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برریس جواز ّ
صترف بدون اذن در زمنیهای گسرتده و
رودهای بزرگ بر پایۀ «الحرج»

1

_____ علی جعفری ،2سید حسین نوری ،3سید عبدالحسین آل یاسین_____ 4
بیشک تصرّف در ملک دیگری بدون رضایت مالکانه جایز نیست؛ با این حال
بسیاری از فقها بر این باورند که تصرّف بدون اذن مالک در زمینهای گسترده و
رودهای بزرگ جایز است و در این رابطه به ادلهای از جمله «الحرج» استناد
نمودهاند؛ بدین معنا که شارع به منظور جلوگیری از پیش آمد حرج بر مکلّفان،
تصرّف در زمینهای گسترده و رودهای بزرگ را اجازه کرده است و در این
زمینه ،تحصیل رضایت مالکان را الزم ندانسته است .استناد به «الحرج» در این
تاریخ تأیید مقاله99/11/11 :

 .1تاریخ دریافت مقاله99/11/1 :
Alijafari@ut.ac.ir
 .2دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول).
hajseyedhossain128@gmail.com
 .3استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 .4مدرس سطوح عالی حوزه و دانش آموختۀ سطح  4حوزۀ علمیۀ قم.
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چکیده

aleyasin1398.mfeb@gmail.com
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موضوع در گرو مؤ ّلفههایی است که نیاز به بازشناسی و ارزیابی دارد .بازشناسی
مفهومی حرج و صدق موضوعی آن در موضوع زمینهای گسترده و رودهای
بزرگ ،امتنانی بودن «الحرج» و تأثیر آن در رفع تحریم تصرّفات ملکی ،گسترۀ
شمولی «الحرج» در رفع واجبات و حرجهای نوعی و احکام وضعی و نیز اجمال
دلیل «الحرج» ،همه در زمینهسازی جریان «الحرج» در زمینهای گسترده و
رودهای بزرگ نقش آفرینی میکنند .نویسنده در تالش است با عنایت به موضوع
زمینهای گسترده و رودهای بزرگ ،ضمن آشکار سازی زوایای پوشیدۀ دلیل
«الحرج» ،به پاسخی روشن و مبتنی بر ضوابط و مبانی در زمینۀ جواز تصرّف بی
اذن در ملک دیگری دست یابد .حاصل آنکه هموارسازی استناد به «الحرج» در
برخی از مؤلّفههای پیش گفته در دسترس است و در برخی با صعوبت همراه است
و ای بسا جریان «الحرج» را با مشکل مواجه نماید.
واژگان کلیدی :زمینهای گسترده ،رودهای بزرگ ،اباحۀ شرعی ،اباحۀ
مالکی ،عسر ،تصرّف در ملک دیگری ،امتنان.

مقدمه

مقولۀ ملک و مالکیت میان ابنای بشر از اعتباریاتی است که از نخست وجوود داتوته اسوت و
ترایع الهی نیز بر آن صحه گذارده و بلکه خود بنیانگذار آن بودهاند .ملک و مالک یک عالقه و
ارتباط دوسویه است که سبب پدید آمدن نوعی سولطه اسوت ،سولطهای کوه امکوان ور نوو
تصرفی در ملک را برای مالک فرا م نموده و از مزاحمت دیگران و تصرف بی اذن او ممانعوت
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

میکند .سلطۀ مالکانه و گسترۀ آن موضوعی است که در عرف و تر کانون توجوه اسوت و بوا
آنکه اغلب با یک وفاقی مراه است در مواردی نیز متفاوت میتود؛ چه آنکه تریعت ،سولطۀ
مالک در انتفاعات حرام را مردود اعالم نموده است یا به حاکم اجازه داده است محتکور را بوه
فروش کاال ایش الزام نماید .این ا نمونه ایی از انفکاک و جودایی اباحوه و جوواز تورعی از
اباحه و جواز مالکی است .پژو شگر این انفکاک را در سراسر فقه و در موضوعات گونوهگوون
مشا ده میکند؛ ولی میتوان آن را در دایرۀ کوچکتری نیز در نظر گرفت؛ در دایرهای محودود
به ملک تخصی و خصوص تصرف دیگران در آن که در غالب موارد آن ،میان اباحۀ تورعی و
اباحۀ مالکی یک صدایی وجود دارد؛ لذا تار تنها زمانی به جوواز تصورف در ملوک دیگوری
حکم میکند که مالک نیز تصورف در آن را بورای دیگوران اجوازه کورده باتود و نیوز در غالوب
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مواردی که مالک اذن تصرف در مال خود را به دیگران داده باتد ،تار نیز تصرف در آن موال
را برای دیگران اباحه کرده و اباحۀ مالکانۀ مالک را امضا میکند؛ اما در مواردی نیز میان اباحوۀ
ترعی و اباحۀ مالکی جدایی میافتد .این جدایی به دو صورت قابل فرض است:
الف .مالک ،به دیگران اجازۀ تصرف در ملک خود مید د؛ ولی تار مخالفت کرده و
اجازۀ او را امضا نمیکند؛ چنانکه در محجور چنین است و علیرغم وجود اباحۀ مالکانه،
اباحۀ تارعانه وجود ندارد .در چنین فرضی ،ادلهای چون« :الناس مسلطون علی أموالهم»

1

تخصیص خورده و نسبت به برخی از تصرفات مالکان ،تمول نخوا د داتت.
ب .تار بدون اینکه مالک اباحه کرده باتد حکم به جواز تصرف در ملک دیگری
َ
ُّ َ َ َ ْ
2
مید د .طبق این فرض ،ادلهای چون« :ال َی ِحل ِِلح ٍد أن َی َت َص َّرف في مال غیره بغیر ِإذنه»
تخصیص میخورد.
پژو ش حاضر به فرض دوم از موارد انفکاک و جدایی اباحۀ مالکی از اباحۀ ترعی در
خصوص «زمین ای گسترده» و «رود ای بزرگ» میپردازد .این فرض در موضوعات دیگری
مانند «حق المارة»« ،تقاص»« ،تصرف زوجه در اموال زوج» و مانند آن نیز در کتب فقهی
مورد بحث قرار گرفته است .تصرف در زمین ای گسترده و رود ای بزرگ از جمله فروعاتی
است که مورد ابتالی بسیاری از مردم در زندگی روزمره است و از این رو بحث از آن ،م از
ارزیابی جواز تصرف در زمین ای گسترده و رود ای بزرگ پیشینه و قدمتی به درازای فقه
دارد؛ چه آنکه مواره مردم به تصرفاتی -گرچه جزئی -در این زمین ا و رود ا مبتال بودهاند و
به دنبال آن ،فقها نیز از دیرباز به مناسبت مسائلی چون اتتراط مباح بودن آب برای وضو و
غسل و یا مباح بودن مکان مصلی ،ر چند مختصر و گذرا در کتب فقهی خود بدان

پرداختهاند .از برخی قدمای اصحاب مانند سید مرتضی و تیخ طوسی 3تا فقهای متأخر مانند

عالمه 4و تهید اول و بلکه برخی فقهای متأخر المتأخرین مچون وحید بهبهانی به این مسأله
 .1احسائی ،عوالي اللئالي ،ج ،1ص ،222ح.99
 .2عاملی ،وسائل الشيعة ،ج ،24ص ،234ح.3
ّ
 .3به گزارش تهید اول؛ ر.ک :مو ،الدروس الشرعية ،ج ،1ص152؛ طوسی ،المبسوط ،ج ،1صص.45-44
 .4عالمه حلی ،قواعد األحكام ،ج ،2ص.212
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جهت فقهی و م از جهت حقوقی ضروری است.
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توجه نمودهاند؛ اما یچ یک به تکل جامع بدان نپرداختهاند.1
الزم به ذکر است که استدالالت فراوانی برای اثبات جواز تصر ِف بدون اذن در زمین ای

گسترده و رود ای بزرگ بیان تده است که به باور نگارنده دستکم اصل جواز تصرف را

اثبات میکند؛ اما این مقاله تنها بر استدالل به خصوص قاعدۀ «الحرج» تمرکز دارد .این
موضو بدان سبب است که قاعدۀ «الحرج» از ا میت ویژهای در میان فقها برخوردار است و
از جمله قواعد معروفی است که دارای تطبیقات فراوانی در کتب فقهی است .یکی از آثار
تطبیقی این قاعده ،نفی حرمت تصر ِف بدون اذن و اثبات اباحۀ ترعی بدون وجود اباحۀ

مالکی ،در موضو زمین ای گسترده و رود ای بزرگ است.

عالمه مجلسی در مالذ األخيار ،عاملی ،کاتف الغطا ،میرزای قمی و تیخ حسن کاتف
الغطا از جمله فقهایی ستند که به قاعدۀ «الحرج» در موضو زمین ای گسترده یا رود ای

بزرگ استدالل کردهاند .2برخی از فقها نیز «الحرج» را به عنوان استیناس و تأیید بازگو کردهاند.

عالمه مجلسی در بحار األنوار و محقق مدانی در این زمره قرار دارند.3

مفهومشناسی
اباحه
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399
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این واژه در لغت به معنای آزاد و ر ا قرار دادن تیء است 4و در اصطالح فقهوا بوه دو قسوم

ترعی و مالکی تقسیم میتود:5

الف .إباحۀ ترعی :اباحۀ ترعی اذن و ترخیصی است که از سوی تار مقدس باتد.

2

ّ
الشرعية ،ج ،1ص152؛ و ج ،3ص25؛ مو ،البيان ،ص129؛ مو ،ذكرى الشيعة ،ج،3
 .1تهید اول ،الدروس
ص19؛ بهبهانی ،مصابيح الظالم ،ج ،4ص.229
 .2مجلسی ،مالذ األخيار ،ج ،11ص233؛ بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،2ص312؛ جعفر کاتف الغطا ،كشف
الغطاء ،ج ،3ص49؛ قمی ،غنائم ّ
األيام ،ج ،1ص155؛ حسن کاتف الغطا ،أنوار الفقاهة -البيع ،ص.49
 .3مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،23ص442؛ مدانی ،مصباح الفقيه ،ج ،11ص.21
 .4ابن سیده ،المحكم و المحيط األعظم ،ج ،4ص.31
 .5ر .ک :نجفی ،جواهر الكالم ،ج ،43ص114؛ قزوینی ،ينابيع األحكام ،ج ،2ص513؛ نراقی ،مشارق
األحكام ،ص434؛ مامقانی ،غاية اآلمال ،ج ،2ص.149
 .2کوهکمری ،كتاب البيع ،ص.215

ً
این واژه ذات اضافه است و دائما به چیزی تعلق میگیرد .دایرۀ متعلق اباحۀ ترعی بسیار
گسترده است و تامل مۀ افعال و حرکات و سکنات تخص میگردد؛ اعم از افعال و
ً
تصرفاتی که به اموال خود تخص تعلق گیرد و یا به اموال دیگران و یا حتی افعالی که اصال به
اموال تعلق نمیگیرند ،مانند خوابیدن ،راه رفتن و سخن گفتن .آنچه در این مقاله مد نظر است
ً
چنین حوزۀ وسیعی نیست؛ بلکه صرفا اباحهای است که تار نسبت به تصرف تخص در
اموال دیگران صورت مید د.
ب .إباحۀ مالکی :اباحۀ مالکی ایقاعی است که مالک به وسیلۀ آن ،ترخیص و اذن به

تصرف در مال خود را برای دیگری انشا میکند .1او با این کار ،مال خود را برای دیگری مباح
مینماید ،بدون اینکه نیازی به قبول آن دیگری (مباحله) باتد.
اباحۀ مالکی یکی از اسباب تحقق اباحۀ ترعی است که بستر را برای آن فرا م میکند ،به
این معنا که یکی از چیز ایی که در فرض تحققش ،تار حکم به جواز تصرف دیگران در مال
مالک مینماید این است که مالک ،تصرف در مال خود را برای دیگران اباحه نماید.
مراد از اباحۀ مالکی انوا اباحهای است که مالک یا قیم یا ولی ترعی او مانند پدر صادر
نماید .مچنین رضایت مالک نیز به اباحۀ مالکی ملحق است .بنابر این مقصود نویسنده از
ترعی تصرف در زمین ای گسترده و رود ای بزرگ بدون اباحۀ مالک ،جایی است که
جواز
ِ
آنان به تصرف محرز باتد.
زمینهای گسترده و رودهای بزرگ
مراد از این دو عنوان در این مقاله ،آن دسته از زمین ا و عرصه ا و رود ای مملووکی اسوت
که به جهت گستردگی اگر در مسافرت ا مسافران بخوا ند از این زمین ا یا رود ا اجتنواب
کنند به سختی میافتند.2

باید توجه داتت که دف مقاله نفی حرمت تصر ِف بدون اذن مالک و اثبات اباحۀ ترعی
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تار حکم به اباحه کرده است بدون اینکه مالک یا ولی او اباحۀ تصرف کرده باتد و یا رضای

 .1مان ،ص215؛ جمعی از پژو شگران ،موسوعة الفقه اإلسالمي ،ج ،2ص.114
ّ
 .2یزدی ،العروة الوثقى (المحشى) ،ج ،2صص.۷۳۳-312
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بدون وجود اباحۀ مالکی است و این تنها در زمین ای گسترده و رود ای بزرگی قابل تصویر
است که در حوزۀ مالکیت خصوصی قرار دارد؛ یعنی آن دسته از زمین ا و رود ایی که ملک
تخصی آحاد مردم است؛ حال چه ملک اختصاصی آنان باتد یا تراکتی؛ نه مالکیت ای
ِ

عمومی مثل زمین ایی که با جنگ و غلبه ،به ملک عموم مسلمانان درآمده است ،نه آحاد
ً
1
مالک
آنان ؛ چه آنکه اساسا در چنین زمین ایی امکان تحقق اباحۀ مالکی وجود ندارد؛ زیرا ِ
ً
این نو زمین ا ،عنوان «مسلمانان» است و قطعا برای تخصی که قصد تصرف در چنین
زمین ایی دارد امکان استیذان از مالک ،یعنی عموم مسلمانان وجود ندارد .تار مقدس در
چنین مواردی ،اختیار امور را به حاکم تر واگذار نموده تا آن دسته تصمیماتی را که به

مصالح عمومی مسلمانان است دربارۀ این دسته زمین ا اتخاذ نماید .2لذا جواز یا عدم جواز
تصرف در این نو زمین ا بستگی به تجویز یا منع حاکم تر دارد.
بنابر این ممکن است در آینده دربارۀ زمین ای گستردهای که ملک خصوصی افرادند قائل
به جواز تصرف گردیم؛ اما این مطلب مالزمهای ندارد با اینکه تصرف در زمین ایی که با
جنگ و غلبه به ملک مسلمانان درآمده را نیز تجویز کنیم .و بالعکس ،ممکن است در
زمین ای خصوصی قائل به منع تصرف تویم؛ اما این مطلب مالزمهای ندارد با اینکه تصرف
در زمین ای حاصل از جنگ و غلبه را نیز منع نماییم؛ چرا که جواز یا منع از تصرف در این
ً
نو زمین ا صرفا به تصمیم حاکم تر و مالحظۀ مصالح عمومی مسلمین بستگی دارد.
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399
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حرج

واژۀ «حرج» مشترک لفظی بین چند معنا است؛ از جملوه« :ضویق» 3یعنوی تنگوی« ،گنواه»،4

بورگ بوه وم
«تتر الغر»« ،5تتر پرواری»« ،2تختۀ حمل جنوازه»« ،1
درخوت دارای تواو و ِ
ِ

 .1ر .ک :تیخ انصاری ،كتاب المكاسب ،ج ،4صص.22-19
 .2ر .ک :حر عاملی ،وسائل الشيعة ،ج ،15صص ،111-111ح.2
 .3ابن درید ،جمهرة اللغة ،ج ،1ص432؛ صاحب بن عباد ،المحيط في اللغة ،ج ،2ص411؛ ابن فارس،
معجم مقاييس اللغة ،ج ،2ص.51
 .4فرا یدی،كتاب العين ،ج ،3ص12؛ جو ری ،الصحاح ،ج ،1ص.315
 .5از ری ،تهذيب اللغة ،ج ،4ص.45
 .2فرا یدی ،كتاب العين ،ج ،3ص.11

تنیده»« ،2یک نو مرکب مخصوص زنان» .3روتن است که از بین این معانی ،معنای اول مد
َ ْ
نظر است؛ اما مین معنای اول را برخی از لغویان دقیقتر تفسیر کورده و آن را معوادل «أض َویق

الضیق» قرار دادهاند .4بر این اساس ،عنوان «حرج» بر ر سختی و ضیقی صادق نیست؛ بلکه
ِ

فقط به سختی ای تدید «حرج» گفته میتود .در برخی روایوات نیوز «حورج» ،تودیدتر از
َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ
وارَ
«ضیق» تمرده تده است .در صحیحۀ ُبرید ِعجلی حضرت میفرماید«:لم یجعل الله تب
ِ
َ َ ْ
َ َ
ِّ
َ َ ُّ
ِّ
َو ت َعالی ِفي الدین ِم ْن ح َرج فال َح َر ُج أتد ِم َن الض ِیق» 5.در کلمات برخی از بزرگان قدما نیز بوه
ِ
ٍ
این مضمون تصریح تده است .2اما اینکه برخی از کتب لغت «حرج» را معادل «ضیق» قورار
دادهاند ،با سخن آن دسته که حرج را «أضیق الضیق» دانستهاند منافات ندارد؛ چرا کوه آنهوا در
صدد بیان معنای دقیق حرج و تبیین جزئیات آن نبودهاند؛ چه آنکه واژۀ «حرج» مشترک لفظوی
است و چنانکه گذتت ،معانی دیگری نیز دارد .این لغت تناسان در صودد بودنود در تومار
معانی دیگری که حرج دارد ،به معنای ضیق نیز فیالجمله اتاره کنند؛ اما اینکوه معنوای دقیوق
آن ،رگونه ضیقی است و یا درجات تدید ضیق ،در صدد بیان آن نبودهاند .بر خالف آن دستۀ
دیگر ،که حرج را «أضیق الضیق» دانستهاند ،نه مطلق ضیق .اینان با توجه به تبیین دقیق معنای
ً
واژگان ،حرج را معنا کردهاند؛ مخصوصا ابو الل عسکری که بنایش بر دقت در واژه ا است.
البته در خالل مقاله توضیح بیشتری در این زمینه خوا د آمد.
تخصی» بدین معناست که برای تخص مکلف ،انجام تکلیفی ،حرجی باتد؛ اما «حرج

نوعی» بدین معناست که برای نو مکلفان در نو موارد ،انجام تکلیفی ،حرجی باتد« .حرج
تخصی» رافع تکلیف است بدین معنا که تکلیف برای مکلفان جعل و به ایشان ابالغ
میگردد؛ لکن از ر کسی که برای تخص او حرجزا باتد رفع میتود ،برخالف «حرج

 .1ابن درید ،جمهرة اللغة ،ج ،1ص.432
 .2ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج ،2ص144؛ ازدی ،كتاب الماء ،ج ،1ص.314
 .3از ری ،تهذيب اللغة ،ج ،4ص.45
 .4مان ،ص44؛ عسکری ،الفروق في اللغة ،ص.311
 .5کلینی ،الكافي ،ج ،1ص ،191ح.4
 .2القمي ،تفسير القمي ،ج ،1ص.212
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نوعی» که از باب دفع ،از مان ابتدا مانع از جعل یا ابالغ تکلیف میتود.

1

به عنوان مثال در باب وضو ،تار مقدس برای نو مکلفان در نو موارد ،حرجی ندیده
است ،لذا وجوب را جعل و ابالغ نموده است؛ اما در عین حال برای ر مکلفی که وضو
گرفتن حرجی باتد از او مرتفع میتود؛ اما در صوم مریض ،چون در غالب مریض ا در
غالب موارد حرج دیده است از اساس وجوب را برای مریض جعل نکرده است.
عُسر

«عسر» در لغت به معنای «ضیق»« ،2صعوبت» 3و «تدت» 4یعنوی سوختی ،تفسویر توده
است و در مقابل « ُیسر» 5و «سهولت» 2قرار داده تده است .مقابله بین «عسر» و «یسور» و
ِ
مشتقات این دو ،بار ا در قرآن صورت گرفته است.1
باید توجه داتت که مراد از واژۀ «عسر» در قاعدۀ «نفی عسر و حرج» ،به مانند واژۀ
«حرج» ،رگونه ضیق و سختی نیست؛ بلکه مرتبۀ باالتری از آن مراد است؛ چرا که غالب
ً
تکالیف برای نو مردم دستکم مقدار کمی سختی دارد -و اساسا به مین جهت به
ُ
«تکلیف» یعنی چیزی که دارای کلفت و سختی است نامیده تدهاند -و بیتردید نمیتوان به
استناد قاعدۀ «نفی عسر و حرج» از این مه تکلیف دست کشید؛ چه آنکه ثبوت این تکالیف
در تریعت مسلم و قطعی است .در نتیجه برای تحفظ بر تکالیف تر یکی از دو گزینه
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399
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پیشرو است؛ یا آنکه قاعدۀ «نفی عسر و حرج» را با ادلۀ واجبات و محرمات تخصیص بزنیم
یا آنکه مراد از عسر و حرج را مراتب باالی سختی بدانیم تا تامل ر تکلیفی نشود؛ بلکه فقط

 .1ر .ک :آتتیانی ،الرسائل التسع ،ص.249
 .2از ری ،تهذيب اللغة ،ج ،2ص.51
 .3ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج ،4ص.319
 .4ازدی ،كتاب الماء ،ج ،3ص.444
 .5فرا یدی ،كتاب العين ،ج ،1ص322؛ از ری ،تهذيب اللغة ،ج ،2ص.44
 .2ابن درید ،جمهرة اللغة ،ج ،2ص.115
ً
ْ ُ َّ َ ُ
ْ َ ُ ُ
ََ
 .1مانندَ :و ِإن کان ذو ع ْس َر ٍة فن ِظ َرة ِإلی َم ْی َس َر ٍة( سورۀ بقره ،آیۀ)241؛ َ س َیج َعل الل ُه َب ْعد ع ْسر ُی ْسرا
ُ َّ ُ ْ
ْ
ً
َ ٍ ُ ُ
َ َّ
(سورۀ طالق ،آیۀ)1؛ ف ِإن َم َع ال ُع ْس ِر ُی ْسرا( سورۀ ترح ،آیۀ)5؛ ُ ی ِرید الل ُه ِبک ُم ال ُی ْس َر َو ال ُی ِرید ِبک ُم
ْ
ال ُع ْس َر( سورۀ بقره ،آیۀ.)۵۸۱

تامل تکالیفی تود که از سختی باالتری برخوردارند .راه نخست باطل است؛ چون تعداد
مات مسلم در تریعت بسیار زیاد است و ارتکاب چنین تخصیصی در
واجبات و محر ِ
ً
«الحرج» مستهجن است .با بطالن راه اول ،طبعا راه دوم متعین میتود .البته برخی بین
«عسر» و «حرج» به اختالف مرتبه قائل تدهاند و «حرج» را مرتبۀ باالتری از «عسر»
دانستهاند .1این جهت ،در مقالۀ حاضر مؤثر نبوده و مورد بحث قرار نمیگیرد.

تایان ذکر است که «عسر» و «حرج» در این قاعده به معنای «خروج از حد طاقت»
نیست« .نفی تکلیف بما ال یطاق» یک قاعدۀ عقلی است؛ اما قاعدۀ «نفی عسر و حرج» یک
ً
قاعدۀ ترعی است که امتنانا جعل تده است؛ و لذا اگر تار تکالیف عسری و حرجی را بر
عباد قرار میداد ،عقل آن را قبیح نمیدانست.

امکان سنجی انفکاک اباحه شرعی از اباحه مالکی

چنانکه آتکار تد پژو ش حاضر به ارزیابی جواز ترعی تصرف در «زمین ای گسترده» و
مالکان آن ا میپوردازد و مقصوود نو یسونده از جوواز تورع ِی
«رود ای بزرگ» بدون اجازۀ
ِ
تصرف در زمین ای گسترده و رود ای بزرگ بدون اباحۀ مالک ،جایی است که تار حکم
ً
به اباحه کرده است ،بدون اینکه مالک یا ولی او اباحۀ تصرف کرده باتد و یا قلبا راضوی بوه
تصرف دیگران باتد .نتیجۀ این ادعا انفکواک و جودایی اباحوۀ تورعی از اباحوۀ موالکی در
محجور ،اباحۀ مالکی از اباحۀ ترعی جدا تده است .پس با وجود اباحوۀ مالکانوه ،توار
اجازۀ تصرف نداده است .پرسشی کوه ممکون اسوت خودنموایی کنود امکوان بوروز چنوین
انفکاکی است که الزم است طی نکات زیر پاسخی درخور بدان داده تود:
نکتۀ یکم :اباحۀ مالکی یکی از اسباب تحقق اباحۀ ترعی است؛ ولی سببیت و تأثیری که
اباحۀ مالکی در تحقق اباحۀ ترعی دارد در حد اقتضا است ،نه علیت تامه؛ لذا برای تحقق
اباحۀ ترعی فرا م بودن ترایط و نبود موانع نیز الزم است و چه بسا اباحۀ مالکی محقق
باتد؛ اما به جهت فرا م نبودن مۀ ترایط یا وجود مانعی ،اباحۀ ترعی محقق نگردد؛ مثل
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خصوص «زمین ای گسترده» و «رود ای بزرگ» است؛ چنانکه در جهت مقابل ،در مثول

 .1ر .ک :مراغی ،العناوين الفقهية ،ج ،1ص.245
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اباحۀ مالکی را ن ،نابالغ ،سفیه و ُم َ
کره.
نکتۀ دوم :اباحۀ مالکی در فرض تحقق مۀ تروط و نبود یچ مانعی ،علت انحصاری
اباحۀ ترعی نیست؛ بلکه تنها یکی از علل و اسباب اباحۀ ترعی است؛ لذا ممکن است در
مواردی ،اباحۀ ترعی دربارۀ تصرف در مال مالک محقق باتد ،بدون آنکه اباحۀ مالکی
وجود داتته باتد.

مستند قاعده «الحرج»
مبنای حاکم بر مقاله ،پذیرش و حجیت قاعدۀ «الحرج» یا به عبارت دیگر ،قاعدۀ «نفی
عسر و حرج» است ،بدین معنا که فارغ از اختالفاتی که در گستره و جزئیات این قاعده
ً
وجود دارد ،اصل آن را حجت بدانیم .اصل این قاعده ،تقریبا از قواعد مسلم میان فقها

است1؛ اما تایسته است به تعدادی از مدارک و مستندات آن که در کتب قواعد فقهی ذکر

نهایت اختصار اتاره گردد:
تدهاند ،2در
ِ
ْ َ ََ ُ
َ ََ ُ
ُ
ِّ
َ
آیات تریفۀ ٰ ما َج َعل عل ْیک ْم ِفي الدین ِم ْن ح َرج و ٰ ما ُی ِرید اهّٰلل ِل َیج َعل عل ْیک ْم ِم ْن
ُ ْ ْ َ ٰ ُ ُ ُِ ْ ُ ْ ٍ
ُ
َ
3
ح َرج و ُ ی ِرید اهّٰلل ِبک ُم ال ُیس َر و ال ی ِرید ِبک ُم العس َر به خو بی بر این قاعده داللت دارند .
ٍ
آنچه بر وضوح آن میافزاید ،استشهاد حضرات معصومین به این آیات در موارد متعدد
برای رفع احکام حرجی است ،که در ادامه ،به یک نمونه از آنها اتاره میتود که عالوه بر
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اعتبار سندی ،فراوانی آنها محقق را از ارزیابی سندی بینیاز میکند :4صحیحۀ عبد اِلعلی
مولی آل سام که ناخنش افتاده و بر آن ضمادی نهاده بود و از کیفیت وضو با این ترایط ،از امام
صادق سؤال نمود ،و حضرت در پاسخ فرمودند« :یعرف ذا و أتبا ه من کتاب الله عز و جل؛
َ ََ ُ
ِّ
َ
قال الله عز و جلٰ  :ما َج َعل عل ْیک ْم ِفي الدین ِم ْن ح َرج ،امسح علیه».5
ِ
ٍ
 .1ر .ک :سید مجا د ،كتاب المناهل ،ص242؛ مامقانی ،حاشية على رسالة في المواسعة و المضايقة ،ص.321
ّ
الفقهية ،ج،1
 .2به عنوان نمونه؛ ر.ک :مراغی ،العناوين الفقهية ،ج ،1صص245-242؛ بجنوردی ،القواعد
صص.253-251
 .3به ترتیب :سورۀ حج ،آیۀ14؛ سورۀ مائده ،آیۀ2؛ سورۀ بقره ،آیۀ.145
 .4برای نمونه ،ر .ک :عاملی ،وسائل الشيعة ،ج ،1ص ،152ح5؛ و ص ،154ح11؛ و ص ،123ح14؛ و ص ،212ح.5
 .5کلینی ،الكافي ،ج ،3ص ،33ح4؛ طوسی ،تهذيب األحكام ،ج ،1ص ،323ح21؛ عاملی ،وسائل الشيعة،
ج ،1ص ،424ح.5

البته برخی از معاصران در اصل قاعده و مستندات آن مناقشاتی نمودهاند 1که نویسندۀ این
مقاله در صدد بررسی آنها نیست و ثبوت اصل قاعده را به عنوان اصل موضوعی پذیرفته است.

اصل اوّلی در مسأله

مناسب است پیش از بررسی جواز تصرف در زمین ای گسترده و رود ای بوزرگ مقتضوای

اصل اولی تبیین تود .در صورتی که به ر دلیل ،استناد به قاعدۀ «الحرج» با مشکلی مواجه
تد باید به مقتضای اصل اولی عمل نمود.
 .۱اصل اوّلی عقلی :حکم عقل به قبح تصرّفِ بدون اذن در مال دیگری
ً
عقل ،تصرف بدون اذن در مال دیگران را از مصادیق ظلم دانسته و مستقال به قوبح آن حکوم
میکند .وضوح و قطعیت این حکم تا آنجاست که صاحب جوا ر آن را حکم عقول فطوری
دانسته است .2بدین ترتیب تنها کافی است مالکیت تخص ثابت تود تا عقل بوه لوزوم اذن

گرفتن از مالک جهت تصرف در مال وی حکم نماید .در زمین ا و رود ا ،مالکیت دیگری
مفروض کالم است و به دنبال آن ،حکم عقل به قبح تصر ِف بدون اذن در موال غیور جریوان

مییابد؛ بلکه با توجه به مالزمه بین حکم قطعی عقل و حکوم تور  ،میتووان بوه حرموت

مالک نیست؛ بلکه مین مقدار که از مالک اذن نگیرد و نیز علم به رضایت او نداتته باتد کافی
است تا حکم عقل به قبح تصرف موضو پیدا کند .این نکته ،از فرمایشات فقها نیز به وضوح
قابل استفاده است؛ زیرا ایشان ِصرف تصرفی را که بدون اذن یا علم به رضای مالک باتد ،سبب

حکم عقل به قبح تصرف دانستهاند ،نه منهی بودن تصرف یا مورد کرا ت بودن آن را.3

 .1روحانی ،منتقى األصول ،ج ،4ص.341
 .2نجفی ،جواهر الكالم ،ج ،4ص.243
 .3ر .ک :عالمۀ حلی ،تذكرة الفقهاء ،ج ،1ص44؛ مو ،مختلف الشيعة ،ج ،9ص21؛ فخر المحققین ،إيضاح
الفوائد ،ج ،2ص245؛ کرکی ،جامع المقاصد ،ج ،12ص.119
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ترعی این تصرفات حکم کرد .پس تصرف بدون اذن در زمین ای گسترده و رود ای بزرگ
ً
ً
مثل ر ملک دیگری ،نه تنها عقال قبیح ،بلکه ترعا نیز حرام است.
ً
ناگفته نماند که این حکم عقلی صرفا در فرض نهی و اعالم نارضایتی و یا علم به کرا ت
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این حکم عقل تا زمانی است که تار خود ،اجازۀ تصرف ند د؛ چرا که این حکم عقل،
حکمی تعلیقی است ،نه تنجیزی .باید دانست که احکام عقلی دو دستهاند :تنجیزی و تعلیقی.
حکم عقلی تنجیزی حکمی است که یچ تبصره و استثنایی نداتته و بسته به چیزی نیست و
تحت یچ ترایطی نقض نمیگردد و میشه و در مه جا ثابت است؛ مانند حکم عقل به
استحالۀ اجتما نقیضین .در مقابل ،حکم عقلی تعلیقی ،حکمی است که بر چیزی دیگر
َّ
معلق است و با تحقق آن چیز به فعلیت میرسد و با نبودن معلقعلیه ،حکم عقلی تعلیقی نیز
به فعلیت نمیرسد؛ مانند حکم عقل به قبح مخالفت احتمالی با تکلیف معلوم باإلجمال که
به باور بسیاری از دانشیان اصول ،یک حکم عقلی تعلیقی است و وابسته و معلق بر آن است
که تار اجازۀ مخالفت احتمالی ند د.
حکم عقل به قبح تصرف در اموال دیگران نیز یک حکم تعلیقی است که وابسته و معلق بر
آن است که تار اجازۀ تصرف در مال دیگران ند د؛ چرا که در حقیقت مالک اصلی
ً
خداوند
خداست و اساسا از نظر یک متشر  ،مالکیت و سلطۀ بر اموال ،زمانی اعتبار دارد که
ِ
مالک الملوک آن را اعتبار نماید .لذا در مواردی مثل خمر و خنزیر که تار ملکیتی اعتبار
نکرده ،از نظر متشرعین نیز ملک نبوده و احکام ملک -از جمله حرمت تصرف بدون اذن -را
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بر آن بار نمیکنند .بر این اساس ،عقل تخص متشر ابتدا به این توجه میکند که آیا تار
ِ
ً
فرض اعتبار مالکیت،
بر
و
؟
خیر
یا
است
نموده
اعتبار
ت
الکی
م
اساسا
مقدس ،در فالن مورد
ِ
تا چه میزان رعایت احکام ملک را الزم دانسته است؟ پس مانطور که عقل در مثل خمر و
ً
خنزیر ،اساسا تصر ِف بدون اذن را قبیح نمیداند ،در مواردی که تار  ،مالکیت را اعتبار کرده
است؛ اما یکی از آثار و احکام آن را -که لزوم اذن گرفتن از مالک برای تصرف باتد -جعل
نفرموده است ،عقل حکم به لزوم استیذان و قبح تصرف بدون اذن نخوا د کرد.
نتیجه آنکه حکم عقل به قبح تصرف در زمین ای گسترده و رود ای بزرگ بسته به آن است
که ادلۀ جواز تصرف بدون اذن مالک -از جمله قاعدۀ «الحرج» -ناتمام باتد ،وگرنه حکم عقل
منتفی خوا د بود .اما به ر روی ،مادام که دلیلی بر جواز تصرف بدون اذن ثابت نشود ،حکم
عقل به قبح تصرف و به تبع آن ،حرمت ترعی تصرف ،به عنوان اصل اولی پابرجاست.
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 .۲اصل اوّلی نقلی :نصوص شرعی حرمت تصرّف بدون اذن در مال دیگری
آیات و روایات فراوانی بر حرمت تصر ِف بدون اذن در مال دیگران داللوت دارد کوه تنهوا بوه

نمونه ایی از آن اتاره میتود:
َ
َ
ْ
ُ ْ
َ َّ
ََ ُُ
َ ُ
َّ ْ َ ُ َ َ َ
 .۵در آیۀ تریفۀ یا أ ُّی َها ال ِذ َین َآم ُنوا ال تأ کلوا أ ْم َوالک ْم َب ْی َنک ْم ِبال َب ِاطل ِإال أن تکون ِتج َار ًة ع ْن
ِ
ُ
َت َ
اض ِم ْنک ْم 1از اکل مال دیگران نهی تده است .مراد از اکل ،خصوص خوردن مصطلح
ر
ٍ
نیست؛ بلکه طبق تصریح برخی بزرگان ،کنایه از مطلق تصرف است2؛ لذا معنای آیه این
است :به تکل باطل در اموال یکدیگر تصرف نکنید؛ مگر آنکه این تصرف در قالب تجارتی
از روی رضایت طرفین باتد.
بودن تصر ِف بدون اذن در زمین ای گسترده و رود ای
ممکن است اتکال تود که باطل ِ

بزرگ روتن نیست و استناد به آیه برای اثبات حرمت تصرف ،تمسک به عام در تبهۀ مصداقیۀ

بودن تصر ِف بدون اذن در زمین ای
خود دلیل است .در پاسخ باید گفت :باطل و حرام ترعی ِ
گسترده و رود ای بزرگ از آیه قابل استفاده نیست و بدون ارزیابی دیگر ادله قابل دسترسی
نیست؛ اما باطل عرفی بودن آن روتن و ثابت است؛ چه آنکه عرف و عقال ،بیتردید تصرفات
بدون اذن در مال دیگری را باطل و قبیح میدانند و معلوم است که در این خطاب نیز به مانند
سایر خطابات ترعی ،باید واژگان را بر مفا یم عرفی آنها حمل نمود و اگر تار مرادش جز
چون اگر برای مقابله باتد ،بدین معناست که مقابل یچ و پوچ ،در اموال یکدیگر تصرف
ِ
مال غیر تصرف کنید؛ اما در مقابلش چیزی بی ارزش و پوچ بپردازید .با این
نکنید و مبادا در ِ
ً
معنا ،قطعا در محل بحث نیز نهی ثابت است؛ زیرا اتخاص در زمین ای گسترده و رود ای
ً
بزرگ تصرف مجانی میکنند ،پس حتما میتود گفت :در مقابل یچ ،تصرف کردهاند .طبق
سببیت «باء» معنا این است که به سبب باطل -مانند قمار -در مال یکدیگر تصرف نکنید و
فقط با سبب حق -مثل تجارت با تراضی -جواز تصرف دارید .حال در محل بحث ،سبب
ً
حق و تجارت اصال وجود ندارد تا در دایرۀ مستثنا قرار گیرد و حکم به جواز تود.

بررسی جواز تصرّف بدون اذن در زمینهای گسترده و رودهای بزرگ

این باتد باید بدان تنبیه نماید .فرقی نمیکند «باء» در «بالباطل» برای مقابله باتد یا سببیت؛

 .1سورۀ نساء ،آیۀ.29
 .2یزدی ،حاشية المكاسب ،ج ،1صِ ...« :14لن اِلکل کنایة عن کل تصرف».

69

 .2در گزارش امام صادق از حضرت رسول اکرم« :ال یحل دم ْام ِر ٍئ مسلم و ال
ُ
معروف «ال یحل مال ْام ِر ٍئ مسلم إال بطیبة من نفسه» 2و روایت
ماله إال بطیبة نفسه» 1و نبوی
ِ
َ
ُّ َ َ َ ْ
مروی از حضرت صاحب الزمان« :ال َی ِحل ِِلح ٍد أن َی َت َص َّرف في مال غیره بغیر ِإذنه» 3و
روایات دیگری که قریب به مین مضموناند ،حکم به عدم حلیت مال مسلمان ،و بلکه -
طبق روایت اخیر -غیر مسلمان ،بدون اذن و طیب نفس وی تده و تنها عنصری که مال غیر را
حالل میکند رضایت و اذن او به تصرف قرار داده تده است؛ لذا نه تنها در فرض نهی مالک،
بلکه حتی در فرض نبود اذن و رضای وی نیز باید حکم به حرمت تصرف نمود.

معروف «الناس مسلطون علی أموالهم» 4بر تسلط مردم بر اموالشان داللت
 .۷روایت نبوی
ِ
ً
دارد .این سلطه صرفا از جهت مختار بودن در انوا تصرف در اموال -مانند بیع ،اجاره ،به،
عاریه و  -...نیست؛ بلکه از این جهت نیز سلطه دارند که دیگری بدون اذن ،حق تصرف در
اموالشان را نداتته باتد؛ زیرا جواز تصرف بدون اذن ،با سلطۀ مالک ناسازگار است؛ لذا فقها در
جای جای فقه برای اثبات حرمت تصرف در مال غیر به این روایت استناد نمودهاند.

5

بنابر این با توجه به نصوص روایی ،اصل اولی از نظر تر نیز حرمت تصرف بدون اذن در
اموال غیر و از جمله ،زمین ای گسترده و رود ای بزرگ است؛ مگر آنکه خالف آن ثابت تود.

قاعده «الحرج» و جواز تصرّف در زمینهای گسترده و رودهای بزرگ
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چنان که در مقدمه اتاره تد ،فقهای بسویاری در زمین وای گسوترده و رود وای بوزرگ ،بوه
«الحرج» استناد کردهاند با این ادعا که :اگر بنا باتد برای تصرف در این امووال ،اذن گورفتن
از مالک الزم باتد و بدون آن ،تصرف ممنو باتد ،حرج الزم میآید؛ چرا که از دیربواز در
بسیاری از سفر ا مکلفان با زمین ا و مراتعوی کوه ملوک دیگوران بووده مواجوه میتودند و
استیذان از مالکان برای آنها میسر نبوده است؛ چه آنکه یا مالکان زمین ا را نمیتناختند یوا
 .1کلینی ،الكافي ،ج ،1ص.213
ّ
الصاغانية ،ص.141
 .2تیخ مفید ،المسائل
 .3عاملی ،وسائل الشيعة ،ج ،24ص ،234ح.3
 .4إحسائی ،عوالي اللئالي ،ج ،1ص ،222ح.99
 .5ر .ک :اردبیلی ،مجمع الفائدة ،ج ،9ص354؛ بهبهاني ،حاشية مجمع الفائدة ،ص94؛ عاملی ،مفتاح الكرامة،
ج ،11ص93؛ سید مجا د ،كتاب المناهل ،ص541؛ حسن کاتف الغطا ،أنوار الفقاهة -البيع ،ص.251
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در دسترس نبودند و از طرفی عبور نکردن و اجتناب از ایون زمین وا بوه جهوت وسوعت و
گستردگی زمین ا برای مسافران مشقتزا بوده است .مچنوین بورای نمواز گوزاردن نیوز بوه
تصرف در این زمین ا احتیاج مبرم وجود داتته است؛ چرا که در بسیاری از اوقات اجتناب
از این زمین ای گسترده و رسیدن به وطن یا یک مکان مباح دیگر ساعت ا وقت میبورده و
چه بسا سبب فوت وقت نماز میتده است.
در رود ای بزرگ نیز مشکالتی مشابه به وجود میآمده است؛ چرا که در مسافرت ا
ً
مخصوصا در زمان ای گذتته ،امکان حمل آب به اندازۀ کافی نبوده است .در مسافرت
نیاز ای گونهگونی به آب ،مانند نوتیدن ،وضو گرفتن ،غسل کردن ،تطهیر بعد از قضای
حاجت و غیره به وجود میآمده که امکان حمل آب به اندازهای که پاسخگوی مۀ آنها باتد
ً
ً
معموال نبوده و نیست .لذا وجوب استیذان از مالکا ِن این آب ا با اینکه معموال یا برای

مسافران مجهولاند و یا در دسترس نیستند ،یک حکم حرجی است که به مقتضای قاعدۀ
«الحرج» برداتته میتود.

1

باید دانست مراد کسانی که به «الحرج» استدالل نموده و ادعا کردهاند که «اگر تصرف در
زمین ای گسترده و رود ای بزرگ حرام باتد ،حرج الزم میآید» ،حرج نوعی و غالبی است،
نه حرج تخصی،؛ چنانکه برخی از ایشان به این مطلب تصریح نمودهاند .2مقتضای حرج

باتد ،حتی نسبت به کسانی که اجتناب از تصرف در این زمین ا و رود ا برایشان سخت و
حرجی نیست؛ -مانند وجوب روزه برای مسافر و بیمار و یا نجاست حدید و یا وجوب
مسواک که مگی به جهت مشقت و عسر و حرجی بودن در حق نو مکلفان از مان ابتدا
جعل نشدهاند و یا دستور به ابالغ آنها داده نشده است-؛ نه اینکه مانند وضوی حرجی باتد
که چون برای نو مکلفان حرجی نیست ،به مرحلۀ جعل و ابالغ رسیده باتد و فقط به تکل
موردی ،از ر تخصی که برایش حرجی است برداتته تده باتد.

 1ر .ک :مجلسی ،مالذ األخيار ،ج ،11ص233؛ بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،2ص312؛ جعفر کاتف الغطا،
كشف الغطاء ،ج ،3ص49؛ قمی ،غنائم ّ
األيام ،ج ،1ص155؛ حسن کاتف الغطا ،أنوار الفقاهة -البيع ،ص.49
 .2جعفر کاتف الغطا ،كشف الغطاء ،ج ،3ص.49

بررسی جواز تصرّف بدون اذن در زمینهای گسترده و رودهای بزرگ

نوعی این است که حرمت تصرف در زمین ای گسترده و رود ای بزرگ از اساس جعل نشده
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ارزیابی استدالل به «الحرج» در مسأله
در قاعدۀ «الحرج» جهات زیادی محل بحث و نزا اسوت کوه برخوی از ایون جهوات ،در
مسألۀ ما نیز مؤثر بوده و بدون توجه بدان دستیابی به نتیجۀ مطلوب میسر نیست .نویسنده در
ادامه به ر یک از این جهات اتاره نموده و به بررسوی جریوان قاعودۀ «الحورج» در اثبوات
جواز تصرف در زمین ای گسترده و رود ای بزرگ بدون اذن مالکان آن میپردازد.
 .۱امتنانی بودن «الحرج»

1

به تصریح بسیاری از فقها «الحرج» به دف امتنان بر امت جعل تده است؛ مانند حدیث

«رفع» و «ال ضرر» و بسیاری از قواعد و اصول امتنانی دیگر .با توجه به این نکته ،اسوتدالل
به قاعدۀ «الحرج» و یا ر قاعدۀ امتنانی دیگر ،زمانی صحیح است که بوا تطبیوق آن قاعودۀ
امتنانی ،از جهت دیگری خالف امتنان الزم نیاید؛ چه آنکه در این صورت ،نقض غرض رو

مید د .در زمین ای گسترده و رود ای بزرگ ادعا تده است 2چنانچه تار بخوا ود بوه
غرض امتنان بر امت ،نفی حکم حرجی کرده و تصرف بدون اذن در اموال برخی از اموت را
اباحه نماید ،نقض غرض نموده است؛ چرا که مالکا ِن ایون زمین وا و رود وا نیوز از موین

امتنان در حق مالکان است .لذا بوا عنایوت بوه اینکوه
امتاند و این اباحۀ ترعی ،بر خالف
ِ
محال است تار حکیم نقض غرض نماید ،دانسته میتود که «الحرج» در چنین ترایطی
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جریان ندارد .آری ،در اموری مثل روزه و وضوی حرجی که از جریوان «الحورج» ،خوالف
امتنان و نقض غرض الزم نمیآید استناد به «الحرج» بیاتکال است.
امتنان در حق مالکان است ،به دو تکل قابل تقریب است:
دلیل آنکه اباحۀ ترعی ،بر خالف ِ

تقريب اول :اگر بنا باتد به حکم «الحرج» ،تصرف در این زمین ا و رود ا ،به صورت

مجانی و بدون عوض مباح تود ،بر خالف امتنان در حق مالکان که خود نیز از مین امتاند
 .1به عنوان نمونه ،ر .ک :بحرانی ،الحدائق الناضرة ،ج ،3ص93؛ جعفر کاتف الغطا ،القواعد ّ
الستةعشر،
ص34؛ نراقی ،عوائد ّ
األيام ،ص194؛ محسن حکیم ،مستمسك العروة الوثقى ،ج ،5صص443-۴۴2؛
ّ
سبزواری ،مهذب األحكام ،ج ،2ص413؛ محمدسعید حکیم ،مصباح المنهاج -الطهارة ،ج ،2ص.499
 . 2نجفی ،جواهر الكالم ،ج ،4ص243؛ حکیم ،مستمسك العروة الوثقى ،ج ،5صص443-۴۴2؛
ّ
سبزواری ،مهذب األحكام ،ج ،2ص413؛ حکیم ،مصباح المنهاج-كتاب الطهارة ،ج ،2ص.499
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خوا د بود؛ زیرا تار اموال مسلمانان را محترم دانسته است .پس اگر از منافع آنها استفاده
تود باید در مقابل آن ،عوض پرداخت گردد .لذا صاحب جوا ر به کاتف الغطا که در این
مسأله ،به «الحرج» استناد کرده است ،اینگونه اتکال نموده که« :الحرج» چنین اقتضائی
ندارد که اموال مسلمانان را مجانی و بدون عوض حالل نماید.

1

ممکن است در این تقریب اینگونه اتکال تود که :مدعا مجانی بودن تصرف در زمین ا
و رود ا نیست؛ بلکه مدعا تنها این است که تصرف در زمین ا و رود ای بزرگ بدون اذن
مالکان آنها مباح است و نیازی به اذن گرفتن از مالکان نیست .این منافاتی ندارد با اینکه
ً
پرداخت عوض نیز الزم باتد.پس میتوان تصر ِف بدون اذن را مباح دانست؛ ولی نه مجانا؛
ً
بلکه در مقابل عوض .بنابر این کسی که مثال میخوا د از رود دیگران وضو بگیرد یا مقداری
از آن بنوتد ،گرچه الزم نیست از مالک اذن بگیرد؛ اما واجب است که پول آب را به وی
ُ
بد د ،و یا کسی که در ملک دیگری نماز میخواند؛ اگر عقال برای این تصرف اجرتی در نظر
میگیرند ،واجب است اجرةالمثل تصرف خود را به وی بپردازد .محقق حکیم پس از نقل
ِ
کالم صاحب جوا ر ،در پاسخ به او مین اتکال را بیان فرموده است 2.مشابه آن را نیز محقق
حسینی تبر بیان کرده است.

3

به باور نگارنده این اتکال نادرست است؛ زیرا اینکه گفته تود« :مدعا در مسأله،
زمین ا و رود ای بزرگ بدون اذن مالکان آنها مباح است و نیازی به اذن گرفتن از مالکان
نیست» ،با ظا ر کلمات فقها ناسازگار است؛ چه آنکه آنان بعد از حکم به جواز تصرف،
دربارۀ لزوم پرداخت عوض سخنی نگفتهاند .ظا ر این رویه ،جواز تصرف مجانی است،
ً
وگرنه تذکر میدادند؛ مخصوصا آن دسته از کتب فقهی که مرجع عمل مکلفان بوده است.
تا د دیگر آنکه برخی از فقها این مسأله را در ردیف مسألۀ حقالماره و تصرفات زوجه در
اموال زوج و امثال آنها قرار دادهاند 4و بیتک پرداخت عوض در حقالماره الزم نیست .نیز

 .1نجفی ،جواهر الكالم ،ج ،4ص.243
 .2حکیم ،مستمسك العروة الوثقى ،ج ،5ص.443
 .3تبر ،العمل األبقى في شرح العروة الوثقى ،ج ،2ص.141
 .4به عنوان نمونه ر.ک :تهید اول ،القواعد و الفوائد ،ج ،1ص141؛ سیوری ،نضد القواعد ،ص41؛ احسایی،
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بسیاری از فقها به سیره استدالل کردهاند 1و بلکه برخی از آنها تنها دلیل را سیره دانستهاند 2و
روتن است که سیره بر جواز تصرف مجانی است.
تقريب دوم :نفس اینکه تصرف در مال دیگری بدون اذن مالک آن مباح باتد ،بر خالف امتنان
بر مالک است -گرچه مجانی نباتد و پرداخت عوض الزم باتد-؛ زیرا مقتضای حرمت مال
ً
مسلمانان و سلطنتی که تار برای مالک اعتبار نموده است تنها این نیست که در مالشان مجانا
تصرف نشود؛ بلکه این را م اقتضا میکند که بدون اذنشان در اموالشان تصرف نشود ،ولو با
عوض .حال که ثابت تد اباحه و رفع حرمت از تصرف در زمین ا و رود ا بدون اذن مالکان آنها
بر خالف امتنان نسبت به مالکان است؛ حتی اگر با عوض باتد؛ پس دیگر نمیتواند این حکم با
«الحرج» اثبات گردد؛ زیرا دف از «الحرج» امتنان بر امت است و امری که بر خالف امتنان
است با آن ثابت نمیتود ،وگرنه نقض غرض الزم میآید .آری ،اگر دلیل دیگری غیر از «الحرج»
مثل اجما و سیره و نص بر رفع حرمت وجود میداتت اتکال نقض غرض الزم نمیآمد .محقق
حکیم و بزرگان دیگری به این تقریب اتاره کردهاند 3.بر اساس این تقریب ،میتوان گفت

«الحرج» تنها در حقوق الله جریان دارد و در حقوق الناس -که از جریانش خالف امتنان الزم
میآید -جاری نیست؛ چنانکه محمدحسین کاتف الغطا بدان تصریح نموده است.

4

 .۲اختصاص «الحرج» به رفع واجبات حرجی
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یکی از مباحث مهم در قاعدۀ «الحرج» این است که آیا قاعده صوالحیت نفوی حرموت در

محرمات حرجوی را دارد یوا آنکوه بوه واجبوات اختصواص دارد و تنهوا واجبوات حرجوی را

ّ
الفقهية ،ص44؛ مدانی ،مصباح الفقيه ،ج ،11ص21؛ خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،1ص.514
األقطاب
 .1مانند :مجلسی دوم ،مالذ األخيار ،ج ،11ص233؛ مو ،بحار األنوار ،ج ،23ص442؛ وحید
بهبهانی ،مصابيح الظالم ،ج ،4ص224؛ میرزای قمی ،غنائم ّ
األيام ،ج ،1ص155؛ رازی اصفهانی،
تبصرة الفقهاء ،ج ،2صص 31و 321؛ نائینی ،كتاب الصالة ،ج ،2ص.1
 .2به عنوان نمونه ر.ک :نجفی ،جواهر الكالم ،ج ،4ص243؛ حکیم ،مستمسك العروة الوثقى ،ج،5
ص442؛ خویی ،موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،13صص.54-51
ّ
 .3حکیم ،مستمسك العروة الوثقى ،ج ،5صص443-۴۴2؛ سبزواری ،مهذب األحكام ،ج،2
ص413؛ حکیم ،مصباح المنهاج-كتاب الطهارة ،ج ،2ص.499
 .4محمدحسین کاتف الغطا ،الفردوس األعلى ،ص.139

برمیدارد 1.تأثیر این مؤلفه در استدالل به «الحرج » در زمین ای گسترده و رود ای بوزرگ
ً
کامال مشهود و روتن است.
بسیاری از فقها فرقی بین واجبات و محرمات در این زمینه نگذاتتهاند؛ بلکه بسیاری از

آنها به جریان «الحرج» در محرمات تصریح نیز نمودهاند؛ حتی در موارد حرج نوعی.2
عدهای دیگر بین واجبات و محرمات تفصیل قائل تده و «الحرج» را در محرمات جاری

ندانستهاند؛ تا آنجا که محقق حکیم و محقق بجنوردی این تفصیل را «بناء فقها» تمردهاند.3

البته محقق حکیم خود این تفصیل را نمیپذیرد و در خالل مباحثی که دربارۀ زمین ای
ً
گسترده و رود ای بزرگ مطرح است ضمنا به این موضو اقرار نموده است.4
نفی جریان «الحرج» در محرمات بر پایۀ مستنداتی است که الزم است برای ارزیابی
استدالل به «الحرج» در زمین ای گسترده و رود ای بزرگ ،بازخوانی توند.
بیان اول :یکی از محققان معاصر -که خود نیز قائل به عدم جریان «الحرج» در محرمات
است -در تقریراتی که از ایشان منتشر تده است میفرماید :در استعماالت قرآنی و روایی ،در

و مانند آن به کار میرود .از سوی دیگر ،متعلق الزام ،در استعماالت عرفی امور وجودی
َ ََ ُ
ِّ
است ،نه عدمی .با توجه به این دو مقدمه ،در آیۀ تریفۀ ٰ ما َج َعل عل ْیک ْم ِفي الدین ِم ْن
ِ
َ
ح َرج 2متعلق جعل ،حکم نیست تا تامل تمامی احکام اعم از واجبات و محرمات تود؛
ٍ
بلکه متعلق جعل ،فعل است و مراد از فعل نیز افعال وجودی است ،نه عدمی؛ زیرا ِاسناد الزام
ّ
الفقهية ،ج ،1صص.2۲۲-224
 .1ر .ک :بجنوردی ،القواعد
 .2آتتیانی میفرماید « :من سراغ ندارم کسی ارتکاب تبهات غیر محصوره را تجویز کرده باتد؛ ولی به
«الحرج» برای تجویز آن تمسک نکرده باتد»( .بحر الفوائد ،ج ،5صص)224-223
ّ
الفقهية ،ج ،1صص.2۲۱-224
 .3حکیم ،مستمسك العروة الوثقى ،ج ،14ص241؛ بجنوردی ،القواعد
 .4حکیم ،مستمسك العروة الوثقى ،ج ،5ص.443
 .5سورۀ بقره ،آیۀ .143
 .2سورۀ حج ،آیۀ .14
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امثال «جعل علیه»« ،کتب علیه» و «وضع علیه» ،آنچه متعلق این تعابیر لحاظ تده ،افعال
ُ
است ،نه احکام؛ مانند ُ کت َب َع َل ْی ُک ُم ِّ
ُ
وجوب
الص ٰی ُام .5اما تعابیری مانند «کتب علیکم
ِ
ُ
الصیام» -که متعلق «ک ِتب» ،حکم وجوب قرار داده تده است ،نه فعل واجب -یك تعبیر و
استعمال قرآنی و روایی نیستند؛ گرچه در اصطالحات فقها تعبیر جعل احکام یا کتابت احکام
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َ
به اعدام و تروَ ،عرفی نیست؛ مگر بعضی از تروَ مانند صوم ،که ضمائم وجودی مانند نیت
َ ََ ُ
ِّ
َ
در آن لحاظ تده است .با این بیان ،متعلق ٰ ما َج َعل عل ْیک ْم ِفي الدین ِم ْن ح َرج فقط واجبات
ِ
َ
1
که افعال وجودیاند خوا د بود ،نه محرمات که اعدام و تروکاند.
این بیان به باور نویسنده با اتکاالتی مواجه است:
ً
َ ََ ُ
ِّ
َ
اوال؛ آیۀ تریفۀ ٰ ما َج َعل عل ْیک ْم ِفي الدین ِم ْن ح َرج میفرماید« :ما در دین ،حرجی بر
ِ
ٍ
ً
تما جعل نکردیم» و روتن است که افعال و اعمال مکلفان اساسا قابلیت جعل ندارند؛ زیرا
اموری تکوینیاند .بله ،قابلیت جعل به معنای خلق را دارند؛ اما قابلیت جعل به معنای مد
نظر در آیه را ندارند .پس مشخص است که مراد آیه ،نفی جعل احکام حرجی است ،نه افعال
حرجی؛ زیرا این احکاماند که قابلیت جعل را دارند و آیه به لسان حکومت ،تبصرهای به جعل
احکام زده و میفرماید :البته اگر حکمی مستلزم حرج باتد ما آن را جعل نکردهایم .پس منفی
در آیه ،حکم حرجی است ،و از آنجا که واژۀ «حرج» نکرۀ در سیاق نفی است افادۀ عموم
نموده و معنای آیه چنین خوا د بود :خداوند یچگونه حکم حرجیای جعل ننموده است؛
چه آن حکم حرجی ،وجوب باتد و چه حرمت.
ً
ثانیا؛ اینکه متعلق الزام ،در استعماالت عرفی امور وجودی است ،نه عدمی قابل مناقشه
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است؛ زیرا الزام م در نظر عرف و م در نظر تر دو گونه است :الزام به فعل و الزام به ترک؛
َ
پس مانطور که امور وجودی متعلق الزام قرار میگیرند ،اعدام نیز متعلق الزام واقع میتوند.
َ
بر فرض که بپذیریم متعلق الزام ،در استعماالت عرفی امور وجودی است ،نه اعدام؛ اما
اختصاص آن به واجبات را نمیپذیریم؛ زیرا بنابر تحقیق ،حقیقت نهی و تحریم ،زجر است،
نه طلب ترک 2و روتن است که متعلق زجر ،افعال وجودیاند؛ مثل ترب خمر ،کذب،

غیبت و امثال اینها؛ پس در محرمات نیز متعلق الزام ،امور وجودیاند .بنابر این حتی اگر
بپذیریم متعلق جعل ،افعالاند ،نه احکام و نیز بپذیریم که جعل و الزام ،به افعال وجودی
اختصاص دارد؛ باز م مشکلی در تمول آیۀ نفی حرج نسبت به محرمات پیش نمیآید؛ زیرا
در محرمات نیز افعال وجودی متعلق الزام و زجر ستند.
 .1زنجانی ،كتاب نكاح ،ج ،5ص.1411
 .2ر .ک :مظفر ،أصول الفقه ،ج ،1ص.144
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ً
بیان دوم :محقق مزبور بیان دومی نیز ارائه نموده است که ذیال بیان میتود .ترک
مطلق نسبت به اکثر محرمات ،برای معمول انسان ا حرجی است و اگر «الحرج» را بر
ً
محرمات حاکم بدانیم ،تقریبا ادلۀ محرمات لغو میگردد .ایشان در توضیح مدعای خود
فرمودهاند :عامل محرَ انسان به سوی محرمات ،طغیان تهوت یا غضب است و
جلوگیری از این دو در نگام طغیان ،بسیار دتوار بوده و نیاز به مجا دۀ نفس دارد .آیا
مطلق ایذا حرجی نیست؟ اجتناب میشگی از فحش و ناسزا
ترَ مطلق غیبت یا ترَ
ِ
ً
َ
برای کسی که غضب کرده ،بسیار دتوار نیست؟ اینکه جوان ع َزب به زن زیبا اصال نگاه
ً
نکند ،کار بسیار مشکلی نیست؟ اساسا انبیا برای کنترل قوای غضب و تهوت انسان ا
برگزیده تدهاند و اگر با استناد به «الحرج» ،حرمت محرمات در ترایط حرج برداتته
تود ،ارسال رسل و انزال کتب تبیه به لغو خوا د تد .الزمۀ حکومت «الحرج» بر ادلۀ
محرمات این است که دین اجازه تحقق این مفاسد را در چنین موارد حرجیای داده باتد
و این بالضروره باطل است؛ زیرا موجب قتل ،غارت و سایر جنایات خوا د بود و این
مفاسد ،منشأ اختالل نظام و تضرر جامعه است و بر خالف امتنان است .امتنان اقتضا
میکند که «الحرج» در این امور جاری نباتد؛ اگرچه افراد به سختی بیافتند.
تا د حرجی بودن اموری مچون زنا و جنایات این است که برخی انسان ا با اینکه
آنها حاکم تده که به اینگونه خطرات اعتنا نمیکنند و دست به اعمال خالف میزنند؛ با
اینکه نه زنا به وسیلۀ سختی اجتناب جایز میتود و نه لواط و نه نظر به نامحرم و نه قتل و
غارت و جنایت .اجرای حدود در این گنا ان نیز اینگونه نیست که به جهت حرجی بودن این
گنا ان برداتته تود؛ چه آنکه اگر مجرد حرج مانع اجرای حدود میبود به جهت مورد ابتال
ً
1
بودنش حتما آتکار میتد؛ چرا که «لو کان لبان و اتتهر».
ً
این بیان را نیز نمیتوان پذیرفت؛ زیرا اوال؛ عین مین ادعا را در بسیاری از واجبات میتوان
مطرح نمود؛ به عنوان مثال میتوان گفت :اینکه تخص بخوا د در تمام عمر خود ر روز پنج
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خود ،واقف به خطرات و مجازات ای تدید میباتند ،گاه چنان تهوت و غضب بر وجود

 .1زنجانی ،كتاب نكاح ،ج ،5صص.1412-1411
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وعده نماز بخواند حرجی است 1یا اینکه تخص در تمام عمر خود بخوا د یک ماه تمام در ر
فصلی که باتد -حتی در تابستان ای گرم با آن روز ای طوالنیاش -روزه بگیرد یک واجب
حرجی است .چه بسا حرج در این واجبات تدیدتر از حرج در بسیاری از محرمات باتد؛ به
عنوان مثال اینکه تخص در تمام عمر خود زنا نکند خیلی آسانتر از این است که در تمام عمر
ً
خود ر روز پنج وعده نماز بخواند؛ مخصوصا که برای زنا نکردن بدل اختیاری وجود دارد و
جوان میتواند با ازدواج با یک زن آتش تهوت خود را خاموش کند ،چه رسد به اینکه ترایط
ازدواج با تعداد بیشتری را داتته باتد که تار مقدس این اجازه را به مردان داده که تا چهار زن را
به نحو دائم و بیش از آن را به نحو موقت برای خود برگزینند .این برخالف نماز است که یچ
ِعدل و جایگزینی ندارد و به تعبیر معروف در یچ حالی ترک نمیتود.
ً
ثانیا؛ در مثال ای ذکر تده -چه در محرمات مثل زنا و نظر به نامحرم ،و چه در واجبات
ً
مثل نماز و روزه -عرفا حرجی بر نو مردم و در نو موارد الزم نمیآید و آن درجه از سختی که
در آنهاست ،به حد حرج نمیرسد؛ چرا که عنوان حرج -چنانکه در مباحث مقدماتی مقاله
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گذتت -بر ر سختی و ضیقی صادق نیست؛ بلکه فقط به سختی ای تدید حرج گفته
َ ْ
میتود؛ چنانکه حضرت به این موضو در صحیحۀ ُبرید ِعجلی اتاره میکنند« :ل ْم َیج َعل
ِ
َ َ ْ
َّ َ َ َ َ
ِّ
َ َ ُّ
ِّ
الل ُه ت َب َارَ َو ت َعالی ِفي الدین ِم ْن ح َرج فال َح َر ُج أتد ِم َن الض ِیق» 2.در کلمات برخی از بزرگان
ِ
ٍ
قدما و مفسران نیز به این مضمون تصریح تده است .3مچنین بسیاری از ا ل لغت نیز حرج
ً
را درجۀ باالی ضیق و سختی دانستهاند ،نه مطلق ضیق 4.این مطلب نیز سابقا روتن تد که
تفسیر حرج به «الضیق» 5در برخی از کتب لغت ،با کالم آن دسته که حرج را «أضیق الضیق»
دانستهاند ،نه مطلق ضیق ،منافاتی ندارد.
بله ،ظا ر برخی روایات این است که ر ضیقی حرج است؛ مانند صحیحۀ زراره« :ما
ٰ ََ ْ ٰ
َّ َ َ
 .1و چه بسا از آیۀ تریفۀ َ و ِإن ٰها لک ِب َیرة ِإال علی الخ ِات ِع َین نیز دتوار بودن نماز استفاده تود.
 .2کلینی ،الكافي ،ج ،1ص ،191ح.4
 .3قمی ،تفسير القمي ،ج ،1ص.212
 .4از ری ،تهذيب اللغة ،ج ،4ص44؛ عسکری ،الفروق في اللغة ،ص.311
 .5ابن درید ،جمهرة اللغة ،ج ،1ص432؛ صاحب بن عباد ،المحيط في اللغة ،ج ،2ص411؛ ابن
فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج ،2ص.51
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ُ ََ ْ َ ََ ْ 1
ُ ُ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ
الض ُیق» 2و صحیحۀ أبو بصیر:
ی ِرید الله ِلیجعل علیکم ِ[في ِ
الد ِین] ِمن حرج ،و الحرج ِ
َ َّ ِّ َ
َّ ُ ُ
َ ََ ُ
ِّ
َ
َ َ َّ َّ َ
«ف ِإن الد َین ل ْی َس ِب ُمض َّی ٍق ف ِإن الل َه ع َّز َو َجل َیقولَ :و ما َج َعل عل ْیک ْم ِفي الدین ِم ْن ح َرج» 3و
َ َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً َ َ َ
ٍ َ
ِ ْ
روایت مسعدة بن زیاد« :أن الل َه ت َب َارَ َو ت َعالی کان ِإذا َب َعث ن ِبیا قال ل ُهْ :اج َت ِهد ِفي ِد ِینك َو
َّ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
َ ُ ُ ُ
َ َ ََ َ
َ ََ ُ
الح َر َج عل ْیكَ ،و ِإن الل َه ت َب َارَ َو ت َعالی أعطی ذ ِلك أ َّم ِتي ح ْیث َیقولَ :و ما َج َعل عل ْیک ْم ِفي
َ ْ
ُ ُ
َ َ ُّ
ِّ
َ
الدین ِم ْن ح َرجَ ،یقولِ :م ْن ِض ٍیق» 4.اما این روایات با صحیحۀ ُبرید ِعجلی« :فال َح َر ُج أتد
ٍ
ِ ِّ
ِم َن الض ِیق» تعارض مستقری ندارند؛ زیرا ظهور صحیحۀ برید در این معنا که به ر ضیقی
حرج گفته نشود قویتر است از ظهور این روایات در این معنا که ر ضیقی حرج باتد .این
قوت ظهور از آن روست که عرف روایات ضیق را در صدد بیان جزئیات معنای حرج
نمیبیند؛ بر خالف صحیحۀ برید که آن را در جایگاه بیان معنای دقیق حرج میبیند و لذا آن
مفسر این روایات قرار مید د.
را ِ

به عالوه -چنانکه گذتت -اگر بنا باتد مطلق ضیق ،حرج باتد تخصیص مستهجن الزم

مات مسلم تریعت ،دارای سختی و کلفت و ضیقاند؛
میآید؛ زیرا غالب واجبات و محر ِ
ً
بگذریم از اینکه برخی اساسا لسان آیۀ نفی حرج را به جهت امتنانی بودن آن ،آبی از تخصیص

حاصل آنکه با وجود جمع عرفی ،تعارضی میان روایات برقرار نمیماند .روایات مطلق
در صدد بیان این نکتهاند که حرج از سنخ ضیق است و مرتبهای از مراتب ضیق ،حرج است
ْ َ َ ُ َ َ ُّ َ
الض ِیق» در صدد بیان معنای دقیق حرج است .این مرتبه از حرج
و روایت «الحرج أتد ِمن ِ
نوعی مانطور که در واجبات وجود ندارد در محرمات نیز منتفی است .لذا تفصیل بین
ً
 .1ما بین دو کروته گرچه ظا را در کافی به عنوان جزئی از آیه آمده؛ ولی در قرآن جزئی از آیه نیست.
 .2کلینی ،الكافي ،ج ،3ص ،31ح.4
 .3طوسی ،تهذيب األحكام ،ج ،1ص ،411ح.35
 .4حمیری ،قرب اإلسناد ،ص.44
ّ
الغروية ،ص334؛ آملی ،مصباح الهدى ،ج ،11ص321؛ امام خمینی،
 .5ر .ک :اصفهانی ،الفصول
ّ
تهذيب األصول ،ج ،3ص513؛ سبحانی ،الحج في الشريعة ،ج ،1ص .99برای مباحث تفصیلیتر در
این زمینه ،ر .ک :دربندی ،خزائن األحكام ،ج ،2ص 293و آتتیانی ،الرسائل التسع ،صص.239-234

بررسی جواز تصرّف بدون اذن در زمینهای گسترده و رودهای بزرگ

دانستهاند .5اما اگر معنای حرج «أتد من الضیق» باتد بر آن مقدار سختی و مشقتی که در
ً
مات مسلم تریعت از آیۀ نفی
تکالیف است صادق نیست و طبعا خروج واجبات و محر ِ
حرج ،خروج تخصصی خوا د بود نه تخصیصی.
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واجبات حرجی و محرمات حرجی ناتمام است و مانگونه که در واجبات حرجی
ً
«الحرج» جاری است ،در محرمات نیز جاری است .آری! در واجبات و محرمات ،احیانا
مالک تکلیف (مصالح و مفاسد) چنان ا میت دارد که تار به یچ وجه راضی به فوت آن
مالک از مکلفان نیست و لذا حتی اگر آن واجب یا حرام ،برای نو مردم حرجی باتد آن را
جعل میکند –مانند تکلیف به جهاد-؛ چنانکه بزرگانی به این نکته تصریح نمودهاند 1.البته
این موارد آن قدر زیاد نیستند که تخصیص مستهجن الزم آید؛ چنانکه ادعای آبی بودن
«الحرج» از تخصیص نیز ناتمام است؛ بله اگر کسی نظریۀ ِابای از تخصیص را بپذیرد باید
به نحوی این اتکال را پاسخ د د که چرا تکالیفی مثل جهاد ،با وجود حرج نوعی و بلکه

تخصی ،مرتفع نمیتوند؟

2

 .3اختصاص «الحرج» به حرج شخصی

یکی از مباحث مهم در قاعودۀ «الحورج» کوه در صوحت و چگوونگی اسوتدالل بوه آن در

زمین ای گسترده و رود ای بزرگ تأثیر به سزایی دارد گسترۀ جریان «الحرج» بوا توجوه بوه
حرج ای نوعی و تخصی است .اثر اختالف نظر در این مقوله در مواردی که تکلیف برای
نو مکلفان ،مگر عدۀ نادری حرجی است ،آتکار میتود؛ لذا کسی کوه «الحورج» را بوه
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

حرج تخصی منحصر میداند ،تکلیف را برای آن عدۀ نادر ثابت میداند ،و فقط از کسانی
ً
که تخصا به حرج میافتند ساقط میداند .در مقابل ،کسی که «الحرج» را نافی حرج نوعی
نیز میداند ،به مجرد آنکه تکلیفی برای نو مکلفان حرجی باتد ،از موه سواقط میدانود؛
حتی از آن عدۀ نادری که با انجام تکلیف ،به حرج نمیافتند و به تعبیر دقیقتر ،وجود حرج
ً
برای نو  ،نمایانگر آن است که اساسا چنین تکلیفی جعل نشده است.
میرزای آتتیانی میفرماید :چه بسا نظریۀ «عدم اختصاص الحرج به حرج تخصی» به

مشهور نسبت داده تود3؛ ولی خود به اختصاص «الحرج» به حرج تخصی معتقد است و
سه دلیل برای اثبات آن آورده است:
ّ
الفقهية ،ج ،1صص 222-225و خوانساری ،جامع المدارك ،ج ،3ص.23
 .1مانند :بجنوردی ،القواعد
ّ
 .2البته پاسخ ایی برای دفع اتکال مذکور مطرح تده است .برای نمونه ر.ک :نراقی ،عوائد األيام ،ص.144
 .3آتتیانی ،الرسائل التسع ،ص.249
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دلیل اول :ظا ر خطاب در ادلۀ نفی عسر و حرج آن است که به تک تک مکلفان تعلق
گرفته است ،نه به مجمو من حیث المجمو .
دلیل دوم :امتنانی بودن ادلۀ نفی عسر و حرج ،تنها با معیاریت حرج تخصی سازگار
است؛ زیرا با مالک قرار گرفتن حرج نوعی ،تکلیف از تمام مکلفان ،حتی مکلفی که حرجی
ندارد ،برداتته میتود و این سبب تفویت مصلحت ملزمه از وی میتود؛ بدون آنکه چیزی
آن را جبران کرده باتد و چنین امری خالف امتنان است.

دلیل سوم :تعبیر «أحدکم» در برخی از اخبار نفی عسر و حرج ،1در معیار بودن حرج

تخصی ظهور دارد.

2

محقق حکیم از فقهایی است که استدالل به «الحرج» را در جواز تصرف در اموال غیر،
مانند زمین ای گسترده و رود ای بزرگ مردود دانسته است و سبب آن را اختصاص به حرج
تخصی بیان نموده است.

3

ممکن است اتکال تود که در برخی از آیات و روایات ،پارهای تکالیف به علت عسری و
ً
حرجی بودن نفی تدهاند که بالوجدان برای مۀ مکلفان عسر و حرج ندارد؛ بلکه صرفا برای

تکلیف ،حرج تخصی میبود ،الزمهاش این میتد که نسبت به آن عدۀ نادری که حرج
نیست ،نفی تکلیف بدون وجود علت صورت گرفته باتد؛ زیرا حرج تخصی -که طبق این
فرض علت رفع است ،-در حق این عدۀ نادر بالوجدان محقق نیست ،و حرج نوعی و غالبی -
َّ
ُ َ َ َ َ
 .1اتاره به خبر حمزة بن طیار دارد که درَ قسمتی از آن این گونه آمده است ...« :ث َّم قال أ ُبو ع ْب ِد الل ِه علیه
ْ ْ َ َ ْ َ َ ً
َ َ َ َ ََ َ
السالمَ :و کذ ِلك ِإذا نظ ْرت ِفي َج ِمیع اِلت َی ِاء ل ْم ت ِجد أحدا ِفي ِض ٍیق ( »...کلینی ،الكافي ،ج ،1ص)125
ِ
اما خبری که مشتمل بر لفظ «أحدکم» باتد یافت نشد.
 .2آتتیانی ،الرسائل التسع ،ص.251
 .3حکیم ،مستمسك العروة الوثقى ،ج ،5صص.443-442
 .4سورۀ بقره ،آیۀ.145
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نو و غالب مکلفان حرجی است؛ مانند رفع تکلیف به صوم برای مریض ا و مسافران که
ًَ
ٰ َ
علت آن در آیۀ تریفه ،ارادۀ خداوند مبنی بر نفی عسر بیان تده استَ  :و َم ْن کان َم ِریضا أ ْو
ُ ُ ْ
ٰ
ُ ْ
َ َُ
ُ
َ ٰ َ َ َّ
لی َسف ٍر ف ِعدة ِم ْن أ ٰی ٍام أخ َر ُی ِرید الل ُه ِبک ُم ال ُی ْس َر َو ال ُی ِرید ِبک ُم ال ُع ْس َر 4و مین نشان د ندۀ
ع
آن است که معیار ،حرج غالبی و نوعی است ،نه تخصی؛ چون اگر معیار و علت نفی

81

ً
نسبت به غالب مکلفان -گرچه محقق است ،اما فرضا علت نیست؛ بنابر این نفی تکلیف از
َّ
َّ
مه ،حتی آن عدۀ نادر و معلل نمودن نفی آن به حرج ،الزمهاش معلل نمودن معلول به یک
علت بی ربط است ،و چنین چیزی از ساحت تار حکیم به دور است .حال که ثابت تد
حرج نوعی ،علت نفی تکلیف در این نمونه است ،میتوان به استناد قاعدۀ «العلة ُت ِّ
عمم» در
موارد دیگری که تکلیف ،موجب عسر و حرج نوعی است نیز تکلیف را منتفی دانست.
آتتیانی پس از بیان دالیل سهگانۀ سابق ،مین تقریر را به عنوان اتکالی بر نظریۀ اختصاص
1

«الحرج» به حرج تخصی بیان میکند.
ً
این اتکال نادرست است؛ چه آنکه اوال؛ -چنانکه آتتیانی خود در دفا از باورمندان به
ُ ْ
ُ
معیاریت حرج نوعی آورده است -میتوان گفت بازگو کردن کبرای کل ِی ُ ی ِرید الل ُه ِبک ُم ال ُی ْس َر
ُ ُ ْ
ٰ
َو ال ُی ِرید ِبک ُم ال ُع ْس َر از جهت اتاره به حکمت رفع است ،نه علت؛ یعنی حکمت و سر نفی
وجوب صوم از مۀ مسافران و مریض ا آن است که برای غالبشان حرجی است ،و حال که
2

حکمت تد ،نه علت ،دیگر نمیتوان به قاعدۀ «العلة تعمم» استناد نمود.
ً
ثانیا؛ حتی اگر بپذیریم مراد از ادلۀ «الحرج» ،نفی حرج نوعی است؛ نمیتوان به
عمومشان استناد جست؛ زیرا این ادله به جهت کثرت تخصیص ،مو ون و سست گشتهاند،
تکلیف دارای حرج
لذا در حرج ای نوعی فقط در جایی میتوان به این ادله استناد کرد و
ِ

نوعی را مرفو دانست که و ن و ضعف ادله ،با عمل اصحاب به آن ادله در آن مورد ،تقویت

سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

تده باتد .این پاسخ را تیخ علی کاتف الغطا بیان کرده است3؛ اما پاسخی ناتمام است؛ چه
آنکه دلیل مو ون بودن ادلۀ «الحرج» در نظر ایشان این است که در اغلب تکالیف ترعی،
حرج نوعی وجود دارد ،حال آنکه ثبوتشان در تریعت و عدم سقوطشان از مکلفان امری
ً
مسلم است؛ لکن و ن مزبور نادرست است؛ زیرا قبال گفته تد که حرج ،درجۀ باالتری از
ضیق و سختی است و فقط تکالیف محدودی اینگونهاند که امتثالشان برای نو مکلفان ،آن
درجۀ باالی از سختی را به مراه دارد.

 .1آتتیانی ،الرسائل التسع ،صص.251-251
 .2مان ،ص.251
 .3علی کاتف الغطا ،النور الساطع في الفقه النافع ،ج ،1صص.249-244
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در نتیجه ،نمیتوان ادعا نمود حرمت تصر ِف بدون اذن در زمین ای گسترده و رود ای

بزرگ ،از مۀ مکلفان برداتته تده است ،به این ادعا که این تکلیف ،برای نو آنها حرجی
است ،بلکه تنها از ر تخصی از مکلفان که حرجی باتد برداتته میتود.
 .4اجمال دلیل «الحرج» و لزوم اقتصار به قدر متیقّن

تیخ حر معتقد است نفی حرج مجمل است و نمیتوان با آن ،تکالیف حرجی را نفی نمود؛
زیرا اگر بنا باتد تکالیف حرجی نفی توند ،باید موۀ تکوالیف رفوع تووند؛ زیورا در موۀ
ً
تکالیف حرج وجود دارد؛ لذا دقیقا معنا و حدود و ثغور دلیول «الحورج» بورای موا روتون

نیست و ناچار باید به قدر متیقن از آن اکتفا نمود و قدر متیقن از آن ،موارد «تکلیوف بموا ال
ُ
نظر ادلوۀ «الحورج»
مد
گفت
توان
می
قاطعانه
که
تکلیف
از
فرضی
تنها
یعنی
؛
است
»
طاق
ی
ِ
فرض «تکلیف بما ال ُیطاق» است 1.طبوق ایون مبنوا تنهوا
بوده و در تریعت نفی تده است ِ
تکالیفی را میتوان با «الحرج» مرفو دانست که به میوزان «تکلیوف بموا ال ُیطواق» رسویده
باتند؛ حال آنکه حرمت تصرف در امثال زمین ای گسوترده و رود وای بوزرگ و لوو دارای
ً
حرج به معنای «اتد من الضیق» نیز باتود؛ اموا قطعوا «تکلیوف بموا ال ُیطواق» محسووب
نمیگردد .بنابر این ،استدالل به «الحرج» برای رفع حرمت تصرف در اموال دیگوران ماننود
زمین ای گسترده و رود ای بزرگ ناتمام است.

درجۀ باالتری از ضیق و سختی است و فقط تعداد کمی از تکالیف اینگونهاند که امتثالشان
برای نو مکلفان ،درجۀ باالی از سختی را به مراه دارد .لذا اجمالی در واژۀ «حرج» نیست و
طبق مفهوم روتنی که دارد -یعنی معنای «أتد من الضیق» -میتوان به ضرس قاطع ادعا کرد
که به حکم وجدان در غالب قریب به اتفاق تکالیف ،حرج نوعی وجود ندارد.
بنابر این دلیلی برای اکتفا به قدر متیقن نیست و در تشخیص و تطبیق مفهوم حرج -
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در ارزیابی این دیدگاه باید گفت :ادعای مجمل بودن «الحرج» بر این مبتنی است که در
ً
مۀ تکالیف حرج باتد؛ لکن این کالم نادرست است؛ زیرا چنانکه قبال گفته تد ،حرج

المهمة في أصول ّ
ّ
األئمة ،ج ،1ص.222
 .1عاملی ،الفصول
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چنانکه محقق نراقی نیز فرموده است -1باید به عرف مراجعه کرد .بله از حیث مصداقی
ممکن است در برخی موارد تردید حاصل تود که آیا این مقدار از سختی که در فالن تکلیف
ست مصداق حرج است یا خیر؟ اما این تردید ممکن است در بسیاری از مفا یم واضح
عرفی رو د د ،چنانکه محقق تنکابنی میفرماید :گا ی واضحترین مفا یم عرفی ،از حیث
مصداق مردد میتوند ،مانند واژۀ «آب» که مفهوم بسیار واضحی دارد؛ اما در صدقش بر
گالب ایی که بو و طعم گالب را از دست دادهاند ،یا در صدقش بر سیل غلیظ تک

میتود 2،و به دنبال آن در حکم تطهیر یا وضو گرفتن با آنها نیز تردید پیش میآید.

به عالوه اگر دلیل «الحرج» مجمل میبود الزمهاش این بود که در یچ جای فقه نتوان
ً
به آن تمسک کرد و عمال «الحرج» لغو میتد؛ زیرا تا سختی تکلیف به میزان «تکلیف بما
ال ُیطاق» نرسد ،نمیتوان آن را با ادلۀ «الحرج» نفی کرد؛ چون مجمل است و باید به متیقن

آن که «تکلیف بما ال ُیطاق» است بسنده نمود ،و اگر به میزان «تکلیف بما ال ُیطاق» برسد،
ً
برای نفی آن نیازی به ادلۀ «الحرج» نیست؛ بلکه به تصریح خود تیخ حر ،عقل مستقال بر
بطالن «تکلیف بما ال ُیطاق» داللت دارد؛ 3نتیجه آنکه راه استناد به ادلۀ «الحرج» بسته
خوا د تد؛ حال آنکه سیرۀ اصحاب بر خالف این مطلب بوده ،و به گفتۀ محقق نراقی ،مۀ
اصحاب در مواضعی بسیار به «الحرج» استناد کردهاند.
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 .5تحقّق موضوع حرج در فرض اجتناب از زمینهای گسترده و رودهای بزرگ

قاعدۀ «الحرج» -به مانند دیگر قواعد -آنگاه در یک مسأله و فر فقهی جریان مییابود کوه

موضو آن یعنی حرج تحقق یافته باتود .زمین وای گسوترده و رود وای بوزرگ نیوز از ایون
ضابطه مستثنا نبوده و در صورتی که اجتناب از تصرف برای نو مردم در نو موارد ،حرجوی
باتد «الحرج» جریان مییابد و جواز تصرف را اثبات میکند .البته بنابر پذیرش این مطلب
که به تکل کبروی ،حرج نوعی رافع تکلیف باتد.
 .1نراقی ،عوائد ّ
األيام ،ص.141
 .2تنکابنی ،إيضاح الفرائد ،ج ،2ص.232
ّ
الطوسية ،صص 119و.521
 .3عاملی ،الفوائد
ّ
 .4نراقی ،عوائد األيام ،ص.144
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4

ً
ممکن است گفته تود :اساسا اجتناب از زمین ای گسترده و رود ای بزرگ برای نو مردم
در نو موارد ،حرجی در پی ندارد .تا د این مدعا ،اطالق ادلۀ حرمت تصرف در مال غیر
است که تصرف در زمین ای گسترده و رود ای بزرگ را نیز تامل است؛ در حالی که اگر
حرمت تصرف در زمین ای گسترده و رود ای بزرگ ،برای نو مردم عسر و حرج میداتت،
میباید تار آن را از ادلۀ حرمت تصرف در مال غیر خارج میساخت؛ چنانکه در روزۀ
ً
مسافر و بیمار خارج کرده است .این برخورد تار بر آن داللت دارد که اساسا اجتناب از
زمین ای گسترده و رود ای بزرگ را برای نو مکلفان حرجی ندیده است .بله در مواردی که
ً
برای تخص مکلفی حرج الزم آید قطعا تصرف جایز است؛ اما این فرض -چنانکه محقق

حکیم نیز فرموده -1از موضو بحث حاضر خارج است؛ زیرا اختالف میان موافقان و
مخالفان جریان «الحرج» در زمین ای گسترده و رود ای بزرگ ،حرج نوعی است ،نه حرج
تخصی .صاحب جوا ر این اتکال را مطرح کرده است.

2

این اتکال نادرست است؛ چه آنکه دلیل «الحرج» حاکم بر سایر ادلۀ احکام است و تنها
کافی است در موردی ،حرج احراز گردد تا دلیل حرج بر عمومات تحریم یا وجوب آن مورد
مقدم تده و وجوب یا تحریم را بردارد .در زمین ای گسترده و رود ای بزرگ نیز مفروض
کالم کسانی که به «الحرج» استدالل کردهاند وجود حرج نوعی است؛ لذا «الحرج» از نظر
جوا ر پاسخ داده است.

3

به تعبیر دیگر ،اینکه عموم ادلۀ حرمت ،تامل موارد حرجی تود خود مرکز نزا و عین
مدعاست؛ چرا که موافقان «الحرج» مدعیاند با وجود حرج نوعی در اجتناب از زمین ای
گسترده و رود ای بزرگ ،دیگر عمومی برای دلیل حرمت تصرف در مال غیر نسبت به این
موارد وجود ندارد؛ زیرا ادلهای مچون «الحرج» ،بر عمومات و اطالقات تکالیف حکومت
دارند ،وگرنه طبق بیان صاحب جوا ر ،باب تمسک به «الحرج» منسد خوا د تد و مهجا با

 .1حکیم ،مستمسك العروة الوثقى ،ج ،5صص.444-443
 .2نجفی ،جواهر الكالم ،ج ،4ص.243
 .3حکیم ،مستمسك العروة الوثقى ،ج ،5ص.443
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ایشان جریان یافته و حرمت تصرف را بر میدارد .محقق حکیم نیز با مین تقریب به صاحب
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استناد به عموم یا اطالق دلیل ،تکلیف ثابت تده و در عمل ،دلیل «الحرج» کنار گذاتته
خوا د تد؛ چنانکه برخی به این نکته اتاره کردهاند.

1

بنابر این صاحب جوا ر برای مناقشۀ صغروی در استدالل به «الحرج» باید بفرماید :به
ً
نظر ما اصال از حرمت تصرف در زمین ای گسترده و رود ای بزرگ ،در صحنۀ خارج ،به
حکم وجدان ،حرج نوعی الزم نمیآید ،و یا دستکم تک داریم و تحقق حرج را احراز
نمیکنیم؛ اما وقتی استدالل کنندگان به «الحرج» میگویند ما حرج نوعی را احراز میکنیم،
ایشان دیگر نمیتواند با عموم دلیل حرمت تصرف در مال غیر ،کالم آنها را ابطال کند؛ زیرا از
نظر اصحاب ،دلیل «الحرج» بر عمومات و اطالقات تکالیف حکومت دارد.
ً
بله اینکه آیا خارجا با اجتناب از زمین ای گسترده و رود ای بزرگ ،در مواردی از
تصرفاتی که در کلمات فقها ذکر تده است حرج نوعی الزم میآید یا خیر ،جای تأمل وجود
ً
دارد و موافقان «الحرج» باید آن را اثبات نمایند؛ مخصوصا در تصرفاتی مثل وضو از رود ای
بزرگ که ممکن است ادعا تود ترک آن حرجی نیست؛ چرا که بدل دارد و مکلف میتواند با
تیمم انجام وظیفه کند.

2

و ای بسا اجتناب از برخی تصرفات که در کلمات اصحاب تجویز تده است،
ً
ً
اساسا برای نو مردم در نو موارد ،حرجی نباتد؛ ولی اصحاب مثال به جهت سیره آن
را تجویز کرده باتند ،محقق خویی پس از ذکر این اتکال ،فرض ذیل را به عنوان نمونه
سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399

بیان می فرماید « :کسی که تازه از ت هر خارج تده و نوز فاصلۀ زیادی از تهر پیدا
نکرده است ،اگر نگام نماز به زمین ای مردم برسد ،می تواند در مان زمین ا نماز
بخواند؛ زیرا سیرۀ عملی بر ا ین است ،با اینکه برگشتن تخص به تهر و نماز خواندن
در آن حتی برای نو مردم نیز حرجی ندارد».

3

 .1حسینی زنجان ّی ،إيضاح األحوال ،الحالة العاترة ،ص.111
 .2سبزواری ،مهذب األحكام ،ج ،2ص« :413و الحرج مع ثبوت البدل للوضوء».
 .3خویی ،موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،13ص.21
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برای اثبات جواز تصرف در زمین ای گسترده و رود ای بزرگ بوه «الحورج» اسوتدالل توده

است .درستی این استدالل بسته به مؤلفه ایی است که برخی از آنها موجود بوده و مشکلی از
ناحیۀ آنها وجود ندارد ،از جمله ،جریان «الحرج» در محرمات و عدم اختصواص آن بوه رفوع
واجبات ،و نیز مجمل نبودن دلیل «الحرج» و بیوجه بودن اقتصار به قدر متیقن از آن -کوه از
ِ
صوغروی
نظر تیخ حر مان موارد «تکلیف بما ال یطاق» است ،-مچنین از جهوت احوراز
ِ
موضو «حرج نوعی» به بیانی که از صاحب جوا ر نقل گردید .در عین حال ،مؤلفه ای مؤثر
ِ
دیگری در استدالل به «الحرج» دخیل است که به نظر ،مفقود بووده و بوا فقود آنهوا اسوتدالل
ناتمام است .از جمله ،امتنانی بودن «الحرج» و عودم جریوان آن در موواردی کوه از جریوانش
خالف امتنان الزم آید ،مچنین اختصاص «الحرج» به موارد حرج تخصی و عدم جریان آن
صغروی موضو «حرج نوعی» به لحاظ صحنۀ خارج نسبت
در موارد حرج نوعی ،و نیز احراز
ِ
ِ
به بسیاری از انتفاعات و تصرفاتی که فقها دربارۀ زمین ای گسترده و رود وای بوزرگ تجوویز
نمودهاند .با توجه به ناتمام بودن این مؤلفه ا استدالل به «الحرج» برای اثبات جواز تصرف در

«الحرج» بر جواز تصر ِف بدون اذن در آن ا اقامه گردد.

منابع و مآخذ
* قرآن کریم

 .۵ابن درید ،محمد بن حسن ،جمهرة اللغة ،بیروت :دار العلم ،چ۵8۸۳ ،۵م.
 .2ابنسیده ،علیبناسماعیل ،المحكم والمحيطاألعظم ،بیروت:دارالکتبالعلمیة،چ۵۴2۵ ،۵ق.
 .۷ابن فارس ،احمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ
علمیۀ قم ،چ۵۴4۴ ،۵ق.
 .۴احسایی ،ابن ابی جمهور ،محمد بن علی ،األقطاب الفقهية على مذهب اإلمامية ،قم:
انتشارات کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی ،چ۵۴۵4 ،۵ق.
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نقلی
زمین ای گسترده و رود ای بزرگ صحیح نیست .بنابر این با توجه به اصل اولی عقلی و ِ
حرمت تصرف در اموال غیر بدون اذن و رضوا ،بایود گفوت تصور ِف بودون اذن در زمین وای
گسترده و رود ای بزرگ نیز مانند سایر اموال غیر ،حرام است ،مگر اینکه دلیل دیگوری غیور از
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 .۵۷آملی ،میرزا محمدتقی ،مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ،تهران :مؤلف ،چ۵۷۸4 ،۵ق.
 .۵۴بجنوردی ،سیدحسن بن آقا بزرگ موسوی ،القواعد الفقهية ،قم :نشر الهادی ،چ۵۴۵8 ،۵ق.
 .۵۱بغدادی ،مفید ،محمد بن محمد ،المسائل الصاغانية ،قم :کنگرۀ تیخ مفید ،چ۵۴۵۷ ،۵ق.
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البيت ،قم :مؤسسۀ دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذ ب ا ل بیت ،چ۵۴2۷ ،۵ق.
 .2۵جو ری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح ،بیروت :دار العلم للمالیین ،چ۵۴۵4 ،۵ق.
 .22حائری اصفهانی ،محمدحسین بن عبدالرحیم ،الفصول الغروية في األصول الفقهية ،قم :دار
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 .2۷حائری ،سیدمحمدمجا دطباطبایی ،كتاب المناهل ،قم :مؤسسة آل البیت ،چ[ ،۵بیتا].
 .2۴حر عاملی ،محمد بن حسن ،الفصول المهمة في أصول األئمة ،قم[ :بینا] ،چ۵۴۵۸ ،۵ق.
 ،_______ .2۱وسائل الشيعة ،قم :مؤسسة آل البیت ،چ۵۴48 ،۵ق.
 .2۲حسیني زنجانی ،احمد ،إيضاح األحوال في أحكام الحاالت الطارئة على األموال ،قم:
مؤسسة اإلمام الباقر الفقهیة۵۴۴4 ،ق.
 .2۳حکیم،سیدمحسنطباطبایی ،مستمسك العروةالوثقى ،قم:مؤسسة دارالتفسیر ،چ۵۴۵۲ ،۵ق.
 .2۸حلی ،عالمه ،حسن بن یوسف ،تذكرة الفقهاء (الحدیثة) ،قم:مؤسسة آل البیت ،چ۵۴۵۴ ،۵ق.

بررسی جواز تصرّف بدون اذن در زمینهای گسترده و رودهای بزرگ

 ،_______ .28قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام،قم:دفتر انتشارات اسالمی ،چ۵۴۵۷ ،۵ق.
 ،_______ .۷4مختلف الشيعة في أحكام الشر يعة ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ۵۴۵۷ ،2ق.
 .۷۵حلی ،فخر المحققین ،محمد بن حسن ،إيضاح الفوائد في شرح مشكالت القواعد ،قم:
مؤسسۀ اسماعیلیان ،چ۵۷۸۳ ،۵ق.
 .۷2حلی ،مقداد بن عبداهّٰلل سیوری ،نضد القواعد الفقهية على مذهب اإلمامية ،قم :کتابخانۀ
آیت الله مرعشی نجفی ،چ۵۴4۷ ،۵ق.
 .۷۷حمیری ،عبدالله بن جعفر ،قرب اإلسناد (الحدیثة) قم :مؤسسة آل البیت ،چ۵۴۵۷ ،۵ق.
 .۷۴خمینی ،امام ،سیدروحاهّٰلل موسوی ،القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد (تهذیب اِلصول)،
قم :دار الفکر  -کتابفروتی اسماعیلیان ،چ۵۷۸2 ،۵ق.
 .۷۱دربندی ،آقا بن عابد ،خزائن األحكام ،قم[ :بینا] ،چ[ ،۵بیتا].
 .۷۲روحانی،محمد ،منتقى األصول ،تقریر عبدالصاحب حکیم ،قم :دفتر آیتالله ،چ۵۴۵۷ ،۵ق.
ّ
 .۷۳سبزواری ،سیدعبداِلعلی ،مهذب األحكام ،قم :مؤسسة المنار-دفتر آیتالله ،چ۵۴۵۷ ،۴ق.
 .۷۸تبر،سیدعلیحسینی ،العملاألبقى في شرح العروة الوثقى ،نجف :مطبعة النجف ،چ۵۷۸۷ ،۵ق.
 .۷8صاحب بن عباد ،اسماعیل بن عباد ،المحيط في اللغة ،بیروت :عالم الکتاب ،چ۵۴۵۴ ،۵ق.
 .۴4طوسی ،محمدبنحسن ،المبسوط في فقه اإلمامية ،تهران :المکتبة المرتضویة،چ۵۷۸۳ ،۷ق.
 ،_______ .۴۵تهذيب األحكام ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چ۵۴4۳ ،۴ق.
 .۴2عاملی ،حر ،محمد بن حسن ،الفوائد الطوسية ،قم :المطبعة العلمیة ،چ۵۴4۷ ،۵ق.
ّ
 .۴۷عاملی ،سیدجواد بن محمد حسینی ،مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة (الحدیثة) ،قم:
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،چ۵۴۵8 ،۵ق.
 .۴۴عاملی ،تهید اول ،محمد بن مکی ،القواعد و الفوائد ،قم :کتابفروتی مفید ،چ[ ،۵بیتا].
 .۴۱کرکی،محققثانی،علی،جامعالمقاصدفيشرحالقواعد،قم:مؤسسةآلالبیت،چ۵۴۵۴ ،2ق.
 .۴۲عسکری ،حسن بن عبدالله ،الفروق في اللغة ،بیروت[ :بینا] ،چ[ ،۵بیتا].
 .۴۳فرا یدی ،خلیل بن احمد ،كتاب العين ،قم :جرت ،چ۵۴۵4 ،2ق.
 .۴۸قزوینی ،سیدعلی موسوی ،ينابيع األحكام في معرفة الحالل و الحرام ،قم :دفتر انتشارات
اسالمی ،چ۵۴2۴ ،۵ق.
 .۴8قمی ،علی بن ابرا یم ،تفسير القمي ،قم :دار الکتاب ،چ۵۴4۴ ،۷ق.
 .۱4کلینی ،ابوجعفر ،محمد بن یعقوب ،الكافي ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چ۵۴4۳ ،۴ق.
 .۱۵کوهکمری ،سیدمحمد ،كتاب البيع ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ۵۴48 ،2ق.
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 .۱2گیالنی ،میرزای قمی ،ابو القاسم بن محمدحسن ،غنائم ّ
األيام في مسائل الحالل و الحرام،
قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم ،چ۵۴۵۳ ،۵ق.
 .۱۷مامقانی ،محمدحسن بن مالعبداهّٰلل ،غاية اآلمال في شرح كتاب المكاسب ،قم :مجمع
الذخائر اإلسالمیة ،چ۵۷۵۲ ،۵ق.
 .۱۴مامقانی ،مالعبداهّٰلل بن محمدحسن ،حاشية على رسالة في المواسعة و المضايقة ،قم :مجمع
الذخائر اإلسالمیة ،چ۵۷۱4 ،۵ق.
 .۱۱نجفی ،صاحب الجوا ر ،محمدحسن ،جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،لبنان :دار
إحیاء التراث العربي ،چ[ ،۳بیتا].
 .۱۲نجفی ،کاتف الغطا،حسن ،أنوارالفقاهة (الطهارة)،نجف:مؤسسۀکاتفالغطا،چ۵۴22 ،۵ق.
 .۱۳نجفی ،کاتف الغطا ،علی ،النورالساطع في الفقهالنافع ،نجف:مطبعة اآلداب ،چ۵۷۸۵ ،۵ق.
 .۱۸نجفی ،کاتف الغطا ،محمدحسین ،الفردوس األعلى ،قم :دار أنوار الهدی ،چ۵۴2۲ ،۵ق.
 .۱8نراقی ،مولی احمد بن محمدمهدی ،عوائد األيام في بيان قواعد األحكام ،قم :انتشارات دفتر
تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم ،چ۵۴۵۳ ،۵ق.
 .۲4نراقی ،مولی محمد بن احمد ،مشارق األحكام ،قم :کنگرۀ نراقیین ،چ۵۴22 ،2ق.
 .۲۵مدانی ،آقا رضا بن محمد ادی ،مصباح الفقيه ،قم :مؤسسة الجعفریة ،چ۵۴۵۲ ،۵ق.
 .۲2یزدی،سیدمحمدکاظم ،العروة الوثقى(المحشى) ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چ۵۴۵8 ،۵ق.

سال چهارم ،شمارۀ  ،8پاییز و زمستان 1399
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