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سخن ناشر

رشتة حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزلة یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصة خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
باید  از آن،  نیز رشته های متأثر  نیازهای علمی دانشجویان رشتة حقوق و  رفع 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشتة حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
ارائة خدمات درخشان،  با  امیدوار است  انتشارات چتر دانش  باشد.  پژوهندگان 

شایستگی های خود را در این حوزة علمی بیش از پیش به منّصة ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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بخش اول: کلیات

مقدمه 
ازجملهقاعدههایفقهیکهدربابهایمختلفیمانندنماز،روزهوحج 
جریانداردوبهآناستنادمیشود،»قاعدهنفیحرج«است؛آنهم،هنگامی

کهتکلیفیموجبزحمتومشقتشدیدمکلفشود.
توضیحاینکههرگاهامتثالحکمیبرایمکلف،سختوبامشقتزیادهمراه
شخصی مثال، برای نیست؛ الزم امتثالش و میشود مرتفع حکم آن باشد،
جراحتیدردستشایجادشدهاستوانجاموضوموجبزحمتودردشدید

ویمیشود،دراینهنگام،شستندستبرچنینفردیواجبنیست.
بهدیگرسخن،اینقاعدهاطالقاتادلهاحکامرامحدودمیکند؛بدینمعنا
َياُم﴾،روزهواجباست،چهحرجیو ُم الّصِ

ُ
ْيك

َ
ِتَب َعل

ُ
کهمثاًلطبقآیةشریفة﴿ك

طاقتفرساباشدوچهنباشد،قاعدةنفیحرج،ایناطالقرامحدودمیکند؛در
نتیجه،روزهحرجیواجبنیست.

»قاعده عنوان تحت قاعده این از فقهی، نوشتههای و قواعد کتابهای در
نفیالعسروالحرج«نامبردهمیشود.اگرچهاینقاعدهدرابوابمختلففقه
جاریمیشودودرمواردزیادیموردنیازفقیهاست،درکمترکتابیبهصورت
مستقلبهبحثوبررسیآنپرداختهشدهاست؛لذابهنظرمیرسدکهزوایای
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گوناگونآنموردکاوشقرارگیرد.برایناساسدرکتابحاضربهمطالعهیکی
ازعامترینومهمترینقواعدفقهپرداختهمیشود.قاعده»نفیحرج«کهدر
ترجمهبانامهای»قاعدهنفیحرج«ودرتعبیریدیگر»قاعدهنفیعسروحرج«
شناختهمیشود؛ازجملهقواعدمسلموپرکاربرددرابوابمختلففقهیاست.
گسترهوکاربرداینقاعدهدرابوابمختلففقهیدرکتاببحثشدهاست
وبازخوانیمستنداتحجیتواعتباراینقاعدهبرگرفتهازمنابعاصلی»کتاب؛
سنت؛اجماعوعقل«ضمنتثبیتاعتبارآن؛بااهمیتیبیشترگسترهنفوذاین
قاعدهرابیانخواهدکرد.درعینحال؛بهنظرمیرسدچالشاصلیدربرخورد
بااینقاعدهبسیاربیشترازارائهاستداللبرایتثبیتاعتبارآن؛درتبیینمفهوم
اصلیترینمحورهایموردمطالعه از یکی اخیر نکته است. نهفته آن کاربرد و
درکتاباستوتالشخواهدشدباذکرنمونهومثالهایمختلف؛ضابطهو
مقیاسیبرایمقایسهومدلسازیدراینفصلارائهشود.دراینکتابعالوهبر
مصداقیابیمواردعسروحرجمکلفدرابوابمختلففقهبررسیدامنهاستفاده
ازاینقاعدهدرمبحثطالقبهطورمفصلومشروحبهعنوانشاخصیبرایفهم
چگونگیکاربردآنتعیینگردیدهاست.وقوعطالقبهحکماولیه»الطالق بید 
من اخذ بالساق«بهارادهمرداست.امادرصورتیکهدوامزوجیتموجبعسر
وحرجزوجهباشد،ویمیتواندبهحاکمشرعمراجعهوتقاضایطالقکند.
تبییندالیلفقهیاینحکمونقدوبررسیناقدینوهمچنینابهامدرچگونگی
برخوردهای از دادگاهوضرورتجلوگیری تشخیصمصادیقعسروحرجدر

سلیقهایدراینتحقیقارائهخواهدشد.
و اشارهمیشود اختصار و اجمال بهنحو موجباتطالق به بحثطالق در
سپسبهطورخاصبهمسئلةطالقبهدرخواستزوجههمراهبانگرشبرقاعدة
فقهی»الضرر و نفی حرج«پرداختهمیشودوسپسبهبیانبرخیازمصادیق
عسروحرجومشکالتموجوددراینزمینهخواهیمپرداختالبتهرفعابهامات
رساله این در که شرط هر ثغور و حدود صریح تعیین و شروط در موجود
موردبحثقرارگرفت،نیزمیتواندازتفسیرهایمختلف،متعارضوصدورآرای
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سلیقهایتوسطقضات،جلوگیرینماید.
درموردپیشینةاینقاعدهدرمنابعفقهیبایدگفتکهباهمهاهمیتاعتبار
پرداختهاند بدان علمایگذشتهکمتر متأسفانه دارد، قاعده این که تأثیری و
وبراییافتننظریاتآنهادراینزمینهبایدالبهالیکتبفقهیاینمهمرا
جستجوکرد.اولینبارمالاحمدنراقیدرکتابشریفعوائداالیاموفرزندش
محمدنراقیدرکتابشریفمشارقاالحکامبابیرابهاینقاعدهاختصاص
دادندوهمچنینزینالعابدینمراغهایدرکتابالعناوینبهاینمهمپرداخت.
وبعدهابرخیازعلمایدیگرهمبهپیرویازاینفقهابابیرااختصاصبهاین

قاعدهدادهاند.
البتهبهعلتشباهتوهمگونیفراوانیکهمیانمفادومتفرقاتاینقاعدهبا
قاعدهالضرروجوددارد،برخیفقهادرخاللبحثالضرراشارهایبهنفیحرج
نیزنمودهاندوبهطورجداگانهاینقاعدهرابررسینکردهاند.برایناساسدر
زمینهقاعدهنفیعسروحرجماناگزیرازآنهستیمکهبهنظراتاینفقهادر
ذیلقاعدهالضرررجوعکنیم.باألخصازبحثالضررشیخمرتضیانصاریکه

درانتهایمکاسببهچاپرسیدهاست،استفادهکردهایم.
درمیانفقهایمعاصرآیاتعظاممیرزاحسنبجنوردی،مکارمشیرازیو
فاضللنکرانیدرکتبقواعدفقهیهخودبهطورجداگانهاینقاعدهرابررسی
بهکتابقواعدفقهیه ازمیانکتبقواعدفقهیهفارسیهممیتوان کردهاند.
آقایمحققدامادوابوالحسنمحمدیاشارهنمود.بهاینترتیبباگذشتزمان،
اینقاعدهازقاعدهالضررجداشدهومراحلرشدوتعمیموسیعتریراپیدا
کردهاستوهماکنوندرتماممذاهباسالمیبهعنوانقاعدهمستقلومعروف

مطرحاست.
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بخش دوم: تعاریف و مفاهیم

گفتار�اول:�معانی�عسر�و�حرج
بند اول: مفهوم عسر و حرج

راغب است. وحرام گناه )تنگی(،سختی، بهمعنایضیق لغت در »حرج«
میگوید:

»حرجدراصلبهمعنایاجتماعوانبوهیشیءاست،بهگونهایکهموجب
گناه،»حرج« و تنگی به لذا اشیاشود؛ آن میان تنگی و تصورضیق حصول

گفتهاند«.۱
درلسانالغیبذیلمادهحرجچنینآمدهاست:»حرجدرلغتبهمعنایگناه
وضیقاست«واززجاجنقلمیکندکه:»الحرج في اللغة أضیق الضیق و معناه أنّه 
ضیق جداً«؛حرجبهامریاطالقمیشودکهدارایمشقتوسختیزیادیباشد.
ابناثیردرنهایهمتذکرمیشودکهحرجدراصلبهمعنایضیقاست؛گرچه
گاهیبهمعنایگناهوحرامهممیآیدوگفتهشدهاستکهحرجبهمعنایأضیق

الضیق)مشقتوسختیزیاد(است.۲
حرجدرقرآنبهمعانیمختلفیآمدهاست؛چنانکهخداوندمیفرماید:﴿َما 
يِن ِمْن َحَرٍج﴾؛دردین،کارسختوشاّقیبرایشماجعل ِ

ّ
ْم ِفي الد

ُ
ْيك

َ
 َعل

َ
َجَعل

ْم ِمْن َحَرج﴾؛خداوندنخواستهاستبرایشما
ُ
ْيك

َ
 َعل

َ
ُه ِلَيْجَعل

ّ
 الل

ُ
يد نکرد.۳﴿ما ُير

مشقتیایجادکند.۴
ایندوآیهبهمعنای»سختیودشواری«استودرپارهایدیگر حرجدر
ى 

َ
 َعل

َ
اِء َول

َ
َعف ى الضُّ

َ
ْيَس َعل

َ
ازآیات،بهمعنای»گناه«بهکاررفتهاست؛مانند:﴿ل

1- راغب اصفهانی، 1412ق، 226.
2- ابن اثیر، بی تا، 112.

3- حج/ 78.

4- مائده/ 6.
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بر ﴾؛ ۚ َوَرُسوِلِه  ِه 
َّ
ِلل َصُحوا 

َ
ن ا 

َ
ِإذ َحَرٌج   

َ
ون

ُ
ُيْنِفق َما   

َ
ون

ُ
َيِجد  

َ
ل ِذيَن 

َّ
ال ى 

َ
َعل  

َ
َول َمْرَضٰى 

ْ
ال

ضعیفانوبیمارانوآنهاکهوسیلهایبرایانفاق)درراهجهاد(ندارند،ایرادی
نیست)کهدرمیدانمبارزهشرکتنکنند(هرگاهبرخداورسولشخیرخواهی

کنند.۱
ٰى 

َ
 َعل

َ
يِض َحَرٌج َول َمِر

ْ
ى ال

َ
 َعل

َ
ْعَرِج َحَرٌج َول

أَ ْ
ى ال

َ
 َعل

َ
ْعَمٰى َحَرٌج َول

أَ ْ
ى ال

َ
ْيَس َعل

َ
﴿ل

ْم﴾؛برنابیناوافرادلنگوبیمار،گناهینیست)که
ُ
وا ِمْن ُبُيوِتك

ُ
ل
ُ
ك

ْ
أ
َ
 ت

ْ
ن

َ
ْم أ

ُ
ِسك

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ

باشماهمغذاشوند(وبرشمانیزگناهینیستکهازخانههایخودتانغذا
بخورید.۲

حرجدرآیاتدیگریبهمعنای»تنگی«بهکاررفتهاست؛خداوندمیفرماید:
َرُه 

ْ
 َصد

ْ
ُه َيْجَعل

َّ
 ُيِضل

ْ
ن

َ
ِم ۖ َوَمْن ُيِرْد أ

َ
ْسل إِ

ْ
َرُه ِلل

ْ
َرْح َصد

ْ
 َيْهِدَيُه َيش

ْ
ن

َ
ُه أ

َّ
َمْن ُيِرِد الل

َ
 ﴿ف

راکهخدابخواهدهدایتکند، َماِء﴾؛آنکس السَّ  ِفي 
ُ

د عَّ َيصَّ َما 
َّ
ن
َ
أ
َ
ك ا َحَرًجا 

ً
ق َضِيّ

)بهسبب که را کس آن و میسازد گشاده اسالم )پذیرش( برای را سینهاش
اعمالخالفش(بخواهدگمراهسازد،سینهاشراآنچنانتنگمیسازدکهگویا

میخواهدبهآسمانباالرود.۳
از کردهاند۴ معنا به»ضیق« را واژهحرج ائمه متعددی، روایتهای در
ا َحَرًجا﴾آمده

ً
ق َرُه َضّيِ

ْ
 َصد

ْ
ُه َيْجَعل

َّ
ن ُيِضل

َ
جملهدرروایتیذیلآیه﴿...َو َمن ُيِرْد أ

است:
ازراویسؤالمیکنند:»آیامعنایحرجرامیدانی؟«راویدرپاسخ امام
عرضمیکند:»خیر«،امامعماًلوبادست،معنایحرجرانشانمیدهند؛بهاین
شکلکهانگشتانشانرابهیکدیگرمیچسبانند؛مانندشیءبههمچسبیدهای
از ازآنخارجمیشود)کنایه کهنهچیزیدرآنداخلمیشودونهچیزی

1- توبه/ 91.
2- نور/ 61.

3- انعام/ 125.
4- حّر عاملی، 1403ق، ج2، ص8 ؛ مجلسی،  1403ق، ج5، ص300.
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فشاروتنگی(.۱
واژه»عسر«نیزمتضاد»یسر«استوبهمعنایسختی،دشواریوتنگیاست.
 َمَع 

َّ
ِإن

َ
اینواژهدرقرآنکریم،بههمینمعناست؛چنانکهخداوندمیفرماید:﴿ف

ُعْسِر ُيْسًرا﴾؛مسلماًباسختی،آسانیاست.۲
ْ
ال

 ُعْسٍر ُيْسًرا﴾؛خداوندبهزودیبعدازسختیها،آسانیقرار
َ

ُه َبْعد
َّ
 الل

ُ
﴿َسَيْجَعل

میدهد.۳

بند دوم: رابطة عسر و حرج
مرحومنراقیرابطهعسروحرجراعموموخصوصمطلقدانستهوگفته

است:
عسراعماستوبرهرامرشدیدوصعبیصدقمیکند.ازسویدیگر،حرج
فقطبرامریاطالقمیشودکهدرنهایتدشواریوسختیباشد.چنانکهاگر
موالبهبندهایکهطاقتوقدرتش،حملیکشیءبهوزنچهلکیلواست،
امرکندکهیکشیءسیکیلوییرادرمسیریباطولیککیلومترحملکند،
تعبیرمیشودکهاورادرعسرقراردادهاست؛دراینجااگرگفتهشودکهدر
ضیقواقعشدهوموالیشبراوسختگرفتهاست،صحیحنیست؛امااگربندهرا
امرکندکهاینمسیرراهرروزهمراهبااینشیءسیکیلوییطیکند،گفته

میشودکهدرضیقواقعشدهاست.۴
بهعقیدهایشان،تکالیفازنظرمیزانسهولتوعسر،درجاتیبهشرحزیر

دارد:
۱-پایینترازعسر:تکالیفیکهسهلوآساناست.

۲-عسر:تکالیفسختیکهموجبضیقوتنگنانیست.

1- )همان( مجلسی، 1403، ج25، ص 333.
2- انشراح/ 5.
3- طالق/ 7.

4- نراقی، 1417ق، ص186.
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۳-حرج:تکالیفضیقودشواریکهمکلف،طاقتانجامآنهارادارد.
۴-تکالیفماالیطاق:تکالیفیکهانجامآنهاخارجازطاقتمکلفاست.

تردیدینیستکهتکلیفبهیسر،جایزاستوتکلیفبه»ما الیطاق«،ممتنع
ومحالاست.آنچهبایدبررسیشود،ایناستکهآیاتکلیفبهعسروحرج

واقعشدهاستیاخیر؟۱
بهنظرمیرسدکهاینبرداشتصاحبعوائدازمعنایحرج،مخالفبافهم
علماواستداللائمهدرروایاتاستورابطهمصادیقعسروحرج،تساوی
استنهعموموخصوصمطلق؛زیراهرکاریکهانجامشبرایانسان،سخت
ودشواراست،موجبضیقواعمالفشاربراومیشودوبرعکس،هرعملیکه

موجبضیقوایجادتنگنابرایانسانمیشود،دشواروسختهمهست.
علماباوجودمشقتودشواری،تکلیفراباتمسکبهقاعده،نفیمیکنند
وبرایتطبیقعنوانحرج،شرطدیگریراالزمنمیدانند.ائمههمفقطبا

وجودسختیومشقت،تکلیفرابااستنادبهآیهنفیحرج،رفعمیکنند.
بدینترتیب،برایتطبیقعنوانحرج،وجودمشقتوسختیبهتنهاییکافی
استوتکرارعملالزمنیست.افزونبراینکهضابطهتعیینمصداقعسروحرج،
عرفاستکهمطابقباآن،هرکاریکهموجبمضیقهوتنگناباشد،حرجو
دشوارتلقیمیشود.درمثالیهمکهایشانذکرکردند،اگرمشقت،شدیدباشد،

میتوانگفتکهبندهدرضیقواقعشدهوموالیشبراوسختگرفتهاست.
البتهقابلانکارنیستکهتکالیفازحیثسهولتودشواری،باهمتفاوت
دارند.دراینقسمت،مناسباستبهفرقتکلیفموجبعسروحرجوتکلیف

به»ما الیطاق«اشارهایداشتهباشیم.
منظورازتکلیفموجبعسروحرج،تکلیفیاستکهمکلف-عقاًل-قدرت
انجامآنرادارد،ولیاینامربهطورمعمولبرایمکلفقابلتحملنیست.در
حالیکهتکلیف»ما الیطاق«،حکمیاستکهنهازحیثعقلمقدوراستونه

1- همان: 186.
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بهطورمعمول،مکلفتوانانجامآنرادارد.
بهدیگرسخن،ازتفاوتهایآشکارتکالیفحرجیو»ما الیطاق«ایناست
کهبرخالفتکلیفبهامرحرجی،تشریعتکلیف»ما ال یطاق«ازسویشارع،

امریمحالوغیرمعقولاست.
ایرادیکهممکناستدراینجامطرحشود،ایناستکهاگرمرادازحرج،
صرفضیقوسختیدرمقابلیسروآسانیباشد؛چنانکهازعرفولغت،همین
و دارایکمترینمشقت تکالیِف که است این برداشتمیشود،مستلزم معنا
سختیهمتوسطاینقاعدهنفیشودونتیجهعملبهقاعده،دستکشیدناز
تکالیفزیادیمانندروزهدرروزهایگرموطوالنیتابستانووضودرسرمای

زمستاناستوحالآنکههیچیکازفقیهاناینگونهعملنکردهاند.
درپاسخبایدگفت:گرچهمعنایلغویوعرفیحرج،وسیعاست،دراینجامرتبه
خاصیازمشقتموردنظراستنهمطلقسختیودشواری.بدینترتیب،بایددر
جستوجویاینبودکهکداممرتبهازحرجوسختیدرنفیحرجارادهشدهاست.

مرحومشیخحرعاملیدرکتابالفصولالمهمه،بعدازذکرتعدادیازروایات
مربوطبهقاعدهنفیحرجمیفرماید:

»نفی الحرج مجمل الیمکن الجزم به فیما عدا التکلیف بما الیطاق، و إال لزم 
رفع جمیع التکالیف«:۱یعنیقدرمتیقنازقاعده،تکلیفبه»ما الیطاق«استو
درمراتبپایینتر،قاعدهمجملاستونمیتوانبهآنعملکرد؛زیرامستلزم

رفعجمیعتکالیفاست.
قراینی که است سبب بدین کردهاند، مطرح را قاعده اجمال ایشان اینکه
وجودداردمبنیبراینکهمرادازحرجدربحثما،مرتبهخاصیازمشقتاست

وازسویدیگر،ایشاندلیلیبرایمشخصکردناینمرتبهپیدانکردهاند.
دررّدکالممرحومشیخحرعاملیبایدگفت:ازروایاتیکهدربحثقاعده
نفیحرجمطرحمیشود،متوجهمیشویمکهمرادازحرج،مشقتشدیدیاست

1- حّرعاملی، 1418ق، ص622.
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کهغالبمردمدرشرایطمعمولی،آنراتحملنمیکنندوازنوشتههایفقیهان
همچنینبرداشتمیشودکههمینمعناراازعموماِتنفیحرجفهمیدهاند؛لذا
درمسئلهجوازتیممبهدلیلترسازشین۱دراعضایوضو،آنرابهموردیکه
درشرایطمعمولیتحملشدنینیست،مقیدکردهاندوبعضیدیگرفرمودهاند

کهبایدشدیدوبهتعبیربعضیدیگر،فاحشباشد.
صاحبجواهردرذیلاینمسئلهمینویسد:

ازصدمهدیدنپوستبهسبب اینکهدرصورتترس بر »علمااجماعدارند
یا و یاشدیدشدن باشد، آن ایجاد از نمیکندکهترس فرقی ازآب، استفاده
طوالنیشدنزمانبهبودیآن،تیممجایزاست.بعضیبدونهیچگونهشرطی،

تیممراجایزدانستهاند.
و نیست، فرقی آن شدید و ضعیف بین که کردهاند تصریح دیگر بعضی
است شرط شدیدبودن میشود، تیمم جواز موجب که مرضی در آنکه حال
عنوان بهصدق نسبت )گرچه نمیکند مرتبهضعیفشین،مرضصدق بر و
این هم سرما از ترس ادلة و دارد( وجود همشک شدیدش مرتبه بر مرض
موردراشاملنمیشود.بدینترتیب،تنهادلیلجوازتیممدرصورتترساز
صدمهدیدنپوست،عموماتنفیحرجاستوروشناستکهمرتبهضعیفآن،
موجبزحمتومشقتنمیشودوشایدبتوانگفتکهاغلبمردمدرهوای
سردبهمرتبهضعیفآنمبتالمیشوند؛لذابعضیازعلمافرمودهاندکهترساز
صدمهدیدنپوست،هنگامیموجبجوازتیمممیشودکهفاحش)شدید(باشد
یابهتعبیربرخیدیگر،درشرایطمعمولیقابلتحملنباشد؛لذااقویایناست
کهجوازتیمم،مشروطبههنگامیاستکهترسازشینشدیدیکهدرشرایط

معمولیتحملپذیرنیست،وجودداشتهباشد.۲
روشناست،اینشرطکهسختیبایدبهشکلیباشدکهبهطورمعمولقابل

1- شین، حالتی است که در آن، پوست دست به سبب سردی آب به شدت خشک می شود و دست 
را زشت می کند و گاهی پوست، ترک برداشته و از آن خون خارج می شود. 

2- نجفی، 1393، ج5، ص113.
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تحملنباشد،نسبتبهافعال،حاالتواشخاصمختلف،تفاوتمیکند.
نتیجهاینکه،ضابطهدرقاعدةنفیحرج،مطلقمشقتوعسریموجوددر
اکثرتکالیفنیست؛بلکهمنظورمشقتشدیدیاستکهبهطورمعمولدرمانند

آنفعلتحملنمیشود.

گفتار�دوم:�رابطه�عسر�و�حرج�با�اکراه،�اجبار�و�اضطرار
طرحمطلبعسروحرجهماننداکراه،اجبارواضطرارازعواملرافعمسئولیت
است.نخست،الزماستکهتعاریفیازاجبار،اضطرارواکراهبیانکردهوسپس
بهبیانتفاوتآنهاباعسروحرجبپردازیم.میدانیمکهدرکتبفقهیوحقوقی،
اجبارواکراهراعمدتاًبهیکمعناگرفتهشدهودربحث»عواملرفعمسئولیت«

بهآنپرداختهشدهاست.

بند اول: اکراه
تعریف اکراه در فقه

اکراهدرلغتوعرف،وادارکردنکسیبهکاریاستکهناخوشاینداوست،
همراهباتهدیدشخصاکراهکننده،بهطوریکهاگرویفعلخاصیراانجامیا
ترکنمایدآنشخصتهدیدخودراعملیکند.۱اکراهازعواملرافعمسئولیت
است،بهشرطیکهوجودرابطةعلیتبینفعلمباشروتقصیردرانجامآنموجود
باشد؛ولیدرمواردیکهضمانتلفمالیقطعنظرازچگونگیوعلتآنبهعهدة
متصرفاست)مانندغصب(،وجوداکراهاثریدراینضمانندارد.۲مستندفقهیو

عهدةرفعمسئولیتومعافبودنازآندراکراه،حدیثرفعاست.

بند دوم: تفاوت اجبار و اکراه
دربخشپیشاشارهشدکهفقهاوحقوقدانانمعموالًایندواصطالحرابه
یکمعنابهکارمیبرند؛امابرخیدیگربهتفاوتایندواصطالحقائلهستند،از

1- انصاری، بی تا، ص119.
2- کاتوزیان، بی تا، ص174.
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جملهبرخیازفقهابهروایتیازعبداهللبنسنانازامامصادقاستنادجستهاند،
کهراویازاماممیپرسدفرقمیاناجبارواکراهچیست؟حضرتمیفرماید:
»اجبارازسویامیراکراهاستامااجبارزن،مادروپدراینگونهنیست.«۱امام
برای اینحدیث در اجبار و اکراه بین »تقابل میگویند: باره این در خمینی
تسویهبینموارداستوفرقیمیاناینکهمکرهجابرقاهرباشد،مانندسلطان

وغیرهآننیست«.۲
درمقابلبرخیدیگرمیگوینددراکراهانسانبهاختیارخودچونبامحاسبه
انجام است ممنوع قانوناً و راکهشرعاً ندارد،عملی راهگریزی عقلیمیبیند

میدهد؛ولیدراجبار،فاعلهیچارادهاینداردوبهمنزلهیکآلتاست.۳

بند سوم: رابطه عسر و حرج با اکراه
باتوجهبهمطالببیانشده،مشاهدهمیشودکههیچکدامازعسروحرج
واجبارواکراه،ازمصادیقیکدیگرنبودهومحدودةآنهاکاماًلازهممتمایز
است؛زیرادراجبارواکراه،قوةقاهرهایوجودداردکهشخصراتهدیدبرکاری
ناخوشایندمیکندوارادهبارضایتاوراازبینمیبرد؛امادرعسروحرجتهدید
خارجیوجودنداردوقصدوارادةفاعلبرانجاماعمالحرجیهمچنانباقی

است.

بند چهارم: اضطرار
شرایط اما ندارد؛ وجود خارجی تهدید آن در که است وضعیتی اضطرار
بهگونهایاستکهفاعلباوجودعدمرضایتبهانجامآناقداممیکند.دراینکه
آیااضطرارازاسبابمعافشدنازمسئولیتاستیاخیر،دونظریهوجوددارد:
عدهایاضطرارراازعواملرافعمسئولیتنمیدانند؛۴ولینظرمشهوروغالب

1- انصاری، بی تا، ص119.
2- ر.ک: کتاب البیع، ص46.

3- طباطبایی یزدی، ص12؛ شهید ثانی،  ج2، ص244.
4- امامی، ص54؛ رشتی، ص136.
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درفقهعکسآناستواضطراررابهاستنادآیاتیازقرآنکریم۱وهمچنین
بااستنادحدیثرفع،موجبازبینرفتنحکمتکلیفیمیدانند.ولیدرمورد
احکاموضعیقائلشدهاند؛زیرااضطرارموجبرفعوازالهایناحکامنمیشود؛
بنابراین،اگرکسیدرنتیجةاضطراراقدامبهانجاممعاملهنماید،معاملهاوصحیح

است.۲
بنابرآنچهگفتهشد،دوتفاوتاساسیبیناکراهواضطراروجوددارد:

۱-دراضطراربرخالفاکراه،تهدیدخارجیوجودنداردوآزادیعملموجود
است؛۳

۲-اکراهدراحکاموضعیمانندصحتمعامالتاثرگذاشتهوآنهاراازبین
مدنی قانون ۲۰۶ ماده باشد. وضعی احکام رافع نمیتواند اضطرار اما میبرد؛
دراینبارهمیگوید:»اگرکسیدرنتیجهاضطراراقدامبهمعاملهکند،مکره

محسوبنشدهومعاملهاضطراریمعتبرخواهدبود.«

بند پنجم: رابطه عسر و حرج با اضطرار
تفاوتعسروحرجبااضطراردرایناستکهقاعدهنفیعسروحرجچنین
ازحیطه آید الزم وحرج عسر آن قبل از که »هرحکمی که: میدارد مقرر
تشریعوقانونگذاریمرفوعاستچهآنحکم،حکموضعیباشدوچهتکلیفی
ودراینصورتفرقینمیکندکهحکمتحریمیباشدیاایجابی.اماادلةاضطرار
میگویداعمالیکهشخصازرویاضطراروضرورتانجاممیدهددرصورتیکه
ازنظرشرعوقانونممنوعباشد،مسئولآننیستبهاینمعناکهحکمتکلیفی
البتهدرحقوقمصادیقی اماحکموضعیبرداشتهنمیشود. برداشتهمیشود؛
وجودداردکهدرآنهاهمعسروحرجصدقمیکندوهماضطراربرایمثال

1- آیه 206 سوره مائده: »فمن اضطر غیر باغ و ال عاد فان الله غفور رحیم« و آیه 119 سوره 
انعام: »و قد فصل لکم ما حرم علیکم اال ما اضطررتم علیه«

2- به نقل از: طباطبایی یزدی، ص119؛ کاتوزیان ص 97؛ امامی، ص194.
3- امامی، ص54



19فصل نخست

کسیکهبهعلتنداشتنهزینةروزانةزندگیخودمرتکبسرقتمیگرددعالوه
براینکهمضطراستمیتوانگفتدرعسروحرجهماستوحدسرقتوحکم
تکلیفیبهایندودلیلازبینمیرود.ازاینقبیلنمونههادرفقهبسیاراستو
بهعلتکفایتدلیلاضطراروحدیثرفعدراینگونهموارداستکهمامصادیق

استنادبهقاعدهنفیحرجرادرفقهبسیارکمونادرمیبینیم.
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