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های عملی قواعد فقهی در اسالم همواره در ارتباط با حوزه زمینه و هدف: 

زندگی انسانی قرار دارند. از این جهت، قاعده فقهی نفی عسر و حرج نیز یکی 

از قواعد مهم فقهی است که پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی ابعاد 

 اقتصادی آن بپردازد.

-تحقیق حاضر از نوع نظری، روش تحقیق نیز توصیفی ها:روشمواد و 

 برداری انجام شده است.آوری اسناد و مدارک به شیوه فیشتحلیلی و جمع

-نفی عسر و حرج در بُعد اقتصادی به دنبال آن است که هم سهل: هایافته

گیری و آسانی را در زندگی اقتصادی مسلمانان ترویج نماید و شرایط برای 

های پیشروی ت بخشی به زندگی فراهم سازد و هم اینکه موانع و چالشسهول

زندگی اقتصادی را از میان بردارد. از این جهت، بُعد اقتصادی قاعده نفی عسر 

و حرج ناظر بر برداشتن موانع اقتصادی از جمله: احتکار، اختالس، فساد، رانت 

 های اقتصادی است.و نابرابری

حاضر بر مبنای اصول اخالقی در ارائه مطالب، پژوهش  مالحظات اخالقی:

داری در بیان گردآوری علمی و اخالقی از مقاالت، کتب و اسناد و عدم جانب

 ها انجام شده است.دیدگاه

های کاربست قاعده فقهی نفی عسر و حرج تنظیم سیاست گیري:نتیجه

احتکار، کسب مبارزه با فساد است. بدین معنا افرادی که از طریق اختالس، 

مال از طریق نامشروع، دزدی، تکاثر ثروت از طریق رانت، ربا و... باعث بروز 

 شوند، مشمول مجازات قضایی گردند.دشواری در زندگی افراد می
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 مقدمه. 1

قواعد فقهی اسالم همواره ناظر به عمل و سامان 

بخشیدن به زندگی انسانی و اجتماعی هستند. از 

آنجایی که دین اسالم، دینی سیاسی و اجتماعی 

است، احکام و قواعد آن نیز ناظر بر عمل و سامان 

میان دادن به زندگی روزمره نیز هستند. در این 

رسیدگی به مسائل زندگی اقتصادی و راهکارهای 

بهبود آن بخش مهمی از قواعد فقهی در اسالم را 

دهند. اقتصاد در اسالم نه یک هدف، تشکیل می

ای برای رسیدن به سعادت دنیوی و بلکه وسیله

تواند به اخروی بشر است و در غیر این صورت نمی

ساند. بر تنهایی، انسان را به سر منزل مقصود بر

همین اساس، آنچه در زندگی اقتصادی و ارائه 

شود، راهکار برای اقتصاد اسالمی در نظر گرفته می

معطوف به سازگاری یا ناسازگاری آن با احکام و 

قواعد فقهی است. از میان قواعد فقهی، آنچه بر 

سامان بخشیدن به حل مشکالت، عدم سختگیری، 

سازی برای ینهها و همچنین زمرفع موانع و چالش

ه نشان ـوجـها توگیری از مشکالت و چالشـجل

 دهد، قاعده فقهی نفی عسر و حرج است. می

های اسالم بر رعایت دقیق با توجه به آنکه در آموزه

و صحیح احکام و دستورات دینی و حتی عمل بر 

مبنای آنان توصیه شده است، اما نحوه تنظیم و 

ای است که هرگونه گونهانجام این احکام و قواعد به 

پذیرد. به ها نمیسختی و دشواری را برای انسان

ای نیست عبارتی دیگر، احکام و قواعد دینی به گونه

که یک فرد ناتوان را ملزم به خواندن نماز به همان 

خوانند، بکند. همین صورتی که افراد عادی می

های دیگری از جمله انجام عمل رویکرد در زمینه

نجام فرایض دینی، بر عهده گرفتن جهاد، ا

مسؤولیت و تکالیف در زندگی خانوادگی و انجام 

های اجتماعی نیز وجود دارد. عمل بر مبنای فعالیت

ها و اعمال در اسالم، همانند ها، رویهاین توصیه

سایر اعمال و رفتارهایی که مسلمانان با توجه به 

دهند، قابل احکام و دستورات دینی انجام می

ذیرش است و شرایط خاص افراد هم از حیث پ

های فردی و هم از حیث نیاز به انجام آن توانایی

 عمل در زمان خاص مورد توجه است.

با عنایت به تشریح قاعده فقهی نفی عسر و حرج و 

توجه به این نکته که در دین اسالم، وضع احکام به 

ای نیست که مسلمانان را به انجام تکالیف گونه

دشوار مجبور کند، پژوهش حاضر به سخت و 

رج ـده نفی عسر و حـاقتصادی قاع بررسی ابعاد

پردازد. بنابراین در بررسی ابعاد اقتصادی قواعد می

ای درباره بایدها فقهی، رویکرد تفسیری و گسترده

و نبایدهای ناشی از یک قاعده فقهی مدنظر است 

گیرد که قاعده و این موضوع مورد بررسی قرار می

فقهی نفی عسر و حرج چه آثار و پیامدهای 

اقتصادی دارد و در صورت پرداختن به آن، 

رویکردهای نظام اسالمی در قبال وضعیت اقتصادی 

به چه صورت باید باشد. ضمن اینکه در حیطه 

قضایی نیز به راهکارهایی برای سامان دادن به 

شود ها توجه نشان داده میزندگی برابر میان انسان

رویه به صورت یک چتر فراگیر، اقتصاد  و این

های پیش روی آن را مطمح چالش اسالمی، موانع و

دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر نیز نظر قرار می

بررسی ابعاد اقتصادی قاعده نفی عسر و حرج است 

 که در فقه اسالمی مورد توجه قرار گرفته است. 
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 . مالحظات اخالقی2

اخالقی در ارائه پژوهش حاضر بر مبنای اصول 

مطالب، گردآوری علمی و اخالقی از مقاالت، کتب 

ها انجام داری در بیان دیدگاهو اسناد و عدم جانب

 شده است.

 

 ها. مواد و روش3

-برای بررسی موضوع حاضر از روش توصیفی

تحلیلی استفاده گردید که مطالب موردنظر پژوهش 

دی آوری اطالعات به شیوه اسنانیز از طریق جمع

 ای صورت گرفته است. و کتابخانه
 

 ها. یافته4

هرچند که قاعده فقهی نفی عسر و حرج معطوف 

گیری بر مسلمانان و عدم تحمیل تکالیف به سهل

و وظایف دشواری برای آنان است. اما آنچه از این 

شود، سامان بخشیدن به قاعده فقهی استنباط می

دوری  زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه و

تواند جستن از شرایط نامطلوبی است که می

صادی و اجتماعی برای افراد مشکالت و دشواری اقت

ورد. در این صورت، رفع موانع و مشکالت و پدید آ

حل برای آنکه بتواند زندگی را همچنین ارائه راه

برای افراد جامعه آسان نماید، بخش مهمی از 

است. نفی کارکرد قاعده فقهی نفی عسر و حرج 

هایی که ها و دشواریعسر و حرج به رفع نابرابری

حتی از سوی حکومت در عرصه زندگی اقتصادی 

دهد و به گیرد، توجه نشان میافراد صورت می

ر ـعدالت در جامعه اسالمی نیز بدنبال برقراری 

تر اینکه، تکالیف اقتصادی برای افراد آید. مهممی

ادیده گرفتن سایر نباید به شکلی باشد که باعث ن

ابعاد زندگی وی باشد. کار و تالش مطلوب و 

پسندیده است، اما تبدیل شدن آن به عنوان یک 

تواند از منظر قاعده فقهی نفی هدف نهایی نمی

ه ـرش باشد. ضمن اینکـل پذیـعسر و حرج قاب

توان هر گونه وظیفه و تکلیفی را برای هر نمی

بهبود وضع انسانی وضع نمود که به اقتصاد و 

اقتصادی کمک نماید. همچنین قاعده فقهی نفی 

عسر و حرج ناظر بر شرایط نابرابر و مفاسد اقتصادی 

از جمله اختالس، احتکار، دزدی، رانت جویی و 

... نیز اری، کسب مال نامشروع نظیر ربا ورانت خو

های مذمومی در باشد. زیرا وجود چنین رویهمی

تحمیل شرایط عرصه ثروت اندوزی به معنای 

دشوار بر سایر اقشار جامعه است. از این جه قاعده 

م و ـعارض با ظلـرج در تـفی عسر و حـفقهی ن

 شود.عدالتی اقتصادی معنا میبی
 

 . بحث 5

 . قاعده نفی عسر و حرج در فقه اسالمی5-1

قاعدة نفی عسر و حرج که بر مبنای آیات قرآن 

شریفه: )ما جعل کریم بنا شده است برگرفته از آیه 

(، است که از 78علیکم فی الدین من حرج( )حج/

جمله قواعد فقهی عام در احکام اسالمی است که 

های مختلف از جمله در عرصة مسائل در عرصه

اقتصادی نیز کاربرد دارد. مطالبِ مربوط به این 

حیطه مسائل اقتصادی نیز تحت تأثیر قاعده در 

 ایروانی،)دارد  شرایط خاص جامعه اسالمی کاربرد

عسر و حرج در فقه و حقوق  (. مفهوم64 ،1393

اسالمی به معنای سختی و دشواری معنا شده است. 
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با توجه به اینکه پی بردن به معانی کلمات و 

شود، اصطالحات با توجه به تضاد آنها نمایان می

بررسی مفهوم عسر و حرج نیز نیازمند توجه به 

تر باید گفت دقیق کلمات متضاد آن است. به طور

به کار رفته « یسر»در لغت نقطة مقابل « عسر»واژة 

آن نیز در  (. معنای326 ،1409)فراهیدی، است 

ای تنگنا، شدت و شناسان پیشین به معننزد اسالم

توجه  (. با235 ،1364اثیر،  است )ابندشواری آمده 

به اینکه عسر و حرج از دو اصطالح تشکیل شده 

شدن، و نیز در اصل به معنای جمع « حرج»است، 

 -همچون محل پردرخت-ضیق و تنگیِ ناشی از آن 

به مناسبت به معنی تنگنا و گناه به آمده و سپس 

(. بنابراین 51، 1404)ابن فارس، کار رفته است 

، از آن به امروزه با توجه به معنای عسر و حرج

عنوان قاعده فقهی یاد شده است که در عامل واقع 

نیز به معنای عدم سخت گرفتن و قرار نگرفتن 

 تکالیف دشوار برای افراد است. 

مستند قاعده نیز برگرفته از آیات و روایات است که 

گذارند که در واقع همگی بر این مطلب صحه می

اد در خداوند، تکالیف دشوار و سختی را برای افر

گیرد. در همین راستا، برای اثبات قاعده به نظر نمی

شود. از جمله در آیات زیر که خداوند آیات اشاره می

فرمایند: )وَجاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِه هُوَ متعال می

اجْتَباکُمْ وَما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج ( )حج 

چنان که حق جهاد  : و در راه خدا78(، آیة 22)

]در راه[ اوست جهاد کنید. اوست که شما را ]برای 

خود[ برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده 

ترین ادلة اثباتِ قاعده است، است(. این آیه از مهم

بدین معنا که خداوند بر مؤمنان سختی و دشواری 

دهد. مورد دیگری که برای توجیه قاعده قرار نمی

قابل استناد است، قاعده اتالف است عسر و حرج 

که بر مبنای آن، هرکس باعث اتالف مال دیگری 

شود، ضامن آن است. بر مبنای قاعده اتالف چنین 

و اَنفقوا فی سبیل اهلل و ال تُلقوا »بیان شده است: 

 (. 195)بقره/« بایدیکم الیِ التهلُکَه

گیری در مفاد کلی قاعده نفی عسر و حرج، سهل

م است. هم از حیث تکالیف و وظایفی که دین اسال

گیرد و هم از حیث تعامل برای مسلمانان در نظر می

گیری و ها با یکدیگر، اصل بر آسانو رفتار انسان

گیری نسبت به بندگان است. به عبارت عدم سخت

های دین اسالم، هرگونه دیگر، بر مبنای آموزه

حرجی در دین اسالم از روی دوش مسلمانان 

دشواری را برای  توان تکالیفاشته شده و نمیبرد

این رویکرد در دیدگاه عالمه افراد وضع نمود. 

طباطبایی نیز بدین صورت مطرح شده است که 

عسر و حرج، خواه حرج در اصل حکم باشد یا 

طور اتفاقی بر آن عارض گردد؛ چرا حرجی که به 

)طباطبایی، که شریعت اسالم، سهل و آسان است 

روایت نیز که برخی از  (. در چندین412 ،1392

ها در ادامه خواهد آمد، برای نفی تکالیفِ حرجی آن

استناد شده است. همچنین، در روایتی به این آیه 

بر تعمیمِ نفی حرج در آیه نسبت به عبادات و امورِ 

 (.277 ،1403)مجلسی، خیر تأکید گردیده است 

 دهندهنشاناستناد به آیه دیگری از قرآن کریم نیز 

اهمیت نفی عسر و حرج در مناسبات فردی و 

إِذا قُمْتُمْ شود: )اجتماعی است. جایی که بیان می

إِلَی الصَّالةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ 

وَامْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَإِنْ کُنْتُمْ 
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اطَّهَّرُوا وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضی ... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً جُنُباً فَ

فَتَیَمَّمُوا ... ما یُریدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ 

مْ لَعَلَّکُمْ وَلکِنْ یُریدُ لِیُطَهِّرَکُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُ

ید، (، چون به ]عزم[ نماز برخیز6)مائده/تَشْکُرُونَ ( 

هایتان را تا آرنج بشویید و سر و صورت و دست

پاهای خودتان را تا برآمدگی پیشین ]هر دو پا[ 

مسح کنید و اگر جُنُباید خود را پاک کنید ]غسل 

نمایید[ و اگر بیمار بودید،... و آبی نیافتید پس تیمّم 

خواهد بر شما تنگ بگیرد، لیکن کنید،... خدا نمی

و نعمتش را بر شما تمام خواهد شما را پاک، می

گرداند، باشد که سپاس ]او[ بدارید(؛ بر اساس این 

خواهد حکمی را که موجبِ سختی آیه، خداوند نمی

و حرج باشد، جعل و تشریع نماید، خواه اصل حکم 

حرجی باشد یا برخی از مصادیق آن به صورت 

نیز بیانگر این نفی کلی است « من»اتفاقی. حرف 

ای دیگر آیه به گونه (. این23 ،1392)طباطبایی، 

نیز به کار رفته است و بر مبنای آن استدالل شده 

است که تشریعِ تیمم به جای وضو و غسل به هنگام 

دشواری استعمال یا فقدان آب، و تسهیل در 

کیفیت تیمم، به این سبب است که خداوند در دین 

نداده و این دستورات صرفاً با هدف حرجی قرار 

 (.  21 ،1405)اردبیلی، در شده است تطهیر صا

شده  با این حال، در داللت آیه بر مقصود، اشکال

پس از « و لکن لیطهرکم...»است؛ چه اینکه عبارتِ 

دهد مقصود از حرج در اینجا نفی حرج نشان می

مطلقِ مشقت نیست، بلکه مشقت خالی از فایده و 

مصلحت مورد توجه قرار گرفته است. بدین معنا که 

خداوند متعال با وضع این قواعد و دستورات، 

تنگنایی بندگان خود را بدون دلیل به مشقت و 

نینداخته است. بلکه دلیل وضع چنین قواعدی نیز 

مکارم )ها را پاک و پاکیزه نماید ت که انسانآن اس

دیگر، نفی حرج  (. به عبارت164 ،1394شیرازی، 

به تشریع تمامیِ موارد یادشده در آیه یعنی وضو، 

شود نه به خصوصِ تیمم غسل و تیمم مربوط می

، آیه داللتی بر نفی ن(. بنابرای458 ،1365)طوسی، 

تکالیف حرجی به طور مطلق ندارد، اما با این حال، 

شواهد موجود در آیه، برداشت اول را تقویت 

 کند. می

در آیه دیگری نیز برای اثبات و تفسیر قاعده فقهی 

نفی عسر و حرج نیز چنین مطرح شده است: )وَمَنْ 

کانَ مَریضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُریدُ اللَّهُ 

( و 185) بقره/ واَل یُریدُ بِکُمُ الْعُسْر (، بِکُمُ الْیُسْرَ 

ت ]باید به شمارة آن،[ کسی که بیمار یا در سفر اس

تعدادی از روزهای دیگر ]را روزه بدارد[. خدا برای 

واری ـرای شما دشـد و بـواهـخشما آسانی می

خواهد(. ظاهر آیه شریفه آن است که جملة نمی

پس از « یرید اهلل بکم الیسر و الیرید بکم العسر»

وجوب روزه از بیماران و مسافران، علت برای نفی 

همانند  (. و159 ،1405)اردبیلی،  این حکم است

ها، برای دیگر موارد حرجی شایستة علتسایر 

-165 ،1394)مکارم شیرازی، استدالل خواهد بود 

164 .) 

یا اینکه قرآن کریم در آیه دیگری برای استناد به 

فرموده است:  اثبات قاعده نفی عسر و حرج چنین

الَّذینَ  )رَبَّنا واَل تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی

روردگارا، هیچ بار (، پ286مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا( )بقره/

گرانی بر ]دوش[ ما مگذار همچنان که بر ]دوشِ[ 

کسانی که پیش از ما بودند نهادی(. مفسران مطرح 
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در آیه شریفه به این قرآن و اسالم شناسان با مداقه 

سوره  286که در آیه « اصر»نتیجه رسیدند که واژة 

بقره بیان شده است در لغت به معنای بستن و گره 

زدن دو چیز به یکدیگر است و سپس به مناسبت 

معنا، به معانی سنگینی، ضیق، حبس و عهد همین 

-148 ،1409)فراهیدی، نیز به کار رفته است 

این بخش از آیه دو دیدگاه وجود  (. در تفسیر147

به معنای عهد و پیمان « اصر»دارد: نخست اینکه 

آمده است؛ بدین معنا که عهدی بر ما قرار نده که 

« اصر»ام آن عاجز بمانیم. دوم این که از عهدة انج

سازد و معنای سنگینی را به ذهن متبادر می

خواهند که آنان را از انجام مؤمنان از خداوند می

ای از مواقع موجبِ ، که در پارهکالیفِ سنگینت

فخر گردد، باز دارد )تخلّف از اطاعت پروردگار می

سیاق آیه و همچنین  به (. توجه122 ،1420رازی، 

، تفسیر دوم یعنی سنگینی «اصر»معنای لغوی 

(. 445 ،1392)طباطبایی، کند تأیید میتکالیف را 

مانان در نظر بنابراین انجام تکالیف دشوار برای مسل

ای از چنین خواسته گرفته نشده و مسلمانان نیز

خداوند متعال دارند. این رویکرد البته به معنای 

آسایی و شانه خالی کردن از تالش و کوشش تن

های افراد نیست، بلکه به معنای اهمیت به توانایی

و عدم تحمیل یک مسؤولیت دشوار و دست 

که آیه در مقام امتنان نیافتنی به افراد است. از آنجا 

بر امت اسالمی در مقایسه با سایر امم است، 

درخواستِ یادشده به معنای اجابت و تأییدِ آن 

عالوه، در روایات نیز برای رفع مسئولیتِ است. به 

ناشی از نسیان و خطا و تکالیف خارج از حدِّ توان 

 ،1369)کلینی، به این آیه استشهاد شده است 

این آیه نیز بیانگر تشریع نشدنِ  (. در نتیجه،463

تکالیفِ سخت و سنگین در اسالم است. در نهایت 

لَیْسَ »اینکه در آیه دیگری چنین فرموده است: 

عَلَی الضُّعَفاءِ واَل عَلَی الْمَرْضی واَل عَلَی الَّذینَ ال 

در «. یَجِدُونَ ما یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِه

آیه به خوبی مصادیق قاعده نفی عسر و حرج و این 

برداشته شدن تکلیف از روی دوش افراد ناتوان بیان 

شده است. بدین معنا که قاعده نفی عسر و حرج به 

طور مشخص، بر نفی واگذاری امور دشوار به افرادی 

است که از توانایی کافی برای انجام آن برخوردار 

ه از مردم از اساس این آیه، سه گرو نیستند. بر

اند: ضعیف آنکه به دلیل شرکت در جهاد معاف شده

گیری و ضعفِ کهولت سن، بیماری، نابینایی، زمین

جسمانی از شرکت در جهاد ناتوانن بیماران و 

تهیدستانی که هزینة سفر برای جنگ و تهیة 

تجهیزات را ندارند. موارد یادشده، مصادیقی از 

ناشی از آن به شمار نفی عسر و حرج و احکامِ قاعدة 

هر صورت، قاعده  (. به33 ،1369)کلینی، آیند می

فقهی نفی عسر و حرج همانند سایر قواعد فقهی 

دارای آثار و پیامدهای اقتصادی است که به بررسی 

 شود.ابعاد اقتصادی آن پرداخته می
 

 . ابعاد اقتصادي قاعده نفی عسر و حرج 5-2

رگونه تنگنایی اساس قاعدة نفی عسر و حرج، ه بر

ها در مسائل فردی و روابط اجتماعی در همة عرصه

شدنی است؛ برای و از جمله عرصة اقتصادی رفع

نمونه، در صورتی که پرداخت بدهی موجبِ عسر و 

شود و حرج بر بدهکار گردد، وجوبِ آن منتفی می

طلبکار نیز نباید از وی مطالبه نماید یا بر او سخت 
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ب، که خود از مصادیق قاعدة گیرد. دلیل این مطل

)وَ إِنْ  ،عسر و حرج است، تصریح قرآن کریم نفی

(، و اگر 280/کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَه( )بقره

تنگدست باشد، پس تا گشایش، ]بدهکارتان[ 

 ،1407)کلینی، مهلتی به او دهید(؛ روایات متعدد 

 (.354 ،1369)نجفی، است نظر فقهاء  (. و اتفاق9ِ

همچنین، وجوبِ مهلت دادن موجر به مستأجر در 

صورت عسر و حرجی بودن تخلیه برای مستأجر و 

معارض نبودن آن با عسر و حرجِ موجر، از دیگر 

 مصادیق قاعده است.

اما در سطوح کالن، بُعد اقتصادی قاعده نفی عسر 

و حرج به معنای رفع مشکالت اقتصادی و 

افتادن مسلمانان در رتق و  جلوگیری از به تنگنا

فتق امور روزانه است. در این زمینه نیز اصل بر رفع 

های اقتصادی و حتی مقابله با مشکالت و دشواری

افرادی است که به انحاء مختلف باعث بروز نابرابری 

 شوند. و ظلم در جامعه می

حتکار از جمله مسائلی است که خود مسئله ا

اقتصادی شده و جاد اخالل در نظام موجب ای

 با نماید. مبارزهمشکالتی را برای دولت ایجاد می

 از را جامعه که مفاسدی از یکی عنوان به احتکار

 نوسانات موجب و کندمی تهدید اقتصادی نظر

 و کاال فراوانی نظر از بازار در ایهنشدبینیپیش

 تهیه جهت هاانسان و گردد،می قیمت و آن کمبود

 در اخالل و داردوا می و حرج عسر به خود مایحتاج

 و روحی هایناراحتی و آورده بوجود اقتصادی نظام

 باعث نهایتاً  و نمایدمی عارض افراد بر شدید روانی

 دیرباز از شود،می محتکرین ناحق به شدن دارا

جنایی  سیاست و بوده اسالمی حکومت مدنظر

 اقتصادی بزه یک عنوان به احتکار پدیده با اسالم

 بر دیگر غیراقتصادی و اقتصادی هایبزه همه مانند

 از قبل که بوده آن بر سعی و پیشگیری بوده پایه

 و بازدارد فساد ارتکاب از را فاسد فرد فساد، وقوع

 که افرادی نسبت به پیشگیرانه اقدامات چنانچه

 جهت نشود واقع موثر دارند را بزه ارتکاب قصد

 تنبیه و مناسب مجازات اعمال بزهکار، با مقابله

 افراد متوجه وی ناحیه از که خطری و رفع بزهکار

 به وارده خسارات میزان جبران و است جامعه

 سیاست رأس فساد در با مبارزه نهایی حربه عنوان

گذار بر اساس دارد. در واقع قانون قرار جنایی

ی پیشگیرانه در زمینه موارد مورد هاسیاست

تبط با احتکار عنوان نموده های مراستفاده در زمینه

 برای اخالقی هایتوصیه چنانچه بنابراین است و

 یا نشود، شخص واقع موثر احتکار از جلوگیری

 جامعه باید نمایند، احتکار به اقدام که اشخاصی

 هایبزهکاری همه به واکنش مانند الزم واکنش

 اعمال انجام با که را خاطی فرد و دهد را نشان دیگر

 نظام در اخالل و جامعه به ضرر موجبات مجرمانه

 نماید کیفر کرده است فراهم را اقتصادی

 (.56 ،1393)منصورآبادی، 

تواند ناشی از قاعده بُعد اقتصادی دیگری که می

نفی عسر و حرج تلقی شود، توجه به جرایم و 

دهد و تخلفاتی است که در حوزه اقتصادی رخ می

عدالتی در جامعه به نوبه خود باعث نابرابری و بی

 دسته آن به اقتصادی جرائمشوند. به طور کلی، می

 گفته دولتی و اموال عمومی تمامیت علیه جرائم از

 اقتصادی نظام در اختالل ایجاد باعث که شودمی

 ساختن خارج با و گرددکالن می سطح در کشور
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 منجر خود، سالم و صحیح مجرای از اقتصادی امور

 کالن هایثروت تحصیل و غیرعادالنهشدن  دارا به

 به که مقاماتی یا اشخاص از قلیلی عده توسط

 با ارتباط یا سیاسی قدرت از مندیواسطه بهره

 منابع از استفادهسوء با نیز و سیاسی مقامات

 دیگر مختلف طرق و اقتصادی و و سیاسی اطالعاتی

 از نامشروع ثروت تحصیل موقعیت و امکان دارای

 غیرقانونی هایفرصت از یا دولتی یا عمومیاموال 

(. در این 23 ،1386)کوشا، باشد می آمیزتبعیض و

با درک این  صورت، قاعده فقهی نفی عسر و حرج

شوند، ها و شرایطی که باعث بروز آن مینابرابری

مانع از تکاثر ثروت و نابرابری میان افراد جامعه 

حرج استنباط شوند. کاربردی که از نفی عسر و می

شود، شناسایی این جرایم، درک شرایط فساد و می

بیان مصادیق آن برای نهادهای قضایی است که 

بتواند تحصیل مال از طرق نامشروع و همچنین 

 های نابرابر میان افراد را از بین ببرد. زمینه

در اینجا، نفی عسر و حرج با رسیدگی به جرایم و 

برابر برای افراد نمود تخلفات و فراهم نمودن شرایط 

جرایم اقتصادی در اصطالح عبارتند کند. پیدا می

یابند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می

شوند یا در عمل موجب یا به این قصد انجام می

ساکی، ) شونداختالل در نظام اقتصادی کشور می

اقتصادی جرمی نیست که  جرم (.25 ،1389

که جرمی است که اشد، بلویژگی اقتصادی داشته ب

بدین معنا اقتصادی داشته باشد. آثار و تبعات سوء

که عدم مقابله با چنین جرایمی و همچنین آثار 

اجتماعی ناسالمی که ناشی از این شرایط است، بر 

زندگی فردی و اجتماعی اثر گذاشته و باعث بروز 

گردد. از انجایی دشواری و نامالیمات در زندگی می

گیری و نفی عسر و حرج بر سهل و آسانکه قاعده 

ها بنا شده است، تخلفات و جرایم را رفع دشواری

 دهد. مورد توجه خاص قرار می

بدیلی را ایفا اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی

کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، می

را نادیده  توان آناساسی بوده و به هیچ عنوان نمی

گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی 

های در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخالل در حوزه

بلکه دین و معاد انسان را نیز  ،شوددیگر زندگی می

 ،1382)ایمانی،  دهدتأثیر خود قرار میتحت 

(. به همین دلیل و با توجه به اینکه، اقتصاد، 151

ای رسیدن به دسترس بشر بر یکی از وسایل در

شود، رفع موانع سعادت و خوشبختی محسوب می

های پیشروی شکوفایی اقتصادی از اهمیت و چالش

 خاصی برخوردار است. 

عوامل متعدد دیگری نیز وجود دارند که باعث بروز 

گردند. از جمله دشواری و تنگنا برای مسلمانان می

ها، فساد اقتصادی در ابعاد این موانع و دشواری

لف آن از جمله رانت، احتکار، اختالس، دزدی، مخت

... است. اموال، کسب مال از طرق نامشروع وغارت 

به طور مثال، فساد در حیطه اقتصاد به معنای آن 

ها فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتاست که 

گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را 

ی نامشروع دهد که برای مرفهان، ابزارهاافزایش می

کند. حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می

نماید که در ادی شرایطی را فراهم میفساد اقتص

 یابندسایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می

بنابراین ممانعت از نابرابری  (.26 ،1387)النگست، 
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سازی اقتصاد و عوامل فسادزا عامل مهمی در سالم

دارد. در این صورت، اقتصاد سالم، اقتصادی است 

که زندگی افراد را در تنگنا قرار نداده و شرایط 

مساعدی برای زیست اخالقی مطلوب برای آنان 

 فراهم آورد. 

خواری و یکی از ابعاد مشخص فساد اقتصادی، رانت

یی در اقتصاد است که خود از جمله جورانت

نگنایی در جامعه اسالمی به مصادیق دشواری و ت

 از ناشی درآمد رود. توضیح اینکه، رانتشمار می

آنکه  بدون است نهادی حق یک مالکیت یا اشتغال

 تولید به کمکی درآمد این دریافت برای مالک

حق  این کسب که معنا این به باشد کرده اجتماعی

 ندارد. باید اجتماعی تولید ظرفیت بر تأثیری نهادی

عرصه  از خارج درآمدی رانت که نمود اذعان

 لحاظ به که است اقتصادی مولد هایفعالیت

و  دارد را دیگر هایحوزه به سرایت امکان مفهومی

 دست برای جستجو از است عبارت نیز جویی رانت

(. 139 ،1382)قاسمی، مازاد  درآمد این به یافتن

اقتصادی،  رانت نیز همانند سایر مصادیق فساد

مانعی برای تحقق عدالت در جامعه اسالمی است. 

توان برای آن در نظر گرفت تعبیر دیگری که می

این است که رانت، باعث نابرابری، ظلم و ستم در 

حق سایر افراد جامعه شده و از جمله مصادیق عسر 

و حرج است که زندگی انسانی را با دشواری روبرو 

خواری آثار مخرب رانتسازد. در هر صورت، می

های ناروا در پی دارد و موجب اقتصادی و تبعیض

شود. بین مردم فاصله بدبینی می اتالف وقت و

های سیاسی را تشدید اندازد و مشکالت و تنشمی

یکی از عوامل رکود اقتصادی وجود این د. کنمی

ارج  هاست که انگیزه کارآفرینی، تولید واقعی ورانت

برد؛ و قیت در جامعه را از بین میگذاشتن به خال

این که از این قافله  حتی افراد با استعداد نیز برای

عقب نمانند، استعدادهایشان را به جای کمک به 

دهند. در نتیجه با رانت قرار می تولید در خدمت

 د.شوگذشت زمان، رانت به نوعی فرهنگ تبدیل می
 

 گیري. نتیجه6

و حرج در عرصه کاربست قاعده فقهی نفی عسر 

اقتصاد نیازمند رجوع به فقه اقتصادی است. بدین 

معنا که نفی عسر و حرج باعث گرایش به سمت 

گیری در حل مسائل و مشکالت اقتصادی و آسان

برداشتن موانع در زندگی فردی و اجتماعی قابل 

بیان است. از این جهت برداشتن موانع در زمینه 

عواملی که عدالت معامالت اقتصادی، مبارزه با 

سازند و همچنین عدم دار میاقتصادی را خدشه

شفافیت در تعهدات اقتصادی افرادی که به انحاء 

شوند، بخش مختلف وارد معامله اقتصادی می

مهمی از کاربست قاعده فقهی نفی عسر و حرج 

است. قاچاق کاال و ارز، اختالس، دزدی، رانت و 

هایی برای رشوه خواری نیز به طور مشخص چالش

تر شدن زندگی اقتصادی افراد و عاملی برای سخت

گردد. ضمن اینکه زندگی برای سایر افراد جامعه می

دسترسی اقلیت جامعه به منابع رانتی و مزایای 

اقتصادی باعث ایجاد نابرابری در جامعه شده که 

خود مصداق سختی در زندگی واقعی و همچنین 

شوند. به جامعه میدشواری فکری برای سایر افراد 

طور مصداقی باید بیان کرد که هنگامی که افراد 

جامعه حتی برای رسیدن به مزایای اقتصادی از 
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توان و شرایط برابری برخوردار نباشند، سختی و 

شوند دشواری را احساس کرده و با آن مواجه می

که این به معنای همان چیزی است که قاعده نفی 

پذیرد. قاعده ادی نمیعسر و حرج در عرصه اقتص

نفی عسر و حرج جنبه ایجابی نیز دارد. بدین معنا 

که تالش حکومت و نظام سیاسی برای فراهم کردن 

شرایط برابر، عادالنه و تأمین رفاه افراد جامعه بخش 

مهمی از راهکارهایی است که به برداشتن تنگاها 

انجامد. هنگامی که رفاه در ابعاد مختلف می

یت فردی و اجتماعی، بیمه ن، امنآموزشی، مسک

در جامعه اسالمی وجود داشته باشد،  ...درمان و

ها و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی نیز به دشواری

توجه به اینکه موضوعات رسد. با می حداقل

اقتصادی ارتباط وثیقی با موضوعات اجتماعی 

تواند دارند، وجود رفاه در جامعه تا حدود زیادی می

ها و جرایم اجتماعی گردد که ش آسیبباعث کاه

ها از زندگی خود به معنای برداشته شدن سختی

مندی از شغل مناسب و درآمد افراد است. بهره

کافی نیز بخش مهم دیگری از کاربست ایجابی 

تواند موانع و قاعده نفی عسر و حرج است که می

دشواری را از زندگی برداشته و باعث آسان شدن 

افراد گردد. بر همین اساس است که زندگی برای 

بر مبنای قاعده فقهی نفی عسر و حرج، اعمال 

-مذمومی مانند اختالس، احتکار، کسب مال از راه

هرگز مورد پذیرش  ...های نامشروع نظیر ربا و

ای خاص به نیست. زیرا تکاثر ثروت در نزد عده

معنای تحمیل شرایط دشوار بر سایر اقشار جامعه 

. این وضعیت دشوار اقتصادی در اسالمی است

تواند آثار و پیامدهای سوءاجتماعی نیز نهایت می

در پی داشته باشد و حتی رفتارهای فردی 

دهد و به تباهی مسلمانان را تحت تأثیر قرار می

 کشاند. می
 

 . تقدیر و تشكر 7

از تمامی کسانی که به انحاء مختلف در نگارش 

 کنم.تشکر میاند، مقاله حاضر تالش کرده

 

 . سهم نویسندگان8

نویسندگان مقاله به صورت برابر و مشترک مقاله را 

 اند. به رشته تحریر درآورده

 

 . تضاد منافع 9

 در این مقاله تضاد منافعی وجود ندارد. 
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Background and Aim: The rules of jurisprudence in Islam are always 

related to the practical areas of human life. Therefore, the 

jurisprudential rule of negation of hardship is one of the important 

jurisprudential rules that the present study seeks to examine its 

economic dimensions. 

Materials and Methods: The present research is of theoretical type, 

the research method is descriptive-analytical and the collection of 

documents has been done by filing method. 

Ethical considerations: The present study is based on ethical 

principles in presenting materials, scientific and ethical collection of 

articles, books and documents and non-bias in expressing views. 

Results: The negation of hardship in the economic dimension seeks to 

promote both ease and convenience in the economic life of Muslims 

and to provide conditions for the facilitation of life, as well as the 

obstacles and challenges to the advancement of economic life. 

Eliminate. Therefore, the economic dimension is the rule of negation 

of the difficulty of removing economic barriers such as: hoarding, 

embezzlement, corruption, rent and economic inequality. 

Conclusion: The application of the jurisprudential rule is the negation 

of the difficulty of regulating anti-corruption policies. In this sense, 

people who cause difficulties in people's lives through embezzlement, 

hoarding, illegal acquisition of property, theft, proliferation of wealth 

through rent, usury, etc., will be subject to judicial punishmen. 
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