخی از فقیهان سرشناس ،برای اثبات
شایستگی اقدامات فداکارانه ،به شباهت این حاالت با فداکاری مجاهدان اشاره داشته
اند(شهید ثانی .)117/12 :1413 ،بر اساس مطلب باال ،به نظر میرسد که حتی اگر امر
دائر میان آن شود که یکی از این دو آیه ،دیگری را تخصیص بزند ،بهتر است آیه ایثار
را مخصّص آیه حرمت خودکشی برشمرد؛ چراکه بعید است آیه ای را که خود در
مقام بیان شایستگی فداکاری و هشدار نسبت به عواقب ترک آن است ،مخصّص
برجسته ترین مصادیقِ آیه ایثار دانست.
 -3-3حکومت آیه ایثار بر آیه ممنوعیّت اقدامات منجرّ به مرگ
در اصطالح اصولی« ،حکومت» اشاره به حالتی دارد که یک دلیل (دلیل حاکم)
موضوع یا حکم دلیل دیگر را به نحو ادّعایی – و نه حقیقی -گسترش یا کاهش می
دهد؛ ثمره عملی حکومت به نحو تضییق آن است که حکم ثابت شده برای گزاره
نخست ،در مورد موضوع گزاره دوم جاری نخواهد شد.

1

ازگفته شماری از فقیهان چنین برمیآید که آنان فیالجمله پذیرفته یا محتمل
دانستهاند که اقدامات منجرّ به مرگ خویشتن ،حتی اگر فداکارانه باشند داخل در
عنوان «تهلکه»  -به معنای عامّ آن -هستند؛ اما گویی شارع ،دایره حقیقی اقدامات
 .1مثل آن که گفته شود «اموال فرد زنده به ارث نمیرسد» و «مرتد ،زنده نیست».
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منجرّ به مرگ را به نحو ادّعایی کاسته و موارد فداکارانه را از شمار آن بیرون می داند
(روحانی)226/24 :1412 ،؛ همچنان که فداکاری مجاهدان در میدان جنگ – حتی
اگر با علم به کشته شدن باشد  -از موضوع آیه ممنوعیّت اقدامات منجرّ به مرگ -
حکومتاً و نه حقیقتاً  -خارج است .حکومت در شکل تضییق موضوع ،در عمل فایده
تخصیص یا تقیید را دارد؛ هر چند تأکید آن بر مؤدّای خود ،بیشتر و قویتر از ظهور
مخصّص در تخصیص عام است.

1

شماری از اندیشمندان نیز مسأله را به اینگونه مطرح کردهاند که آیه ایثار ،بیانگر
حکمی همانند احکام ثانوی است؛ نهایت آن که احکام ثانوی برای حالتی وضع می
شوند که مکلّف در حالت غیر عادی (ضرر ،حرج ،اضطرار و  )...باشد اما حکم ایثار
بیشتر ناظر به حالتی است که طرف مقابل در تنگناهای یاد شده گرفتار آمده و به ایثار
دیگران نیاز دارد؛ حال همانگونه که همه احکام ثانوی بر احکام اوّلی حکومت دارند،
حکم ایثار نیز بر حکم «حرمت اقدامات منجرّ به مرگ» حاکم شده و گویی آن را
تخصیص میزند (شیرازی.)66/9 :1427 ،
ایراد استدالل فوق آن است که حتی ادلّه حاکم بر احکام اولیه ،غالباً در موارد
مربوط به دماء حکومت ندارند؛ چنان که کسی نمیتواند برای رهایی از حرج شدید
خود را بکشد یا برای دفع ضرر از خود ،اقدام به کشتن دیگران کند؛ بنابراین صِرف
آن که ایثار را یک حکم ثانوی بدانیم دلیل بر حاکمیّت آن در تمام موارد نخواهد
بود؛ مگر آن که گفته شود محلّ جریان اصل ایثار – به ویژه در میدان های جنگ و ...
– مواردی است که ظنّ قوی یا اطمینان به مرگ وجود دارد و لذا به تناسب حکم و

 .1در تخصیص ،موارد تخصیص خورده همچنان داخل در موضوع حکم عامّ هستند اما از حکم آن خارج می
شوند؛ در حکومت ،ادّعا می شود که آن موارد اصالً وارد در موضوع نیستند و لذا جریان داشتن حکم در مورد
آنها اساساً موضوعیّت ندارد.
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موضوع ،این قاعده بر ادلّه دالّ بر حرمت اقدامات منجرّ به مرگ خویشتن حکومت
میکند.
البته با ژرف اندیشی در معنای کلّی آیه – به شرحی که در دلیل پیشین گذشت -
این آیه میتواند مؤیّد حاکمیّت قاعده ایثار بر قاعده حرمت خودکشی درنظر گرفته
شود؛ چراکه آیه در حقیقت بیان می دارد «جهاد کنید (اگرچه جهاد نوعاً منجرّ به
مرگ عدهای خواهد شد)؛ و خود را با ترک جهاد به هالکت نیفکنید»؛ پس قید «خود
را به هالکت افکندن» در مورد جهادگران صادق نیست؛ حتی اگر کشته شده باشند.
حال اگر گفته شود که مقصود از «هالکت» در این آیه ،مطلقِ از دست دادن جان
است ،حکومت به نحو تضییق رخ میدهد (کشته شدگان جان خود را از دست نداده
اند) و اگر قید هالکت در معنای منفیاش نگریسته شود ،اقدام و مرگ جهادگران و
ایثارگران تخصّصاً 1از این عنوان بیرون خواهند بود (فراهانی580 :1426 ،؛ جمعی از
پژوهشگران400/5 :1423 ،؛ مکارم شیرازی 38/2 :1371 ،؛ اصفهانی.)325/9 :1416 ،

 -4دیدگاه مفسّران پیرامون آیات مربوطه
همانگونه که گفته شد فقیهان امامیه مسأله فداکاری های منجرّ به مرگ خویشتن را
عموماً در قالب بحث از ارتباط میان برخی از آیات قرآن کریم مطرح کرده اند.

اصطالح «خروج تخصّصی» اشاره به حالتی دارد که رابطه موضوع دو گزاره با یکدیگر تباین باشد و هیچ
همپوشانی میان آنها وجود نداشته باشد؛ شماری از فقیهان ارتباط دو آیه مربوط به این بحث را به همینگونه
نگریسته و بر این باورند که موضوع این دو ،کامالً از یکدیگر جداست؛ یعنی عنوان «تهلکه» را عنوانی منفی بوده
که مسائلی مانند مرگ های فداکارانه را در بر نمیگیرد (جمعی از پژوهشگران)400/5 :1423 ،؛ همانگونه که
پایمردی در میدان جنگ و ایستادن تا پای جان ،تخصّصاً از چنین موضوعی بیرون است .بر این اساس ،آیه نهم
سوره حشر که دربرگیرنده روایی و بلکه شایستگی تقدّم دیگران بر خود است ،بدون معارض باقی میماند و آیه
 195سوره بقره اصوالً با آن تنافی ندارد تا نیاز به حلّ داشته باشد.
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مفسّ ران فریقین نیز در تفسیر آیات مورد بحث ،اشاراتی به چالش میان حرمت
خودکشی و وجوب یا روایی اقدامات فداکارانه داشته اند؛ هرچند که این مباحث،
تفصیل و شاخه بندیهای موجود در کتاب های فقهی را به خود نگرفتهاند.
از دیدگاه مفسّ ران ،برخی از آیات قرآن کریم بر حرمت خودکشی داللت تامّ
دارند و اصوالً این مسأله را میتوان از ضروریات یا بدیهیّات شرعی به حساب آورد
(حسینی)161/1 :1427 ،؛ در عین حال ،اختالفات پیرامون گستره مفهومیِ «خود را به
هالکت افکندن» در این کتاب ها نیز وجود دارد؛ مثالً شماری از مفسّران اهل سنّت،
ترک فعل منجرّ به مرگ خویشتن را در مواردی مانند اضطرار به غذای حرام جایز
دانستهاند (شنقیطی .)90/1 :1427 ،پیرامون اقدامات فداکارانه همراه با خطر از دست
دادن جان ،در بسیاری از کتابهای تفسیری ،آیه  207سوره بقره1ناظر به فداکاریِ
مشهور حضرت امیرالمؤمنین(ع) در لیله المبیت دانسته شده است (عیاشی:1380 ،
101/1؛ ابن طاووس ،بی تا)217 :؛ با این حال ،دستکم با استناد به این مورد خاص و
بدون تعمیم دادن آن ،دلیل موجهی بر جواز اقدامات فداکارانه همراه با خطر از دست
دادن جان به دست نمی آید؛ چراکه در مورد جواز و بلکه وجوب فداکاری نسبت به
پیامبر(ص) تردیدی وجود ندارد و فقیهان نیز چنین مواردی را از محلّ نزاع بیرون می
دانند .البته برخی از مفسّران ،مورد یاد شده را از باب نمونه دانسته و حکم آن را به همه
مواردی که اقدام فداکارانه دارای هدفی مقدس و مهم تر از حفظ جان باشد تعمیم
دادهاند (مکارم شیرازی .)35/2 :1421 ،بر این مبنا ،مشروعیّت اقدامات فداکارانه منجرّ
به مرگ خویشتن – به ویژه در مواردی که جان بیش از یک نفر نجات داده شود -
قابل دفاع خواهد بود .به نظر میرسد عموم آیه و مخصّص نبودن شأن نزول ،مؤیّدات
قابل توجّهی در پذیرش این دیدگاه هستند.

« .1وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاهِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ :بعضى از مردم ،جان خود را به خاطر
خشنودى خدا مىفروشند؛ و خداوند نسبت به بندگان مهربان است».
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نگارندگان در کتاب های تفسیری ،بحث مستقلّی در مورد ارتباط دو آیه مورد
بحث را نیافت؛ اما دغدغه مشابهی پیرامون مسأله فداکاری در جهاد و حرمت
خودکشی در آثار مفسّران وجود دارد .به طور کلّی ،برخی مفسران «تهلکه» را به معنای
«مرگِ همراه با خواری» دانسته که بر اثر کارهای سفیهانه رخ میدهد؛ از اینرو ،مرگ
های ناشی از اقدامات متهوّرانه و فداکارانه در جنگ ها را تخصّصاً از این عنوان بیرون
دانسته اند (مکارم شیرازی38/2 :1371 ،؛ انصاریان ،بیتا .)22/6 :در همین راستا،
شماری از کتابهای تفسیری در ذیل آیه تهلکه به روایت تاریخی بسیار مهمی اشاره
داشتهاند؛ به موجب این گزارش ،در یکی فتوحات ،مجاهدی به نحو متهورانه به
صفوف کفار حمله میکند و دیگران او را از این بابت که خود را به «تهلکه» انداخته
مورد سرزنش قرار میدهند؛ در این هنگام برخی از صحابه به این برداشت از آیه
اعتراض کرده و یادآور میشوند که مفاد آیه یاد شده ارتباطی با چنین کارهای
فداکارانهای ندارد (طبری119/2 :1412 ،؛ طباطبائی.)73/2 :1390 ،
شماری دیگر از مفسّ ران ،تهلکه را به معنای مطلق مرگ گرفته و کوشیدهاند موارد
یاد شده – را به نحو تخصیص از حرمت خودکشی خارج کنند (حسینی87/4 :1427 ،؛
طبرسی .)516/2 :1372 ،در هر حال ،مسأله رواییِ ایثار جانی در جنگ ها و جهادهای
مشروع با تحلیلهای متفاوت و غالباً نزدیک به هم مورد قبول مفسّران قرار گرفته
است .در خصوص آیه ایثار ،شماری از مفسّران ،صراحتاً ایثار جان را در گستره اطالق
آیه ایثار به شمار آوردهاند (شرباصی)56/1 :1407 ،؛ به ویژه آن که به موجب برخی
تفاسیر ،یکی از شأن نزول های ذکر شده برای این آیه دقیقاً اشاره به اقدامات فداکارانه
در میدان جنگ دارد (طبرسی.)391/9 :1372 ،
حاصل مطلب آن که مفسّران نیز همگام با فقیهان ،بر حرمت خودکشی اتفاق نظر
دارند؛ همچنان که مشروعیّت قدامات فداکارانه برای حفظ جان پیامبر را – اگرچه
همراه با خطر جانی برای خود فرد باشد – میپذیرند .در مورد مشروعیّت اقدامات
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فداکارانه در جهادها ،با تحلیلهای مختلف ،همداستانی وجود دارد؛ در صورت
پذیرش دیدگاهی که فداکاری را تخصّصاً از عنوان «خود را به تهلکه» افکندن بیرون
میداند یا ایثار جانی را داخل در اطالق آیه ایثار برمیشمرد ،میتوان راهی برای اثبات
جواز اقدامات فداکارانه منجرّ به مرگ خویشتن نیز یافت؛ اگرچه در تفاسیر ،تصریحی
به فداکاری های بیرون از میدان جهاد مشاهده نشد.

 -5تحلیل اختالف آراء فقها در مقدّم داشتن جان دیگران بر خود
بر اساس آن چه در مطالب پیشین گفته شد ،عمده استدالل فقیهان در مسأله تقدّم
جانِ دیگران بر خود ،حول محور دو آیه شکل گرفته است؛ مبانی کسانی که حرمت
چنین عملی را پذیرفتهاند ،از نقدهای اساسی برکنار نیستند؛ خواه قائالن به تخصیص و
خواه قائالن به عدم شمول آیه ایثار نسبت به ایثارهای منجرّ به مرگ خویشتن .بر همین
اساس است که حکمِ قطعی کردن در این مورد از کمتر فقیهی دیده میشود؛ همچنین
است حکم قطعی پیرامون روایی چنین عملی؛ حسب تتبّع نگارندگان ،تعداد اندکی از
فقها در این مورد بدون تردید حکم به ناروایی یا روایی چنین کاری دادهاند و بیشترِ
فقیهان برجسته ،در بخشهایی از حکم خود به تردید افتادهاند؛ صاحب جواهر اگرچه
چنین کاری را روا نمیداند ،اما در این که عنوان «خود را به هالکت افکندن» بر آن
صدق کند حکم قطعی نمیدهد؛ شهید ثانی که در ابتدای مطلب ،تقدّم جان دیگری بر
خویش را «اصح» میداند ،در ادامه احتمال آن که چنین کاری در گستره خودکشی
باشد را ممکن می داند (شهید ثانی)117/12 :1413 ،؛ امام خمینی(ره) اگرچه صراحتاً
چنین عملی را واجب نمیداند اما جایز نبودنش را محلّ تأمّل بر می شمارد (خمینی،
بی تا .)171/2 :علّت این تردیدها ،تنها در مشکالت ناشی از جمع دو آیه نیست؛ در
واقع عمومات و اطالقات فراوانی در مورد «حرمت خودکشی» و «ارزشمندی ایثار»
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وجود دارد که کنار گذاشتن هر یک از آنها ،دلیلی بسیار قوی میخواهد .به ویژه آن
که عقال ،ایثارهای اینچنینی را بسیار ارج مینهند.
اختالف در مسأله فوق به ویژه از اینرو قابل توجه مینماید که تردید فقیهان یاد
شده ،میان «ایثارگرانه بودن عملی» یا «گناه کبیره بودن» آن است؛ به نظر میرسد حلّ
مسأله یاد شده ،راهی فراتر از وارد شدن به استدالل های دو طرف نیز میطلبد؛ بدین
بیان که اگر بپذیریم عمومات و اطالقات دالّ بر حرمت خودکشی ،ابهام را در مورد
«اقدامات فداکارانه منجرّ به مرگ خویشتن» برطرف نکردهاند ،ناچار باید پذیرفت که
در این مورد« ،بیان روشن» از جانب شارع به دست ما نرسیده است .از سوی دیگر،
چنین اقداماتی در دورههای مختلف وجود داشته و اگر عنوان «خودکشی» بر آنها
ص ادق باشد ،بر شارع الزم بود که آن را بیان کند و مجاهدان و اخالقمداران را از
چنین اعمالی باز دارد .حتی با فرض این که چنین بیانی صادر شده و به دست ما
نرسیده ،میتوان در مورد آن اصل برائت را جاری کرد.
در عین حال ،به نظر میرسد در مسأله مورد بحث« ،نیافتن دلیل» به گونهای می
تواند بر «نبودن دلیل» نیز داللت داشته باشد؛ چراکه «ستودنِ فداکارانی که جان
دیگران را بر خود مقدّم می دارند» از رسوم رایج در میان عقالست و به نمونههایی از
آن در زمان صدر اسالم نیز اشاره شد؛ همچنان که امدادگران و مجاهدان فداکار برای
بازداشته شدن از کار خود ،به دلیلی بیش از ادلّه عمومی حرمت خودکشی نیاز دارند؛
بنابراین چنین بنائات عقالیی و رسوم اخالق مدارانهای که مورد نهی شارع قرار
نگرفتهاند ،می توانند مورد امضای شارع تلقّی شوند؛1در واقع همانگونه که حرمت قتل
و انتحار ،حکمی ارشادی و در جهت تأیید حکم عقل به قبح چنین کارهایی به شمار
میآید« ،حسن» فداکاری و ایثار نیز به حکم عقل و خرد قابل درک است و اگر شارع

 .1بنائات عقالیی ناصواب ،نمی توانند همواره و در همه جا ادامه یابند؛ برای دیدن شرح این مطلب ر.ک:
(روحی برندق و دیگران.)111- 110 :1395 ،
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در این میان نظری برخالف سیره عمومی و عقالیی دارد ،میبایست به روشنی و مؤکّداً
آن را بیان کند؛ وضوح این مسأله به گونهای است که برخی فقیهان مواردی را که فرد
به انگیزه حفظ جان افراد یا مصالح اساسی ،مانند پیروزی در جنگ ،حتی مستقیماً
اقدام به کشتن خود میکند (نه از طریق ترک فعل) ،ذیل عنوان «فداکاری و ایثار»
مورد ستایش قرار دهند (مکارم شیرازی)490/1 :b1427 ،؛ در حالی که در موارد
خودکشی (به معنای متعارف) سخت ترین مواضع را اتّخاذ میکنند.
نکته دیگر آن که برخی از اندیشمندان ،قید «تهلکه» در آیه  195سوره بقره را
چیزی فراتر از دست دادن جان دانسته (گروه مؤلفان ،بی تا )76/19 :و با توجه به مبانی
کالمی و روایی ،آن را شامل زوالِ اخالقات نیز میدانند؛ همچنان که با توجه به سیاق
آیه« ،خود» را در فراز یاد شده میتوان امری فراتر از خودِ شخصی درنظر گرفت
(جعفری )62 :1419 ،و آن را به حیات اجتماعی یک جامعه نیز سرایت داد .در این
رویکرد ،احتمال آن که اطالق آیه شامل نهی از ایثارهای برجسته شود بعید تر می
نماید؛ چراکه این ایثارگری ها خود از مقوّمات حیات اجتماعی و زیست اخالق
مدارانه به شمار میآیند.
با نگاهی به روایات و نیز فتاوی فقیهان نیز به روشنی پیداست که مصادیق یاد شده
برای خودکشی ،عمدتاً مشیر به موارد نامعقول است (شیخ صدوق)276 :1406 ،؛ شاهد
آن که برخی از فقهای امامی ،فرد اقدام کننده خودکشی را «سفیه» دانسته و به تبعیّت
از احادیث ،وصیّت او را نیز نافذ قلمداد نمیکنند (کرکی)34/10 :1414 ،؛ این حالت
همسان با دید پذیرفته شده در رویکردهای روانشناسی است که خودکشی را نشانهای
از اختالالت شدید روحی برمیشمردند؛ در حالی که اقدامات فداکارانه به هیچ عنوان
تحت عنوان «سفاهت» تعریف نمیشوند.
افزون بر این ،می توان گفت که در موارد اقدامات فداکارانه ،نوعاً عنوانِ
«جانبخشی» مورد توجه فرد ایثارگر بوده که به ناچار به مرگِ خویشتن انجامیده است؛
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در حالی که خودکشی مذموم – مانند قتل عمد  -قطعاً از عناوین قصدیّه بوده که اگر
قصد مستقلّ نداشته باشند ،عنوان نیز بر آنها صادق نخواهد بود؛ همچنان که از دیدگاه
فقیهان ،قتل های عمدی که در شرایط بسیار خاص – مانند ایجاد سپر انسانی از سوی
دشمن -اتفاق میافتند ،نه حرام اند و نه آثار کیفری قتل عمد را به همراه خواهند
داشت (تبریزی)342 :1428 ،؛ دستکم وقتی که عنوان محسنه مهمّی بر این کار صدق
کند ،حکم آن را به جواز با وجوب تغییر خواهد داد (خوئی .)422/3 :1416 ،در همین
فضاست که از دیدگاه برخی فقیهان ،در مواردی که اقدامات منجرّ به مرگ خویشتن
موجب نجات جان شمار زیادی شود ،چنین کاری در شرایطی مجاز (منتظری:1409 ،
584/2؛ مشکینی ،بی تا )91 :یا مستحبّ (مکارم شیرازی )490/1 :b1427 ،یا حتی
واجب (حسینی138/3 :1428 ،؛ عالمه حلّی60/9 :1414 ،؛ روحانی)393/11 :1412 ،
نیز خواهد بود؛ چراکه فرد در این هنگام ،عنوان «جانبخشی به دیگران» را قصد کرده و
نه عنوان «خودکشی» را.

نتیجه گیری
مسأله جواز مقدّم داشتن حفظ جان دیگران بر خود ،از جهات گوناگونی قابل دفاع
بوده و ادلّه مخالفان در این زمینه قابل نقد است .اگرچه در کتاب های فقهی ،بحث یاد
شده ذیل باب اضطرارِ در خوراک و در قالب تبیین رابطه دو آیه شریفه از قرآن کریم
مطرح شده ،اما استدالل های آن در همه اقدامات فداکارانه منجرّ به مرگ خویشتن
قابل طرح اند .با توجه به آن که میان دو مفهوم «ایثار» و «اقدام منجرّ به مرگ
خویشتن» ،رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد ،ادلّه دالّ بر هر یک از این دو،
صالحیّت تخصیص زدن ادلّه مربوط به دیگری را ندارد؛ در عین حال ،اگر امر مردّد
میان برگزیدن یکی از این دو باشد ،تخصیص آیات مربوط به حرمت خودکشی
منطقیتر مینماید؛ راه حلّ قابل دفاع در موارد ناسازگاری ظاهری این دو آیه ،مراجعه
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به قواعد تزاحم است؛ بنابراین نظر ،اقدامات فداکارانه منجرّ به مرگ خویشتن ،در
موارد پرشماری جایز و افزون بر آن مستحبّ نیز خواهد بود .همچنین به نظر میرسد با
توجه به آن که اقدامات فداکارانه در طول تاریخ وجود داشته و مورد ستایش مردم
بودهاند ،عدم وجود نصّ روشن مبنی بر ممنوعیّت آنها را میتوان دالّ بر رضایت شارع
درنظر گرفت؛ در صورت باقی ماندن تردید در روایی چنین اقداماتی ،میتوان آن را
شبهه حکمیّه تحریمیّه دانست که محلّ جریان اصل برائت است .چنین استنتاجی،
افزون بر سازگاری با سیره عقال ،بر تباین مفهومی ایثارگری و انتحار صحّه میگذارد.
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