Jurisprudential Researches
Vol. 17, No. 1, Spring 2021
Manuscript Type: Research Article

https:// journals.ut.ac.ir/
Print ISSN: 2423-6942
Online ISSN: 2423-6934
DOI: 10.22059/jorr.2019.279157.1008395

Assignment of Duties Based on
Capability or Endurance
Ali Akbar Izadi Fard1*, Mohammad Mahdi Zare'i2, Hossein Shokrian Amiri3
1. Professor, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2. Assistant Professor, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3. Ph.D Student, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
(Received: April 24, 2019; Accepted: November 24, 2019)

Abstract
There are two different views among the scholars about the basis and criterion of
responsibilities. The first view is that the basis for the assignments is the capability
of the servants. That is, everything that goes beyond the capability of mankind falls
under the heading of the hardship and restriction, although the human can endure
doing that. The second view is that the criterion of assignments is the level of
endurance of the servants. That is, everything that goes beyond the human’s level of
endurance is subjected to the rule of negation of hardship. While reviewing the
issue, the authors believe that in general, it cannot be said that the duties are
assigned based on the capability or endurance, but it seems that the original
principle, when in doubt and the absence of analogy, requires that the assignment of
duties be based on the person’s capability and the criterion is the servants’
capability; that is the customary power but not their level of endurance. The verses
of the Qur'an, the narrations, the evidence of the facilitation of worship and the
conduct of the wise can be considered as the most important evidence for
strengthening the first theory. However, in certain cases, such as latitude and honor,
divorce and taking oath, the criterion of determining the duties is the duration
(utmost power) of the legally competent person.
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تکلیف به وسع یا تکلیف به طاقت
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 .1استاد دانشگاه مازندران ،بابلسر
 .2استادیار دانشگاه مازندران ،بابلسر
 . 9دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه مازندران ،بابلسر
(تاریخ دریافت1931/22/20 :؛ تاریخ پذیرش)1931/23/29 :

چكیده
در مبنا و ضابطۀ تکالیف میان صاحبنظران دو دیدگاه بهچشم میخاورد .دیادگاه ناسات اینکاه مبناا و ماالک بارای
تکالیف ،وسع بندگان است .یعنی هر آنچه از دایرۀ وسع انسان خارج شود ،تحت عنوان عسر و حارج قارار مایگیارد،
اگرچه طاقت انسان بر انجام آن کار باشد .دیدگاه دوم اینکه مالک برای تکالیف ،طاقت بندگان است .یعنی هار آنچاه از
دایرۀ طاقت انسان خارج شود ،تحت قاعدۀ نفی عسر و حرج قرار میگیرد .نگارندگان ضمن بازخوانی مسائله ،معتقدناد
بهطور کلی نمیتوان گفت که تکالیف به وسع یا به طاقت تعلق گرفته باشند ،بلکه بهنظر میرسد مقتضای اصل اولیه در
ه نگام شک و تردید و نبود قرینه ،تعلق تکالیف به وسع است و معیار وسع بندگان ،توان عرفی است نه طاقات ایشاان.
آیات قرآن ،روایات ،ادلۀ تسهیل بر عباد و بنای عقال را میتوان مهمترین ادله برای تقویت نظریۀ ناست دانست .اماا در
مواردی همچون عرض و آبرو ،طالق و اجرای قسامه ،به دلیل خاص ،مالک و معیاار تکاالیف ،طاقات (نهایات تاوان)
مکلفان است.

واژگا ک یدی
تکلیف ،طاقت ،نفی عسر ،نفی حرج ،وسع.

* نویسنده مسئول:
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 .1مقدمه
در عبارات فقها و حقوقدانان ضواب و معیارهای ماتلفی برای جریان قاعادۀ نفای عسار و
حرج ذکر شده که این اختالف نظر سبب اختالف در تطبیق این قاعده بر مصادیق شدهاناد،
بهطوری که در موارد زیادی در محاکم قضایی بر اساس قاعادۀ نفای عسار و حارج حکام
صادر میشود ،لکن در نقطۀ مقابل ،فقها چنین رویّهای را نسذیرفتهاناد و باا اساتناد باه ایان
قاعده ،بهآسانی حکم صادر نمیکنند .از باب نمونه در رابطه با طالق زوجین ،حقوقدانها و
محاکم قضایی با تسامح بر اساس قاعدۀ نفی عسر و حرج ،به طالق حکم میدهناد (مادنی
کرمااانی ،1931 ،ج 191 :1؛ مهرپاارور ،1910 ،ج  .)11 :1امااا فقهااا در ایاان زمینااه احتیاااط
بیشتری میکنند و بهآسانی به طاالق حکام نمایدهناد (عااملی ،1010 ،ج 03 :1؛ نجفای،
 ،1010ج 109 :91؛ تکمله العروه الوثقی ،1021 ،ج  .)123 :2حال با توجه به این اخاتالف
دیدگاه در رابطه با تطبیق قاعدۀ عسر و حرج ،پرسش این است که منشأ اختالف رویّه باین
فقها و حقوقدانها و حتی میان خود فقها در جریاان و تطبیاق قاعادۀ نفای عسار و حارج
چیست؟ برای یافتن جواب پرسش ،ابتدا باید به این ساال پاسخ دهیم کاه مبناای تکاالیف
چیست؟ آیا مبنای تکلیف از سوی شارع مقدس ،وسع انسان است یا طاقت انسان؟ آیاا دو
عنوان «وسع» و «طاقت» از لحاظ معنا با یکدیگر متفاوتند؟ بهعبارت دیگر آیا شارع مقادس
در هنگام تکلیف بر عباد ،وسع مکلفاان را لحااظ کارده یاا اینکاه مبناای تکلیاف ،طاقات
انسانهاست ؟ اگر مبنا ،وسع مکلف باشد ،هرچه که از دایرۀ وسع انسان خارج شود ،تحات
قاعدۀ عسر و حرج قرار میگیرد؛ اگرچه طاقت انسان بر انجام دادن آن کار باشد و اگر مبنا،
طاقت انسان باشد ،هرچه که از دایرۀ طاقت انسان خارج شود ،تحت قاعدۀ عسار و حارج
خواهد بود.
 .2مفهومشناسی
با مالحظه در آیات و روایاتی که عناوین «وساع» و «طاقات» در آنهاا باهکاار رفتاه اسات،
دستکم شک و تردید در تفاوت میان این دو لفظ حاصل میشود .از طرفی با توجه به اینکه
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در مسئلۀ مذکور قطع و یقینی وجود ندارد ،از اینرو ناگزیر به مراجعاه باه اماارات معتباره
خواهیم بود .بنابراین ناست باید معنای حقیقی لغوی دو لفظ «وسع» و «طاقت» را بهدست
آوریم و سسس به بررسی مسئله بسردازیم.
در داناش اصااول فقااه ،باارای تشااایص معناای حقیقاای و معنااای مجااازی یااک لفااظ
راهکارهای ماتلفی ذکر شده است .1 :تبادر؛  .2صاحت حمال و عادم صاحت حمال؛ .9
صحت سلب وعدم صحت سلب؛  .0تنصیص اهل لغت؛  .1اطراد (مظفر ،1911 ،ج 11 :1؛
خراسانی ،1023 ،ج  .)112 :1از اینرو با توجه به اینکه تنصیص اهل لغت یکی از راههای
تشایص معنای حقیقی یک لفظ است ،باید در مقام بحث ،بارای شاناخت معناای حقیقای
لفظ «وسع» و «طاقت» به کتب اهل لغت مراجعه کنیم.
 .1 .2وسع در لغت

خلیلبن احمد فراهیدی ذیل کلمۀ «وسع» چنین مینویسد« :وقتی گفته میشود :انفاق علای
قدر وسعک ،یعنی به مقدار وسع و توانایی انفاق کن .وسع همان طاقات اسات (فراهیادی،
 ،1012ج .)229 :2
راغب اصفهانی میگوید« :وسع ،بیشتر از نهایت توانایی مکلف است .خداوند در قارآن
میفرماید" :ا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا وس ها" .به این خاطر که تنبیه دهاد باه اینکاه بنادگان را
کمتر از نهایت توان و طاقتش تکلیف کرده است» (راغب اصفهانی.)112 :1012 ،
در التحقیق فی کلمات القرآن ذیل مادۀ «وسع» اینگونه آمده است« :وسع در مقابال ضایق و
طاقت است ،زیرا وسع انجام عمل با گشایش و راحتی است» (مصطفوی ،1901 ،ج .)129 :19
زبیدی مینویسد"« :ما أَسَ ُ ذلِکَ ،أَی :ما أُطِیقُه" یعنی چه مقدار توانایی و طاقت دارد! و
معنای "هَلْ تَسَعُ هذا؟" یعنی آیا او طاقت و توانایی انجام آن کار را دارد؟ در حالیکه ایان
سان نوعی مجاز است» (زبیدی ،1021 ،ج .)112 :11
ابنفارس میگوید« :وسع کلمهای است که برخالف ضایق و تنگای و عسار اسات .در
عرب گفته میشود" :وَسُ َ الشَّیءُ و اتَّسَ َ"» .وی در ادامه گوید« :و الوُسْه الجِهدَة ُو الطّاقهۀ».
وسع همان طاقت و توان فرد است (قزوینی ،1993 ،ج .)123 :0
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ابنمنظور در ذیل مادۀ «وسع» اینچنین مینویسد« :ما اَسَعُ ذلِکَ ،اَی :ماا اُطِیقُاه» .یعنای
چه مقدار توانایی و طاقت دارد! و معنای «هَلْ تَسَعُ ذلک؟» یعنای آیاا او طاقات و تواناایی
انجام آن کار را دارد؟ وسع همان طاقت و توانایی فرد است (ابنمنظور ،1010 ،ج .)939 :1
در قاموس قرآن اینگونه آمده است« :وسع :سعۀ (بفتح س ،ع) بهمعنای فراخای و گساترش
است خواه در مکان باشد ،مثل "اَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللّهِ واسِعَۀً فَتُهاجِرُوا فیها" (نساء .)31 :و خاواه در
حال مثل "لِیُنْفِقْ ذُو سَعَۀٍ مِنْ سَعَتِه ِ" (طالق .)1 :تا آنکه در وساعت زنادگی و ثروتمناد اسات از
ثروت خویش انفاق کند .و خواه در فعل باشد مثل "وَ رَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ رَیْءٍ" (اعاراف)110 :
که رحمت خدا به هر چیز احاطه دارد .فعل "وسع یساع ساعۀ" الزم و متعادی هار دو باهکاار
میرود ،مثل "وسع المکان" یعنی مکان وسیع شد و مثال "وَسِه َ کُرْسِهیُّهُ السَّهماواتِ وَ الْهأَرْضَ"
(بقره )211 :حکومت خدا به آسمانها و زمین احاطه دارد» (قرشی :1921 ،ج .)211 :0
 .2 .2طاقت در لغت

راغب اصفهانی میگوید « :طاقت آن است که برای انسان انجام عملی هماراه باا مشاقت و
ساتی ممکن باشد» (راغب اصفهانی.)192 :1012 ،
در المحی فی اللغه اینگونه آمده است« :طاقت و طاوق باه یاک معناا هساتند .گفتاه
میشود هر فردی به مقدار طاقتش مکلف شده است» (عبّاد ،1010 ،ج .)011 :1
ابنمنظور ذیل کلمۀ «طاقه» چنین مینویسد« :طاقت یعنی نهایت قادرت انساان .طاقات
آن است که برای انسان انجام عملی همراه با مشقت و ساتی ممکان باشاد» (ابانمنظاور،
 ،1010ج .)299 :12
جوهری میگوید« :طوق همان طاقت است .گفته میشود هو فی طوقی یعنای آن فعال
در وسعش است» (جوهری ،1021 ،ج .)1113 :0
در التحقیق فی کلمات القرآن ،ذیل مادۀ «طاقه» آمده است« :طاقات آن اسات کاه بارای
انسان انجام عملی همراه با مشقت و ساتی ممکن باشد و این شبیه طاقی اتاقی اسات کاه
تمام سقف آن را احاطه میکند» (مصطفوی ،1901 ،ج .)100 :1
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نویسندۀ قاموس القرآن نیز چنین مینویسد« :طوق و طاقات هار دو باه معناای قادرت
است "طاق طوقا و طاقۀ :قدر" "قالُوا ا طاقَۀَ لَنَا الْیَوْمَ بِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ" گفتند ماا را اماروز
قدرت مقابله با جالوت و لشکریانش نیست" .رَبَّنا وَ ا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَمها حَمَلْتَههُ عَلَهی
الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ ا تُحَمِّلْنا ما ا طاقَۀَ لَنا بِهِ" .خدایا تکلیف شاق بر ما نفرما ،چنانکه بار
گذشتگان فرموده ای و نیز عقوباتی را که قدرت آنها را نداریم ،بر ما تحمیل نکان .ماراد از
اصر و طاقت ،بار سنگین و تکلیف شاق است» (قرشی ،1921 ،ج .)211 :0
 .3نقد و بررسی (نظریۀ مختار)
نکتۀ شایان توجهی که با مشاهدۀ کتب لغوی سبب شگفتی شده ،ایان اسات کاه در ماورد
معنای دو واژۀ «وسع» و «طاقت» دو دیدگاه بین لغت شناسان دیده میشود .برخی از ایشاان
در معنای این دو لفظ تفاوت قائل شده اند (راغب اصفهانی112 :1012 ،؛ مصطفوی،1901 ،
ج 129 :19؛ زبیدی ،1021 ،ج 112 :11؛ قرشی ،1921 ،ج  .)211 :0لکن در نقطاۀ مقابال،
برخی دیگر این دو لفظ را مترادف پنداشته اند .نکتۀ عجیب اینکه بعضی از این کتب صارفاً
به ذکر یکی از دو لفظ «وسع» یا «طاقه» پرداخته اند ،بدون اینکه متعرض معنای لفاظ دیگار
شوند (ثعالبی01 :1021 ،؛ زماشری ،1019 ،ج  .)129 :0نکتۀ عجیب دیگر اینکه برخای از
لغویین در بیان معنای این دو لفظ مشوش و آشفته عمل کاردهاناد ،باهگوناه ای کاه هنگاام
معنای لفظ «وسع» ،این لفظ را به معنای طاقات پنداشاتهاناد ،ایان در حالیسات کاه هماان
لغت شناسان وقتی به کلمۀ «طاقه»میرسند ،برای طاقت ،معنای دیگری مغایر با معناای لفاظ
«وسع» ذکر میکنند (ابنمنظور ،1010 ،ج .)939 :1
لکن به نظر میرسد با توجه به این نکته که شاص مکلف در عالم تکوین با دو عناوان
روبهرو است (یکی انجام عمل بهنحو سهولت و آسانی «در حاد تاوان عرفای»یعنای اینکاه
انسان میتواند آن کار را بدون زحمت و مشقت شدید انجام دهاد و دیگاری انجاام عمال
همراه با مشقت و ساتی شدید «نهایت توان») ،و نیز با توجه به اینکه برای هر معنایی ،باید
ما به ازایی از لفظ وجود داشته باشد تا آن لفظ حاکی و دال بر آن معنا باشد (خویی،1022 ،
ج  )01 :1از اینرو بهنظر میرسد که میان دو لفظ «وسع» و «طاقه» تفااوت معناوی وجاود
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داشته باشد .وقتی اهل لغت در صدد بیان معنای لفظ «وساع» باودهاناد ،وساع را باهمعناای
طاقت و توان انسان معنا کرده اند (ابن منظور ،1010 ،ج 229 :2؛ قزوینی ،1993 ،ج 123 :0؛
ابن منظور ،1010 ،ج  .)939 :1بدون اینکه معنای دقیق این لفظ را ذکر کنند و در صدد بیان
تفاوت میان دو لفظ وسع و طاقه باشند ،تا بتوان به کالم ایشان مبنی بر اتحاد معنای این دو
لفظ استناد کرد .شاید گفته شود که لفظ «وسع» مشترک لفظی میاان تاوان عرفای و نهایات
توان باشد ،لکن با توجه به اصل عدم اشتراک لفظی ،این سان پاذیرفتنی نیسات ،زیارا در
دانش اصول فقه ،یکی از اصول لفظیه ،اصل عدم اشتراک لفظ در بیش از یاک معناا ماورد
پذیرش همۀ اصولیین است (خراسانی ،1023 ،ج 03 :1؛ مظفر ،1911 ،ج  .)13 :1از این رو
نمیتوان گفت که لفظ وسع هم به معنای توان عرفی باشد و هم باه معناای نهایات تاوان .و
همچنین نمیتوان گفت که لفظ طاقت هم به معنای نهایت توان باشاد و هام تاوان عرفای.
شاید گفته شود که هم لفظ طاقت به معنای نهایت توان است و هام لفاظ وساع .همچناین
شاید بگویند هم لفظ وسع به معنای توان عرفی است و هم لفظ طاقت .لکن این سان نیاز
پذیرفتنی نیست ،چرا که یکی از قواعد اصولی و تفسیری ،اصل عدم ترادف در الفاظ قارآن
کریم است .به گونه ای حتی برخی محققان به طور کلی منکر وجود ترادف در کلمات قارآن
شده اند و معتقدند هر واژهای در قرآن کریم ،حوزه و بار معنایی خاص خود را داشته است،
به طوری که هی واژۀ دیگری چه در قرآن و چه در غیرقرآن نمیتواند جایگزین آن شود و
مفاد آن را به طور کامل ادا کند (کریمینیاا ،1912 ،ج 212 :0؛ طیاب حساینی.)10 :1932 ،
بنابراین به نظر میرسد که میان دو لفظ وسع و طاقه تفاوت معنوی وجود داشته باشد .ماید
نظریۀ ماتار آن است که برخی از اهل لغت در بیان معنای لفاظ وساع و طاقاه مشاوش و
آشفته عمل کردهاند .بهگونهای که هنگام معنای لفاظ وساع ،ایان لفاظ را باه معناای طاقاه
پنداشته اند ،این در حالیست که همان لغت شناسان وقتی باه کلماۀ طاقاه مایرساند ،بارای
طاقت ،معنای دیگری مغایر با معنای لفظ وسع ذکر مایکنناد (قزوینای ،1993 ،ج 123 :0؛
ابنمنظور ،1010 ،ج  )939 :1که این عمل ،خود ،امارهای مبنی بر عدم اتحاد معناای لغاوی
این دو لفظ خواهد بود .مضافاً به اینکه همانطور که ذکر شد ،این دو لفظ در قرآن کریم در
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چند موضع استعمال شدهاند (بقره203 ،201 ،299 ،210 ،110 :؛ نساء122:؛ طالق1 :؛ انعام:
112؛ اعراف ،02 :مامنون )02 :که این مطلب مایدی است بر تفاوت معنوی لفاظ وساع و
طاقت؛ چرا که اگر این دو لفظ معنای واحدی داشتند ،دیگر لزومی نداشت که در موضاعی
از آیات ،لفظ وسع و در موضع دیگری ،لفظ طاقت آورده شود.
واژۀ وسع در قرآن کریم

آیۀ اول« :ا یکلف اهلل نفساً اا وسعها» (بقره )210 :خداوند هی کسی را تکلیف نمایکناد،
مگر به اندازۀ وسع او و توانایی او.
شایان ذکر است که این واژه در آیات دیگری مشابه همین آیه آمده اسات (بقاره299 :؛
انعام112 :؛ اعراف02 :؛ مامنون.)02 :
آیۀ دوم« :لِیُنْفِقْ ذُو سَعَۀٍ مِنْ سَعَتِهِ( »1طالق .)1 :بر توانگر است که تا حد وسعش همسر
بچهدارش را در ایام عده هزینه دهد.
واژۀ طاقت در قرآن کریم

آیۀ اول« :و علی الذین یطیقونه فدیۀُ طعامٍ مسکینٍ» (بقره.)110 :بر کسانی کاه طاقات روزه
گرفتن ندارند ،روزه گرفتن واجب نیست ،بلکه فدیه بدهند.
آیۀ دوم« :قالوا ال طاقۀَ لنا الیومَ بجالوتَ و جنودِه» (بقره .)203 :گروهی از آناان گفتناد:
ما را امروز قدرت مقابله با جالوت و سساهیانش نیست.
آیۀ سوم« :ربّنا ا تٌحمّل علینا اصراً کما حملتَه علی الذین من قبلنا .ربنها ا تحمّلنها مها ا
طاقۀَ لنا»( .بقره .)210 :پروردگارا تکالیف سنگینی بر عهادۀ ماا مگاذار ،چنانکاه بار عهادۀ
کسانی که پیش از ما بودند گذاشتی .پروردگارا و آنچه را به آن تابوتاوان ناداریم ،بار ماا
تحمیل مکن.

 .1السَّعۀُ :أَصلها وُسْعۀ فحذفت الواو و نقصت (ابنمنظور ،1010 ،ج.)939 :
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شایان ذکر است که واژۀ وسع و طاقت در روایات نیز دیده میشود که از بااب رعایات
حفظ کمیّت مقاله ،از آوردن تفصیل آنها پرهیاز مایکنایم (کلینای ،1021 ،ج 009 :2؛ حار
عاملی.)30 :1023 ،
افزون بر اینکه آن دسته از اهل لغت مانند خلیل بن احمد فراهیدی کاه میاان وساع و
طاقت فرقی قائل نشده اند ،اصالً به آیات قرآن استناد نکرده اند و این در حالی اسات کاه
آن دسته از اهل لغت که میان این دو واژه فرق قائل شده اند و برای هریک از این دو لفظ
معنای متفاوتی بیان کرده اند ،بهطور کامل در صدد بیان معنای اصطالحات و الفاظ قرآنی
بوده اند و روشن است که در چنین صورتی که در معنای دو لفظای کاه در قارآن باهکاار
رفته است ،میان اهل لغت اختالفنظر باشد و گروهی در صدد بیان معنای الفااظ باهکاار
رفته در آیات قرآن کریم باشند و لکن برخی دیگر اصالً در صدد بیا ن معنای الفاظ آیاات
قرآن نبوده باشند ،پذیرش کالم گروه ناست منطقیتر بهنظر مایآیاد .از ایانرو باهنظار
میرسد میان لفظ وسع و لفظ طاقه از لحاظ معنوی فرق وجود دارد ،چارا کاه طاقاۀ باه
نهایت و آخرین درجۀ توانایی فرد گفته میشود که در مقابل آن تکلیف به ماالیطاق قرار
دارد .اما وسع ،مرتبه اش پایین تر از طاقۀ است که در مقابال آن ،مشاقت و سااتی قارار
میگیرد  .در وسع ،توان انساان بار اسااس اساتانداردهای شاصای و معیشاتی ،روحای،
بهداشتی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مبتنی بر بنای عقال و مصلحت و عدالت سنجیده
میشود  ،اما در طاقت ،توان انسان بدون لحاظ موارد فاوق و صارفاً بار اسااس حاداکثر
توانایی در انجام کار است .ماید نظریۀ ماتار ،کالم برخی از محققان و مفسران در ذیال
آیات  210و  110سورۀ بقره است:
راغب اصفهانی مینویسد« :الوسعُ من القدرهٌ :ما یفضُلٌ عن قدر المکلف» وساع عباارت
است از چیزی که افزون بر قدرت مکلف باشد .وی کلمۀ طاقه را اینگونه معنا کرده است:
«الطاقهُ اسمُ لمقدار ما یمکن لالنسان ان یفعله بمشقهٍ» طاقۀ عباارت اسات از اینکاه انجاام
عمل همراه با مشقت امکانپذیر باشد (راغب اصفهانی.)192 :1012 ،
طریحی مینویسد« :وسع مرحلۀ پایینتر از طاقۀ است .هنگامیکه گفته مایشاود ،فاالن
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عمل در وسع انسان است ،یعنی اینکه انسان میتواند آن کاار را بادون زحمات و مشاقت
شدید انجام دهد» (طریحی ،1911 ،ج .)032 :2
طبرسی در مجمعالبیان ذیل آیۀ شریفه 210سورۀ بقره اینگونه ماینویساد« :الوساعُ ماا دون
الطاقه و یسمّی ذلک وسعاً بمعنی انه یسع االنساان و ال یضایق عناه ( »...طبرسای ،1910 ،ج :2
 .)221وی همچنین در ذیل آیۀ شریفۀ  110سورۀ بقره مینویسد« :یطیقونه از مادۀ طوق بهمعناای
نهایت توانایی است و در آیۀ شریفه به این مفهوم است که انسان برای بجا آوردن فریضاۀ روزه،
نهایت توانایی خویش را بهکار برد و سات به زحمت افتد» (طبرسی ،1910 ،ج .)221 :2
فار رازی مینویسد« :الوس ُ ما یس ُ اانسانُ و ا یضیقُ علیه و ا یحرج فیه .الوسه دون
المشقه .آنچه انسان توان انجام آن را داشته باشد ،بدون اینکه در دشواری و مشقت بیفتاد را
وسع گویند» (فار رازی ،1022 ،ج . )193 :1ایشان همچنین در ذیل تفسیر آیاۀ شاریفۀ «و
علی الذین یطیقونه فدیهُ طعامٍ مسکینٍ» مینویسد« :انّ الوس َ فوق الطاقه ،فالوسه ُ اسهمُ لمهن
کان قادراً علی الشیء علی وجه السهوله امّا الطاقهُ فهو اسمُ لمن کان قادراً علی الشیء م الشده
والمشقه .فقوله (و علی الذین یطیقونه) ای و علی الذین یقدرون علی الصوم م الشده و المشقه»
(فار رازی ،1022 ،ج .)13 :1
در میان فقها نیز این اختالف نظر وجود دارد ،بهگونهای که برخی از ایشان لفظ وساع و
طاقت را مترادف دانساته اناد (حلای ،1012 ،ج 0 :0؛ نجفای ،1020 ،ج 102 :91؛ خاویی،
 ،1021ج 10 :1؛ السیوطی ،1020 ،ج 190 :2؛ فاضل لنکرانای ،1022 ،ج  .)10 :1در نقطاۀ
مقابل برخی دیگر از فقها ،میان این دو لفظ از حیث معنا فرق گذاشتهاناد (طوسای،1911 ،
ج 120 :2؛ آملی ،1023 ،ج  .)901 :1از باب رعایت حفظ کمیّت مقالاه ،از آوردن تفصایل
کالم ایشان پرهیز میکنیم.
 .4تعلق تكالیف به وسع یا طاقت
پس از اثبات اینکه عناوین «وسع» و «طاقت» از لحاظ لغوی معنای متفاوتی دارند ،اینک باه
بررسی این مسئله خواهیم پرداخت که آیا مبنا و مالک در تکالیف الهی ،وسع بندگان است

  061پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،71شمارۀ  ،7بهار 7011

یا طاقت؟ بهعبارت دیگر تا چه میزان توان مکلف معیار خواهد بود؟ در مورد مبنا و ضابطۀ
تکالیف ،میان صاحبنظران دو دیدگاه بهچشم میخورد:
دیدگاه نخست :اینکه مبنا و مالک برای تکالیف ،وسع بندگان است (طبرسای ،1910 ،ج :2
221؛ طریحی ،1911 ،ج 032 :2؛ موسوی خویی ،1022 ،ج  .)022 :21بر اسااس ایان احتماال،
مراد از عسر و حرج ،هر عملی است که ساتی و مشقت دارد .یعنای هار آنچاه از دایارۀ وساع
انسان خارج شود ،تحت عنوان عسر و حرج قرار میگیرد ،اگرچه طاقت انساان بار انجاام دادن
آن کار باشد؛
دیدگاه دوم :اینکه مبنا و مالک برای تکالیف ،طاقت بنادگان اسات (حلای ،1012 ،ج 0 :0؛
محقق حلی ،1023 ،ج 129 :1؛ السیوطی ،1020 ،ج  .)190 :2بر طبق این احتمال ،مراد از عسار
و حرج ،هر عملی است که ساتی و مشقت شدید دارد .یعنی هر آنچاه از دایارۀ طاقات انساان
خارج شود ،تحت قاعدۀ نفی عسر و حرج قرار میگیرد (ایروانی ،1010 ،ج .)112 /1
 .5مقتضای قاعدۀ اولیۀ حاکم بر مسئله
پرسش بنیادی در این مقام آن است که بر فرض عدم ورود دلیل در مسئله ،مقتضای اصل و
قاعده چیست؟ آیا اصل و قاعدهای در اینجا وجود دارد؟ بر فرض وجود اصال ،آیاا اصال،
تعلق تکالیف به وسع است یا طاقت؟
در پاسخ به ساال فوق ،به نظر میرسد که مقتضای اصل اولی حااکم بار مسائله ،تعلاق
تکالیف به وسع افراد باشد ،چرا که محل بحث از قبیل دوران بین اقال و اکثار اسات و در
چنین مواردی ،اخذ به قدر متیقن میشود .قدر متیقن در محل بحث آن اسات کاه تکاالیف
شارع به وسع مکلفان تعلق گرفته و در تعلق تکالیف به مقدار بیشتر (طاقت) ،دستکم شاک
و تردید حاصل میشود که با استناد و مراجعه به اصال عادم تکلیاف در ماوارد مشاکوک،
حکم به عدم تکلیف ،موجه بهنظر میرسد.
 .6ادلۀ تعلق تكالیف شارع به وسع مكلف
دالیل ذیل شاید ضمن رد دیدگاه دوم ،مستند دیدگاه ناست باشد:
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 .1 .6آیات قرآن

آیۀ اول« :و علی الذین یطیقونه فدیۀ طعام مسکین» (بقره)110 :؛ «بر کسانی کاه طاقات روزه
گرفتن دارند ،روزه گرفتن واجب نیست ،بلکه فدیه بدهند» باا کمای دقات در آیاۀ شاریفه
میتوان دریافت که مالک تکلیف ،طاقت بندگان نیست .در آیۀ شریفه فعال یطیقوناه آماده
است که باب افعال ثالثی مزید است .مراد از اطاق ،منتهی الطاقه است .از اینرو «یطیقونهه»،
بهمعنای این است که باید شاص آخرین نیروی خود را مصرف کند تا بتواند روزه بگیارد،
که در نتیجه چون روزه برای او حرجی است ،فدیه تعیین شده است (طبرسی ،1910 ،ج :9
90؛ موسوی خویی ،1912 ،ج  .)219 :2در قرآن کریم هم کلمۀ وسع بهکاار رفتاه اسات و
هم طاقه .از همینجاست که خداوند فرمود« :و علی اللذین یُطیقونه فدیهُ طعامٍ مسکینٍ» (بقره:
 .) 110بر کسانی که طاقت روزه گرفتن ندارناد ،روزه گارفتن واجاب نیسات ،بلکاه فدیاه
بدهند .در تصور ما میگنجد که اگر کسی طاقت روزه گارفتن دارد ،بایاد روزه بگیارد ،اماا
خداوند متعال میفرماید اگر کسی طاقت روزه گرفتن دارد ،روزه نگیرد .نکته اینجاست کاه
طاقت ،آخرین درجۀ توانایی و ظرفیت فرد است .کسانی که چنین خصوصیتی دارند ،یعنای
شاید این رمضان را روزهداری کنند ،ولی ممکن است دیگر رمضان بعدی را درک نکنناد و
از دنیا بروند ،شارع مقدس از این دسته افاراد چناین روزهداری را نمایخواهاد .از ایانرو
تکلیف به طاقت انسان تعلق نمیگیرد ،بلکه به وسع تعلق گرفتاه اسات (شابیری زنجاانی،
 ،1913درس خارج فقه ،باب صوم ).)www.eshia.ir/fegh/archive
آیۀ دوم« :ال یکلف اهلل نفساً اال وسعها» (بقاره« .)210 :خداوناد های کسای را تکلیاف
نمیکند مگر بهاندازۀ وسع او» .در این آیۀ شریفه نیز تکالیف دایرمدار وسع بندگان شاده و
معیار تکالیف بر روی وسع رفته است و سانی از طاقت در میاان نیسات .توضایح بیشاتر
اینکه قدرت و استطاعت مکلفان به دو صورت است:
صورت اول) استطاعت عقلی :یعنی جاییکه عقل حکم به استطاعت و توانایی به انجام
تکلیف میکند .هرچند از نظر عرفی انجام دادن آن کار بسیار مشاکل و طاقاتفرساسات و
در عرف چنین عملی غیرمقدور محسوب میشود .نقیض استطاعت عقلی در جاایی اسات
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که انجام آن عمل بههی وجه امکانپذیر نباشد ،مثل تکلیف انسان به اینکه با زبانش بشانود،
یا در آن واحد در دو مکان بنشیند؛
صورت دوم) استطاعت عرفی :یعنی جاییکه عالوه بر عقال ،عارف هام باه تواناایی و
قدرت مکلف بر انجام دادن عمل حکم میکند .نقیض استطاعت عرفی در جایی اسات کاه
شاص اگرچه شاید از نظر عقلی عمل را انجام دهد ،از نظر عرف انجام دادن چنین عملای
غیرممکن بهنظر میرسد .فرق بین این دو استطاعت در مثال روزۀ ماه رمضاان در روزهاای
طوالنی تابستان ،بهویژه در مکانهای بسیار گرم ،روشن میشاود .هرچناد روزه گارفتن در
چنین شرایطی ،از نظر عقلی برای بسیاری از افراد ممکن است و افراد مایتوانناد در تماام
روز در مکان خنک باشند و از آن خاارج نشاوند ،از نظار عرفای روزه در چناین شارایطی
غیرمقدور است .اینک با توجه به چند نکته ،مدعای نگارندگان اثبات میشود:
الف) اموری که افراد قدرت عقلی بر انجام دادن آنها را ندارند ،هی گااه ماورد جعال و
تشریع شارع و قانونگذار واقع نمیشود و این امر عقاالً قبایح و محاال اسات (طباطباایی،
 ،1011ج )029 :2؛
ب) شارع مقدس در قرآن فرموده اسات« :ال نکلاف نفسااً الاا وساعهاا» (بقاره.)299 :
مضمون این آیۀ شریفه در آیات دیگر نیز آمده است که از مجموع آنها فهمیده میشاود کاه
خداوند انسانها را به مقداری تکلیف میکند که به ساتی و حارج نیفتناد کاه ایان هماان
استطاعت عرفی است .بنابراین با توجه به این نکات روشن میشود که ایان آیاه ،در صادد
نفی تکالیف دشوار و حرجی و مشقتآور از افراد اسات و در شامار آیاات امتناانی واقاع
میشود؛ به این معنا که هرچند انسانهاا قادرت عقلای بار انجاام دادن تکاالیف ساات و
مشقتبار دارند ،شارع مقدس بر آنها آسان گرفته و انجام چنین تکاالیفی را از دوش آنهاا
برداشته است .مشابه مضمون در آیات دیگری نیز آمده است (بقره111 :؛ مائده.)0 :
 .2 .6روایات

از جملۀ ادلهای که میتوان برای تعلق تکالیف به وسع ،به آن استناد کرد ،ادلۀ تسهیل بر عبادند:
روایت اول« :قال رسول اهلل :بُعثتُ علای الشاریعه السامحه الساهله» .پیاامبر اکارم(ص)
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فرمود :من بر شریعتی مبعوث شدم که در آن اغماض و آسانگیاری بسایار اسات (کلینای،
 ،1021ج 100 :1؛ حر عاملی ،1023 ،ج )112 :1؛
روایت دوم« :قال رسولاهلل :دینکم الحنیفیهُ السمحهٌ السهلهٌ» .رسول خدا فرمودناد :دیان
شما بر اساس حقگرایی همراه با گذشت و آسانگیری بنا شده است (حر عاملی ،1023 ،ج
)111 :1؛
روایت سوم :از امام صادق(ع) نقل شده است که حضرت فرمودند« :خداوند بنادگانش
را امر نکرده ،مگر به میزان وسعشان .هر چه که خداوند به آن امر کرده ،در وسعت مکلفین
است و هر آنچه در وسعشان نیست ،از دوششان برداشته شده است» (کلینای ،1021 ،ج :1
)111؛
روایت چهارم :امام صادق(ع) فرمودند« :خداوند بندگانش را جز باه کمتار از طاقتشاان
تکلیف نکرده است .دلیل این مطلب این است که خداوند در هر شبانه روز پنج نمااز و در
هر سال سی روز ،روزه گرفتن و در طول عمر ،تنها یک بار حج را واجب کارده اسات؛ در
حالیکه طاقت بندگان بیش از این مقدار بوده است» (طوسی ،1021 ،ج .)121 :0
با کمی دقت در روایات فوق میتوان دریافات کاه ایان احادیاث دو دساتهاناد :دساتۀ
ناست روایاتی که بهطور کلی بیانگر تسهیل و آسانگیری بر مکلفان هستند؛ اما دساتۀ دوم
از روایات ،به صراحت به تعلق تکالیف به وسع و عدم تعلق تکالیف شارع به طاقت اشااره
کردهاند .از اینرو مقتضای ادلۀ تسهیل بر عباد ،آسانگیری بر مکلاف باوده و اساالم دینای
است که آموزهها و احکام آن بر پایۀ گشایش و آسانگیری و رحمت اسات و ایان هادف،
جز با تعلق تکالیف بر وسع بندگان و در نظر گرفتن توان عرفی سازگاری ناواهد داشات؛
چرا که تعلق تکلیف به طاقت و نهایت توان مکلف ،با هدف تسهیل بر عباد منافات دارد.
 .3 .6بنای عقال

سومین دلیلی که میتوان برای تعلق تکالیف به وسع ،به آن استناد کرد ،بناای عقالسات .باا
این توضیح که اگرچه تکلیف به طاقت توس شارع ،عقالً قبیح نیست و از این جهت مثال
تکلیف بما الیطاق نیست ،لکن اگر مبنای تکالیف ،طاقت و آخرین درجۀ تواناایی مکلفاان
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باشد ،در اثر استمرار و به مرور زمان ظرفیت و توانایی فرد مکلاف از باین خواهاد رفات.
برای مثال اتومبیلی قدرت حمل پنج تن بار را داشته باشد .یعنای نهایات و آخارین درجاۀ
توانایی و طاقت این خودرو پنج تن بار است .اگر فردی بر این اتومبیل پنج تان باار بزناد،
عقالً این عمل را تقبیح نمیکنند و نمیگویند چرا این ماشین را پنج تن بار زدی .ولی ایان
عمل استمرار ناواهد داشت و در نهایت سبب نقصان و عیب اتومبیل خواهد شد .اماا اگار
کسی بیش از پنج تن بر این خودرو بار بزند ،بیش از طاقت ،قدرت و ظرفیت این خاودرو
از آن استفاده کرده است که در نهایت بهسرعت فرسوده خواهد شد و مسالماً کاارایی ایان
وسیله از میان میرود که چنین چیزی را عقال نمیپسندند .به ایان مایگویناد تکلیاف بماا
الیطاق که قبیح است .اما در صورتیکه بر این وسیله که ظرفیتش پنج تن است ،چهاار تان
بار حمل کنیم ،هم پسندیده است و هم معقول و مقبول .عمر بیشتری باه ایان وسایله داده
میشود و همچنین استفاده و بهرهوری بیشتری از این وسیله خواهد شد کاه اصاطالحاً باه
این تکلیف به وساع مایگویناد (شابیری زنجاانی ،1913 ،درس خاارج فقاه ،بااب صاوم
) .)www.eshia.ir/fegh/archiveعالوه بر مطالب فوق ،قاعدۀ نفی عسر و حارج ،بار امتناان
مبتنی است و امتنان الهی اقتضایش بر تکلیف به وسع (توان عرفی) اسات ،ناه تکلیاف باه
طاقت (نهایت توان).
 .7ادلۀ تعلق تكالیف شارع به طاقت مكلف
موارد ذیل را میتوان ادلۀ قائالن تعلق تکالیف شارع به طاقت برشمرد:
 .1 .7آیۀ قرآن

برخی برای معیار بودن طاقت در تکالیف ،به آیۀ شریفۀ  210سورۀ بقره تمساک کاردهاناد:
«ا تُحَمِّلْنا ما ا طاقَۀَ لَنابِهِ»( .بقره .)210،با این توضیح که اگر مالک و معیار تکالیف ،وساع
بندگان بود ،در آیۀ شریفه بهجای «ما ال طاقه لنا»« ،ما ال وسعتنا» میآماد .از ایانرو آیاه در
صدد بیان نفی تکالیف الهی بوده که از طاقت بندگان خاارج اسات (بحرانای ،1010 ،ج :1
 .)112در پاسخ به دلیل فوق اینگونه پاسخ دادهاند که معنای «ما ال طاقه لنا» در آیۀ شاریفۀ
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«ا تُحَمِّلْنا ما ا طاقَۀَ لَنا بِهِ»« ،ما ال قدره لنا» نیست ،بلکه مراد از «ماا ال طاقاه لناا» ،چنانکاه
راغب اصفهانی مینویسد :یعنی ما یصعب علینا مزاولتاه ،آن تکاالیفی کاه انجاام دادن آنهاا
برای ما سات و دشوار و مشقتآور است ،از روی دوش ما بردار .لکن باهنظار مایرساد
پاسخ فوق قابل پذیرش نیست؛ چرا که این معنا خالف ظاهر آیۀ شریفه اسات و در داناش
اصول فقه ،دست کشیدن از ظاهر کالم جز با وجود قرینه امکانپاذیر نیسات» (خراساانی،
 ،1023ج  .)11 :1بهعبارت دیگر لفظ طاقه در آیۀ شریفه دو معنا دارد؛ یکی احتماال قاوی
که همان نهایت درجۀ توانایی فرد است و معنای دیگر ،قدرت خواهد بود و روشان اسات
که در آیۀ محل بحث ،قرینهای وجود ندارد که مجوز دست کشیدن از معنای ظاهر (نهایات
درجۀ توانایی فرد) باشد .بهنظر میرسد که دلیل فوق را اینگونه میتوان پاسخ داد که ماراد
از «ما» در «ما ال طاقه لنا» تکاالیف نیسات ،بلکاه از قبیال عقوباات معاصای و سارپیچی و
نافرمانی است .بنابراین معنای آیه ،درخواست نفی آن دسته از کیفرهاا و عقوبااتی خواهاد
بود که بر اثر سرپیچی و گناه ،بر امتهای پیشین گذاشته شده است .بهعبارت دیگر ما یک
تکلیف داریم و یک کیفر و عقاب که در اثار نافرماانی از تکاالیف ،وعاده داده شادهاناد و
مطابق نص صریح آیات قرآن «و ا یرلم ربّک احداً» (کهف)03 :؛ «و ما ربّک برلّهم للعبیهد»
(فصّلت)00 :؛ امکان تعلق تکلیف به بیشتر از طاقت مکلفان وجود ناواهد داشت .لکان در
مورد کیفر و عقاب اینگونه نیست ،بلکه خداوند میتواند حتای بیشاتر از قادرت مکلفاان،
آنها را عقاب کند .ماید مطلب پیشگفته آیاتی از قرآن کریم هستند« :فَبِرُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ ههادُوا
حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ» (نساء .)102:و نظیر قتل نفس و کشاتن یکادیگر باهخااطر
عبادت گوساله که موسی فرمود« :فَتُوبُوا إِلی بارِئِکُم ْفَاقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ» (بقره .)10 :در بعضی از
تفاسیر شیعه و سنی از قبیل جوامع الجامع و کشاف در تفسیر آیۀ  210سورۀ بقره نقل شده
است که در شریعت پیشینیان ،اگر به بدن یا لباس کسای نجاساتی مایرساید ،الزم باود آن
محل را قطع کنند (طبرسی ،1910 ،ج 113 :2؛ بحرانی،1010 ،ج 110 :1؛ سایوطی،1020 ،
ج  .)190 :2از امام صادق(ع) نقل شده است« :قال کان بنواسرائیل اذا اصاب احدهم قطرة من
البول قرضوا لحومهم بالمقاریض و قد وس اللّه علیکم باوس ما بین السّهماء و اارض و جعهل
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لکم الماء طهورا فانرروا کیف تکونون» (حر عاملی ،1023 ،ج  .)10 :2همچنین طباق برخای
روایات ،نماز واجب یهودیان 11 ،رکعت و واجب مالی آنها یکچهارم کل مال باوده اسات
(سیوطی ،1020 ،ج  .)191 :2در نتیجه با توجه به مطالب و قراین ذکرشده ،در ظااهر ماراد
از «ما ال طاقَۀَ لَنا بِهِ» عقوبات معاصی بوده که بر گذشتگان رسیده است .ماید نظریۀ ماتاار،
کالم عالمه در تفسیر المیزان است؛ آنجا که ماینویساد« :منظاور از امار خاارج از طاقات،
تکلیف ابتدایی نیست؛ زیرا چنین تکلیفی را عقل جایز نمیشمارد و جملۀ "سمعنا و اطعنا"
نیز برخالف آن داللت دارد ،پس منظور ،کیفر کارهای ناروا است ،مانند مسخ شدن و مانناد
آن .بدیهی است خواندن  11رکعت در شبانهروز ،قتل نفس به فرمان موسی ،بریدن قسامت
آلوده و نجس لباس و پرداخت یکچهارم کل مال بهعنوان واجب مالی ،کیفرهایی است که
در امتها ی پیشین بوده و در کیفر و مجازات ،برخالف تکلیف ،امکان عقاب مکلف ،حتی
بیشتر از قدرت وی وجود خواهد داشت .با توجه به آنچه آمد میتوان گفت که اوالً کلماۀ
طاقت در آیۀ شریفه به همان معنای اصلی و حقیقیاش (نهایت تاوان) آماده اسات و ثانیااً
مراد از مای موصوله در آیۀ شریفه ،کیفر و عقوبات معاصی است که بر گذشتگان وارد شده
است» (طباطبایی ،1011 ،ج.)100 :0
 .2 .7مقتضای تكلیف

شاید برای تعلق تکلیف به طاقت ،اینگونه استدالل شود که کلماۀ «تکلیاف» مصادر بااب
تفعیل از مادۀ «ک.ل.ف» بهمعنای ساتی و دشواری اسات ،بناابراین نفاس تکلیاف شاارع،
به نوعی با دشواری و زحمت همراه خواهد بود و باا توجاه باه اینکاه ماراد از طاقات نیاز
چنانکه ذکر شد « :آن است که برای انسان انجام عملی همراه باا مشاقت و سااتی ممکان
باشد» (مصطفوی ،1901 ،ج  .)100 :1در نتیجه تکلیف به مقتضای خود ،به طاقت مکلفاان
تعلق گرفته است ،نه وسع آنها .لکن بهنظر میرسد این سان نیز پذیرفتنی نیسات .باا ایان
توضیح که اگرچه همراه با نفس تکلیف ساتی و زحمت خواهد باود ،لکان هماین مقادار
تکلیف نیز مطابق با وسع بندگان قرار داده شده است ،نه طاقت ایشان .برای نمونه خوانادن
نمازهای یومیۀ پنجگانه که یک تکلیف محسوب میشود ،اگرچه بارای مکلاف باا زحمات
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همراه است ،لکن خواندن این مقدار از نماز در طول یک شبانهروز در وسع و توان مکلاف
قرار دارد .ماید مطلب پیشگفته آیۀ  210سورۀ بقره است ،آنجا که میفرماید« :ا یُکَلِّفُ اللّهُ
نَفْساً إِلّا وس ها» (بقره .)210 :خداوند کسی را تکلیف نمایکناد ،مگار باه قادر قادرت او
بیآنکه عسر و حرجی باشد .مراد از «وسع» همۀ طاقت و قدرت نیست ،وگرنه معناای آیاه
این میشود :خداوند تا آخرین قدرت شاص او را تکلیف مایکناد و ایان عسار و حارج
است .حال آنکه میفرماید« :وَما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (حج .)11 :بلکه وساع آن
است که انسان کاری را بدون عسر و حرج انجام دهد.تعبیر فاوق چنادین دفعاه در آیاات
قرآن مجید تکرار شاده اسات (بقاره 299 :و 210؛ انعاام ،112 :اعاراف02 :؛ مامناون،02 :
طالق« .)1 :قُل ْما أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُتَکَلِّفِینَ» (زمر .)10 :بگو من بر رسالت
خویش مزدی از شما نمیخواهم و در حمل بار رسالت ،بر شما تکلفی نکردهام.
 .8نظر برگزیده
نگارندگان ضمن بررسی مسئله ،اقوال و نظریات پیراماون آن ،معتقدناد کاه باهطاور کلای
نمیتوان گفت که تکالیف به وسع یا به طاقت تعلق گرفته باشاند .بلکاه باهنظار مایرساد
مقتضای اصل اولیه در هنگام شک و تردید و نبود قرینه ،تعلق تکاالیف باه وساع اسات و
معیار تکالیف الهی وسع بندگان است ،نه طاقت ایشان .آیات قرآن ،روایات ،ادلۀ تسهیل بار
عباد و بنای عقال را میتوان مهمترین ادلاه بارای تقویات نظریاۀ ناسات دانسات .اماا در
مواردی همچون عرض و آبرو ،طالق و اجرای قساامه ،باه دلیال خااص ،ماالک و معیاار
تکالیف ،طاقت (نهایت توان) مکلفان باشد .اما در مورد طالق ،اهتمام شارع و قانونگذار باه
حفظ بنیان و کانون خانواده ،مقتضی آن است که هر یک از زوجاین تاا حاد نهایات تاوان
(طاقت) ،این رابطه و پیوند را حفظ کنند تاا ایان هادف شاارع امتثاال و محقاق شاود؛ از
اینروست که مشهور فقها در مورد زنی که شوهرش مفقودانثر است و خبری از او نیست،
فتوا دادهاند که به مدت چهار سال صبر کند (نجفی .)11 :1020 ،اما در مورد قسامه به ایان
خاطر که اهمیت حفظ حیات و جلوگیری از هدر رفتن خون افراد بیگناه اقتضا کرده است
که شارع ،توسل به قسامه را فق در خصوص جرایم علیه تمامیت جسمانی افاراد بساذیرد.
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این امر بهصراحت در تبصرۀ مادۀ  102و مادۀ  912قانون مجازات اساالمی مصاوب 1932
مد نظر مقنن قرار گرفته است .از اینرو بههی وجه در سایر جارایم ،امکاان توسال باه آن
امکان ندارد .همچنین در شرای اجرای قسامه دیده میشود کاه قانونگاذار ،فارد مادعی را
تکلیف کرده است که در قتل عمد باید پنجاه و در قتل شبهعمد و خطای محاض بایاد 21
قسم باورد تا ادعایش مبنی بر قاتل بودن فرد مورد نظر ثابات شاود (نجفای 02 :1020 ،و
 .)09بهعالوه مطابق مادۀ  990قانون مجازات اسالمی مصوب  1932در شیوۀ قسم خوردن،
امکان تکرار قسم در جنایت بر نفس از سوی مدعی و بستگان وی وجود نادارد .از ایانرو
مدعی قادر به تکرار سوگند نیست .همچنین یکی دیگر از شرای پذیرش قسامه این اسات
که متهم دارای سوء پیشینه و عالوه بر آن ،متهم به فساق نیاز باشاد .ایان شارط را بایاد از
سیاستهای جنایی معقول در جهت جلاوگیری از هادر رفاتن خاون متهمای دانسات کاه
قسمخورندگان ،به ارتکاب قتل از ناحیۀ آنها یقین ندارند (آقایینیاا .)211 :1910 ،مساتظهر
از شرای پیشگفته ،آن است که تکلیفی که قانونگذار در مورد اثبات جنایت با قسامه مقرر
میکند ،با طاقت و نهایت توان افراد ،سازگاری بیشتری دارد؛ چرا که مطاابق قاعادۀ «البیّناه
علی المدعی و الیمین علی من انکر» در همۀ دعاوی ،اقامۀ سوگند بر عهدۀ منکر اسات ،ناه
مدعی .لکن یک مورد از این قاعدۀ کلی استثنا شده است و تنها جایی کاه اقاماۀ ساوگند از
سوی مدعی پذیرفته میشود «قسامه» است و بهعبارت دیگر اقامۀ سوگند از ساوی مادعی
در اجرای قسامه ،برخالف اصل اولیه (الیماین علای مان انکار) باوده و باه هماین جهات
قانونگذار در اجرای قسامه ساتگیری کرده است.
 .9نتیجهگیری
از مجموع مطالب پژوهش حاضر درمییابیم که اوالً عناوین وسع و طاقاه از لحااظ لغاوی
معنای متفاوتی دارند؛ ثانیاً بهنظر میرسد مقتضای اصل اولیه در هنگام شک و تردید و نبود
قرینه ،تعلق تکالیف به وسع بوده و معیار تکالیف الهی وسع بندگان است ،نه طاقت ایشاان.
اما در مواردی همچون عرض و آبرو ،طالق و اجرای قسامه ،به دلیل خاص ،مالک و معیار
تکالیف ،طاقت (نهایت توان) مکلفان باشد.
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کتابنامه
ا قرآن کریم.
 .1آقایینیا ،حسین ( .)1910حقوق کیفری اختصاصی ،جرایم علیهه ارهخاص ،تهاران :نشار
میزان.
 .2آملی ،میرزا محمد تقی ( 1023ق) .مصباح الهادی فای شارح العاروۀ الاوثقی ،قام:
ماسسۀ آلالبیت(ع).
 .9ابنمنظور،محمدبن مکرم ( 1010ق) .لسان العرب ،بیروت :دارالفکر للطباعاۀ و النشار و
التوزیع.
 .0اصفهانی ،حسینبن محمد راغب ( 1012ق) .المفردات فی الفها قهرآن الکهریم ،لبناان:
دارالعلم  -الدارالشامیۀ.
 .1ایروانی ،محمد باقر ( 1010ق) .دروس تمهیدیهه فهی القواعدالفقهیهه ،بیاروت :دارالفکار
للطباعۀ و النشر و التوزیع.
 .0ثعالبی ،ابیمنصور ( 1021ق) .فقه اللغه ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .1جوهری ،اسماعیلبن حمّاد ( 1021ق) .صحاا اللغه ،بیروت :دارالعلم.
 .1حر عاملی ،محمدبن حسن ( 1023ق) .وسائل الشیعۀ ،قم :ماسسۀ آلالبیت(ع).
 .3حلی ،حسنبن یوسف مطهّر (علامه) ( 1012ق) .تذکره الفقههاء ،چ اول ،تهاران :جامعاۀ
مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .12حلی ،نجمالدین جعفربن زهدری ( 1023ق) .إیضاح ترددات الشرائع ،قام :ماسساۀ
آلالبیت(ع).
 .11خراسانی ،محمد کاظم ( 1023ق) .کفایۀ ااصول ،قم :ماسسۀ آلالبیت(ع).

 .12خوانساری ،رضیالدینبن آقا حسینبن محمد ( 1021ق) .تکمیل مشاارق الشاموس
فی شرح الدروس ،قم :ماسسۀ آلالبیت(ع).
 .19زبیدی ،مرتضی ( 1021ق) .تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت :مجمع اللغه العربیه.
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 .10سیوطی ،جاللالدین ( 1020ق) .الدّر المنثور فی التفسیر بالمهاثور ،قام :مکتباه آیاتاهلل
العظمی المرعشی النجفی.
 .11شبیری زنجانی ،تقریرات درس خارج فقه العبادات ،باب صوم ،نساۀ خطی.
 .10صدر ،سید محمد باقر ( 1011ق) .بحوث فی علم ااصول ،قم :ماسسۀ دائارهالمعاارف
فقه اسالمی.
 .11اااااااااااااااااااااااااااااا ( 1021ق) .قاعدة اضرر و اضرار ،قم :دارالصادقین
للطباعه و النشر.
 .11ااااااااااااااااااااااااااااااا ( 1021ق) .الهدایۀ فی األصول و الفروع ،بیاروت:
دارالفکر.
 .13طباطبایی ،سید محمد حسین ( 1011ق) .المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :دفتار انتشاارات
اسالمی حوزۀ علمیۀ قم.
 .22طبرسی ،فضلبن حسن ( .)1910جوام الجام  ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی.
 .21طریحی ،فارالدین ( .)1911مجم البحرین ،تهران :انتشارات کتابفروشی مرتضوی.
 .22طوسی ،محمدبن حسن ( 1021ق) .تهذیب ااحکام ،چ چهارم ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .29اااااااااااااااااااااااااااااا ( 1021ق) .المبسوط فی فقه االمامیه ،چ سوم،
تهران :المکتبۀ المرتضویۀ.
 .20طیب حسینی ،سید محمود ( .)1932ترجمۀ تفسیر بیهانی ،تاألیف بنات الشااطی ،قام:
دانشکدۀ اصول دین.
 .21عباد ،اسماعیل ( 1010ق) .المحیط فی اللغه ،بیروت :عالم الکتب.
 .20عبده ،محمد ( 1021ق) .التفسیر المنار ،بیروت :داراالحیاء التراث العربی.
 .21عسکری ،ابوهالل ( 1012ق) .الفروق اللغویه ،قم :ماسسۀ النشر االسالمی.
 .21فاضل لنکرانی ،محمد ( 1022ق) .تفصیل الشریعۀ فی ررا تحریرالوسهیله ،چ اول ،قام:
مرکز فقهی ائمۀ اطهار(ع).
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 .23فراهیدی ،خلیلبن احمد ( 1012ق) .کتاب العین ،قم :منشورات الهجره.
 .92فار رازی ،محمدبن عمر ( 1022ق) .تفسیر کبیر ،بیروت :داراالحیاء التراث العربی.
 .13فیروزآبادی ،مجدالدین ( 1010ق) .قاموس اللغه ،بیروت :دارالعلم.
 .92فیومی ،احمدبن محمد ( 1021ق) .مصباا المنیر ،چ اول ،قم :منشورات دارالرضی.
 .99قرشی بنایی ،علی اکبر ( .)1923قاموس قرآن ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .90قزوینی ،احمدبن فارس ( 1021ق) .معجم مقاییس اللغه ،بیروت :دارالفکر.
 .91کریمااینیااا ،مرتضاای ،بناات الشاااطی ( .)1912دانشههنامۀ جهههان اسههالم ،تهااران :بنیاااد
دایرۀالمعارف اسالمی.
 .90کلینی ،ابوجعفر محمدبن یعقاوب ( 1021ق) .الکهافی ،چ چهاارم ،تهاران :دارالکتاب
االسالمیه.
 .91مجلسی ،محمد باقربن محمد تقی ( 1022ق) .مرآة العقول فی ررا أخبهار آلالرسهول،
قم :مکتبه الداوری.
 .91مصطفوی ،حسن ( .)1901التحقیق فی کلمات القرآن ،قم :ماسسه النشر االسالمی.
 .93مظفر ،محمد رضا ( 1021ق) .اصول الفقه ،قم :ماسسۀ اسماعیلیان.
 .02موسوی خویی ،سید ابوالقاسم ( 1021ق) .اجود التقریرات ،قم :مطبعه العرفان.
 .01اااااااااااااااااااااااااااااا ( 1022ق) .مصباا ااصول ،قم :نشر مکتبه الداوری.
 .02اااااااااااااااااااااااااااااا ( 1023ق) .موساوعۀ اإلماام الخاوئی ،قام :مکتباه
الداوری.
 .09نایینی ،محمد حسین ( .)1910فوائدااصول ،قم :جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .00نجفی ،محمد حسنبن باقر ( 1020ق) .جواهر الکالم فی ررا ررای ااسالم ،چ هفتم،
بیروت :داراالحیاء التراث العربی.
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