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 چکیده

هرا  امرکمی دارد     ترری  مارا ی امرکه نره  براز یره تابرب  در م رازا          یکی از مهم
إ ی یعثت علی الشرریع   »امت نه از حدیث  او : « خصوصبت شریعت ممحه و مهله»

اتخاذ شده امت. امتناد فقها و متکلمب  یه ای  اصل  شان از « الحنبفب  السمح  السهل 
اعتاار یاال  آن دارد. اصل شریعت ممحه و مهله از یک طرف یه عنوان یکی از عوامل 

شرود و از طررف      امکه از مایر ادیان در وضع احکاه اولبه شناخته مری  متمایزنننده
حرج در احکاه ثا ویه ناریرد دارد. تأثبر ای  اصل یرر  اراه       فی صور  قاعده دیگر یه

تر شدن ای   ها  حد  یه  حو  امت نه ماب تلطبف خصوص م ازا  جزایی امکه یه
   فری حررج و    ها  سات یه قال از امکه شده و در طول زمان یا اعمال قاعرده  م ازا 

حرد  از اهدافشران     ای اد یک اصل اخکقی مهل ا دیش ما ع از خارج شدن نبفرها
 نند. گردد و زمبنه را یرا  ارتقا  عدالت نبفر  فراهم می می
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 مقدمه 

  اخکق یا فقه امت. در  وع ارتااط یب  فقه  رایطه  یکی از مهم تری  مااحث فلسفه فقه
عموه و خصوص مطلق  -دوه ؛تاای  -ر امت. اولو اخکق پنج صور  منطقی قایل تصو

 -چهاره ؛عموه و خصوص مطلق یا حکومت فقه یر اخکق -موه ؛یا حکومت اخکق یر فقه
یند  صور  اول و موه و  عموه  و خصوص م  وجه. در ای  تقسبم  -پن م  ؛تساو 

 پن م مورد خدشه امت  زیرا یا مقصد شریعت امکه نه اتماه مکاره اخکق امت
تر از فقه امت    اخکق  گسترده صور  چهاره  بز یه دلبل آ که حوزه 1مازگار   دار د.

توا د مورد قاول  فقه قرار  دار د  می اجرا و یسبار  از احکاه اخکقی تحت ضما ت 
واقع شود. در مبان ای  پنج صور   تنها صور  دوه یعنی حکومت اخکق یر فقه قایل 

مت اخکق یر فقه چندان مورد توجه فقها قرار  گرفته و آ چه یاشد. الاته حکو قاول می
درمبان فقها شهر  دارد حکومت فقه یر اخکق امت و ای  دیدگاه ماب ای اد 

ی(  اخکق را از رأیگ )اثاا  زیتبویزمیودیدگاه پ (24)فنایی   پوزیتبویزه فقهی شده امت.
یه همب  دلبل شااهت  ؛ل  بستخداو د در تعبب  احکاه قائ یرا حقوق متمایز و  قشی 

قرار دهد. در  تأثبرتوا د مشروعبت  ار آ ها را تحت   ار یرخی از فقها یا ای  دیدگاه می
   شارع مازگار امت.   حکومت اخکق یر فقه یا ماا ی و اراده تب ه تنها گزینه

 یکی از ماا ی امکه نه  شان از حانمبت اخکق یر فقه دارد  اصل شریعت ممحه و
و  نند   اعمال حانمبت اخکق یر فقه را یبان می مهله امت. ای  اصل  حوه

رو ای  اصل یکی از  حال مکلفب  تومط شارع امت و از همب  دارا   م دهنده  شان
عوامل تمایز امکه از مایر ادیان محسوب شده امت. اصل ممحه و مهله یا توجه یه 

نارنردها  متفاوتی  دارا قها وجود دارد ها  متفاوتی نه در مبان ف ها و خوا ش مسلک
مثال در یک مسلک آن را یه عنوان مرجح شرعی در مقاه تعارض دو  یرا یاشد   می

 توان پذیرفت و در یک مسلک دیگر ای  نارنرد پذیرفته شده  بست. دلبل می
هایی ها  امکمی یا چالش در ای  مبان تابب  جایگاه اصل ممحه و مهله در م ازا 

  اصل ممحه و مهله اصلی امتنا ی امت و جریان یاشد. یه ای  صور  نه اوالً رو می رویه
   فی حرج نه    اجرا  قاعدهها یرا  صاحب حق خکف امتنان امت. ثا باً آن در م ازا 

نند  یاشد  لزوه عده اجرا  م ازا  را یه ذه  متاادر می از ثمرا  اصل ممحه و مهله می
ها  منتی و  نبفر  در حقوق عرفی  ما را یه تعطبلی م ازا    مااحث عدالتو ثالثاً

                                                                                                                                                                        

 .(8قال رمول هللا)ص(: إ ی یعثت ألتمم المکاره األخکق )طارمی  مکاره االخکق  ص .1
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هایی  ضرور   خوا د. وجود چنب  چالش ها   وی  فرا می جایگزی  نردن آن یا روش
 دهد.   تأثبر آن یر حدود شرعی را  شان می تابب  اصل ممحه و مهله و  حوه

 
 تبیین اصل سمحه و سهله بودن شریعت -1

 حی. تعریف لغوی و اصطال1-1

 رامی و داللت یر  اصل حا در  مبم  مب » نند:یبان میای  فارمی در تعریف ممحه 
نه همراه   زچب معنا  یه مهل را مناورای ( و 2/110)ای  فارمی  .« نندآما ی می

( در اصطکح 9/149. )ای  مناور  نرده امتیف تعریاشد  می نمی خشو ت و  رمی
آید. امتاد مطهر   از مشخصا  امکه یه حساب میشرعی ممحه و مهله یه عنوان یکی 

شریعت یه حکم اینکه مهله امت  تکالبف دمت و پاگبر و »گوید:  ذیل ای  مطلب می
شاق و حرج آمبز  دارد و یه حکم اینکه ممحه امت  هرجا نه ا  اه تکلبف توأه یا 

 ( 116)مطهر   « شود. مضبقه و در تنگنا واقع شدن گردد  آن تکلبف ملغی می
 
 سهلهی شرعی اصل سمحه و  ادله .1-2

ها  متفاو  در یاب اصل ممحه و مهله در قرآن آمده امت.  آیا  فراوان و یا داللت
و هر نس نه مریض یا مسافر یاشد  پس در تعداد  از ایاه دیگر روزه یگبرد. » ما ند:

قواعد فقه در نتب « خواهد. خواهد و مشقت و عسر را  می شما آما ی می یرا خداو د 
دو  کته در مورد ای  آیه یبان شده امت: اوال  فی حکم حرجی در ذیل قاعده الحرج 

و ثا با اطکق  (1/163)مکاره شبراز    امکه یه دلبل ممحه و مهله یودن شریعت امت
 گبرد.   احکاه و مقررا  شرعی را در یرمی و عمومبتی نه در ای   فی وجود دارد همه

نند نسی را مگر اینکه در  تکلبف  می»فرماید:    دیگر نه می ( آیه2/83)محقق داماد  
طارمی ومعت را یه معنا  نمتر از طاقت «. ش ومعت و آما ی یاشدیرای]ا  اه[ تکلبف 

  مناور از  فی حرج در یرایینا (7/177  م مع الابان  طارمی) تعریف نرده امت.
تامبس یک اصل امتنا ی شرعی امت  فی عقلی تکلبف یه ما الیطاق  بست  یلکه  این ا

 .نه یه د اال آما گبر  یر مکلفب  امت
مستندا  فراوا ی امت؛ یه  دارا اصل ممحه و مهله در منایع روایی شبعه و منی 

 یاشد. میطور  نه یرخی از روایاتی نه در ای  معنا آمده یبشتر از حد امتفاضه 
ه و مهله یه طور خاص در آ ها در تعداد  از روایا  نه لفظ ممح (256)ی نورد   
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تأثبر ای  اصل را در ای اد آما ی یبشتر یرا  مسلما ان  سات یه مایر ادیان  آمده 
هنگامی نه پبامار »نند:  عثمان ی  ماعون نه  قل میجمله روایت:  . ازننند معرفی می

یلکه م   گبر   فرمتاده امت  او را دید  یه او فرمود: ا  عثمان! خداو د م  را یه گوشه
پبامار در واننش یه و روایت  (2/56)نلبنی  « یه دی  آمان حنبفبه یرا گبخته شده.

م  یه یهودیت یا  صرا بت ماعوث  شده »نسی نه از د با رو  گردان شده یود فرمود د: 
( آ چه از ای  قابل 36/625)أحمد ی  حنال  « اه. یلکه یه حنبفبت آما گبر ماعوث شده

آید  تفاو  دیدگاه امکه یا مایر ادیان در  فی  یه دمت می روایا  یه صراحت
 ها  غلط ما ند رهاا بت و ترک د بامت. مختگبر 

ممحه « یعثت یالحنبفب  السمح  السهل »فخر راز  در تفسبر نابر خود ذیل روایت 
نند و آن را یکی از مهم تری   و مهله یودن شریعت را اصل نابر شریعت معرفی می

( تأثبر 15/382دا د. )فخرراز    ایز یخش یب  امکه و مایر ادیان الهی میها  تم صفت
  علما  اهل منت تا حد  امت نه یعضی از آ ها  شریعت ممحه ومهله در ا دیشه

اختکف  ارهایی نه در مااحث فقهی وجود دارد را از ثمرا  ممحه و مهله یودن 
ی در  ارا  مایر ادیان وجود نه معتقدا د چنب  گستردگ دا ند در حالی شریعت می

 ( 55  داشته امت. )مبوطی 
  شرعی یه یررمی  حال یا توجه یه جایگاه اصل ممحه و مهله یودن شریعت در ادله

پردازیم. در طول تاریخ  از زمان  ها  مختلف فقهی شبعه می ای  اصل در مسلک تأثبر
دو مشی  دارا احکاه  فقها صحایه و تایعب  و پبروان تایعب  تاننون  در مقاه امتنااط 

ا د: یکی روش اخااریگر  )یعنی: تکبه یرظاهر  صوص یدون اعتماد یر  نلی فقهی یوده
 صوص یا اعتماد یر ضوایط عقلی(.  ضوایط عقلی( و دیگر  روش اصولی )یعنی: تکبه یر

 ها  وجود دارد. اصل ممحه و مهله در ای  دو رویکرد تفاو  تأثبر   در  حوه )جناتی(
اق مشی اخااریبون دمتبایی یه احکاه تنها از طریق علم و یقب  امکان پذیر امت و ط

( در واقع آ ها 1/329دا ند. )هاشمی شاهرود    رمبدن یه احکاه از طریق ظ  را حراه می
معتقدا د یرا  دریافت حکم معب  هر چبز  دلبل قطعی وجود دارد  تا جایی نه امب  

دا د. )امب   یودن شریعت می  ا  ظنی را خکف ممحه و مهلهامترآیاد  پبرو  از امتنااط
( و اگر در جایی یقب  حاصل  شد یه دلبل ای اد شاهه یاید احتباط و توقف 190امترآیاد   
از طرف مقایل اصولبون در روش امتنااط احکاه خود یه مه دمته تقسبم (90نرد. )همو  

   ها امتفاده داد . هرنداه از ای  روششو د: ا فتاحی حقبقی  ا فتاحی حکمی و ا س می
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خاص خود را از اصل ممحه و مهله یودن شریعت در امتنااط احکاه دار د.

 
 انفتاحی حقیقی الف( روش

مناور از ا فتاح حقبقی  یاز یودن راه علم یه احکاه شرعی در عصر غبات امت و  باز  
در ای  روش  (267محققان    دارد. )جمعی ازیه رجوع یه ظنو ی ما ند خار واحد وجود 

  لای دار د ادله لای را  ها نه  گاه  فی ا گارا ه در امتفاده از ادله یرخکف دیگر روش
  لای در روش ا فتاحی  ا د. توجه یه ادله   لفای مورد توجه قرار داده همتراز ادله

   ادله بست یلکه درصدد تفسبر احکاه شرعی یر اماس  رأ یه معنا  تفسبر یه   حقبقی
مثال مبد مرتضی در جواب نسا ی نه  یرا شرعی لفای یا نمک عقل و اجماع امت. 

م رایگوید حدود یه دلبل قاحی نه ج دا ستند می  وع خاصی از حدود را الزه االجرا  می
و همچنب  در  تر   بز  بازمند هستند ب ا د پس م ازا  منگ حد  دار د وضع شده

و اجتهاد یرداشت یلکه یاید یه  ص و توقف  رأ توان یا  میگوید حدود را   جایی دیگر می
د مرتضی طاق ای  دو  ار مب (513و 512)مبدمرتضی  اال تصار   درآ ها مراجعه نرد.

عقلی و هم یه  صوص شرعی امتناد نرده و فقط یه صرف  در مقاه فتوا هم یه دلبل
 نند.   وجود روایت حکم صادر  می

 
 انفتاحی حکمی ب( روش

ولی   ها یر خکف مسلک قال راه علم و یقب  یه انثر احکاه یسته امت ا فتاح حکمیدر 
جمعی )  ظنون معتاره یدمت آیند  یاز امت. راه علمی یه ای  معنا نه احکاه یه ومبله

در ای  روش فکر  نه مشهور اصولبون پبرو آن هستند  یه دلبل آ که  (268از محققان  
آید  اصل ممحه و مهله  ظنی ما ند خار واحد یدمت می انثر احکاه از طریق امارا 

نند.    مصلحت تسهبل در تصحبح ح بت امارا   ظهور پبدا می یودن شریعت در قاعده
در توضبح ای  مسئله یاید گفت: در صور  ا فتاح یاب علمی و تحصبل واقع از طریق 

دهد در  اجازه می شود نه چگو ه شارع عمل یه امارا  را امارا   ای  شاهه مطرح می
آور یوده و امکان  زیرا امارا  ظ  حالی نه ممک  امت مصالح واقعی احکاه از یب  یرود 

خطا در آ ها وجود دارد. در جواب یه ای  اشکال  قائلب  یه روش ا فتاح حکمی امتدالل 
توا د یاعث مشقت مکلفب  شود یه همب   می ننند نه تحصبل علم یه صور  قطعی می

و ای   (2/45)مافر  ع تاعبت از امارا  ظنی را یا وجود احتمال خطا پذیرفته دلبل شار
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 یرا ماب ای اد مصلحت در تسهبل مکلفب  در یدمت آوردن احکاه شده امت. حال 
جاران احتمال ای  خطا  مه مسلک طریقبت  ماابت و مصلحت ملونبه مطرح شده 

 نه یحث آ ها از موضوع ای  پژوهش خارج امت.
 

 انسدادی شپ( رو

یه عده امکان تحصبل ظ  معتار در احکاه شرعی در عصر غبات   روش فکر  ا سداد 
دلبل یه ا سداد  معروف  معتقد امت و یاب علم و علمی را یسته می دا د یه همب 

در ای  دیدگاه  ظنون یه معتار و  وعی تقسبم  (264)جمعی از محققان   ا د. شده
دا ند و  ش طی یک امتدالل  مطلق ظ  را ح ت مییلکه قائلب  ای  رو  شو د  می

دهند. اصل ممحه و مهله یکی از ارنان  ظنون معتار را هم جزء مطلق ظنون قرار می
ح بت ظ  مطلق امت. یه ای  صور  نه یعد از علم  یرا ها  اصلی امتدالل ا سداد 

نه یر خکف اجمالی یه وجود تکلبف  مکلف یا یاید یه ممت ا فتاح یاب علم حرنت نند 
ها و  ها امت و یا یاید یه اصل احتباط عمل نند و تماه حالت   ا سداد  ا دیشه
امتثال یقبنی یک تکلبف را ا  اه دهد نه ای  هم موجب عسر و  یرا ها  محتمل  فرض

ما د مراجعه یه  شود. یه همب  دلبل تنها راهی نه یاقی می حرج و اختکل در  ااه می
ها ممنوع شده   ها ظنو ی ما ند قباس نه در شرع  عمل یه آنظ  مطلق امت نه از آ

ها اصل ممحه    ا سداد    در ا دیشهیرایینا (121. )مبرزا  قمی  شو د امت  خارج می
 دهد.  تری  مناع در امتنااط احکاه شرعی را مطلق ظ  قرار می و مهله مهم

 
 شریعت کارکرد اصل سمحه و سهله در .1-3

شرعی نه یرا  ممحه و مهله یودن شریعت امکه ذنر شد ای  موال    یا توجه یه ادله
   اصولی؟  و یا یک مسئله  فقهی امت  شود نه اصل ممحه و مهله یک قاعده مطرح می

اصل ممحه و مهله یا توجه یه نلبتی نه در شریعت دارد یه عنوان مانا  شریعت در 
هم در قواعد فقه و هم در طریق  احکاه و اخکق امکمی یه حساب می آید یه همب  دلبل
 ها  فقهی مورد توجه امت.  امتنااط احکاه شرعی ظهور دارد و در هر نداه از مسلک

 -توان تصور نرد: اول آن می   اصل ممحه و مهله چند نارنرد یرا  یراماس ادله
رار   وضع احکاه اولبه ق اینکه شارع ای  اصل را ماب تمایز امکه از مایر ادیان در  حوه

شود اصل ممحه و  در موارد  نه یب  دو دلبل شرعی تعارض ای اد می -داده امت. دوه
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در مقاه  -توا د یه عنوان یکی از مرجحا  غبرمنصوص شرعی مطرح شود. موه مهله می
  الحرج  شود  یا اعمال قاعده عمل  در جایی نه حکم اولبه یاعث عسر و حرج مکلف می

گردد.  مهله یودن شریعت امت احکاه ثا ویه وضع می نه یکی از ثمرا  اصل ممحه و
توان یرا  اصل ممحه و مهله  شود نه آیا نارنردها  یبشتر  می حال موال مطرح می

  ای  اصل یدمت آمده  تصور نرد یا خبر؟ در  یودن شریعت غبر از ای  موارد  نه از ادله
صل را حدوثی و نارنرد آن را جواب یه ای  موال دو دیدگاه وجود دارد  دیدگاه اول ای  ا

دا د و دیدگاه دوه  ای  اصل را حدوثی یقائی دا سته و عکوه  محصور در موارد ذنر شده می
یر موارد ذنر شده اصل ممحه و مهله را یه عنوان اصلی اخکقی حانم یر مکنا  احکاه 

 شود.    نند نه ماب تشخبص تغببر در مصالح و مفامد احکاه می قلمداد می
 

 دیدگاه اول .1-3-1

در دیدگاه حدوثی یا توجه یه آ که قضایا  شرعبه قضایا  حقبقبه هستند ای  امر یاعث 
شود  در  تب ه انثر  ثاو  حکم از زمان تشریع تا زمان یاقی یودن موضوع حکم می

شو د  یه همب  دلبل صرفا آن نارنردهایی پذیرفته امت نه  احکاه ثایت فرض می
در زمان تشریع احکاه لحاظ شده و دیگر نارنرد آن یا توجه یه  یراماس ادله شرعی

 تغببر موضوعا  احکاه مد  ار بست. 
ها  فقهی یه  حو  نارنردها  اصل  حال یا توجه یه ای  مسئله  هر نداه از مسلک

اصل ممحه و مهله را  ممحه و مهله یودن را قاول نردا د یه ای  صور  نه اخااریبون
ا د و از طرف  ان اصلی شرعی در زمان تشریع احکاه اولبه پذیرفتهاز یک طرف یه عنو

جلوگبر  از عسر و حرج مکلفب  در وضع احکاه ثا ویه  یرا حکم  اجرا دیگر در زمان 
زیرا قائل  (168)نرنی  پذیر د.  ننند  اما یه عنوان یک مرجح آن را  می یه آن امتناد می

غبر از مرح ا  منصوص را امتحسان یه عده ح بت مرجحا  غبر منصوص هستند و 
 (137و136  شمار د. )ی نورد  و ظنی می

در مسلک ا فتاحی حقبقی اصل ممحه و مهله یه صور  یک اصل شرعی در مقاه 
  فقهی در مقاه وضع احکاه ثا ویه قایل  وضع احکاه اولبه و  بز یه صور  یک قاعده

مرتضی خار واحد را ح ت هایی مثل مبد  نه ا فتاحی از آ  اییامتناد امت و 
  )مبدمرتضی شود.  شان مطرح  مییرایدا ند  یه طریق اولی یحث تعارض اخاار  بز   می

یه همب  دلبل اصل ممحه و مهله یه عنوان یک مرجح شرعی در ای   (2/554الذریعه  
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 مسلک پذیرفته شده  بست.
امت. یه در مسلک ا فتاحی حکمی اصل ممحه و مهله در هر مه نارنردش مطرح 

عنوان یک اصل در مقاه تشریع احکاه اولبه و هم یه عنوان یک  ای  صور  نه هم یه
احکاه ثا ویه و  بز یه عنوان یک مرجح در حل تعارض دو دلبل  اجرا قاعده در مقاه 

شود. زیرا مشهور اصولبون معتقدا د محدودیتی در مرجحا  شرعی  شرعی مطرح می
 توا د یه عنوان مرجح مطرح شود. واقع هدایت نند می وجود  دارد و هر چه یتوا د یه

  (2/276)مافر  
ها اصل ممحه و مهله در هر مه  در مسلک ا سداد   بز ما ند ا فتاحی حکمی

نارنرد ذنر شده ناریرد دارد. فقط در ای  روش مرجحا  منصوص شرعی یه صور  
ار مطلق ظنون هستند یه ها یه دلبل آ که قائل یه اعتا دیگر  مطرح می شو د. ا سداد 

همب  دلبل یحث تعد  از مرجحا  منصوص یه صورتی نه در روش قال مطرح امت  
در ای  روش مطرح  بست یلکه مطلق هر چه نه یتوا د ماب حل تعارض شود و ظ  

 (604نند را قاول دار د. )مبرزا  قمی  قو  تر  ای اد 
 

 دیدگاه دوم .1-3-2

یر حقبقتی نه در قضایا  شرعبه وجود دارد قائل یه  دیدگاه حدوثی یقائی یا تانبد
تکامل درک  حقبقت موجود در ای  قضایا امت. در ای  دیدگاه احکاه از قضایا  اخکقی 

ننند. علت تغببر ای  قضایا  تکامل  شو د نه در طول زمان تغببر می ا  تشکبل می موقته
یه حکومت اخکق یر فقه امت  درک عموه افراد جامعه از اخکق امت. ای  دیدگاه قائل

دا د و یا فقه را    اخکق و فقه را از هم جدا می یرخکف دیدگاه حدوثی صرف نه حوزه
 نند. حانم یر اخکق تلقی می

شود  اخکق  تر می ها نامل عاار  دیگر هر چه در طول زمان علم و فرهنگ ا سان یه
آمد  ی فعلی غبراخکقی یه حساب  میدار   زما  نند. یرا  مثال یرده  بز تکامل پبدا می

دیگر موید حرنت یه  ولی یا گسترش فرهنگ ا سا ی یه فعلی ضد اخکقی تادیل گردید 
ها وجود دارد و ای  تضاد  ممت تکامل در قضایا  اخکقی تضاد  امت نه یب  روایت
شود  یه علت یکسان  اودن  نه در یسبار  موارد یب  دو روایت صحبح مند دیده می

صالح و مفامد و لزوه یرخورد متفاو  امت. در واقع آ چه در ای  دیدگاه ثایت امت  م
یاشد نه یا  یاشد و آ چه متغبر امت تغببر در ظواهر احکاه می اتماه مکاره اخکق می



  189 تابب  جریان اصل ممحه و مهله در حدود شرعی

 نند. توجه یه تغببر موضوع احکاه در طول زمان تغببر می
یدگاه حدوثی صرف  دارا  اصل ممحه و مهله در ای  دیدگاه عکوه یر نارنردها  د

ای  نارنرد یا  یاشد و نارنرد دیگر  تحت عنوان  اصل حانم یر مکنا  احکاه  بز می
شناخت مصالح و مفامد احکاه قایل اعمال امت. فقها در تاعبت احکاه از مصالح و 

  اول نسا ی نه احکاه را تایع مصالح و مفامد  شو د: دمته مفامد یه دودمته تقسبم می
دا ند. از ای  مبان    دوه نسا ی نه احکاه را تایع مصالح و مفامد  می ا ند و دمتهد می

شو د  نسا ی نه مصالح و مفامد را قایل فهم  گروه اول  بز یه دو دمته تقسبم می
در این ا  (175)علبدومت   دا ند. دا ند و گروه دوه نسا ی نه آ ها را قایل فهم  می می

فقها  شبعه یا اینکه در متون فقهی و اصولبشان فهم مصالح و مفامد احکاه  یسبار  از
ا د ولی از طرف دیگر عقل را یه عنوان یکی از  طور مستقل تومط عقل  پذیرفته را یه

ا د.    درک عقل یا حکم شرع یاد نرده و یا از قا ون مکزمه  منایع معتار شرعی دا سته
ا د. یه  ن ادراک مصالح و مفامد تومط عقل را پذیرفتهدر تب ه در عمل و در فتواهایشا

توان  تب ه گرفت نه مشهور اصولبون شبعه و جمعی از اهل منت قائل  همب  دلبل می
و ای  یدان معنامت نه فقها در مقاه  (182  )همو یه امکان فهم مصالح و مفامد هستند.

در مقاه عمل  تنها یه لحاظ آن ا د ولی   ار  تاعبت احکاه از مصالح و مفامد را پذیرفته
ا د. درحالی  یه صور  حدوثی انتفاء نرده و یه یحث تغببر مصالح و مفامد توجه  نموده

توا د یه عنوان یک اصل اخکقی مانا  تشخبص مصالح و  نه اصل ممحه و مهله می
 مفامد احکاه در طول زمان شناخته شود. 

 
 تأثیر اصل سمحه و سهله بر حدود شرعی .2

 به عنوان عامل تمایز اسالم از دیگر ادیان .2-1

  مشترک یب     احکاه شرایع الهی وجود دارد توجه یه  قطه ا  نه در مقایسه اولب   کته
شود نه عرف  آ ها امت. یا  گاهی دقبق یه وجه اشتراک احکاه شرایع ای  مسئله  مایان می

امت و یه همب  دلبل یبشتر    وضع یسبار  از احکاه موثر یوده زمان تشریع در  حوه
ا د و احکاه تامبسی  یه اصکح عرف جامعه پرداخته احکاه امضائی هستند و ا اباء صرفاً

رو شناخت ممحه و مهله یودن امکه  تعداد نمی از احکاه را شامل می شو د. از ای 
ل   عرف موجود در اعراب جاهلبت و ادیان الهی قا شود مگر یه صور  مقایسه حاصل  می

ا د. یه عاار  دیگر اصل  از امکه یا اصکحاتی نه پبامار در زمان تشریع احکاه ای اد نرده
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  عریی و از  ها  موجود در جامعه   پذیرش پتا سبل ممحه و مهله از یک طرف یا  حوه
 نند. ها  غلط مرموه در آن جامعه ت لی پبدا می   اصکح آموزه طرف دیگر یا  حوه

 و شود نه امکه م ازا  جدید  ای اد  کرده ریخی  مایان مییا یررمی منایع تا
ها  مطرح شده در منایع امکمی تامبسی  اوده یلکه قال از امکه  هبچ نداه از م ازا 

( در واقع 71 بز در مبان اعراب رواج داشته و امکه آ ها را امضاء نرده امت. ) ویهار  
امت نبفر  خود را یراماس یرداشت  ها و اصکح آ ها  مب شارع یا امضاء م ازا 

ها و نشتار دمته جمعی قرار داده امت و مبزان  هایی ما ند مثله نردن ا سان م ازا 
  اثاا  دعوا را یر اماس منطق و یدون  ها را ناهش داده و یا ادله خشو ت در م ازا 

ماز   خشو ت قرار داده امت. یه طور  نه در محانم پبش از امکه یه د اال آشکار
ها  ایزد )اردالی( یود د یرا  مثال در اروپا تا قرن  هایی از قابل آزمون حقبقت یا راه

ها جریان داشت و در همان قرن شورا  نلبسا  ناتولبک  دوازدهم مبکد  ای  آزمون
( و در 447گناهی ممنوع نرد. )مبرمحمد صادقی   اجرا  آزمون ایزد  را یرا  اثاا  یی

ت عنوان قا ون یدگما ی یا غبر    وعی اردالی وجود دار د. در حالی آیب  یهود  بز تح
ها  ایزد  مطرح  اوده امت و یه جا   نه در امکه از ایتدا مفاهبمی ما ند آزمون

آشکار ماز  حقبقت یه د اال نشف حقبقت از یهتری  راه ها  مطرح در جامعه آن 
  عریی  ها  مرموه در جامعه منت زمان یود د. ینایرای  امکه  سات یه مایر ادیان و

 تر  یرا  ای اد عدالت نبفر  داشته امت. تر و آمان مشی معتدل
 

 منصوصغیر به عنوان مرجح .2-2
ای  نارنرد تا حد  یستگی یه مسلک فقهی هر فقبه دارد و یه دلبل اینکه نمتر یه 

مرجح لذا طرح آن یه عنوان   شده عنوان یک مرجح در مبان فقبهان شناخته می
مثال در صور  تعارض یب  دو دلبل نه یکی  یرا د. شوتوا د ماب ای اد مواالتی  می

یا اصل ممحه و مهله مطایقت دارد و یکی یا  ار مشهور فقها نه اصل ممحه و مهله را 
فرد  یرا حد  اجرا   یا نداه ارجحبت دارد؟ مثالی ای  مورد در رایطه  ا د لحاظ  کرده
 ه در ای  رایطه دو  ار وجود دارد: توان زد ن م نون می
 ار مشهور فقها نه معتقد د اگر فرد  مرتکب جره حد  شود و یعد م نون  –اول

د. شو شود  یلکه حد در حالت جنو ش یر او اجرا می گردد  حد از ای  فرد ماقط  می
 (105  )خویی
در حالت  هللا منتار  نه معتقد د حدهللا گلپایگا ی و آیت ار مرحوه آیت -دوه
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 (1/91گلپایگا ی   ؛99)منتار   شود.  جنون اجرا  می
امت )ع( عابده از اماه یاقر حدود در حالت جنون روایت ایی اجرا دلبل قائلب  یه 

و حد  خورد تا اینکه عقل او از یب  رفت. اماه    مرد  نه حد یر او واجب شد  دریاره
ب  رفت  عقلش من ر یه از یب  رفت  اگر حد  یر فرد  واجب شده امت  از ی»فرمود د: 

دلبل دوه نه  (28/308  )شبخ حر عاملی« شود. شود و حد یر او جار  می حدش  می
 ا د  اجماع امت.  ذنر نرده

حدود در حالت جنون روایت حماد ی  عبسی از اماه  اجرا دلبل قائلب  یه عده 
بدا نند و حد  یر نودک حد  یر م نون  بست تا اینکه افاقه پ»نه فرمود د:  )ع(صادق

؛ 28/316  )همو «یر فرد خوایبده تا اینکه یبدار شود.  بست تا اینکه یالغ گردد و حد  
  (65/88  م لسی

   ار مرحوه گلپایگا ی و منتار  نه یر اماس اصل گاناماس  ار  گار ددر این ا یر
یه آن امتناد یاشد یه ای  دلبل نه روایتی نه مشهور  تر می ممحه و مهله امت صحبح

شود؛  ه اینکه صراحت داشته یاشد نه در حالت  نند  حد ماقط  می ا د  یبان می نرده
د. حال اگر در جواب شوتوان صار نرد تا جنون رفع  حد اجرا شود  یلکه می جنون یاید 

فهمبده   دیگر   حدود در حالت جنون از ادله اجرا یه ای   ار گفته شود نه لزوه 
  حد یاید یه یرای مایند. ینا مریع حدود می اجرا طور مطلق دال یر  شود نه یه می

توان گفت:  مرعت اجرا شود چه م نون یاشد و چه عاقل. در جواب یه ای  اشکال می
خورد  ننند تقببد میم ازا  می اجرا هایی نه دال یر عده  اوال اطکق آن ادله یا روایت

حدود  اصل ممحه  اجرا ور در اجرا و عده و ثا با در صور  تعارض یب  دو روایت مذن
م ازا   اجرا   عده  یاشد در مقاه حل تعارض  جناه و مهله نه یک اصل امتنا ی می

آن یر  اجرا حدود یه د اال آن هستبم یا  اجرا نند و ثالثا هدفی نه در  را تقویت می
در    اصل ممحه و مهله یا لحاظ اهداف مد اریرایشود. ینا م نون حاصل  می

  ماید.     عدالت نبفر  می اجرا ها  تسهبل در  م ازا 
 

 به عنوان  قاعده ی الحرج .2-3

  الحرج یه عنوان یکی از ثمرا  اصل ممحه و مهله  تماه احکاه شرعی را از  قاعده
توا د  ها  متفاوتی می دارد. حرج و مختی یا جناه حرنت یه ممت حرج و مختی یاز می

حفظ جامعه یاید  یرا ها  حد  در عب  حال نه  مثال در م ازا  یرا ظهور پبدا نند. 
 شرایطها اجرا شود در همان حال  بز یاید دقت شود م ازا  در  یه مرعت ای  م ازا 
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و یا موگند را یه عنوان  (41/343)صاحب جواهر   یسبار گره و یا یسبار مرد اجرا  شود.
عی  توا د یه راحتی ادعایش را اثاا  نند   اثاا  جره حد   پذیرفته تا مد یکی از ادله

 و از طرفی ینا  اصلی شارع در حدود تخفبف و از یب  یردن آن یا شاها  امت
و اینکه یا راهکارهایی ما ند عفو و تویه یتوا د مختی م ازا  نه  (13/597 )طااطاایی 
فقه فرد و مبستم قضایی می یاشد را ناهش دهد. الاته شروطی در  یرا  وعی حرج 

آ ها وضع شده  یه ای  صور  نه طاق  ار مشهور فقها  امامبه یه دو شرط  یرا 
ه یا اقرار  دوه تویه مرتکب جره. توان حدود حق اللهی را عفو نرد: اول اثاا  جر می

توا د  اگر جره حق النامی یاشد صاحب حق می ( و در جایی دیگر13/435 )طااطاایی
رعی یارد فرد م ره را عفو نند  ه یعد از مراجعه و در قال از آ که جره را یه دادگاه ش
در تویه  (372  خوامت م ازا  نند. )شهبد ثا یتوا د در صورتی نه عفو نرد دیگر  می

توا د ماب ماقط شدن    یبنه اتفاق افتاده یاشد می  بز یه شرط آ که تویه قال از اقامه
 (41/308  . )صاحب جواهرحد شود

 
 یری اخالقیبه عنوان متغ .2-4

توا د یاعث تغببر در حوزه   مسئولبت  اصل ممحه و مهله یه عنوان مانایی اخکقی  می
  مسئولبت فقه را یا در  ار  یه ای  صور  نه ای  اصل  حوزه .دشوم ازا  حد  

گرفت  مصالح و مفامد موجود در جامعه و مد ار قرار دادن تغببرا  رخ داده در 
ارتقا و اصکح عدالت  یرا ترش اخکق در جامعه  زمبنه را موضوعا  نبفر  منتی و گس

 نبفر  فراهم نند. 
ثر از عرف جامعه أها  امکمی امضایی هستند و مت هما طور نه گفته شد م ازا 

زمان خود یود د از طرفی دنتری  حقوق نبفر  در عصر حاضر  بز حقوق نبفر  را 
تعبب  نننده در مبزان خشو ت در  دا د. در  تب ه عنصر وایسته یه وضع جامعه می

  اصلی در این ا رصد همبشگی  جامعه وضع اجتماعی موجود در جامعه امت.  کته
یاشد زیرا اگر جامعه یا اعمال قوا ب  اصکح شود و رشد پبدانند دیگر  باز یه  جامعه می

نه  یشرایطها  حد   دارد؛ زیرا در  ها  مختگبرا ه حتی در م ازا  قوا ب  و م ازا 
ها  خش   وعی حرج یوده و اصل ممحه و مهله یودن  جامعه رشد نرده اعمال م ازا 
شود و شاید یه همب  دلبل در قرآن لفظ حدود چهارده  شریعت ما ع اجرا  آن م ازا  می

رمد یه معنا  عقویت معب   در   یار یه نار رفته امت نه اصک یه معنا  م ازا   بست چه
یه معنا  لغو  یعنی: ردع  منع و تادیب  -هار معنا یه نار رفته: اولروایا   بز حدود در چ
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یه معنا  عقویت  -یه معنا  عقویت غبر معب  چهاره -یه معنا  مطلق عقویت موه -دوه
معب   ینایرای  امتعمال حدود تومط فقها  امامبه و اهل منت در معنا  عقویت معب  

تا حال در لسان فقها مصطلح شده و حقبقت  دلبل شرعی  دارد و یه تدریج از زمان گذشته
آید حال اینکه مانا  فهم معا ی حقبقی الفاظ روایا   معنا  حقبقی  متشرعه یه حساب می

  (70و 4/64آن. )محقق داماد   آ ان در زمان صدور لفظ امت  ه پس از
یاشد. یک  یکی از تغببرا  مهم در حقوق نبفر  تغببر در معنا  عدالت نبفر  می

عمدتاً علبه مصالح و  شد نه  جره  فعل یا ترک فعلی تلقی می طع زما ی در عدالت نبفر  مق
  جامعه و دولت   گرفت و لذا دمتگاه قضایی یه عنوان  ماینده جامعه صور  می  منافع

ای  طرز تفکر  یه  نرد. در واقع   مشروعبت قا و ی یرا  تعقبب و مرنوب آن را پبدا می
شده و متحدالشکل و یکسان یرا  همه ا  امبد نه   دهیمازمان ر  عدالت نبف پبدایش 
  آن  مرنوب یزهکار یر اماس معبار شد  و ضعف جره یود. یه عاار   گبر  عمده جهت

یهتر  عدالت نبفر  یه د اال رعایت اصل تنامب جره و م ازا  یود. )  فی ایر دآیاد ( ای  
از دمت داد  مورد ا تقاد قرار   نارآمد  خود را معه  رویکرد یه دلبل اینکه یا رشد و تغببر جا

 عدالت ترمبمی نرده امت.  را وارد مفهوه جدیدتر  یه  اه  گرفته و عدالت نبفر 
    ترمبم و جاران قرار گرفته امت. عدالت ترمبمی  مدلی از عدالت امت نه یر پایه

روایط ا سا ی و  قض  ترمبمی  یزه یه عنوان یک عمل علبه  ام اجتماعی  در عدالت 
شود. در واقع  در ای   وع عدالت یرخکف عدالت نبفر  مزادهی  حقوق افراد  تعریف می

آن  و  قش  شود  یه جامعه   می توجهی  در ای اد جره  آن   منتی نه یه جامعه و  قش
ر  یزهکا   یب   رایطه  احبا  د اال  یه  دیگر  در عدالت ترمبمی   پردازد. یه عاار  می
  منتی  یه د اال  نه در عدالت نبفر  مزادهنده هستبم  در حالی و جامعه   دیده یزه

 (245و213  )شبر  اثاا  یک جره و اعمال م ازا  هستبم.
یه طور  نه  تر شده امت.  تر و گسترده   مفهوه عدالت در امور نبفر  ناملیرایینا

را در یردارد نه ماب نارآمدتر  عکوه یر مفهوه گذشته  مفهوه جدید  از عدالت نبفر 
شود. پس یا توجه یه ای   کته یاید گفت نه تعاریف جدید مفاهبم  شدن امور نبفر  می

دهد  یر تعاریف قدیمی حکومت دارد  یه ای  صور  نه معنا  گذشته را یا گسترش می
تر شدن معنا  عدالت  سات یه گذشته  نند و در این ا شاهد گسترده و یا مضبق می

عدالت نافی  بست  یلکه  اجرا  یرا م ازا    اجرا   یه همب  دلبل دیگر صرف تبم هس
 شود. توجه  نبفر    یاید یه فانتورها  دیگر  بز در مسبر عدالت

  پبامار و  یلکه آ چه از مبره  ها  حد  از تغببرا  مزیور مستثتی  بستند م ازا 
را  قایل توجهی در اجرا  آید ای   کته امت نه تغبب یدمت میامبرالمومنب  
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ها  حد  در طول زمان صور  گرفته امت و آ چه در  کوهش تغببر و یا تعطبلی  م ازا 
یاشد  ه تغببرا  عقکیی نه  اشی از حدود آمده امت  تغببر  اشی از تمایک   فسا ی می

د توا  ( ینایرای  اماس  اصل ممحه و مهله می295گسترش عدالت نبفر  امت. ) ویهار  
ها را یا توجه یه تغببرا  اخکقی و فرهنگی تعبب  نند. یه ای     تغببر م ازا   حوه

صور  نه وضع فرهنگی و اخکقی حانم در هر جامعه مبزان خشو ت متنامب یا آن 
نند یه همب  دلبل اگر اعمال م ازا  خش  در یرایر جرایم منگب   جامعه را مطالاه می

هایی  بست و    اعمال چنب  م ازا  دیگر  باز یه ادامهماب تناه و رشد جامعه  شود  
 ها  جایگزی  یرا  وضع جدید جامعه تعبب  شود.   الزه امت م ازا 

 
 گیری نتیجه

اصل ممحه و مهله یودن شریعت یکی از مهم تری  ماا ی امکه در وضع احکاه شرعی 
ثی صرف و حدوثی گبر  اتماه مکاره اخکق امت. ای  اصل یا دو دیدگاه حدو یا جهت

یاشد: نارنرد اول  یقائی قایل تحلبل امت. در  گاه حدوثی صرف مه نارنرد مطرح می
   ها  غلط گذشته یاعث تحول در شریعت امکه  سات یه مایر ادیان و اصکح منت
  شرعی و نارنرد  جامعه عریی یود  نارنرد دوه در مقاه مرجح در حل اختکف ادله

یاشد. در  گاه  ر مقایله یا قرار گرفت  در مسبر حرج و مختی میموه صبا ت از احکاه د
یک نارنرد دیگر تحت عنوان مکنی  دارا حدوثی یقائی عکوه یر مه نارنرد مزیور 

   یاشد و در طول زمان زمبنه اخکقی نه یر مکنا  تماه احکاه حکومت دارد  مطرح می
نند.  ت اتماه مکاره اخکق فراهم میپویایی فقه را یا رعایت ممحه و مهله یودن یه جه

ها  حد   بز ای  نارنردها یه  حو یارزتر   در حقوق نبفر  امکه یه خصوص م ازا 
توا د  ها  سات یه قال از امکه شده امت و می ظهور پبدا نرده و ماب اصکح م ازا 

ا  ه ای  امکان را یه فقبه یدهد تا در طول زمان احکاه شرعی و یه خصوص م ازا 
حد  را یا توجه یه تغببرا  ای اد شده در موضوعا  احکاه ارتقاء دهد و رشد اخکق و 

 ا دیش لحاظ نند.  عدالت نبفر  را یا  گاهی مهل
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