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ماهیّت و قلمرو قاعده نفی عُسر و حَرَج در فقه امامیّه
حجت االسالم علیرضا حقگویان
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 1دانش آموخته حوزه علمیّه قم ،دارای مدرک سطح سه (کارشناسی ارشد) از حوزه علمیّه قم ،محقّق و پژوهشگر (نویسنده مسئول)

چکیده
تمامی اندیشه های مبتنی بر آموزه های الهی ارتباط خود با عقل را حفظ کرده اند و در اسالمی این ارتباط با عنوان حسن و
قبح عقلی شناخته می شود .تایید عقل در قاعده الضرر به خوبی تبلور دارد زیرا عقل هیچ گاه حکم به الزام دستوری صادر نمی
کند که توان انجام آن وجود ندارد .از جمله مهم ترین مبانی این امر می توان به حدیث الضرر اشاره کرد که از سوی پیامبر
اکرم(صلی اهلل علیه و آله و سلم) نقل شده و مبنای استنباط و برداشت های گوناگونی در طی سالیان متمادی قرار گرفته است
و اصولیون هرکدام به تبع اندیشه خود از این حدیث شریف استنباط هایی داشته اند .در خصوص قلمرو این قاعده در میان فقها
اختالف نظر های متعددی وجود دارد و قلمرو این قاعده از جهات گوناگونی توسط فقها تقسیم بندی شده است .از جمله
تقسیم بندی های ارائه شده می توان به رخصی یا عزیمت بوده این قاعده ،جریان آن در عدمیات ،شمول آن نسبت به حرج
شانی و غیره اشاره کرد که در این نوشتار از طریق روش کتابخانه به بیان آراء اندیشمندان این عرصه و نقد و بررسی نظرات
فقها و اصولیون در خصوص مجرای قاعده الضرر می پردازیم.
واژههای كلیدی :عسر و حرج ،اکراه ،اضطرار ،اجبار ،رخصت ،عزیمت.
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مقدّمه
یکی از قواعد مهم و مسلم الصدور در اندیشه فقهی تشیع ،قاعده نفس عسر و حرج است که مطابق این قاعده در صورتی که
اجرای یک حکم شرعی باعث ایجاد سختی غیر قابل تحمل بر یک فرد شود ،انجام ان از ذمه افراد جامعه ساقط می شود .برای
اثبات این قاعده از سوی فقها ادله بسیاری مطرح شده است که از جمله آنها می توان به حدیث الضرر و ماجرای سمره بن
جندب اشاره کرد که پیامبر اسالم(صلی اهلل علیه و آله و سلم) شخصا در این ماجرا قضاوت کرده و در مقام رسیدگی به اختالف
میان سمره و مرد انصاری حکمی کلی مبنی بر الضرر وضع کرده اند که مطابق این حدیث شریف هرگاه اعمال حق یکی از
افراد متضمن اضرار به غیر باشد ،این قاعده تقدم یافته و در نهایت میان قاعده تسلیط و الضرر ،الضرر مقدم می شود .باید توجه
داشت قلمرو قاعده الضرر در حیثیات مختلفی قابلیت تقسیم و بررسی دارد .از جمله اینکه آیا قاعده الضرر ،رخصت است یا
عزیمت و عمومیت داشته که در نتیجه آن ،عبادات حرجی محسوب شده یا نشود ،یا در شمول قاعده الضرر نسبت به امور
عدمی و اینکه آیا این قاعده مشمول امور عدمی هم می شود یا خیر و آیا با اطالق ادله اثباتی قاعده الضرر می توان قواعد
عدمی را نیز مشمول این قاعده دانست یا خیر و همچنین در خصوص لزوم فعلیت داشتن حرج برای جریان قاعده الحرج یا
کفایت حرج فعلی در جریان این قاعده در میان فقها اختالف نظر وجود دارد که همگی باعث اختالف در دامنه شمول این
قاعده باشد و در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی آثار اندیشمندان حوزه فقه و اصول اندیشه تشیع به بیان
جریان یا عدم جریان قاعده الضرر در هر کدام از مصادیق مفاهیم فوق پرداخته و همچنین ادله موافقین و مخالفین را ذکر و به
ترتیب مورد نقد و بررسی هرکدام از ادله می پردازیم.
-1مفاهیم
 -1-1عسر و حرج
عسر در لغت به صعوبت ،مشقت و شدت(ابن فارس،1404 ،ج ،4ص 319؛ ابن اثیر ،بی تا ،ج ،3ص )235معنا شده است .گرچه
برخی از لغویین عسر را به گونهای معنا کردهاند که گویا فقط شامل مشقت و سختی مادی(فراهیدی،1410 ،ج ،1ص ) 50می-
شود؛ اما به نظر می رسد عسر ،هم شامل مشقت مادی است و هم مشقت معنوی و روحی .بر همین اساس است که اگر ادامه
زناشویی از نظر مادی مشقتآور نباشد ،اما تحمل آن از نظر روحی ،خیلی سخت باشد ،در عرف از مصادیق عسر به شمار می-
رود.
حرج به معنای ضیق ،تنگی و گناه(ابن فارس ،1404 ،ج ،2ص ).50آمده است .در آیات قرآن نیز ،حرج ،عالوه بر معنای مشقت
زیاد(حج ( )78:)22و تنگی (انعام ( ، )125 :)6در معنای گناه (توبه ( )91):)9نیز به کار رفته است .به نظر میرسد حرج بر
طبق معنای اصلی به معنای اجتماع و انبوهی شیء است(ابن فارس ، 1404 ،ج  ،2ص  )50حالتی معنوی و روحی ایجاد می-
کند که از تکلّف و تحمل مشقت زیاد در نفس و صدر میباشد(مصطفوی ،1360 ،ج  ،2صص 188ـ .)189همچنین باید توجه
داشت که از نظر لغوی نمیتوان حرج را مرادف با ضیق دانست؛ بلکه حرج عبارت است از ضیق شدید(جزری ،بی تا ،ج ،1ص
 .)361برخی در تفاوت بین حرج و ضیق گفته اند که :حرج آن تنگی است که راه نفوذی در آن نیست ،مانند اجتماع زیادی از
درختان که ورود و خروج از میان آنها ممکن نباشد(عسگری ،1412 ،ص .)181
بناب راین تفاوت حرج و ضیق در شدت و ضعف و تنگی است .در برخی آیات قرآن نیز واژه ضیق و حرج در کنار هم ذکر شدهاند
که ناظر به تفاوت مفهومی آنهاست (انعام ()125 :)6
به نظر نگارنده از مجموع آراء لغویین می توان چنین نتیجه گرفت که بین عسر و حرج از جهت شدت و سختی تفاوت چندانی
وجود ندارد(حسینی ،1417 ،ج  ،1ص  )285اما عسر هم مربوط به سختی بدنی و هم روحی است ،ولی حرج مربوط به سختی
روحی میباشد(مصطفوی ،1360 ،ج ،2ص  .) 18در مواردی که حرج بر فشارهای جسمی و فیزیکی اطالق شده ،به آن جهت
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است که فشارهای جسمی موجب فشارهای روحی نیز میگردد .بنابراین اگر فرض شود که فشارهای جسمی موجب فشار و
سختی روحی نشود ،صدق عنوان حرج محرز نیست.
با این حساب ،روشن می شود که دیدگاه برخی فقها مبنی بر اینکه حرج مربوط به مشقتهای جوارحی است و شامل مشقت-
های جوانحی نمیشود(مکارم شیرازی،1380 ،ج ،1ص  )195-194از نظر لغوی قابل دفاع نیست.
 -1-2اجبار
اجبار از ماده جبر است و ابن فارس آن را در لغت به معنای عظمت ،برتری و استقامت(ابن فارس ،1404 ،ج  ،1ص )501
دانسته و در کتاب مفردات به معنای اصالح و ساماندهی یک چیز با قهر و غلبه(راغب اصفهانی ،حسین ،1412 ،ص 183؛
جوهری ،1410 ،ج  ،2ص  ).607آمده است .در کتابهای فقهی بهطور معمول (حلّی ،1410 ،ج  ،3ص 449؛ کرکی،1414 ،
ج  ،13ص 107؛ عاملی ،بی تا ،ج  ،10ص .).28
اجبار یا الجاء عبارتست از اینکه کسی دیگری را وادار کند که بدون اراده و اختیار به انجام عمل یا ترک عمل مبادرت نماید .در
بسیاری از متون فقهی ،اجبار به معنای اکراه به کار میرود که در توضیح معنای اکراه و در بخش دوم رساله به آن اشاره خواهد
شد .عامل اجبار گاهی شخص خارجی است و گاه شرایط تکوینی که باعث تحمیل برخی امور بر انسان شده که بدون اختیار از
انسان سر میزند.
 -1-3اكراه
اکراه مصدر باب افعال از ریشه «كره» است که به معنای مشقت ،سختی ،دوست نداشتن و عدم رضایت(ابن فارس ،1404 ،ج
 ،5ص  )172میباشد .مصدر باب ثالثی مجرد آن ،هم به صورت مضموم و هم مفتوح به کار رفته است .کَرِه ،یَکرَه ،کُره ًا و کَرهاً.
برخی مثل ثعلب و ازهری تفاوت معنایی بین این دو استعمال قائل نیستند(زبیدی ،1414 ،ج  ،19صص 85ـ86؛ ابن اثیر
جزری ،بی تا ،ج  ،4ص )168؛ اما برخی دیگر بین استعمال مضموم و مفتوح تفاوت قائلند .در کتاب مفردات(راغب اصفهانی،
 ،1412ص  )707نقل شده است که کَره بفتح اول ،ناپسندی و مشقتی است که از خارج بر شخص وارد و تحمیل شود و بض ّم
اول ،مشقتی که از درون و نفس انسان باشد که ریشه آن مشقت ،یا طبع و طبیعت انسان است و یا دستورات عقل و شرع .به
نظر میرسد این تفاوت خصوصاً با توجه به استعماالت قرآنی قابل پذیرش است .در قرآن کریم در پنج مورد لفظ کَره به کار
رفته که همه آنها ناظر به مشقت خارجی است (نساء (19)4؛ آل عمران (83:)3؛ توبه (53:)9؛ رعد ( ).15:)13و در سه جا لفظ
کُره به کار رفته که مربوط به مشقت درونی و نفسی میباشد (بقره (216:)2؛ احقاف ( .)15:)46در کتاب صحاح(جوهری،
 ،1410ج  ،6ص  ،)2247مصباح(فیومی ،1405 ،ج  ،2ص  )5329و تاج العروس(زبیدی ،1414 ،ج  ،19ص  )86نیز به تفاوت-
هایی اشاره شده است که از ذکر آنها در اینجا اجتناب میشود.
به نظر میرسد ،اکراه در معنای لغوی در م قابل اراده است و اراده یعنی عملی که از روی اختیار و انتخاب صورت گیرد .بنابراین
اکراه به معنای واداشتن دیگری به کاری است که به آن مایل نیست و رغبتی به انجام آن ندارد.
اکراه در اصطالح فقه و حقوق معنایی نزدیک به معنای لغوی دارد .شیخ انصاری رحمۀ اهلل حقیقت اکراه را واداشتن دیگری به
کاری که از آن خوش ندارد ،دانسته است(انصاری ،1373 ،ج  ،3ص  .)311در تعریفی دیگر با اشاره به ابعاد دقیقتری در مفهوم
اکراه گفته شده که اکراه عبارت است از وادار نمودن فرد بر انجام کاری که اگر بیم از زیان مادی ،معنوی و یا جسمی ناشی از
تهدید اکراهکننده نبود ،آن را انجام نمیداد .بنابراین ،تحقق اکراه منوط به چهار چیز است:
یک .تهدید اکراهکننده (مکرِه) نسبت به مال ،جان یا آبروی اکراهشونده (مکرَه) یا بستگان او.
دو .باور مکرَه به توانایی مکرِه بر عملی ساختن تهدید خود.
سه .عارض شدن بیم بر مکرَه از ناحیه مکرِه.
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چهار .عدم سلب قصد فعل از مکره(نجفی ،بی تا ،ج  ،32صص 12-11؛ نراقی ،1417 ،ج  ،3ص 122؛ محقق داماد ،1406 ،ص
.)93
در رابطه با تفاوت اجبار و اکراه می توان گفت که اجبار عبارتست از اینکه کسی دیگری را وادار کند بدون اراده و اختیار،
مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید؛ درحالیکه در اکراه ،دیگری وادار به فعلی میشود که از آن کراهت دارد .بنابراین در
اکراه شخص مکرَه فاقد رضا است؛ ولی در اجبار ،شخص مجبور فاقد رضا و اراده میباشد.
 -2ماهیت نظری قاعده نفی عسر و حرج
برای روشن شدن مفاد و ماهیت قاعده نفی عسر و حرج ،به مباحثی اشاره میشود:
 -2-1مقصود از قاعده نفی حرج
در اینکه آیا مفاد این قاعده نفی احکام حرجی به طور حقیقی است یا مجاز ،و یا اینکه نفی حکم است به لسان نفی موضوع،
میان علما اختالف نظر وجود دارد .دیدگاه فقها عمدتاً در ذیل بررسی قاعده ال ضرر ذکر شده؛ اما با توجه به شباهت مفاد و
کیفیت استدالل در قاعده ال ضرر و قاعده ال حرج ،میتوان دیدگاه آنان را به این قاعده نیز سرایت داد.
 -2-2نفی حکم به لسان نفی موضوع
آخوند خراسانی در کفایۀ االصول معتقد است که با دلیل نفی حرج ،ادعای نفی حقیقی موضوع حرجی شده است و در نتیجه،
حکم مترتب بر آن نیز نفی میشود .به همین دلیل از این نظریه به نظریه «نفی حکم به لسان نفی موضوع» تعبیر میشود.
بر طبق این نظریه در حقیقت موضوع به طریق ادعایی نفی شده و بهطور مستقیم ،نفی حکم که اثر و نتیجه آن است اراده می-
شود؛ نظیر روایاتی از قبیل «ال شک لکثیر الشک» و یا «ال رهن اال مقبوضاً» به جای آنکه حکمی را که بر موضوعاتی مانند
شک ،بیع و رهن حمل می شود به صورت مستقیم نفی کنند ،موضوع آن به طریق ادعایی نفی شده و بهطور غیر مستقیم ،از
آن ،نفی حکم که اثر و نتیجه آن است ،ارائه شده است(خراسانی ،1409 ،ص .)381
به نظر نگارنده این نظریه قابل پذیرش نیست؛ زیرا اوالً :در برخی از آیات که از آنها قاعده نفر عسر و حرج استفاده شده،
همچون آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»  ،نفی در دین وارد شده است که مقصود ،همان احکام و تکالیف شرعی
است و معنی آن در واقع «لم یجعل فی االحکام حکم ًا حرجیا» میشود .بدین ترتیب از همان آغاز ،نفی بر احکام وارد شده
است ،نه بر موضوع احکام تا اینکه مجالی برای توهم نفی حکم به لسان نفی موضوع به وجود آید.
ثانیاً :بر طبق این نظریه ،حکم شرعی فقط در صورتی نفی میشود که موضوعش حرجی باشد .بنابراین اگر در جایی ،خود
موضوع ،حرجی نبود ولی مقدمات آن حرجی بود ،با این بیان نمیتوان حکم را از مقدمات برداشت .به عنوان مثال :اگر خود
وضو ،حرجی نباشد ،ولی مقدمات تحصیل آن مستلزم حرج باشد ،این قاعده جاری نخواهد بود؛ درحالیکه بدون شک با قاعده
نفی عسر و حرج ،هم موضوعات حرجی و هم مقدمات حرجی آنها نفی میشود.
 -2-3نهی سلطانی و حکومتی
امام خمینی رحمۀ اهلل ،معتقد است که مقصود از ادلهای همچون ال ضرر ،نهی سلطانی یا حکومتی است و به منظور اداره جامعه
است و مراد از آن ،نهی شرعی نیست .به این معنا که پیامبر اسالم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم حکم کرده و فرمان داده است که
کسی حق ندارد به دیگری ضرر وارد کند یا او را در ضیق و حرج و مشقت قرار دهد .این نهی مولوی و سلطانی است و اطاعتش
از جهت وجوب اطاعت سلطان مفترض الطاعۀ واجب است(خمینی ،1410 ،ج  ،1ص  .)55هرچند در عبارات امام خمینی
رحمۀ اهلل ،این بیان در خصوص قاعده ال ضرر ذکر شده و درباره قاعده ال حرج چنین تصریحی وجود ندارد ،اما با توجه به
شباهتهای فراوان در مفاد این دو قاعده ،احتمال دارد ایشان در خصوص قاعده نفی حرج نیز چنین نظریهای را معتقد باشند.
به نظر نگارنده اگر امام خمینی رحمۀ اهلل ،این نظریه را در قاعده نفی حرج نیز قائل باشند ،این نظریه از چند جهت قابل
مناقشه است؛ اوالً :در آیاتی که از آنها قاعده نفی حرج استفاده شده ،تصریح شده است که در دین ،یعنی مجموعه احکام و
تشریعات دین ،حرج نیست .بنابراین نمیتوان مفاد آن را به خصوص احکام حکومتی و سلطانی تقلیل داد و آن را شامل تمام
دستورات و احکام شرعی ندانست.
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ثانیاً :اراده نهی از عباراتی همچون «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» که ظهور در نفی دارند ،برخالف ظاهر و غیر قابل
قبول است .این عبارت در حقیقت اخبار است از نحوه تشریع احکام دین و نمیتوان بدون قرینه آن را بر نهی حمل کرد.
 -2-4نفی تشریع حکم حرجی
شیخ انصاری در بحث از مفاد «ال ضرر» و اینکه منظور از «ال» چیست ،معتقد است که منظور عدم تشریع حکم ضروری است؛
ال تشریع نکرده است .تطبیق این مبنا در قاعده ال حرج چنین میشود
یعنی شارع مقدس حکمی را که مستلزم ضرر باشد ،اص ً
که خداوند حکم حرجی وضع نکرده است ،یعنی شارع مقدس احکامی را که موجب شود افراد به سختی و تنگنا دچار شوند،
جعل نکرده است(انصاری ،1428 ،ج  ،2ص .)460
این نظریه در بین متأخرین مشهور شده و محققینی همچون میرزای نائینی(نائینی ،1417 ،ج  ،1ص  )257و آیۀ اهلل
خویی(خویی ،بی تا ،ج  ،1ص  )231نیز قائل به این نظریهاند.
در شرح دیدگاه شیخ انصاری گفته شده که منظور از نفی حکم ضرری و حرجی در قواعد ال ضرر و ال حرج ،در واقع نفی
حقیقی است .به عبارت دیگر ،ظاهر ادله نفی حرج و نفی ضرر این است که منظور از آنها رفع احکام حرجی و ضرری به نحو
حقیقت و در عالم تشریع است؛ به این معنی که وضعیت این ادله به درستی مانند حدیث رفع است؛ زیرا رفع در این دو مورد به
معنی اخبار نیست تا برای پرهیز از کذب ،مجاز یا ادعا الزم آید؛ بلکه به معنای افشاء است(خویی ،1381 ،ج  ،3ص  .)544آنگاه
با این بیان نتیجه میگیرند که در اینجا حکم ضرری و حرجی به نحو حقیقی نفی شده است(محقق داماد ،1406 ،ج  ،2ص
 .)93قائلین به این نظریه ،به طور معمول ،در مقام تصویر و اثبات این نظریه از عباراتی همچون «ما جعل علیکم فی الدین
من حرج» به یکی از سه وجه ذیل تمسک کردهاند:
 .1تقدیر گرفتن کلمه «حکم» .به این معنا که مقصود از عدم جعل حرج در دین ،عبارت است از :عدم جعل حکم حرجی یا
عدم جعل حکمی که منشاء حرج است.
به نظر نگارنده ،این وجه قابل پذیرش نیست؛ زیرا اوالً :مستلزم تقدیر گرفتن است درحالیکه اصل ،عدم تقدیر است ،مگر دلیل
خاصی بر آن داللت کند و در محل بحث چنین دلیلی وجود ندارد .ثانیاً :هیچگاه حکم متصف به حرج نمیشود؛ بلکه متصف به
«حرجی» میشود؛ درحالیکه در دلیل ،عنوان حرج آمده نه حرجی.
 . 2مقصود از حرج ،علت تولید آن ،یعنی حکم است .با این توضیح که رابطه بین حکم و حرج از باب سبب و مسبب تولیدی
است؛ زیرا حکم باعث ایجاد حرج میشود و در عرف ،استعمال مسبب تولیدی در سبب تولیدی ،استعمالی حقیقی به شمار می-
رود(صدر ،1418 ،صص  176و .)177
به نظر نگارنده ،این وجه نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا اوالً :استعمال مسبب در سبب استعمال مجازی است و ادعای حقیقی
بودن این استعمال بدون دلیل است .ثانیاً :استعمال مجازی نیاز به دلیل و قرینه دارد و در محل بحث چنین قرینهای وجود
ندارد.
نگارنده معتقد است ،اصل این نظریه قابل پذیرش است؛ اما با هیچ یک از این وجوه نمیتوان این نظریه را تبیین کرد .آنچه در
دفاع از این نظریه می توان گفت این است که وقتی شارع در مقام تشریع ،به تبیین مواضع خود پرداخته و وظیفه مکلفین را
بیان میکند و میگوید« :ما جعل علیکم فی الدین من حرج»  ،مقصودش نفی حرج و سختی در تشریعات و احکامش می-
باشد و هر حکمی که برای مکلفین مشقتآور و سخت باشد ،از دایره تشریعات او خارج است.
تفاوت این دیدگاه با نظریات سابق این است که نه نیاز به تقدیر کلمه حکم است و نه عنوان حرج در حکم استعمال شده است؛
بلکه حرج در معنای خود به کار رفته ،لکن موضع شارع بما هو شارع که در مقام تشریع و تبیین احکام و وظایف مکلفین است،
اقتضا میکند که مقصود او از نفی حرج ،نفی تشریع احکامی باشد که مستلزم حرج و سختی بر مکلفین هستند.
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 -2-5امتنانی بودن قاعده نفی عسر و حرج
یکی از ویژگی های عناوین و احکام ثانویه به خصوص قاعده نفی عسر و حرج ،امتنان و ارفاق بر امت پیامبر اسالم (صلّی اهلل
علیه و آله و سلّم) است .به این معنا که خداوند بر پیامبر اسالم (صلّی اهلل علیه و آله و سلّم) و امت آن حضرت لطف کرده و
تکالیف اولیهای که انجام آنها برای مکلف ،مشقتآور و طاقتفرسا باشد ،از باب امتنان و آسانگیری بر آنان برداشته است.
نگاهی دگربار به ادله نفی عسر و حرج ،به روشنی انسان را به امتنانی بودن این قاعده رهنمون میکند .بر طبق برخی از آیات
قرآن کریم(بقره ((286:)2در شرایع گذشته تکالیف شاق و سخت تشریع شده بود ،اما چنین تکالیفی از امت پیامبر آخرالزمان،
هم نسبت به احکام اولیه(مائده ( :6:)5مجادله ( 3 :)58و 4؛ بقره ( )178:)2و هم نسبت به احکام ثانویه(بجنوردی ،1419 ،ج ،1
ص 253؛ عراقی ،1418 ،ص  )148برداشته شده است .نسبت به معنا و معیار امتنان در قواعد ثانوی و از جمله قاعده نفی عسر
و حرج ،دو احتمال وجود دارد:
 .1اصلها و قاعده های امتنانی ،امتنان برای هریک از افراد مکلفین است؛ به این معنا که این قواعد برای فرد فرد امت امتنانی
بوده و به تعداد افراد مکلفان منحل میشود .بنابراین قاعدههایی مثل ال حرج برای هر فرد از مکلفان امتنان جداگانهای تلقی
میگردد.
 . 2قواعد امتنانی ،امتنان بر امتند؛ به این معنا که امت اسالمی به مثابه یک شخصیت یکپارچهی به هم پیوسته لحاظ شده و
قاعده ای مثل ال حرج امتنانی برای این کل به هم پیوسته شمرده میشود .بر طبق این تفسیر ،قواعد امتنانی به تعداد افراد
مکلفان منحل نمیشود؛ بلکه یک امتنان کلی برای همه امت لحاظ میگردند .بنابراین لحاظ اموری همچون ضرر و حرج برای
مجموعه مکلفان مورد بررسی قرار میگیرند(انصاری ،1428 ،ج  ،2ص .)87
به نظر میرسد امتنان در نفی عسر و حرج را باید در دو ساحت مورد توجه قرار داد .با توجه به آیاتی که در باب ادله و
مستندات قاعده بیان خواهد شد ،جعل احکام در عرصه احکام اولیه ،امتنان و سهولت بر جمیع امت اسالمی است؛ به این معنا
که خداوند در تشریع احکام اولیه ،اصل سهولت و آسانگیری را مد نظر داشته و شریعت را بر پایه شریعت سهله و سمحه قرار
داده است .اما امتنان در خصوص قاعده نفی عسر و حرج ،رفع حرج شخصی و از تکتک افراد مکلفین است؛ به این معنا که اگر
همین تکالیفی که در مرحله جعل اولیه براساس سهولت بوده است برای برخی افراد به دالیل شخصی یا تحمیل شرایط زمانی و
مکانی دشوار گردد ،با امتنان شارع برداشته میشود(هدایتنیا ،1392 ،صص 119ـ.)127
 -3قلمرو قاعده نفی عسر و حرج
در گذشته بیان شد که مفاد ،ماهیت و قلمرو قاعده نفی عسر و حرج ،تأثیر بسزایی در تعارض فقه و قانون در تطبیق این قاعده
دارند .در این بین ،مهمترین اسباب تعارض فقه و قانون را میتوان در اختالف نظر فقها و حقوقدانان در قلمرو این قاعده
جستجو کرد؛ زیرا تفاوت مبانی و آراء فقها در قلمرو قاعده ال حرج و همچنین تفاوت دیدگاه حقوقدانان با یکدیگر و با فقها
باعث می شود که این قاعده را بر مصادیق مختلفی که در قانون ذکر شده تطبیق کنند و یا به علت اختالف نظر در این مبانی،
قاعده ال حرج را در آن مصادیق جاری ندانند.
 -3-1شخصی یا نوعی بودن عسر و حرج
نسبت به قلمرو قاعده نفی عسر و حرج ،این سؤال مطرح شده که آیا حرجی که طبق قاعده منفی است ،حرج شخصی است یا
نوعی؟ به نظر نگارنده قبل از ورود به این بحث ،الزم است که بین دو مقام تفاوت گذاشته شود:
 .1مقام تشریع و جعل احکام الهی :بر طبق ادله ای که در گذشته بیان شد ،بدون شک ،خداوند در مقام جعل احکام ،دستورات
و قوانینی را که برای نوع مردم ،مشقتآور است جعل نکرده است و در حقیقت ،نفی چنین حرجی ،حکمت تشریع تلقی می-
بودن
نوعی
حرجی،
احکام
جعل
عدم
مالک
مقام،
این
در
شود.
آنهاست .به این معنا که خداوند احکامی را که بر نوع مردم مشقتآور است و از انجام آنها به سختی و حرج شدید گرفتار
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میشوند جعل نکرده است .ادلهای که در آنها قصر نماز مسافر ،برداشته شدن روزه او ،برخی خیارات مربوط به معامالت،
اصالت صحت ،عفو دایه طفل از تطهیر لباس خود ،تشریع تقیه و ...بیان شده ،مربوط به این مقام میباشند .خداوند در مقام
جعل احکام اولیه ،اوضاع و احوال انسانهای متعارف و متوسط که اکثر انسانها را تشکیل میدهند ،لحاظ کرده و براساس
توانایی و طاقت آنان ،احکام شرعی را جعل کرده است(مراغی ،1378 ،ج  ،1صص 294ـ.)299
 . 2مقام امتثال مکلفین :تکالیفی که جعل شده و برای نوع مردم ،حرجآور نیست ممکن است انجام آنها به سبب برخی عوامل،
برای برخی افراد ،سخت و مشقتآور باشد که در این صورت با قاعده نفی عسر و حرج ،چنین احکامی برداشته میشود.
در مقام امتثال ،اگر معیار قاعده نفی حرج ،حرج نوعی باشد؛ یعنی همینکه نوع مردم از حکمی دچار مشکل شدید شدند ،حکم
از همه برداشته می شود ،حتی نسبت به کسی که دچار حرج نشده است؛ و در مقابل اگر کسی در مورد انجام تکلیفی دچار
سختی شد تا این حکم برای عموم مردم مشکلساز نشده و جنبه عمومی پیدا نکرده ،از آن شخص نیز برداشته نمیشود .اما اگر
معیار رفع تکلیف در این قاعده ،حرج شخصی باشد ،مالک ثبوت و رفع تکلیف ،وضعیت هر شخص بطور جداگانه است .گرچه
برخی از گذشتگان حرج را نوعی دانستهاند ،ولی مشهور فقهای متأخر ،حرج را شخصی میدانند(آشتیانی ،1425 ،ص  147و
249؛ بجنوردی ،1419 ،ج  ،1ص 237؛ حکیم ،بی تا ،صص  190و  .)191قائلین به نوعی بودن حرج ،به برخی آیات استناد
کردهاند که در آنها حکم حرجی بهطور کلی برداشته شده و مشروط به تحقق عسر و حرج برای تکتک اشخاص نشده است.
به عنوان مثال ،خداوند حکم وجوب روزه را از مریض و مسافر برداشته و علت رفع حکم را ،عدم جعل احکام حرجی از سوی
خداوند دانسته است(بقره ( . )115:)2بنابراین ،هرچند برای مریض و مسافری ،روزه گرفتن حرج نداشته باشد؛ اما حکم وجوب
آن برداشته شده است.
اشکال به این استدالل با توجه به نکتهای که در ابتدای این مبحث بیان شد ،روشن میشود .با این توضیح که باید در بین عـدم
عسر و حرج در مقام تشریع با عدم عسر و حرج در مقام امتثال فرق گذاشت؛ چرا که معیار عـدم حـرج در مقابـل جعـل ،نـوعی
بودن و در مقام امت ثال ،شخصی بودن حرج است و چنین آیاتی درصدد بیان این نکته هسـتند کـه خداونـد در مقـام تشـریع و
جعل احکام ،بنای بر سخت گیری و جعل احکام حرجی نداشته و از آنجا که روزه گرفتن در اغلـب مـوارد و نوعـاً بـرای مسـافر،
سخت و مشکل است ،حکم آن را بطور کلی از همه مکلفین برداشته است؛ چه برای تکتک افراد مستلزم حرج باشد یـا نباشـد.
بنابراین عبارت «یرید اهلل بکم الیسر و ال یرید بکم العسر» علت نیست؛ بلکه حکمت است برای عدم عسر و حرج در مقابـل
جعل و تشریع(آشتیانی ،1425 ،ص  . )251روشن است که رفع حکم اولیه (وجوب روزه) در خصوص بیمـاری و مـرض ،از بـاب
قاعده نفی حرج و مربوط به مقام امتثال است و در نتیجه در صورتی رفع میشود که حرج شخصی وجود داشته باشد .بنـابراین
وجود حرج نوعی برای رفع تکلیف از مریضی که بالفعل دارای حرج نیست ،کافی نخواهد بود.
به نظر نگارنده ،باید بین مقام تشریع احکام و مقام امتثال تفاوت گذاشت .مالک در مقام جعل و تشریع احکام شرعی ،رفع حرج
نوعی و ایجاد تسهیل نوعی است و این مقام از محل بحث ما یعنی قاعده نفی حرج خارج است .در مقابل مالک در مقام امتثال
مکلفین که موضوع قاعده نفی حرج است ،نفی حرج و مشقت شخصی است .برای شخصی بودن نفی حرج به چند دلیل میتوان
استناد کرد:
 . 1شکی نیست که قاعده نفی عسر و حرج از قواعد امتنانی است و با توجه به ضمیر «كم» در آیه «ما جعل علیکم فی الدین
من حرج»  ،این امتنان یا به داللت مطابقی و یا با أخذ به مالک احکام ،شامل اشخاص مکلفین میشود .بنابراین اگر در فرضی
که حرج ،فقط شخصی باشد نه نوعی ،قائل به عدم جریان این قاعده باشیم ،با عمومیت آن منافات دارد(فاضل لنکرانی،1425 ،
ص  .)146پس باید این قاعده را در حق هریک از اشخاص مکلفین جاری دانست.
 . 2مناسبت حکم و موضوع با نوعی بودن عسر و حرج منافات دارد .با این توضیح که بدون شک ،مالک قاعده نفی عسر و حرج،
برداشتن احکام سخت و مشقت آور است .با وجود چنین مالک و معیاری ،چندان موجه نیست که تکلیفی که بر من سخت
نیست برداشته شود ،هرچند برای نوع مردم حرجی باشد و یا با مشقتآور بودن تکلیفی برای من ،به علت نوعی نبودن مشقت،
همچنان بر عهده من باقی بماند(آشتیانی ،1425 ،ص .)250
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 .3مقصود از عناوینی که در شریعت ذکر شدهاند ،مثل عنوان ضرر و استطاعت ،ظهور در عنوانهای شخصی دارند نه نوعی؛ زیرا
خطابات شرعیه به تک تک افراد مکلفین منحل شده و تکالیف شرعیه به اشخاص مکلفین تعلق میگیرد ،حال اگر معیار رفع
تکلی ف ،حرج نوعی باشد ،اختالف در متعلق تکلیف رخ داده و صحیح نیست .به تعبیر دیگر رفع حکم شرعی به همان کیفیتی
است که تعلق حکم شرعی بدان گونه است .با توجه به اینکه تعلق حکم شرعی به شخص مکلفین تعلق میگیرد ،رفع آن هم
مربوط به شخص مکلف است.
 .4با دقت در روایات گذشت ه که به عنوان مبانی و مستندات قاعده نفی عسر و حرج قلمداد شده و در مقام تطبیق این قاعده بر
موردی خاص هستند ،روشن میشود که حرج مورد سؤال که به استناد «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» نفی شده
است ،از حرجهای شخصی میباشد؛ مثل رفع حکم وضو و تجویز تیمم بر جبیره ،نفی حکم جهاد از پیران و بیماران و. ...
البته برای تشخیص مصداق حرج باید توجه داشت که با قاعده نفی عسر و حرج ،تکالیفی را که سـختی ضـعیفی دارنـد و عادتـاً
چنین سختیهایی در راستای امتثال احکام الهی ،تحمل میشوند ،برداشت .بنابراین ،ضابطه در قاعده نفی حرج ،مطلق مشـقت
و عسری که در اکثر تکالیف موجود است ،نمیباشد؛ بلکه مشقت شدیدی که بهطور معمول در مانند آن فعل تحمل نمـیشـود،
مورد نظر است .بر همین اساس که فقها در مقام تطبیق این قاعده و نفی احکام حرجی ،تعابیری همچون حرج شدید(نجفی ،بی
تا ،ج  ،5صص  113و  )114یا حرج فاحش(حلّی ،1412 ،ج  ،3ص  )28را به کار بردهاند .برخی از حقوقدانان نیز به این نکتـه
توجه داشته اند که در تشخیص عسر و حرج هر دو جنبه شخصی و نوعی باید مد نظر قرار گیرد؛ مثالً در طالق به موجب عسر و
حرج ،لحاظ جهت شخصی آن ،از این نظر است که در هر ادعایی ،وضع خاص زن و شوهر و شرایط زندگی زناشویی آنان در نظر
گرفته می شود؛ و لحاظ جهت نوعی آن ،از این نظر که زوجه ،انسانی متعارف است و طاقت او مورد نظر قرار میگیـرد .بنـابراین،
زندگی در صورتی حرجی محسوب میشود که در نظر عرف هم ادامه زندگی طاقتفرسا و مشقتبار باشد ،و الّا انسان نازک دلـی
که به اندک نامالیمتی کاسه صبرش لبریز میشود ،نمیتواند به بهانههای نامتعارف از شوهرش درخواست طـالق کنـد .در نتیجـه
باید در جریان این قاعده ،عسر و حرج انسانی متعارف در آن شرایط خاص مدّ نظر قرار گیرد(کاتوزیان ،1395 ،ج  ،1صص 343
و .)344
 -3-2رفع حکم حرجی ،رخصت است یا عزیمت
سؤال دیگری که نسبت به مفاد قاعده نفی عسر و حرج مطرح است ،رخصت یا عزیمت بودن این قاعده است .با این توضیح که
احکام و قوانینی که در شریعت جعل شدهاند ،بر دو قسم میباشند:
 .1احکام ترخیصی :این احکام ،قوانینی هستند که در قلمرو اختیار انسان بوده و مکلف مخیر است از حقوقی که این قوانین
برای او ایجاد شده ،بهره ببرد یا به اختیار خود از آن منصرف شود .هدف جعل چنین قوانینی ،ایجاد الزام و محدودیت نیست؛
بلکه بیشتر برای ایجاد توسعه ،تسهیل و رعایت حال فرد و جامعه میباشد .به این قوانین ،در اصطالح ،احکام ترخیصی یا
رخصت میگویند.
 . 2احکام الزامی :این احکام قوانینی هستند که اراده الزامی شارع به تحقق آنها تعلق گرفته و در همه حال باید رعایت شده و
تحت هیچ شرایط و به هیچ دلیلی نمیتوان از آنها تخطی کرد .به این قوانین در اصطالح حقوقی ،قوانین امری(امامی،1366 ،
ج  ،4صص  119و  )120و در فقه ،به عنوان عزیمت یاد میشود(سبزواری ،1413 ،ج  ،12ص .)221
اگر مدلول قاعده نفی عسر و حرج ،عزیمت باشد ،در صورتی که مکلف ،عباداتی را که به سبب حرجی بودن ،از عهده او برداشته
شده ،انجام دهد ،باطل خواهند بود و اگر مدلول قاعده ،رخصت باشد ،چنین عباداتی صحیح خواهد بود .به عنوان مثال ،اگر
ن نفی حرج،
شخصی به علت حرجی بودن وضو ،موظف به انجام تیمم باشد ،ولی با تحمل حرج ،وضو بگیرد ،بنابر عزیمت بود ِ
وضویش باطل است و بنابر رخصت بودن آن ،وضویش صحیح خواهد بود.
در این مسأله دو نظریه اساسی وجود دارد:
 -3-2-1عزیمت بودن قاعده نفی حرج
برخی از فقها رفع حکم حرجی را از باب عزیمت دانسته(نجفی ،بی تا ،ج  ،17ص 150؛ خمینی ،1376 ،ج  ،2ص 101؛ یزدی،
 ،1419ص 247؛ مکارم شیرازی ،1411 ،ج  ،1ص  )205و معموالً برای اثبات این نظریه به دو دلیل تمسک شده است:
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الف .استلزام اجتماع نقیضین در فرض رخصت بودن این قاعده .با این توضیح که شارع مقدس مثالً در باب وضوی حرجی گفته
است که واجد آب ،باید وضو بگیرد و فاقد آب که تهیه آن برایش حرجی است ،تیمم کند .این تفصیل ،ظهور در این دارد که در
واقع ،واجب و تکلیف الزامی ،یکی از آن دو کار است .حال اگر گفته شود :در صورت حرج ،مکلف رخصت دارد و هم میتواند
وضو بگیرد و هم میتواند تیمم کند ،الزمه اش این است که هم واجد آب و هم فاقد آب به حساب آید و این اجتماع نقیضین
است.
ب .ادله قاعده نفی حرج ،بر ادله احکام اولیه ،حکومت دارند .معنای حکومت ادله نفی حرج این است که تکالیف حرجی از
عرصه تشریع و جعل خارج شده ،فرد حرجی از شمول عموم ادله عبادات خارج است .به عبارت دیگر ،حکومت این ادله ،کاشف
از این است که حکم حرجی ،فاقد مالک ،رجحان و طلب است و در نتیجه ،انجام دادن عبادتی که در آن ،مالک و طلب وجود
ندارد ،باطل اس ت و اگر به قصد عبادت انجام شود ،تشریع حساب شده و در حرمت آن تردیدی نیست(نائینی ،1417 ،ج  ،2ص
.)77
به نظر نگارنده ،هر دو دلیل این نظریه قابل مناقشه است.
در پاسخ دلیل اول میتوان گفت که اجتماع نقیضین در صورتی پیش میآید که وجوب وضو و تیمم برای مکلف به نحو واجب
تعیینی باشد؛ اما اگر وجوب آندو به نحو تخییری باشد ،اجتماع نقیضین الزم نمیآید .با این توضیح که اگر گفته شود که بر
مکلف الزم است که هم وضو و هم تیمم کند ،الزمه اش این است که هم واجد آب و هم فاقد آب به حساب آید ،درحالیکه بنابر
رخصت بودن قاعده نفی عسر و حرج ،مکلف مخیر است که وضو بگیرد یا تیمم کند؛ از اینرو محذوری ندارد .به تعبیر دیگر،
وجدان آب ،موضوع وجوب تعیینی وضو است و فقدان آب ،موضوع وجوب تعیینی تیمم است و در محل بحث ،اگر دلیل خاصی
همچون اجماع تعبدی بر عدم ترخیص داشته باشیم ،که مثالً تخییری بین انجام وضو و تیمم وجود ندارد ،باید به آن دلیل
عمل کرد(نراقی ،1417 ،ج  ،3ص  .)492با این نکته روشن میشود مواردی از رفع حکم حرجی به نحو الزامی که قائلین به این
قول برای عزیمت بودن مفاد این قاعده به آنها استشهاد کردهاند(خمینی ،1376 ،ج  ،2صص 102ـ ،)106در حقیقت ادلهای
هستند بر عزیمت بودن رفع حکم در آن مورد خاص نه در تمام موارد نفی حرج.
در پاسخ دلیل دوم گفته می شود که در گذشته بیان شد که قاعده نفی عسر و حرج از قواعد امتنانی است .ویژگی امتنان و
منت گذاری در جایی معنا دارد که انجام عملی ،مطلوب و محبوب موالست ،ولی از باب تسهیل ،توسعه و رعایت حال فرد ،حکم
الزامی را از آن عمل برمیدارد .بنابراین اگر مولی هیچ رغبتی برای انجام آن عمل از سوی عبد نداشته باشد ،معنا ندارد که گفته
شود آن عمل از باب امتنان از عهده آن عبد برداشته است .به تعبیر دیگر ،از مفاد قاعده نفی عسر و حرج ،دو چیز استفاده می-
شود:
یک .رفع وجوب و الزام؛ دو .بقاء مالک و محبوبیت عمل؛ زیرا اگر مالک و رجحان عمل از بین برود و مولی هیچ رغبتی به
انجام آن نداشته باشد ،امتنانی بودن آن معنا ندارد .بنابراین بر طبق فهم عرفی ،رفع یک حکم الزامی در صورتی امتنانی به
شمار می آید که مالک و محبت مولی به آن حکم وجود دارد ،ولی از باب آسانگیری و رعایت حال مکلف ،آن حکم را برمی-
دارد ،نه اینکه اصالً هیچ رغبتی به انجام آن ندارد .در نتیجه ،اقتضای امتنانی بودن این قاعده ،ترخیصی بودن آن است ،نه
الزامی و عزیمت بودن آن .بنابراین اگر مکلف د ر عین حالی که آن عمل برای او سخت و مشقتآور است ،به جهت مالک و
محبوبیت مولی آن را انجام دهد ،عملش صحیح بوده و تشریع حرام نخواهد بود .به تعبیر دیگر ،هرچند قبول داریم که وجوب،
امری بسیط است و مرکب از طلب و عدم جواز ترک نیست ،اما فهم عرفی از امتنانی بودن قاعده نفی حرج ،حکم میکند که
حکومت ادله ال حرج بر ادله اولیه ،مالک و مقتضی عبادت را ملغی نمیکند تا آنکه انجام دادن تکلیف حرجی ،تشریع و حرام
باشد؛ بلکه حکومت ال حرج فقط وجوب و الزام حکم اولیه را مرتفع میکند و امتنانی بودن آن داللت دارد بر اینکه مالک و
محبوبیت عمل ،همچنان به قوت خود باقی است و شخص میتواند با قصد مالک ،عبادت را به نیت تقرب به خداوند بهجا آورد.
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 -3-2-2رخصت بودن قاعده نفی حرج
برخی از محققین ،مفاد قاعده نفی عسر و حرج را از مصادیق احکام ترخیصی دانستهاند و در نتیجه ،قائل به عبادات حرجی
هستند(یزدی ،1419 ،ج  ،2ص  171و ج  ،4ص 525؛ همدانی ،1416 ،ج  ،6صص  150و 151؛ طباطبایی حکیم ،1419 ،ج
 ،10ص 356؛ محقق داماد ،1401 ،ج  ،1ص .)426
به نظر نگارنده ،باید مسأله رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده نفی عسر و حرج را نسبت به معامالت و عبادات بطور جداگانه
بررسی کرد:
 .1معامالت :قاعده عسر و حرج نسبت به انجام معامله ای که التزام و پایبندی به آن ،موجب حرج و مشقت شدید است ،از باب
رخصت است؛ زیرا مفاد این قاعده ،نوعی ترخیص برای شخصی است که واجد این عنوان است .در مباحث آینده ذکر خواهد شد
که بسیاری از فقها قاعده نفی حرج را برای برداشته شدن حکم وضعی در صورت حرج پذیرفتهاند .به عنوان نمونه ،صاحب
جواهر در بحث اجیری که متعهد به حفر چاه شده ،اما به دلیل صعوبت و سختی زمین ،دچار عسر و حرج گردیده ،با استناد به
قاعده نفی عسر و حرج ،حکم حرجی را مرفوع و به رفع الزام اجیر از ادامه حفر چاه حکم نموده است(نجفی ،بی تا ،ج  ،27ص -
 . )291البته برخی فقها همچون شیخ طوسی در مورد شخصی که برای حفر چاهی اجیر شده است و در حین حفر چاه با
سنگی مواجه می شود ،در صورتی که امکان حفر یا حتی نقب زدن و دور زدن سنگ باشد ،به الزام اجیر به انجام تعهد حکم
کرده است ،هرچند انجام آن برای اجیر مشقتآور باشد(طوسی ،1378 ،ج  ،3ص  .)237عالمه حلّی در نقد دیدگاه شیخ
طوسی ،الزام اجیر در فرض حرج و مشقت را نپذیرفته است(حلّی ،1420 ،ج  ،3ص  .)90معنای ترخیص در معامالت این است
که وی بتواند به استناد به این رخصت شرعی و قانونی از حق خود استفاده کرده ،ضیق و حرجی را که با آن مواجه است ،از
دوش خود بردارد .الزمه چنین ارفاق و ترخیصی این است که اگر او از این ارفاق شارع و حق خود صرف نظر کند و بخواهد
چنین ضیق و حرجی را تحمل کند ،مانعی وجود ندارد .به عبارت دیگر ،این قاعده لزوم تحمل حرج را از سوی شخص مرتفع
میکند؛ اما به این معنی نیست که او با قصد تحمل حرج نتواند از اعمال آن خودداری کند.
 . 2عبادات :قاعده نفی عسر و حرج در عبادات ،از باب رخصت است ،مگر اینکه انجام عبادت حرجی مستلزم ضرر باشد که در
این صورت از باب عزیمت بوده و نمیتوان آن را ایتان کرد .با توجه به اشکاالتی که بر نظریه عزیمت بیان شد ،استدالل بر این
نظریه روشن میشود ،اما بهطور خالصه به ادله این نظریه اشاره میشود:
اوالً :قاعده نفی عسر و حرج از قواعد امتنانی است .در گذشته در تبیین معنای امتنان گفته شد که الزمه امتنانی بودن یک
حکم ،وجود مالک و بقای رغبت مولی به انجام آن است .بنابراین اگر شارع حکمی را بردارد درحالیکه هیچ میل و رغبتی به
انجام آن نداشته باشد ،چنین رفعی از باب امتنان نخواهد بود؛ بلکه به دلیل از بین رفتن مصلحت و مالک آن حکم با منقضی
شدن زمان آن خواهد بود؛ مثل باب نسخ .بنابراین با ت وجه به اینکه در قواعد امتنانی ،مولی همچنان برای انجام عمل ،میل و
رغبت دارد ،اگر مکلف ،عمل را به قصد همین مالک واقعی و تحصیل رضایت مولی انجام دهد ،برای صحت عمل کافی است .به
تعبیر دیگر ،امتنانی بودنِ رفع یک حکم در جایی معنا دارد که مالک و طلب مولی به آن حکم وجود دارد ،ولی از باب تسهیل،
توسعه و رعایت حال فرد ،آن حکم را برمیدارد ،نه اینکه اصالً هیچ رغبتی به انجام آن ندارد .بنابراین ،اقتضای امتنانی بودن این
قاعده ،ترخیصی بودن آن است نه الزامی و عزیمت بودن آن.
ثانیاً :مالک قاعده نفی عسر و حرج ،امتنان بر مکلفین است .بنابراین اگر عبادتهایی که مکلف با حرج و سختی انجام داده،
صحیح نباشد و نیاز به اعاده و قضاء داشته باشد ،حرج و مشقت مضاعفی را بر مکلف ،تحمیل میکند و این با امتنانی بودن این
قاعده منافات دارد .البته اگر انجام عبادت حرجی ،مستلزم ضرر و آسیب جدی به بدن شود ،از باب حرمت اضرار به نفس ،حرام
و باطل خواهد بود؛ زیرا در علم اصول ثابت شده است که نهی در عبادات مقتضی فساد آنهاست(نائینی ،1368 ،ج  ،1ص
394؛ صدر ،1418 ،ج  ،3ص .)107
به نظر نگارنده ،عاملی که باعث شده برخی محققین ،نفی حرج را از باب عزیمت بدانند ،قیاس این قاعده به قاعده ال ضرر است.
درحالی که قیاس قاعده ال حرج به قاعده ال ضرر در این جهت ،صحیح نیست؛ زیرا در باب ال ضرر ،عملی که مشتمل بر ضرر
است و موجب آسیب رسیدن به بدن میشود ـ با صرفنظر از قاعده ال ضررـ به دلیل بسیاری از آیات و روایات انجام آن از نظر
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شرعی ،حرام و مبعَّد از موالست(بقره (195:)2؛ نساء ( . )29:)4و هنگامی که این حکم ضرری با قاعده ال ضرر ،برداشته شد،
دیگر قابلیت عمل و قصد قربت را ندارد؛ زیرا با سایر ادله شرعی ،حرمت آن ثابت است .اما در باب نفی حرج ،انجام عمل
حرجی ،حرام نیست و صالحیت تقرب به خداون د را دارد و مالک و مصلحت آن پایدار است .بنابراین اگر چنین عملی با قصد
قربت انجام شود ،مانعی از صحت آن وجود ندارد.
 -3-3رفع حرج واقعی یا حرج معلوم
یکی از سؤاالتی که در رابطه با قلمرو قاعده نفی عسر و حرج مطرح است ،این است که آیا این قاعده حرج واقعی را نفی میکند
یا خصوص حرجی را که مکلف به حرجی بودن آن علم دارد؟ به تعبیر دیگر ،آیا علم به برداشته شدن تکالیف حرجی در
شریعت اسالم ،در برداشته شدن حکم حرجی از عهده مکلف تأثیر دارد یا حکم حرجی از عهده مکلف برداشته میشود ،چه
مکلف به آن عالم باشد و چه جاهل؟ به عنوان م ثال :اگر برای شخصی وضو گرفتن موجب حرج و مشقت است و او به علت
جهل به برداشته شدن وضوی حرجی ،و یا به سبب اقامه شدن دلیلی خاص ،وضو بگیرد ،سپس متوجه شود که وضوی او
حرجی بوده است ،آیا به موجب قاعده نفی عسر و حرج در اینگونه موارد این وضو نفی میشود و شخص باید آن را اعاده کند یا
خیر؟
برخی معتقدند که قاعده نفی عسر و حرج ،حرج واقعی را برنمیدارد؛ بلکه مقید به این است که مکلف به برداشته شدن احکام
حرجی در شریعت ،عالم باشد؛ زیرا اوالً در مواردی که شخص به علت جهل به رفع حکم ،آن را انجام میدهد ،در واقع حکم
شرعی سبب ابتالی او به حرج نبوده تا با قاعده نفی عسر و حرج نفی شود؛ بلکه علت آن در واقع جهل مکلف بوده است و فرض
این است که مکلف در صورت فقدان حکم حرجی نیز در حرج قرار میگرفت و به عبارت دیگر ،وجود و عدم حکم شرعی در این
فرض تأثیری در اقدام مکلف به حرج ندارد تا رفع آن الزم آید .ثانیاً :اینگونه موارد ،نفی حکم شرعی ،خود موجب مشقت و
حرج شخص مکلف است؛ زیرا او باید به اعاده عمل انجام شده مبادرت کند و این امر با مفاد قاعده نفی عسر و حرج که برای
امتنان و گشایش بر مردم تشریع شده است ،مغایرت و منافات دارد(محقق داماد ،1406 ،ج  ،2صص  95و .)96
به نظر نگارنده ،قاعده نفی عسر و حرج ،حرج واقعی را برمیدارد و علم یا جهل مکلف در رفع حکم حرجی تأثیری ندارد؛ زیرا
اوالً :در علم اصول ثابت شده که احکام شرعی ،مشترک بین عالم و جاهلند(انصاری ،1417 ،ج  ،1ص 113؛ مظفر ،1378 ،ص -
 .)392بنابراین حکم حرجی از عهده مکلف برداشته می شود ،حتی اگر مکلف به رفع چنین حکمی علم نداشته و آن را انجام
داده باشد.
ثانیاً :آنچه در جریان قاعده ال حرج و رفع حکم حرجی ،موضوعیت دارد ،تحقق حرج است و سبب تحقق حرج ،لزوم و وجوبی
است که از ناحیه حکم شرعی ایجاد شده است .بنابراین نمیتوان گفت علت حرج ،جهل مکلف بوده است .همچنین ادعای
اینکه مکلف حتی در صورت فقدان حکم حرجی نیز در حرج قرار میگرفت ،ادعای درستی نیست؛ زیرا مکلف به گمان اینکه
این حکم ،حکم شرعی و وظیفه اوست آن را انجام می دهد هرچند برای او حرج و مشقت داشته باشد؛ از اینرو اگر آن را حکم
الهی نمیدانست ،هیچگاه خود را ملزم به انجام آن نمیکرد تا در حرج بیافتد.
ثالثاً :با توجه به مبنای مختار در مسأله قبل که رفع حکم حرجی از باب رخصت است نه عزیمت ،روشن است که اگر مکلف
عمل حرجی را انجام دهد و پس از آن علم پیدا کند که چنین حکمی از عهده او رفع شده ،لزومی به اعاده و قضای آن عمل
نیست؛ بلکه همان عمل برای او کافی است؛ بلکه میتوان گفت که در فرض جهل به رفع حکم حرجی ،حصول قصد قربت
راحتتر از جایی است که علم به رفع آن دارد و در عین حال می خواهد آن را انجام دهد .بنابراین اگر این مبنا را بپذیریم که
حرج واقعی از عهده مکلف برداشته می شود ،هیچ منافاتی با امتنانی بودن این قاعده نخواهد داشت؛ زیرا بر طبق مبنای رخصت،
نیازی به اعاده یا قضای عمل نخواهد بود.
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 -3-4شمول قاعده نفی عسر و حرج نسبت به احکام عدمی
شکی نیست که قاعده نفی عسر و حرج ،احکامی را که از وجود آنها ،حرج و مشقت شدید ،بر مکلفین ایجاد میشود ،برمی-
دارد .به عنوان مثال ،وجوب وضو گرفتن در هوای بسیار سرد که موجب بیماری یا طوالنی شدن بیماری است با استناد به این
قاعده برداشته میشود(حلّی ،1408 ،ج  ،1ص 39؛ نجفی ،بی تا ،ج  ،5صص  113و  .)114اما نسبت به شمول این قاعده برای
احکام عدمی ،یعنی احکامی که از عدم تشریع آنها ،برای مکلفین ،حرج شدید ایجاد میشود ،اختالف نظر وجود دارد .به عنوان
مثال در زندگی زناشویی ،برخی شرایط مثل بداخالقی و سوء معاشرت زوج ،باعث میشود که زوجه در حرج و مشقت شدید
واقع شود ،حال ا گر در این شرایط ،از نگاه فقهی ،برای غیر زوج حق طالق نباشد ،از یک حکم عدمی یعنی عدم طالق برای غیر
زوج ،حرج و مشقت شدید برای زوجه حاصل میشود.
نسبت به شمول قاعده نفی عسر و حرج برای احکام عدمی دو نظریه وجود دارد:
 .1عدم شمول قاعده ،برای احکام عدمی
برخی فقها معتقدند :قواعدی همچون قاعده ال ضرر و قاعده نفی عسر و حرج فقط شامل احکام وجودی است و با این قاعده
نمی توان احکام عدمی را نفی کرد .برای این نظریه به چند دلیل تمسک شده است که برخی از آنها ناظر به عدم قابلیت قاعده
نفی حرج برای شمول احکام عدمی است و برخی دیگر ناظر به وجود مانع برای این شمول میباشد.
دلیل اوّل
مفاد قاعده نفی عسر و حرج قابلیت شمول احکام عدمی را ندارد؛ زیرا این قاعده در صورتی نفی احکامی است که مستلزم حرج
و مشقت می باشند؛ اما عدم حکم ،یک حکم شرعی نیست تا در فرض استلزام با حرج ،با استناد به این قاعده ،مرتفع شود .به
تعبیر دیگر ،دلیل ال حرج ناظر به احکام مجعول در شرع است و عدم الحکم ،خود از احکام مجعول نیست تا مشمول دلیل ال
حرج شود(نائینی ،1373 ،ج  ،1ص .)294
اشکال
به نظر نگارنده ،این دلیل قابل پذیرش نیست؛ زیرا اوالً :آیات و روایاتی که درصدد نفی حکم حرجی هستند در حقیقت در مقام
بیان دیدگاه و موقف شریعت در قبال حرج و مشقتی است که ممکن است به دین یا شریعت نسبت داده شود و لسانشان به
گونهای است که حرج بهطور مطلق از دین و شریعت نفی شده است چه این حرج از احکام وجودی حاصل شود و چه از فقدان
یک حکم در شریعت .وقتی شارع با عبارات مختلفی همچون« ،ما جعل علیکم فی الدین من حرج»؛ «ما یرید اهلل لیجعل
علیکم من حرج»؛ « یرید اهلل بکم الیسر و ال یرید بکم العسر»؛ «فان احب دینکم الی اهلل الحنفیۀ السمحۀ السهلۀ»؛
«ان الدین لیس بمضیق»؛ «الدین اوسع من ذلک» و ...میخواهد از عدم حرج ،سختی و مشقت در دین خبر دهد ،در
حقیقت به دنبال بیان موقف ،جایگاه و دیدگاه شرع در قبال نفی احکام حرجی است .به تعبیر دیگر از این عبارات استفاده می-
شود که شارع در مقام تشریع احکام ،هیچگاه موضع و دیدگاهی را اتخاذ نمیکند که به سبب آن بر مکلفین ،سختی و مشقت
وارد شود و هرجا که بر اثر عوارض خارجی ،وجود یک حکم و قانون یا عدم آن رنگ حرج به خود بگیرد ،چنین اندیشهای قابل
استناد به شریعت نیست .بنابراین تعبیر «دین» در این عبارات ،گویای این است در مجموعه حدود ،شرایع و مواقف شرعی،
حکمی نیست که به دین نسبت داده شود درحالیکه التزام به آن موجب حرج و مشقت شود؛ چه از این حکم به حکم وجودی
تعبیر شود و چه به حکمی عدمی.
ثانیاً :در بسیاری موارد ،بازگشت احکام عدمی به احکام وجودی است هرچند ممکن است از آنها به امور عدمی تعبیر شود .به
تعبیر دیگر ،احکام عدمی با نگاهی جامع به تشریفات الهی به دست میآیند نه اینکه خودشان بهطور مستقل و بدون توجه به
دایره احکام شرعی لحاظ شده باشند .مثالً اگر گفته می شود :عدم جعل حق طالق برای غیر زوج در فرض عسر و حرج زوجه،
یک حکم عدمی است ،در حقیقت به این معناست که انحصار و اختصاص حق طالق برای زوج ،در حاالتی که رفتار زوج موجب
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عسر و حرج بر زوجه است و راهی برای رهایی ندارد ،حکمی حرجی و مشقتآور میباشد .به تعبیر دیگر حکم به بقای زوجیت
در این فرض که یک حکم شرعی است مستلزم حج است ،پس باید با این قاعده نفی شود.
دلیل دوّم
اگر قواعدی همچون قاعده ال ضرر و ال حرج شامل احکام عدمی شوند ،بدین معناست که فقه جدیدی تأسـیس شـده اسـت کـه
براســــــاس آن ،بســــــیاری از امــــــور حــــــالل دیــــــن ،حــــــرام و بســــــیاری از امــــــور ممنــــــوع ،مجــــــاز
میشود(نائینی ،1373 ،ج  ،1ص .)294
اشکال
به نظر نگارنده ،این دلیل نیز قابل مناقشه است؛ زیرا اوالً :ادعای لزوم تأسیس فقه جدید ادعای بدون دلیل و شعاری که تکرار
میشود ،ولی هیچگاه دلیل معتبری بر آن اقامه نمیشود .خود محقق نائینی رحمۀ اهلل ،پس از ذکر این مطلب ،به اقوال برخی
فقهای بزرگ همچون سید کاظم یزدی رحمۀ اهلل ،اشاره کرده که شمول این قاعده را بر احکام عدمی پذیرفتهاند؛ از اینرو از
پذیرش عمومیت این قاعده بر احکام عدمی ،فقه جدید الزم نمیآید و صرف عدم معروفیت این مبنا در بین فقها ،نباید مانع
تمسک به عموم مفاد روایت شود.
ثانیاً :اگر در موردی واقعاً پذیرش این قاعده برای احکام عدمی ،برخالف اجماع یا ضرورت فقه باشد ،میتوان در آن مورد خاص،
از عمومیت این قاعده دست برداشت ،نه اینکه بهطور کلی شمول این قاعده را برای احکام عدمی نفی کرد.
 .2شمول قاعده برای احکام عدمی
برخی از محققین معتقدند :قلمرو قاعده نفی عسر و حرج ،اختصاصی به احکام وجودی ندارد و احکام عدمی را نیز دربر می-
گیرد(صدر ،1417 ،ج  ،5ص 491؛ حسینی شیرازی ،1427 ،ج  ،5ص 132؛ سبحانی ،1383 ،ج  ،2ص  .)109سید کاظم
یزدی رحمۀ اهلل ،در ملحقات عروه تصریح کرده است که اگر بقای زوجیت موجب عسر و حرج بر زوجه باشد با تمسک به قاعده
نفی عسر و حرج میتوان از جواز طالق زوج را برای حاکم شرع ثابت دانست(یزدی ،بی تا ،ج  ،1ص  ،75م  .)33وی در موردی
که زوج کمتر از چهار سال مفقود باشد و یا مفقود نباشد ،ولی توانایی پرداخت نفقه زوجه را نداشته باشد ،عدم جواز طالق از
سوی حاکم را موجب عسر و حرج و ضرر زوجه دانسته و به استناد قاعده نفی حرج ،آن ضرر را نفی کرده است.
به نظر نگارنده ،قاعده نفی عسر و حرج ،هم شامل احکام وجودی است و هم احکام عدمی؛ زیرا اوالً :در پاسخ با دلیل اول قـائلین
به امتناع گفته شد که سیاق آیات و روایاتی که بیانگر این قاعده هستند درصـدد بیـان موقـف و موضـع دیـن در قبـال احکـام
حرجی میباشند .به این معنا که شارع در مقام تشریع احکام ،هیچگاه موضع و دیدگاهی را اتخاذ نمیکند کـه بـه سـبب آن بـر
مکلفین ،سختی و مشقت وارد شود و هر حکمی که با انتساب به دین ،موجب حرج و سختی بر مکلفـین باشـد ،برداشـته شـده
است و در این جهت تفاوتی که بین حکم وجودی و حکم عدمی یاد میشود ،بازگشت به احکام وجودی دارند .با این توضیح که
انتزاع احکام عدمی با نگاهی به مجموعه احکام وجودی در شریعت حاصل شده ،نه اینکه احکام عدمی ،احکام جداگانـهای باشـند
که هیچ ارتباطی با سایر احکام نداشته باشند.
ثالثاً :در علم اصول(سبحانی ،1383 ،ص  )52و همچنین در مباحث فقهی(روحانی ،1418 ،ج  ،1ص 41؛ مکارم شیرازی،
 ،1380صص  516و  ، )517با تمسک به ادله عقلی و روایات متعدد ثابت شده است که همه موضوعات دارای حکم شرعی می-
باشند و هیچ واقعهای از وقایع زندگی انسان خالی از حکم نیست.
بنابراین ،مواردی نظیر عسر و حرج زوجه د ر فرض ادامه زوجیت نیز دارای حکم شرعی خواهند بود و با توجه به ادله نفی عسر
و حرج که هرگونه مشقت و حرجی را از سوی دین نفی میکنند ،حکم این موارد نیز که از آنها به احکام عدمی یاد میشود
روشن شده و به عدم عسر و حرج حکم میشود.
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 -3-5لزوم فعلیت حرج یا كفایت حرج شأنی
یکی از سؤاالتی که در رابطه با داللت قاعده نفی عسر و حرج مطرح است ،این است که آیا برای جریان این قاعده و برداشته
شدن حکم شرعی اولی ،الزم است حتماً حرج و مشقت فعلیت داشته باشد ،یا حکم شرعی اولی به سبب حرجهای زمان گذشته
و یا حرجهایی که در زمان آینده پدید میآیند نیز برداشته میشود؟ برای روشن شدن این مسأله باید توجه داشت که زمان
تحقق حرج با زمان اجرای قاعده نفی عسر و حرج و برداشتن حکم اولیه از سه حال خارج نیست:
 . 1تحقق حرج در زمان گذشته :گاهی حرج در زمان گذشته وجود داشته ،اما مکلّف به جهت ناآگاهی از جریان قاعده نفی عسر
ال
و حرج ،آن قاعده را جاری نکرده؛ بلکه عسر و حرج را متحمل شده است و در حال حاضر ،آن حرج و مشقت وجود ندارد .مث ً
زوجه در گذشته به سبب سوء معاشرت زوج در عسر و حرج بوده و در آن زمان اقدام به درخواست طالق نکرده است ،و حال
حاضر ،زوج ،حسن معاشرت دارد و زوجه در عسر و حرج نیست ،آیا میتواند اکنون به سبب عسر و حرجی که در گذشته وجود
داشته ،درخواست طالق نمایند؟
به نظر نگارنده ،در این صورت ،قاعده نفی عسر و حرج الزم است و در علم اصول(آملی ،1395 ،ج  ،3ص 349؛ صدر ،1418 ،ج
 ،1صص  121و  )122ثابت شده است که فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع است و مادامی که موضوع ،تحقق بالفعل
نداشته باشد ،تعلق حکم به آن لغو و بیمعناست .در اینجا هرچند موضوع در زمان گذشته فعلیت یافته ،اما چون در زمان حاضر
فعلیت ندارد ،نمیتوان به اعتبار وجود موضوع در گذشته ،قاعده نفی عسر و حرج را در زمان حاضر جاری کرد .باید توجه داشت
که این کالم با مباحث قبل که گفته شد« :حرج واقعی برای رفع حکم اولیه كافی است و علم به رفع حکم حرجی الزم
نیست»  ،منافاتی ندارد؛ زیرا زوجه در گذشته که در عسر و حرج بوده برایش حق درخواست طالق نیز وجود داشته ،هرچند به
این حق آگاهی نداشته است؛ اما با تغییر موضوع و از بین رفتن حرج ،نمیتواند در زمان حاضر با استناد به حرج گذشته،
درخواست طالق داشته باشد .در نوشتههای حقوقی نیز آمده است که هدف دادرسی ،کیفر و مجازات شوهر به دلیل رفتار
ناشایست او در گذشته و وسیلهای برای جبرا ن ضرر و حرج نیست؛ بلکه طالق ،ریسمان رهایی و دفع ضرر و حرج در آینده
است(کاتوزیان ،1395 ،ج  ،1ص .)343
 .2تحقق حرج در زمان حال :روشن ترین مصداق جریان قاعده نفی عسر و حرج ،همین فرض است؛ یعنی در موردی که حرج و
مشقت فعلیت دارد .نسبت به جریان قاعده در این صورت شکی نیست.
 . 3تحقق حرج در زمان آینده :گاهی ممکن است عمل به یک حکم شرعی در زمان حاضر حرج و مشقت نداشته باشد ،ولی اگر
مکلف االن به آن حکم پایبند باشد و آن را نفی نکند ،در زمان آینده دچار عسر و حرج خواهد شد .مثالً زنی در حال حاضر
باردار است و حرج و مشقتی از حفظ و نگاهداری جنین ندارد ،اما براساس آزمایشات پزشکی ،جنین او ناقصالخلقه است و در
آینده و پس از تولد او در نگاهداری و مراقبت او دچار عسر و حرج شدید خواهد شد ،آیا در حال حاضر میتواند عسر و حرجی
که در آینده عارض بر او میشود ،جنین را قبل از ولوج روح ،سقط کند؟
برخی از فقها برای جریان قاعده نفی عسر و حرج ،فعلیت حرج در زمان حاضر را شرط دانسته و معتقدند نمیتوان با حرجی
استقبالی ،حکم فعلی را برداشت و بر همین اساس سقط جنین را در فرض مذکور جایز ندانستهاند(خرازی ،1379 ،ص .)44
به نظر نگارنده باید بین دو فرض تفصیل داد :الف .گاهی انسان به تحقق حرج در آینده ،یقین و قطع ندارد؛ بلکه صرف احتمال
است .در این صورت نمی توان حکم فعلی (مثل حرمت سقط جنین) را به سبب احتمال حرج که تحقق آن قطعی نیست ،رفع
کرد و در این صورت قاعده نفی حرج جاری نیست.
ب .گاهی مکلف براساس رأی پزشکان متعهد ،علم و قطع پیدا میکند که اگر پایبند به این حکم فعلی باشد ،در آینده دچار
عسر و حرج شدید خواهد شد .در این صورت می توان حرج استقبالی را برای جریان قاعده عسر و حرج کافی دانست؛ زیرا در
گذشته به تفصیل آمده است که معیار تشخیص مصداق عسر و حرج ،عرف است ،با رعایت ویژگیها و خصوصیات فردی مکلف.

52

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال سوم ،شماره  ،6بهار 1400

در عرف ،اگر یقین به تحقق حرج های استقبالی پیدا شود ،آن را در حکم حرج فعلی دانسته و احکامی را که در حال حاضر بر
آن فعل مترتب میشوند ،نفی می کنند .به تعبیر دیگر ،بر طبق نگاه عرف ،عالج واقعه را قبل از وقوع آن باید کرد .عرف کسی را
که دچار مشکل میشود که پیش از آن میتوانسته جلو مشکلش را بگیرد ،سرزنش کرده و تأکید میکنند که باید با برنامهریزی
صحیح ،قبل از تحقق یک مشکل ،برای رفع آن تالش کرد .البته همانطور که در گذشته بیان شد ،مکلف با استناد به قاعده نفی
حرج ،برای رفع حرج استقبالی ،فقط اموری را می تواند مرتکب شود که از محرمات غیر قابل تخصیص نباشد .بنابراین اگر کسی
علم دارد که در آینده به دست دشمن ظالم اسیر خواهد شد و مورد شکنجه شدید واقع میشود ،نمیتواند در زمان حاضر به
قتل نفس و خودکشی اقدام کند؛ زیرا قتل نفس از محرمات غیر قابل تخصیص است.
 -3-6جریان قاعده نفی عسر و حرج در حقوق دیگران
یکی از عناوین رائج و شایع در فقه ،عنوان حق است و مصادیق متعددی همچون حق حضانت ،حق خیار ،حق ابوّت و والیت
پدر بر فرزند ،حق حاکم و حق زوج بر زوجه دارد .در گذشته بیان شد که حق در حقیقت سلطه و سلطنتی است که برای
صاحب آن ایجاد می شود و در واقع ،مفهومی اعتباری و یکسان دارد که در هر مورد ،دارای آثار و ویژگیهای خاص خود است و
نمیتوان تفسیر ثابتی که منطبق بر همه مصادیق آن باشد ارائه داد.
حال ،سؤال این است که آیا قاعده ال حرج همانطور که میتواند احکام تکلیفی را رفع نماید ،رافع حقوق نیز میباشد یا خیر؟
به عنوان نمونه در موردی که رعایت حق پدر و مادر مستلزم حرج باشد ،یا اجازه از پدر در عقد دختر بالغه رشیده موجب حرج
باشد ،یا در مواردی که رعایت حق حضانت مالزم با حرج باشد ،و یا اگر رعایت حق زوج نسبت به اجازه زوجه برای خروج از
منزل ،حرجی باشد ،آیا میتوان گفت به وسیله قاعده ال حرج این نوع از حقوق ساقط میشوند؟
این مبحث در صورتی قابل طرح مستقل است که عنوان «حقّ» یک عنوان مستقلی باشد ،اما اگر گفته شود همه حقوق ،از
احکام تکلیفی انتزاع شده و وجود مستقلی ندارند ،نیازی به این مبحث نیست؛ زیرا در گذشته بیان شد که قاعده نفی عسر و
حرج در احکام تکلیفی جاری است .در اینجا برای جامعیت رساله ،بر فرض که «حقّ» عنوان مستقلی باشد نیز مورد بررسی
قرار میگیرد.
از عبارات بسیاری از فقها به دست میآید که این قاعده را در حقوق نیز جاری میدانند .به عنوان مثال ،برخی از فقها در باب
حق حضانت گفته اند که اگر مادر برای شیر دادن طفل ،اجرت زیادی درخواست کند ،بر پدر قبول آن واجب نیست؛ بلکه می-
تواند کودک را به دایه دیگری تحویل دهد .در این صورت ،حق حضانت مادر نیز ساقط میشود .یکی از ادلهای که به آن بر
سقوط حق حضانت استناد شده ،قاعده نفی عسر و حرج است .با این توضیح که قول به عدم سقوط حق حضانت مادر ،مستلزم
رجوع و تردد کودک از دایه به مادر است و چهبسا این تردد در یک شبانهروز در مرتبههای فراوانی باشد ،خصوصاً در ماههای
اولیه که کودک نیاز بیشتری به شیر دارد؛ و پرواضح است که این عمل از مصادیق روشن حرج است .برخی از فقها مثل صاحب
ریاض(طباطبایی ،1418 ،ج  ،12صص  154و  ،)155صاحب جواهر(نجفی ،بی تا ،ج  ،31ص  )300تصریح کردهاند دلیل بر این
مدعا عالوه بر برخی روایات ،قاعده نفی عسر و حرج است.
به نظر نگارنده ،حقوق عناوین مستقلی نیستند؛ بلکه از احکام تکلیفی انتزاع میشوند .با توجه به اینکه اثبات این مطلب خارج
از موضوع رساله است ،از ذکر آن اجتناب می شود .بنابراین با توجه به جریان قاعده نفی عسر و حرج در احکام تکلیفی ،این
قاعده در حقوق نیز جاری است.
بر فرض که حقوق ،عناوین مستق لی باشند ،بازهم قاعده نفی حرج در آنها جاری است .البته جریان این قاعده فقط نسبت به
حقوقی است که در شرع از طرف شارع مقدس به عنوان دین تشریع شده است؛ مثل حق حضانت ،والیت پدر بر دختر بالغه
رشیده و حتی رعایت حق حاکم و حق زوج؛ اما اگر حقوقی با قطع نظر از شریعت و دین ثابت باشد ،مانند :تمام انواع حقوق
عقالئیه ای که در میان مردم وجود دارد و یا حق خیار که به وسیله متعاقدین ایجاد شده است ـحتی خیار مجلس که باید
متعاقدین موضوع آن را ایجاد نمایندـ در چنین مواردی ،نمیتوان قاعده ال حرج را جاری نمود؛ به دلیل آنکه از قاعده استفاده
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می شود شارع مقدس به عنوان دین ،حکم یا حق حرجی را جعل ننموده است و این شامل حق خیار و یا حقوق ثابت عقالئی
نمیشود(فاضل لنکرانی ،1385 ،صص  163و .)164

نتیجه گیری
در این تحقیق برای درک بهتر از قلمرو قاعده نفی عسر و حرج ،ابتدا به بیان مفهوم لغوی و اعتباری این واژه و برخی واژگاه
مشابه پرداخته شده و سپس مبانی آن به صرت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آن می توان به حریف الضرر و
داستان سمره بن جندب اشاره کرد که در خصوص قاعده الضرر از سوی اندیشمندان حوزه فقه و اصول دیدگاه های مختلفی
بیان شده بود .در ادامه به موضوع قلمرو این قاعده پرداخته شد حیثیات مختلفی مانند شمول این قاعده در خصوص احکام
عدمی ،رخصت یا عزیمت بودن آن ،لزوم فعلیت یا کفایت شانیت در ضرر و همچنین رخصیت یا عزیمت بودن رفع حکم حرجی
به تفصیل سخن گفته شددر نهایت و در مقام جمع بندی باید گفت به نظر نگارنده صدق عنوان الحرج و به تبع آن جریان این
قاعده منوط به صدق عرفی آن می باشد و هرجا که بتوان عنوان عرفا مصداق حرج تلقی کرد ،می توان در نتیجه این قاعده را
جاری دانست از همین رو اختالف نظر ها در برداشت های مختلفی است که درعناوین می باشد در حالی که مصداق عرفی در
مصادیق واحد هستند.
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امام صادق علیه السالم ،قم – ایران ،چاپ اول 1420 ،هـ .ق.
 ، --------------- .14منتهی المطلب فی تحقیق المذهب (ط – الجدیثۀ) ،مجمع البحوث االسالمیۀ ،چاپ اول ،مشهد،
 1412هـ .ق.
 .15خرازی ،محسن ،کنترل جمعیت و عقیم سازی ،مجله فقه اهل بیت علیهم السالم (فارسی) ،قم ،تابستان  ،1379شماره
.22
 .16خراسانی ،محمد کاظم ،کفایۀ االصول ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم ،چاپ اول 1409 ،هـ .ق.
 .17خویی ،خلیل قبلهای ،قواعد فقه ،انتشارات سمت ،تهران ،چاپ اول 1381 ،هـ .ش.
 .18راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن ،مصحح :صفوان عدنان داودی ،دارالعلم ،الدرالشامیۀ،
بیروت – سوریه ،چاپ اول 1412 ،هـ .ق.
 .19روحانی ،محمد ،المرتقی إلی الفقه األرقی ،کتاب الزکاة ،مقرر :محمد صادق جعفری ،مؤسسۀ الجلیل للتحقیقات
الثقافیۀ ،تهران ،چاپ اول 1418 ،هـ .ق.
 .20زبیدی ،محمد مرتضی ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقیق :علی شیری ،دارالفکر ،بیروت 1414 ،هـ .ق.
 .21سبحانی ،جعفر ،رسائل األصولیۀ ،مؤسسه امام صادق علیه السالم ،قم ،چاپ اول 1383 ،هـ .ش.
 .22صدر ،محمد باقر ،بحوث فی علم االصول ،تقریر :سید محمود شاهرودی ،مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی ،قم ،چاپ
سوم 1417 ،هـ .ق.
 .23طباطبایی حکیم ،محمد تقی ،القواعد العامه فی الفقه المقارن ،المجمع العالمی للتقریب بین المذهب االسالمیه،
انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ،قم ،بی تا.
 .24طباطبایی یزدی ،محمد کاظم  ،العروة الوثقی (المحشی) ،محقق :احمد محسنی سبزواری ،دفتر انتشارات اسالمی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ اول 1419 ،هـ .ق.
 .25طباطبایی یزدی ،محمد کاظم ،تکملۀ العروة الوثقی ،مصحح :سید محمد حسین طباطبایی ،مکتبۀ داوری ،قم ،بی تا.
 .26طباطبایی ،علی ،ریاض المسائل فی تحقیق االحکام بالدالئل (ط – الحدیثۀ) ،تصحیح :محمد بهرهمند و دیگران،
مؤسسه آل بیت علیهم السالم ،قم ،چاپ اول 1418 ،هـ .ق.
 .27طوسی ،محمد بن حسن ،المبسوط فی فقه اإلمامیه ،مصحح :سید محمد تقی کشفی ،المکتبۀ المرتضویۀ ،إلحیاء اآلثار
الجعفریۀ ،چاپ سوم ،تهران 1387 ،هـ .ق.
 .28عاملی (شهید ثانی) ،زین الدین بن علی ،روض الجنان فی شرح ارشاد االذهان (ط – الحدیثۀ) ،قم ،بی تا.
 .29عراقی ،آقا ضیاء الدین ،قاعده الضرر ،مقرر :سید مرتضی موسوی خلخالی ،مصحح :سید قاسم حسینی جاللی،
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،چاپ اول 1418 ،هـ .ق.
 .30عسگری ،ابو هالل ،الفروق اللغویۀ ،مؤسسه النشر االسالمی ،قم ،چاپ اول 1412 ،هـ .ق.

55

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال سوم ،شماره  ،6بهار 1400

 .31فاضل لنکرانی ،محمد جواد ،قاعده ال حرج ،مقرر :سید جواد حسینی خواه ،مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السالم ،قم،
چاپ اول 1385 ،هـ .ش.
 ،----- ------------- .32ثالث رسائل ،انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار علیهمالسالم ،قم ،چاپ اول.1425 ،
 .33فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،قم ،منشورات الهجرة ،چاپ دوم 1410 ،هـ .ق.
 .34فیومی ،احمد بن محمد ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ،مؤسسه دارالهجرة ،چاپ اول ،قم 1405 ،هـ .ق.
 .35کاتوزیان ،ناصر ،حقوق خانواده ،انتشارات گنج دانش ،چاپ پنجم ،تهران.1395 ،
 .36کرکی ،محقق ثانی ،علی بن حسین ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم – ایران،
چاپ دوم 1414 ،هـ .ق.
 .37محقق داماد ،محمد ،کتاب الحج ،مقرر :عبداهلل جوادی آملی ،کتابخانه مهر ،قم – ایران ،چاپ اول 1401 ،هـ .ق.
 .38محقق داماد ،مصطفی ،قواعد فقه ،تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی ،چاپ دوازدهم،
 .39مراغی ،میر عبدالفتاح ،العناوین الفقهیه ،دفتر انتشارات اسالمی  ،چاپ اول ،قم.1378 ،
 .40مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات قرآن کریم ،انتشارات بنگاه ترجمه نشر کتاب ،قم ،چاپ اول1360 ،
 .41مظفر ،محمد رضا ،اصول الفقه ،تعلیقه عباسعلی زارعی ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،چاپ پنجم،
 1378هـ .ش.
 .42مکارم شیرازی ،ناصر ،القواعد الفقهیۀ ،انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السالم ،قم – ایران ،چاپ سوم،
 1411هـ .ق.
 .43مکارم شیرازی ،ناصر ،بحوث فقهیۀ عامه ،مدرسۀ االمام علی بن ابی طالب علیه السالم ،قم ،چاپ اول 1380 ،هـ .ش.
 .44موسوی بجنوردی ،حسن ،قواعد الفقهی ۀ ،تصحیح :مهدی مهریزی و محمد حسن درایتی ،نشر الهادی ،قم – ایران،
چاپ اول 1419 ،هـ .ق.
 .45موسوی خمینی ،روح اهلل ،الرسائل ،مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ،قم ،چاپ اول 1410 ،هـ .ق.
 .46موسوی خمینی ،روح اهلل ،کتاب الطهارة ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره 1376 ،هـ .ش.
 .47موسوی خویی ،ابوالقاسم  ،مبانی تکملۀ المنهاج ،مقرر :سید محمد تقی خویی ،دارالزهرا ،بیروت ،بی تا.
 .48موسوی سبزواری ،عبد األعلی  ،مهذب االحکام ،مصحح :مؤسسه المنار ،فتر آیت اهلل سبزواری ،قم – ایران ،چاپ
چهارم 1413 ،هـ .ق.
 .49نائینی ،محمد حسین ،اجود التقریرات ،مقرر :سید ابوالقاسم خوئی ،انتشارات مصطفوی قم ،چاپ دوم 1368 ،هـ .ش.
 .50نائینی ،محمد حسین ،فرائداالصول ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،ایران1417 ،
هـ .ق.
 ، -------------- .51منیۀ الطال ب فی حاشیۀ المکاسب ،مقرر :موسی خوانساری ،المکتبۀ المحمدیۀ ،تهران ،چاپ اول،
 1373هـ .ق.
 .52نجفی ،محمد حسن ،جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم ،مصحح :شیخ عباس قوچانی ،بیروت ،داراحیاء التراث
العربی ،چاپ هفتم ،بی تا.
 .53نراقی ،احمد بن محمد ،عوائد األیام فی بیان قواعد االحکام ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،چاپ
اول 1417 ،هـ .ق.
هدایت نیا ،فرج اهلل ،عناوین ثانوی و حقوق خانواده ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
.54
تهران ،چاپ اول 1392 ،هـ .ش.
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 .55همدانی ،رضا بن محمد ،مصباح الفقیه ،تصحیح :محمد باقری و دیگران ،مؤسسۀ الجعفریۀ الحیاء التراث و مؤسسۀ
النشر االسالمی ،قم ،چاپ اول 1416 ،هـ .ق.
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