
 
 ∗ در فقه امامیه رخص شرعیهۀنظری

 
 3سم نقیبیسید ابوالقا، 2طوبی شاکری گلپایگانی، 1زهره کاظمی

 )14/02/1393:  ـ تاریخ پذیرش نهایی16/12/1391 :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

 گفتمان فقهی معاصر ،)های شرعی ترخص(  عملۀضرورت تدوین فقهی آسان در عرص
تر را  سهل تر و و مطمح نظر بسیاری از کسانی است که راهکارهای عمل به احکام آسان

اسالمی از ازل بر اساس آسانی و دفع حرج و سختی  شریعت چون( کنند جو می و جست
 دنیای کنونی های انتظار ،پیچیدگی زندگی امروزی سوی دیگر،از  .)بنا نهاده شده است

ما را به  اولیه و عام، گرایی در عمل به احکام شرعی های تقلیل از دین در کنار ضرورت
های زندگی امروزی  یها و نیازمند ها در شرایط ناشی از ضرورت جوی رخصت و جست

 ۀدر واقع، سازوکار عمل به آرای مبتنی بر تسهیل فقه اسالمی، از جمل. دهد سوق می
 ۀها و راهکارهای ضرورت همسویی معرفت اسالمی با تغییر و مواجه کاربست
.  ناشی از این تغییرات استمپذیر با مقتضیات زمانی و مکانی و مراعات مصالح عا تعمیم

در  با نصوص و مبادی شریعت ،ها ین همسویی مبتنی بر رخصتمشروط بر آنکه ا
به رخص شرعیه  مفهومی و مصداقی های پس از تعریفاین پژوهش  .نباشدتعارض 

امامیه  نهای مصادیقی از اخذ به رخص شرعیه در آرای فقی به احصا،روش استقرایی
نای مشروعیت عنوان مب  بهدر فقه امامیهرا های شرعی  ت رُخصۀپردازد تا نظری می

  .کندمطرح  مشخص و عملییک روش قانونگذاری  و قانونگذاری
 

  . شرعیهای ت رخص،تیسیرگرایی اجتهاد، :ها کلید واژه
                                                                                                                   

که  استخراج شده است »تتبّع رخص شرعیه و کاربرد آن در حقوق خانواده« این مقاله از رسالۀ دکتری با عنوان ∗
 . دفاع خواهد شد1393مهر  در
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 مقدمه
د و پیوسته در حال تغییر و دگرگونی نجوامع انسانی هرگز حالت ایستایی و سکون ندار

د و نآور وجود می دی را بهها و نیازهای جدی ها، خواسته این تغییرها و دگرگونی. هستند
که اگر بازشناسی و  دهد های جدیدی را فراروی دینمداران قرار می ها و پرسش موضوع

دچار  اختالل و سردرگمی بههای مختلف  پاسخ داده نشوند، حیات بشر در ساحت
 .خواهد شدشود و زندگی مؤمنانه در عصر جدید با دشواری مواجه  می

 :نویسد ی مزمینهاین  شهید مطهری در
در این قرن ما شاهد ... قرن یک فاجعه است ما از نظر فقه و مقررات اسالمی،قرن «

سنگرها را پی در پی از . قربانی شدن مقررات اسالمی در مقابل مقررات اروپایی هستیم
در مسائل قضایی، در مسائل دینی، در مسائل خانوادگی، در . گیرند دست فقه اسالمی می

 تدریجاً مقررات ناقص اروپایی جانشین مقررات اسالمی ، سایر مسائلمسائل جزایی و در
 با مسائل ۀدچار نوعی جمود و اعراض از مواجه... ما از نظر فقه و اجتهاد ... گردد می

 )189ـ188 :مطهری (».مورد نیاز عصر خود هستیم
یر  ثابت و متغ تفکیک بین احکام،در جهان امروز یکی از مسائل مهم این جهت، از«
 )175 :شبستری (».است
در نظام قانونگذاری ... قوانین متغیّر را توأمان داراست  اصول ثابت و دین اسالم و«
 قانون ،ثابت وضع شده است و برای نیازهای متغیر ، برای نیازهای ثابت، قانونیاسالم
ه و  روح قانون متغیر در نظر گرفته شدۀمنزل قوانین ثابت، به مجموعه مقررات و. ریمتغ

 .)2/77 ،مطهری( » ...های متغیر است  قانونۀثابت، تغییردهند آن قانون
عنوان عاملی که  به» اجتهاد«بینی اصل  بخش اسالم با پیش اینجاست که مکتب حیات

د، این امکان را فراهم آورده است که دینمداران کن ر همۀ اعصار کارآمد و توانمند میدین را د
 . ندکنهای دینی هماهنگ  همواره بتوانند حیات فردی و اجتماعی خود را با آموزه

اجتهاد «قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز بر این موضوع تأکید کرده و در اصل دوم 
را یکی از مبانی » )ع( ساس کتاب و سنت معصومینالشرایط برا مستمر فقهای جامع

قسط و عدل و استقالل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و «اساسی تأمین 
 . در نظام جمهوری اسالمی دانسته است» همبستگی ملی

 ،کند می اجتماعی را هدایت  متناسب با مقتضیات زمان و مکان، زندگیاجتهادچون 
 : استنیازمند به سه امر 
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  ؛فهم عنصر ثابت: نخستـ 
  ؛درک متغیرها، نیازها و سرشت هر مقطع زمانی: دومـ 
 .ها و حدودی که از اختیارات ولی امر است  صالحیتۀتعیین حوز: سومـ 

 . دکررا ابداع  »الفراغ منطقه«  سوم، مفهومۀحوز در صدر شهید
  آن است،بلکه از نقاط قوت  فراغ، کاستی و سستی در شریعت نیست،ۀمنطق«
 اختیارات حاکم اسالمی ۀحیط رها را رها کرده است تا د ین حوزهکه شارع ا  ای گونه  به

صورت، حاکم اسالمی با  در این .آن مناطق را اشراب کند باشد و با احکام حکومتی،
هایی که شارع آنها را وانهاده است، به حسب مقتضیات زمانی و مکانی،  خالی بودن ناحیه

  .)215 :عطیه (»کند  میاحکامی صادر
دهد تا با در   اسالمی این توانمندی را میۀاجتهاد در فقه شیعه، به حاکم جامع

رگزیند و  بی راپذیر نصوص دینی و نیازهای زمانه، رویکرد اصیل و انعطافنظرگرفتن 
 اجتماعی شود، حاکم در این شأن، ۀ در گسترهای دینی موزهسبب پویایی و کارآمدی آ

 .ینونگذار است، نه مستنبط حکم قانونگذار دیگرقا خود یک
پردازی خویش به نحوی آن  فقیهان معاصر با درک اهمیت مسئله، هر یک در نظریه

 .اند را مورد توجه قرار داده
ثابت  عناصر«، عالمه طباطبایي بحث »ماناسالم و مقتضیات ز«هللا مطهری بحث  آیت

را مطرح کردند » لفراغا جتماعی اسالم و منطقههای ا نظام«هللا صدر بحث  و آیت» متغیر و
و امام خمینی توانست با تشکیل حکومت اسالمی، گامی عملی در این مسیر بردارد و با 

 .های نظام دینی بازگو کند بست های آن را برای حل بن بازگشت به اجتهاد، ظرفیت
 با عنایت به  این است که فقیه، نظام اجتماعی اسالمیکی از رویکردها در کارآمدی

 مشتمل بر ۀیعنی از ادل. های شرعی، احکام را از منابع و ادله، استنباط کند رخصت
توجه  ی مهمۀعنوان مؤلف آن بهبه  ،و در استنباط ها، اصل بنیادین را استظهار رخصت

همچنین، حاکم در وضع مقررات حکومتی آن . که بر احکام دیگر سایه افکنده استکند 
 مقننه نیز در قانونگذاری، در گزینش فتوای فقیهان، آن ۀد و قورا شاخص تلقی کن

این   در.وارد کندسهل است و آن را در فرآیند قانونگذاری اکه برگزیند فتوایی را 
 مصادیقی از اخذ به رخص شرعیه در آرای فقیهان یبه روش استقرایی به احصاپژوهش 

عنوان مبنای مشروعیت  را بههای شرعی در فقه امامیه  صتخرُنظریۀ  تا ختیمپردا
  .کنیممطرح مشخص و عملی یک روش قانونگذاری قانونگذاری و 
 .رسد نظر می بههای شرعی ضروری   تبیین معنای رخصت،در ابتدا
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  رخص شرعیههای  تعریف.1
 تعریف لغوی. 1. 1

 . و تسهیل ، سبک گرفتنآسان کردن :جمله ازاست کار رفته  به لفظ رخصت در معانی مختلفی
صاد، حروف اصلی این کلمه  خاء و راء و«: نویسد یابی رُخصت می فارس در ریشه ابن

 .) رخصۀ، ماد2/500 فارس، ابن(»  شدت استدهستند که بر نرمی داللت داشته، ض
برای بنده در اموری است که نسبت  منظور نیز، رخصت، آسان گرفتن خدا از نظر ابن

 .)7/40 منظور، ابن(خصت برخالف شدت است به بنده تخفیف داده است و در امر ر
 رخصت، از نظر های شناخت بهتر معرَّف است و از آنجا که تعریف به تقابل یکی از راه

مواجهه و تقابل با عزیمت معناشناسی شده است، الزم است برای عالمان و مجتهدان، در 
خصت و عزیمت در واقع ر ،معنای عزیمت نیز اشاره کنیم  درک بهتر معنای رخصت، به

 . تقابلی و متالزم هستندۀ دو مقول،از نظر مفهوم و مصداق
عنوان اولی تعلق  عزیمت، مقابل رخصت و به معنای احکامی است که به اشیا به

 تشریع کرده و به حالتی ها ت مکلفان و در تمامی حالۀگیرد و شارع آنها را برای هم می
 .)3/86 خویی، (ختصاص نداردخاص همچون اضطرار، جهل، حرج، ضرر و غیره ا

 :کند  بیان میگرفته است وشهید ثانی در تعریف رخصت از تقابل آن با عزیمت بهره 
تسهیل و  رخصت در مقابل عزیمت و از اقسام احکام شرعی، در لغت، به معنای«

منظور تسهیل بر مکلف، بر خالف حکم  آسان گرفتن و در اصطالح، حکمی است که به
  .)46ـ45 :شهیدثاني(» گردد اولّی ثابت می

 همگی از ،شود تخفیف بر بندگان جعل می دلیلاحکامی که به  بنابراین، آن دسته از
 .)همان(رخصت است  باب

 
  تعریف اصطالحی رخصت شرعی. 2. 1

ین  تاجه چنانک. اند ه دادهئمتنوعی را ارا های تعریف رخصت، علما اصطالحی در تعریف الدِّ
 :ده استکر تعریف چنین را رخصت ،سُبُکيّ شافعي

دلیل وجود مانعی از سختی و صعوبت به آسانی و سهولت تغییر  حکمی شرعی که به«
 .)2/26 السُّبُکي، ابن(» کند با وجودی که سبب حکم اصلی به قوت خودش باقی است می

 :نویسد های شرعی می  از رخصتیالفاسی نیز در معناشناسی عام
 عمل منظور آسان نمودن انجام به و ماحکا ور تسهیل درمنظ بهدر معنای عام، شارع «

 .)2/579 الفاسی،(» ها را تشریع فرموده است  رخصت،و سختی مشقّت و برداشتن
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از آن رفع شود و انجام  تای که صعوب گونه تغییر حکم شرعی بهعاشور  از دیدگاه ابن
 دلیلکم یا به وی بر آن است که این تغییر ح.  رخصت شرعی است،دشوآن سهل دادن 

فاعل رخ داده یا اینکه ضرورتی پیش آمده که به مقتضای آن  مشکلی است که برای
چه شریعت تکلیف کرده، متضمن نوعی مفسده یا مفاسدی است که بر نالتزام به آ

ده، که در پی جلب آن بو مصلحتی که حکم اولیه در پی دفع آن بوده یا ای مفسده
 .)132: عاشور ابن(چربد  می

هرچند سبب و ، استمبتنی ز روی اضطرار که بر مصلحت ضروری حفظ نفس  ا
 ۀ وجوب ایمان و حرمت کفر در مورد اول و ضرر و مفسدۀمقتضی حکم اوّلی که ادل

 .ناشی از اکل میته در مثال دوم است، همچنان باقی است
شود که حکمی باشد و شارع   رخصت زمانی محقق میتوان چنین برداشت کرد که می

شود که در  از این مطلب نتیجه گرفته می. ف، آن حکم را برداردلمک ه منظور تسهیل برب
ن، رخصت را به ابرخى از فقها و متکلم .اباحه باشد، رخصتی نیستاولی حکم  مواردی که
و برخى دیگر به ) 45 :ثانی شهید (حرجو   عذر، مشقتعلت بر خالف دلیل، به حکم ثابتِ

  .اند تعریف کرده )2/272 شریف مرتضی،( شدت نیاز به آن دلیل به  فعلۀاباح
   رخصت دانستهۀمرهای گذشته را نیز در ز شهید ثانی، نسخ احکام دشوار در امت

 .)46ـ45 :ثاني شهید(است 
به انجام  الزام مکلفپس از  شارعرخصت در موضعی است که : توان گفت بنابراین، می
 ۀاز او، اجاز مشقتبر مکلف و رفع  تخفیفو  تسهیلاز آن، در راستاى  نهیدادن کارى یا 

 .صادرکند خاصو موقعیت  شرایطفعل آن را در ترک یا 
ل تمایل به پیروی از دلی  انسان به  این معناست کهبه ها و تعریف معانی  اینۀهم

منظور تبعیت از  های علما را به تر؛ در مسائل عملی، رخصت تر و سبک  آسانهاینظر
 . به هر انگیزه که باشد،وجو کند  جستهاترین نظر آسان

ای از فتاوا،  های شرعی به این معناست که مجموعه در قانونگذاری شرعی نیز رخصت
 قوانین ۀ به مثاب،استمبتنی مح، تیسیر و سمحه  فقهی که بر تساهل، تساهایاحکام و نظر

 .)114 :شاکری گلپایگانی( آیند ل مدنی، جزایی، کار، بیمه و مانندآن گرد همئمرتبط در مسا
 

  روش تحقیق.2
وجو و پژوهش است که در آن از  از نظر فیلسوفان مسلمان، استقرا نوع خاصي از جست

سیر از کلي ( سل دو روش دیگر، یعني قیااین روش در مقاب. شود ي به کلي سیر مىیجز
 : دنویس  یفارابي م. قرار دارد) يیي به جزیاز جز سیر( و تمثیل) يیبه جز
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ء من الجزئیات الداخلة تحت امرمّا کلي لتصحیح  ء شى االستقراء هو تصفح شى«
  .)1/141  فارابي،( »ما حکم به علي ذلک االمر بایجاب او سلب حکم

 :کند  ی بیان مید سلف خود، فارابي، همین تعریف را با اندك تفاوتسینا نیز مانن ابن
انّ االستقراء استقراء ألنّه اثبات حکم علي کلي؛ ألنّه موجود في جزئیاته علي ابهام «

 .)561 :سینا  ابن(» انّها استوفیت و منع ان یکون لها مخالف
گر با توجه   مشاهدهوجو یا کاوش عمومي است که در آن بنابراین، استقرا نوعي جست

ي، حکم کلي استخراج ی چند مورد جزۀ از مشاهد،به تکرار مشاهده و تشابه موارد آن
آید، از دید مشاء   ییت نیز فراچنگ ملکند، البته آنجا که عالوه بر تکرار مشاهده، ع  یم
 .)312 :سبزواری( آور است یت دارد و یقینجشود که ح  ینامیده م» تجربه«

های شرعیه   ابتدا به بیان قواعد فقهی متناسب با رخصتدرز این پژوهش نی
 در تبیین ، بعد با استقرا مصادیقی از آرای ترخیصی فقهای امامیهۀپردازد و در مرحل می
  .ورزد های شرعی تالش می  رخصتۀنظری

 
  رخص شرعیه در فقه امامیهۀنظری ۀپیشین .3

 اصولی که ۀعنوان حد فاصل بین مسئل ه فقهی است که بۀ قاعد500دارای ه فقه غنی امامی
 فقهی که تکلیف ۀراه و روش تحقیق و طریق دستیابی به منظور نظر شارع است و مسئل

از پردازیم که  میدی  در این بحث به بررسي قواع.رود کار می د، بهکن عموم را مشخص می
 و ندوردارهاي شرعي برخ  رخصتۀ توجهی در تبیین نظریشایانجایگاه علمی و کاربردی 

 بدینسان، دلیل ما برای اثبات سهولت و ، دینی استۀروح حاکم بر آنها سهله و سمح
یا ) 2/494 ،کلینی( "ولکن بعثنی بالحنیفیّة السهلة" سمحه بودن دین، منحصر به حدیث

 ،همو( "الضرر و الضرار فی اإلسالم" یا )78 :حج( "ماجعل علیکم فی الدین من حرج" ۀآی
 نخواهد بود، بلکه موارد تخییر شرعی یا مواردی که برای حکمی ...و ) ضرار، باب ال5/292

 اند، مستنداتی شدهیا افرادی که از عموم یا اطالق حکمی خارج است بدل قرار داده شده 
 .پردازیم  بحث به بررسی آن میۀ که در ادامهستند
 

  الضررۀقاعد. 1 .3
 به آن  اثبات ترخیصبرای، واب فقهیکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر اب

  .گیرد قرار می است که مستند بسیاری از مسائل فقهی "الضرر" ۀشود، قاعد استناد می
نظر  های شرعی، دقت در استناد به قاعدة الضرر برای اثبات رخصت  اساسیۀنکت
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 را بر مکلف روا طوری که هرگونه تنگنایی شارع در جعل و تشریع احکام شرعی است؛ به
تشخیص دهد که با استناد به  حتی اگر شارع. بیند؛ خواه عسر و حرج باشد یا ضرر نمی

د، در این کنبر دیگری وارد   کسی بخواهد ضرری،م شرعی و احکام فقهیلحقوق مس
طور که در شرح ماجرای حدیث  همان( .شود م و حکم شرعی مرتفع میل مسقزمان، ح

در بیان حدیث ) ص( دقیق پیامبر گرامی اسالم یررو تعب ؛ از این)نیز چنین است» الضرر«
؛ بنابراین جا دارد که »1فی االسالم«رسد؛ یعنی  پایان می با قید عام و وسیع به» الضرر«
 .دشو استناد به آنهای شرعی   رخصتۀعنوان مبنایی برای نظری به

 
 2 الحرجۀقاعد. 2. 3

اعم از عبادات، معامالت و حرج کاربرد وسیعی درتمام ابواب فقه  و  نفی عسرۀقاعد
این قاعده از ها و تخفیفات شرعی را ناشی  رخصت فقها تمام. ددار جارى های تسیاس
گیر  نظر و سخت شود که شریعت اسالم، تنگ  یدر پرتو این قاعده، روشن م. دانند می
 .استمطابق و موافق  یفطرت انسانبا  و احکامش یستن

 
  مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِى الدِّینِ مِنْ حَرَجیاحتماالت موجود در معنا .1. 2 .3

ج« :لواحتمال ا رَ نْ حَ ّینِ مِ یْکُمْ فِى الدِ لَ لَ عَ عَ لیس في دین اإلسالم ما السبیل : ؛أي مَا جَ
 ،طوسی (»المخلص من عقابه من ضیق المخرج له و: إلى الخالص؛ و من حرج، أي

 .)8/97ـ7 ؛ طبرسی،7/305
 که یبه صورت( قرار دهد ی را در تنگنا و سختیکه آدم ی در دین اسالم کاريیعن

 .وجود ندارد)  از آن بیندیشدی رهایی برایا نتواند چاره
ـلـکُمْ" ۀخداوند به قرین :مواحتمال د فرماید که امت مسلمان را از میان   یم "هُوَ اجْتَبَ

 ی معنادر این احتمال، به» حرج«. ها برگزیده و این امت مورد رحمت است تمسایر ا
 ا، گناه و حبس همراه فشار معنیبه فشار، سنگین» صرا «ۀواژ. ـ است» صرا«ـ جمع » صارا«

خداوند با این آیه در صدد آن . بار است آور و مشقت شده است و مراد از آن، احکام ضیق
 . کندیاز مسلمانان نف ،استاسرائیل بوده   ی را که بر بنیاست که اصار و حرج

کردند، الزم بود که خود را بکشند   یکه اگر توبه ماست این بوده » یلاسرائ  یاصار بن«
                                                                                                                   

 ) 269: شهید ثانی (."الضرر و الضرار فی االسالم"): ص(قال رسول هللا. 1
ـاکُمْ وَ مَا جَعَوَ . 2 بَ تَ هِ هُوَ اجْ ج جَاهِدُواْ فِى هللاِ حَقَّ جِهَادِ کُمْ فِى الدِّینِ مِنْ حَرَ یْ  )78: حج (...لَ عَلَ
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شده است و موارد   ی قبول مید؛ یا آنکه نمازشان در مکان معینشوشان قبول  تا توبه
 .)1/497 ،یطبرس(ت بیان شده است که در روایای دیگر

 . است مسلمانان جعل نشدهیدارد که این اصار برا  یخداوند با این آیه بیان م
که در موارد ضرورت کند   ي مداللت یهای  شریفه بر رخصتۀاینکه آی: مواحتمال س

 نماز را یتوان  یکند که اگر نم  یشارع بیان م: عنوان مثال به. شارع اجازه داده است
 وضو یتوان  یصورت ایستاده بخوانى، آن را در حالت نشسته بخوان یا آنکه اگر با آب نم به

 .)36 :فاضل لنکرانی( م کنم، تییبگیر
 

  الحرج و نسبت آن با رُخص شرعیهۀمفاد قاعد. 2. 2. 3
توان   یده که نمش شارع جعل ی از سوی بر اساس مالک، الحرجۀقاعدکه   نیستیکش

ن از ارسد مالك این قاعده، تسهیل بر مکلف  ینظر م است، بلکه به د امتنانرگفت مج
 از ادله و مدارك یخوب این عنوان به.  است مولوی در تشریع بودهۀطریق اعمال اراد

 )185 :بقره( هللاُ بِکُمُ الْیُسْرَ یُرِیدُ  ۀ شریفۀ با توجه به آیویژه بهشود؛   ی استفاده مهقاعد
  . این قاعده استلۀکه از اد

 ۀن است و نکتات تیمم به جهت تسهیل مکلفینیز معتقدند مشروع) ره (یامام خمین
 .)2/13 ،یخمین(اند  تسهیل دانسته  در تشریع تیمم راممه

 در شایدین معنا که ا ه اعم از امتنان است؛ ب،ه داشت که عنوان تسهیلجباید تو
امتنان  خالفی جعل حکم برا امتنان وجود نداشته باشد یا حتم تسهیل باشد ایمورد
 ،دین  اینیعنوان اینکه خصوصیت و ویژگ ا برخالف تسهیل باشد و شارع بهم ا،نباشد

این  تر باشد، ها بهتر و سریع ان بودن آن است تا در مجموع، پذیرش آن براى انسانآس
 .قاعده را بیان فرموده است

که   یداشت، در حالنخواهد   با توجه به اینکه امتنان در مالك احکام جریانویژه هب
 و یر افعال وجوبی، باید بین این مالك و ساپس. دارد تسهیل در مالك احکام وجود

 . گیرد  مقایسه صورت، از نظر مالكییمتحر
 مقدم  ـ از وجوب و حرمتماعـ  در هر موردی که مالک تسهیل بر مالک لزومی

 الحرج جریان دارد و در مواردی که مالک وجوبی یا تحریمی ۀباشد، در آن مورد قاعد
 . الحرج در آن جاری نخواهد بودۀباشد، دیگر قاعدمقدم بر مالک تسهیل 
  الحرج هم در واجبات و هم در محرمات جریانۀشود که قاعد ، روشن مىبا این بیان

مالك   از آنها با وجود اهمیتی آنها جارى نیست، بلکه نسبت به برخۀا در هممدارد؛ ا
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 استفاده یق خوانسارقکلمات مرحوم محاین مطلب از ظاهر و بلکه صریح . جریان دارد
 .)3/63 ،یخوانسار(شود   یم

افتد، ولی اصل سهولت  نمی کارگر »الحرج« ۀع شک در حرج، قاعدهمچنین در مواق
جش مشکوک خواهد بودکارساز  رَ ؛ یعنی اگرچه نتوان با الحرج، حکم را از روی آنچه حَ

 .توان آن حکم را از اسالم زدود است، برداشت، با اصل تسهیل می
د، کن یهای فردی را برطرف م  بیشتر شخصی است و حرج»الحرج« ۀاز طرفی، قاعد
آور نیست و  ی است؛ یعنی در مجموع، تکالیف برای مکلفان کلفتلولی اصل تسهیل ک

 .آیند آنها برمیدادن  انجام ۀراحتی از عهد آنان به
لحن این . شود  نیز استفاده می»یرید هللا بکم الیسر والیرید بکم االعسر« ۀاین مطالب از آی

 »ما یرید هللا لیجعل علیکم من حرج« یا »حرجما جعل علیکم فی الدین من «های  آیه با آیه
سختی شدید (زیرا در اولی یُسر و آسانی اراده شده و در دومی و سومی، حرج متفاوت است، 

 . اولی اعم از دومی و سومی است،تابد نفی شده است، و چنانکه برمی) و مشقت
ود؛ زیرا ش شده در آیه بنگریم، همین مطلب روشن می همچنین وقتی به امور مطرح

طاقه به ا برداشته و روشن است که »طاقها« وجوب روزه را از اهل »علی الذین یطیقونه«
 .شود  میاطاقت معن  افراد کمصورت  بلکه به،معنای نداشتن یا عاجز بودن نیست
، کتاب الصوم، ابواب من یصح منه الصوم، عاملی حر(در روایات نیز از الشیخ الکبیر 

 عنوان مصادیق افراد با، )17همان، باب(و الحامل المقرب ) همانجا(و ذوالعطاش ) 15باب
توانند روزه بگیرند و اغلب افراد  این افراد با کمی سختی می. طاقت نام برده شده است کم

گیرند، همچنین  کنند و روزه می سالمند در زمان ما، این مقدار از سختی را تحمل می
 .نان کمی سختی داردبیمار و مسافر، که روزه گرفتن برای آ

 . آنان را به ایام دیگر موکول کرده استۀ روز،حال، آیات شریفه  با این
 

 المشقه تجلب التیسیرقاعدۀ . 3. 3
 : مجله االحکام العدلیه آمده است17مادۀ در تعریف این قاعده در 

 المشقه تجلب التیسیر، یعنی أن الصعوبه تصیر سبباً للتّسهیل و یلزم التّوسّع فی«
 .»وقت المضایقه

 الزم است که ،وجود آید اگر سختی و ناراحتی خارج از معمول و متعارف در امری به
جو شود و آن راه سهل در پیش گرفته شود و بعد از برطرف و های تسهیل آن جست راه

 .)230 :زحیلی(د شو لی اجرا میشدن مشقت، همان حکم قب
. کار گرفته شود ترین آنها به ، باید آسانآور باشد تقچنانچه امر، دایر بین دو امر مش
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رو، مشقت موجود در اجرای  از این.  نباشدصالبته در صورتی که جلب تیسیر مخالف ن
  .)157 :زرقاء(د شو نمیب التیسیر  برقراری جلسبب ،حدود

 :اند که دهکر این قاعده را ایجاد المشقة تجلب التّیسیر، ۀفقها از قاعد
 .)230 :همان( » و إذا أتّسع ضاقإذا ضاق األمر إتّسع«

در هنگام تنگی و سختی، الزم است که آسایش و سهولت آید و بعد از بازگشت 
 .دشو  همان حکم قبلی اجرا می،آسانی و سهولت

 و »المشقة تجلب التیسیر« ۀیات قاعدی از جز»إذا ضاق األمر اتسع« ۀدر حقیقت، قاعد
 گفته شده که سارق و یرای این قاعده مثالب.  الحرج استۀع بر قاعدراین قاعده، متف

مانند جرح و  تری های سهل  اما اگر راه، ولو که با قتل آنان باشد،دکرباغی را باید دفع 
 .)163 :زرقا(رسد   به قتل نمی نوبت،ضرب موجود باشد

 
  المیسور التسقط بالمعسور ۀقاعد. 4. 3

معنای .  میسور استۀی، قاعدهای شریعت اسالم یکی از قواعد فقهی مرتبط با رخصت
طور  هتکلیفی برای مکلف مشکل بود یا نتواند بدادن  که هرگاه انجام بودهقاعده این 

انجام آن اندازه  را تکلیفباید  بلکه ،شود کلی ساقط نمی طور  به،انجام دهدآن را کامل 
 .استکه ممکن و مقدور دهد 
ناي چیزي است که انجامش  و به مع» ر ـ س ـی« ۀمیسور، اسم مفعول از ریش«

 .) یسرۀ، ذیل مادراغب اصفهانی( »باشد مقدور مي
به چیزي که مرکب از  شارعدر اصطالح فقهي به این معناست که وقتي این کلمه  
یا  واجبآن  شرایطو  اجزابرخي از دادن د و انجام کر امر ،و موانعي است شرایطو  اجزا

، باقي است شرایطو  اجزامابقي  وجوبنبود،  مکلف مقدور ،ترك برخي از موانع آن
،  شرایط و اجزابه شرطي که مابقي ) 4/127 موسوی بجنوردي،(  واجبهمان  میسورعرفاً

داراي مراتبي باشد که بر برخي از آن مراتب، و آن عمل،  )3/403 خوانساري،(باشد 
و شرایط را به   اجزاشارعمگر در مواردي که ) 1/188 همدانی،( صدق کند میسورعنوان 

                  .ده باشدکر اعتبار ناپذیری  امر واحد تفکیکۀمثاب
                 

 در تنگنا قرار گرفتن: اضطرارقاعدۀ . 5. 3
رف پندار (بیم عقالیی، عبارت است از مشهوربر  اضطرار، بنا که ی از رسیدن زیان) نه صِ

 ی؛ خواه نسبت به خودش یا فردی نسبت به فعل یا ترك کار، نیستشدنی معموالً تحمل
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 ضرر .ی و ناموسی یا حیثیتی باشد یا مالینیز جان ضرر .است واجبکه حفظ او بر انسان 

 یا شدت پیدا کردن ی بیماری کشته شدن باشد یا نقص عضو یا پیداید نیز در حیجان
 از ی که به یکیا  عارضهیمان یا مشکل شدن مداوا یا پیدای درۀ شدن دوریآن یا طوالن

     .)21ـ15/20، ؛ نراقی427ـ36/426نجفی، ( دمنجر شوها آن
 

 جَبّقاعدۀ . 6. 3
 آن برای تشویق کفار به اسالم ۀشود که بر پای ای گفته می جَّب، در اصطالح فقها به قاعده

آوردن، اگر کافر پیش از مسلمان شدن کاری انجام داده یا سخنی گفته یا اعتقادی داشته 
بار یا عقوبت دارد، با اسالم آوردن، این آثار نادیده گرفته  است که در اسالم آثار زیان

 .)1/38 موسوی بجنوردی،( ته باشد بی آنکه نیاز به جبران کردن داش،شود می
 
   اکراهقاعدۀ . 7. 3
بنابراین در صورتی اکراه صادق است که انسان . ق اکراه از ناحیة غیر استقتح

ای وجود داشته باشد؛ مانند اینکه ظالم، شخصی را به ترك واجب یا ارتکاب  کننده اکراه
ولی حصول اضطرار بر فعل دیگری .  عقد و مانند آن مجبور کندۀحرام یا اجرای صیغ

 .آن مانند تشنگی، گرسنگی، مرض و مانند) 20:انصاری. (ردنداتوقف 
دادن ن شخص به انجام کردطور مستقیم برای وادار  در اکراه بر معامالت، تهدید به

 ،شود کننده وارد می  فشاری که به معامله،ولی در اضطرار. گیرد  صورت میی معینۀمعامل
 . معین نداردۀ به معامل اوضاع و احوالی است که هدفی در اجبار شخصۀنتیج

ه برای دفع ضرر ناشی از عدم انجام  کند و  معامله، معامله را انتخاب میدادن مکرَ
 .مضطر برای دفع خطر دیگر
اضطرار با اینکه حرمت را . کند دارد و عقد یا ایقاع را باطل می  اکراه حرمت را بر می

توان در حدیث  فاوت حکم را می تۀریش. کند دارد، ولی عقد یا ایقاع را باطل نمی بر می
که برای امتنان امت بوده  مواردی ۀکنند  بیان،جو کرد، چرا که حدیث رفعو رفع جست

ه و صحت عقد مضطر است) ص(محمد   .تشریع شده و امتنان مستلزم بطالن عقد مکرَ
 

 قبح عقاب بالبیانقاعدۀ . 8. 3
حساب  وان یکی از منابع فقهی بهعن جنید، یعنی از زمانی که عقل به از زمان ابوعلی ابن

س اصول عقلی قرار أ در ر،تعابیر گوناگون ولی مشابه» قبح عقاب بالبیان «ۀآمده، قاعد
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دهد که اصل اباحه، در مقابل اصل حظر، قبل  شده نشان می های انجام گرفته است؛ بررسی
 .ت قبح عقاب بالبیان نیز در آثار قدمای فقه وجود داشته اسۀاز پیدایش قاعد

 :نویسد شیخ طوسی می
 )17 ۀ، مسئلة، کتاب الطهارطوسی( .»إن األصل، اإلباحه و الحظر یحتاج إلی دلیل«

 . اشیا و هر منعی محتاج به دلیل استۀاصل، اباح
إعتقادنا أن األشیاء کلّها مطلقة حتّی یرد فی شییءٍ منها « :شیخ صدوق معتقد است

 .)114 :صدوق( »نهی
 )143  :مفید( »إن کلّ شییءٍ ال نصّ فی حظره فإنّه علی اإلطالق« :گوید و شیخ مفید می

 .هر چیزی که نصی در ممنوعیتش وجود ندارد، حکمش اطالق است
 :طوری که در کلمات سید مرتضی آمده است به. بعدها این اصل تکامل بیشتری یافت

 .)2/665 سید مرتضی، (»التکلیف بال أمارة ممیّزة متقدمة، قبیح«
 »التکلیف إال بعد البیان« با عبارت  و اخیر، توسط میرزای قمیهای سدهره در و باالخ

 .رسد اصل اباحه به اوج میتکامل ) 2/14میرزای قمی، (
به موجب این تعبیر، هیچ فعل یا ترك فعلی حرام نیست، مگر آنکه دلیل شرعی بر 

 و به شدنی  مقایسه»قانونی بودن جرم در حقوق معاصر«این قاعده با اصل . دکنآن داللت 
 . بسیار نزدیک است» قبح عقاب بالبیان «ۀقاعد

 نخستین بار در متون شیخ طوسی در تفسیر ، قبح عقاب بالبیانۀظاهراً مفاد قاعد
 .بیان شده است) 15 :اسراء(» وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوالً «ۀ شریفۀ ذیل آی وتبیان

  :نویسد یشیخ طوسی در ذیل آیه م
فانه الیحسن من هللا تعالی مع ذلک ان یعاقب احدا اال بعد ان یعرفه ما هو لطف له و 

 .)6/458 طوسی، ( مصلحته
بیانگر آن است که خداوند هیچ کس را بر معاصی و گناهانش عقاب مذکور  ۀآی

 .ه باشدکردها و دالیل و ارسال رسل، وی را آگاه  نخواهد کرد، مگر آنکه با حجت
  :دکن سپس در مقام استدالل بیان میو 

آنکه ناپسند است، خداوند کسی را عقاب کند، قبل از آنکه او را به مصالح و دلیل به 
 .)همانجا(باشد کرده مفاسدش آگاه 

 :افزاید و میاست  حلّی نیز شرط اإلعالم را از شرایط تکلیف برشمرده ۀعالم
عالمه (» ارادة المکلِّف بالفعل لم یکن مکلَّفاًو شرطنا اإلعالم ألنّ المکلّف إذا لم یعلم «
 .)319  :حلی



  183  نظریۀ رخص شرعیه در فقه امامیه

 ۀ آن است که مکلف وقتی به ارادعلترا شرط کردیم، به ] تکلیف[اینکه اعالم 
 .کننده، آگاهی فعلی نداشته باشد، مکلف نیست تکلیف
 .ت رخص شرعیه اسۀ مؤیدی بر نظریین ترتیب، قواعد یادشدها هب

 
 رعی در فقه امامیهمصادیق اخذ به رخص ش .4

 »ولکن بعثت علی الشریعة السهلة السمحة«در کلمات فقیهان، تمسک به حدیث شریف 
 دیگر و گاهی برای ۀای از مسلمانان بر فرق خورد که گاهی برای ترجیح فرقه به چشم می

ترجیح حدیثی بر حدیث دیگر و گاهی برای معیار گزیدن تقیه، از غیرتقیه به آن تمسک 
  .اند کرده

 دوازده امامی را بر ۀ برتری شیعلۀمرحوم سید مرتضی در کتاب الناصریات، یکی از اد
 : نویسد و میاست  زیدیه، سهل و آسان بودن احکام فقهی شیعه برشمرده ۀفرق

تر ازآرای زیدیه باشد و این راهی   آسان،رسد آرای امامیه در بسیاری از مسائل نظر می به
ذاهب اسالمی، سزاوار دقت و بررسی است تا ببینیم که کدام  آرای مۀاست که برای مقایس

 گونه که از پیامبر همان. ریزی شده، ملتزم است مذهب به آن آسانی که شریعت بر آن پایه
پس باید مسائل .  سهله مبعوث شدمۀبه شریعت سمح: که فرموداست روایت شده ) ص(

گ و خوک، فرو فرستادن نجاست مذی، نجاست هر خون، شستن ظروف از لعاب دهان س
 .)46 :سید مرتضی (مورد توجه قرار گیرد.... آب در بین موهای صورت در وضو و 

 
 ها نکته

های اساسی اسالم  شود، نه تنها شریعت سهله، از پایه خوبی روشن می از عبارت ایشان بهـ 
 .ح دادتوان برخی از مذاهب اسالمی را بر برخی دیگر ترجی بلکه با این معیار میاست، 
 در کتاب، سنت، اجماع و ،رسد محدودیت منابع استنباط در فقه امامیه نظر می به ـ 

 فضای حاکمیت ۀ فراغ در درجۀدن رفتارهای شرعی مکلفان در منطقکرعقل و داخل 
 از وجوه تسهیلی و ترفیهی فقه امامیه است که با روح سماحتی ،بالمنازع اصل برائت

ذرایع، مصالح  وعیت تمسک به استحسان، قیاس، سدّ عدم مشر.انطباق داردشریعت 
مرسل و مانند آن از ظهورات این روح تسهیلی و سماحتی است، زیرا تمسک به این 

علیهاست که اصل برائت، اصالت   اگر در جهت نفی تکالیف غیرمنصوص و غیر مجمعٌ،هلاد
 فوق اثبات لۀز ادناظر به مشروعیت آن است و اگر مستنبط ا... اباحه یا اصالت عدم و 

 .استمخالف تکلیف شرعی است؛ که با روح سماحتی شریعت 
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 موجد حرج، تعسیر و در ، فقهیهای از سوی دیگر در فقه امامیه نیز اگر استنباطـ 
نهایت اختالل در حیات فردی اجتماعی شود، مشروعیت احکام مستنبطه درخور تردید 

وعیت حاکمیت و تفوق اصل برائت، اصل  فراغ و فضای مشرۀو تأمل است و اگر در منطق
تردید غلبه و تفوقی غیرمشروع خواهد  مذکور مغلوب علیه اصل احتیاط واقع شود، بی

 .تابد بود که روح تسهیلی و سماحتی شریعت آن را برنمی
تشهدی را که ) ع( اطهار ۀعبارت سید مرتضی مؤیداتی دارد، از جمله اینکه ائمـ 
خوانند، با عذر سخت بودن و اینکه مردم توان یاد گرفتن  یت در نمازهایشان مناهل س

 .اند  رد کرده،آن را ندارند
 ،ین ترتیب تأکید سید مرتضی بر عدم حجیت خبر واحد، بسیار درخور تأمل استا  هب

در مقایسه با منابع ـ  فقهی، محدود کردن منابع، چه از نظر تعداد های زیرا در استنباط
 و چه از نظر کاستن از حجم اوامر و نواهی، از طریق  ـاستنباط فقهی اهل سنت

  فراغ و ادخال رفتارهای مکلف درۀت خبر واحد، مستلزم فراخی منطقیممنوعیت حج
 . خواهد بود قطعیه ۀ الزامات شرعی مستنبط از ادلۀخارج از محدود

ام از  مطلق رفتارها و برائت تۀ فراغ، لزوماً به معنای اباحۀالبته، ورورد در منطق
ق آن بر اصول دیگر همچون احتیاط و وتکلیف نیست، لکن، حاکمیت اصل برائت و تف

 . نیستشدنی  انکار)که از فروعات الزامات شرعی است(اشتغال و استصحاب تکلیف 
داشته یقین در موردی که دو ظرف آب در اختیار باشد و به نجاست یکی از آن دو 

 بلکه ،یک استفاده کرد یا وضو گرفت ید از هیچ مشهور و معروف آن است که نبا،باشیم
 .)1/197 طوسی،( در آن حالت باید از هر دو ظرف پرهیز کرد و برای نماز تیمم گرفت

. توان از یکی از آن دو استفاده کرد لم اجمالی می عنظر محقق اردبیلی، در اطراف به
؛ اما در موردی تاسالبته در شرایطی که احتمال نجاست در هر یک مساوی با دیگری (

گونه که اگر در لباس  همان)  باید همان طرف را برگزیند،که یک طرف راجح است
 .کدام غسل واجب نیست  نسبت به هیچ،مشترک بین دو نفر، منی دیده شد
 :کند  و در پایان بحث چنین اظهار می

 .)1/282اردبیلی، ( الشریعة السهلة الموافق للقوانین و هذا هو و
 .استهماهنگ اسالمی سهلۀ و با شریعت موافق  عام دینی های انوناه با قو این دیدگ

دم ماه رمضان   وجوب غسل جنابت قبل از طلوع سپیده،مشهور میان علمای شیعه
شیخ (بابویه  هرچند از کسانی مانند ابن. اند  اتفاقی و اجماعی دانستهاو برخی آن ر. است

انی، قول مخالف یا حداقل تمایل به داماد در شرح نجات و فیض کاش ، سید)صدوق
 .دیدگاه مخالف نقل شده است
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 با ،مرحوم اردبیلی نیز حکم وجوب غسل را بر جنب در ماه رمضان قبل از طلوع فجر
 :کند  و به نکاتی در این زمینه اشاره میکرده استتردید و تشکیک مواجه 

 .داردداللت  بر عدم وجوب غسل هاخبار صحیح ـ
 عمداً غسل را تا پس از ،که ایشان پس از جنابتاست نقل شده ) ص(از پیامبر  ـ

دم به تأخیر انداختند و اینکه بخواهیم این روایت را به فجر کاذب یا تقیه  طلوع سپیده
 . بسیار بعید است،تفسیر کنیم

نسبت به کسی که عمداً غسل را تا پس از [دارند داللت روایاتی که بر وجوب قضاء  ـ
دارند و نداللت بر وجوب غسل قبل از طلوع فجر : اوالً] انداخته استأخیر دم به ت سپیده

 .صرف تأخیر نیز صراحت ندارند ،در وجوب قضاء: ثانیاً
بابویه مخالف وجوب غسل است  ابن زیرا توان تمسک کرد؛ ع نیز نمیدر این مقام به اجما ـ

 :نویسد ان مطالب فوق میپس از بیو  کند  در تحقق اجماع خدشه وارد می،و نظر مخالف وی
 .)1/71 اردبیلی،( فالحمل علی االستحباب کما هو مقتضی االصل والشریعة السهلة غیر بعید

 بعید نیست که روایات غسل جنب قبل ،طبق مقتضای اصل و اصل سهولت شریعت
 .دم را به استحباب آن تفسیر کنیم از طلوع سپیده

مرحوم  .می وجود داشته استهای اسالای در میان فق  قبله مباحث پردامنهۀدربار
بر همین اساس تقلید را در باب کند و  دید، با این قضیه برخورد میاردبیلی با وسعت 
 بحث را تعمیم داده و فرد عامی ، فرد نابیناۀایشان در مبحث قبل. ستقبله تجویز کرده ا

 :عمی ملحق کرده استارا نیز به 
الشریعة  اهر مما تقدم من سهولة امرا القبلة وظ... دلیل تقلید االعمی بل العامی و

 .)2/69اردبیلی،  (النقل الضیق بالعقل و نفی الحرج و السهلة السمحة و
 ،مباحث گذشتهبه با توجه ... ی مدلیل مجاز بودن تقلید برای نابینا بلکه فرد عا

د و  اقتضای سهولت آن را دار،زیرا گفتیم که اصل اولی در قبله. روشن و ظاهر است
صورت حرج و مشقت پیامد  در غیر این.  سهولت در احکام شرعی مقتضی آن استۀقاعد

 .کند  آن را نفی می،استمتکی آن خواهد بود و قانون نفی حرج که به عقل و شریعت 
اما این . جنید نقل شده است که حجاب زن و مرد در حال نماز یکسان است از ابن 

 )غیر از صورت(برخی از عالمان تمام بدن زن را . اند نقل را برخی از علما تأویل کرده
اند و برخی دو دست و ظاهر دو پا را به موارد استثنا  مشمول حکم حجاب دانسته

ش  خارج از حکم وجوب ستر و پوش،اند و گروهی دیگر باطن دو پا را نیز افزوده
 .)8/162، نجفی(اند  دانسته
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داند و در ضمن  ک پا را در نماز الزم نمیمرحوم اردبیلی، پوشاندن پاهای زن تا قوز
 :دکن استدالل بر آن اظهار می
ایضا العادة سیما فی  نقالً یدل علیه و نفی الحرج والصیق عقال و إیضأ الشریعة السّهلة و

العن اهل العلم عن ذلک  و )ع(جار بعدم ستر القدمین من غیر نقل المنع عنهم البد و القری و
 .)2/105اردبیلی،  (هم القدرة علی ذلک اال بالتعب فالتکلیف بعیدالن الغالب لیس عند و

 عقلی و شرعی ۀکه از پشتوان(مقتضای اصل سهولت در شریعت و نیز نفی حرج 
ها   عالوه بر آنکه متعارف در روستاها و بیابان، عدم وجوب ستر پاهاست)مند است بهره

و ) ع( اند و از ائمه پوشانده مین] تا قوزک پا[آن بوده و هست که زنان پاهای خود را 
گونه   اینرعایت دیگر آنکه آنان قدرت ۀنکت. عالمان دینی منع و ردعی صادر نشده است

 .رسد نظر می بهحجاب را جز با سختی و مشقت نخواهند داشت و چنان تکلیفی بعید 
 : استکردهدر نهایت محقق اردبیلی اظهار 

 ً.ما یظهر غالباً ایضا ل باستثناء غیرها من الرأس ولو الخوف االجماع المدعی المکن القو و
مانند سر و ( دانستن غیر این موارد ا باکی از اجماع نبود، مستثنزمینهاگر در این 

 . رسید نظر می بهپذیر   دور نبود و تأمل)شود آنچه بیشتر ظاهر می
انکه جمع کنند، چن نیز اخباری، بر جواز برهنه بودن سر کنیزان و دختران داللت می

 .)105 و 2/104اردبیلی، (تابد  رمی حمل بر استحباب را ب،بیان ادله
 : نویسد  ی میصاحب جواهر به مناسبت بحث از حکم نماز در خانه و ملک غصب

 از استادان روزگار ما ی شماریعجیب و غریب است که برخى از متفقهان و حت
است، اگر بخواهد نماز بخواند،  شده یزور زندان  بهی که در مکان غصبیکس: اند گفته

.  بخواندی ورودش به مکان غصبۀواجب است که نماز را به همان حالت و کیفیت لحظ
اگر ایستاده بوده، نماز را ایستاده باید بخواند و اگر نشسته بوده، نشسته و :  نمونهیبرا

 ....هم بزند  حق ندارد آن وضعیت را به
 را که بر یا ، شکنجهاکننده به آن فتو  که عملدرنیافته] دادهی که چنین فتوای[او 
خدا .... آورد   یدارد، هرآینه بیشتر است از آنچه ظالم بر سر او درم  ی مظلوم روا میزندان

 .)8/300 نجفی،( !گونه خرافات بیاالید فقه را از شرّ این
ب  نماز را واجی قضاییک: وجود دارددو دیدگاه شده،   فوتی نمازهای قضاۀدر مسئل
 .  موسّعیشمرد و دیگر  یمضیق برم

 :الشیعه در رد لزوم ترتیب قضای فوائت آورده است عالمه حلی در مختلف
دلیل   به… که پذیرفتنی نیست،ترتیب موجب مشقت عظیم و حرج فراوانی است
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به ) ص(  حضرت رسولۀدلیل نفی ضرر و ضرار و فرمود  و به… خداوندۀاجماع و فرمود
 .)2/12 حلّی،عالمه (سان مبعوث شدم حنیفیه سازگار و آ

 تضییق، به اصل سهولت و سماحت شریعت ۀهاى نظری صاحب جواهر نیز با بیان اشکال
 :نویسد  یکند و م  ی دینداران اشاره می وسواسۀ عسر و حرج و پدید آمدن زمینیو نف

سازد و این فشار و   یساز، با لطف، رحمت و حکمت خدا نم این فتوايِ زحمت
 .)50 /13 نجفی،(اسازگار است  او به بندگان نیها، با کرم خدا و رأفت و مهربان  ییرسختگ

 ۀ که باید همیا گونه به(سود  به وجوب آغاز طواف از حجراالیصاحب جواهر در فتوا
، آن را اساز خواندن این فتو افزون بر زحمت)  بدن از برابر تمام حجراالسود بگذردیاعضا

 :نویسد  یشمرد و چنین م  یسهولت شریعت برمناسازگار با سماحت و 
 یشود و از کارها  یانجامد و خاستگاه وسواس م  یپیداست که احتیاط، به مشقت م

اینکه خطور به ذهن را   نیت نماز، بنابرۀگونه که در مسئل آید، همان  یشمار م زشت به
 نجفی،( .ماند  میکنند که به کار دیوانگان   ی می از مردم کارهاییالزم بدانیم، برخ

 .)102ـ16/101؛ بحرانی، 12/71؛ النراقی، 19/290
و ترك هر چه دادن لزوم انجام (، بر این باور است که روش احتیاط یشیخ انصار

شده   پذیرفتهی بنابر اجماع قطع،یدر شریعت اسالم) احتمال وجوب و حرمت دارد
 موارد یاحتیاط یا جداسازنیست، عمل به احتیاط و نیز آموختن و آموزش دادن موارد 

 ۀ و فروپاشندی ناشدن، دیگر را، براى مجتهدان و مقلدانی بر برخیتعارض و ترجیح برخ
انگیز و ناسازگار با مقاصد اسالم و روح شریعت  شمرد و آن را عسر و حرج  ی برمیزندگ

 .) سوم، دلیل انسدادۀ، مقدم195ـ194 :صاریان. (داند  یم
یان حکم عقل در ترخیص جاهل به حکم واقعی، علت را در میرزای آشتیانی پس از ب

 :که اساس احکام شرعی استکند  وجو می جستسهولت و سماحتی 
و این مصلحت تسهیلی در اصل تشریع حکم ظاهری در حق جاهل مورد مالحظه قرار 

ما بر اساس سماحت ] اسالمی[و فایده و مصلحت به بنا نهادن احکام شریعت ... گرفته است 
 میل و رغبت به ،اسالم احکام خود را تدریجاً ارائه کرده تا در مردم. گردد می  سهولت بازو

های قوی برای تن دادن به تکالیف  ها انگیزه وجود آید، چرا که اکثر انسان پذیرفتن آنها به
 .)92 :آشتیانی( گیرند  و اگر سهولت رعایت نشود، آنان از شریعت فاصله میرندندا

ی نیز حکمت تشریع تدریجی احکام دینی را تسهیل دینداری بر مردم و هللا خوی آیت
رغبت و تمایل آنان به دین دانسته و معتقد است؛ این مصلحت تسهیل و ترغیب، از 

 .)5/483خویی، (. تر است تر و مهم رود، قوی ست میمصلحت مالکات واقعی احکام که از د



 1393 بهار و تابستان شمارۀ یکم، ،هفتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  188

 :اند ده در عبارت فوق به این نکات اشاره کرایشان
 ؛تسهیل بر مردم، یک مصلحت مهم است) الف
  ؛داند میملزم شرع مقدس خود را به رعایت این مصلحت ) ب
 ؛انجامد گریزی می  به نفرت از دین و دین،مددر سختی و تنگنا قرار دادنِ مر) ج
نظر و از طرح  برای رعایت این مصلحت، گاه باید از مصلحت احکام واقعی صرف) د

 ؛دکرپوشی  آنها چشم
 .تر است  دین توأم با تسهیل، از رعایت احکام واقعی خداوند، مهمۀرعایت جاذب)   ه

 :نویسد مرحوم خویی در توجیه اعتبار امارات و ظنون شرعی حاصل از آن می
آورد که با شریعت   به تحصیل علم، بر آنها حرج و سختی وارد میانالزام مکلف

 .)2/98خویی، (است مخالف  و سمحه س سهلهدمق
 :نویسد و در جای دیگر می

اگر تصور شود که شارع حکیم، مصلحت تسهیل را بر مصلحت احکام واقعی مقدم 
 .)20 :همان(رسد  نظر نمی د، قبیح بهبدار

عنوان اصلی راهبردی در عملیات اجتهاد و   به،اصل سهولت و سماحتبر ایشان 
دهد و به  ت امارات قرار می آن را در سلسله علل حجی است ودهکراستنباط حکم تأکید 

حکم تبعیت معلول از علت، الزم است عمل به اماره، با تسهیل و تساهل ناشی از درک 
 .)76 :شاکری گلپایگانی(باشد توأم این قاعده 

 :استالمدارک آورده  خوانساری در جامع احمد سید 
 با ،ع کندکفو دختر است، من هنگامی که ولیّ دختر باکره از ازدواج با کسی که هم

تواند ازدواج   و دختر میاینکه دختر خواستار ازدواج است، دیگر رضایتش معتبر نیست
 .)4/162خوانساری، (کند 

داند و سپس به  ایشان دلیل این مسئله را نبودن نصّی پیرامون نیاز به اذن ولیّ می
عت سهله و  شریۀ و گستر»الحرج« و »الضرر« ۀها، از جمله تمسک به قاعد ذکر سایر دلیل

 .پردازد سمحه می
 

 گیری نتیجه .5
و قواعد » المشقة تجلب التّیسیر«، »الحرج«، »الضرر «ۀبنیاد مشروعیت ترخیص، بر قاعد ـ

  . واقع شده است...و » األمر إذا ضاق إتّسع«ع بر آن مانند رمتف
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 عام و شریعت و التزام بر تدبیر مصالح  محافظت از مقاصد،تر غایت اخذ به احکام سهلـ 
 مردم و نَه مصالح خاص در ۀهمچنین رعایت مصالح عام. فلسفه و حکمت احکام است

 . شدتر با  باید معیار انتخاب احکام سهل،معامالت، عقوبات، ادای اموال و روابط ناشی از نکاح
سوی  که به(تحمیل الزامات شدید و شاق حقوقی و قانونی در دنیای امروز ـ 
گیری هر چه بیشتر از دین   موجد دوری و کناره) متمایل استگرایی در تکالیف تقلیل
از »  فراغۀمنطق« و» فقدان نص«ها در موضع  بنابراین، رویکرد مبتنی بر رخصت. است

 .های انکارناپذیر جوامع اسالمی است ضرورت
مصلحت تسهیل چندان ضروری و مهم است که شرع مقدس، در مواردی از احکام  ـ

، بدون در نظر گرفتن »احکام واقعی«کند تا مبادا اصرار بر رعایت   مینظر واقعی خود صرف
گریزي  های مناسب اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی، به عوارض منفي از قبیل دین زمینه

 مصلحت تسهیل و ترغیب را از ،چنانکه فقها و علماي بزرگ اصولی شیعه نیز. بینجامد
 . اند تر دانسته تر و مهم د، قويرو مصلحت مالکات واقعي احکام که از دست مي

دأب شارع بر تسهیل است و طبق قواعد فقهی حاکم بر فروعات احکام و روح  ـ
عنوان مبنای  ها را به خصترباع تمداراتی شریعت، در تقنین، اخذ به احکام تسهیلی و ا

 .استه دکرمشروعیت، تجویز 
 ۀگیری از هم هرههای شرعی و ب  تتبع رخصتمسیر در اجتهاد پویایی ضرورت ـ

 و نوین اوضاع با رویارویی منظور به ،)ه فقط قول مشهورنَ(دستاوردهای فقهی امامیه 
 شریعت بر اساس باید امر این .آنهاست از سرشار واقعیت، صحنۀ که است فراوانی وقایع

 سنت و قرآن از برگرفته عقلی و شرعی هاي استدالل و دالیل از گرفتن یاري با و اسالم

 فصل و حل براي اجتهادی حرکتی تباع از رُخص شرعی،ابا این رویکرد،  .گیرد صورت

 با متناسب و عمیق هاي حل راه با باید که ،مقدس است شرع بر اساس قانونگذاري مشکل

 .یابد ارتقا مطلوبی سطح به کیفی نظر از واقعیت عرصۀ در مطرح نیازهاي به نسبت زمان،
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