ال ضرر به مثابه نظريه در ساختار
نظام فقهي و حقوقي
محمود حکمتنيا ∗
چكيده

الضرر يکي از قواعد مهم حاکم بر نظام حقوق خانواده در اسالم است .دربارهي روايات
الضرر و چگونگي استفاده از آن در استنباط احکام شرعي در نظام حقوقي اسالم به طور کلي
و در نظام حقوق خانواده به طور خاص ديدگاههاي گوناگوني توسط فقيهان ابراز شده است .با
وجود اهميت مباحث انجام شده دربارهي اين روايات در اين نوشتار تالش ميشود مجموعهي
اين مباحث در قالب نظريهي نهي و نفي ضرر بازخواني مجدد شود .هرچند مباحث مربوط به
سند اين روايات و امور پيراموني آن نيز مهم است ،اما به دليل نبود اختالف در اصل اعتبار اين
ادله از اين گونه مباحث صرفنظر شده است .همچنين براي ساماندهي نظريه به جاي ورود به
متن روايات و مدلولشناسي آنها ،ابتدا حوزههاي نظريه و سطوح نظام حقوقي اسالم شناسايي
شده و با نگاه نظاممند جايگاه نفي و نهي از ضرر در آنها بررسي شده است.

کليد واژه

ي الضرر ،قاعده
حقوق خانواده ،نظام حقوق خانواده ،نظام حقوقي اسالم ،الضرر ،نظريه 
الضرر ،حکم تشريعي ،رفتار مکلف ،رفتار دولت.

∗ -دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي
تاريخ دريافت 90/2/18 :تاريخ تصويب نهايي90/3/18 :
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مقدمه
نظام حقوق خانواده از جمله خردهنظامهاي نظام حقوق اسالم است که با دارا
بودن قواعد اختصاصي به لحاظ ذات خود مباني ،منابع و اصول مشترکي نيز با
اين نظام دارد  .احکام و قواعد حقوقي تنظيمکنندهي مستقيم يا غير مستقيم روابط
اشخاص است .روابط موجود در نظام حقوق خانواده به تناسب نقشهاي خانوادگي
به روابط ميان زن و شوهر ،روابط ميان والدين و اوالد ،روابط اوالد با يکديگر و در
مجموع روابط خانواده و اعضاي آن با دولت تقسيم ميشود .بيشتر اين روابط از سوي
شارع به صورت حکم مقرر شده و در مواردي نيز ارادهي افراد در تعيين ضوابط
رفتاري مؤثر است.
شناخت و تحليل و تعيين ضوابط رفتار اعضاي خانواده مستلزم شناخت مباني،
ادله و حکمتهاي احکام است .در اين ميان يکي از مهمترين امور مؤثر در تعيين
چارچوب نظام حقوق خانواده الضرر است .تحليل الضرر در ساختار حقوق
خانواده با همهي ابعاد آن نيازمند بازپژوهي دربارهي ابعاد مختلف آن است .پيرامون
روايات الضرر ديدگاههاي بسياري متنوعي مطرح شده است .برخي آنها را مجمل و
استنادناپذير ميدانند؛  برخي هم به فهم مشترک فقيهان اعتماد کرده و به اندازهي عمل
مشهور ،عمل به روايات الضرر را جايز دانسته و زايد بر آن را مجاز نميدانند (صدر

 .)471 :1417در نتيجه جايگاه روايات الضرر در تحول و پيشرفت نظام حقوقي متوقف
خواهد بود .برخي آن را به اندازهي يک حکم شرعي مبتني بر ممنوعيت اضرار تنزل
داده و آن را حکم تکليفي دانستهاند .برخي ديگر آن را به عنوان يک قاعدهي فقهي
دانسته و کساني آن را در حد اصول کلي شريعت و حتي از جملهيمهمترين اصول
دانستهاند (سيوطي.)672 :
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ضرر و نهي از اضرار هرچند ذيل روايات الضرر و الضرار و به مناسبت موضوعات
مختلف فقهي در ابواب متعددي به صورت پراکنده مطرح شده است ،اما به دليل
گستردگي و انسجام ميتوان آنها را به عنوان يک نظريه در ساختار نظام حقوق
اسالمي مطرح کرد ،زيرا گرچه فقيهان در صدد اثبات قاعدهي فقهي بودهاند ،اما براي
تحليل مفاد قاعده و پاسخ به شبهات پيرامون آن ناگزير شدهاند ابعاد مهمي از نظام
حقوقي را کاويده و جايگاه ضرر و اضرار را در آن مشخص کنند.
همچنين الضرر هم در نظام حقوقي اسالم و هم در روايات بيش از يک قاعدهي
فقهي مطرح بوده است .از سوي ديگر از الضرر قرائتهاي گوناگوني شده است .از
اين رو فقيهاني که تالش کردهاند مفاد آن را به صورت يک قاعدهي فقهي يا قرائتي
خاص تنزل دهند ناچار شدهاند روايات مهمي چون روايت اثباتکنندهي شفعه را
توجيه يا بيارتباطي حق شفعه با الضرر را جستوجو کنند (سيستاني   .)30 :1414

گذشته از ابعاد نظريه ،فقيهان به مناسبت تنقيح روايات الضرر و الضرار به لحاظ
سند و مفاد ناگزير بسياري از امور ديگر را نيز بررسي کردهاند .اموري از قبيل چگونگي
نقل معصوم از معصوم ديگر ،نقل غير معصوم از معصوم ،شئون پيامبر ،چگونگي ضبط
احاديث ،تفاوت متون روايي و چگونگي شيوهي حل اختالف (همان 35 ،34 ،31 :و ،)64

چگونگي استخراج حکم کلي از احکام قضايي ،تطبيق مفهوم بر مصداق ،حکمت و
علت حکم (نجفيخوانساري  :1418ج ،3ص )370و حتي شناخت موقعيت تاريخي برخي
از متون روايي مانند کتاب دعائم االسالم (سيستاني  :1414ص.)64

شيوهي مطالعهي اين قاعده نيز مبتني بر مبناي نظام حقوقي اسالم به اين نحو بوده
است که فقيهان با شمارش ادله و روايات و احراز سند به بررسي مفردات و هيئت
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ترکيبي مذکور در روايات پرداخته و مفاد به دست آمده را با رواياتي که در آنها تطبيق
وجود داشته هماهنگ ساختهاند .همچنين در بررسي مفادي ،لوازم هر احتمال را نيز
مالحظه و با توجه به آن مطلب را بررسي کردهاند .به ديگر سخن ،شيوهي آنها در
اين بررسي تفصيلي بيشتر متن محور و از طريق بررسي متون و نصوص بوده است.
روش ديگر طرح ضرر به عنوان يک نظريه است .به اين صورت که پرسشهاي
اصلي مربوط به ضرر را در چارچوب نظام حقوقي و فقهي مطرح و با دستيابي به
احکام هر يک صورت انسجام يافته و هماهنگي از قضايا تحصيل کرد.
مطلب مد نظر در اين مقاله پرداختن به الضرر به مثابه يک نظريه در نظام حقوقي
و فقهي اسالم است؛ لذا به مباحث مطرح در حاشيهي تحليل قاعده پرداخته نخواهد
شد .همچنين در مقاله تالش ميشود به جاي دستيابي به يک تحليل معين از حديث
الضرر به مسائل پيرامون آن توجه شده و بر پاسخهاي آنها تأکيد شود .به عبارت ديگر
در اين مقاله تأکيد بر مسائل نظام حقوقي است که براي اثبات نظريه ضروري است.
براي طرح الضرر به عنوان يک نظريه بايد دانست نظريه در صورتي محقق
ميشود که مجموعه قضاياي مرتبط و منسجم به اثبات رسد و اموري که ممکن است
آنها را نقض کند نيز دفع گرديده يا با ارزيابي مجدد قضاياي پايه ،به اصالح مجدد
آنها پرداخته شود .در ادامه به مسائل مختلفي که دربارهي الضرر به عنوان نظريه مطرح
است ،پرداخته ميشود.
قضاياي مطرح پيرامون الضرر را به سه دسته ميتوان تقسيم کرد:
الف ـ قاعدهي الضرر قاعدهاي در حيطهي دستگاه قانونگذاري است و چارچوب
تشريعي را مشخص ميکند و از آنجا که عمدهي احکام و قواعد حاکم بر خانواده به
صورت تشريع خاص است ،قاعدهي الضرر در آن کاربرد دارد؛
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از همين رو اين قاعده در روابط اعضاي خانواده (رابطهي زن و شوهر و رابطهي
والدين و اوالد) به کار ميرود؛
جـ الضرر قاعدهاي در دستگاه حکومت بوده و چارچوب رفتاري دولت را معين
ميکند .از آنجا که افعال دولت در حوزهي خانواده نيز جايگاه مهمي دارد ،اين قاعده
ميتواند يکي از عوامل نقش دهنده به چارچوب رفتار دولت در خانواده را تعيين کند.
عالوه بر اين سه امر الزم است ارکان و خصوصيات الضرر بررسي شده و آثار و
ضمانت اجراهاي قاعده در ساختار نظام حقوقي اسالم مطالعه شود.
اين مقاله بر آن است که ساختاري مبتني بر نظريه قلمداد کردن الضرر ارائه دهد؛
لذا در اين نوشتار اثبات هر يک از گزارهها و ذکر دقيق ادله و مستندات مد نظر نيست.
هرچند مناسب بود در بررسي اين نظريه موضوعات مربوط به نظام حقوق خانواده
بيشتر بررسي شود ولي از آنجا که اين مقاله بيشتر در صدد ارائهي چارچوب کلي
براي نظريه است از ورود به موضوعات اختالفي پرهيز شده است.
گفتني است در اين مجال به مباحث سندي و متون معتبر و ميزان اعتبار آنها
پرداخته نخواهد شد ،اما بايد اذعان داشت که شناخت متون و ميزان الفاظ معتبر و
صادر شده از پيامبر (ص) و ديگر معصومان (ع) در ترسيم بنيانها و ميزان شمول
نظريه مؤثر است که بايد در جاي خود بررسي شود  .
 )1جايگاه الضرر در دستگاه قانونگذاري
قوانين و مقررات نظام فقهي و حقوقي اسالم به صورت کلي وضع گرديده است.
قانونگذار نيز با مالحظهي مصالحي و بدون در نظر گرفتن نفع شخصي به وضع
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ب ـ الضرر يک حکم تشريعي مربوط به رفتار اشخاص در روابط اجتماعي است.
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قوانين در قالب قضاياي کلي پرداخته است .اصوليين باب واسعي را به تحليل مراحل
حکم و قضاياي شرعي اختصاص داده و احکام شرعي و ماهيت آنها را بررسي
کردهاند (سيد عدنان 50 :1414؛ حکيم  :1416ج ،3ص .)81اکنون سخن اين است آيا شارع
در وضع قوانين نظام فقهي به نفي ضرر توجه کرده به اين معنا که احکام تشريعي خود
را مبتني بر نبود ضرر طراحي کرده باشد.
موقعيت نفي ضرر در اين مرحله به صورتهاي گوناگون تحليل ميشود .نخست
اينکه نفي ضرر را به عنوان حکمت احکام در نظر گرفته باشد و ديگر اينکه نفي ضرر
ضابطهي تحديد احکام بوده و سوم اينکه نفي ضرر راهي براي توسعهي احکام قلمداد
شود .در ادامه اين موارد بررسي خواهد شد.
 )1-1موقعيت نفي ضرر نسبت به احکام منصوص
اين مسئله دو بعد مهم دارد؛ يکي مربوط به شناخت شريعت است که جايگاه
نظريهي الضرر را در آن مشخص خواهد کرد و ديگري ارتباط اين امر با بحث
استنباط فقهي از روايات الضرر است.
دربارهي مطلب اول برخي از روايات حاکي است که شارع با توجه به نفي ضرر و
به تعبير ديگر براي پيشگيري از ضرر احکامي را مقرر کرده است .نهاد شفعه در برخي
روايات به صراحت به الضرر مستند شده است (طوسي  :1365ج ،7ص .)164هرچند
برخي فقيهان وحدت روايت در شفعه و الضرر را با ترديد مواجه ساختهاند ،اما خود
به اين امر اذعان داشتهاند که با پذيرش وحدت روايت چارهاي جز اين نيست که
گفتهشود شارع براي سد راه هر گونه ضرري ،شفعه را براي شريک وضع کرده است
(نجفيخوانساري  :1418ج ،3ص.)370

اين امر به لحاظ اثباتي مشکلي ندارد .نقض قاعده در مرحلهي تشريع مهم است
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حقوقي مقررات و نهادهايي وجود دارد که در بادي امر ضرري محسوب ميشود مانند
نهاد جهاد ،خمس ،زکات ،کفارات و مانند اينها .از آنجا که اين نهادها همه موجب از
دست دادن جان و مال است در اين نگاه نهادها و احکام آنها ضرري است .از سوي
ديگر اگر شارع با ابراز الضرر و الضرار در صدد نفي احکام ضرري باشد چگونه مفاد
قاعده را رعايت نکرده است .به نظر آنها اگر قاعدهاي اينچنين باشد بايد به تخصيص
قائل شد حال آنکه اگر دليلي کثرت تخصيص داشته باشد عموميت آن استنادناپذير
بوده و بايد آن را مجمل پنداشت .زيرا از يک سو بيان قاعده و تخصيص زدن فراوان
حکيمانه نيست و از سوي ديگر نميتوان صدور سخن را از شارع حکيم غير حکيمانه
دانست .بنابراين سخن بيان شده در اين قالب مجمل و مبهم است و نمي توان آن را  
به عنوان يک ضابطه به کار گرفت (همان.)403 :

پاسخهاي متفاوتي به اين مسئله داده شده است .برخي با توجه به فنون قانونگذاري
اينگونه نهادها را توجيه کردهاند .بنا بر اين ديدگاه ،نهادهاي استثنا شده در ذيل
عناوين حقوقي کثرت ندارند ،اما افراد و مصاديق آنها در خارج کثرت دارند .در
منطق حقوقي تخصيص عناوين فراوان ناپسند است نه عناوين محدود که افراد زياد
دارند .اين سخن در صدد پذيرش نقض کليت قاعده و رد غير حکيمانه بودن آن است
(مکارمشيرازي 75 :1411؛ نجفي خوانساري  :1418ج  ،2ص.)40

اين سخن ممکن است به لحاظ فنون قانونگذاري درست باشد ،اما نميتوان آن را
بر اساس فلسفهي تقنين  پذيرفت .زيرا بايد ديد استثنا ـ حتي در يک مورد ـ حکيمانه
و مبتني بر مباني حقوقي هست يا نه .از همين رو اصوليين گاه سخن از عموماتي
ميگويند که آبي از تخصيص است (مکارم شيرازي   :1411ج ،1ص .)195آنها با اينگونه
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سخن در صددند که توضيح دهند استثنا هرچند به صورت مورد خاص خردمندانه
نيست .با توجه به اين سخن استثنا يک موضوع از حکمي دو جهت دارد؛ يکي اينکه
به لحاظ مفاد و ديگر اينکه به لحاظ فنون قانونگذاري خردمندانه باشد.
راه ديگر توجه به اين نکته است که اين قاعده موقعيت نظارت و حکومت بر ساير
ادله دارد .بنابراين اگر حکمي در موضوعي مضر وضع شده باشد ،قاعدهي الضرر
نميتواند به عنوان حکم ثانوي بر دليل فوق حکومت کرده و حکم اولي را نفي کند.
اين مطلب در صورتي است که حکم اولي در موضوع ضرر وضع شده باشد و نتوان
براي آن دو حالت با ضرر و بدون ضرر را به تصوير کشيد .مثال بارز اين موارد
وجوب خمس ،زکات و جهاد است .همهي اين موارد در نگاه ظاهر ضرري است
و براي آن دو فرد متفاوت نميتوان تصوير کرد (کاظميخراساني   :1409ج ،3ص)250

با اينکه اين سخن قابل نقد است ،اما بر اساس آن نميتوان احکام به ظاهر ضرري
در حقوق خانواده را بر اساس قاعدهي الضرر  نفي کرد .براي مثال ،وجوب نفقه يا
وجوب پرداخت مهر نسبت به شوهر چنين وضعيتي دارد .در اين گونه موارد قاعدهي
الضرر کاربردي ندارد.
راه ديگر پيوند امور دنيوي و اخروي است .به اين معني که انجام دادن تکاليف
و وظايف شرعي هرچند منجر به ورود ضرر شود چون موجب ارتقا و ثواب است،
ضرر محسوب نميشود (خوئي  :1366ج ،6ص .)329اين سخن نيز چندان موجه نيست،
زيرا ظاهر ضرر منفي در روايات مربوط به امور دنيوي است .داشتن ثواب و اجر در
آخرت ماهيت ضرر را تغيير نميدهد بلکه روان انسان براي پذيرش ضرر را قانع
ميکند.
راه چهارم اين است که ضمن توجه به تحليل معناي ضرر در مفهوم دنيوي
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اين روش را اتخاذ کردهاند و از اين طريق ميتوان بر کليت نظريه پافشاري کرد .براي
مثال ،در تحليل خمس گفته شده است پرداخت خمس از دست دادن مال نيست
بلکه از آنجا که مال موضوع خمس به لحاظ تحليلي در ملک شخص نيست نهاد
خمس راهي براي تملک شخص محسوب ميشود و در نتيجه تشريع خمس به طور
کامل در راستاي منافع اشخاص است نه اينکه يک نهاد ضرري استثنايي قلمداد گردد
(سيستاني  .)223 :1414همچنين بسياري از احکام ضرري ضمانت اجراهاي کيفري و
غير کيفرياند که فلسفهي وجودي آنها و الزمهي ماهيت آنها ضرري بودن است.
براي مثال ،حکم قطع يد در سرقت اينگونه است .در اينجا شخص تخلفي را مرتکب
شده است که مجازات وي ايراد ضرر خواهد بود .البته بررسي اينکه چرا افراد را بايد
مجازات کرد تا در نتيجهي آن ايراد زيان توجيهپذير باشد به فلسفهي مجازات مربوط
ميشود (همان.)222 :

سيد محمد باقر صدر در تحليل اينگونه نهادها بر اين باور است که با نگاه
نظاممند و خردمندانه به احکام شرعي درمييابيم که نبود اين احکام در نظام حقوقي
در نگاه کالن ضرر محسوب ميشود (صدر  .)474 :1417مطابق چنين نگاهي نميتوان
در ساختار نظام حقوقي اسالم قواعد و نهادهاي حقوقي را به صورت مجزاي از
يکديگر و بريده از اهداف نظام حقوقي مطالعه و تحليل کرد.
 )2-1نفي ضرر به عنوان ضابطهي تحديد احکام
ديگر جايگاه متصور براي نظريهي ضرر در دستگاه تشريع پذيرش ضرر به عنوان
معياري براي تعيين مرزهاي نظام حقوقي است .قواعد و اصول کلي حقوق به لحاظ
ساختار کالن نظام حقوقي دو نقش دارند .يکي توجيهکنندهي قواعد حقوقي و ديگري
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معينکنندهي مرزها و نقش سلبي آنهاست .اينک سخن از مرز سلبي نظام حقوقي
است .از نظر فقيهان اين مرز به دو صورت معين شده است.
 )1-2-1تعيين ضابطه براي مباحات
برخي بر اين باورند فعلي که ضرر نزديک و يا دير هنگام نداشته باشد ،مباح است
(موسويبغدادي  268  :1415و  .)401در اين ديدگاه ،منظور از ضرر نزديک ضرر دنيوي
است که بر اساس عرف و عادت شناسايي شده و منظور از ضرر دير هنگام ضرر
اخروي است که از آن به عقاب ياد شده و بر اساس ادلهي معتبر شناسايي ميشود
(همان .)127 :سيد مرتضي در برابر فقيهان اهل سنت براي اثبات مشروعيت نکاح
موقت به اين ديدگاه استدالل کرده است (همان) .نگاه وي در اين استدالل اين نيست
که ضرر بر ادلهي مباحات نيز حکومت و دايرهي احکام مباح را مقيد ميکند بلکه با
نگاه فيلسوفانه و با نظر  به احکام عقلي در صدد است اباحهي شرعي را با استناد به
نبود مانع به اثبات رساند.
 )2-2-1تعيين ضابطه براي تحديد ديگر احکام
نظامهاي حقوقي براي ساماندهي و نظمبخشي به ساختار خود قالبها و قواعد
گوناگوني دارند .نظام حقوقي اسالم در ترسيم و نظمبخشي خود دو دسته قواعد
اولي و ثانوي دارد؛ قواعد اولي ناظر به موضوعاتي است که صرف نظر از موضوعات
ديگر ،خود به صورت ابتدايي و مستقيم مصاديق خارجي دارد (نجفيخوانساري :1418

ج ،3ص .)370قواعد ثانوي ناظر به قواعد اولي است و معموالً حدود اجراي قواعد
را مشخص ميکند (همان :ج ،1ص .)22در ديدگاه فقيهان ،الضرر هنگامي که به عنوان
قاعده مطرح ميشود در صدد ايفاي چنين نقشي است .اين نقش براي ادلهي الضرر
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ضرري تحليل کرد .با توجه به اين سخن ،فقيهان به بررسي رابطهي ميان قواعد اوليه و
قواعد ثانويه (موسوي الخمینی  :1409ج ،4ص 112و ج ،5ص173؛ بجنوردي  :1419ج ،3ص191
و  ج ،5ص )54و بررسي رابطهي ميان قواعد ثانويه پرداختهاند (خوئي  :1407ج ،1ص.)448

نقش تحديدي قاعدهي الضرر نسبت به احکام فردي که در حوزهي عبادي يا حقوق
شخصي وجود دارد با مشکل چنداني روبهرو نيست ،اما در صورتي که الضرر بخواهد
قواعد حاکم بر روابط اجتماعي افراد را معين و چارچوب اجراي آن را مشخص کند،
نيازمند بررسي و تحليل است .از همين رو ،فقيهان هنگام بررسي روابط مالک با
همسايگان ،مباحث مفصلي را دربارهي حدود قاعدهي «الناس مسلطون علي اموالهم»
و جايگاه الضرر در تحديد آن مطرح کردهاند (انصاري .)127 :1414

اعمال قاعدهي الضرر در مواردي که قاعدهي اوليه مبين فعل شخصي باشد با
مشکل چنداني روبهرو نيست .چگونگي بيان اين ضابطه در نظام حقوقي مهم است.
به اين معنا که در حکومت اسالمي با فرض پذيرش قانون موضوعه در ساماندهي
امور ،قانونگذار چگونه ميتواند از قاعدهي الضرر در وضع قانون استفاده کند .تحليل
مطلب اينکه در نظام حقوقي وجود يک حکم ضرري صورتهاي گوناگوني دارد.
گاهي ضرري بودن حکم به صورتي است که شخص بايد دربارهي آن تصميمگيري
فوري کند .در اينجا قانونگذار با بيان ضابطهي کلي ميتواند آثار قاعدهي اوليه را با
فرض اثبات ضرري بودن از شخص منتفي بداند .اين امر در قوانين جزايي کاربرد
دارد.
همچنين اگر وجود حکمي در شريعت ـ در صورت تحقق ـ  يک عنوان ضرري
محسوب شود  ،قانونگذار ميتواند با بيان امر موجب ضرر حکم و با فرض انتفاي
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حکم اوليه حکم ثانويهي مناسب را در قانون بياورد .نمونهي اين امر را ميتوان در
خيار غبن با اين فرض که الضرر آن را به اثبات رساند مشاهده کرد (مکارم شيرازي
 :1411ج ،1ص.)91

همچنين اگر وجود زيان منجر به تغيير يا نفي رابطهي حقوقي افراد با يکديگر
شود ،اين امر نياز به تشخيص قضايي دارد .تشخيص قضايي در صالحيت دادرس
است .تعيين چارچوب و بيان قاعده در قوانين موضوعه ميسر است به شرط اينکه به
مقام صالحيتدار تشخيص دهنده اشاره شود    .
 )3-1نفي ضرر به عنوان ضابطهي تشريع احکام
از جمله مهمترين مباحث مربوط به نفي ضرر اثبات احکام از طريق قاعدهي
الضرر است .اگر چه دليل الضرر توسط فقيهان براي اثبات حکم در موارد متعددي
به کار گرفته شده است ،اما برخي با نگاه تحليلي به آن اثبات حکم را به واسطهي
قاعده منتفي دانستهاند .عمده دليل اين نگاه لحاظ ضرر براي اثبات حکم ،در مرحلهي
تشريع است و تشريع وظيفهي قانونگذار است .از اين رو در مقام استنباط نميتوان با
احراز ضرر حکمي را تشريع کرد (آملي  :1413ج ،2ص .)274برخي ديگر به وجود مانع
استناد کردهاند که اين مانع استلزام اثبات حکم به وسيلهي الضرر به فقه جديد است
(نجفي خوانساري  :1418ج ،3ص .)421شيخ انصاري استدالل به عموم روايت در اثبات
حکم را مستلزم فقه جديد ميداند به خصوص اگر قرار باشد ضرر ناشي از جهل
به حکم مستلزم اثبات حکم باشد (انصاري  :1420ج ،6ص .)101همچنين اگر قاعدهي
الضرر مثبت حکم باشد مستلزم تأسيس فقه جديد است و الزمهي سخن آن است که
هرگونه خسارتي از بيتالمال يا اموال اغنيا تدارک شود که در اين صورت سنگ روي
سنگ نميماند (نجفيخوانساري  :1418ج ،2ص.)171
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الضرر بايد در يک چارچوب معين شود .همچنين اثبات حکم به معناي تشريع نيست
بلکه الضرر چارچوبي است که در قالب آن ميتوان به ارادهي تشريعي شارع نسبت
به وجود حکمي در مورد معين پيبرد.
مهم اين است که روش اعمال قاعده براي احراز حکم شرعي طراحي شود.
در برابر اين سخن برخي تالش کردهاند جريان الضرر را در اثبات حکم تحليل
کنند .براي اثبات حکم چه به صورت عمومي و چه در موارد خاص به صورتهاي
گوناگون استدالل شده است.
 )1-3-1تحليل از طريق استدالل مستقيم
نظريهي محقق کرکي با عنوان نظريهي ضرر غير متدارک حکايت از استدالل
وي براي اثباتي بودن قاعده است .وي در باب برائت با استدالل به اصالت برائت
تمسک به آن را در صورتي مجاز ميداند که مسلمان يا کسي که در حکم مسلمان
است متضرر نگردد .براي مثال ،اگر انساني قفس را باز کند و پرندهي درون آن بيرون
بپرد ،يا حيواني را حبس کند و بچهي آن بميرد ،يا مردي را بگيرد و حيوان وي فرار
کند و گم شود ،در اين موارد نميتوان به اصالت برائت استناد کرد ،زيرا احتمال دارد
اين گونه موارد در روايت «الضرر و الضرار في االسالم» وارد شود .در اين روايت
نفي ضرر بر معناي حقيقياش حمل نميشود ،چون ضرر نفي نشده است (فاضلتوني
 193 :1412و .)194

شيخ انصاري با بيان احتماالت متعدد ديدگاه فاضل توني را ناموجهترين احتمالها
شمرده است ،زيرا ضرر خارجي با حکم شرع به لزوم تدارک ،نازل منزلهي عدم
نخواهد شد .منشأ احتمال فوق اين است که بين ضرر متدارک به صورت فعلي و
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ضرري که به لزوم تدارک آن حکم ميشود خلط شده است و آنچه با معناي حقيقي
مناسب است ضرر متدارک است نه حکم به لزوم تدارک ضرر (انصاري  :1415ج،2
ص.)453

 )2-3-1تحليل از طريق مالزمه
صاحب عناوين تالش کرده است از راه ديگري وجه اثباتي الضرر را تحليل
کند .به نظر ايشان روايات الضرر يک حکم دستوري را بيان کرده و داللت بر نهي
ميکند ،زيرا کلمهي ال در معناي نهي به کار رفته است .اگر هم ال براي نفي باشد،
کلماتي از قبيل مشروع ،مجوز و مباح در تقدير گرفته ميشود که در اين صورت هم
ي مراغي  :1417ج ،1ص.)311
با اينکه ال نافيه است ،بر منع و تحريم داللت ميکند (حسين 

سپس ايشان به اين نکته اشاره ميکند که اگر در خارج ضرري واقع شد ،فقط حکم
به حرمت اضرار مشکلي را حل نميکند بلکه بايد براي رفع ضرر راهي پيشنهاد داد
(همان.)317 :

در ادامه ،مرحوم مراغي همان شيوهي فاضل توني را پيش گرفته و بر اين باور
است که اگر ضرر جبران داشته باشد ،ضرر شمرده نميشود .در نتيجهي اين سخن با
اعمال الضرر حکم نيز اثبات ميشود.
مرحوم مراغي عالوه بر استناد به روايات به  دليل عقلي نيز اشاره کرده و در اين
باره  مينويسد« :بعد ما علمنا أن هذا شيء قبيح ،فمتي ما صدر من شخص و کان قابال
لرفع قبحه و لم ينجز بالفعل ،يحکم العقل القاطع بلزوم رفع هذا العمل القبيح علي فاعله»؛
بعد از اينکه دانستيم ايراد ضرر قبيح است ،هرگاه ضرر از شخصي صادر شود و قبح
آن رفعپذير بوده و قبح بالفعل نشده باشد ،عقل به لزوم رفع عمل قبيح از طرف فاعل
حکم ميکند (همان).
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از ايراد ضرر باشد ،نتيجه گرفته خواهد شد که اضرار حرام است .اکنون با اين فرض
که نقض به وجود آمده در صورت جبران ،اضرار نخواهد بود ،نتيجه ميگيريم ابقا بر
حالت ضرر که در قدرت شخص وارد کنندهي ضرر بوده ،اضرار حرام است ،الزمهي
سخن ،وجوب رفع ضرر توسط وارد کنندهي ضرر خواهد بود» (همان.)319 :

اين سخن مانند ديدگاه برخي از حقوقدانان غربي است .آنها نيز به اين مسئله
توجه کرده و دو قاعده در ضرر مقرر داشتهاند؛ قاعدهي اول که در حکم قاعدهي پايه
است بر ممنوعيت اضرار داللت ميکند و قاعدهي دوم که بر پايهي قاعدهي اول مبتني
است ،بر جبران ضرر وارده داللت ميکند .جان آستين 1و پوتيه 2تعهد اول را تعهد
پايه 3ناميده و تعهد تبعي را که به دنبال نقض تعهد اول ميآيد ،تعهد ثانوي 4يا تعهد
جبراني 5ناميدهاند ). (Birks 1995: 38

اشکال وارد احتمالي اين استکه اگر نقص در مال ،حق يا بدن حاصل شود ،ضرر
صدق ميکند و جبران شدن بعد از آن ضرر را رفع نميکند.
پاسخ اين است که صدق ضرر معلق است و در صورت کشف جبران و مقابل در
آينده روشن ميشود که از ابتدا ضرر نبوده است .به ديگر سخن ،در صدق نبود ضرر،
بين اينکه اص ً
ال ضرري واقع نشود يا ضرري واقع شود و جانشين و جبران داشته
باشد ،تفاوتي نيست.
پس در صورت وقوع ضرر به مقتضاي ادلهي الضرر پي برده ميشود که چيزي
1-John austin
2-Pother
3-Primary obligation
4- Secondary obligation
5-Remedial obligation
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وي سپس در استناد به دليل نقلي مينويسد« :بنا بر اينکه نصوص به معناي نهي

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان
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به عنوان رافع ضرر به نحوي که ديگر ضرر صدق نکند وجود دارد ،زيرا اگر چنين
رافعي وجود نداشته باشد به معناي وقوع و جواز ضرر است ،حال آنکه فرض شده،
در شريعت ضرر وجود ندارد.
مطابق آنچه گفته شد ،بايد براي رفع ضرر رافعي وجود داشته باشد ،اما اينکه رافع
ضرر کيست و با چه کاري ميتوان رفع ضرر کرد سخن ديگري است که بايد به آن
پرداخت (حسينيمراغي  :1417ج ،1ص.)318

 )3-3-1تحليل از طريق توسعهي احکام به احکام عدمي
بيترديد با اين فرض که الضرر حکم ضرري را منتفي کند ،اين قاعده احکام
وجودي مصرح در متون ديني يا مستنبط از ادله را نفي ميکند .حال از آنجا که بر
اساس ساختار نظام حقوقي اسالم خداوند مرجع انحصاري تشريع است و هيچکس
بدون اذن وي حق تشريع و اعمال واليت و حاکميت ندارد ،اگر وي در جايي حکمي
تشريع نکند و اين تشريع نکردن خود ضرري محسوب شود آيا ميتوان نتيجه گرفت
حکم کشف ميشود و ميتوان آن را در حوزهي نظام حقوقي اسالم آورد .براي
دستيابي به اين نتيجه که با لحاظ الضرر ميتوان در موارد نبود حکم به حکم دست
يافت مقدماتي را بايد به اثبات رساند .اين مقدمات عبارتاند از:
 نبود حکم در حوزهي تشريع است؛ قاعدهي الضرر شامل نبود حکم ميشود؛ نفي نبود حکم مستلزم وجود و پيبردن به تشريع است؛ حکم کشف شده متناسب با حکم منفي است.در صورت اثبات نشدن هر يک از اين مقدمات ،وارد کنندهي زيان مسئوليت مدني
نخواهد داشت .اکنون هر يک از مقدمات فوق به تفصيل بررسي ميشود.
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يکي از موضوعات مهم جايگاه احکام عدمي در شريعت است ،زيرا ممکن است
ادعا شود که نبود حکم در حوزهي شريعت جاي نميگيرد و بنابراين قواعد مربوط
به شريعت هم ناظر به نبود حکم نيست .در يکي از روايات قاعدهي الضرر ،عبارت
«الضرر و الضرار في االسالم» وجود دارد و ممکن است در اين روايت سخن قوي
جريان يافته و ادعا شود که احکام عدمي داخل در حوزهي اسالم نبوده ،زيرا قاعده
از پيامبر (ص) با لحاظ اينکه قانونگذار است ،صادر شده و لذا مفاد آن در درون
شريعت جريان مييابد.
با اندک تأملي اين شبهه از بين ميرود ،زيرا اسالم عبارت از مجموعه قواعد و
مقررات شرعي است که خداوند براي مردم فرض کرده و اين قواعد و مقررات فقط
مختص احکام وجودي نبوده بلکه شامل احکام عدمي هم ميشود (حيدري .)297 :1379

اين مسئله در ساير نظامهاي حقوقي هم مطرح است .اگر قانونگذار براي عنواني
حکمي جعل نکرد ،نميتوان گفت که آن عنوان از حوزهي نظام حقوقي خارج است.
پذيرش قرار گرفتن احکام عدمي در حوزهي شريعت ،ممکت است به مباحثي ديگر
از قبيل تغييرات در اين ناحيه ،شيوهي عمل مردم به حکم عدمي و مانند اينها منجر
شود که از بحث ما خارج است.
ب ـ ماهيت احکام عدمي

در بحث جايگاه احکام عدمي در شريعت مشکل چنداني نيست ،اما در ماهيت
آن اختالف مهمي وجود دارد .شيخ انصاري احکام عدمي را حکم مجعول شرعي
نميداند و معتقد است حتي اگر شارع در سخني عدم حکمي را بيان کند ،ماهيت
سخن اخبار خواهد بود نه انشا؛ «من المعلوم ان عدم حکم الشرع بالضمان في نظائر
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الف ـ جايگاه احکام عدمي در شريعت
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المسألة المذکورة ليس من االحکام المجعولة في االسالم و حکمه بالعدم ليس من قبيل
الحکم المجعول بل هو اخبار بعدم حکمه بالضمان اذ ال يحتاج العدم الي الحکم به نظير
حکمه بعدم الوجوب او الحرمة او غير هما فانه ليس انشاء بل هو اخبار حقيقة» (انصاري
 .)119 :1414نائيني نيز اين ديدگاه را پذيرفته است (نجفيخوانساري  :1418ج ،3ص.)418

در برابر اين سخن ،برخي انديشمندان در اموري چون عدم ضمان احکام عدمي را
به احکام وجودي مانند برائت ذمه ارجاع داده و آن را نيازمند جعل شارع دانستهاند؛
درست مانند اباحه در احکام تکليفي که از امور وجودي به حساب ميآيد (مکارم
شيرازي .)80 :1411

در اينجا بين دو صورت بايد تفکيک کرد؛ گاهي شارع حکم خود را روي نبود
تکليف ميبرد ،مثل اباحه يا حليت که در حقيقت عدم حکم نيست بلکه حکم به عدم
است و صورت ديگر ،عدم جعل حکم است ،البته جعل نکردن حکم در جايي مطرح
ميشود که امکان وضع حکم وجود دارد.
از قسمتي از کالم شيخ انصاري استفاده ميشود که هر دو فرض نبود حکم بوده
و در آثار مشترکاند ،زيرا حکم به عدم در حقيقت اخبار است نه انشا (انصاري :همان).

بعضي ديگر عدم جعل حکم در موضع قابل جعل را در بعضي مواقع به منزلهي
جعل عدم دانستهاند (هاشميشاهرودي :ج ،3ص  .)528در ديدگاهي ديگر بين جعل حکم
عدمي و عدم جعل به لحاظ ماهيت ،تفاوت گذاشته شده است (سيستاني  292 :1414و
.)293

به نظر ميرسد انشائي بودن احکام عدمي اشکال عقلي ندارد ،لکن بررسي ماهيت
حکم عدمي با گسترهي فقه از يک سو و روش وضع احکام در حوزهي حقوق
اسالمي از سوي ديگر مرتبط است؛ يعني ابتدا بايد ديد آيا مسئله و عنوان داخل در
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عمل کرده است .اين دو محور از مسائل فلسفهي فقه است.
به اجمال ميتوان گفت ،شارع در ترسيم و تأسيس نظام حقوقي اسالم در يک
فضاي خالي از هر حکمي عمل نکرده است ،بلکه تالش کرده است با توجه به نظام
موجود و احکام و مقررات جاري قواعد و مقررات خود را بيان کند .به عبارت ديگر،
قواعد حقوقي در بستر عرف موجود در زمان شارع وضع شده است .اين امر باعث
شده است که شارع گاهي با اتکا بر امر موجود در عرف وضع مستقلي انجام ندهد.
چگونگي پي بردن به چنين امري سخن ديگري است که با اجماع ،عرف ،سيرهي
عقال و مانند اينها ارتباط پيدا ميکند .بنابراين ميتوان گفت عدم حکم در جايي که
مربوط به شارع است ،خود حکم مجعول شرعي است .اگر بناي شارع در عدم حکم
اتکا بر عرف و عدم بيان باشد ،ميتوان در جايي که مفاد دليل عدم حکم است آن
را به معناي اخبار دانست؛ البته اخبار به حکم موجود شرعي که از رويهي شارع به
دست  آمده باشد.
ج ـ شمول قاعدهي الضرر نسبت به احکام عدمي

حال با فرض اينکه عدم جعل حکم مجعول شرعي باشد ،بايد اين مطلب را
بررسي کرد که آيا قاعدهي الضرر شامل اين گونه احکام ميشود و ديگر اينکه با
پذيرش فرض ديگر آيا جايي براي اجراي قاعده وجود ندارد؟ در اينجا نيز ديدگاهها
مختلف است.
در يکي از احتمالهاي ذکر شده در کالم شيخ انصاري و در ديدگاه مرحوم نائيني
اجراي قاعدهي الضرر منوط به مجعول دانستن احکام عدمي است (انصاري 119 :1420؛

نجفيخوانساري  :1418ج ،2ص .)220همچنين اين ديدگاه را ميتوان به محققان ديگري
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اسناد داد که براي مجعول قلمداد کردن احکام عدمي تالش کردهاند (هاشميشاهرودي:
ج ،3ص.)528

در برابر اين ديدگاه ،بعضي بر اين باورند که حتي اگر احکام عدمي مجعول هم
نباشند ،قاعدهي الضرر در آنها جاري ميشود (مکارم شيرازي 80 :1411؛ حيدري :1379

 .)295استدالل ديدگاه فوق به تفسير آنها از قاعدهي الضرر باز ميگردد .با اين توضيح
که نبود ضرر مذکور در قاعده ،ضرر مرتبط با شارع است و اگر گفته ميشود حکم
ضرري نفي شده است ،از آن روست که وضع و رفع حکم به دست شارع است وگرنه
کلمهي حکم در قاعده ذکر نشده است .به دليل ارتباط عدم جعل حکم با شارع اگر
ضرري به عدم جعل حکم توسط شارع مستند شود اين عدم حکم نفي شده است.
بنابراين روايت الضرر شامل هر دو قسم احکام ميشود .به عالوه ممکن است از
تنقيح مناط و الغاي خصوصيت ميان احکام وجودي و عدمي هم استفاده کرد و مناط
دليل را شامل هر دو دانست (مکارمشيرازي .)81 :1411
د ـ ميزان اثبات حکم

با فرض اينکه دليل الضرر بتواند اثبات حکم کند ميزان حکم اثباتي حکمي است
که کمترين محذور را داشته باشد (همان .)91:براي مثال ،اگر ادامهي زندگي خانوادگي
براي زن ضرري شود و زن نتواند به زندگي مشترک ادامه دهد دو فرض متصور است؛
يکي اينکه طالق را به دست زن بسپارد به گونهاي که او بتواند با رعايت تشريفات
طالق خود را مطلقه سازد و ديگر اينکه اختيار طالق با حاکم باشد .با توجه به ساختار
حقوق اسالمي که اختيار طالق به دست زوج است و اين امر جنبهي سلبي دارد به
اين معنا که اختيار طالق در دست زن نيست ميتوان نتيجه گرفت که واگذاري طالق
به دست حاکم در محذور کمتري است (همان).
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گرچه براي اثبات حکم شرعي در موارد نفي ضرر به صراحت به مذاق شريعت
استناد نشده است ،ممکن است با مراجعه به مجموعه احکام مقرر در نظام حقوقي
اسالم اين سخن پذيرفته شود که شارع در راستاي ساماندهي افعال مکلفين منطقهاي
را بدون حکم نگذاشته است .از اين رو ،در صورتي که عدم حکم به نقص شريعت
منجر گردد ،بايد قائل به وجود حکم شد .لذا برخي فقها اين احتمال را مطرح کردهاند
که نظام حقوقي امنيت نسبت به ضرر را برقرار ساخته است به طوري که اضرار
شخصي به ديگري را منع و واردکنندهي زيان را به جبران آن ملزم کرده است .از
اين گونه قضايا ميتوان اثباتي بودن الضرر را استنباط کرد (موسوي الخميني :1409ج،4

ص .)271البته ممکن است به اين سخن اشکال شود که پيشگيري از ضرر يا جبران آن
بيش از آنکه با شارع مرتبط باشد با حاکم ارتباط دارد .از اين رو ،اثبات حکم تشريعي
از قاعدهي نفي ضرر از اين طريق با مشکل روبهروست (همان.)273 :

 )2جايگاه الضرر به عنوان ضابطهي رفتاري مردم
ممنوعيت اضرار از جمله احکامي است که در کليت آن ترديدي نيست .اين
ممنوعيت گاه ناظر به اضرار به ديگري و گاه ناظر به اضرار به خود است.
 )1-2منع اضرار به ديگري
اضرار به ديگري به لحاظ حکم تکليفي عملي حرام و به لحاظ حکم وضعي با
وجود شرايطي موجب ضمان خواهد بود .روايات الضرر با فرض داللت بر نهي دال
بر حرمت ضررند .همچنين با پذيرش نظريهي نفي حکم ضرري در اين دسته روايات
نيز ميتوان حرمت اضرار را  اثبات کرد ،زيرا اباحهي اضرار به غير حکم ضرري
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است که ادلهي الضرر آن را منتفي ميکند .با فرض انتفاي حکم اباحه با مالزمه حکم
حرمت اثبات ميشود (انصاري )116 :1420و در صورتي که مالزمه پذيرفته نشود نبود
حکم به حرمت اضرار خود ضرر است که بر اساس ادله منتفي شده و با نفي نقيض
آن ـ که حرمت اضرار است ـ اثبات ميشود.
عالوه بر اين استدالل روايات ديگري نيز اضرار به ديگري را ـ به خصوص در
موارد اضرار غير مستقيم ـ موضوع سخن قرار دادهاند ،اين روايات به شرح زير است:
 من اضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن (طوسي  :1365ج ،9ص)158؛ -من اضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن (همان :ج ،10ص.)230

با وجود بحث دربارهي معنا و مفاد اين روايات ميتوان گفت بر اساس چنين
رواياتي هر کس به سبب شيئي در راه مسلمانان ضرر وارد کند ،ضامن است.
خصوصيت بارز اين روايات اين است که اضرار غير مستقيم را که مسئوليت
در برابر آن ممکن است محل ترديد باشد بيان ميکند .مهمتر اينکه اين روايات به
مسئوليت مدني اشاره دارند که مهمترين وجه براي ضمانت اجراست  .
اگرچه دربارهي حکم تکليفي و وضعي اضرار بحث چنداني نيست ولي از آنجا
که اضرار به غير يک مسئلهي شخصي نبوده بلکه يک مسئلهي اجتماعي است ،حل
و فصل آن را نميتوان تنها به دست افراد سپرد .هرچند اين امر گاهي در قالب دفاع
مشروع پيشبيني شده است ،اما در غير دفاع مشروع واگذاري حل و فصل به طرفين
موضوع با مشکل روبهروست.
اين مشکل هنگامي آغاز ميشود که اشخاص با استفاده از حق مشروع خود يا
حقي که تصور آن را دارند بخواهند عملي انجام دهند که منجر به ضرر ديگران
ميشود .برخي روايات الضرر به چنين مطلبي اشعار صريح دارند .براي مثال ،ميتوان
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اطراف چاه آب که مباح بوده اقدام به ممانعت از استفادهي آب چاه ميکردند (حر

عاملي  :1414ج ،17ص .)333آنها  در واقع با سلطنت بر چاه به گونهاي رفتار ميکردند که
مانع استفادهي ديگران از چراگاهشوند .چنين استفادهاي بنا بر وضعيت عرفي ناقض
مالکيت ايشان نبود .انگيزهي ايشان از چنين کاري ممانعت ديگران از بهرهبرداري
منابع طبيعي بود (سيستاني .)56 :1414

مورد ديگر ديواري است که ميان دو منزل واقع شده است و نسبت به يکديگر ستر
محسوب ميشود .اگر ديوار ملک يکي از آن دو باشد بر اساس قاعدهي ملکيت حق
هر گونه تصرفي دارد و از جمله تصرفات اين است که بتواند ديوار را خراب کند.
مطابق اين روايات اگر صاحب ديوار براي اضرار به همسايه خويش بخواهد اقدام به
تخريب کند امام (ع) مستند به قاعدهي الضرر اجازهي چنين تخريبي را نداده است
و در صورت تخريب الزام به تعمير و بناي مجدد ميشود (محدث نوري  :1408ج،13

ص .)447نکتهي مهم در اين روايات وجه الزام به تجديد بناست .برخي احتمال دادهاند
که چنين الزامي بيشتر وجه کيفري دارد و براي آن نمونههايي ذکر کردهاند مبني بر
اينکه شخص متخلف به عنوان مجازات ملزم به جبران شده است .لکن بايد توجه
داشت که اين يک امر واليي محسوب ميشود (سيستاني .)67 :1414

روايت ديگر مربوط به درخت خرمايي است که دو نفر در آن شريک بودند و کار
آنها به دعوا کشيد .دعوا را خدمت پيامبر (ص) عرضه کردند؛ يکي از آن دو نصف
کردن درخت را درخواست کرد که پيامبر (ص) با استناد به قاعده اين درخواست را
مردود دانستند (متقي هندي  :1419ج ،5ص .)843اين دعوا نيز ناظر به حقوق مالکانهي
شخص است و نشان ميدهد که اشخاص نميتوانند با استناد به حق خود موجب
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زيان ديگري شوند.
منع از اضرار در روابط زوجين در حقوق خانواده نيز به صورت خاص در آيات
قرآن اشاره شده است .خداوند در آيهي  233سورهي بقره با اشاره به احکام ناظر به
روابط زوجين و فرزند به ممنوعيت اضرار اشاره ميفرمايد« :ال تضار والدة بولدها وال
مولود لّه بولده» .دربارهي مفاد آيه و محوريت ممنوعيت اضرار جاي گفتوگوست که
در اين ميان به اين دو احتمال ميتوان اشاره کرد؛ احتمال اول اينکه والدين حق ندارند
سرنوشت کودک را وجهالمصالحهي اختالفات خويش قرار دهند و بر جسم و روح
نوزاد ضربه وارد کنند و احتمال دوم اينکه پدر نميتواند حق زناشويي زن را به خاطر
ترس از باردار شدن وي و در نتيجه زيان ديدن شيرخوار سلب کند .همچنين مادر نيز
نميتواند شوهر را به همين دليل باز دارد (مکارم شيرازي :ج ،2ص.)189

دربارهي اضرار به ديگري مباحث مهمي چون تشخيص موضوع و شناخت حکم
وجود دارد .نظر به اينکه در بيشتر اين موارد روابط طرفين موضوع دعوا قرار ميگيرد
شناخت حکم و موضوع امر قضايي محسوب ميشود .همچنين بر فرض شناخت
حقوق طرفين بنا بر اقتضاي ادلهي امر به معروف و نهي از منکر حاکم مانع اضرار
مي شود .عدالت اجتماعي نيز موجب ميشود که حاکم با توجه به تشخيص مصلحت
حکم مناسب با قضيه صادر و تصميم مناسب اتخاذ کند.
برخي از فقيهان با توجه به ابعاد مختلف قضيه تالش کردهاند قضيه سمره بن
جندب را تحليل حقوقي و اجتماعي کنند .از اين منظر آنچه در اين قضيه اتفاق افتاد
تشخيص حقوق طرفين بود که پيامبر (ص) تالش کردند با احترام به حقوق مالکانه
و حق تصرف طرفين شخص را از مزاحمت منع کنند ،اما هنگام مشاهدهي اصرار
سمره ضمن استفاده از شأن حکومتي خويش يعني برقراري عدالت سبب دعوا را ـ که

30

الضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی

از منظر ديگر ،در اينجا سه قضيه متفاوت وجود دارد؛ يکي به لحاظ تقنيني و
بررسي اينکه در فرض تزاحم حقوق مالکانه با ضرر ديگري چگونه بايد حدود حقوق
هر شخص را معين کرد .ديگر اينکه با فرض تزاحم و تعرض حقوق به لحاظ قضايي
چه بايد کرد و در نهايت اينکه در مرحلهي اجرا ضمانت اجراي مناسب را اعمال کرد.
اين امر نيز در خانواده به خصوص در تزاحم حق زوج و زوجه جاي گفتوگوست.
براي مثال ،مباحث مربوط به خروج زوجه از منزل ،محدوديت اشتغال زنان ،تحصيل
زوجه ،خروج از کشور دختران و  زوجه در اين چارچوب بررسي ميشود  .
 )2-2منع اضرار به خود
افراد نسبت به تصرف در بدن خود با رعايت شرايطي سلطنت دارند .اکنون سخن
اين است که آيا آنها ميتوانند به خود زيان رسانند .اين موضوع صور متفاوت دارد؛
يکي اينکه زيان مربوط به موردي است که شخص ميخواهد تکليف عبادي انجام
دهد ،ديگر اينکه شخص ميخواهد به تعهدي که به ديگري دارد وفا کند و صورت
سوم اين است که به خود زيان ميرساند و عنوان ديگري بر آن صدق نميکند.
اگر منشأ زيان انجام دادن تکليف باشد ادلهي نفي ضرر اين امر را نفي کرده و
تکليف ساقط ميشود .براي مثال ،اگر وضو گرفتن براي شخص متضمن زيان باشد
وضو گرفتن منتفي ميشود .البته اين در صورتي است که دليل الضرر  و الضرار مقيد
به قيد علي المومن نباشد ،زيرا در اين صورت فقط ضرر به غير را شامل ميشود .البته
در صورتي که نتوان از طريق الضرر به انتفاي چنين احکامي دست يافت مشروط به
مهيا بودن شرايط بايد از طريق قاعدهي الحرج قائل به نفي حکم شد.
تکاليف مالي همچون خمس و زکات شرايط خاص داشته از حوزهي ضرر
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خارجاند .همچنين اگر شخص نسبت به ديگري تعهد مالي داشته باشد اين تعهد را
بايد انجام دهد .البته اگر انجام دادن تعهد موجب زيان جاني براي وي باشد اين تعهد
معلق ميماند.
صورت سوم اين است که شخص بخواهد نسبت به اموال يا بدن يا عرض يا
عفاف خود زيان وارد کند .به مقتضاي تسلط شخص بر اموال اضرار به اموال خود
ممنوعيتي ندارد مگر آنکه منجر به اسراف باشد ـ که بايد آن را در جاي خود بررسي
کرد .گذشته از اين اگر اضرار به اموال با قصد انتفاع باشد در صدق ضرر هم اشکال
وجود دارد و جايي براي ممنوعيت و محدوديت وجود ندارد (انصاري .)115 :1414
اگر اضرار به بدن منجر به هالکت نفس شود نهي شده و حرام است (بقره)195 :؛

اما نسبت به زيانهاي مربوط به عرض اشخاص بر خود سلطنتي نداشته و کسي
نميتواند عرض و آبروي خود را در معرض ضرر قرار دهد.
 )3جايگاه الضرر به عنوان ضابطهي فعل رفتاري حکومت و حاکم
يکي از مباحث مهم در حوزهي حقوق و سياست ماهيت حکومت و ميزان
اختيارات و مسئوليت آن است .اين امر بستگي تام به نظريههاي دولت و مباني
نظريهها از يک سو و ادله و مباني مسئوليت از سوي ديگر دارد .همچنين تعيين ماهيت
رابطهي مردم با حکومت و چگونگي اعمال حاکميت از طريق نهادها و فرايندهاي
معين اهميت خاصي دارد.
از اين رو تعيين عناوين رفتاري دولت به گونهاي که بتوان ضوابط رفتاري را
مشخص کرد کار آساني نيست .اين سخن که در حوزهي فرمانروايي اعمال حاکميت
و اعمال تصدي مجزاي از يکديگرند و بر هر يک ضوابط خاصي حکومت ميکند

32

الضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی

اعمالي که دولت و حکومت جهت نفع و مصلحت عمومي و با استفاده از حق
حاکميت و اقتدار ملي انجام ميدهد و هيچ قصد انتفاعي در آنها ندارد عمل حکومتي
ناميده ميشود .بر اين اساس اموري چون اخذ ماليات ،وضع قانون يا اعالن جنگ و
صلح با ديگر کشورها از جمله اعمال حاکميت قلمداد ميشود .از سوي ديگر اعمال
انتفاعي که دولت در آنها همچون اشخاص حقيقي در نقش تاجر و صنعتگر ظاهر
ميشود اعمال تصدي به حساب ميآيد (کاتوزيان .)67 :1379

بر اساس انديشهي اسالمي مفهوم واليت و اعمال آن و قواعد و ضوابط حاکم
بر آن اهميت دارد .در نتيجه بايد ميان اعمال واليي و غير واليي تفکيک کرد .اعمال
واليي و غير واليي ـ هر گونه که توصيف شود ـ توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي
صاحب منصب يا مسئوليت صورت ميپذيرد .محدودهي واليت و فرايند و چگونگي
اعمال آن از موضوعات مهمي است که بايد به آن پرداخته شود .با توجه به اين سخن
بايد به نقش نفي ضرر و نهي از اضرار در دو حوزهي اعمال واليت و امور غير واليي
توجه کرد.
موضوع مهمي که در حوزهي خانواده با آن روبهرو ميشويم طالق قضايي است
که قاضي بتواند در شرايطي زوج را ملزم به طالق کرده يا خود با اعمال واليت زوجه
را طالق دهد.
 )4ارکان ،خصوصيات و ضمانت اجراها
نفي ضرر و نهي از آن به عنوان يک قاعده و نظريه ارکان و خصوصياتي دارد که
در ادامه به آن اشاره ميشود.
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 )1-4ارکان قاعده
براي تحقق و اعمال قاعدهي الضرر بايد ارکان آن محقق شود .اين ارکان عبارتاند
از تحقق ضرر و اسناد ضرر به حکم يا فعل .در ادامه اين ارکان بررسي خواهند شد.
 )1-1-4تحقق ضرر
مهمترين شرط براي اعمال قاعده ،تحقق ضرر است .دربارهي چيستي ضرر
نظرات گوناگوني مطرح شده است .آنچه مسلم است ،ضرر شامل نقص اموال و
بدن ميشود .حتي اين ادعا نيز مطرح شده است که ضرر فقط شامل نقص در مال
و بدن ميشود (موسوي الخميني :1409ج ،5ص )346زيرا امور ديگر نقص ناپذيرند .با
وجود اين دربارهي توسعهي مصداقي ضرر نظرات گوناگوني ارائه شده است .برخي
نقص به حقوق مربوط به  عرض (خوئي  :1366ج ،4ص )298و کرامت (صدر  :1417ج،5

ص )451را نيز ضرر پنداشتهاند .به عالوه ،برخي محققان تعرض به حقوق مالي را نيز
از مصاديق ضرر پنداشته و مهمتر از همه در پارهاي از نوشتههاي فقهي اين سخن
مطرح شده است که ضرر شامل تعدي به حقوق عقاليي ميشود که در شريعت نيز
پيشبيني نشده است (همان .)473 :گذشته از اين موارد ،مباحثي نيز دربارهي عدمالنفع
و انواع آن و رابطهي ضرر با آنها مطرح شده است (حسيني مراغي  :1417ج ،1ص325؛  

نجفي خوانساري  :1418ج ،3ص .)371پذيرش هر يک از موارد فوق آثار فراواني در نظام
حقوقي در پي دارد .براي مثال ،اگر پذيرفته شود که ضرر و اضرار شامل حقوق
عقاليي ميشود ،راهي براي شناسايي حقوقي گشوده ميشود که در نگاه اوليه ممکن
است بر اساس مباني و قواعد فقهي توجيهپذير نباشد.
نکتهي حائز اهميت ديگر اين است که براي تحقق ضرر عالوه بر نقص در امور
فوق آيا به وضعيت رواني متضرر نيز توجه ميشود .بدين معنا که براي تحقق ضرر
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بسا نقص جزئي اموال يا نقص جزئي بدن و مانند آنها در نگاه عرف با توجه به عنصر
رواني شخص ضرر محسوب نشود .از اين رو ،برخي بر اين باورند که ضرر عنواني
است که از نقص در مال و نفس و عرض انتزاع ميشود مشروط بر آنکه به درجهاي
باشد که شخص متضرر به حسب طبع خويش احساس ضيق و شدت کند .البته
احساس ضيق به تنهايي نيز براي تحقق ضرر کفايت نميکند بلکه بايد نقص وجود
داشته باشد .مطابق اين ديدگاه ،براي پرهيز از عنصر رواني شخصي تحقق فعليت
ضيق نفسي الزم نيست ،بلکه اگر نقصي به حسب طبع خويش اقتضاي ضيق را داشته
باشد کفايت ميکند (صدر  :1417ج ،5ص .)450شايد از اين امر بتوان نتيجه گرفت که
در اين ديدگاه عنصر رواني ـ به صورت نوعي و نه شخصي ـ به همراه تحقق نقص،
شرط انتزاع عنوان ضرر است.
امر ديگري که مورد توجه برخي محققان قرار گرفته است ،اين نکته است که
تحمل نقص براي دستيابي به چيزي ضرر محسوب نميشود .در اين ديدگاه ،عالوه
بر عنصر رواني به غايت فاعل نيز توجه ميشود (مؤمن  :1419ج ،2ص.)248

 )2-1-4اسناد ضرر
يکي ديگر از ارکان قاعدهي الضرر اسناد آن است .بسته به اينکه ضرر را در
حوزهي تشريع يا حوزهي رفتار فردي معنا کنيم ،وضعيت اسناد متفاوت خواهد بود.
با اين فرض که ضرر را مربوط به حوزهي تشريع دانسته و قاعدهي نفي ضرر را به
معناي نفي حکم شرعي بدانيم ،به خوبي روشن است ضرر بايد مستند به حکم شرعي
باشد .اسناد ضرر به حکم به اين معنا نيست که شارع به عنوان واضع حکم ،وارد
کنندهي ضرر به اشخاص و مکلفين است .اشخاص در زندگي فردي و اجتماعي بر
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اساس قواعدي رفتار ميکنند که شارع آن قواعد را وضع کرده است .با اين فرض،
اگر اشخاص بر اساس اجراي قواعد به خود يا ديگري ضرر وارد کنند اين ضرر ريشه
در حکم شرعي خواهد داشت که شارع از آنان خواسته است .دليل نفي ضرر چنين
حکمي را منتفي ميکند (مکارم شيرازي  :1411ج ،1صص 70و .)71همچنين در صورت
جريان الضرر در سطح رفتار فردي و تصميم در تحليل رفتارهاي زيانبار الزم است
ميان فعل شخص و زيان رابطهي سببيت برقرار شود.
 )2-4خصوصيات قاعده
نفي ضرر در ساختار نظام حقوقي خصوصياتي به شرح زير دارد.
 )1-2-4امتناني بودن
قاعدهي نفي ضرر يا ممنوعيت اضرار يک قاعدهي امتناني است .اقتضاي امتنان
اين است که شارع از طريق قاعده حکمي را از مکلف رفع کند و وي را ملزم به
تکليف ضرري نکند (عراقي :1420ج ،2ص .)303با توجه به امتناني بودن قاعده بايد
گفت اعمال قاعده و نفي ضرر از شخص نبايد منجر به ضرر ديگري براي وي گردد.
همچنين اجراي قاعدهي نفي ضرر يا ممنوعيت اضرار نميتواند ضرر را نسبت به
کسي نفي کند ،اما اين نفي متضمن ضرر به ديگري باشد (همان .)323 :به دليل امتناني
بودن قاعدهي الضرر ،اين قاعده نميتواند احکام امتناني ديگر را نفي کند (همان.)305 :

اين خصوصيت بايد در حوزهي خانواده به دقت توجه شود ،زيرا احکام خانواده
روابط ميان اعضا را مشخص ميکند .چه بسا اعمال الضرر نسبت به يکي از اعضا
موجب ضرر به ديگريشود .از همين رو ،برخي محققان طالق زوج مفقوداالثر را با
اشکال مواجه دانستهاند (همان.)315 :
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در صورت پذيرش اين فرض که الضرر گاه نفي حکم ميکند و گاه داللت بر
ممنوعيت اضرار به خود يا ديگري دارد برميآيد که اين قاعده ماهيت دوگانهاي دارد  .
به اين شرح که اگر قاعده ناظر به نفي حکم باشد ماهيت ثانوي پيدا ميکند و نظارت
آن بر قواعد اولي خواهد بود ،اما در صورت داللت قاعدهي الضرر بر نهي از اضرار
الزم است فعل ضرري از شخص صادر شود .صدور ضرر ممکن است مستقيم يا غير
مستقيم باشد.
ممکن است اين اشکال مطرح شود که چگونه الضرر در دو مفاد مختلف يکي بر
نفي و ديگري بر نهي داللت ميکند .اين شبهه زماني وارد است که الضرر فقط در
يک روايت آمده بود حال آنکه مفاد الضرر در چندين روايات با خصوصيات مختلف
وارد شده است و در نتيجه ممکن است هر دو مفاد را داشته باشد   .
با فرض وجود هر دو مفاد در نظام حقوقي بايد نسبت هر يک را در ساختار نظام
مشخص کرد .اگر مفاد الضرر نفي حکم ضرري باشد رابطهي آن به صورت قاعدهي
ثانويه خواهد بود و بر ديگر ادله حکومت خواهد کرد ،اما در مواردي که مفاد قاعده
نهي از اضرار باشد مانند ديگر ادله است و يک قاعدهي اولي محسوب ميشود.
 )3-4آثار و ضمانت اجراهاي قاعده
آثار و ضمانت اجراهاي نفي و نهي از ضرر بسته به اينکه اين قاعده در چه سطحي
معنا شود متفاوت است .با اين فرض که قاعده در سطح تشريع و قانونگذاري قلمداد
گردد و به معناي نفي احکام ضرري باشد ،حکم منشأ ضرر نفي و بر فرض اثبات،
حکم متناسب با رفع ضرر کشف ميشود .اين امر در مرحلهي تشريع است که مقام
استنباط کنندهي حکم را به صورتي کلي استخراج کرده و بيان ميدارد.
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ليکن گاه صرف نفي حکم براي از ميان بردن منشأ ضرر کفايت نميکند .در
اينجا بر اساس ساختار نظام حقوقي و کيفري اسالم ،قاضي و حاکم دستور مناسب را
صادر ميکند .براي مثال ،در قضيهي سمره بن جندب ضمانت اجراي مناسب براي
نفي حکم کندن درخت و تسليم آن به مالک بود ،زيرا بر اساس گزارش اين واقعهي
تاريخي صاحب درخت حاضر به رعايت حقوق صاحب ملک نشده بود و تنها راه
باقي مانده به لحاظ قضايي و کيفري کندن درخت و خاتمه دادن به دعوا از اين طريق
بود .از همين رو ،کندن درخت به صورت ضمانت اجراي کيفري جلوه ميکند.
اين وضعيت دربارهي اضرارهاي شخص به ديگري نيز متصور است ،زيرا منع
اضرار به لحاظ حقوقي و ارشادي کفايت نميکند .گاه الزم است حاکم بر اساس مباني
امر به معروف و نهي از منکر يا ادلهي کيفري ديگر اقدام مناسب را نسبت به فاعل
وارد کنندهي زيان اعمال کند.
همچنين در صورت جريان نفي از ضرر نسبت به رفتارهاي دولت حدود اختيارات
وي محدود ميشود و اگر دولت اقدام زيانباري انجام دهد که به لحاظ تکليفي
مشروع باشد ممکن است به لحاظ مدني مسئول باشد .از اين رو بايد مسئوليت مدني
دولت را نسبت به اقدامات انجام شده توسط کارکنان وي بررسي کرد.
نتيجهگيري
با توجه به مجموع مباحث فوق روشن شد نه تنها روايات الضرر مجمل و مبهم
نيست ،بلکه مباحث پيرامون آن نيز حاوي چنان نظامي است که ميتوان آنها را در
قالب نظريهي الضرر بازخواني کرد .با بازخواني روايات الضرر و ديگر روايات
مرتبط به عنوان يک نظريهي عام معلوم ميشود که شارع در مرحلهي تشريع به
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براي مجموعه مقررات و احکام تشريعي قلمداد گرديده و از سوي ديگر ميتواند
مصدري براي استنباط احکام جديد تلقي شود .همچنين سطوح اين نظريه قابليت آن
را دارد که به عنوان ضابطهاي براي رفتار اشخاص ـ چه نسبت به خود چه نسبت به
ديگري ـ قرار گيرد و از سوي ديگر با مالحظاتي ميتوان جايگاه الضرر را نسبت به
رفتار دولت نيز مطالعه کرد.
با فرض نفي يا نهي از ضرر اعمال آن ارکان و شرايطي دارد که با بررسي دقيق
اين ارکان ميتوان دربارهي آن در موضوعات اظهار نظر کرد .همچنين اعمال الضرر
ضمانت اجراهاي مناسبي دارد که برخي از آنها در متون روايي نيز آمده است.
بازخواني الضرر به عنوان نظريه راه مناسبي براي ساماندهي مطالعات انجام شده
ارائه ميدهد و از سوي ديگر اين قابليت را دارد تا به مجموعهي مباحث در حوزههاي
تخصصي مانند حقوق خانواده نظام مناسب بخشيده و محققان به جاي درگير شدن
در موضوعات و مسائل غير مرتبط به دقت موضوع مرتبط را تشخيص داده  به تحليل
همان موضوع بپردازند  .
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