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چكيده:  
   يكي از قواعد مهم در فقه(اصول فقه و قواعد فقه) قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است كه در 

مورد جريان آن در ابواب مختلف فقه اختالف نظر وجود دارد و اين مساله يكي از مهمترين 
كه يكي از موارد اختالف انها،رابطه قاعده وجوب دفع ضرر اختالفات ميان اخباريون و اصوليون است.
 محتمل و  قاعده قبح عقاب بال بيان است.

قاعده دفع ضرر محتمل از قواعد عقلي است كه ما  در زندگي روزمره خود بارها با توجه به ان در 
مورد انجام يا ترك كاري تصميم ميگيريم.مثال حتي اگر كودك يا ديوانه اي نيز به ما در مورد سمي 
بودن ابي اخطار دهد، ما ان اب را نمينوشيم.عقلي بودن اين قاعده ،،قانونگذار را مجبور كرده كه بر 

 از جمله در بسياري از موارد نتايج اين قاعده را در مواد قانوني اعمال كرده است.و ان صحه بگذارد 
  ق م ا. است.628 ق م ا و ماده 627اين قوانين، ماده 

 از طرف ديگر  بسياري از آراء دكترين حقوقدانان كشورمان بر اساس اين قاعده صادر شده است از 
 جمله عدم استماع جهل به قانون و عدم عطف به ما سبق شدن قوانين مربوط به حدود و قصاص.

در حقوق خارجه ردپاهايي از اعمال اين قاعده ميتوان ديد چون قاعده عقلي نزد همه عقلي و معتبر 
ن قاعده در علوم مختلف فقه و اصول وكالم و حقوق وجود دارد.  ياست.كاركردهاي مختلفي براي ا

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كليد واژه: دفع ، ضرر ، محتمل ، وجوب 
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  :مقدمه
بحث وجوب دفع ضرر محتمل بسته به زاويه نگاه به مسأله ،در موضوعات و مباحث گوناگون مورد 

بحث و نقد وبررسي قرارگرفته است.اولين جايگاه اين بحث ، كالم است كه  از اين قاعده عقلي براي 
(اطاعت از اوامر خدا) استفاده شده است. چرا كه هر چند احتمال عقاب  اثبات وجوب ترك معصيت

اندك باشد اما چون محتمل ،يعني همان وقوع قهر و عذاب الهي ،قوي و معتنا به است بر هر انسان 
بود كه اين قاعده را  عاقلي واجب است ازآن پرهيز نمايد.نقل شده است اولين نفر (وحيد بهبهاني)

در ذيل نظريه حق الطاعه خودش مطرح كرده است.چون خداوند بر بندگانش حق طاعت دارد و 
ميتواند از بندگانش بخواهد كه او را بپرستند و در صورت عدم پرستش انها را كيفر دهد.بندگان از 

انجايي كه ميدانند تكاليفي است و در صورت عدم اطاعت ،كيفر خواهند شد. پس به خاطر دفع ضرر 
محتملي كه ممكن است به خاطر نا اگاهي وارد شود بر انها الزم است كه به دنبال اگاهي و يادگيري 

روند و ادعاي جهل و عدم اطالع احكام شرعي از انها پذيرفته نميشود.البته بايد در نظر داشت اين 
 يهودي. (اسالم. قاعده براي اصل اثبات حق الطاعه خدا است ولي اينكه ما بايد طبق كدام دين

خدا را پرستش كنيم اثبات نميكند. اين مباحث از مجراي و حوصله  نوشته  زردشتي.بودا) مسيحي.
بررسي  حاضر خارج است.اما اگر بخواهيم از زاويه اصول فقه و حقوق به مسأله بنگريم مي توان با

سخنان اصوليين در اين باب  و تطبيق آن با حقوق موضوعه به نتايجي در خور دست يازيد.در 
مباحث اصول عمليه، اخباري ها از اين قاعده براي حجيت اصل احتياط، و ناكار آمدي استناد به 

دليل عقلي قبح عقاب بال بيان براي حجيت اصل برايت استفاده شده است.در اين نوشته تالش بر 
اين است كه كاربرد اين قاعده در اصول فقه  و ميزان كارآمدي آن در حقوق بررسي،  وبه  مسايلي 

كه دانشمندان هر فن بدان پرداخته اند اشاره شود. 
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 اصطالح و لغت در قاعده مفردات:اول فصل
 ضرر ياصطالح و يلغو يمعنا: اول گفتار

در معناي ضرر، لغويين معاني مختلفي ذكر نموده اند كه ذيال به مواردي از آن اشاره مي شود: 
صحاح اللغه ضرر را خالف نفع معنا كرده و صاحب قاموس عالوه بر آن ضرر را به معناي سوء حال 
هم آورده است.ابن اثير در نهايه و شيخ طريحي در مجمع البحرين ضرر را به معناي نقص در حق 

ضرر به معناي عملي مكروه نسبت به شخص و يا نقص در اعيان ذكر ،دانسته اند.در مصباح المنير
شده است.راغب اصفهاني در مفردات ضرر را به سوء حال تفسير مي كند اعم از سوء حال نفس يا 

 .سوء حال جسم به سبب فقدان عضوي از اعضاء يا قلت مال و آبرو
(نتيجه:)از مجموع نظرات لغويين مي توان به اين نتيجه رسيد كه ضرر به معناي نقص در مال يا 

0Fنفس(جسم)بوده و اختالف آراء ايشان به علت استعماالت مختلف كلمه ضرر طبيعي مي باشد

�. 
 ليكن استعمال آن به معناي خسارت معنوي رايج نيست.

در حقوق،واژه ضرر از نظر لغوي به معناي گزند و در مقابل نفع و به بدحالي و ناسازگاري تعريف 
آيت اهللا مكارم شيرازي،ضرر را اينگونه تعريف مي كند.«انه سوءالحال  شده است.از نظر اصطالحي:

اما في نفسه لقله العلم و الفضل،اما في البدن لوجود جارح و نقص،اما من المال من قله المال و الجاه 
كليه تظاهر صدقه في موارد اجتماع اسباب و حصول مقتضي لبعض تلك المنافع اذا منع مانع كما 

»از نظر ايشان ضرر بسته به اين كه در مورد .ان الظاهر،انه مقابل للنفع كما يشهد له كثيره من آيات
نفس،بدن يا مال مورد استفاده قرار گيرد،معناي متفاوتي به خود مي گيرد.به طوري كه اگر براي 

نفس استعمال شود به معناي كاستي آن در علم و فضل(حكمت) است و اگر در مورد بدن استعمال 
شود به معناي وجود نقص يا جرحي در آن مي باشد و اگر براي مال به كار رود به معناي كمبود 

مال و مقام خواهد بود. 
پس ميتوان گفت:مراد از ضرر در حكم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل،باتوجه به اينها،سه چيز مي 

تواند باشد.الف)ضرر دنيوي مثل نقص در اعضاي بدن يا اموال يانفس مثل آبرو.ب)ضرر اخروي مانند 
عذاب و عقاب(شبهه تحريميه مثل شرب تتون)ج)ضرري كه به خاطر وجود مصالح و مفاسد مبناي 

احكام شرعي به وجود مي آيند.مانند نزديكي و دوري به خدا و مانند آن كه بازگشت به ضرر دنيوي 
يا عقاب اخروي ندارد.(مثل مكروهات) 

ممكن است مالك برخي از احكام شرعي،امري باشد كه ضرر دنيوي و اخروي شامل آن نشود و 
شارع تحت عناويني مثل امتحان بندگان، برخي احكام شرعي را تدوين نموده باشد. 

از نظر فقها منظور از ضرر در قاعده دفع ضرر محتمل ،بيشتر(اكثرا)ضرر اخروى است كه همان 
عقوبت محتمل است؛يعنى عقل حكم مى كند دفع ضرر اخروى احتمالى واجب است؛اما در مورد 

1Fضرر دنيوى چه بسا عقل چنين حكمى نداشته باشد

�.  

                                                 
 2 و 1،ش 12،سال 76امجد، محمد،قاعده ضرر منفي،مجله تحقيقات اسالمي،بهار و تابستان  .�

 347-342 ، ص 11 فاضل لنكراني ، محمد ، سيرى كامل دراصول فقه ، ج �.
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 گفتار دوم:معناي لغوي و اصطالحي دفع
براي اين كه معناي لغوي واژه دفع مشخص شود،آن را با رفع مقايسه نموده ايم وآياتي از قرآن براي 

تاييد معنا ذيال آورده ايم: 
قاموس ميگويد الرفع ضد الوضع.وضع يعني قرار دادن يك شيء في مكانه و لذا رفع  

ازاله(برداشتن)الشيء عن مكانه ميشود. همان نهادن(وضع)و برداشتن(رفع) فارسي. پس رفع در 
جائي است كه شيء در خارج موجود باشد.رفع ضد وضع است و وضع تا نباشد صدق نمي كند.(پس 
بايد وضعي باشد تارفعي باشد).و رفع ابويه علي العرش هم با اين معني سازگار است. مضمون آيهي 

 سورهي رعد هم به اين برميگردد كه آسمانها به هم چسبيده بود و خداوند آنها را از جاي اولشان 2
P2Fجدا كرد و جاي آن را عوض كرد

�
P.P P ولي دفع در جائي است كه شئ موجود نيست ولي مقتضي آن و

زمينهي وجود آن،موجود است.دفع همان پيشگيري است.قرآن هم به اين معني استفاده كرده است 
 سورهي مباركهي حج ناظر 38زيرا دشمنان هميشه هستند و خدا مقتضي را خنثي ميكند. آيهي 

P3Fبه همين معناست

�
P.P P .ديگر نمونههاي قرآني هم همين نكته را تأييد ميكند

 معناي اصطالحي دفع كه در فقه و حقوق مورد استفاده قرار مي گيرد با معناي لغوي آن رابطه 
نزديكي دارد.دفع در اصطالحاتي مانند دفع بال و دفع ضرر به همان معناي پيشگيري از تحقق 

چيزي است كه زمينه و مقتضي آن موجود است.پس دفع در اصطالح وجوب دفع ضرر محتمل 
 يعني پيشگري ازتحقق ضرري كه زمينه ومقتضي آن موجود است.

 
 گفتار سوم:معناي لغوي و اصطالحي محتمل

محتمل در لغت ،اسم مفعول از باب افتعال و به معناي چيزي است كه وقوع آن،احتمال داده مي 
شود. 

محتمل در اصطالح عبارت است از چيزي كه نسبت به وقوع آن قطع نداشته باشيم.اصوال وقوع 
خارجي اشيا  به چهار دسته تقسيم مي شود،كه غير از دسته اول كه مصداق قاعده وجوب دفع 

ضررقطعي است،بقيه دسته ها در زير مجموعه محتمالت قرار مي گيرند: 
الف)قطع،كه در اصطالح از آن به وقوع صد در صدي و مسلم ياد شده است. 

ب) ظن،كه در جايي به كار مي رود كه امكان وقوع بيش از پنجاه در صد باشد. 
ج)شك،كه در جايي است كه تقريبا امكان وقوع با عدم آن مساوي باشد. 

د)وهم،كه امكان وقوع در اين مورد نسبت به بقيه موارد بسيار اندك و زير پنجاه درصد مي باشد. 
 معموال به اشيائي كه امكان وقوع آنها وهمي است چندان عنايتي نمي شود.

 

                                                 
  )2اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغَيرِ عمد تَرَونَها ( رعد،  �.
  )38إِنَّ اللَّه يدافع عنِ الَّذينَ آمنُوا إِنَّ اللَّه ال يحب كُلَّ خَوانٍ كَفُورٍ ( حج،  �.
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 گفتار چهارم:معناي لغوي و اصطالحي وجوب در قاعده
وجوب در لغت به معناي لزوم عقلي مي باشد،اما بايد توجه داشت كه وجوب عنوان شده در قاعده 
مذكور را نمي توان ذيل عناويني مانند واجب نفسي يا واجب غيري و يا واجب طريقي به گونه اي 

كه اصوليين اين تقسيمات را براي وجوب ذكر كرده اند،گنجاند.زيرا اينگونه تقسيمات در بحث ما كه 
همان گونه كه گفته شد يك بحث عقلي است،جايگاهي ندارد.زيرا(معناي اصطالحي وجوب دراين 

قاعده) اين قاعده عقلي بازگشت به اين مسئله دارد كه عقل ارتكاب فعلي با احتمال ضرر را از لحاظ 
اين كه ظلم است،قبيح مي داند و بنابراين عقل حكم به قبح ظلم مي كند و ما از اين رهگذر وجوب 

P4Fقاعده را نتيجه گرفتيم.كه چنين وجوبي هيچ گاه نمي تواند ذيل تقسيمات اصوليين واقع گردد

�
P. 

 
 قاعده نييتب:دوم فصل

 گفتار اول:تبيين عقلي  قاعده در انديشه انسانها
راهى را كه اغلب پيموده مي شود  اين قاعده و قانون را با بيانات گوناگون مى توان تبيين نمود ولى

 خدا  :نمود بصورت ذيل است.تمام انسانهاى روى زمين را مى توان از يك نظر به دو دسته تقسيم
بنابراين تمام انسانهاى روى زمين از اين نظركه  و ماديها (با انواع متعددشان) پرستان (بصورت اعم)

عالم هستند، و يا جهان را ازلى مى دانند، به دو بخش مى توان تقسيم نمود، هر  معتقد به مخلوقيت
خداپرستان معتقدند اين جهان و آنچه در آن است را  : اين دو گروه دليل و منطقى دارند كدام از

 حكيم،دانا و توانا ساخته است، و انسان مسئول و مكلف است،و از طرف خداوند براى تمام سازنده اى
 كارهايش حكمى مشخص فرستاده شده،پرونده اى دقيق دارد؛و تمام كردارش از كوچكترين تا

بزرگترين در آن ثبت شده است كه پس از مرگ رسيدگى ميشود. 
5Fك ذره خواهد ديد،ي از طرفي هر چه را كه انجام داده باشد از خوبى يا بدى همگى، حتى باندازه

 و �
سرانجام پس از حساب يا در بهشت قرار ميگيرد و يا در جهنم براى ابد خواهد بود. 

ميميرد، يعنى حاصل تمام استدالالت  اما ماديها مى گويند: انسان متولد ميشود، زندگى مى كند و
و روزنامه ها را پر كرده و آن همه دستگاههاى  گوناگون و سخنان آنها كه كتابها، مجالت و نشريات

به همين سه كلمه بازگشت مى كند، درست همان سخنى كه  تبليغاتى را به راه انداخته اند، همه
قول ماديگرايان آن عصر نقل فرموده كه مى گفتند «جز همين   «سوره جاثيه از24قرآن در آيه 

6Fزندگى دنيا چيز ديگرى نيست، ميميريم و زنده مى شويم

عنى ما ميميريم و گروهى بعد از ما ي �
نه خاني امده نه خاني "مي سازد.ضرب المثل  بدنيا مى آيند، و اين روزگار است كه ما را هالك

 ميتوان منطبق بر اين مورد دانست."رفته
پس بنابر آن چه گفته شد؛ انسان ها به دو گروه تقسيم مي شوند: عده كثيري از آنان به وجود عالم 

ديگر و حسابرسي در آن دنيا اعتقاد دارند و عده اي نيز وجود عالم ديگر وحسابرسي را انكار مي كنند. 
                                                 

 145 ،صفحه 7 خميني،سيد مصطفي،تحريرات في االصول ،جلد .�
 )8 و 7(سوره زلزال آيه   فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره .�

 )24( سوره جاثيه آيه ي ما هي اال حياتنا الدنيا نموت ونحي�.
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عقل حكم مي كند كه براي دفع ضرري كه در صورت وجود عالم ديگر به ما مي رسد، در مورد ادعاي 
قائلين به وجود دنياي ديگر تحقيق و تدبر كنيم تا در صورت صحت ادعاي آنها دچار خطر عظيمي 

و از طرفي اگر ما براى .كه در صورت عمل نكردن به احكام دين، دامن گير ما خواهد شد، نشويم
 ادعاى ماديها قدمى برنداريم ايراد و اشكال مهمى پيش نخواهد آمد و زيانى متوجه ما تحقيق درباره

معتقدات خداپرستان بى تفاوت بود؟(پس چون)مگر نه اين  ولى آيا مي توان نسبت به نخواهد شد.
است و احتمال چنين خطرى ـ هر چند درصد آن  است كه خطرى عظيم و ابدى (دوزخ) در پيش

انسان را ملزم به تحقيق و  كم باشد ـ با توجه به عظمت محتمل(محتمل پر اهميت)، آيا عقل،
سخن درست است يا خير؟ ! مسلما  بررسى نمى كند؟ آيا عقل نمي گويد تحقيق كن، ببين آيا اين

عقل، انسان را به تحقيق ملزم مى سازد اي ميدهيم بررسى و جستجو نميكنيم؟ چند مورد احتمال 
دفع ضرر  همان قانون  ! در پى بررسى آن برنيامده باشد؟ زيان را مى توان نشان داد كه انسان

از سوي ديگر، در امور زندگى خود آنجا كه احتمال  .محتمل است كه عقل آنرا صحيح مي شمارد
 ميدهيم بررسى و جستجو نميكنيم؟ چند مورد احتمال زيان را مى توان نشان داد كه يخطر معتنابه

به طور مثال حتي اگر مجنون يا طفلي خبر از مسموم  ! در پى بررسى آن برنيامده باشد؟ انسان
بودن مايعي كه در بطري مقابل ما وجود دارد بدهد،هرچند احتمال صدق گفتار او كم باشد اما ما 

بررسي نموده و پس از اطمينان به واقع عمل مي كنيم و هيچگاه قبل از يقين از آن مايع نمي 
نوشيم.اين كه خطري دنيوي است؛در حالي كه در بحث دفع ضرر محتمل در علم اصول فقه،از دفع 
ضرر هاي اخروي كه به مراتب بزرگتر و مهم تر از ضرر هاي دنيوي هستند بحث مي شود. حال در 

خدا پرستان كساني بودهاند كه به درست كاري و راستگويي معروف بودهاند، و خود را فرستاده  ميان
خدا(پيامبران) معرفي كرده و بر اثر كوششها و زحمتهاي آنان در همه سوي جهان بسياري از 

افراد بشر به آنها گرويدهاند و در اين راه تا پاي جان ايستادگي كردهاند، معتقدند اين جهان و آن چه 
در آن است آفريده موجودي حكيم، دانا و توانا است و او جهان را بيهدف نيافريده، در تمام 

كارهايش حكمي مشخص فرستاد، و انسانها داراي پروندهاي دقيق هستند كه همه كردارشان در 
آن ثبت ميشود و پس از مرگ به آن رسيدگي ميشود و كسي كه به وظايف و تكاليف خود عمل 
كرده،داراي اجر بزرگ و كسي كه مخالفت با اوامر خداوند كرده، مبتال به عذابي دردناك خواهد 

 شد.و از طرفي زندگي اين افراد(پيامبران)،مهر تاييدي بر صدق و درستكاري آنها بوده است. 
اكنون از خود ميپرسيم: آيا گفتار اين پيامبران كه مردم را به دين و پيروي از دستورات خاصي 

دعوت كرده و آنان را از كيفر كردار زشت ترسانده و محاكمه شدن در دادگاهي عظيم در پيشگاه 
داوري دانا و دادگر را حتمي دانستهاند و هميشه از سختي قيامت و شدت عذاب آخرت ميناليدند و 

مردم را بيم ميدادند، به اندازه خبر يك كودك براي ما احتمال ضرر و خطر به وجود نميآورد؟.  
(پس)آنگاه خواهيم ديد عقل به صحت دفع اين ضرر و بلكه وجوب دفع آن حكم خواهد كرد.بلكه 

واضح است كه بعضى از دانشمندان بحث عقائد  لزوم تحقيق و بررسى در چنين مواردى آن قدر
  او را ملزم به تحقيق مى كند» فرموده اند: «فطرت انسان در چنين مواقعى
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اگر كسي در پاسخ به اين پرسش، نه بگويد،از او سئوال ميكنيم آيا اتحاد و اتفاق اكثريت افراد بشر 
در مورد وجود خدا، الاقل باعث نميشود كه احتمال بدهيم عقيده آنان صحيح بوده و براي جهان 

خالق و صانعي باشد؟ اين احتمال را هرگز نميتوان انكار كرد، و هر منصف خردمندي با مراجعه به 
وجدان خود به خوبي مييابد كه وجود چنين احتمالي را نميتواند انكار كند. 

  :را مى رساند ان بزرگ اسالم در اين باره رسيده همين مطلبياحاديثى كه از پيشوا
خادم امام هشتم على بن موسى الرضا (ع) نقل مى كند يكى از زنديقان(غير معتقد بخدا)،خدمت آن 

كه سابقه ممتدى داشت و بارها و  حضرت رسيد، در حاليكه گروهى نزد امام (ع) بودند (زنديقى
اين بار واين دفعه امام از طريق ديگرى وارد شد  بارها براى بحث آمده بود و حاضر به پذيرفتن نبود،

«اگر سخن شما درست باشد ـ كه نيست ـ آيا  :و او را با منطق احتمال شكست داد،به او فرمود
اين است كه نماز، روزه و زكات و اعتقادات ما به ما  سرانجام ما و شما مساوى خواهيم بود؟و نه

شد، سپس امام (ع) فرمود: اما اگر  زيانى وارد نميسازد؟ آن شخص( با شنيدن اين حرف)ساكت
شده ايد و ما نجات يافته ايم».  سخن ما درست باشد ـ كه درست است ـ شما هالك

معروف و ديگر موارد بحثهاى  نظير اين حديث از امام صادق (ع) در پاسخ «ابن ابى العوجاء» مادى
بنابراين آنجا كه احتمال خطر عظيمى در پيش است، عقل، ما را  آن حضرت با ماديها آمده است.

 به تحقيق ميكند. با توجه به اين حقيقت است كه مى گوئيم ادله خدا پرستان بايستى مورد ملزم
  .بررسى و تحقيق قرار گيرد

 و اگر كسي با وجود اين احتمال دنبال تحقيق و بررسي نرود، هميشه اين نگراني و ترس را دارد  
كه شايد گفتار معتقدين به خدا راست باشد و در اثر سهالنگاري گرفتار عذابهاي دردناكي كه براي 

كافران معين شده،گردد.بنابراين احتمال ميدهد كه تحقيق نكردن در مورد اصول عقايد براي او 
ضرر مهم اخروي داشته باشد.  

 و هر عاقل و خردمندي ميداند كه اجتناب از هر نوع ضرر محتمل،گرچه آن ضرر احتمالي باشد، 
الزم است و گفتار پيامبران پاك دل اگر براي انسان يقين نياورد دست كم اين فكر را بر ميانگيزد 

كه «ممكن است راست بگويند و اگر خبر آنان صحيح باشد چه پاسخي در دادگاه عدل الهي 
خواهيم داشت؟ 

 اينجا است كه عقل، پيشگيري از اين ضرر «دست كم احتمالي» را واجب ميشمارد و ما را به  
7Fتحقيق در دين و مذهب صحيح و پيروي از دستورات آن ملزم ميسازد.

� 

 
 )عرف(انسانها رهيس در قاعده نيتب:دوم گفتار

عده اي ديگر از علما قاعده را با اين بيان مطرح كرده اند كه هيچ انسان عاقلي در لزوم جلوگيري از 
كند. اصل «لزوم دفع ضرر» يكي از پايدارترين اصول زندگي بشر به شما  هاي مهم ترديد نمي زيان
كند. هرگاه ضرر و زيان از اهميت  رود و تجربه قرنها زندگي انسان، استواري آن را تأييد مي مي

                                                 
 15فحه صسبحاني، جعفر، محاضرات في االلهيات، تلخيص، علي رباني، گلپايگاني،  �.
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تر خواهد بود. در اين صورت احتمال ضرر نيز  تر و نمايان اي برخوردار باشد، اصل ياد شده قاطع ويژه
از سوي ديگر، در  .كافي است تا انسان را، به چاره انديشي براي پيش گيري از آن اقدام بر انگيزد

اي به نام پيامبران و رهبران الهي ظهور كرده و از وجود خداوند، احكام و  طول تاريخ افراد برجسته
هاي دعوت  هاي و كيفرهاي اخروي سخن گفته، و بشر را به ايمان به اين آموزه قوانين الهي، پاداش

بندي سرسختانه به گفتار خويش، دين ورزاني ثابت قدم و كوشا  اند. و خود نيز در عين پاي كرده
بدون شك، اگر از گفتار و رفتار آنان يقين به وجود خداوند، دين و آئين الهي حاصل نشود،  .اند بوده

ابد. بديهي است اگر چنين احتمالي درست باشد، ناديده گرفتن ي حداقل، احتمال وجود او قوت مي
آن، منشأ زياني بس بزرگ و اندوهبار خواهد بود. بدين جهت به حكم خرد و قضاوت فطرت، نبايد 

بر اين اساس  .تفاوت بود. بلكه بايد درباره آن به بحث و تحقيق پرداخت در برابر اين احتمال بي
  بحث و بررسي درباره وجود خداوند و آيين آسماني،الزم و حتمي است.

همچنان كه از عبارت فهميده ايد ظاهرا فرق چنداني بين تبيين اول و دوم نيست. تبيين دوم مثل 
اولي است غير از انكه شروعش با سيره انسانهاست. 

انّ دفع الضرر المظنون الّذي يلحق بسبب الجهل  : محقق بحراني در تقرير اين دليل گفته است
8Fبمعرفه اهللا واجب عقالً، و وجوب دفع ذلك الضرر مستلزم لوجوب المعرفه

 «جلوگيري از ضرر ظني �
شود، به حكم عقل واجب است، و وجوب جلوگيري  كه به واسطه ناآگاهي از معرفت خداوند وارد مي

از اين ضرر، مستلزم وجوب شناخت خداوند است». 
با اين استدالل به طريق اولي دفع ضرر محتمل نيز واجب مي باشد.و همان طور كه گفته شد،در 
قاعده دفع ضرر محتمل ، منظور از ضرر،ضرر اخروى است كه همان عقوبت محتمل است ؛ يعنى 
عقل حكم مى كند دفع ضرر اخروى احتمالى واجب است ؛از اين برهان در اصول فقه و حقوق به 

شيوه هاي متفاوتي استفاده شده است كه در ادامه توضيح آن خواهد آمد. 
 

 قاعده يبررس:سوم فصل
 است؟ يا قاعده چه محتمل، ضرر دفع وجوب قاعده:اول گفتار

درمورد قاعده وجوب دفع دضرر محتمل، بايد گفت برخي آنرا قاعده اي عرفي مي دانند ،برخي 
بازگشت آنرا به عقل ميدانند و عده اي آنرا برگرفته از سيره عقال در ادوار گذشته مي دانند،(مثال 

عقال گروبندي كه سنگين باشد انجام نميدهند،عقال زندگي شان را بر مبناي شانس نمي گذارند). 
بدين معنا كه  ارتكاب عملي كه موجب ضرر محتمل شود،قبيح است . به عبارت ديگر ارتكاب چنين 

عملي ظلم به خود است و ظلم، قبيح است.بنا بر آنچه گفته شد بحث در چهار مقام قابل بحث 
است:اول قاعده دفع ضرر محتمل به عنوان قاعده اي شرعي، دوم به عنوان قاعده اي عقاليي يا 

 )1(لنكراني،منبع اينترنتي عرفي ،سوم به عنوان قاعده اي عقلي و چهارم به عنوان قاعده اي فطري.
اما در مقام اول، قاعده اي شرعي است. زيرا خداوند در مورد روزه و وضو، جايي كه احتمال ضرر 

داشته باشد انجام ان را حرام كرده است كه در اين صورت مصداق قاعده وجوب دفع ضرر محتمل 
                                                 

 28 ابن ميثم بحراني، قواعد المرام في علم الكالم، ص .�
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است و اال در صورتي كه ورود ضرر قطعي باشد، مصداق قاعده الضرر است واز محل بحث خارج 
نيز به عنوان استدالل براي "ان الوقوف عند الشبهات خير من االقتحام في الهلكات"است.و حديث

اثبات شرعي بودن ان مي توان اورد. 
اما در مقام دوم (قاعده عقاليي) بايد گفت عقال بما هم عقال(بناي عقال) ارتكاب اعمال مضر را امري 

نسبي مي دانند ممكن است  ضرري را به خاطر وجود مصلحتي روا بدانند(بيمه كردن ماشين 
،بدلكاري)و يا حتي گاهي به خاطر راحتي خودشان ترجيح بدهند ضرر محتمل را تحمل 

نمايند.(شرط بندي،غذاي اماده مثل ساندويج سوسيس و كالباس). بنابراين وجوب دفع ضرر محتمل 
، به خالف اصطالح خاص  فقها و اصوليين، علي االطالق نيست، بلكه  نسبي مي باشد لذا گاهي 

عقال به صرف احتمال ضرر خود را به سختي نمي اندازند. زيرا ترك فعل يا ارتكاب فعلي براي آنها 
همانگونه كه با وجدان خود مي بينيم  نسبت به ضرري كه محتمل است رجحان دارد .ضمن اينكه 
امور عقاليي(بناي عقال)براي حجيت نياز به امضاي شارع دارد يا حداقل نياز به عدم ردع شارع دارد 

شارع نه تنها براين قاعده  مهر تاييدي نزده است بلكه گاهي ارتكاب عمل مضر را تجويز  وحال آنكه
نيز نموده است. مثل جواز شرب مسكراتي كه  نسبت به مسكريت آنها جهل وجود دارد. بنابراين 

 نمي توان از نظر عقال براي حجيت اين قاعده طرفي بست.
اما در مقام سوم(از مقام عقل)؛ بايد گفت كه  عقل اگرچه  حكم به لزوم اجتناب از ضرر محتمل 

نمايد و يا قبح ارتكاب عمل مضررا درك كند و يا ارتكاب اعمال مضررا ظلم بداند اما نمي توان با اين 
وسعت در مورد حكم عقل در اين خصوص قضاوت نمود؛ چرا كه در موارد بسياري ضررها با يكديگر 

تالقي و تزاحم دارند به گونه اي كه ارتكاب يكي از آنها را نمي توان قبيح شمرد يا ظالمانه 
دانست.مثال در بسياري از شبهات حكميه موضوعيه  كه اتيان عملي مضر ناگزير  است نمي توان 
دفع اين ضرر را واجب دانست.(همچنين مثل جايي كه عمل مردد بين وجوب يا حرمت است و 

جايي كه علم اجمالي غير محصوره داريم).بعالوه ،اين مسئله كه عقل،اين قاعده را درك كند عللي 
P9Fدارد.و بازگشت اين علل به ظالمانه بودن ارتكاب عمل مضر است

��
Pبر اين  . و اگر عقل،با اين كليت

قاعده حكم مي كرد قطعا،شارع حق نداشت تصرفي خالف آن بنمايد. از طرفي نيازي به امضاي 
شارع هم نبود.حال آنكه خالف آن ذكر شد. خالصه اين كه(نوع حكم عقل)وجوب دفع ضرر 

مضر را ولو با احتمال، ظلم مي داند؛ و  محتمل،بازگشت به اين مسئله دارد كه عقل ارتكاب عمل
ظلم قبيح و ممنوع است  و عقل،لزوم ترك ظلم را درك مي كند بنابراين لزوم ترك مواردي كه 

احتمال ظلم وجود دارد را نيز درك مي كند.و عقل بيش از اين حكمي ندارد.مثال در موارد شبهه 
مي گوييم ارتكاب اين عمل و تحمل ضرر، ظلم است و ظلم ممنوع است بنابراين ارتكاب اين عمل 

هم ممنوع است.ولي نمي توان اين برداشت را از حكم عقل داشت كه به خاطر لزوم دفع ضرر 
محتمل،عقاب برعملي كه احتمال ضرردارد،عقاب بال بيان است.چرا كه در اين موارد حداقل بيان 

P10Fعقلي وجود دارد كه همان قبح ظلم و لزوم ترك آن است

��
P.  

                                                 
 124خميني، سيد مصطفي، تحريرات في االصول، ص  ��.
 125همان، صفحه  ��.
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با توجه به مباحث فوق(نتيجه)،مي توان ادعا نمود كه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ، از قواعد 
عقلى است كه مضمون آن حكم عقل به دفع ضرر محتمل و يا مظنون است ؛ بنابراين ، اگر انسان 

درباره چيزى احتمال ضرر بدهد، از نظر عقل، دفع آن ضرر محتمل واجب است. 
از طرفي در امور زندگي انسان ها وقتي كه احتمال خطر معتنابهي را مي دهند به بررسي و جستجو 

مي پردازند تا آنجا كه مطمئن شوند خطر از بين رفته يا احتمال تحقق آن بسيار ضعيف گشته و 
اين حكم و الزام يك حكم عقالني است نه شرعي. 

عقل است كه در چنين مواردي ما را ملزم به تحقيق مي سازد تا گرفتار خطر نشويم بلكه لزوم 
تحقيق و بررسي در موارد خطر و ضرر ولو احتمال آن كم باشد،انقدر واضح و روشن است كه بعضي 

11Fدانشمندان بحث عقايد فرموده اند: فطرت انسان در چنين مواقعي او را ملزم به تحقيق مي كند

�� . 

مقام چهارم(فطري بودن)در كلمات بعضي علما ،ان را فطري دانسته اند.بعضي دانشمندان بحث 
عقايد فرموده اند: فطرت انسان در چنين مواقعي او را ملزم به تحقيق مي كندوگفته اند قاعده دفع 

ضرر محتمل،قاعده اي فطري است.حضرت ايت اهللا حاج شيخ جواد فاضل لنكراني گفته اند كه 
منظور ايشان را از فطري بودن نفهميديم و توضيحي براي  روشن شدن منظورشان از كلماتشان 

 .(همان،منبع اينترنتي)نديديم و ظاهرا منظور  انها اين است كه اين قاعده اي عقلي است

 
 انيب بال عقاب قبح و محتمل ضرر دفع وجوب قاعده نيب رابطه: دوم گفتار

ابتدا خصوصيات دو قاعده را ذكر مي كنيم تا نسبت روشن گردد بعد به رابطه بين آن دو خواهيم 
پرداخت..قاعده قبح عقاب بال بيان  در جائي است كه از شرع مقدس بياني نرسد و حجتي بر حكم 
نباشد، يعني در شبهات بدويه به كار ميرود و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل هم مربوط به جائي 
است كه شبهه محصوره باشد، يعني يا علم تفصيلي باشد كه جايش اينجا نيست و يا علم اجمالي 
كه يا محتمل الضرر است و يا مظنون الضرر. دائرهي محتمل الضرر وسيع و دائرهي مظنون الضرر 

مضيقتر است. اولي يعني همان محتمل الضرر مربوط به شبهات بدويه است. و دومي يعني مظنون 
الضرر مربوط به شبههي محصوره و مربوط به جائي است كه يا به علم اجمالي و يا به علم 

 .تفصيلي،حجت تمام است. و معلوم است كه مراد از ضرر هم، عقوبت اخروي است
اكنون در مقايسه اين دو قاعده بايد گفت،اقوالي در اين خصوص مطرح است: 

)؛كه قائلند قاعده قاعده قبح عقاب بال بيان-قول اخباريين(ورود قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بر 1
وارد است. (قاعده قبح عقاب بال بيان)دوم(وجوب دفع ضرر محتمل) بر قاعده اول

چرا كه قاعده دوم(وجوب دفع ضرر محتمل) خود گونه اي بيان تلقي مي شود كه مي تواند به 
P12Fتنهايي قبح عقاب را بردارد.

�� 

قاعده قبح عقاب بال بيان،عقاب را در جايى كه بيان نيست قبيح مى داند؛ اما قاعده  به عبارت ديگر، 
.دفع ضرر محتمل مى گويد: من بيان هستم و اين جا از موارد عقاب بال بيان نيست

13F

�� 

                                                 
 ،معاونت فرهنگي سازمان تبليغات اسالمي10،ص1 عقايد اسالمي ،سطح ��.
 335،ص 1شيخ انصاري، فرائد االصول،ج ��.
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دليل اين مسئله اين است كه بيان،معنايي اعم از بيان باطني و بيان ظاهري دارد و وقتي بياني از 
رسول باطني انسان يعني همان عقل،انسان را از ارتكاب اعمالي كه احتمال ضرر دارد باز مي دارد 

نوبت به قاعده قبح عقاب بال بيان نمي رسد. 
 به "به بيان تفصيلي:در ورود،خروج ما از موضوع به صورت حقيقي و تعبدي است .مثل رابطه بين 

اينجا خروج تعبدي است چون ما روايت داريم  "به خبر دو عادل ،عمل كن."و"ظن خودت عمل نكن
و با ان  خارج كرديم پس خروجمان تعبدي است.پس با توجه به اين مقدمات،در مورد شبه حكمي 
تحريمي (شك در حكم،شك دارم فالن كار حرام است يا نه؟مثل شك در حرمت كشيدن سيگار يا 

قليان) 
 الف)در صورتي كه قايل به جواز در شبهه تحريمي شويم احتمال ضرر وجود دارد. 

ب)دفع ضرر محتمل،واجب است. 
 نتيجه)در شبهه تحريميه،دفع ضرر محتمل واجب است.

ه قاعده دفع ضرر محتمل  روايت و بيان شرعي نيست ولي  ما ان را بمنزله بيان چدر اينجا اگر 
شرعي ميدانيم چون  همانطور كه گفته شد انسان دو رسول ظاهري(پيغمبر)و رسول باطني(وجدان 

وعقل) دارد. و اينجا بياني از رسول باطني داريم.پس خروج ما خروج حقيقي و تعبدي ميشود كه 
مصداق ورود است. 

-قول اصوليين؛(ورود قاعده قبح عقاب بال بيان بر قاعده دفع ضرر محتمل):حاكي از عكس جريان 3
فوق است.به اين عبارت كه قاعده قبح عقاب بال بيان بر قاعده دفع ضرر محتمل وارد است.چرا كه 

وقتي قاعده اول(قاعده قبح عقاب بال بيان)كه هر عقل سليمي به آن حكم مي كند را پذيرفتيم ديگر 
جايگاهي براي احتمال ضرر باقي نمي ماند تا بخواهيم به دفع آن بپردازيم و قاعده دفع ضرر محتمل 

 مورد قاعده دفع ضرر محتمل،جايى است كه احتمال عقاب در كار گر؛يرا اعمال كنيم.به عبارت د
باشد .و ما به كمك قاعده قبح عقاب بال بيان ، حكم مى كنيم به اين كه در مورد شبهه تحريمى 

14Fحكمى،احتمال عقوبت نيست تا قاعده دفع ضرر محتمل ، جريان پيدا كند.

�� 

قاعده قبح عقاب بال بيان،موضوع قاعده لزوم دفع ضرر محتمل منتفي ميگردد. با وجود "ورود"با 
قاعده اول جايي براي احتمال ضرر وجود ندارد چرا كه عقال قبيح است شارع نسبت به تكليف 

مجهول خود ،عقاب و مواخذه اي كند. 
به بيان ديگر:در همان مقدمه الف اخباري ها خدشه وارد ميكنيم.و ميگوييم در صورتي كه قايل به 
جواز،در شبهه تحريمي شويم ،احتمال ضرري وجود ندارد.چون با  اعمال قاعده قبح عقاب بال بيان 

ميگوييم اينجا ضرري وجود ندارد.پس با قاعده قبح عقاب بالبيان قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را 
تفسير ميكنيم. 

                                                                                                                                            
، ومغنيه ، محمد جواد ، علم اصول 356-348 ، ص 11 فاضل لنكراني ، محمد ، سيرى كامل دراصول فقه ،ج .��

 262-261الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 
  همان.��
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P15F- قول محقق نائيني كه قائل به جريان حكومت قاعده دوم بر قاعده اول مي باشد.3

�� 
وقتي بين دو چيز حكومت وجود دارد كه ما چيزي را از دايره موضوع يا محمول وارد يا خارج 
ميكنيم،ولي اخراج يا ورود ما دو ويزگي دارد اوال ادعايي است ثانيا تفسيري است مثال رابطه 

، حكومت است.چون متقي،واقعا عالم نيست ولي ما ادعا ميكنيم " المتقي عالم"با"اكرم العلما"بين
كه عالم است.و ان را بمنزله عالم قرار ميدهيم.ولي بايد متذكر شويم دليلي از سوي قايلين به 

حكوت ديده نشده است و دليلي بيان نكرده اند.  
عالمه حيدري در توضيح اين مطلب گفت كه بعضي فقها فرقي بين حكومت و ورود نميدانستند.ولي 

ميتوان گفت شايد اين قول به خاطر اشكالي كه در مورد قائلين به ورود وجود داشته است،بوجود 
امده است.اينكه اينجا ما روايتي بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نداريم و اين قاعده اي شرعي 

است. 
عالمه اراكي در مقام مقايسه دو قول ذكر شده،قول دوم را مي پذيرد و مي فرمايد،ورود قاعده 

اول(قبح)برقاعده وجوب(دوم)دفع ضرر ،اشكالي به وجودنمي آورد اما عكس اين قضيه مستلزم دور 
است.زيرا بايد ابتدا احتمال ضرر وجود داشته باشد تا بتوان قاعده دفع ضرر محتمل را جاري كرد.در 

حالي كه با وجود قاعده قبح عقاب بال بيان اين احتمال وجود ندارد.چرا كه قاعده قبح عقاب بال 
بيان،اين احتمال را دفع مي كند و ما نمي توانيم از خود قاعده دفع ضرر محتمل،احتمال ضرر را 
برداشت نماييم.به هر حال هر احتمالي بايد منشأي خارج از خود احتمال داشته باشد.پس قايل 

شدن به ورود قاعده دفع ضرر محتمل بر قاعده قبح عقاب بال بيان،مستلزم دور است. اكنون در مورد 
دو قاعده بايد گفت، آنچه مسلم است اين است كه قاعده اول(قاعده قبح عقاب بال بيان)از نظر 

مصداق اعم از قاعده دوم(قاعده دفع ضرر محتمل)است.زيرا قاعده اول در موارد شبهات و احتماالت 
جاري مي شودو عقاب بر آنها بال بيان و ظلم تلقي مي شود.بنابراين نمي توان يكي را بر ديگري وارد 

P16Fدانست.

��
P زيرا قواعد و مدركات عقلي داراي موضوعات واضح مي باشند و تضاد و تناقض بين آنها بي 

معناست.و همان گونه كه تخصيص موضوعات عقلي با عقل يا نقل،بي معناست ورود اين گونه 
P17Fموضوعات نيز بر يكديگر قابل تصورنمي باشد.

�� 

در اخر چنين ميتوان نتيجه گرفت كه قاعده قبح عقاب بالبيان بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، 
وارد است(ورود دارد).زيرا وقتي قاعده قبح عقاب بال بيان را اجرا منيكنيم ديگر  ضرري وجود ندارد 

تا بخواهيم قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را اجرا كنيم. 
 

 ) يعقل وجوب،استحباب(محتمل ضرر دفع يچگونگ بر عقل مالك :سوم گفتار
ضرر محتملي كه ما با ان برخورد ميكنيم با توجه به ويژگي هاي ان،عقل سليم ما حكم به قبح و 

ترك ان ميكند با توجه به اينكه درجه قبحش متفاوت است،عقل،متفاوت حكم ميكند بعضي جاها 

                                                 
 367،ص 3محقق نائيني، تقريرات فوائد االصول ،ج ��.
 235 ،ص 2 و نهايه االفكار، ج428محقق حائري، درر الفوائد، ص ��.
 190،ص2سبحاني،جعفر،تهذيب االصول،ج ��.
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ميگويد بايد ترك كني و بعضي جاها عقل ميگويد بهتر است ترك كني.(استحباب عقلي يا مقتضاي 
احتياط،ترك كردن است). 

 با توجه به اينكه در ضرر هاي دنيوي سه گونه ضرر محتمل وجود دارد: 

-گاه احتمال ضعيف است اما محتمل مهم(پراهميت)است.مانند آتش روشن كردن  در كنار انبار 1
بنزين وسيگاركشيدن در پمپ بنزين،كه احتمال آتش گرفتن ضعيف است ولي محتمل مهم است. 

عقل در اينجا مي گويد اجتناب كن.اينجا به صورت وجوب عقليبر ترك و دفع ضرر است.  
-گاه بر عكس، احتمال قوي و محتمل كم اهميت(ازلحاظ اهميت براي مردم)است و چندان محل 2

اعتناء نيست.مانند پرخوري وبيماريها،خوردن چاي و فاسد شدن دندان. در اينجا احتمال قوي است 
ولي محتمل ضعيف و فاقد اهميت است و به آن اعتناء نمي شود.اگر چه كم است ولي باز هم عقل 
به مقتضاي احتياط ميگويد بهتر است ترك كني.(عدم وجوب عقلي ولي استحباب عقلي بر ترك و 

 دفع ضرر). 
- گاه احتمال قوي ومحتمل هم مهم است.مثل اعتياد وكتك زدن شديد بيماري كه عادتا برايش 3

مضراست.(ق.م.ا)اينجا عقل ميگويد بايد ترك و دفع ضرر كني.(وجوب عقلي) 
 پس مالك حكم عقل به وجوب عقلي بر دفع ضرر،مهم بودن محتمل است.يعني ضرر بايد بزرگ 

باشد و باعث لطمه شديد جسمي يا روحي به بدن شود. كه اگر باعث لطمه شديد شود باعث حكم 
عقل بر وجوب ترك و دفع ان است(وجوب).ولي در موردي كه لطمه شديد نباشد ما حكم وجوب 

شرعي از سوي عقل نداريم ولي عقل به مقتضاي احتياط،حكم به ترك ميكند.(استحباب) 
در موردي كه محتمل مهم نباشد هر چند احتمال ضرر شديد باشد،عقل حكم به وجوب ترك و دفع 

ضرر نميكند و فقط حكم به استحباب ترك ميكند.البته درجه استحباب عقل بر ترك و دفع 
ضرر،بستگي به هر دو معيار،درجه قوي بودن احتمال و مهم بودن محتمل دارد.هر چقدر درجه قوي 

بودن احتمال و مهم بودن محتمل بيشتر باشد،درجه استحباب حكم عقل بيشتر است تا جايي كه 
عقل حكم به وجوب ترك و دفع ميكند. 

پس در مصالح دنيوي بايد چرتكه انداخت.نتيجه اين كه ظن به حكم(محتمل كم اهميت)به دنبالش 
ظن به ضرر(احتمال ضررزياد) هست و اگر اولي بود مهم است و اگر دومي بود نه و اغلب هم مشتبه 

است كه كدام يك از اين دو است. 
 

 ضررمحتمل دفع وجوب قاعده يكاركردها:چهارم فصل
 دراصول:گفتاراول

اين قاعده در مباحث متفاوت اصولى ، هم چون بحث حجيت مطلق ظن كاربرد دارد. در بحث 
حجيت مطلق ظن(بنابر قول اخباي ها) گفته شده ظن به حكم شرعي، مالزم با ظن به ضرر است و 

 ت.دفع ضرر مظنون(محتمل) از نظر عقل واجب است ، پس عمل به ظن واجب اس
در بحث احتياط(بنابر قول اخباريها)نيز يكى از ادله عقلى كه براى وجوب احتياط به آن استناد 

شده،همين قاعده است ؛ به اين بيان كه مبناى اصل احتياط، حكم عقل به دفع ضرر محتمل است ؛ 
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يعنى عقل به لزوم دفع ضرر محتمل حكم مى كند . و هرگاه در مورد ترك يا انجام دادن كاري، 
P18F احتمال ضرر اخروى باشد، عقل به احتياط حكم مى كند.

�� 

مرحوم ميرزاي قمي درقوانين االصول:ماقطعا مي دانيم يكسري احكام وتكاليفي داريم ويقين هم 
داريم كه امكان دسترسي به آن ها با قطع ويقين نيست وازآن طرف هم مي خواهيم برائت ذمه 

حاصل كنيم اگربخواهيم به ظنون بي توجه باشيم يعني به تكاليف بي توجه هستيم. 
در مورد شبهه حكميه تحريميه هم با استناد به اين قاعده،اخباري ها در مورد ان،حكم حرمت داده 

اند.وگفته اند كه اگر در مورد اين شبهه قايل به جواز شويم احتمال ضرر وجود دارد.دفع ضرر 
 محتمل هم واجب است.پس بايد در مورد شبهه حكميه تحريميه قايل به حرمت شويم.

 
 فقه در:گفتاردوم

محقق اردبيلي ،دفاع از جان و مال و ناموس را گفته از باب دفع ضرر محتمل جايز است انجايي كه 
 )2(منابع اينترنتي احتمال ضرر است.(دليل دفاع) 

در مورد كتب ضاله گفته اند اگر احتمال افتادن در اضرار(اضالل) باشد خواندن انهاجايز نيست،چون 
 )3.(دبير خانه مجلس خبرگان،منابع اينترنتي باعث انحراف عقيدتي وضرر اخروي مي شود

در فقه اگرجهل شخص،قصوري باشد،به خاطر قاعده قبح عقاب بالبيان،شخص از عذاب و مجازات 
معاف است .ولي اگرجهل تقصيري باشد،به خاطر قاعده وجوب دفع ضررمحتمل وقاعده اقدام،شخص 

معاف نيست. 
شيخ انصاري،گفته است كه مي توان قائل به حرام بودن مايعي شد كه شك داريم آب يا سم 

است.جالب بودن اين فتوا در اين است كه ايشان قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را درشبهه موضوعه 
 )1(جزوه درسي ايت اهللا سيد حسن بجنوردي ،جزوه جاري كرده اند.

ا محتاط باشيم نيز به اين قاعده استناد جسته شده يدرمورداينكه ما بايد يا مجتهد يا مقلد 
است،چون ما مي دانيم احكام شرعي وجوددارد و براي دستيابي به اين احكام به حصر عقلي راهي 

) 4لنكراني،منابع اينترنت  فاضلجزاين سه راه وجود ندارد.(
سخنان كفرآميز ازباب حرمت اعانت برانحراف عقيدتي است.چون سخنان  و جرم بودن اظهار ارتداد

كفر اميز ممكن است باعث گمراهي ديگران شود و چون اكثر مردم به خاطر بي مباالتي در پي 
جواب پيدا كردن  براي شبهات خود نيستند به خاطر اين كه اكثرا احتمال ضرر اخروي به خاطر 

  )5،منبع اينترنتي گمراهي وجود دارد پس اظهار ان جرم است.( مهدي منتظر قائم
 

 موضوعه درحقوق: گفتارسوم
در اين بخش كاركردهاي قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را در حقوق موضوعه ايران و 

خارج(انگليس{از خانواده كامن ال})و فرانسه{از خانواده رومي ژرمني}را بررسي ميكنيم. 

                                                 
 347-342 ، ص 11فاضل لنكراني ، محمد ، سيرى كامل دراصول فقه ، ج  ��.
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  رانيا حقوق: بنداول

حقوق ايران را در دو بخش بررسي ميكنيم قسمت اول را به ارايي از دكترين كه بر اين مبنا صادر 
. شده،اشاره ميكنيم.و در قسمت بعد به مواد قانوني كه بر اين مبنا صادر شده،اشاره ميكنيم

 
  نيدكتر :اول بخش

  اتيد و حدود به مربوط ييجزا نيقوان شدن ماسبق به عطف: الف
بعضي از اساتيد حقوق جزاي اسالمي قاعده اصل قانوني بودن جرم ومجازات وقاعده عطف به ماسبق 
نشدن قوانين جزايي را به خاطر قاعده وجوب دفع ضررمحتمل قبول نكردند،همين گرايش را ديوان 

عالي كشوردر مورد عطف به ماسبق نشدن قوانين مربوط به حدود و قصاص قبول كرده 
 )6رحيمي نژاد،منابع اينترنتي است.(

 
 قانون به جهل از يناش  ياحتمال مضرات دفع: ب

بازتاب اين بحث در حقوق در مبحث وجوب علم به قانون و لزوم تحقيق براي اطالع از مواد قانوني 
وضع شده،تجلي پيدا مي كند.در مورد وجوب و لزوم علم به قانون كه موجب دفع ضرر از انسان مي 

شود نظرات متفاوتي وجود دارد. 
بحث اين است كه آيا كسي كه عملي خالف قانون انجام مي دهد،آيا مي تواند با ادعاي جهل به 

قانون، ضرر هاي احتمالي وارد شده به خود و جامعه را دفع كند؟يا بايد او را از اين منظر مجازات 
نمود كه دفع ضرر محتمل بر او واجب بوده و بايد در پي علم به قانون مي رفته ،و در غير اين 

صورت بايد مجازات شود.در اين مورد نظراتي متفاوت وجود دارد و حقوق دانان دچار دودستگي 
شده اند.عده اي اثبات جهل به قانون را در مورد مغبوني كه قصد استناد به خيار غبن دارد و شرط 

P19Fفوريت خيار را رعايت نكرده ،با مغبون مي دانند.

��
P اينان اصل را بر علم افراد به قانون دانسته اند و 

انسانها را موظف بر اين امر دانسته اند كه قانون را بدانند و به آن عمل كنند تا بتوانند ضررهاي 
احتمالي را از خود دور سازند.طبق نظر اين دسته ادعاي جهل به قانون در صورتي شنيده مي شود 

كه مدعي جهل آن را اثبات كند ،زيرا او مي خواهد خالف اماره قانوني را كه همه آگاه از قوانين 
P20Fهستند، اثبات كند.

��
P ، در مقابل عده اي خالف اين نظر را داده اندوبا استناد به اصل عدم اطالع 

P21Fادعاي جهل به قانون را از افراد پذيرفتني دانسته اند.

��
P اين دسته با طرح اين نظر قاعده عقلي 

وجوب دفع ضرر محتمل را به چالش كشيده اند و گويي اعتقادي به اين قاعده، حداقل در مبحث 
 حقوقي لزوم علم به قانون ،  نداشته اند.

                                                 
 2 ،حاشيه شماره 420كاتوزيان، ناصر ،قانون مدني در نظم حقوقي كنوني،  ماده  ��.
 2، شماره 1131همان، ،ماده  ��.
 473،صفحه 4امامي ، سيد حسن، قانون مدني ،جلد  ��.
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يكي از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضائي اين است كه جهل به قانون رافع مسئوليت نمي 
باشد و مصوبات مجلس شوراي اسالمي پس از گذشت مواعد قانوني در حق كليه كساني كه در 

قلمرو و حاكميت زميني , هوائي , و دريايي جموري اسالمي ايران هستند اعم از اينكه تبعه ايران 
باشند يا مقيم و يا خارجياني كه وارد خاك ايران مي گردند و اعم از اينكه عالم باشند يا جاهل 

اين روال قبل از پيروزي انقالب اسالمي نيز  آگاهي به قانون داشته باشند يا نه قابل اجرا مي باشد.
عرف قضائي آن زمان معمول و مورد توجه بوده است.گرچه اين عنوان بصورت نص قانوني در ميان 
قوانين مدون به چشم نمي خورد و لكن از عموم و اطالق بعضي از مواد قانوني بخوبي استنباط مي 

 قانون مدني 3 و 2از آن جمله مادتين  گردد و مبنا و ماخذ روش مذكور نيز همين مواد ميباشد.
   است كه مي گويد:

 روز پس از انتشار در سراسر كشور الزم االجرا است مگر آنكه در خود قانون 15 : قوانين 2ماده 
ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. 

  : انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي بعمل آيد.3ماده
 است كه مي گويد:قوانين جزائي درباره كليه 1370 قانون مجازات اسالمي مصوب 3و همچنين ماده 

كساني كه در قلمرو و حاكميت زميني , دريائي و هوائي جمهوري اسالمي ايران مرتكب جرم شوند، 
اعمال مي گردد مگر اينكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. 

 براساس اين فرض و بنابراين است كه كليه افراد و آحاد موجود در قلمرو حاكميت ايران از مصوبات 
 روز بعد از انتشار آن در روزنامه رسمي مطلع هستند و اين 15مجلس شوراي اسالمي حداكثر تا 

مصوبات درباره همگان متبع و الزم االجرا است و هيچ عذر و بهانه اي براي ادعاي جهل به قانون 
 پذيرفته نمي شود.

به طور خالصه ميتوان گفت:اينكه مردم به چه دليلي بايد از قوانين اطالع يابند با قاعده وجوب دفع 
ضرر محتمل اثبات ميشود.چون مردم في الجمله ميدانند قوانيني وجود دارد و ميدانند در صورت 
جهل به قانون،عذر پذيرفته نميشود يا حداقل اثبات جهل به قانون مشكل است.پس بايد به دنبال 

 .اگاهي يافتن از قوانين باشند
 

 بخش دوم: حقوق موضوعه  ايران
 ق.م.ا-دفاع درمواقعي صادق است كه: الف)خوف براي نفس ياعرض ياناموس يامال مستند 627ماده

به قرائن معقول باشد. ب)دفاع متناسب با حمله باشد. ج)توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله 
اسانتري براي نجات ميسر نباشد.(خوف از ضرر). 

دراينجا قانونگذار در صورتي كه شخص خوف از ضرر (ضررمحتمل) داشته باشد به او اجازه داده 
است كه از خودش دفاع كند در حقيقت امر قانونگذار ارشاد به حكم عقل است و صحه گذاشتن بر 

اين قاعده عقلي است. 
ق.م.ا- مقاومت درمقابل نيروهاي انتظامي و ديكر ظابطين دادگستري در موقعي كه مشغول 628ماده

انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه اشخاص مزبورازحدود وظيفه خود خارج 
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شوند وبرحسب ادله وقرائن موجود،خوف ان باشد كه عمليات انها موجب قتل  يا جرح يا تعرض به 
عرض يا مال گردد دفاع جايزاست . 

در اين ماده مثل ماده باال قانونگذار بر اين قائده عقلي صحه گذاشته است،اگر چه در مقابل ان 
مصلحت معارضي وجود دارد كه وجوب پيروي از ماموران دولتي است. 

 آ.د.ك: درمواردزيرهرگاه قرائن وامارات موجود داللت برتوجه اتهام به متهم 32ماده
نمايد،صدورقراربازداشت موقت جايزدر اين ماده است. 

درموارد زير هرگاه قرارين وامارات موجود داللت بر توجه اتهام متهم نمايد،صدور قرار بازداشت 
موقت جايز است: 

الف: جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام،رجم،صلب وقطع عضو باشد. 
ب: جرائم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد. 

ج: جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي. 
د: در مواردي كه آزادبودن مموجب از بين رفتن آثار وداليل جرم شده وباعث تباني با متهمان ديگر 

يا شهود ومطلعين واقعه گرديده ويا سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع نمايد.همچنين 
 هنگامي كه بيم فراريا مخفي شدن متهم باشد وبه طريق ديگري نتوان ازآن جلوگيري نمود.

ه: در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي افامه بينه حداكثر به مدت شش روز. 
: در جرائم منافي عفچنانجه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است 1تبصره

كه آزاد بودن وي  موجب فساد شود. 
 : رعايت مقررات بند (د) در بندهاي (الف)،(ب) و(ج) نيز الزامي است.2تبصره

در تبصره د ماده،قانونگذار در مواردي كه(بيم فراريا مخفي شدن متهم باشد)صدور قرار بازداشت 
موقت متهم را جايز دانسته است.كه دليل ان براي دفع ضرر ناشي از فرار كردن و مخفي شدن متهم 

است. 
 آ.د.ك- به منظور دسترسي به متهم وحضور به موقع وي،در موارد لزوم وجلوگيري از فرار 132ماده

يا پنهان شدن يا تباني با ديگري،قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تامين 
كيفري زير راصادر نمايد: 

-التزام به حضور با قول شرف. 1
-التزام به حضور باتعيين وجه التزام تا ختم محاكمه واجراي حكم ودر صورت استنكاف تبديل به 2

وجه الكفاله. 
-اخذ كفيل با وجه الكفاله. 3
-اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول وغير منقول. 4
-بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون. 5

تبصره: قاضي مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه به كفيل يا وثيقه گذار(چنانچه 
وثيقه گذار غير از متهم باشد) تفهيم نمايد،در صورت احضار متهم وعدم حضور او بدون عذر موجه 
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يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار نسبت به وصول وجه الكفاله و ضبط وثيقه طبق 
مقررات اين قانوا اقدام خواهد شد. 

قانونگذار در مواردي،قرار تامين كيفري تجويز نموده است و هدف قانونگذار جلو گيري از فرار و 
مخفي شدن متهم است.كه باعث ضرر احتمالي به شاكي است. 

 آ.د.ك-با توجه به اهميت وداليل جرم دادگاه مي تواند عالوه بر موارد مذكور در ماده قبل 133ماده
قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايد.مدت اعتبار اين قرار شش ماه است وچنانچه دادگاه 

الزم بداند مي تواند هرشش ماه يكبار آن را تمديد  نمايد. اين قرار پس از ابالغ ظرف مدت بيست 
روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظراستان مي باشد. 

تبصره: در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر كننده،يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر ويا صدور 
قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم، دادگاه بدوي مكلف است مراتب را بال فاصله به 

مراجع ذي ربط اطالع دهد. 
 آ.د.ك-تامين بايد با اهميت جرم وشدت مجازات وداليل و اسباب اتهام واحتمال فرار متهم 134ماده

و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد. 
در ماده باال مالك تجويز تامين را، با توجه به مراتب ضرر و ورود ضرر احتمالي دانسته است. 

 
 فرانسه حقوق: بنددوم

در متن پايين چنانكه مشهود است قانونگذار فرانسوي،چند سالي ترديد داشته است كه كداميك را 
دن به يمقدم كند بين اينكه،قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را اجرا كند و يا مصلحت بهبود بخش

وضعيت قربانيان حوادث رانندگي وتسريع بخشيدن به دادرسي هاي جبران خسارت را در نظر 
بگيرد. 

دن به وضعيت قربانيان حوادث رانندگي ي مصلحت بهبود بخش1985 ژوئيه 5در اخرين قانون،قانون 
وتسريع بخشيدن به دادرسي هاي جبران خسارت را در نظرگرفته است. 

: 1985مواد مورد استناد قانون 
  قانوني كه درصدد است 1985 ژوئيه5 ،677-85((مسئوليت ناشي ازحوادث رانندگي،قانون شماره 

بهبود ببخشد به وضعيت قربانيان حوادث رانندگي وتسريع بخشيدن به دادرسي هاي جبران 
خسارت. 

فصل اول: جبران خسارت قربانيان حوادث رانندگي. 
-مقررات فصل حاضراعمال مي گردد،حتي هنگامي كه آن ها حمل مي گشته اندبه موجب 1ماده 

يك قرارداد نسبت به قربانيان حوادث رانندگي كه درآن (حادثه رانندگي) يك وسيله نقليه موتوري 
 چرخ دارد به استثناي راه آهن كه 2يا4زميني دخالت داشته ،همچنين يا اين وسايل يدك كش كه 

درشهرهست كه حركت مي كند بر روي راه هايي كه مخصوص آن هاست. 
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- قربانيان(زيانديدگان)،كه رانندگان هم محسوب مي گردند،نمي توانند مشاهده كنندكه 2ماده
دربرابر انها استناد جسته شده به قوه قاهره يابه فعل يك ثالث به وسيله راننده يابه وسيله محافظ 

يك خودروي نامبرده شده در ماده اول. 
-زيانديدگان به جزرانندگان وسايل نقليه موتوري زميني،جبران مي شودخسارت ناشي 3ماده

ازصدمات وارده به شخص آنها كه متحمل شده اند،بدون اينكه بتوان دربرابرآنها(زيانديدگان)استناد 
جست بتقصير خاص انها،به استثناي تقصير غيرقابل بخشايش آنها،اگراين تقصيرعلت منحصراين 

حادثه باشد.زيانديدگان نامبرده شده در بند قبلي،هنگامي كه آنان كمترازشانزده سال سن يا اينكه 
بيشترازهفتادسال است يا اينكه هنگامي كه هرچه كه سنشان باشد،انان درلحظه وزمان بروز حادثه 

دارنده يك عنوان وسندي هستندكه براي آنهامورد شناسايي قرارمي گيرد.درصدناتواني هميشگي 
درصدراكه اينگونه اشخاص درهرحال زيان هاي ناشي ازلطمات 80يايك معلوليت دست كم مساوي با

وارده به شخص خودشان كه تحمل كردند،جبران مي گردد. مع هذا، در موارد مورد اشاره (مذكور) 
در دو بند قبلي،زيانديده خسارتش جبران نمي شودتوسط عامل حادثه زيان هاي ناشي ازلطمه 
وصدمه به شخص خودش هنگامي كه او(زيانديده)به اختيار(داوطلبانه)جستجوكرده زياني راكه 

متحمل گشته است. 
-تقصيرارتكاب يافته به وسيله راننده وسيله نقليه موتوري زميني دارد براي اثر،اثرش اين است 4ماده

كه محدودمي كندياحذف مي كندجبران زيان هايي راكه اومتحمل شده است. 
ا حذف كند جبران ي-تقصيرارتكاب يافته به وسيله زيانديده اثرش اين است كه محدودكند 5ماده

زيان هاي وارده به اموال راكه او متحمل شده است.مع هذا تجهيزات ودستگاه هايي كه تحويل داده 
شدند برطبق دستورپزشكي مورد ترميم قرارمي گيرند(موجب جبران خسارت مي شود)برطبق 

قواعدقابل اعمال درجبران لطمات وارده برشخص هنگامي كه راننده يك وسيله نقليه زميني،مالك 
آن نمي باشد،تقصسراين راننده مي تواندمورداستنادقراربگيرد دربرابرمالك براي جبران زيان هاي 

وارده بروسيله نقليه او.مالك،يك حق رجوع عليه اين راننده رادارد. 
-زيان متحمل شده توسط يك شخص ثالث براثرزيان هاي واردآمده به زيانديده مستقيم ازيك 6ماده

حادثه رانندگي،جبران مي شودباموردتوجه قراردادن محدوديت هاوآن كنارگزاردن هاوحذف كردن 
هاي قابل اعمال برجبران خسارت مربوط به اين زيان ها.)) (جزوه متون فرانسه دكتر دروديان) 

دن به وضعيت قربانيان حوادث يچنانچه در اين مواد ديديم قانونگذار به خاطر مصلحت بهبود بخش
رانندگي وتسريع بخشيدن به دادرسي هاي جبران خسارت،قاعده وجوب دفع ضرر محتمل(عدم 
رعايت بي احتياطي)را ناديده گرفته و بسياري موارد افراد را حتي در صرت بي احتياطي مسوول 

ندانسته است. 
((تحول-اين در ارتباط با حوادث رانندگي بوده كه،آن عمده رويه قضايي مربوط به 

ق.م.ف. زيرا عليرغم طرح هاي متعدد گسترش پيداكرده،قانونگذاربراي مدت 1بند1384ماده
بسيارطوالني،غيرفعال دراين زمينه باقي مانده است يا بيشتر ميان منافع متفاوت مورد بحث(موجود 

ك طرف اين هم وغم وجود داشته كه از زيانديدگان حمايت به عمل يدر اين قضيه) مردد بوده از 
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آيد.معهذا از طرف ديگر اين هم و غم را داشته قانونگذار كه بي احتياطي ها را(كه وجوب ترك بي 
احتياطي به خاطر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است)به وسيله يك جبران خسارت اتوماتيك 

وار(خودبه خود)تشويق نكند.همچنين اين هم وغم را داشته كه به طور افراط كارانه بارهاي مالي 
موسسات بيمه افزايش ندهد كه اين بارهاي مالي،درمحاسبه حق بيمه ها بازتاب مي يابد(منعكس 

ك بخش مهم فعاليت اقتصادي را تشكيل مي دهد.طي مدت يمي شود)درحاليكه بخش خودرو 
بوده كه اين متن،بيمه مسوليت نسبت به ثالث را 1959 ژانويه 8طوالني،تنها متن دراين زمينه فرمان

اجباري مي گردانيده است،زيرا كه اين بيمه مسوليت دربرگرفته مگرزيان هاي وارده به اشخاص 
مه گذار.))(جزوه متون فرانسه دكتر دروديان) يثالث ونه زيان هاي متحمل شده توسط خود ب

 ژانويه قانونگذار كمي بين دو قائده جمع كرده است.از يك طرف ثالث را از مسووليت بي 8در فرمان 
احتياطي معاف كرده (مصلحت تسريع بخشيدن به دادرسي را در نظر گرفته نه قائده وجوب دفع 

ضرر محتمل را)است.ولي در مورد راننده،قاعده وجوب دفع ضرر را رعايت كرده و او را در صورت بي 
احتياطي معاف ندانسته است. 

ديوان كشور تصميم گرفته كه قانونگذار را به مداخله كردن تحريك كند(وادار 1982((.امادرسال 
كند).با گسترش بخشيدن درحدقابل توجه به مسوليت محافظ با حذف كردن به وسيله راي مشهور 

 ژوئيه 5به دمار هر اثر معاف كننده را براي تقصير شخص زيانديده.دراين شرايط است كه قانون
) 2،جزوات  تصويب مي شود.))(جزوه متون فرانسه دكتر دروديان1985

پس چنانكه ديديم قانونگذار ابتدا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را رعايت است ولي بعدا به خاطر 
مصالحي ان را رعايت نكرده است. 

 
 سيانگل حقوق: بندسوم

نظريه آخرين امكان پرهيز از حادثه ،به عنوان قاعده تعيين سبب در حقوق انگليس ارايه شده است 
كه به قاعده مورد بحث ما بسيار نزديك است.اين نظريه نخستين بار در دعوايي بيان شد كه خواهان 
استر خويش را در جاده عمومي رها كرده بود وخوانده كه با خودرو و به سرعت از آنجا عبور مي كرد 
با حيوان تصادم ميكند و معلوم نيست كه آيا حيوان را هيچ گاه ديده است يا نه؟در اين دعوا ،مالك 

استر از راننده شتابان خسارت مي خواهد و دادگاه ،با وجود تاييد خطاي خواهان حكم به سود او 
مي دهد و در توجيه آن مي نويسد:«خوانده به آساني مي توانسته است از نتايج خطاي پيشين 

 در اين استدالل گرچه دفع ضرر محتمل بر راننده واجب دانسته شده، و حكم 1خواهان پرهيز كند».
صادره هم تحمل خسارت را بر راننده،ناشي از عدم رعايت وجوب مذكور دانسته است، اما نمي توان 

به طور كلي اعتقاد به اين قاعده را در قانون انگليس نتيجه گرفت.زيرا خواهان هم با رها كردن 
حيوان خود در جاده عمومي ،قاعده مذكور را رعايت نكرده است ، حال آنكه هيچ خسارتي متوجه او 

نيست. 
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 :نتيجه
قاعده دفع ضرر محتمل ، از قواعد عقلى(قاعده عقلي) است كه مضمون آن حكم عقل به دفع ضرر 

محتمل است ؛ بنابراين ، اگر انسان درباره چيزى احتمال ضرر بدهد، از نظر عقل، دفع آن ضرر 
محتمل واجب است. اين قاعده در مباحث متفاوت اصولى ، هم چون بحث حجيت مطلق ظن كاربرد 

دارد . در بحث حجيت مطلق ظن گفته شده ظن به حكم شرعي، مالزم با ظن به ضرر است و دفع 
  ضرر مظنون از نظر عقل واجب است، پس عمل به ظن واجب است.

در بحث احتياط نيز يكى از ادله عقلى كه براى وجوب احتياط به آن استناد شده ، همين قاعده 
است ؛ به اين بيان كه مبناى اصل احتياط، حكم عقل به دفع ضرر محتمل است ؛ يعنى عقل به 
لزوم دفع ضرر محتمل حكم مى كند . و هرگاه در مورد ترك يا انجام دادن كاري، احتمال ضرر 

  اخروى باشد، عقل به احتياط حكم مى كند.
منظور از ضرر در قاعده دفع ضرر محتمل ، ضرر اخروى است كه همان عقوبت محتمل است ؛ يعنى 

عقل حكم مى كند دفع ضرر اخروى احتمالى واجب است ؛ اما در مورد ضرر دنيوى چه بسا عقل 
 چنين حكمى نداشته باشد . 

 ، اخبارى ها معتقدند " قبح عقاب بال بيان " و "دفع ضرر محتمل"در مورد نسبت ميان دو قاعده 
قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، بر قاعده قبح عقاب بال بيان ورود دارد،چون قاعده قبح عقاب بال بيان 

، عقاب را در جايى كه بيان نيست قبيح مى داند؛ اما قاعده دفع ضرر محتمل مى گويد: من بيان 
  هستم و اين جا از موارد عقاب بال بيان نيست.

اصوليان عكس آن را معتقداند كه قول صحيح هم همين است و بر اين باورند كه قاعده قبح عقاب 
بال بيان بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل ورود دارد ؛ چون مورد قاعده دفع ضرر محتمل ، جايى 

است كه احتمال عقاب در كار باشد . و ما به كمك قاعده قبح عقاب بال بيان ، حكم مى كنيم به اين 
كه در مورد شبهه تحريمى حكمى ،احتمال عقوبت نيست تا قاعده دفع ضرر محتمل ، جريان پيدا 

 كند.
قانونگذار بر اين قاعده صحه گذاشته است حتي در مواردي كه اين قاعده با قاعده ديگري(قاعده و 

ق.م.ا ،اين قاعده را مقدم دانسته است. 628مصلحت پيروي از ماموران دولتي)در تضاد بوده مثل ماده
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