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  هچکید

ی احکام، ی اولیهی نفی حرج از قواعد مسلّم و امتنانی است که با حکومت بر ادلهقاعده
ی نفی حرج بر واجبات در حاکمیت قاعده دارد.الزامِ انجام دادن تکالیفِ دشوار را برمی

ی محرمات، اتفاق نظر وجود ی اولیهی آن با ادلهتردیدی نیست؛ اما در مورد رابطه
ی محرمات است که ی یاد شده بر ادلهندارد. ظاهر گفتار برخی فقیهان، حکومت قاعده

رش این نظر، تواند با استناد به حرج، مرتکب محرمات شود. پذیبر اساس آن، مکلف می
نتایجی ناپذیرفتنی در فقه و ناسازگار با اخالق به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار، 

ی باورمندان به این سخن، مبانی آن مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته ضمن بیان ادله
با توجه به عدم اطالق دلیل الحرج نسبت به امور عدمی و نیز با دقت به مفهوم . است
ی ی حاکمیت قاعدهی محرمات، تخصصاً از گسترهرسد ادلهطرار، به نظر میی اضادله

ی محرمات اند؛ و در صورت باقی ماندن تردید، اصل بر عدم رفع ادلهیاد شده بیرون
  ی نفی حرج خواهد بود.توسط قاعده
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 همقدم
چه دانش اخالق و دانش فقه در مبادي، منابع و اهداف با هم تفاوت دارند، اما اگر
پوشاني را این هم خورد.هاي این دو دانش به چشم ميپوشاني قابل توجهي در گزاره هم

 آله و علیه صلی هللا اسالماز سویي، پیامبر  :ي تحقق اهداف شریعت نگریستباید در سایه
شمرد و از سوي دیگر ته شدن خویش را تمام کردن مکارم اخالق برميهدف از برانگیخ
به - به ویژه سنت معصومان-باید و نباید شرعي را از منابعي  کوشد ینیز دانش فقه م

فقهي  یها اخالقي، در گزاره یها دست آورد؛ بنابراین شگفتي ندارد که بسیاري از ارزش
 یها ي بسیاري از احکام فقهي نیز به ارزشگیرند و مبنامورد تأیید و تأکید قرار مي

سلبي یا ایجابي  یها تواند در قالب گزارهاین پیوستگيِ دوسویه مي گردد.اخالقي بازمي
ي کراهت یا برخي از آنچه که در اخالق مورد نکوهش قرار گرفته، در دایره: روي بدهد

ي اخالقي، در فقه نیز نیکو یها سلبي) و برخي از ارزش(د رنیگ یحرمت فقهي نیز قرار م
؛ مانند حرمت فریبکاري در )ایجابي( دشون یمورد امرِ وجوبي یا استحبابي واقع م

اموري که اخالقاً قبیح و از نظر فقهي نیز  ...مالي و یها انیو وجوب جبرانِ ز معامالت
 گناهان تا دروغ و غیبت و بهتان و نیز یي فراواني دارد؛ از کشتن بحرام هستند، گستره

  .به مال و جسم و جان دیگران درازیدست
ي ظریفي در در عین حال، مسئله اند. داستانراستا و همدر این امور، فقه و اخالق هم

زند؛ بدین شرح که را رقم مي یا شده این میان وجود دارد که چالش جدي و کمتر دیده
گیرند که به ه کار مياي را بي بایدها و نبایدهاي فقهي، غالباً فقیهان تبصرهدر پهنه

موجب آن، هرگاه انجام یا ترك کاري منجر به سختيِ فراوان شود، الزامِ فقهي آن کار 
هر گاه وضو گرفتن با آب سرد موجب سختيِ قابل توجهي شود،  مثالً شود.برداشته مي

ست که خداوند به ا ي ارفاقي آنمبناي این تبصره رود.وجوب چنین عملي از بین مي
نفي عسر «ي امتناني قاعده رافتادن بندگان براي انجام تکالیف را نخواسته است.سختي د
ي یاد شده اصالتاً و ابتداً با اگر چه قاعده .اشاره به همین اصل اساسي دارد» و حرج
منجر به نادیده  ،هاي از این قاعدهاما برخي برداشت ؛اخالقي ناسازگاري ندارد یها ارزش

انند دروغ، م محرماتیبه عنوان نمونه، هر گاه این مسئله در  .دانگاري اخالق خواهد ش
بدیهي است که  له به راحتي قابل گشودن نیست.أباشد، مس ...بهتان، تعرضات جنسي و

بهتان  مثالً؛ بدین معنا که اطالق اند در چنین مواردي، حکم اخالقي و حکم فقهي داراي
و حرام است؛ خواه عدم ارتکاب آن موجب ي فقهي قبیح ي اولیهاخالقاً و نیز با ادله
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ي اولیه حاکم شود و تواند بر ادلهحرج ميالي سختي شود یا نشود؛ اما ظاهراً قاعده
در  مثالًنباید پنداشت که این مسئله صرفاً بعد نظري و فرضي دارد؛  حرمت آن را بردارد.

 ز سقط جنیني نفي عسر و حرج، حکم به جواعمل بسیاري از فقها به موجب قاعده
 ،2، ج44 ؛241، ص57؛ 31ص ،2، ج19[ .اندداده ناقص الخلقه قبل از ولوج روح

 -ها دگاهیکم بنا بر برخي ددست ـ در حالیکه سقط جنین  ]945ص ،2، ج8؛ 394ص

برانگیز و بیم از تسري این مبنا به سایر صدور چنین فتاوي چالش آید.قتل به شمار مي
شده  شتال؛ در این نوشتار دهد ییاد شده را نشان م ی قاعده يامور، لزوم بررسي گستره

آیا  ،ست کها اصلی این سوالد. در حقیقت شوی الحرج تبیین ی قاعدهکه گستره
شود یا قدرت برداشتن محرمات را ندارد و ی نفی حرج در محرمات هم جاری می قاعده

ي ارائهشده ضمن  ی دیگری است؟ بنابراین تالشرفع محرمات تابع اصل و قاعده
ی ، از تسري آن به مواردآن و امتناني یحفظ کارکرد ارفاق ومستدلِ برداشتي از قاعده 

 که شارع حتی در شرایط حرجی راضی به ترک آن نیست، جلوگیری شود.
  
  جمفهوم شناسی حر - 1

 ،1، ج15؛ 76ص ،3، ج45؛ 361ص ،1، ج2حرج در اصل لغت به معنای ضیق است [
اند ]. برخی عالوه بر ضیق معنای اثم نیز بر آن اطالق کرده321ص ،3، ج65؛ 305ص

حرج در معنای لغوی استعمال  ،]. در اصطالح فقها305ص ،1، ج15؛ 361ص ،1، ج2[
بلکه ضیق و مشقتی موجب  ؛شودسبب ارتفاع تکلیف نمی ،مطلق ضیق منتهاشده است؛ 

نحوی که عادتاً تحمل به  ،]175، ص1، ج10د که شدید باشد[شوارتفاع تکلیف می
]. شاهد بر این 139، ص42؛185، ص64 ؛142، ص38؛ 114،ص 5، ج62شود [ نمی

ست که اگر حرج را به مطلق مشقت تفسیر ا مطلب، مضاف بر تبادر و قضاوت وجدان، این
تمام تکالیف حرجی می شود. زیرا تکلیف به اعتبار کلفت و مشقت تکلیف می  ،کنیم

  .]175،ص1، ج10تکلیف نمی شد [شود وگرنه مباح بوده و 
دانند که خالی از ی حرج موجب رفع تکلیف را مشتمل بر قیودی میبرخالبته  

ی حرج، قدر متیقن حرج را تکلیف بما ال اشکال نیست. برخی به استناد اجمال آیه
زیرا  ؛رسد]. این برداشت صحیح به نظر نمی626ص ،1، ج17[د انیطاق تلقی نموده

ایاتی که نفی حرج به عنوان مستند حکم امام قرار گرفته، مانند روایت واکاوی در رو
عبداالعلی که در حکم جبیره وارد شده، حرج در حد تکلیف ماالیطاق نبوده است. به 
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عالوه اگر مقصود از حرج تکلیف غیر مقدور باشد، رفعش نیاز به تشریع شرعی ندارد و 
ما ال یطاق عقالً قبیح است. برخی در تعیین  در رفع آن امتنانی وجود ندارد. چون تکلیف

اند. مثالً شود را لحاظ نمودهمعنای حرج، نسبت فعل با مصلحتی که بر آن مترتب می
مانع خوابیدن دیگری در شب شود، سبب به حرج افتادن  ،اگر کسی بدون دلیل معقول

مشقت و  ،باشدمراقبت از فرزند  برایاما همین بیدار ماندن در شب اگر  ؛او شده است
این  ].139- 138، ص42؛ 190، ص64شود [حرجی ندارد و حرجی محسوب نمی

زیرا با این تفسیر هیچ فعل حرجی در شریعت باقی  ؛برداشت هم تعبیر صحیحی نیست
ماند. چون هر تکلیفی که در شریعت جعل شده، در برابر آن ثواب و مصلحتی جعل نمی

ی نفی حرج با هیچ یک از ادله معارضه که قاعدهست ا ی این سخن اینشده است. الزمه
زیرا تمام تکالیف  .ای مترتب نیستبلکه اصالً در تمسک به دلیل نفی حرج فایده ،نکند

] 191، ص64[ .دشونشرعی دارای ثواب هستند و با این تعریف حرجی محسوب نمی
اما  ؛شودی معنوی، سبب تحمل حرج میبعالوه درست است که وجود مصلحت و انگیزه
به دلیل پرستاری  ها شبکند. مادری که هرگز فعل حرجی را از حرجی بودن خارج نمی

اما این حرج را به دلیل  ؛گیرددر حرج و تنگنا قرار می مسلماً ،مانداز فرزندش بیدار می
رسد وجود خرد. لذا به نظر میی که بهبودی فرزندش است، به جان میتر مهممصلحت 

  هرچند در تحمل حرج دخیل است.؛ التی در مفهوم حرج نداردو عدم مصلحت دخ
اساس این مبنا ر ] ب189، ص64[ .دداننبرخی نیز تکرار را در تحقق مفهوم حرج مؤثر می

شود. اما وضو گرفتن در سرمای یک روز وضو گرفتن در سرمای شدید سبب حرج نمی
تکرار در مفهوم حرج مؤثر رسد شود. به نظر میشدید در روزهای متمادی موجب حرج می

شود. البته تشدید حرج در صورت تکرار نیست و از روایات نیز چنین قیدی برداشت نمی
  . شرایط حرجی قابل انکار نیست. اما ظاهراً نفس تکرار در مفهوم حرج مؤثر نیست

الزم است مراتب حرج بر  ،ی موضوعی حرجرسد برای تعیین گسترهبه نظر می
حرجی که در حد  -1تعیین شود. مراتب حرج بدین شرح است:  حسب مراتب ضیق،

شود. حرجی که تحمل آن موجب اختالل نظام اجتماع می - 2تکلیف ما الیطاق است. 
تنها به معنای مجرد مشقت و  - 4.حرجی که مستلزم ضرر در اموال و انفس است-3

یطاق از محل ] در خارج بودن قسم اول یعنی تکلیف ماال160ص ،1، ج56[ .ضیق باشد
زیرا تکلیف غیر مقدور عقالً قبیح است. مورد دوم نیز از  ؛بحث هیچ شکی وجود ندارد

اند و هشدزیرا مقررات شرعی برای ایجاد نظم اجتماعی تشریع  ؛محل بحث خارج است
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مسلم است که تکالیفی که مشتمل بر اختالل نظام باشند با مقصود شارع تنافی داشته و 
ی اختصاصی ی الضرر بوده و از محدودهرد سوم نیز داخل در قاعدهمرفوع هستند. مو

ای ی نفی حرج افعال حرجیهی حرج در قاعدهبنابراین گستره 1قاعده خارج هستند.
بلکه صرفاً سبب  ؛شوداست که به حد ما الیطاق نرسیده و موجب اختالل نظام هم نمی

باید توجه داشت که هر مشقت ] البته 161ص [همان، شود.مشقت و ضیق بر مکلف می
شود که زائد شود بلکه مشقتی موجب رفع تکلیف میو ضیقی سبب ارتفاع تکلیف نمی

 ،64[ شود.بر طبیعت تکالیف نسبت به تحمل متوسط مردم است و عادتاً تحمل نمی
  ] 142، ص38؛ 189ص
  
  نظرات فقها -2

به محرمات موضع یکسانی اتخاذ ی دلیل نفی حرج نسبت فقیهان امامیه در ارتباط با گستره
دانند. در  ی واجبات جاری میی نفی حرج را فقط در محدودهاند. بعضی فقها ادلهنکرده

ی احکام الزامی اعم از واجبات و محرمات ی این قاعده را در همهمقابل برخی دیگر گستره
شوند. در ادامه می ی احکام الزامی در صورت حرج منتفیتسری داده و بر این باورند که همه

  شود.ی هر دو دیدگاه و نقد و بررسی آنها پرداخته میبه تبیین ادله
  
  ی نفی حرج نسبت به محرماتدیدگاه اول: شمول قاعده -2-1

فرقی بین واجبات و  ،ی نفی عسر و حرجبرخی فقیهان بر این باورند که در شمول ادله
فعل حرامی موجب ضیق و حرج بر محرمات وجود ندارد. بدین معنا که هرگاه ترک 

 ،2، ج52[ .دشوی نفی حرج منتفی میمکلف شود، حرمت آن به مقتضای قاعده
 نیتر مهم] 402ص ،2، ج50؛ 155، ص42؛201، ص1، ج56؛ 241، ص11؛ 402ص

ی ی نفی حرج است. یعنی ادلهدلیلی که مورد استناد این فقها قرار گرفته اطالق ادله
[سوره حج: آیه  "ما جعل علیکم في الدین من حرج"ی شریفهی نفی حرج مانند آیه

که مفاد آنها  ]21ص ،80، ج41[ "ان الدین لیس بمضیق "] و فرمایش امام علی (ع] 78

                                                                                                                                                                        
اوت ضرر و حرج باید گفت که ضرر به معنای نقص در بدن یا مال یا غیر این دو است بنابراین در رابطه با تف. 1

هرچه نقص نباشد ضرر نیست اما مقصود از حرج مشقت شدید است ولو مشتمل بر نقص نباشد. مثالً وضو 
رعکس در هوای بسیار سرد گاهی موجب حرج و مشقت شدید می شود اما ضرر و نقص به دنبال ندارد و ب

  ) 175،ص1، ج10( گاهی ممکن است وضو موجب نقص و آسیب بدن شود اما مشقتی نداشته باشد.
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کند که آنچه موجب حرج شده انجام اطالق دارند و فرقی نمی ،نفی احکام حرجیه است
عالوه بر اطالق  ]155، ص42؛201، ص1، ج56[ .فعل واجبی باشد یا ترک فعل حرامی

اند. به روایتی هم استناد کرده ،الحرج بر محرمات 1ی نفی حرج، برخی برای حکومتادله
کند که درباره مردي سؤال مي) ع(مردي از امام صادق :بدین شرح است این روایت

محرم است و در هنگام وضو براي اینکه آب را به طور کامل به زیر محاسن برساند یک یا 
ما جعل علیکم في "اشکالي ندارد؛ : دیفرما یشود؟ امام ماز محاسنش کنده مي دو مو

  ]179، ص13، ج16[."الدین من حرج
لتي بر الرسد هر دو وجه مذکور داراي اشکال است روایت فوق که اصالً دبه نظر مي
حرام  ،آید که کندن موي محرم اگر اختیاري باشدي دیگر برميزیرا از ادله؛ مطلب ندارد

، 59.[اما در صورتي که به طور قهري و غیرعمدي مویي ساقط شود، اشکالي ندارد ؛است
حرج را به عنوان دلیل حکم الآیه  )ع(لذا در اینجا امام] 146ص ،3، ج51؛ 178، ص2ج

بلکه به علت عدم  ،حرج نیستالو عدم حرمت در اینجا به دلیل  است مذکور ذکر نکرده
براي اشاره به حکمت حکم و عدم  )ع(توان گفت امامينهایتاً م اختیاري بودن آن است.

مستدل  .جعل حرمت بر اسقاط قهري از طرف شارع آیه مذکور را قرائت فرموده است
حرج به الدر موردي که دلیل مستقلي بر حکم داریم،  دیگو ینیز در جاي دیگري م

  ]149، ص42. [شودعنوان حکمت حکم لحاظ مي
 ،رسددر ابتدا مطلق به نظر می شریفه یاست که آیه اما در پاسخ دلیل اول، درست

ی شریفه بیرون هستند. از آیه 2د که محرمات تخصصاًشواما با اندکی تأمل معلوم می
                                                                                                                                                                        

دلیل حاکم) موضوع یا حکم ( اشاره به حالتی دارد که یک دلیل» حکومت«در اصطالح اصولیون، . 1
اموال «دهد؛ مانند آنکه گفته شود: گسترش یا کاهش می - و نه حقیقی –دلیل دیگر را به نحو ادعایی 

حکومت به نحو تضییق در این مثال (». در حکم} مرده استمرتد{ «و » بری نیستفرد زنده قابل ارث
ی نخست را از موارد ی موضوع گزارهی دوم، گسترهروشنی پیداست که گزاره به در موضوع)

 ی نخست،ی عملی حکومت آنست که حکم ثابت شده برای گزاره؛ ثمرهاش کمتر کرده است حقیقی
  ی دوم جاری نخواهد شد.در مورد موضوع گزاره

ی موضوع دو گزاره با یکدیگر تباین در اصول فقه اشاره به حالتی دارد که رابطه» تخصص«اصطالح . 2
و » نوشیدنی حالل بنوشید«ی نداشته باشد؛ مانند دو گزارهپوشانی میان آنها وجود باشد و هیچ هم

له هیج وجه اشتراکی ندارند. اما تخصیص اشاره به حالتی دارد که موضوع این دو جم» شراب ننوشید«
هر «کم بیرون شوند؛ مثالً گفته شود که برخی از افراد موضوع یک حکم، توسط دلیل دیگری از آن ح

ی داخل در موضوع گزاره» بیع غرری«؛ در این مثال، »بیع غرری حرام است«و » بیعی حالل است
ی عام و ی میان موضوع گزارهشود. رابطهخارج می - نی حلیتیع - نخست است اما از حکم آن 

  است.» عام و خاص مطلق«ی ی مخصص، به گونهموضوع گزاره
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تواند حکمی را ی نفی حرج تنها زمانی میست که ادلها ] توضیح مطلب این191، ص21[
حکم وجوب روزه به  بردارد که متعلق تکلیف برای مکلف حرجی باشد. مثالً زمانی

د که روزه به دلیلی مانند بیماری، برای مکلف حرجی باشد. شواستناد الحرج مرتفع می
] بنابراین عسر و حرج از 386ص ،10، ج37؛ 307ص ،3، ج28؛ 184ص ،1، ج56[

ی نفی حرج برای رفع حکم استناد توان به ادلهصفات فعل مکلف است. لذا زمانی می
ی نفی حرج محرمات علق تکلیف حرجی باشد. بر این اساس ادلهکرد که نفس فعل و مت

گیرد. زیرا در امتثال نوع محرمات حرج متصور نیست. زیرا امتثال تکلیف در نمی را دربر
لذا در  ،ی عدمیات استمحرمات فقط با ترک فعل محرم ممکن است و ترک از مقوله

به ترک شرب خمر موجب مثالً تکلیف  ]191، ص21[ .تترک آنها حرج متصور نیس
کند. اما باید توجه شود. اگرچه شرب خمر گاهی اوقات حرج را مرتفع میحرج نمی

ی کند که حرج از ناحیهداشت که دلیل نفی حرج تنها در صورتی تکلیف را مرتفع می
] یعنی فعل متعلق تکلیف حرجی باشد. 387ص ،10، ج37[ تکلیف شرعی ایجاد شود.

-فی حرج نمینل ی دیگری غیر از تکلیف شرعی ایجاد گردد، دلییهاما اگر حرج از ناح
امتثال واجب  .تواند آن را مرتفع کند. در حقیقت واجبات و محرمات از یک سنخ نیستند

زیرا وضو امری وجودی است و  .مانند وضو در سرمای شدید ؛شودگاهی موجب حرج می
زیرا  ؛تواند موجب حرج شود نمید. اما ترک حرام معموالًشوتواند موجب ایجاد حرج می

ی نفی حرج خارج ترک حرام امری عدمی است. بر این اساس محرمات تخصصاً از قاعده
  ] به عالوه حرجی که در شریعت نفی شده1471ص ،5، ج30؛ 191، ص21هستند. [

اما  ؛شودحرجی است که از جهت منع از حقوق شرعی و قانونی بر انسان وارد می است،
ی عدم انتفاع از امری باشد که برای او مشروع نیست، ج وارد بر انسان از ناحیهاگر حر

، 25تواند آن حرج را نفی کرده و حکم غیر مشروع را مباح کند.[دلیل نفی حرج نمی
به همین دلیل است که شارع مقدس قواعد خاصی را برای   ]98، ص27؛ 124ص ،2ج

  قول دوم تبیین خواهد شد. ی رفع محرمات قرار داده است که در ادله
ی نفی حرج را نپذیرد، باید گفت شمول به عالوه اگر کسی خروج محرمات از ادله

ی نفی حرج نسبت به مطلق محرمات قابل پذیرش نبوده و مخالف با اصول مذهب و ادله
خصوصاً اگر مراد از حرج ضیق عرفي بوده و حرج  ]265، ص1، ج60ی فقهاست. [سیره

مثالً اگر ترک زنا یا شرب خمر موجب  ] 607، ص20؛147، ص11[ .اشدك بمالشخصي 
هیچ فقیهی رفع این محرمات توسط دلیل نفی حرج را  ،به حرج افتادن شخصی شود

ست که رفع حکم حرجی از باب لطف و امتنان به بندگان ا پذیرد. دلیل مطلب ایننمی
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 ،28؛ 350ص ،2، ج4؛ 536ص ،2ج ،33شود. [است لذا شامل موارد خالف امتنان نمی
مسلم و ] 265، ص1ج ،60؛198ص ،64؛ 528ص ،6، ج14؛ 207ص ،21؛ 510ص ،3ج

ی عظیمی است رفع مطلق محرمات توسط دلیل نفی حرج و قرار دادن مکلف در مفسده
برخالف لطف و امتنان است. مثالً شخصی را فرض  ،شودکه بر فعل حرام مترتب می

کند میت دارد و از باب لطف و شفقت او را به افعالی امر کنید که فرزندش را بسیار دوس
ی و همه؛ دهدکند و بر امتثال آن پاداش و بر عصیان آن عقاب قرار میاز افعالی نهی می

اینها از باب لطف و امتنان به فرزندش باشد تا مصالح اوامر را از دست ندهد و در مفاسد 
ص به فرزندش بگوید اگر عمل برطبق این اوامر و اگر این شخ ،نواهی واقع نشود. بنابراین

نواهی برای تو سخت بود و در مشقت و تنگنا قرار گرفتی این الزامات از تو برداشته 
دانیم شود و خودت را در ضیق و تنگنای شدید قرار نده و تو در سعه هستی؛ و ما می می

وده، آیا از این کالم رخصت صدور این کالم از جانب پدر از باب لطف و امتنان به فرزند ب
در هرچه دارای مفسده عظیم و ترک هرچه دارای مصلحت عظیم است، فهمیده 

شود؟! از همین جهت است که برخی فقها در تقدم دلیل نفی حرج بر اطالقات احکام  می
رغم پذیرش حکومت الحرج بر تمام احکام  اند. یعنی علیفصیل شدهاولیه قائل به ت
دانند احکام اولیه مقدم میر اجبات و محرمات، الحرج را تنها در مواردی بالزامی اعم از و

 .داز رخصت در موارد حرج نباش تر مهمی فعل حرام که مصلحت فعل واجب یا مفسده
-265ص ،1، ج60؛ 551ص ،2، ج28، 284، ص13؛ 573ص ،2، ج66 ؛616ص ،3، ج6[

اطالق آن  ،حرمات را بپذیریمی نفی حرج در مبنابراین به فرض که جریان ادله ]266
  ی محرمات صحیح نیست. نسبت به همه

با توجه به  پذیرد،یکی از فقیهانی که اطالق دلیل نفی حرج نسبت به محرمات را می
ی نفی حرج نسبت به محرمات یک مشکلی در جریان قاعده"گوید: اشکال فوق می

توان قائل به جی باشد، آیا میوجود دارد. مثالً اگر تکلیف به حرمت زنا برای شخصی حر
ی مطرح شود مثل اینکه جوان تر عیشنمرتفع شدن حرمت شد؟ حال اگر صورت 

ی زیادی به زن جوان زیباروی شوهرداری داشته باشد، در حالی که اسالم مجردی عالقه
در تحریم زنا با زن شوهردار حرمت مؤکدی قرار داده است، حال اگر این تکلیف برای 

حرجی باشد؛ آیا تحریم زنا با زن شوهردار به صرف حرجی بودن برداشته این جوان 
شود؟! چون تکلیف تحریمی حرجی است یا از ابتدا بگوییم الحرج شامل محرمات  می
 ]155، ص42["شود و باید بر واجبات اکتفا شود؟نمی

توان با اینکه متوجه این اشکال است اما بر این باور است که نمی قدر یعالاین فقیه 
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ی نفی حرج اطالق دارد ی نفی حرج را به واجبات اختصاص داد؛ زیرا از طرفی ادلهقاعده
و در مواردی نیز در رفع احکام تحریمی به الحرج استناد شده است و از طرف دیگر با 

بر این باور است که  "ما جعل علیکم في الدین من حرج"ی شریفه توجه به ظاهر آیه
ی تزاحم جعل نشده است در نتیجه امکان استفاده از قاعدهحکم حرجی در شریعت 

ی نفی حرج وجود ندارد. برای ترجیح حکم اهم در صورت تعارض حکم اولیه با ادله
ی نفی حرج قرار ای برای تفکیک بین محرمات در جریان قاعدهتوان ضابطهبنابراین نمی

حکم اهم در جایی معنا  ست که تزاحم و ترجیحا توضیح مطلب این] 155، ص42داد. [
مانند حالت  ؛اما مالک حکم همچنان باقی است ،شوددارد که الزام حکم برداشته می
زیرا دلیل نفی حرج،  .ی تزاحم استفاده کردتوان از قاعدهاکراه؛ اما در موارد حرجی نمی

 ،کند و وقتی جعل حکم در عالم تشریع نفی شودجعل حکم در صورت حرج را نفی می
ی احکام ی نفی حرج تزاحم پیدا کند. لذا بین ادلهماند تا با ادلهمالکی باقی نمی دیگر

ی نفی حرج شود. بنابراین از آنجا که ادلهی نفی حرج تزاحم مطرح نمیاولیه و ادله
ای برای تفکیک بین محرمات ارائه داد، توان ضابطهاطالق دارند و از طرف دیگر نمی

  حرمات جریان دارد. دلیل نفی حرج در مطلق م
 ،دارددر پاسخ به این اشکال باید گفت درست است که دلیل نفی حرج حکم را برمی

؛ 463ص ،6، ج23؛ 245، ص2، ج29؛ 207ص ،21[؛ اما مالک حکم همچنان باقی است
زیرا حدیث رفع در مقام امتنان وارد شده است. از این رو الزام حکم را از  ]24، ص35

دارد. زیرا در رفع مالک هیچ امتنانی وجود ارد اما مالک حکم را برنمیدباب امتنان برمی
بلکه چه بسا رفع مالک حکم برخالف امتنان است. بلکه اصالً رفع مالک در عالم  ،ندارد

زیرا مالک حکم از امور تکوینی است و رفع آن به اسباب تکوینی  ،تشریع ممکن نیست
حرج که مفاد آنها رفع حکم تشریعی است، قابلیت لذا امثال دلیل الضرر و ال 1نیاز دارد.

   ]262ص ،1، ج60[ .دبرداشتن مالک حکم را ندارن
گردد به اینکه ایشان معتقد است الحرج مطلق احکام به عالوه اصل اشکال برمی

دارد و وقتی حکم برداشته شد دیگر مالکی هم برای حکم باقی الزامی حرجی را برمی
ی نفی حرج ممکن ی احکام اولیه و ادلهترجیح اهم بین ادله لذا تزاحم و ؛ماندنمی

زیرا در صورت وقوع حرج در  ؛نیست. اما باید دقت کرد که این سخن از اساس ایراد دارد

                                                                                                                                                                        
در جای خود ثابت شده است که احکام تابع مصالح و مفاسدی هستند که در اصل فعل وجود دارد. بنابراین مالک . 1

  شود.حرمت شده از امور تکوینی محسوب می ای که سبب تشریع وجوب یاحکم یعنی مصلحت یا مفسده
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انجام تکلیفی، از همان ابتدا و قبل از مرتفع شدن حکم توسط الحرج، به تکلیف حرجی 
تواند آن را بردارد و اگر ی نفی حرج نمیباشد ادله تر مهماگر حکم اولیه  ،شودنگاه می

دارد. به عبارت ی الحرج الزام آن را برمیاز آن حکم باشد، ادله تر مهمی نفی حرج ادله
دارد که مالک در صورتی حکم حرجی را برمی - حتی در واجبات - دیگر دلیل الحرج
، 13؛ 573ص ،2، ج66 ؛616ص ،3، ج6[ .دتر از مالک حکم اولی باشعنوان ثانوی قوی

به همین جهت است که هیچ  ]266- 265ص ،1، ج60؛ 551ص ،2ج ،28، 284ص
داند. لذا ی نفی حرج جایز نمیفقیهی به هیچ وجه قتل نفس محترم را به موجب ادله

الخلقه قبل از ولوج روح را به استناد دلیل علی رغم اینکه برخی فقها سقط جنین ناقص
ی سقط جنین بعد از ولوج روح را به استناد ال حرج اند، هیچ فقیهنفی حرج پذیرفته

 ،2، ج8؛ 394ص ،2، ج44؛ 66ص ،1، ج12؛ 241، ص57؛ 31ص ،2، ج19پذیرد.[نمی
همین نکته سبب شده که مستشکل در کتاب دیگرشان  توجه به ]230ص ،18؛ 945ص

  ]253، ص3ج ،43همین مبنا را بپذیرند.[ –اند که در زمان متأخر تألیف کرده–
اطالق دلیل در صورتی قابل پذیرش است که دلیلی برخالف آن وجود  ،وه بر اینعال

ای وجود دارد ی دوم بیان خواهد شد که ادلهدرحالی که در اثبات نظریه .نداشته باشد
ی د. به عبارت دیگر ادلهشوی نفی حرج نسبت به محرمات میکه مانع اطالق ادله
 ی دیگری تشریع شده است. محرمات ضابطهست که برای رفع ا شرعی حاکی از این

  
  ی الحرج نسبت به محرماتدیدگاه دوم: عدم شمول قاعده -2-2

ی نفی حرج به واجبات اختصاص دارد ی اول، برخی فقها قائلند که ادلهدر مقابل نظریه
 ،29؛ 1471ص ،5، ج30؛ 191ص ،21[ .دو محرمات از شمول این قاعده خارج هستن

برخی برای اثبات این دیدگاه  ]33، ص31؛ 98، ص27؛ 125، ص2، ج25؛ 246ص ،2ج
البته استناد به اجماع در این مسئله  ]246ص ،2، ج29[ .اندبه اجماع استناد کرده

زیرا عالوه بر اینکه چنین اجماعاتی، به فرض حصول، مدرکی  ؛رسدصحیح به نظر نمی
صالً تحصیل چنین اجماعی ممکن ی استنباط فقها از آیات و روایات است؛ ابوده و نتیجه

های انجام شده، بسیاری از فقهای متقدم نیست. زیرا از طرفی، با توجه به بررسی
ی نفی حرج شامل اند و از طرف دیگر برخی فقها معتقدند ادلهمتعرض این مسئله نشده

رسد اجماعی که ادعا شده یک اجماع محصل شود. بنابراین به نظر میمحرمات می
  بلکه صرفاً مبتنی بر حدس است. نباشد 
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توان برای عدم حکومت دلیل الحرج بر محرمات ارائه داد دلیلی که می نیتر مهم
د، شوتنها حالتی که سبب رفع حرمت می ،ی قرآنی و رواییست که با توجه به ادلها این

  شود.اضطرار است. در ادامه به برخی از این ادله اشاره می
  :دیفرما یبقره ممبارکه   سوره 173شریفه   خداوند متعال در آیه

انّما حرّم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهلّ به لغیر هللا فمن اضطرّ غیر  "
   "باغ و ال عاد فال إثم علیه إنّ هللا غفور رحیم

نیز بیان شده م سوره مبارکه انعا 145سوره مبارکه مائده و آیه  3این مضمون در آیه
خوردن گوشت میته و سایر محرمات مذکور، فقط در  ،ا توجه به این آیات شریفهاست. ب

صورت اضطرار جایز شمرده شده است. البته باید توجه داشت که این حکم به موارد 
-زیرا عالوه بر اینکه مورد آیه مخصص حکم محسوب نمی ؛مذکور در آیه اختصاص ندارد

برای رفع حرمت از سایر احکام، در شرایط  شود، روایاتی در کتب روایی وجود دارد که
  ]410، ص3، ج47اضطراری، به این آیه استناد شده است. [

  سوره مبارکه انعام نیز آمده است: 119در آیه شریفه 
و ما لکم االّ تأکلوا مما ذکر اسم اللّه علیه و قدفصّل لکم مّا حرّم علیکم الّا ما "

ک هو أعلم بالمعتدیناضطررتم الیه و إنّ کثیراً لیضلّون بأ   "هوائهم بغیر علم إنّ ربّ
خداوند متعال به طور کلی فرموده محرمات ا این آیه داللت بیشتری بر مدعا دارد. زیر

به تفصیل برای شما بیان شده و باید از آن اجتناب کنید و سپس حالت اضطرار را استثنا 
] استثنا از ادات حصر 265، ص4، ج36نموده است. در این آیه االّ، حرف استثنا است. [

کند. بنابراین این آیه شریفه است و بر حصر مستثنی منه در غیر از مستثنی داللت می
  کند که ارتکاب محرمات فقط در صورت اضطرار جایز است. داللت می

شود خداوند متعال در این آیه شریفه جواز ارتکاب محرمات حظه ميمالهمانطور که 
ما الّ ا"و نفرموده  "مااضطررتم الیهالّا"و فرموده  !رده است نه حرمتوقف بر اضطرار ک را

سوره 3یه و آسوره مبارکه انعام 145آیه ، سوره مبارکه بقره173آیه  ! "حرج علیکم
در تمام این آیات شریفه  کند.لت ميالالمائده نیز بر جواز محرمات در صورت اضطرار د
رده شده است در حالیکه شارع در مقام ارتکاب محرمات تنها در صورت اضطرار مجاز شم

  .فرمودبیان حکم بوده و اگر تجویز محرمات در زمان حرج جایز بود باید بیان مي
وایات زیادی نیز در کتب روایی وجود دارد که رفع محرمات را بر ر عالوه بر آیات،

  گردد.از این روایات اشاره می اضطرار مترتب نموده است. در ذیل به چند نمونه
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ی بیماری سؤال کردم آیا زن می تواند ع) درباره(ق کند: از امام صادابوبصیر نقل می
برای او چیزی را نگه دارد که روی آن سجده کند؟ امام (ع) می فرماید: نه جایز نیست 

ای جز این نداشته باشد. هیچ چیزی مگر آنکه مضطر باشد و برای سجده کردن چاره
کرده باشد مگر اینکه برای شخص مضطر حالل کرده است. نیست که خداوند حرام 

  ]483، ص5، ج16؛ 621ص ،1، ج17[
در این روایت نیز امام (ع) بعد از بیان یک حکم جزئی، جواز ارتکاب فعل حرام را 

  مترتب بر حالت اضطرار نموده است.
وند ی تقیه به خدا(ع) فرمودند: اگر شخصی به واسطهق امام صاد کند یمسماعه نقل 

–(یعنی مرتکب گناهی نشده است) د شومتعال قسم دروغ بخورد ضرری به او وارد نمی
هیچ چیزی نیست که خداوند حرام  -که در اکراه یا اضطرار قرار گرفته باشد در صورتی

  .]228ص ،23، ج16کرده باشد مگر اینکه برای شخص مضطر حالل کرده است. [
ز رفع حرمت تکلیفی و وضعی از قسمی که به بعد ا علیه السالمدر این روایت امام 

ه ی کلی اشاره فرموددروغ و از روی تقیه یا اکراه و اضطرار  صورت گرفته، به یک قاعده
  ]9، ص9[ .ددان؛ و ارتکاب فعل حرام را فقط در صورت اضطرار جایز می]48، ص7[

 ،استست که حرمت فعل در صورت عدم اضطرار باقی ا مفهوم این کبرای کلی این
عالوه  ]26، ص2، ج32[همانجا؛  ؛خواه فعل حرام قسم دروغ باشد یا فعل حرام دیگری

بر این دو روایت روایاتی دیگری نیز در کتب روایی نقل شده که همین کبرای کلی 
  ]1041ص ،8، ج46[ .تمستند حکم قرار گرفته اس

سؤال کردم از امام صادق (ع)  کند یمدر روایت دیگری مفصل به عبدالرحمن نقل 
(ع) در جواب م چرا خداوند خمر و مرده و خون و گوشت خوک را حرام کرده است؟ اما

را آفریده و نسبت به آنچه سبب پایداری جسمشان  ها انسانخداوند متعال ...فرمودند:
نها حالل کرده است. همچنین آآگاهی دارد و برای  ،شود و به مصلحت آنهاستمی

لذا آنها را از اشیاء مضر نهی کرده و آنها  ؛رر دارد آگاهی داردنسبت به آنچه برای آنها ض
را حرام کرده است. سپس محرمات را برای مضطر مباح کرده است. و محرمات را در 

ماند، حالل کرده است؛ و زمانی که جسمش به غیر از استفاده از شیء حرام پایدار نمی
یاز گردد از شیء حرام استفاده کند نه ی از او رفع نا اندازهبه انسان امر کرده که به 

  ]128ص ،9، ج34؛ 99-100ص ،24ج ،16[ .بیشتر از آن
وصف اضطرار رفته که وصف مشعر به علّیت  یی محرمات، رودر این روایت حکم اباحه
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]؛ یعنی علت 50، ص1، ج54[د است. شاید از اشعار هم بیشتر باشد و داللت بر علّیت کن
  پس در صورت عدم اضطرار حرمت فعل باقی است.رفع محرمات اضطرار است 

ي شرعي به وضوح نشان مراجعه به مجموع ادلهشود و همانطور که مالحظه می
محرمات با در آیات و روایات رفع حرمت بر اضطرار مترتب شده است. بنابراین دهد  مي
ام برای شود و انجام امر حرتنها وقتی حرمت برداشته میبلکه ؛ شوندحرج تجویز نميال

گردد که شخص در شرایط اضطراری قرار گیرد. برخی فقها نیز تصریح انسان مباح می
، 21؛ 224؛ ص ،3، ج39[ 1.دشواند که فقط اضطرار سبب ارتفاع محرمات میکرده
  ]207و192ص

ممکن است سؤال مطرح شود که تفاوت حرج با اضطرار چیست؟ همانطور که در 
خواه  ؛شودحرج مشقتی است که عادتاً تحمل نمی ابتدای بحث بیان شد مقصود از

بار در تحقق یعنی ترتب و عدم ترتب ضرر بر شرایط مشقت .مستلزم ضرر باشد یا نباشد
، 3[ .تاس» ررض«ی مصدر باب افتعال از ریشه» اضطرار«مفهوم حرج شرط نیست. اما  

از آن تنگنا  مقصودو  ]123ص ،7ق، ج1414؛ زبیدی، 720ص ،2ج ،15؛  483ص  ،4 ج
 .دشوو مشقتی است که در صورت عدم رهایی از آن ضرر  قابل توجهی بر فرد عارض می

ی حرج و اضطرار عموم و خصوص مطلق به عبارت دیگر رابطه ]105ص ،65، ج41[
است. یعنی هرگاه حرج و مشقت به حدی برسد که شخص در حالت تنگنا و ناچاری 

ای جز مخالفت با تکلیف شرعی نداشته  خویش چاره قرار گیرد و برای رفع خطر و نجات
 ؛حد اضطرار خوف بر نفس استباشد، اضطرار صدق می کند. برخی از فقها معتقدند 

اما روایات معتبری داریم که برای حفظ مال نیز در صورت  ]644، ص4ق، ج1420، 40[
، 16[ نند.داجایز می - که یکی از محرمات کبیره است - شرایط اضطراری قسم دروغ را

                                                                                                                                                                        
دارد یا حرمت در صورت اضطرار بحثی در کتب فقهی مطرح است که آیا اضطرار حرمت فعل را برمی. 1

دارد؟ ثمره این بحث در قوانین جزایی تأثیرگذار همچنان باقی است و اضطرار فقط عقوبت را برمی
ی خود باقی است لذا  آن فعل همچنان بر وصف مجرمانهرد است. زیرا اگر اضطرار فقط عقوبت را بردا

شود و فقط عقوبت را از و مجازات را از مضطر اضطرار از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می
ی عمل باقی است. اما اگر  اما نسبت به شرکا و معاونین جرم، همچنان وصف مجرمانه ،داردبرمی

ئل شدن وصف شود و با توجه به زا ی جرم محسوب می اضطرار حرمت را بردارد از عوامل موجهه
ی فعل اضطراری، شرکا و معاونین جرم هم قابل مجازات نیستند. اما با توجه به اینکه این  مجرمانه

موضوع ارتباط مستقیمی با موضوع مقاله ی حاضر ندارد به کتبی که به این موضوع پرداخته ارجاع 
  ) 143-140، صص4، ج49: نکـ داده می شود. (برای نمونه 
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البته بررسی حدود اضطرار برای رفع محرمات نیاز به مجال  ]226- 225ص ،23ج
ی این مقاله خارج است. اما اجماالً ذکر شود که در رفع دیگری دارد و از محدوده

محرمات در شرایط اضطراری نیز باید اهمیت حکم اضطراری رعایت شود. در برخی از 
شود و آن در شرایطی است که حفظ ت مرتفع نمیمواقع حتی برای حفظ جان نیز حرم

د. مثل اینکه یکی از فقهای بزرگ شونفسی موجب وهن دین و آسیب جدی به آن می
که سیره و روش او تأثیر زیادی در حفظ دین دارد در شرایطی گرفتار شود حفظ جانش 

به دلیل  ی عمومی باشد. مسلم است که در اینجامتوقف تبری جستن از اسالم در رسانه
در شرایط  ، هرچنداهم بودن حفظ دین نسبت به جان این فقیه، تبری جستن از اسالم

  اضطراری، برای او جایز نیست. 
الزم به ذکر است برخی فقهایی که قائل به جریان الحرج در محرمات هستند، 

باید شدیدتر از حرجی باشد که  ،کنداند حرجی که محرمات را تجویز میتصریح کرده
ست ا بنابراین چه بسا مقصود این فقیهان این ]215ص ،2، ج63[ ؛دداراجبات را برمیو

د. چنانچه کالم برخی از شوکه حرجی که به حد اضطرار برسد موجب رفع محرمات می
قائلین به رفع محرمات در صورت حرج نیز اشعار دارد در اینکه محرمات تنها در 

  ]266ص، 55[ .دشومرتفع میی شدیدی که به حد اضطرار برسد ها حرج
حرج دلیل نفی به تجویز محرمات توسط  تواند یعقل هم نم عالوه بر نصوص شرعی،

زیرا این امر با اهداف نهي از محرمات منافات دارد و سبب لغویت ارسال  ؛ملتزم گردد
ی نقلی و ی ادلهاز مالحظه .شود یرسل و ایجاد هرج و مرج و اختالل نظام جامعه م

آید که دین برای کنترل هوای نفس و قوای شهوانی انسان و هدایت او دست میعقلی ب
معموالً  کهیعنی  مشقتی –به انجام امور نیک نازل شده است. حال اگر بنا باشد حرج 

مجوز ارتکاب محرمات باشد این امر سبب  - نه عجز ]182، ص1، ج56[ ؛دشوتحمل نمی
دلیل مطلب ] 5، ج30؛ 468ص ،2، ج48[ .دگردلغویت ارسال رسل و هدم دین می

که انسان  شود ینهي در جایي صادر م و اینکه منشأ اکثر محرمات شهوت و غضب است
در حقیقت آنچه انسان را به  ]108ق، ص1403، 2. [یک میل دروني براي انجام آن دارد

و  هواي نفس اعم از طغیان غضب یا شهوت است؛ ،دهد یسوي محرمات سوق م
نفس دارد و امري  ی هوت و غضب در هنگام طغیان آنها نیاز به مجاهدهاز ش یریجلوگ

، 58؛ 12، ص5، ج47ت. [ین دلیل جهاد اکبر نامیده شده اسبسیار دشوار است به هم
 ]65ص ،70ج، 41؛ 217، ص12، ج46؛ 214، ص2، ج17؛ 161، ص15، ج16، 380ص
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 ،غضب و مانند آن است شهوت و ی به عبارت دیگر ارتکاب محرمات عمدتاً ناشي از غلبه
بر این اساس اگر بنا  د.ریگ یاما ترك واجبات غالباً از علل دیگري مانند کاهلي نشأت م

، 30[ ؛آیدل نظام پیش ميختالباشد حرج مجوز ارتکاب محرمات باشد، هرج و مرج و ا
ست که دین ا لذا اگر حرج رافع حرمت باشد معنایش این ]295، ص9و ج1471، ص5ج

در حالیکه بالضروره این مطلب باطل ؛ موارد داده باشد ی ق مفاسد را در عمدهاجازه تحق
چون آنها براي مهار  د.گرد یباعث لغویت ارسال رسل و انزال کتب م ه عالوهب است.

  د.انشهوت و غضب و جلوگیري از مفاسد آمده
مشاهده  )ع(ي ائمهسیره روایات و در هیچ جاي کتب فقهي متقدمین یا همچنین

. بلکه روایتی در بحار االنوار نقل شده حرج تجویز شودالشده که فعل حرامي به استناد ن
که بر اختصاص الحرج به واجبات اشاره دارد. در این روایت عاصم بن حمید از محمد بن 

یا أیها الذین «ی این آیه شریفه سؤال کردم: کند که از امام باقر(ع) دربارهمسلم نقل می
و جاهدوا فی هللا حقّ  .اسجدوا و اعبدوا ربّکم وافعلوا الخیر لعلّکم تفلحون آمنوا ارکعوا و

امام(ع) فرمودند: این آیه در » جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدّین من حرج
] 277، ص2، ج41دهید. [مورد نماز، زکات، روزه و کارهای خیر است که انجام می

نوشته است مقصود این روایت تعمیم دلیل نفی عالمه مجلسی بعد از نقل این روایت 
ست که نفی حرج اختصاص به عبادات ا [همانجا] ظاهراً مقصود ایشان این حرج است.

 ،1، ج26؛ 172، ص1، ج56بلکه شامل جمیع عبادات و طاعات و خیرات است.[ ،ندارد
مقام دهد این روایت در ] همانطور که ظاهر روایت و برداشت این فقها نشان می32ص

ای به محرمات نشده و دلیل نفی ی نفی حرج است. اما در آن اشارهی قاعدهبیان گستره
حرج را فقط به واجبات اختصاص داده است. ممکن است اشکال شود اختصاص روایت 
به واجبات، مقتضای مفهوم کالم امام(ع) است و مفهوم روایت از باب مفهوم وصف یا 

] در پاسخ 171- 173، ص1ج ،53: نکـ [ ی نیست.لقب است که حجیت آن امر مسلم
ی شریفه بوده و فقط توان گفت از آنجا که امام(ع) در مقام بیان و تبیین مقصود آیهمی

ای بر مفهوم داشتن کالم امام(ع) از واجبات نام برده و نامی از محرمات نبرده، خود قرینه
توان از ودن اشکال، حداقل میو احتراز از محرمات است. اما به هرحال درصورت باقی ب

 این روایت به عنوان مؤیدی برای عدم جریان دلیل نفی حرج در محرمات استفاده کرد. 
حرج تمسک البراي تجویز محرمات به دلیل  توان یبنابراین با توجه به مجموع ادله، نم

 ی نفی حرج بر محرمات تالی فاسدی دارد که. افزون بر این، پذیرش حکومت ادلهکرد
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ی نفی حرج بر بعید است هیچ فقیهی آن را بپذیرد. توضیح اینکه پذیرش حکومت ادله
ست که ترک فعل حرام برای کسی که اعتیاد به ارتکاب حرامی ا محرمات مستلزم این

ی نفی حرج یک توجیه شرعی برای ارتکاب فعل حرام پیدا کرده الزم نباشد. بلکه ادله
معتاد هستند. زیرا در غالب موارد ترک فعل ل حرام برای کسانی است که به ارتکاب فع

شود. مثالً فرض کنید شخصی به ارتکاب حرام برای چنین شخصی حرجی محسوب می
مسلم است که ترک حرام برای او حرجی است و سبب ؛ فعل حرامی معتاد شده است

کم ی نفی حرج را بر محرمات حاشود. حال اگر ادلهضیق و به سختی افتادن او می
ست که ارتکاب فعل حرام برای کسی که معتاد به آن فعل شده ا بدانیم معنایش این

ی انجام معاصی در این موارد را بدهد، پس اشکالی ندارد! بر این اساس اگر دین اجازه
ی ارسال رسل و انزال کتب چیست؟ مگر دین برای کنترل شهوت و غضب و ترک فلسفه

ل نشده است؟ آیا این امر سبب انهدام دین و لغویت عادات ناشایست  و خالف شرع ناز
  شود؟ارسال رسل نمی

اگر اشکال شود کسی که معتاد به امری است و در نتیجه ترک آن فعل برای او 
ی نفی حرج نسبت به شود، در حقیقت خودش به حرج اقدام کرده و ادلهحرجی می

اوالً در  :این اشکال باید گفتدر پاسخ به  شود.کسی که اقدام به حرج کرده، جاری نمی
ارتباط با جریان نفی حرج بر امور حرجی که شخص با سوء اختیار خود را به حرج 

ی نفی حرج، قائل به شمول آن انداخته، دو مبنا وجود دارد و برخی براساس اطالق ادله
] لذا بر اساس این مبنا اشکال به قوت 756، ص2، ج5[ نسبت به این موارد هم هستند.

ی نفی حرج در موارد اقدام به حرج خود باقی است. به عالوه به فرض که بپذیریم ادله
شود، چنین نیست که تمام معتادین به حرام با سوءاختیار خود به فعل حرام جاری نمی

عادت کرده باشند. مثالً فرض کنید شخصی به دلیل اکراه یا اضطرار و فقط برای حفظ 
رامی شده و پس از مدتی به آن امر معتاد شده و ترک آن جانش مدتی مجبور به فعل ح

برای او حرجی شده است. یا اینکه از ابتدای تولد در نزد والدین یا افراد ناشایست 
. در استپرورش یافته و از زمان طفولیت به انجام امر یا امور حرامی اعتیاد پیدا کرده 

توان پذیرفت که ارتکاب فعل ا میاین مورد قطعاً اقدام به فعل حرام متصور نیست. آی
  حرام به دلیل حرجی بودن ترک آن، برای چنین شخصی جایز است؟!

دلیل عسر و حرج  ایآ شود یحداقل شک م ،را نپذیرد دلهاگر کسي این ادر نهایت 
جا  ست که هرا ؟ پاسخ اینیا رفع محرمات متوقف بر اضطرار است داردبرمي نیز حرمت را

. حرج شک شود، اصل بر عدم خروج مورد از عام تکلیفي استال در دخول موردي تحت
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توضیح مطلب آنکه هرجا یک دلیل ناظر به ] 45، ص24؛ 232، ص11؛ 194، ص64[
لت نماید، دلیل البر خروج مواردي از تحت عام یا مطلق د دلیل عام یا مطلقي باشد و

خروج آن مورد از تحت  ناظر باید به طور یقیني آن مورد را دربرگیرد وگرنه اصل بر عدم
حرج الحال چه تقدم ] 201، ص1، ج53؛ 140، ص22[ .خواهد بوددلیل عام یا مطلق 

، 1، ج60[ .حکومت ا] ی185، ص1، ج56[ ؛بدانیم صیبر ادله احکام اولیه را از باب تخص
حرج بتواند حکمي را از البراي اینکه دلیل  ]254ص ،2، ج61؛ 143، ص42؛ 256ص

در  د.خارج کند، باید دخول آن مورد تحت حرج یقیني باش یهاحکام اولق التحت اط
در دلیل  محرماتگیرد اما در دخول برمي را در واجباتحرج به طور قطعي الاینجا دلیل 

حرج مشکوك است، دلیل الدر  محرماتحرج شک داریم؛ بنابراین از آنجا که دخول ال
 فعل حرام لذا را ندارد؛ اتی محرمفعل حرجی از احکام اولیهحرج توانایي خارج کردن ال

  د.مانباقي مي حکم اولیهق حرمت الهمچنان تحت اط نیزدر صورت وجود حرج 
 

  نتیجه
ی نفی حرج یکی از قواعد مسلم فقهی است که برای رفع احکام شرعی در موارد قاعده

حرجی تشریع شده است. در حکومت این قاعده بر واجبات اشکالی وجود ندارد اما 
اعده در محرمات با چالش اساسی روبروست. برخی فقها به استناد اطالق جریان این ق

اند. اما این نظر با ی این قاعده را به محرمات نیز تسری دادهی نفی حرج، گسترهادله
ی نفی حرج خروج تخصصی ایرادات اساسی مواجه است. زیرا اوالً محرمات از تحت ادله

ی نفی حرج نسبت به محرمات، در صورتی اطالق لهدارند. ثانیاً به فرض پذیرش اطالق اد
گردد که دلیلی برخالف آن وجود نداشته باشد. اما ادله و نصوص شرعی دلیل مستقر می

که  ست که مرتفع شدن محرمات دائر مدار حرج نیست بلکه تا زمانیا  حاکی از این
ه عبارت دیگر شود. بمشقت و تنگنا به حد اضطرار نرسد حکم اولیه محرم، مباح نمی

شود.  به عالوه اگر هیچ یک از محرمات تنها در صورت ایجاد شرایط اضطراری مرتفع می
ی نفی حرج نسبت به محرمات اقامه شده مورد قبول ای که برای عدم شمول ادله ادله

ی نفی حرج مرتفع ی ادلهشود که آیا محرمات به وسیلهواقع نشود، حداقل شک می
ست که هرجا در دخول ا پاسخ اینمات متوقف بر اضطرار است؟ شود یا رفع محرمی

تحت حکم اولیه است. مگر حرج شک شود، اصل بر عدم خروج مورد از الموردي تحت 
ی حلیت محرمات اینکه شرایط مشقت بار به حد اضطرار برسد که در این صورت با ادله

  ی نفی حرج.گردد نه با ادلهدر صورت اضطرار مرتفع می
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