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Abstract
One of the important jurisprudential-legal issues is the explanation of the intention
of the legislator of the function of the no-hardship rule, because this principle is
appearing in the absence of difficulty associated with the domain of religious duties,
while performing any duty is somehow difficult for religiously competent person.
Therefore, it should be seen whether the executive hardness of the duties is
eliminated. In such a case, due to its negating role, the obligation of performing
most of religious duties or the illusory hardship of the competent person at the time
of performing the duty is eliminated. So, it functions as a guide for both the jurist
and the competent person and as an encouraging element for the competent person.
While analyzing the views related to no-hardship rule and its problems, this article
proves that by removing hardship it means removing illusory hardship. As a result,
no-hardship rule plays the role of a guide for the jurist to deduce legal laws as well
as the role of a guide and an encouraging element for the competent person.
Keywords: Function, Religiously Competent, Factual Hardship, Illusory Hardness,
Guide, Encouraging.
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چكیده
یکی از مسائل مهم فقهی – حقوقی ،تبیین قصد هارع از کارکرد قاعدۀ الحرج است ،زیرا ایهن قاعهده ظهاهر در انتفهای
مشقت مرتب با حوزۀ تکالیآ است ،درحالیکه تمام تکالیآ بهنحوی برای مکلآ دارای مشقت اسهت .ازایهنرو ،بایهد
دید آیا مشقت اجرایی تکالیآ منتفی هده ،در این فرض ،بهدلیل نقش نفیکنندگی آن ،وجوب انجام اکثر تکالیآ هرعی
منتفی میهود یا مشقت توهمی مکلآ در زمان اجرای تکلیآ را نفی میکند ،در این صورت یک اساس ،راهنمها بهرای
فقیه و مکلآ و نیز ترغیبکنندۀ مکلآ است .در این مقاله ضمن بررسی دیدگاههای مرتب با نفی حرج و اهکاالت آن،
ثابت هد که مراد از نفی حرج ،مشقت ذهنی است .در نتیجه ،قاعدۀ الحرج ،بهعنوان راهنمای فقیه در استنبا احکهام و
نیز راهنما و ترغیبکنندۀ مکلآ ایفای نقش میکند.
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ترغیبکننده ،راهنما ،سختی ذهنی ،نقش ،مکلآ ،مشقت واقعی.
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 .1مقدمه
یکی از عناوینی که در بعضی از آیات قرآنی نفی هده ،حرج است که منشأ استنبا قاعدۀ فقههی
«الحرج» هده است .هروند قاعدۀ الحرج مورد اتفاق است ،ولی در داللهت مشههور معتقهد بهه
نفی مشقت اجرایی تکالیآاند .وون ذات تکلیآ متضمن مشقت است ،ایهن دیهدگاه در عمهل
با مشکالتی مواجه است ،زیرا از سویی تکلیفی نیست که برای عامة مردم مشقتی نداهته باههد.،
از سوی دیگر ،بر فرض ظهور آیات ،وه حدی از مشقت ،و با وه معیاری میتوان آن را تعیهین
کرد .عالوهبر این ،مشهور نهتنها این دیدگاه را در موردی که مستند به دلیل نقلهی اسهت ،اعمهال
نکرده ،بلکه بعضی آن را مجمل ،و بعضهی نسهبت بهه واجبهات اعمهال و نسهبت بهه محرمهات
غیرقابل اعمال توصیآ کرده و حتی در نظر مشهور عبادت حرجی ،صحیح همرده ههده اسهت.
بهنظر میرسد این اختالف ناهی از عدم تشخیص مقصود هارع اسهت .ازایهنرو بایهد دیهد اوالً
مراد هارع از الحرج وه نوع حرجی است؟ ثانیاً ادلة الحرج وهه احکهامی از احکهام ههرعی را
نفی میکند؟ ثالثاً رابطة ادلة الحرج با ادلة موجب تکلیآ ویست؟
فرضیة مقاله این است که مراد از حرج ،مشقت توهمی نه واقعی احکام است ،وون بهه
اقتضای اعتقاد به عدالت هارع ،تکلیآ در مرحلة تشرید طوری تعیین هده که هیچکس در
مرحلة اجرا گرفتار حرج نشود .ازاینرو نقش این قاعده القهای ایهن معناسهت کهه در دیهن
حرجی وجود ندارد و بهعنوان راهنمای فقیه و مکلآ و نیز ترغیبکنندۀ مکلآ ایفای نقش
میکند .بنابراین در این مقاله دیدگاههای فقهی مراد هارع از الحرج ،مطاب با ظهور آیهات،
تأثیر آن بر تکالیآ و نیز نقش آن بررسی میهود.
 .2توصیف نفی حرج
هروند حرج به معنای سختی است ،ولی با توجه بهه وجهود مشهقت در ذات تکهالیآ ،در
تشخیص مراد هارع از الحرج باید دید آیا منظور ،مشهقت مهالزم بها اجهرای تکهالیآ ،یها
مشقتی است که به هدف دهوار و گاهی غیرقابل اجرا وانمود کردن تکلیآ توسه ههیطان
و نفس به مکلآ القا میهود .هر کدام از این دو وجه ،بررسی میهود.
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 .1 .2مشقت اجرایی

بیشتر صاحبنظران حرج را حمل بر مشقت اجرایی کهردهانهد ،امها در افتهاء بها مشهکالتی
مواجه هده اند ،وون از طرفی هر تکلیفی مشقتی برای مکلآ دارد ،وون بهخصوص بهرای
مسلمانانی که از حیث معرفتی و قوۀ ایمان ضعیآانهد .از طهرف دیگهر ،وگونهه مهیتهوان
مشقت زیاد تکالیفی مانند وجوب جهاد ،حج در ایام گذهته و روزه در ایهام تابسهتان را بها
این دیدگاه منطب کرد .ازاینرو بعضی قائل به اجمال ادلة الحرج هدهانهد ،وهون معتقدنهد
ال حرج در غیر از تکالیآ خارج از توان قابل استناد نیست ،وون مستلزم نفی تمام تکهالیآ
است( 1حر عاملی1011 ،ق ،ج  ،)121 :1اما بسهیاری از صهاحبنظهران در سهطح مشهقت
اختالف دارند که به آن اهاره میهود.
 .4 .4 .2مطلق مشقت
گروهی مراد از حرج در آیات قرآنی را حمل بر مطل سختی کرده و معتقدند حرج باید بها
توجه به نقطة مقابل آن ،یعنی آسانی ،تفسهیر ههود .وقتهی ههارع در دیهن ،کهه عبهارت از
مجموعه ای از احکام تکلیفی و وضعی است ،حرجی قرار نداده ،مشقتی وجود ندارد .کلمهة
«من» زاید است (جرجانى1050 ،ق ،ج « .)01 :1من» نمیتواند در کهالم بهاریتعهالی زایهد
باهد ،وون به اجماعاً در حرفی از قرآن معانی زیادی نهفته است ،لذا جایز نیست کلمههای
را در قرآن زاید همرد .بعضی حرج را اعم از اولیه و ثانویه (میانجى1055 ،ق ) 21 :دانسهته
و بعضی دیگر ،معتقدند مراد از حرج ،مقابل و راحتی است ،یعنی در مجموعه احکام متعل
به افعال مکلفان یا موضوعات خارجی مانند احکام وضعی طهارت و نجاسهت و امثهال آن،
هارع حکمی وضد نکرده است که به حرج مکلآ منجر هود .ازاینرو امام(ع) فرمهود« :إنّ
الخوار ضیقوا على أنفسهم بجهالة ،و إنّ الدین أوس من هلک» ،وهون مهردم در گشهایش از
ناحیة احکام هرعی هستند (بجنوردی1013 ،ق ،ج .)215 :1این وجه نمی تواند مراد ههارع
از حرج باهد ،زیرا اوالً اگر مطل سختی در اجرای تکالیآ به ادلهة الحهرج ،منتفهی ههود،
 «.1نفی الحر مجمل ،ال یمكن الجدم به فیما عدا تكلیف ما ال یَاق ،و إلّا لدم رف جمی التكالیف»
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الزمة آن تعطیلی احکام تکلیفی است ،زیرا هیچ تکلیفی نیست که مشقتی نداهته باهد؛ ثانیاً
فرمایش امام که خوارج به نادانی بر خود دین خدا را تنگ کردند و دین خدا وسیدتر از آن
است ،داللت دارد که سختی ناهی از اجرای احکام رفد نشده است ،بلکه سختی که خوارج
در اجرای احکام برای خود تصور کردهاند.
 .2 .4 .2سختی غیرعادی
با توجه به اینکه اجرای احکام تکلیفی متضمن مشقت است ،وون نمیتوان تکلیفهی بهدون
مشقت تصور کرد ،جمعی بهناوار مشقت تکالیآ را به دو نوع عهادی و غیرعهادی تقسهیم
کرده و مراد از حرج را مشقت غیرعادی دانستهاند .ازاینرو معتقدند نفس تکلیآ خهالی از
مشقت نیست .مقداری که عمل مکلآبه اقتضای آن را دارد ،مطلوب هارع است ،اما مهازاد
بر آنکه ناهی از مرض یا اهانت و مانند آن است ،منتفی اسهت .الحهرج ،تکلیهآ ثابهت را
تخفیآ ،یا رفد نمیکند؛ به این معنا که ظاهراً تکالیآ مطلوب هارع بر روال حهد متوسه
احوال از جهت مکلآ و مکلآ به است و مشقت مازاد این ،منتفی اسهت (میهرزای قمهی،
1021ق ،ج  .)119-110 :2مالک تشخیص مشقت عادی از غیرعادی ،عرف اسهت ،وهون
اطالق نظر علما ظاهر در مشقتی است که عرفاً سخت باهد (میهرزای قمهی1021 ،ق ،ج :2
 .)111این وجه در تشرید الهی قابل اعتماد نیست ،زیرا اوالً مبنای دلیل نفهی حهرج امتنهان
است و اگر مکلفی توان انجام حد متوس را نداهته باهد ،خالف امتنان است؛ ثانیهاً عهرف
معاصر وظایفی مانند رعایت حجاب ،روزه در فصل گرما را مشقتبار میدانهد ،ولهی قابهل
رفد نیست.
ازاینرو بعضی معتقدند مشقت غیرعادی مشقت مازاد بر طبیعت وظیفه است و مشهقت
طبیعی ،مانند وضو در هوای سرد و روزه در هوای گرم ،جهاد از محل قاعده خهارج اسهت
(ههید اول ،بیتا ،ج .)121 :1این وجه خالف سیرۀ عقالیی است ،زیرا عقال موارد غالب را
تحت پوش قاعده و غیرعادی را خارج از آن میهمارند .بعضی دیگر معتقدند تکلیهآ بهه
خارج از توان بشر ،در حد توان بشر و وسد مکلآ و خارج از حهد وسهد مکلهآ تقسهیم
می هود و مراد الحرج ،تکلیآ مافوق وسد و در حد توان بشری است ،وون عقهالً ونهین
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تکلیفی محال است (طباطبایی حائری1231 ،ق .)091 :این تعبیر خالف رویکهرد امتنهانی و
ظهور ادله است .ادلة الحرج وون وقتی هخصی توان انجام ندارد ،منتی بر او وجود ندارد.
 .7 .4 .2مشقت متوسط
با توجه به عدم امکان نفی مشقت اجرایهی تکهالیآ بعضهی مشهقت را از حیهث تهوان اجرایهی
مکلآ به فوق طاقت و حد وس کمتر از توان بشری و باالتر از حد آسایش تقسیم کهردهانهد و
معتقدند ادلة ال حرج ناظر بر این مرتبه از مشهقت اسهت کهه در لسهان دلیهل بهه عبهاراتی ماننهد
سنگینی ،تنگنایی و مشقت تعبیهر ههده اسهت (مراغهی1011 ،ق ،ج .)210 :1امها بعضهی دیگهر
مشقت را به وهار نوع ،غیرقابل تحمل توس مکلآ ،قابل تحمل ولی مخل نظام ،قابل تحمهل و
غیر مخل نظام ،ولی مضر به اموال ،نفهس یها آبهروی مکلهآ ،و قابهل تحمهل ،غیرمخهل نظهام،
غیرمضر به مکلآ ،تقسیم میکنند و معتقدند نوع اول از محل بحث نیست؛ نوع سوم نیهز وهون
موضوع قاعدۀ الضرر است ،پس مرکز ثقل «قاعدۀ الحرج» نوع وهارم است که مشقتی مها فهوق
طاقت و مخل به نظام و متضمن ضرر مالی یا بدنی نباههد (مکهارم ههیرازی1011 ،ق ،ج111 :1
 .)115مسلماً این وجه قابل اعتماد نیست ،زیرا در قرآن کریم مثالً زندهداری به هب أَشَدُّ وَطْئؤاًوَ أَقْوَمُ قِیلًا (مزمل )1 :توصیآ هده که داللت دارد تحمل سختی بیشتر نشهانة صهداقت بنهدگی
است (صدوق قمی1051 ،ق ،ج .)103 :2پس بنای هریعت ،بهر راحهتطلبهی نیسهت و غالهب
اوامر هارع در مخالفت با هوای نفس است که متضمن مشقت زیهاد اسهت .ازایهنرو وارد ههده
هجاعترین مردم کسی است که بر هوای نفس خود پیروز باهد (صهدوق1019 ،ق ،ج .)930 :0
همچنین این وجه موجب تعطیلی احکام دینی در مردم عامه میهود ،وون هیچ تکلیفهی نیسهت
که عامة مردم نسبت به آن احساس مشقت نکنند .لذا با توجه به اینکه هدف اصلی دیهن رههایی
انسان از هوای نفس است ،تکلیفی نیست که مشقتی نداهته باهد .هروند در فقهه امامیهه بعضهی
بهسختی موجب راحتی 1تعبیر کرده (ههید اول ،بیتا ،ج )129 :1و در مادۀ  11المجله نیهز مقهرر

« .1المشقة موجبة للیسر»
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هده «مشقت و سختی موجب جلب راحتی میهود» .لذا بعضی مجری ماده را ،تشرید تکهالیآ
بدلی ،مانند وضوی جبیره ،پذیرش گواهی زنان در تولهد و قبهول نظهر کارههناس غیرعهادل یها
غیرمسلمان ،دانستهاند (کاهآ الغطها1903 ،ق ،ج ،1قسهم .)22 -29 :1ایهن وجهه قابهل اعتمهاد
است ،ولی ناظر بر مرحلة تشرید است ،یعنی هارع طوری تشرید تکلیهآ کهرده اسهت تها ههر
هخصی با توجه به هرای خاص خود قادر بر انجام باهد .بنابراین ،هروند تفسیر ادلهة الحهرج
به مشقت واقعی اجماالً مورد اتفاق است و در استداللهای فقهی در بسهیاری از مهوارد بههطهور
کلی به حرج منفی استناد هده ،ولی در تعیین حد حهرج از حیهث نظهری اخهتالف ،و از حیهث
افتاء نیز به حکم منصوص به ادلة نقلی ،اعمال نشده است.
 .3مشقت ذهنی
نظریة دیگر مراد هارع از نفی حرج را مشقت ذهنی دانسته است ،زیهرا از عنهوان تکلیهآ،
مشقت به ذهن متبادر می هود ،بنابراین ،اگر مراد از الحرج ،مشقت اجرایی باهد ،الزمهة آن
انتفای تمام احکام تکلیفی یا وضعی است که سختی دارد و با دو اههکال اساسهی عقلهی و
نقلی مواجه است :از حیث عقلی با هدف ههریعت ناسهازگار اسهت ،یعنهی اگهر ههدف از
رعایت احکام رستگاری بشر باهد ،هر اصلی آن مخالفت با هوای نفس است که در آیهة
 09سورۀ فرقان و  29سورۀ جاثیه ،پیروی از آن ،به خداگزینی یا هواپرستی تعبیر هده و نیز
زهد به دنیاست که حب دنیوی بهعنوان مثال در آیة  0سورۀ فهاطر ،در ردیهآ ههیطان کهه
دهمن قسمخوردۀ انسان است ،هشدار داده هده است .پس عقالً ممکن نیست کهه اجهرای
احکام مشقتی نداهته باهد.
از حیث ادلة نقلی نیز در خیلی از آیات قرآنی تصریح به تکلیآ به حهد وسهد ههده و
این ناظر بر تحمل مشقت در اجرای تکلیآ است .بنابراین ،از ظاهر آیات تحدیهد تکلیهآ
به حد وسد نیز استفاده میهود ،که مسلماً در اجرای هر تکلیفی ،مشقت اسهت .در نتیجهه،
اعتقاد به نفی مطل مشقت اجرایی با اهکال عقلی و نقلی مواجه است .پس مراد از الحرج،
مشقت ذهنی است ،وون در قرآن هشدار داده هده است که هیطان وعدۀ فقر و بهیویهزی
به هما میدهد (بقره)211 :؛ یعنی هیطان انفهاق را بهرای ههما پرمشهقت جلهوه مهیدههد.
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بنابراین ،متیقن از حرج منفی ،حرجی است که از ناحیة هیطان و نفس امهاره هنگهام انجهام
تکلیآ به مکلآ القا میهود.
بیهک احکام دینی حرجی نیست ،وون احکام حرجهی تکهالیفی بهدون مصهلحت یها
دارای مفسده است که مکلآ را از حیث فکری در تنگنا قرار دهد ،اما وون تکهالیآ الههی
دارای مصالح ،اعم از دفد مفسده یا جلب منفعت ،اسهت تهوان اجرایهی مکلهآ را تقویهت
میکند .در نتیجه ،آیات الحرج ،نفی مشقتی میکند که توس هیطان و نفس به مکلآ القها
میکند تا مکلآ را از اجرای تکلیآ منصرف سازد .ازاینرو بعضی معنای اصهلی حهرج را
تنگی صدر دانسته اند (فیض کاهانى1051 ،ق ،ج )213 :1و تنگی صهدر یها بهیحوصهلگی
اغلب ناهی از خودخواهی یا القای هیطانی است.
 .4ارزیابی نظریهها مطابق ادلۀ الحرج

وون فقه اسالم ،مبتنی بر ادله است ،اعتبار هر نظریهای منو به تطاب یا عدم مغهایرت آن بها
ادلة هرعی است ،بهخصوص مورد بحث که ناظر بر مراد هارع است .پهس در نظهام حقهوقی
اسالم نظریهپردازی باید در پرتو دلیل هرعی باهد .برای مثال در مشکل جهذب نقهدینگی ،در
حقوق عرفی ،باال بردن نرخ بهرۀ بانکی برای افزایش جذب سپردههها موجهه اسهت ،ولهی در
حقوق اسالمی نمی تواند افزایش بهرۀ بانکی را بهعنوان راهحل ارائه کنهد ،وهون ادلهه ،ربها را
حرام و غیرقابل حمایت محسوب کردهاند .همچنین در تشخیص مراد از الحرج عالوهبر ادله،
باید به مقاصد هریعه نیز توجه کرد .لذا دو نظریة مشقت واقعی و مشقت ذهنی کهه در مهورد
ادلة الحرج مطر هده است ،با ظاهر آیات و روایات تطبی میهود.
 .1 .4آیات

مستند اصلی قاعدۀ الحرج آیات قرآن است که داللت میکند خداوند در دین حرجی قهرار
نداده و اصلی ترین مستند آن آیة  11سورۀ حج است که میفرماید« :وَ جاهِدُوا فِی اللّهِ يَؤقَّ
جِهادِهِ هُوَ اجْتَباکُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الديینِ مِنْ يَرَ ٍ مِلَّؤةَ أَبِؤیكُمْ إِبْؤراهِیمَ» .در بسهیاری از
روایات به این آیه ،بهعنوان حکمت یا علت تشرید ،استناد هده است .اگر به مجمهوع آیهه
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نهفق بهعنوان الحرج توجه هود ،روهن است که مقصود هارع الحرج ذهنی است ،وهون
صدر آیه به مجاهده دستور میدهد و بعد میفرماید خداوند در دین بر ههما حرجهی قهرار
نداده است .پس مراد حرج واقعی نیست ،وون امر به تالش در هروع آیه ،مسهتلزم تحمهل
مشقت است و ظاهر در این است که مشقت اجرایهی بایهد تحمهل ههود .ازایهنرو تحمهل
مشقت از دو نظر توجیه هده است :نخست از نظر اجتباء ،که خداونهد ههما را برگزیهده و
این مسلّماً مستلزم تالش بیشتر است ،وون برگزیدگان در هر قوم و ملتی افرادی هستند که
در تالش و کوهش نمونه بودند؛ دوم از نظر عدم حرج است تا به بهانة آن از کوهش دریه
نکند .بله اگر هروع آیه اینگونه بود ،زیاد خود را به زحمت نیندازید ،کمی استراحت کنید،
استنبا می هد مشقت اجرایی از مکلآ نفی هده است .لذا بعضی معتقدنهد مهراد از «حه
الجهاد» اخالص داهتن در این تالش عظیم یا اطاعت خالی از معصیت ،و هاید تمهام ایهن
وجوه به معنای واحد یعنی تالش به حد کمال و بدون کاستی برگردد .پس ،معنى آیهه ایهن
میهود برای هیچکس بهانهای باقی نمیماند در ترک تالش در پیهروی از اوامهر خداونهد و
ترک نواهی او بعد از آنکه احکام دین حرجی نیست که پیروی از آن مشکل باهد .گویا آیه
در مقام بیان این مطلب است که هما وگونهه در راه خداونهد تهالش هایسهته نمهیکنیهد،
درحالیکه هما را از بین امتها برگزیده و در دین حرجهی وضهد نکهرده اسهت؟ (مکهارم
هیرازی1011 ،ق ،ج .)119 :1واضح است که بهانه اغلب ناهی از مشقت ذهنی اسهت کهه
مکلآ تکلیآ را فوق توان خود احساس میکند و از اجرای آن ناامید مهیههود .ازایهنرو
بهعبارت دیگر ،اگر درست بنگرید ،این تکالیآ هاقی نیستند ،بلکه با فطرت ههما سهازگار
است (مکارم هیرازی و همکاران ،1911 ،ج.)112 :10
در تفسیر این آیه ،محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل میکند که تهالش فهیاهلل ،تهالش
در نماز ،زکات و خیرات است که انجام میدهید .در این روایت امام(ع ) به تبیهین مصهداق
پرداخته که تالش فیاهلل تالش در انجام خیرات است و نماز و زکات نمونة بارز آن اسهت.
ازاینرو بعضی معتقدند آیه داللت دارد که خداوند در دیهن تنگنهایی قهرار نهداده و نهه آن
ویزی که هما را از تنگنا خارج نکند ،وون با توبه و رد مظالم از آن خارج میهوید (هیخ
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طوسی1053 ،ق ،ج .)900 :1این تفسیر میید این است که مراد از حرج ،تنگنای ذهنی و به
تعبیر قرآن تنگنای صدری است ،زیرا توبه و رد مظالم تکلیفی اسهت کهه مسهتلزم مشهقت
واقعی است و آنچه توس اجرای این دو منتفی میهود ،تنگنای صدری است.
بعضی نیز کلمة جهاد را به کوهش در دفد دهمن معنا کرد،ه ولی آن را بهه اعهم یعنهی
دفد هر هری ،ولو از ناحیة هیطان و نفس اماره باهد ،تفسیر کهردهانهد ،وهون مخالفهت بها
نفس جهاد اکبر تعبیر هده است .پس ،حرجی در دین وجود ندارد که به بهانة آن در انجهام
وظیفه کوتاهی کنید (طباطبایی ،1911 ،ج. )012 :10این دیدگاه نیز گواه بر ایهن اسهت کهه
ادلة الحرج ،متعرض حرج اجرایی نیست ،بلکه متعرض حرج توهمی است که ههیطان یها
نفس برای انصراف مکلآ از اجرای تکلیآ یا کند هدن سرعت در ذهن او ایجاد میکنهد.
بعضی دیگر نیز معنای جهاد را هامل جهاد با نفس دانسته و لیکن بهه قهرائن معتقدنهد آیهة
که خالى از قرینة بر جهاد نفس است ،باید بر معنى لغوى حمل کهرد؛ یعنهی جههاد
کنید در نصرت و احیای دین وى و اعالء کلمة توحیهد و جههادى کهه از روى حقیقهت و
اخالص باهد ،از جهت اینکه خدا هما را برگزیده اسهت ،بهر جههاد در راه دیهن و حکهم
حرجى در دین به هما وضد نکرده است (جرجانى1050 ،ق ،ج .)0 :2به ههر حهال ،وهون
ابتدای آیه با دستور به تالش هروع هده است ،مفسران ،بهه عهدم وجهود مشهقت در دیهن
تفسیر کرده و نفی مشقت اجرایی را استنبا نکرده ،بلکه حمل بر نفی بهانه یا مشقت ذهنی
کردهاند.
دلیل دیگر ادلة الحرج ،آیة  1سورۀ مائده است که میفرماید« :وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلؤى
سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَيَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیيباً فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَ أَیْدِیكُمْ مِنْهُ ما یُرِیدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ يَرَ ٍ وَ لكِنْ یُرِیدُ لِیََُهيرَکُمْ وَ لِیُتِمَّ نِعْمَتَؤهُ
عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» .بعضی در داللت این آیه بر مقصود تأمل کردهاند ،وهون صهدر آیهه
امر به غسل ،و ذیل آن در صورت فقدان آب به تیمم حکم کرده ،و آن به تحق مصهلحتی
که عبارت از تطهیر جانها یا جان و بدنها از آلودگی ظاهری و باطنی است ،مبتنهی اسهت.
پس خداوند با تشرید این احکهام نمهیخواههد مهردم را در مشهقت اجرایهی احکهام فاقهد
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مصلحت قرار دهد ،ازاینرو مراد از حرج در این آیه مطل مشقت نیست ،بلکه مشقت فاقد
مصالح عالیه است و هاهد بر این ادعا کلمة لکن است .در نتیجه ،نمیتوان به این آیه بهرای
اثبات قاعدۀ کلی تمسک کرد (مکارم هیرازی1011 ،ق ،ج .)119-110 :1اهکال عمده ایهن
است که برای خداباوران از بدیهیات است که خداوند حکیم و عادل حکم به انجام یا ترک
فعل دارای مشقتی که هیچ فایده ای بر آن مترتب نباهد ،نمیکند .پس ،وگونه میتهوان آیهه
را بر مشقت خالی از مصلحت حمل کرد .همچنین ثابهت اسهت تمهام احکهام الههی حتهی
مباحات دارای مصالح است (علیدوست101 :1911 ،به بعد) .ازاینرو بعضی آیه را اینگونه
تفسیر کردهاند که خداوند با امر به وضو ،غسل و تیمم نمیخواهد ههما را در حهرج قهرار
دهد ،بلکه میخواهد در وسعت قرار دهد تا هما را طاهر کنهد (حلّهى1020 ،ق ،ج .)21 :1
در نتیجه ،آیة هریفه داللت دارد که مصلحت تیمم در صورت دسترسی نداهتن بهه آب یها
ضرر داهتن آن ،پاکیزگی و اتمام نعمت است .از این آیه نیز استنبا میههود مهراد از نفهی
حرج ،حرج ذهنی است ،زیرا از حیث اجرایی ،دست زدن به خاک و مسهح بهر صهورت و
پشت دست مشقتی ندارد ،حتی راحتتر از وضوست ،بلکه حرج ذهنهی دارد کهه وگونهه
صورت لطیآ ،خاکآلود هود .بنابراین آیه داللت دارد بر اینکه خداوند نمیخواهد ههما را
در تنگنای ذهنی قرار دهد ،بلکه میخواهد هما را تطهیر کند ،همچنانکهه فلسهفة وجهوب
نماز تنزیه از کبر توصهیآ ههده (نههجالبالغهه1010 ،ق )001 :و مسهح دسهتان خهاکی بهر
صورت ،یکی از نشانههای دوری از کبر است.
مستند دیگر ال حرج آیة  110سورۀ بقره است که میفرماید« :وَ مَنْ کانَ مَرِیضؤاً أَوْ عَلؤى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ ال یُرِیدُ بِكُؤمُ الْعُسْؤرَ» .هرونهد بعضهی معتقدنهد
نهایت ویزی که از این آیه استفاده میهود ،عدم وجوب روزه بر مسهافر و مهریض اسهت.
پس مانند سایر کبریها مفاد آن عام و هامل تمام مهوارد اسهت ،و داللهت بهر نفهی جمیهد
احکام حرجی دارد (مکارم هیرازی1011 ،ق :ج  .)119-110 :1ظاهراً از این آیه نمیتهوان
استفادۀ حکم عام کرد ،وون در مقام توجیه عدم وجوب روزۀ ماه مبارک رمضان بر مسهافر
و مریض ،و وجوب قضای آن در حضر و حالت سالمت است کهه آسهان خهواهی و عهدم
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سختگیری خداوند ،وجه جابهجایی زمانی تکلیآ عنوان هده است .پس نمیتهوان بهرای
مثال اگر کسی اقامة نماز برای او مشکل هد ،به استناد این آیه ،نمهاز را بهه وقهت دیگهری
محول کرد ،وون از سایر ادله استفاده میهود نماز تکلیفی دارای وقت معین است که قابهل
جایگزینی نیست .بنابراین نمی توان از این آیه اطالق گرفت و در سایر تکالیآ جاری کرد،
وون داللت دارد که خداوند در تشرید احکام توان مکلفان را درنظر گرفتهه و کسهی ماننهد
مریض و مسافر که توانایی روزه گرفتن را ندارند ،در ایهام دیگهری روزه بگیرنهد .ازایهنرو
عدم روزۀ مریض منو به اضرار هده ،ولی روزۀ مسافر مطل است ،یعنی اگر سفر مشقتی
نداهته باهد ،روزه بر ونین مسافری واجب نیست .پس ،عدم وجوب روزۀ مسافر از حیث
سفر نه از حیث مشقت است ،همانگونهکه نماز مسافر هکسته است ،درحالیکهه خوانهدن
دو رکعت نماز بیشتر مشقتی ندارد.
واژۀ حرج به معنای مشقت ذهنی در آیاتی دیگری از قرآن نیز استفاده هده است .برای
مثال در آیة  11سورۀ احزاب و  11سورۀ فتح خطابهده بر نابینها ،لنهگ و ههل و مهریض
حرجی نیست ،که داللت میکند وون آنان توانایی جهاد را ندارند ،نباید در تنگنای ذهنی و
مشقت ترک جهاد قرار گیرند .در آیة  05سورۀ احهزاب کهه مهرتب بها ازدواج پیهامبر(ص)
است ،خطاب هده «لكیال یكون علیک ير » مسلّم است که توجیهه مشهروعیت ازدواج بها
زنان به الحرج ،تردیدی نیست که مراد حرج ذهنی است ،وون بهدلیل موقعیهت اجتمهاعی
ایشان ممکن است توهماتی القا هود و موجهب رنجهش ایشهان گهردد ،و الّها زنهان متعهدد
موجب مشقت بیشتری میهوند .در آیة  91وجه تهزویج زینهب بهه رسهولاهلل (ص) عهدم
حرج میمنان در ازدواج با همسر مطلقة فرزندخواندگان آنان عنهوان ،و در آیهة  91نیهز بهه
پیامبر خطاب هده است در مورد آنچه خدا بر او فرض کهرده ،ههیچ حرجهی نبایهد باههد.
واضح است مراد این آیات از حرج مشهقت اجرایهی نیسهت ،بلکهه حهرج ذهنهی ناهِهی از
مالمت دیگران یا احساس قصور در بندگی در میمنان و القائات هیطانی در دیگران اسهت.
در آیة  120سورۀ انعام هر صدر در مقابل ضی صدر و حرج بهکار رفتهه اسهت .در آیهة
 15سورۀ نور نیز از نابینا ،لنگ ،مریض و افراد دارای رابطة خویشهاوندی نفهی حهرجههده
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نسبت به آنچه از خانة دیگران استفاده کرده اند .بعضی معتقدند هأن نزول آیهه آن بهود کهه
هرگاه میمنان در خانههاى خود طعامى نداهتند ،جمعى از کهوران یها لنگهان یها بیمهاران را
همراه با خود به خانههاى خویشان مىبردند و آنجا طعام مى خوردند .از این جهت هرمنده
مىهدند که مبادا صاحبان طعام راضى نباهد (جرجانی1050 ،ق ،ج  .)123-195 :2با توجه
به هأن نزول آیه ،مراد از حرج در این مورد نیز مشقت ذهنی اسهت ،زیهرا اوالً ههخص بهه
اختیار معلوالن را به خانه دیگران میبرد؛ ثانیاً خوردن غذا عرفاً مشقتی ندارد تها وهه رسهد
به اینکه بعد از خوردن مشقت داهته باهد.
در نتیجه ،مستند اصلی الحرج ،آیة  11سورۀ مبارکة حج است ،به قرینة صهدر آیهه کهه
امر به تالش به ح هده و به داللت ذیل آیه که اجتباء امت بر سایر امم مطر هده اسهت،
استفاده میهود که مراد از حرج ،حرج ذهنی است و آیه در مقام این است که با توجهه بهه
مقام اجتباء ،تالش کنید و حرج ذهنی که هیطان یا نفهس در ههما القها مهیکنهد ،از حیهث
اجرایی واقعیت ندارد ،وون خداوند در دین حرجی قرار نداده است.
 .2 .4روایات

عالوهبر آیات قرآن ،در روایات زیادی امام(ع) مجرای آیات الحرج را تبیین کرده است کهه
بیشتر آنان ،ظاهر در مشقت ذهنی است .برای مثال در روایتهی ابابصهیر از امهام صهادق(ع)
سیال میکند« :ما مسافرت میرویم ،در اطراف ههر و روسهتا بها والههههایی از آب بهاران
مواجه میهویم ،وهبسا ممکن است که در آن عذره ،یا کودک یا حیوانات در آن بول کرده
و نجس باهد .امام میفرماید اگر به دل تو ویزی عارض هد اینجوری بگو کهه ایهن دیهن
محل تنگناهی نیست .خداوند در دین بر هما حرجی قهرار نهداده ،آب را مشهت کهن بعهد
وضو بگیر» (طوسى1053 ،ق ،ج .)22 :1هروند بعضی معتقدند این حدیث ظاهر است کهه
حکمت عدم تنجس آب کر ،گشایش بر امت است و هر ویزی کهه موجهب حهرج ههود،
برداهته هده و این تعمیم را استدالل امام علیهالسالم بقوله تعالى ما جَعَلَ عَلَؤیْكُمْ فِؤی الؤديینِ
مِنْ يَرَ ٍ تأکید میکند (مکارم هیرازی 1011ق ،ج ).111 :1ولی با آنکه سیال راوی مطله
آب غدیر ،اعم از قلیل و کر که غالباً قلیل است ،و نیز مورد سیال اعم از آلهودگی یقینهی و

تحلیل موضوع ادله الحرج 533 

احتمالی است .پاسخ امام که میفرماید اگر به قلبت عارض هد ،ظهاهر در حهرج نظهری و
نجاست احتمالی است .پاسخ امام ظاهر در این نیست که با علهم بهه نجاسهات آب ،وضهو
بگیرید ،وون وضو دارای جایگزین است ،یعنی وظیفة مکلآ در صورت یقین بهه آلهودگی
آب ،تیمم است .پس این روایت ناظر بر نفی تنگنظری است .لذا امام اول بُعد نظری رفهد
حرج از قلب را به استناد آیة هریفه رفد ،بعد وضو گرفتن با آبی که احتمال آلهودگی دارد،
را وظیفة مکلآ توصیآ کرده اند .روایت فضیل بن یسار نیز این وجه را تأیید میکند که از
امام صادق(ع) سیال هده هخص جنبی در حین غسل ،کمی از آب به درون ظرفش پاهیده
میهود؟ امام میفرماید مشکلی ندارد ،در دین بر هما حرجی نیست (کلینهى1023 ،ق ،ج:0
 .)01مورد این روایت جایی است که در حین غسل ،آبی در ظهرف پاههیده ههود و تهوهم
هود آب داخل ظرف نجس هده است .روایت داللت دارد نباید در اجرای تکالیآ متهوهم
هد ،بلکه باید واقدبین بود ،واال غسل با آب متهنجس ،مضهاف بهر اینکهه باطهل و موجهب
طهارت نمیهود ،مشقتی ندارد.
در روایت دیگری ابابصیر از امام صادق(ع) سیال کرده از هخص جنبهی کهه ظرفهی از
آب همراه دارد و انگشتان خود را داخل آن کرده است؟ امام فرمودند اگر دستش آلوده بود
باید آب ظرف را دور بریزد و اگر نجاست به آب نرسیده ،با آن غسل کند .این از ویزهایی
است که خداوند فرمود در دین بر هما حرجی قرار نداده است (مجلسهى دوم1051 ،ق ،ج
 .)111 :1از این روایت بهخوبی میتوان فهمید که مراد از حرج ،تنگنظری است ،ازایهنرو
بعضی معتقدند هاید وجه استناد امام(ع) به قاعدۀ الحرج به جواز تطهیر بها آب قلیلهی کهه
انگشت در ظرف آن کرده و لو نجاست به آن نرسد ،دفد نجاسهت تهوهمی باههد (مکهارم
هیرازی1011 ،ق.)111 :1 ،
در روایت دیگری محمد بن میسر از امام صادق(ع) میپرسد هخص جنبی در مسیر بهه
آب قلیلی میرسد و میخواهد غسل کند ،ولی دسهتش نجهس اسهت و ظرفهی نیهز همهراه
ندارد؟ امام فرموده باهند دست خود را تمیز کند و بعد وضو بگیرد ،بعد غسل کند .ایهن از
مواردی است که خداوند فرموده در دین بر هما حرجهی قهرار نهداده اسهت (حهر عهاملى،
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1053ق .)102 :1 ،ظاهر این روایت با موازین فقهی سازگار نیست ،وون اوالً وضو با غسل
جنابت جمد هده ،درحالیکه غسل جنابت برای طهارت کافی است .به همین سبب بعضی
روایت را احتماالً حمل بر تقیه کردهاند (حر عاملى1053 ،ق)102 :1 ،؛ ثانیاً اگهر بها قواعهد
منطب هود ،باید آلودگی به آلودگی عرفی ،نه نجاست هرعی حمل هود ،وون بهه محهض
ورود دست نجس به آب قلیل ،آن متنجس میهود که غسل یا وضوی بها آن باطهل اسهت.
لذا این روایت قابل استناد نیست.
در روایت دیگر عبداالعلی از امام صادق(ع) میپرسد :من افتادم و ناخنم هکست و بهر
روی انگشتم پاروه گذاهته ام ،وگونه وضو بگیرم؟ امام فرمودند :حکم این مهورد و امثهال
آن از کتاب خداوند فهمیده میهود که فرموده در دین بر هما تنگناهی قهرار نهداده اسهت،
مسح بر پاروه کن (کلینى1023 ،ق ،ج  .)150 :0هروند بعضی معتقدند این روایت از تمام
روایتهای دیگر بر نفی مشقت واقعی بهتر داللت میکند ،وهون امهام صهریحاً حکهم ایهن
مورد و سایر موارد را به کتاب خدا ارجاع داده است .پس ،الحرج علت نفی حکم است که
به سایر موارد قابل تعمیم است (مکارم هیرازی1011 ،ق ،ج .)112 :1اما واضح است که در
این روایت اوالً تکلیآ مسح نفی نشده ،بلکه حکم مسح بر پاروه و جایگزین هده اسهت،
ثانیاً امام در مقام رفد تحیر مکلآ ،فرموده اند حکم این موارد در کتاب خدا روههن اسهت،
وون دین ،دین عقل و منط است ،اگر کسی ناخنش هکست و بهه خهون آلهوده ههد ،بهه
حکم عقل درست نیست که دست تمیز را به خون نجس آغشته کند ،بعد طههارت حاصهل
هود .پس این روایت نیز بهنوعی نفی تنگنظری میکند.
روایت دیگری را زراره از امام باقر(ع) نقل کرده که خداوند برای کسی که دسترسی به
آب ندارد ،وجوب وضو را برداهته و بهجای غسل ،مسح صورت بها دسهتان خهاکآلهود را
قرار داده است و فرموده از خاک تیمم بعضی از صورت و دستتان را مسح کنید ،وون خدا
آگاه است که مسح تمام آن بر صورت ممکن نیست ،زیرا ذرات خاک بهه قسهمتی از کهآ
دست وسبیده و به قسمتی نمی وسبد ،فرموده خداوند نمیخواهد در دین بهر ههما تنگهی
قرار دهد (مجلسى اول1051 ،ق .) 219 :1 ،در این روایت نیهز حضهرت بها توجیهه اینکهه
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نیازی نیست تمام کآ دستان را ذرات خاک پوهانده باهد ،نوعی تنگنظری را نفی میکند
و اال اصل تکلیآ بهجای خود باقی است.
روایت دیگری را مسعده بن صدقه از امام صهادق(ع) از امهام بهاقر(ع) از پیهامبر (ص)
حکایت کرده که فرموده اند از ویزهای که امت من بهر سهایر ملهل برتهری داده ههده سهه
خصلت است که فق به انبیا اعطا هده است .زمانیکه خداوند آنان را بهه پیهامبری نصهب
میکرد ،میفرمود در دینت تالش کن و حرجی بر تو نیست و خداوند تبارک و تعالی ایهن
خصلت را به امت من اعطا کرده ،جایی که فرموده و در دین حرجی بهر ههما قهرار نهداده
است (حمیرى1019 ،ق .)10 :این روایت نیز داللت بر رفد حرج نظری دارد ،زیرا از سهیرۀ
انبیا روهن است که آنان همیشه خود را قاصر در انجام وظیفة بنهدگی مهیدانسهتند و ایهن
امتیاز را خداوند به آنان عنایت فرمود تا گرفتار تنگنظری هخصی نشوند ،واال عمهالً آنهان
بیشترین سختیها را متحمهل ههده انهد ،طهوریکهه مهثالً تقهدیر معیشهت و وظهایآ امهام
امیرالمیمنین(ع) برای احدی از اهخاص غیرمعصوم ممکن نیست .در نتیجه ،این روایت بهر
هر صدر و فقدان تنگنظری داللت دارد.
همچنین در روایتی محمدبن ابی نصر بزنطی از امام سیال میکنهد از عمهل مهردی کهه
جبه ای یا پوستینی را خریده ولی نمیداند که حیوان تزکیه هده است ،آیها مهیتوانهد بها آن
نماز بخواند؟ حضرت فرمود :بله ،هما وظیفة پرسش ندارید .اباجعفر(ع) همیشه میفرمهود:
خوارج به علت نهادانی بهر خودههان سهختگیهری کردنهد .دیهن خهدا وسهیدتهر از ایهن
تنگنظریهاست (طوسى1051 ،ق ،ج .)911 :2بعضی معتقدند عدم سختگیری بهر امهت،
وجه حلیت ویزی که از بازار مسلمین خریده میهود ،و فرمایش امام که دین وسهیدتهر از
آن است ،دلیل بر عدم اختصاص حکهم بهه مهورد اسهت (مکهارم ههیرازی1011 ،ق ،ج :1
 ،)119اما ظاهر کالم امام(ع) (ع) که هما وظیفة پرسش ندارید .خوارج بهعلت جهالهت بهر
خود تنگ گرفتند ،هر دو ظاهر در تنگنظهری اسهت ،واال سهیال از تزکیهة حیهوانی کهه از
پوست آن پوستین درست هده است ،مشقتی ندارد تا به الحرج نفی هود.
همچنین در مرسله ای از امیرالمیمنین سیال ههده آیها وضهو گهرفتن از آب بهاقیمانهدۀ
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وضوی گروهی از مسلمانان نزد هما محبهوبتهر اسهت یها از آب ظهرف سهفید و بلهوری
سرپوهیده؟ حضرت فرمودهاند :آب تهماندۀ وضوی مسلمان ،همانا محبوبترین دیهن ههما
در نزد خدا ،ح گرایی سهل و آسان است (حهر عهاملى1053 ،ق ،ج .)215 :1ایهن روایهت
بهصراحت داللت بر نفی تنگنظری دارد ،زیرا وضو گرفتن از آب باقیماندۀ دیگهران و آب
ظرف بلوری سرپوهیده هیچکدام موجب حرج نوعی یها هخصهی نمهیههود ،ولهی وضهو
گرفتن از آب سرپوهیده دلنشینتر از آب تهمانده دیگران است .بنابراین برای عهدم ابهتالی
به هوای نفس حضرت آب باقیمانده از وضوی دیگهران را بهتهر از آب ظهرف سرپوههیده
دانستهاند.
عالوهبر این ،در ذیل روایت حمزه بن طیار از امام صادق(ع) تصریح هده است که تمام
تکالیآ هرعی پایین تر از حد توان مکلآ است و احدی از حیث تکلیآ در تنگنا نیسهت،
لکن در مردم خیر نیست و بعد حضرت به آیة  31سورۀ توبهه کهه از ضهعیفان ،مریضهان و
فقیران حرج را برداهته استناد فرمودند (حر عاملى1011 ،ق ،ج  .) 111 :1از این روایت نیز
ظاهر است که مشکل معطل ماندن احکام الهی ،مشقت نیست ،بلکه بهدلیل تعل مهردم بهه
مسائل دنیوی ،سخت وانمود هده و اال کسی در حرج نیست .همچنین در نبوی مشهور کهه
من به دین آسان و راحت مبعوث هدم (حر عاملى1053 ،ق ،ج  .)111 :1دین که مجموعه
مقررات و احکام است ،بهراحتی متصآ هده ،نه اینکه الحرج حاکم باهد که حکم حرجی
را رفد کند .در نتیجه ،مجموع روایات داللت میکند که دین اسالم واقدگراست و نبایهد بها
توهمات ذهنی و هخصی اجرای احکام دین را مشقتبار تصور کرد.
 .5جایگاه قاعدۀ الحرج
با توجه به ادلة استنادی قاعدۀ الحرج بهنظهر مهیرسهد قاعهدۀ الحهرج قاعهدهای بنیهانی و
زیربنایی در مرحلة تشرع باهد ،به این معنا که خداوند طوری افراد را به تکالیآ ملزم کرده
که در آن حرج و مشقتی واقد نشود .ازاینرو از یک طرف احکهام ههرعی بهه پهنج دسهتة
واجب ،حرام ،مستحب ،مکروه و مبا تقسیم هده تا هر کس به توانهایی معرفتهی خهویش
قادر بر انجام وظیفه باهد .از طرف دیگر ،ارتکاب محرمات را در ههرای اضهطراری قابهل
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مجازات ندانسته و برای لزوم انجام واجبات ،نیز در هرای غیرعادی جایگزین تعیین ههده
است ،همانگونهکه بعضی تکالیآ جایگزین و بدلی را بهه ادلهة الحهرج توجیهه کهردهانهد
(کاهآالغطا1903 ،ق ،ج ،1قسم.)22 -29 :1
اما در مرحلة استنبا حکم توس مجتهد و اجهرای آن توسه مکلهآ ،از سهیاق ادلهة
الحرج ،ظاهر است که راهنما و مشوق باهد؛ یعنی راهنمای فقیه در استنبا احکهام باههد،
طوریکه از حیث نحوۀ اجرا موجب حرج مکلآ نشود .توضهیح مطلهب اینکهه در مهوارد
منصوص یا دلیل اجتهادی داللتکننده بر حکم واقعی (مظفر ،1911 ،ج  .)1 :1فقیه باید در
تشخیص قلمرو موضوع به هرای عادی توجه کنهد .در مهوارد غیرمنصهوص کهه بههدلیهل
فقاهتی اجتهاد میهود ،مطاب ادلة الحرج نباید طوری تعیین تکلیهآ ههود کهه بهه حهرج
مکلآ منتهی هود.
مشوق مکلآ به انجام تکالیآ است ،وون از لحن آیات بهخصوص آیة  11سورۀ حج،
ظاهر است که مراد مشقت واقعی نیست ،بلکه ذهنی است .ازاینرو ادلة نفی حرج در مقهام
نفی این سختی ،مکلآ را به تالش تشوی و از او سلب بهانه میکنهد .همچنهین از حیثهی
میتواند بهعنوان عامل اطمینان ایفای نقش کند ،بهخصوص در مواردی کهه ههیطان ممکهن
است مکلآ را به مرض وسواس مبتال کند ،الحرج میتواند در دفد این وسوسههها ایفهای
نقش کند .همچنین ،الحرج در تشخیص تکلیآ مکلآ راهنماسهت .مهثالً اگهر روزه بهرای
مریضی مضر باهد ،او به روزه مکلآ نیست ،ولی اگر توانایی روزه دارد ،مکلهآ بهه روزه
است .ازاینرو در صحیح ابن أذیتة به امام صادق(ع) نوهته هده ،حد و ههدت مرضهی کهه
موجب افطار مریض و نماز به حالت نشسته میهود ،ویست ،حضرت جواب دادند :بلکهه
انسان بر خویش بینایی دارد و او داناتر بهه خهودش اسهت (طوسهى1051 ،ق ،ج .)111 :9
بنابراین ،الحرج به تشخیص وظیفة مکلآ نیز کمک میکند .این انتفای حکم نیست ،وهون
روزۀ مریض و سالم هر کدام دارای نص خاصی است که به کمهک ادلهة الحهرج ههخص
میتواند تکلیآ هخصی خود را تعیین کند.

  553پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،71شمارۀ  ،2تابستان 7011

 .6نتیجهگیری
نتایج اثباتهده در این مقاله به هر زیر است :اوالً هروند معنای حرج ،مشقت و مشههور
نیز در تشخیص مراد هارع از الحرج ،معتقهد بهه مشهقت اجرایهی تکهالیآ ههده انهد ،امها
نمی توان در عمل به آن ملتزم هد ،وون نفی حرج اگهر در مرحلهة تشهرید باههد ،مشهقت
منتفی به انتفای موضوع است .پس بهناوار باید مشقت منتفیهده در مرحلة اجرا باههد ،در
این مرحله نیز مشقت ذهنی و واقعی مطر است که مشقت واقعی با عقهل و نقهل مطهاب
نیست ،زیرا عقالً در اجرای هر وظیفهای ،مشقتی برای عامه وجود دارد و مطاب نقل نیز هر
کس به اندازۀ وسد خود باید در انجام وظیفه مشقت تحمل کند .لذا مشهور ،در مقهام افتهاء
در غیر از موارد منصوصه ،به انتفای حکمی از احکام ادلة اولیه فتوا ندادهاند .معاصهران نیهز
که مشروعیت طالق حاکم از مورد عدم نفقه غایب مفقوداالثر را به زوجة حاضر فاقد نفقهه
یا عدم رفتار معروف توسعه دادهاند ،به ادلة لزوم دفهد مفسهده و بهازداری از حهرام اسهتناد
کرده اند .بنابراین ،مشقت منتفی هده ،مشقت ذهنی القایی هیطان یا نفس اسهت؛ ثانیهاً نفهی
مشقت اجرایی از طرفی مجمل و از طرف دیگر با ادلة مسهتند قاعهده مطهاب نهدارد؛ ثالثهاً
قاعدۀ الحرج قاعدهای زیربنایی است کهه داللهت دارد خداونهد در مرحلهة تشهرید حکهم
حرجی وضد نکرده است نه اینکه حکم حرجی با قاعدۀ الحرج رفهد ههود .ازایهنرو ایهن
قاعده فقیه را در استنبا احکام و مکلآ را در مقام اجرا راهنمایی میکند.
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