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سردبیر محترم؛
در قانون الحاق یک تبصره ب��ه ماده )1130( قانون مدنی مصوب 
)1380(، در قالب یک تبصره مقرر ش��ده اس��ت: »عسر و حرج موضوع 
ای��ن ماده عبارت اس��ت از به وجود آمدن وضعیتی ک��ه  ادامه زندگی را 
برای زوجه با مش��ّقت همراه س��اخته و تحمل آن مشکل باشد.« در این 
مقرره، حرج با دو مؤلفه ی مختلف ش��ناخته می شود: الف( حرج به قرار 
گرفتن در وضعیتی گفته می شود که همراه با مشقت، سختی و دشواری 
است؛ ب( تحمل این مشقت و دشواری برای شخصی که دچار آن شده، 
مش��کل و اذیت کننده است. این در حالی است که مقنن در ماده )56( 
قان��ون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مص��وب 1400 که ناظر بر 
ممنوعیت س��قط جنین و نیز موارد اس��تثنایی جواز آن اس��ت، حرج را 
اینگونه تعریف کرده است: »مشقت شدید غیرقابل تحمل«. این تعریف 
از حرج با آنچه که در ماده )1130( و در خصوص طالق گفته شد کاماًل 
متفاوت اس��ت؛ زیرا در اینجا اوالً: حرج، دشواری و مشقت ِصرف نیست، 
بلکه مقنن با وصف »شدید« حرج را منحصر در مشقت هایی دانسته که 
ش��دید باشند. ثانیاً: در این تعریف، حرج غیرقابل تحمل دانسته شده نه 
اینکه تحمل آن مش��کل باشد. این اختالف مبنا از آن جهت قابل توجه 
اس��ت که منطقاً نباید یک اصطالح فقهی در گستره قوانین در دو معنا 
و مفهوم مختلف اس��تعمال ش��ود زیرا چنین امری یکپارچگی قوانین را 
مخدوش خواهد کرد. اما به راس��تی تعریف دقیق حرج چیس��ت و کدام 
یک از تعاریف فوق می توانند مورد پذیرش قرار گیرند؟ به نظر می رس��د 
هر دو تعریف فوق دچار اش��کال اساسی است. برای تبیین بهتر این امر 

توجه به نکات زیر ضروری است: 

1. در منابع فقهی مصادیقی از امور حرجی برش��مرده شده که از حیث 
تحمی��ل مش��قت بر مکلف، در یک س��طح نیس��تند ]1-3[ و از همین 
تفاوت ه��ا می توان دریافت تحقق حرج در هر مورد و حکم بس��تگی به 

اهمیت تکلیف موجب حرج و جایگاه آن در نظام شریعت دارد.
2. در فرایند معرفی حرجی بودن یک رفتار، بایس��تی از یک پروس��ه ی 
نسبت س��نجی بهره برد؛ بدین ش��کل که در طی س��نجش عقلی میان 
صعوبت و سختی رخ داده و نیز اهمیت و ضرورت تکلیف الهی، رضایت 
یا عدم رضایت ش��ارع مبنی بر نفی تکلیِف مد نظر را نتیجه گرفت. این 
قضاوت گاه ممکن اس��ت منجر به عدم نفی تکلیف ش��ود، و گاه منجر 
به نفی تمام تکلیف و حتی چه بس��ا در مواردی موجب نفی بخش��ی از 
تکلیف ش��ود. به عنوان نمونه، در عین حال که حرج به هیچ وجه مجوز 
جنایتی چون قتل به حس��اب نمی آید، در صورت مشقت زا بودن غسل، 
با عنایت به بدیل داش��تن آن در ش��ریعت، منتفی محس��وب می شود، 
در حال��ی که در صورت حرجی بودن برخ��ی افعال نماز و یا حتی همه 
افعال آن، التزام به میزان اندک و مقدوری از آن واجب می باش��د. البته 
ضمن طی فرایند نسبت سنجی، بایستی مفسده ی ترک تکلیف الزامی با 
فروافتادن در حرج س��نجیده شود. متکی به این سنجش است که حرج 
هی��چ گاه نمی تواند ناف��ی حکم الزامی پرهیز از برخ��ی محرمات عظیم 

همچون قتل یا زنای با ذات بعل گردد. 
3. مقنن با توجه به حساس��یت س��قط جنین، در تعریف حرِج منجر به 
تجویز سقط، اندکی سختگیرانه تر از بحث طالق اقدام کرده است. با این 
وجود، بحث جواز طالق توس��ط محکمه هم که بالمآل به مسئله نسل و 
نوامیس می انجامد از حساس��یت کمتری نسبت به آن برخوردار نیست. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jf
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               1 / 2

http://sjfm.ir/article-1-1347-en.html


120
| دوره 28، شماره 2، تابستان 1401 | مـجـلـــهپــزشکی قانـونـی ایـران

ل��ذا در مجم��وع نمی توان تفاوت فاحش تعریف ارائه ش��ده از حرج 
توس��ط مقنن را منطقی دانس��ت. فارغ از این نکت��ه، باز هم تعریف 
ارائه ش��ده از حرج در دو مقرره مذکور مبتالی به اش��کال اس��ت؛ 
زیرا اوالً: بدون تردید، ِصرف مش��قتی که تحملش مش��کل باشد را 
نمی تواند حرج دانس��ت بلکه باید این حرج دس��تکم دارای میزانی 
از ش��دت باش��د که بتوان رفع تکلیف را به واسطه آن توجیه نمود. 
ثانیاً: حرج مش��قت شدید غیرقابل تحمل نیست؛ زیرا رفع امری که 
تحمل ناپذیر است، امتنان محسوب نمی شود و با مساق امتنانی آیه 
نفی حرج، ناسازگار است؛ مضافاً اینکه امری که غیرقابل تحمل بوده 
و اساس��اً مقدور نیست، برداشته شدنش معنا ندارد. لذا فقها تصریح 
کرده اند حرج مش��قتی است که عادتاً کس��ی متحمل آن نمی شود 
]4، 5[.  ظاه��راً مقن��ن در ماده )56( ق.ح عب��ارت فقها که حرج را 
به »مش��قة ال تتحمل عادًة« تعری��ف کرده اند را با قرائتی خاص و با 
حذف قید »عادًة« در این مقرره بازتاب داده است. زیرا این عبارت را 
در بدو امر می توان به دو شکل معنا کرد: نخست اینکه حرج مشقتی 
است اغلب مردمان آن را تحمل نمی کنند و معنای دوم اینکه حرج 
مشقتی است که اغلب مردم به تحمل آن گردن نمی نهند و در واقع 
اغلب مردمان متحمل ش��دن چنین سختی را پذیرا نیستند. به نظر 

ما، معنای دوم، دربردارنده تعریف دقیق حرج است. 
4. با عنایت به این نکات، مس��أله مهمی که باقی می ماند این اس��ت 

که مقنن چگونه یک تعریف جامع و یکس��ان از حرج ارائه دهد که 
مش��کالت فوق را نداش��ته باش��د و از حیث فقهی قابل دفاع باشد. 
پیشنهاد ما این است که با توجه به سّیال و حتی نسبی بودن تعریف 
حرج، مقنن از ارائه تعریف آن خودداری ورزد بلکه به جای تعریف، 
توصیف مش��خصات و مؤلفه های آن را در دس��تور کار قرار دهد و با 
ارائه شاخصه های مختلف تحقق حرج با توجه به موضوعی که حرج 
در آن منشأ اثر دانسته شده، تصویری از این اصطالح شرعی و فقهی 

به دست دهد.

تأییدیه اخالقی: موردی گزارش نشده است.
تضاد منافع: نویسنده مقاله هیچگونه تضاد منافعی اعالم نکرده است.

حمایت مالی: موردی گزارش نشده است.
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