نظريهي امام خميني (ره)
دربارهي الضرر
و کاربرد آن در حقوق خانواده

محمد سروش∗

چكيده
حضرت امام خميني (ره) دربارهي قاعدهي «الضرر» نظر خاصي دارند و آن را به «نهي
حکومتي» تفسير ميکنند .به نظر ايشان جملهي الضرر و الضرار مشتمل بر دو قاعده در تحريم
آسيب جسمي و جاني و در تحريم ايجاد فشار روحي و مضيقهي رواني است .با اين تفسير،
الضرر يک حکم ثانوي حاکم بر همهي احکام شرعي مثل «الحرج» نيست .از تفسير خاص امام
خميني (ره) در حقوق خانواده نتايج مهمي به دست ميآيد؛ يکي آنکه ،هر گونه رفتار از سوي
زوجين که موجب زيان يا مضيقه و حرج براي ديگري باشد ،جايز نيست .دوم آنکه ،حقوق
زوجين نسبت به يکديگر ،با اين قاعده ،محدود و مضيق ميشود .سوم آنکه ،در موارد ضرر و
ضرار با رجوع زيانديده به حاکم اسالمي جلوي زيان گرفته ميشود.
کليد واژه

الضرر ،حکم حکومتي ،الحرج ،حقوق خانواده ،طالق.
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مقدمه
قاعدهي الضرر مستند به روايتي از رسول خدا (ص) و در ميان همهي فقها معتبر
است ،ولي تسالم دربارهي اصلِ اين قاعده به معني تسالم آنها در معني و مفهوم آن
نيست بلکه فقها در اين باره تفاسير مختلفي ارائه کردهاند .رايجترين تفسير نفي حکم
ضرري در شريعت است که بر مبناي آن الضرر به عنوا ِن اصل حاکم بر همهي احکام
از عبادات و معامالت و سياست تف ّوق دارد و در هر مورد که حکمي منشأ ضرر
باشد ،آن حکم نفي ميشود .براي مثال ،در موارد مضر بودن وضو يا غسل وجوب
آن برداشته ميشود .همچنين هرگاه لزوم بيع موجب ضرر باشد ـ مثل موارد غبنـ  
لزوم آن منتفي ميشود .شيخ انصاري اين تفسير را ترجيح داده است (انصاري :1424
ج ،2ص.)457

از استنادات فقها به اين حديث در فروع مختلف ميتوان مقبول بودن اين تفسير
را در نزد آنها حدس زد .مانند سقوط وجوب امر به معروف و نهي از منکر در موارد
ضرر ،سقوط وجوب اقامهي حدود در صورت خطر ،الزام نداشتن در قسمت مال
مشاع با وجود ضرر ،الزم نبودن اداي شهادت در موارد ضرر و ( ...مراغي  :1417ج،1
ص.)304

گروهي ديگر الضرر را به معني نهي از ضرر ميدانند .مير فتاح مراغي و شيخ
الشريعه اصفهاني اين تفسير را پذيرفتهاند (شيخ الشريعه اصفهاني .)19 :1410در اين تفسير
ال به معني نفي نيست بلکه به معني نهي و مفاد آن تحريم اضرار است ،يعني هيچ کس
مجاز نيست که به خود يا ديگري ضرر و آسيبي برساند .همانگونه که خداوند غيبت
و شرب خمر را حرام کرده است.
تفسير امام خميني (ره) از اين حديث کام ً
ال بديع و ابتکاري است که پيش از آن
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نهي مانند نهي از شرب خمر و غيبت نهي الهي نيست بلکه اين تحريم به عنوان يک
حکم حکومتي از سوي رسول خدا (ص) صادر شده است .حضرت امام (ره) شواهد
خاصي براي اثبات اين تفسير و ترجيح آن بر تفاسير ديگر آورده است (موسوي الخميني

 .)86 :1414برخي از فقهاي معاصر مانند آيت اهلل فاضل لنکراني اين تفسير را  تأييد
(فاضل لنکراني  )252 :1419و برخي ديگر مانند آيت اهلل سيستاني آن را نقد و رد کردهاند
(سيستاني  .)186 :1414در اين نوشتار صرف  نظر از مباحثات موجود دربارهي اصلِ
اين تفسير از الضرر ،تأثير آن بر حقوق خانواده بررسي ميشود .همچنين اين نوشتار
درصدد بررسي اين مسئله است که آيا همانطور که با تفسير رايج ميتوان بسياري از
معضالت خانوادگي را حل کرد ،با اين تفسير نيز ميتوان راه حلي براي آنها ارائه کرد.
در بررسي اين موضوع ابتدا اصلِ اين تفسير تقرير و تبيين شده و سپس نتايج آن
در احکام خانواده توضيح داده ميشود .در پايان نيز تفاوت اين تفسير با تفاسير ديگر
در قلمرو حقوق خانواده ارزيابي خواهد شد .از آنجا که رويکرد مقاله ،رويکرد اصولي
و مبنايي است به جاي بررسي تفصيلي برخي از مسائل و فروع فقهي ،به تحليل کلي
اين قاعده و جايگاه آن در حقوق خانواده ـ با ذکر مثال ـ ميپردازد.
 )1الضرر به معناي نهي حکومتي
پيامبر اکرم (ص) در جامعهي اسالمي سه مسئوليت  دارد:
الف) تبليغ احکام الهي و ابالغ تکاليفي که از خداوند دريافت ميکند؛ مانند
احکامي که خداوند در قرآن کريم تشريع فرموده است ،از قبيل وجوب نماز .اين
تکاليف از طرف خداوند جعل شده و رسول خدا (ص) آنها را به مردم ميرساند.
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از اين رو دستور پيامبر (ص) به نماز در حقيقت اطالعرساني و ارشاد به فرمان الهي
است و الاّ وجوب نماز يک تکليف الهي است نه يک دستور نبوي و قهرا ً مخالفت با
آن مخالفت با فرمان خداست.
ب) رهبري جامعه و فرمانروايي بر مردم؛ پيامبر (ص) در اين حيطه شخص ًا دستور
ميدهند و فرمان صادر ميکنند ،براي مثال ،اسامه را به فرماندهي سپاه نصب ميکنند و
مردم را به فرمانبرداري از او موظف ميسازند .پيامبر (ص) در جايگاه واليت ِ
حق امر
و نهي دارند و همانگونه که اطاعت از خدا واجب است اطاعت از ايشان نيز واجب
است« :اطيعوا اهلل و اطيعوا الرسول» (نساء.)59 :

ج) قضاوت در بين مردم ،فصل خصومت و ّ
حل اختالفات؛ پيامبر (ص) از اين
نظر ِ
حق صدور حکم در موارد نزاع دارند و مانند هر قاضي ديگري احکام کلي را
بر موارد مورد اختالف تطبيق داده و بر مبناي آن حکم ميکنند .اين گونه احکام نيز
منتسب به خود حضرت و الزماالطاعة است.
با توجه به اين شئون سه گانه ،هر يک از دستورات پيامبر (ص) در يکي از اين سه
رديف و الضرر در رديف دوم قرار دارد ،زيرا در برخي از نقلهاي اين روايت از تعبير
قضي استفاده شده که به معني حکم پيامبر (ص) است و نشان ميدهد الضرر از قسم
اول نيست .به عالوه اين جمله ذيل قضيهاي نقل شده که نشان ميدهد رسول خدا
(ص) آن را به عنوان حکم حکومتي جهت جلوگيري از ظلم و تعدي صادر کردهاند.
ماجرا اين است که سمرةبن جندب مالک درخت خرمايي بود که براي دسترسي به
آن از داخل خانهي يکي از انصار عبور ميکرد .صاحب خانه توقع داشت که سمره
در هنگام ورود به خانهاش اطالع دهد تا خانوادهاش در زحمت نباشند ولي سمرة
به اين درخواست بياعتنا بود .انصاري نزد پيامبر (ص) شکايت کرد ،ولي سمره به
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فرمان دادند تا درخت او را بکنند .پيامبر (ص) در اين قضيه ،به عنوان حاکم اسالمي
که بايد جلوي ظلم و تعدّ ي در جامعه را بگيرد ،وارد شد ،نه آنکه به بيان يک مسئلهي
شرعي که محل اختالف است ،پرداخته باشد (موسوي الخميني  .)105-115 :1414مقصود
رسول خدا (ص) در اين جمله آن است که در قلمرو حکومت من ،هيچ کس نبايد
به ديگري آسيب برساند و همه بايد از امنيت و آسايش برخوردار باشند« :البد ان ال
يکون في حمي سلطاني و حوزة حکومتي ضرر»؛ برخورد حضرت با سمره نيز به دليل
رعايت نکردن دستور حکومتي بود (موسوي الخميني .)120 :1414

به نظر حضرت امام (ره) از حديث «الضرر و الضرار» دو قاعده استفاده ميشود؛
يکي ممنوعيت وارد کردن خسارتهاي مالي و جاني به ديگران و دوم ممنوعيت
ايجاد فشارهاي روحي و به وجود آوردن تنگنا  و سختي براي ديگران .قاعدهي اول
مستفاد از «الضرر» و قاعدهي دوم مستفاد از «الضرار» است (موسوي الخميني :1421

ج ،5ص ،)520زيرا ضرر معموالً دربارهي آسيبهاي مالي و جاني استعمال ميشود ،بر
خالف ضرار که اغلب در دشواري و ناراحتي به کار برده ميشود و پيامبر (ص) با اين
جمله از ايجاد هرگونه خسارت مالي ،جاني و روحي نهي کرده است .ماجراي سمره
ورود خسارت مالي يا جاني (ضرر) براي صاحب خانه نبود ،بلکه نوعي مزاحمت
رواني (ضرار) سبب سلب آسايش و امنيت رواني از آن خانواده بود (موسوي الخميني

 65 :1414و  ،)140ولي حکم رسول خدا اختصاص به آن مورد نداشت و از دو جهت
عموميت پيدا کرد؛ يکي عموميت نسبت به ايجاد هرگونه ناراحتي ،فشار و مضيقه و
ديگري عموميت نسبت به ايجاد هرگونه خسارت و زيان ما ّدي .پس در اين تفسير
ِ
ضرار به معناي حرج است (سبحاني  :1423ج ،3ص ،)534لذا اين سؤال مطرح ميشود
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که الضرر با الحرج چه فرقي دارد؟ در ادامه تفاوت اين دو قاعده بيان خواهد شد.
نکتهي ديگر آنکه حضرت امام (ره) به تفاوت بين تفسير الضرر به «نهي حکومتي»
با تفسير آن به «نهي الهي» اشاره نکردهاند .هرچند در اين مقاله نيازي به پيگيري اين
مسئله نيست ،ولي بايد توجه کرد که نهي حکومتي مانند دستورات الهي دستوري
عام و فراگير بوده و محدوديت زماني يا مکاني ندارد؛ لذا همان طور که در عصر
نبوي ،ايجاد ضرر و ضرار حرام بوده ،در اعصار بعد نيز اين حکم به قوت خود باقي
است .پس نبايد حکومتي بودن حکم را به معني موقت بودن آن تلقي کرد ،بلکه هر
حکم حکومتي نيز در شمول و فراگيري ،تاب ِع نحوهي جعل خود است ،که اگر ناظر
به شرايط خاصي باشد ،محدود به همان شرايط و اگر ناظر به مصلحت کلي و عمومي
جامعه باشد ،بدون محدوديت زماني است .امام خميني (ره) تصريح کردهاند ،که
الضرر از سوي پيامبر (ص) به عنوان شخصيتي که بر امت اسالمي حاکميت دارد و
حکمش بر همهي نسلها نافذ است ،صادر شده است« :امر بما انه سلطان علي االمه
و بما ان حکمه علي االولين 1حکمه علي اآلخرين» (موسوي الخميني  .)129 :1414چنين
برداشتي از حکم حکومتي مورد اتفاق نظر بين فقها نيست ،برخي آن را تأييد کرده و
ميپذيرند که حکم سلطاني هم ميتواند دائمي و هميشگي باشد (دراسات في والية الفقيه:

ج ،3ص 175و  ،)307ولي برخي آن را بهطور کلي انکار کرده و از آنجا که الضرر را
موقتي نميدانند ،حکومتي هم نميدانند (روحاني  :1412ج ،18ص397؛ قمي.)101 :

2

به هر حال به نظر حضرت امام (ره) الضرر يک حکم دائمي است؛ لذا هماينک
 1ـ حضرت امام (ره) در برخي از آثار خود  از رسول خدا (ص) نقل کرده است« :حکمي علي االولين حکمي
علي االخرين» (موسوي الخميني  )84 :1417ولي اين حديث در منابع معتبر پيدا نشده .البته در کافي آمده است که
حکم اهلل دربارهي اولين و آخرين برابر است« :حکم اهلل ،االولين و االخرين سواء» ( الکافي :ج ،5ص.)18
2ـ «ان اعمال السلطنته انما يکون في الموارد الجزئيه التي ترتبط بمصالح االمه مما اليندرج تحت ضابطة کليه کنصب
القضاة ،و السبيل الي جريان ذلک في الموضوعات الکلية.».
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خميني (ره) در ديگر احکام سلطاني پيامبر (ص) و ائمه (ع) نيز به اين مبنا ملتزماند
(موسوي الخميني  :1421ج ،3ص.)64

1

 )2نهي از ضرر در حقوق خانواده
نهي از ضرر و ضرار اطالق دارد و در ماجراي سمرة به عنوان يک قاعدهي کلي
مطرح شده است .از اين رو ،اين نهي همانگونه که بر همهي روابط اجتماعي و
اقتصادي شهروندان حاکم است و هيچ کس مجاز به آسيب رساندن نيست ،بر روابط
خانوادگي نيز حاکم بوده و هيچ يک از زن وشوهر و فرزندان ،مجاز نيستند که ديگري
را در تنگنا و مشقت قرار داده و بر او فشار و حرج تحميل کنند .در فتاواي امام خميني
(ره) مواردي ديده ميشود که ايشان قاعدهي الضرر را در روابط خانوادگي حاکم
دانستهاند .براي مثال ،در استفتائي از ايشان پرسيدهاند« :آيا شوهر ميتواند زوجهي
خود را که دچار ناراحتيهاي عصبي است مکلف به اقامت در شهر کند با وجودي
که ميداند زندگي در شهر براي همسرش مناسب نيست و باعث تشديد بيماري
ميشود؟» امام (ره) جواب دادهاند« :اگر براي زن حرجي يا ضرري باشد ،شوهر
نميتواند او را تکليف به ماندن در آن محل کند مگر آنکه با تهيهي وسايل رفاهي
ضرر و حرج را از زن رفع نمايد» (موسوي الخميني  :1422ج ،3ص .)204البته به دليل
برخورداري مردان از قدرت بيشتر و بر عهده داشتن مديريت خانواده زمينهي اِعمال
فشار و سختي در رفتار آنها بيشتر وجود داشته و نهي از ضرر و ضرار بيشتر متوجه
آنها ميشود .در قرآن کريم مردان نيز بهخصوص از ايجاد درد و رنج بر همسران خود
1ـ بل لو کان ـ النهي عن حبس الطعام ـ حکم ًا سلطانيا منه صلي اهلل عليه و آله ،فهو نافذ علي االمه الي االبد و
ليست احکامه کاحکام سائر السالطين ،بل احکام سائر االئمه عليهم ايضا کذلک.
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منع شدهاند« :والتضاروهن لتضيقوا عليهن» (طالق )6 :و «والتمسکوهن ضرارا ً لتعتدوا»
(بقره.)231 :

دربارهي اضرار و ايجاد فشار در محيط خانواده ،سه سؤال اساسي مطرح است:
اول ،آيا ارتکاب اعمالي که زن يا شوهر را در مضيقه و حرج قرار ميدهد و به
سالمت جسمي و روحي آنها آسيب ميرساند جايز است؟  
دوم ،اگر يکي از زوجين با سوء استفاده از حق خود چنين اقداماتي انجام دهد،
حق او ساقط ميشود .براي مثال ،اگر شوهري از حق طالق سوء استفاده کند از اين
حق محروم است؟
سوم ،آيا کسي که در حق او تعدّ ي و اضرار صورت گرفته ميتواند براي رفع ضرر
و اضرار اقدام کند يا وظيفهي او مراجعه به حاکم اسالمي است؟
جملهي «الضرر و الضرار» چون به معني نهي از زيان وارد کردن است ،فقط به
پرسش اول پاسخ ميدهد و چنين کاري را ممنوع ميداند .امام خميني (ره) عالوه بر
استفادهي حرمت ،استنباط ميکند که جملهي الضرر و الضرار ،سلطه و ِ
حق شخص
را نيز محدود ميکند .براي مثال ،مالکي مانند سمرةبن جندب اوالً حق ندارد که
مالکيت خود را بهانهي اضرار به ديگران قرار دهد ،ثاني ًا مالکيت و سلطهي او مقيد
و محدود به نبود اضرار است .پس الضرر به طور مستقيم بيان کنندهي يک حکم
تکليفي است و به شکل غير مستقيم اثر وضعي نيز داشته و سلطهي مالک را مضيق
ميکند .حضرت امام (ره) در اينجا از تعبير حکومت استفاده کرده و الضرر را حاکم
بر قاعدهي سلطنت ميشمارد:
بناء علي ما ذهبنا اليه اليکون دليل الضرر حاکم ًا علي ادلة االحکام االوليه سوي قاعدة
السلطنة فان دليل نفي ضرر ورد لکسر سورة تلک القاعدة الموجبه للضرر و الضرار علي

82

نظريهي امام خميني (ره) دربارهي الضرر و کاربرد آن در حقوق خانواده

مقصود از قاعدهي سلطنت ،همان «الناس مسلطون علي اموالهم» و سلطهي مالک بر
اموال خويش است که مقهور و مغلوب الضرر قرار ميگيرد .در نتيجه هيچ مالکي حق
ندارد مالکيت را براي ورود ضرر و زيان به ديگران «مطلق» بداند ،بلکه حق مالکيت
محکوم الضرر است.
اين بيان از سه جهت مبهم است.
نخست آنکه ،چرا فقط قاعدهي سلطنت که مقصود ملکيت است محکوم الضرر
دانسته شده؟ اگر الضرر به معني نهي از اضرار است ،همانگونه که اطالق حق مالکيت
با الضرر مقيد ميشود ،بايد اطالق حقوق ديگر هم با الضرر مقيد شود .روشن است
که بنا بر نظر حضرت امام (ره) الضرر بر وجوب وضو و غسل يا لزوم عقد بيع حاکم
نيست ،ولي چرا بر حق حضانت ،يا حق استمتاع جنسي ،يا حق رياست خانواده حاکم
نباشد .در نتيجه ،همان گونه که حق مالکيت شامل اضرار به غير نميشود ،حقوق
ديگر نيز چنين شمولي ندارد .مقيد ساختن دليل محکوم به قاعدهي سلطنت به معني
انکار کاربرد الضرر در حقوق خانواده است.
دوم آنکه ،حکومت در اصطالح خاص اصولي آن ،بر مبناي معروف در تفسير
الضرر کاربرد صحيحي دارد و به اين معناست که هر يک از احکام شرعي در صورت
ضرر ،از سوي شارع محدود و مقيد شده است .براي مثال ،الضرر حاکم بر وجوب
صوم است ،يعني شرع مقدس قلمرو اين تکليف را به موارد نبود ضرر محدود کرده
است ،ولي بر مبناي نظر حضرت امام (ره) در تفسير الضرر حکم مولوي از سوي
شخص پيامبر (ص) است .اين حکم هرچند مقدم بر حکم ا ّولي است ،ولي مفسر
حکم اولي شرع نيست ،زيرا رسول خدا (ص) در مقام تبيين حکم خداوند و تعيين

83

سال سیزدهم  /شماره  /51بهار 1390

الناس (موسوي الخميني .)129 :1414

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان
سال سیزدهم  /شماره  / 51بهار 1390

قلمرو آن نميباشد .از اين رو الضرر بر هيچ يک از احکام شرع حکومت ندارد .شايد
حضرت امام (ره) که در آثار متأخر خود به طور کلي حکومت الضرر را نفي کرده و
حتي قاعدهي سلطنت را هم استثنا نکردهاند ،به اين نکته توجه داشتهاند.
«ان الضرر و الضرار نهي سلطاني نافذ في االمه و الدخل له في تحديد االحکام
االلهيه و الحکومة عليها» (موسوي الخميني  :1421ج ،5ص.)520

سوم آنکه ،اگر حق مالکيت يا حق مضاجعت يا حق حضانت يا هر حق ديگري
اطالق داشته باشد و حتي در صورت اضرار به غير نيز اين حقوق را اثبات کند ،آنگاه
نوبت به الضرر ميرسد که به عنوان دليل حاکم آن را مقيد و محدود ميسازد .چنين
اطالقي ـ به خصوص در حقوقي که جنبهي عقاليي دارد ـ مخدوش است و هيچ
ح ّقي بالذاته نسبت به موارد ايجاد زيان و خسارت به ديگران اطالق ندارد .حضرت
امام (ره) دربارهي قاعدهي سلطنت به اين نکته توجه داشته و بارها به آن تصريح
کردهاند (موسوي الخميني :1421ج ،1ص 127و ج ،4ص .)200مبناي ايشان آن است که
«قاعدهي سلطنت ،حيثي است و نسبت به موارد وارد کردن ضرر بر ديگران و آنها را
در حرج قرار دادن ،اطالق ندارد»( .موسوي الخميني :1421ج ،5صص 521و .)571

1

ِ
حکومت الضرر باقي نمانده و بدون حکومت الضرر هم  
بر اين مبنا ،جايي براي
نميتوان هيچ ح ّقي را مستند براي اضرار به غير دانست.
نکتهي ديگر آنکه تحريم و منع مستفاد از الضرر خطاب به کسي است که اقدام به
اضرار کرده و به ديگري آسيب ميرساند ،ولي آيا الضرر از شخص زيان ديده حمايت
ميکند به عبارت ديگر هرچند تحريم اضرار حکمي به نفع زيانديده است ،ولي آيا
ميتوان از الضرر استفاده کرد که زيانديده چه عکسالعمل و اقدام متقابلي ميتواند
 « -1قاعدة السلطنة حيثية ال اطالق فيها اليقاع الضرر و الحرج علي الغير».
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روشن است که جملهي «الضرر و الضرار» به اين سؤال پاسخ نداده و هيچ حقي
را براي آسيبديده و گرفتار در فشار و ناراحتي اثبات نميکند ،ولي به دليل آنکه اين
جمله در پايان يک ماجرا و به عنوان علت اقدام پيامبر (ص) در برخورد با شخص
آسيب رساننده (سمرةبن جندب) مطرح شده است ،ميتوان از سياست ايشان به عنوان
حاکم اسالمي استفاده کرد که مسئوليت برخورد با ولي امر مسلمين بوده و وي موظف
به از بين بردن ريشهي فساد در چنين مواردي است .اين استنباط دربارهي مسئوليت
حاکم خارج از مفهوم جملهي «الضرر و الضرار» است.
تأييد اين استنباط ـ که از فضاي کلي قضيه استفاده ميشود ـ بدين معناست که
هرچند زيانديده حق دادخواهي و تظ ّلم در نزد حاکم را دارد ،ولي نبايد شخص ًا با
ايجاد کنندهي ضرر و حرج برخورد کند .از اين رو همسري که در زندگي مشترک
در فشار و تنگنا قرار ميگيرد ،چارهاي جز مراجعه به حاکم ندارد ،ولي آيا دخالت
حاکم و حکم وي ـ مانند حکم پيامبر (ص) به کندن درخت خرماي سمره ـ مستند
به «الضرر و الضرار» است؟ پر واضح است که اين جمله اختياري براي حاکم اثبات
نميکند و اين اختيار به ادلّهي واليت حاکم استناد دارد .چه اينکه پس از مراجعه به
حاکم نيز ،او بر اساس تشخيص خود راهکار مناسب براي جلوگيري از ضرر و ضرار
را اِعمال ميکند .حضرت امام (ره) در باب بيع فضولي ضمن اين مسئله که اگر مالک
نه اجازه ميکند و نه رد و اين تع ّلل موجب ضرر براي اصيل است ،ميگويند:
بر اساس مبناي ما در دليل الضرر به ناچار اصيل که از مماطله مجيز ضرر ميبيند بايد به والي
رجوع کند همانگونه که در قضيهي سمره شخص انصاري به رسول اکرم (ص) مراجعه کرد
و پيامبر (ص) براي ريشه کن شدن فساد دستور کندن درخت را دادند .در اينجا هم حاکم
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مالک را به اجازه يا رد وادار ميکند و در صورت امتناع ،خود تصميم به رد يا اجازه ميگيرد
(موسوي الخميني  :1421ج ،2ص.)307

1

ِ
مزاحمت کساني
اهميت اين استدالل از جهت توسعهي اضرار است؛ هم از جهت
که بدون استناد به هيچ ح ّقي متعرض ديگران شده و به آنها آسيب ميرسانند و هم از
ِ
مزاحمت کساني که به استناد يک حق شرعي مانند حق مالکيت يا حق حضانت
جهت
يا رياست بر خانواده اسباب ناراحتي فراهم ميکنند .در اين موارد پس از مراجعه به
حاکم ،تشخيص و تصميم بر عهدهي اوست ،ولي آيا شخص زيانديده و رنج کشيده
هيچ راه ديگري جز مراجعه به حاکم ندارد؟ برخي از مباحث امام (ره) ،هر راه ديگري
را نفي ميکند« :در مواردي که بر اثر تصرف يک شخص بر شخص ديگري ضرري
واقع ميشود ،رجوع به حاکم شرع ضروري است» (قديري .)572 :1429

2

در عين حال ،در برخي از فتاواي حضرت امام (ره) قي ِد «رجوع به حاکم» ديده
نميشود و براي زني که به دليل رفتارهاي خشن همسرش در تنگنا و مشقت قرار
گرفته ،خروج از منزل شوهر و سکني در جاي ديگر مجاز دانسته شده است .از امام
(ره) پرسيدند« :زني که شوهرش تارک الصالة و دائم الخمر است ،در حال مستي زنش
را کتک ميزند ،يا اصرار دارد که او هم مشروب بخورد و در صورت امتناع ،زنش
را مورد ضرب و  شتم قرار ميدهد ،تکليف زن را روشن فرمائيد؟» امام (ره) پاسخ
دادهاند« :اگر بودن زن در منزل شوهر مزبور حرج است ،ميتواند از منزل او برود و
در جاي ديگر زندگي کند ( »...موسوي الخميني  :1422ج ،3ص.)320

هيچ يک از اين دو استدالل قانعکننده به نظر نميرسد ،زيرا اگر دليل مراجعه به
« -1و الضرر و ان ورد عليه بحکم الشرع و حرمانه عن التصرف لکن قطع النزاع بعد الرفع الي الحاکم بيده و بنظره».
 « -2ان في موارد لزوم الضرر علي احد من جهة تصرف شخص اخر يجوز له او لم يلزم الضرر ،البد من الرجوع
الي الحاکم الشرعي».
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دليل وجوب مراجعه به حاکم نيست ،چون فعل آن شخص حتي به ضميمهي تقرير
پيامبر (ص) داللت بر وجوب ندارد و جواز آن را اثبات ميکند .از سوي ديگر ،اگر
الضرر حاکم بر حقوق و مقيد آنها باشد .باز هم به طور کلي نميتوان نتيجه گرفت
که اگر من له الحق اقدام به اضرار کرد ،از آنجا که حقي بر من عليه الحق ندارد ،لذا
من له الحق آزاد بوده و شخص ًا تعهد خود را کأن لم يکن ميپندارد .نتيجهي اين فتوي
هرج و مرجي است که نميتوان به آن ملتزم شد .حتي فقيهي که جملهي «الضرر و
الضرار» را حکم سياسي نميداند ،به ناچار ميپذيرد که اجراي اين حکم بايد توسط
حکومت انجام شود ،زيرا نميتوان به عموم مردم اجازه داد که در صورت زيان ديدن
يا در تنگنا و مضيقه قرار گرفتن حقوق زيانرساننده را ناديده بگيرد .با اين کار نه تنها
ريشهي فساد و ضرر کنده نميشود ،بلکه فساد و ضرر بيشتري به وجود ميآيد .از
همين روست که براي امر به معروف و نهي از منکر هم نميتوان اقدامات عملي را به
شکل خودسرانه به عموم مردم واگذار کرد (حائري  :1408ج ،4ص.)589

در ادامهي مطلب توضيح داده خواهد شد که با توجه به تفسير حضرت امام (ره)
نتيجهي ديگري به دست ميآيد.
 )3مقايسهي نهي حکومتي با نهي الهي
سؤال مطرح در اين بحث اين است که مبناي نظر امام خميني (ره) دربارهي
قاعدهي الضرر که آن را به «نهي حکومتي» تفسير کردهاند با مبناي معروف که آن را
به «نفي تشريعي» تفسير ميکنند در استنباط حقوق خانواده چه تفاوتي دارد؟ آيا اين
دو در عمل نتايج متفاوتي دارند؟
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از آنجا که به نظر حضرت امام (ره) الضرر به معني نهي از اضرار است ،در
صورتي که ضرر ناشي از اقدام شخص نبوده و کاري که به زيان طرف ديگر باشد
مرتکب نشده باشد ،فعل او مشمول الضرر نشده و از اين نهي تخ ّلف نکرده است.
براي مثال ،اگر شوهر به بيماري سخت و صعبالعالجي گرفتار شده باشد و ادامهي
زندگي براي همسر با ضرر يا ضرار همراه باشد ،مسئله خارج از قلمرو اين قاعده قرار
دارد .در حالي که بر مبناي معروف ضرر چه منشأ ارادي و اختياري داشته باشد و چه
خارج از آن اتفاق بيافتد ،علت رفع اثر است و به دليل ضرر احکام و حقوق زوجيت
که موجب ضرر براي همسر است ،رفع ميشود.
بنا بر نظر حضرت امام (ره) در چنين مواردي با کنار گذاشتن قاعدهي الضرر بايد
به سراغ قاعدهي الحرج رفت ،البته ضرار به همان معناي حرج است و قلمرو قاعدهي
الضرر و الضرار بايد شامل حرج بشود ،ولي تفاوت قاعدهي الضرار با قاعدهي
الحرج در آن است که الضرار مستند به حديث نبوي است و با قرائني که در آن
وجود دارد ،به معني نهي حکومتي است ،در حالي که قاعدهي الحرج مستند به آيهي
«ما جعل عليکم في الدين من حرج» (حج )78 :است و حضرت امام (ره) هم دربارهي
اين قاعده مانند فقهاي ديگر به همان نفي تشريعي اعتقاد دارند؛ يعني هيچ حکمي که
موجب حرج و مشقت باشد در دين جعل نشده است .از اين رو ،در صورتي که انجام
دادن وظايف و تکاليفي که زن در قبا ِل شوهر به عهده دارد ،مستلزم حرج و مشقت
باشد ،نفي ميشود .حتي اگر شوهر تقصيري در پيدايش اين حرج نداشته باشد (مثل
بيماري شوهر) يا اساس ًا حرج به شوهر انتساب نداشته باشد (مثل بيماري خود زن).
اگرچه با تفسير حضرت امام (ره) قلمرو قاعدهي الضرر بسيار محدودتر از قلمرو
اين قاعده در تفسير ديگر است ،ولي با انضمام برخي ادلهي ديگر تفاوت چنداني در
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در موارد ضرر ـ بدون حرج ـ را منکر شد.
نکتهي ديگر آنکه ،چون نسبت الحرج با الضرار نسبت عموم و خصوص مطلق
است ،يعني نهي کردن از ايجاد حرج و مشقت براي ديگران هم از دليل الحرج
استفاده ميشود و هم از دليل الضرار ولي نهي ا ّولي از سنخ حکم الهي و نهي د ّومي
از سنخ حکم حکومتي است ،لذا ممکن است آنچه تحت تشريع الهي قرار گرفته و
تحريم شده تحت سلطنت پيامبر (ص) نيز تحريم شود .چنانچه از نظر حضرت امام
(ره) جمع بين حرمت الهي و حرمت سلطاني در يک موضوع امکانپذير نباشد ،بايد
از دليل الحرج «نفي جواز از ايجاد حرج و مشقت براي ديگران» را اخراج کرده و آن
را تخصيص زد .همچنين بايد همهي مواردي که در احکام اوليه نهي از اضرار شده ـ
مثل آياتي که داللت بر نهي از اضرار به زوجه دارد ـ از حيطهي الضرر خارج دانست
تا حکم سلطاني در الضرر و الضرار شامل موردي که از قبل حکم الهي بر ممنوعيت
آن وجود دارد ،نشود .عدهاي از فقها مانند آيت اهلل سيستاني بر مبناي اينکه سلطاني
بودن الضرر مستلزم آن است که اضرار در تشريع الهي حرام نباشد و چنين امري
التزامناپذير است ،به تفسير حضرت امام (ره) ايراد گرفتهاند (سيستاني .)186 :1414

1

به نظر ميرسد جمع بين الهي بودن يک حکم و حکومتي بودن همان حکم
محذوري ندارد و کام ً
ال معقول است که پس از تشريع الهي پيامبر (ص) به عنوان
حاکم اسالمي به جعل سلطاني و حکومتي بپردازد .چنين جعل مجدّ دي نه محذور
اجتماع مثلين دارد و نه محذور لغويت ،زيرا جعل سلطاني جعل از طرف سلطان به
عنوان سلطنت و حکومت است و چنين جعلي ناظر به آن است که حاکم به عنوان
1ـ الضرار بالغير ظلم عليه و قبح الظلم من القوانين الفطريه فکيف تکون صفحة التشريع الدلهي خالية عن مثل هذا
الحکم الفطري.
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شخص قرار گرفته در رأس قدرت و حکومت ارادهي تحقق آن را در جامعه دارد.
همان طور که در قوانين عرفي ابتدا قوهي مقننه قانونگذاري کرده و سپس رئيس
قوهي مجريه با ابالغ آن تع ّهد به اجراي آن را اعالم ميکند .در تشريع الهي نيز پس
از ابالغ وحي مبني بر حرمت اضرار وظيفه و تکليف مسلمانان روشن است و آنها
نبايد به اضرار کسي اقدام کنند ،ولي وقتي که حاکم اعالم حرمت اضرار ميکند ـ نه
به عنوان بيان وحي بلکه به عنوان پشتوانهي حکومت ـ تعهد خود براي عينيت اين
حکم را اعالم ميکند .حتي ميتوان ملتزم شد که پس از حکم حکومتي اقدامکنندهي
به اضرار مرتکب دو معصيت شده؛ يکي معصيت حکم خداوند و ديگري معصيت
حکم پيامبر (ص) .فقها در موارد مشابه به اين مطلب ملتزم شدهاند (رشتي  :1401ج،1

ص .)32از اين رو اين اشکالي را که برخي تالمذهي حضرت امام (ره) به استاد خود
گرفتهاند ،نميتوان وارد دانست .اشکال وارده به اين شرح است« :در موضوعاتي که
حکم شرعي وجود دارد جعل سلطاني معقول نيست» (سبحاني  :1415ج ،2ص.)85

1

پس نهي از اضرار در تشريع الهي به اين معني است که خداوند اضرار به ديگران
را حرام کرده است ،ولي نهي از اضرار به عنوان حکم سلطاني به معني آن است که
حکومت به احدي اجازهي ضرر زدن به ديگران را در قلمرو حاکميت خود نميدهد
(موسوي الخميني  115 :1414و  2.)120پر واضح است که حکم دوم نه عين حکم اول
است ،نه مالزم با آن و نه مثل آن .چه اينکه با حکم اول ،حکم دوم ،لغو نيست،
حکم اول حکايت از ارادهي خداوند و حکم دوم حکايت از ارادهي حکومت براي
جلوگيري از اضرار و برخورد با عوامل ضرر و ضرار است .حضرت امام (ره) به دليل
« -1ان الموضوعات التي قد سبق من الشارع جعل حکم لها و تحريمها فال معني لجعل سلطاني عليها».
« -2اليضر احد اخاه في حمي سلطاني و حوزه حکومتي»؛ «و ان الضرر و الضرار البد ان اليکون في حمي سلطاني
و حوزه حکومتي».
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ترجيح دادهاند.
ـ آيا از تفسير الضرر به نفي حکم ضرري ميتوان نتيجه گرفت براي کسي که
به عنوان من عليه الحق از وجود حقي بر خود احساس ضرر ميکند ،آن حق بدون
دخالت حاکم اسالمي ملغي شود در حالي که اگر الضرر به نهي حکومتي تفسير شود،
مراجعه به حاکم ضروري است؟
چنانکه پيش از اين آمد ،هيچ يک از اين دو استنتاج از آن دو مبنا دقيق نيست.
استنتاج صحيح آن است که بنا به تفسير حضرت امام خميني (ره) الضرر و الضرار
گوياي مسئوليت حکومت اسالمي در جلوگيري از اقدام هر يک از شهروندان براي
آسيب رساندن و به وجود آوردن حرج و سختي براي ديگران است .در تفسير ديگر،
هرچند اين مضمون از جملهي الضرر و الضرار ـ که صرف ًا رفع حکم ضرري است
ـ استفاده نميشود ،ولي از برخورد رسول خدا (ص) با سمره و اقدام حضرت در
قلع مادهي فساد ميتوان استفاده کرد که حکومت اسالمي در امثال اين موارد چنين
وظيفهاي بر عهده دارد .به هر حال حکومت اسالمي نميتواند در برابر عوامل ايجاد
کنندهي ضرر و ضرار در جامعه بيتفاوت بوده و براي از بين بردن آن دست به کار
نشود .در اين استنتاج بين اين دو تفسير تفاوتي نيست ،البته امام خميني (ره) معتقدند
تفسير معروف از تبيين رابطه بين دستور پيامبر (ص) به کندن درخت با جملهي بعدي
حضرت (الضرر و الضرار) به عنوان علت ،عاجز است (اذهب فاقلعها فانه الضرر و
الضرار) ،زيرا نفي تشريع حکم ضرري نميتواند براي ريشه کن کردن درخت علت
باشد بلکه اين تعليل به معناي آن است که چون در قلمرو حکومت من نبايد ضرر و
ضرار اتفاق افتد ،لذا درخت سمره را بکنيد تا جلوي ضرار گرفته شود:
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انه علل بالحکم السياسي الکلي ،اي ان الضرر و الضرار البد ان اليکون في حمي سلطاني و حوزة
حکومتي و ّلما کان سمرة مضارا ً و متخلفا عن حکم السلطان ،فاقلع نخله و ارم بها اليه (موسوي
الخميني .)120 :1414

پس حديث الضرر حتي در صورت حکومت بر حقوق و تکاليف ديگر و محدود
کردن آنها در مقام اجرا نيازمند مج ّوز از سوي حاکم اسالمي است ،مگر آنکه امکان
استيذان از حاکم وجود نداشته باشد .از استفتاي زير نيز همين مبنا را ميتوان استفاده
کرد .از امام خميني (ره) پرسيدهاند« :در روستاها زمينهاي مزروعي و مشجر در
کنار هم قرار گرفته و چه بسا درختهاي همسايه در ملک مجاور سر کشيده باشند
به طوري که صاحب ملک در اثر مزاحمت درختهاي همسايه نتواند از ملک خود
محصول برداشت کند و صاحب درخت به هيچ وجه حاضر نيست غرامت بدهد
يا شاخههاي مزاحم را ببرد ،آيا صاحب زمين از باب قاعدهي الضرر حق دارد در
ملک خود بايستد و شاخههاي مزاحم را از درخت همسايه ببرد؟» امام (ره) در پاسخ
فرمودهاند« :ميتواند از مالک بخواهد که شاخه را بکشد ببندد يا قطع نمايد .هرگاه
مالک حاضر بر اقدام نشد خودش ميتواند اقدام نمايد و در صورت امکان به حاکم
شرع مراجعه کند» (موسوي الخميني  :1422ج ،2ص.)624

پس بر مبناي نظر حضرت امام (ره) کاربرد قاعدهي الضرر حتياالمکان موقوف به
نظر حاکم شرع است ،چه اينکه در ماجراي سمره نيز پيامبر (ص) دستور کندن درخت
را صادر کردند .حضرت امام (ره) در البهالي بحثهاي استداللي خود توضيح دادهاند
که چنين مسائلي در قلمرو حاکميت قرار دارد و الضرر ابتدا حقي را براي اشخاص
اثبات نميکند ،ايشان در يکي از فروعات دِين و بدهکاري ميگويد:
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السلطاني لحسم مادة الفساد و دفع ايقاع الضرر و الحرج عن االنصاري و مثل هذا الحکم ثابت في
االشباه و النظائر( ...موسوي الخميني :1421ج ،5ص.)522

در مواردي که بنا بر نظر مشهور الضرر ميتواند به عنوان دليل حاکم رفع حکم
کند ،چون اين حکومت در بسياري از موارد از نظر امام (ره) مقبول نيست رفع حکم
اتفاق نميافتد و ّ
حل مشکل در روابط اقتصادي يا خانوادگي نيازمند مراجعه به حاکم
بوده و مسئله طبق نظر او فيصله پيدا ميکند (قديري  .)571 :1429از اين نظر قلمرو
دخالت حاکم در اين نظريه افزايش مييابد.
با پذيرش تفسير معروف قاعدهي الضرر نميتوان اِعمال حاکميت براي جلوگيري
از ضرر و انجام دادن اقداماتي از نو ِع اقدام پيامبر (ص) در کندن درخت را توجيه کرد،
لذا محققاني مانند ميرزاي نائيني اين اقدام را مبتني بر مقدمهاي دانستهاند که رسول
خدا (ص) در حديث الضرر ذکر نکردهاند و آن بحث واليت عامه است ...« :فامر
صلي اهلل عليه و آله بقلع عذقة من باب الوالية العامه حسم ًا للفساد» (خونساري .)209 :1373

آيا با استناد به همين مقدمه و انضمام آن به الضرر ميتوان نتيجه گرفت که اگر
ادامهي زندگي مشترک براي زوجه با ضرر و حرج همراه است ،او ميتواند از حاکم
درخواست طالق کرده و حاکم مجاز به انجام دادن اين کار است؟ صاحب عروة در
مسئلهي غيبت زوج و امتناع از اداي نفقه طالق حاکم را به استناد قاعدهي الضرر
و الحرج تأييد کرده است (يزدي  :1419ج ،6ص .)115اين گونه استدالل از قبل سابقه
داشته و در مسالک شهيد ثاني و برخي فقهاي بعد از وي ديده ميشود .به نظر آنها
شوهري که به وظايف خود در قبال همسرش عمل نميکند و بر بدرفتاري اصرار دارد  
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مثل سمرة است که پيامبر (ص) فرمود منشأ ضرار است و درختش را قطع کرد ،لذا
بايد ريشهي او را هم بريد و با طالق از سوي حاکم سلطهي او بر زندگي مشترک را
خاتمه داد (بحرالعلوم  .)210 :1415عدهاي ديگر شمول قاعدهي الضرر در اين موارد را
نپذيرفتهاند (خوئي  :1418ج ،32ص .)343البته آنها هم در نهايت قبول دارند در زندگي
خانوادگي گرههايي از قبيل اينکه شوهر نه نفقه ميدهد و نه حاضر به طالق است با
اختيار حاکم براي طالق دادن گشودني است .براي مثال ،آيت اهلل ميرزا جواد تبريزي
پس از تکرار مناقشهي استادش در استناد به قاعدهي الضرر استدراک کرده و ميگويد:
«نعم جعل الشارع لتخلصها طريقا فيما اذا امتنع الزوج عن انفاقها و طالقها ،فان للحاکم
الطالق بعد ثبوت ذلک عنده و هذا اليرتبط بنفي الضرر و قاعدة نفيه» (تبريزي  :1425ج،3
ص.)507

جالب است که استاد ايشان که نه قاعدهي الضرر را جوابگو ميداند و نه اختيارات
وسيع حاکم را قبول دارد ،در اينجا تسليم طالق قضايي ميشود .از آيت اهلل خوئي
پرسيدهاند« :زني پس از بيست سال زندگي مشترک با همسرش و داشتن دو فرزند ،از
بدخلقي شوهر شاربالخمرش به ستوه آمده و او را رها کرده تا شايد اصالح شود،
ولي شوهر نه به سراغش آمده و نه نفقهاي داده است .براي زن اين گونه زندگي
تح ّملناپذير است .آيا ميتواند درخواست طالق دهد؟» ايشان جواب دادهاند« :اگر
زن ناشزه نباشد ،از همسر خود درخواست نفقه و مسکن بدون ناراحتي و دردسر
ميکند و در صورت امتناع همسر از او درخواست طالق ميکند و اگر طالق نداد،
به کسي که در امور حسبيه وکالت دارد مراجعه ميکند و او طالقش ميدهد» (خوئي
 :1416ج ،2ص.)388

صرف نظر از قاعدهي الضرر ممکن است ضرر يا حرج بتواند به انحالل خانواده

94

نظريهي امام خميني (ره) دربارهي الضرر و کاربرد آن در حقوق خانواده

از الضرر بخشي از مسير را با کمک الضرر طي ميکنند و آن نفي حکم ضرري است.
در اين مرحله نتيجه فقط جنبهي سلبي دارد و حکم ضرري برداشته ميشود ،ولي
بخش دوم مسير را با کمک واليت حاکم ميپيمايد ،زيرا براي جنبهي اثباتي و راه
حلي که جايگزين حکم ضرري ميشود ،به دليل ديگري نياز است (عراقي .)162 :به
عبارت ديگر الضرر فقط ميگويد چه کاري را نبايد کرد ،ولي نميگويد که چه کاري
را بايد کرد ،در حالي که با تفسير حضرت امام (ره) حديث الضرر به هر دو سؤال
پاسخ ميدهد.
مقرران مباحث امام خميني (ره) تفاوت تفسير ايشان با ديگر تفاسير را از
ـ برخي ّ

اين جهت دانستهاند که در ساير تفاسير الضرر يک حکم الهي است و در احکام الهي
هم فرقي بين مکلفين مختلف وجود ندارد ،لذا الضرر شامل همه حتي پيامبر اکرم

(ص) ميشود .از اين رو ،براي آن حضرت هم کندن درخت سمره جايز نيست ،زيرا
اين کار اضرار به غير است و اضرار براي هيچ کس جايز نيست ،ولي اگر الضرر حکم
سلطاني باشد پيامبر (ص) صادر کنندهي حکم است و حکم به خود حضرت تعلق
نميگيرد ،از اين رو کندن درخت سمره براي حضرت ممنوع نيست:
امر (ص) بقلع العذق و ع ّلله بانه الضرر و الضرار ،فاالمر دائر بين ان يکون تمسک ًا بحکم شرعي
الهي ،و بين ان يکون بيان ًا لحکمة الحکم و علته ،و االنسب هو الثاني ،فانه علي االول يکون الحکم
أن امره (ص) بقلع النخلة
الهي بالنسبة الي جميع المکلفين سواء حتي نفس رسول اهلل (ص) ،مع ّ
اضرار علي سمره ،بخالفه علي الثاني ،النه من قضائه و حکمه فال يشمل نفسه الشريعه النه (ص)
مرکز الحکم ال مورده (تقوي  :1418ج ،3ص.)608
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اين بيان شگفتآور و تصديقناپذير است ،چگونه ممکن است ضرر رساندن
حکومت به مردم ممنوع نباشد ،ولي ضرر رساندن مردم به يکديگر ممنوع باشد؟! مگر
ميتوان باور کرد که حکومت بايد از اضرار مردم به هم جلوگيري کند ،ولي خود
براي ضرر وارد کردن به مردم آزاد باشد؟! به عالوه ،مگر اقدام حکومت براي ريشهکن
کردن ضرر از راه آسيب رساندن به عامل ضرر مصداق اضرار است .براي مثال ،با
فرض نهي کلي قانوني از اضرار ميتوان نتيجه گرفت که يک قاچاقچي مواد مخدر را
نميتوان حبس کرد چون مصداق ضرار است؟ به عالوه چه اشکال عقلي يا عقاليي
وجود دارد که مرکز صدور حکم ،حکمي براي خود صادر کند مثل قانونگذاري
قوهي مقننّه دربارهي خود يا قانونگذاري دربارهي همه نهادها و مؤسسات که شامل
خود مجلس شورا هم باشد؟
ضرري که عقل و شرع آن را تقبيح و تحريم ميکند ،ضرري است که مصداق ظلم
و تعدّ ي به ديگران است و اگر شخص ظالم و متعدّ ي تنها در صورت برخورد با وي
دست از ظلم و تعدي بر ميدارد ،اين برخورد مصداق ضرر ممنوع و قبيح نيست و
از جواز اين گونه موارد براي حکومت ـ با توجه به قيود خاص آنـ نميتوان نتيجه
گرفت که اضرار از سوي حاکم خارج از نهي از اضرار است و حکومت مشمول چنين
حکمي نيست.
نتيجه آنکه الضرر با تفسير نهي حکومتي يا هر تفسير ديگر نيز عموميت دارد
و حاکم اسالمي از شمول آن استثنا نميشود .الضرر با تفسير به نفي تشريعي يا هر
تفسير ديگر نيز شامل ضرري که جنبهي ظلم و تعدي نداشته و از ضرورتهاي نظام
اجتماعي است ،نميشود .تفاسير مختلف الضرر نتيجهي متفاوتي ندارند و قهرا ً در
حقوق خانواده نيز ،هرچند حاکم براي اعمال سياستهاي موجب ضرر و ضرار مجاز
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ضرر و ضرار قرار ميگيرند ،جلوي تعدي را گرفته و زمينهي زندگي توأم با امنيت
مادي و معنوي آنها را فراهم آورد.
 )4نقش الضرر در صدور حکم طالق
در موضوعات حقوق خانواده از قبيل نکاح و طالق ،استناد به قاعدهي الضرر
کام ً
ال رايج است و احکام فراواني را ميتوان نشان داد که محکوم قاعدهي الضرر قرار
گرفته است .براي مثال ،به نظر شيخ انصاري اگر ولي دختر او را به ازدواج مردي
خصي يا عنيين يا مجنون درآورد ،دختر به دليل عموم قاعدهي نفي ضرر حق اعتراض
أن لها االعتراض لعموم نفي الضرر» (انصاري )175 :1415؛ يعني واليت پدر،
دارد« :االقوي ّ
محکوم قاعدهي الضرر است .همچنين در روابط جنسي مشترک زوجين و رفع نياز
زوجه ،فقها با استناد به الضرر ،از برخي احکام مثل وجوب مجامعت هر چهار ماه
يک بار رفع يد و مشکل را حل کردهاند .استاد معظم حضرت آيت اهلل شبيري زنجاني
در اين باره ميگويد:
حقوقي که شارع مقدس براي زن يا شوهر قرار داده تعبد محض نيست که مناط آن دور از فهم
بشر باشد بلکه براي حفظ کيان خانواده قوانيني بر اساس عدالت وضع کرده است و مقتضاي
عدالت آن است همچنان که شارع مقدس دربارهي نفقه و لباس و مسکن حقوقي قرار داده،
بايد براي تأمين نياز جنسي که امري حياتي و مهم براي بشر و يکي از اهداف اساسي ازدواج
است ،حقوقي را براي بانوان در نظر بگيرد و اينکه بگوييم مرد در تأمين نياز جنسي تاماالختيار
است و زن هيچ گونه حقي از اين ناحيه ندارد ،با مذاق شارع حکيم که بر اساس عدالت قوانين
را جعل کرده و به انسانها اجازه نميدهد که به ديگران ضرر بزنند يا ديگران را در حرج قرار
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بدهند ،سازگار نيست  ...به طور کلي اگر در جايي عذر شرعي يا عرفي يا تکويني وجود داشته
باشد ،تأخير تا چهار ماه مجاز است  ...ولي مرد نميتواند بدون عذر با ترک مباشرت زن را
به ضرر بياندازد ،چون مرد زن را گرفته و او را طالق نميدهد ،ضرر به او منتسب ميگردد و
عرف ًا اضرار شمرده ميشود و دليلي بر تخصيص الضرر در اين مورد نداريم (شبيري زنجاني
1485 :1419ـ .)1411

در عين حال ،بسياري از فقها در استفاده از قاعدهي الضرر براي انحالل نکاح از
راه طالق توسط حاکم شرع ممسک بوده و چه بسا در مواردي با ناديده انگاشتن ضرر
و حرج ،به چنين طالقي رضايت نميدهند 1.اينگونه سختگيري در فتاواي حضرت
امام (ره) نيز ديده ميشود .براي مثال ،پرسيدهاند« :شوهر زني هشت سال قبل فرار
کرده و ميدانيم اآلن زنده است وليکن مکان او را نميدانيم ،اين مرد يک دختر هم
دارد ،اين زن و دختر منزل ندارند و کسي که خرجي آنان را بدهد نيست ،خود زن
هم ميل زياد به شوهر دارد چون جوان است و ممکن است مبتلي به فساد شود ،آيا
اجازه ميفرماييد که از باب دفع ضرر و حرج شديد ،کسي او را طالق دهد؟» پاسخ
حضرت امام (ره) در فرض مضيقهي مالي و رواني همان است که بايد پس از مراجعه
1ـ از نادر فقهايي که طالق توسط حاکم را به شکل وسيع و گستردهاي مطرح کرده است شيخ محمد حسين
کاشفالغطاست که در اين مسئله تحت تأثير استادش سيد محمد کاظم يزدي است« :ان االدلة العامه الخاصه
متوفرة في ان الحاکم الوالية علي طالقها في صور کثيرة يجمعها لزوم الضرر و المشقة الشديدة من بقائها علي زوجية
ذلک الزوج کالغائب المعلوم محله و لکنه تمنع عن بذل النفقه لها اما عصيان ًا او عجزا ً بل يأتي ذلک حتي في الحاضر
الممتنع کذلک و في المسجون المحکوم بالسجن المؤبد او خمسه عشر سنة بل و اقل اذا لم يکن عنده مال ينفق
عليها الحاکم منه و اليحصل لها باذل دينا علي الزوج او تبرع ًا و التقدر علي اعاشة نفسها بالوسائل الشريفه الالئقه
بحالها بل يجوز للحاکم طالقها فيما لو کان الزوج مريضا باحدي االمراض المعديه کالسل و الجزام و نحوها بعد
ثبوت ذلک بشهادة االطبا علي الحاکم و الحاصل اذاثبت عند حاکم الشرع العسر و المشقة الشديدة و الضرر علي
الزوجه من بنائها في صالة الزوج و طلبت الطالق الزم الحاکم الزوج بتن يطلقها فان امتنع واحد علي االمتناع جاز
و اصر علي االمتناع جاز للحاکم طالقها و تعقد ثم لها ان تتزوج بعد عدة الطالق او الوفاة( ».کاشف الغطاء ،تحرير
المجله ،ج ،2قسم  ،3ص)46
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حين مراجعه و فحص از شوهر در اين مدت ،طالق جايز نيست» (موسوي الخميني
 :1422ج ،3ص.)138

مشابه سؤال فوق سؤال ديگري است و پاسخ همان است؛ «طالق بدون اذن يا
وکالت از شوهر باطل است و در صورت غيبت شوهر زن ميتواند به محکمه شرعيه
شکايت کند و در اين صورت حاکم شرع بعد از فحص (تا چهار سال با رعايت
شرايط) زن را طالق دهد ،و در هر صورت بايد خودش را از گناه حفظ کند» (همان:

 )140و در سؤال ديگري از استفادهي قاعدهي الضرر و الحرج براي مطلقه کردن
همسر کساني که در زمان جنگ مفقود شدهاند ،پرسيدهاند و امام (ره) باز هم پاسخ
دادهاند« :اختيار طالق با شوهر است و تا ثبوت طالق از طرف شوهر يا فوت او بايد
صبر نمايد اگر چه زوجه مدخول بها نباشد» (همان.)143 :

اين موارد را نبايد به معني انکار طالق حاکم شرع در موارد عسروحرج دانست،
زيرا استفتاء ديگري هم وجود دارد که به جواز اينگونه طالق تصريح شده است.
براي مثال ،پرسيدهاند« :اگر مردي از پرداخت نفقه و ساير حقوق زن امتناع ورزد و او
را اذيت و آزار کند و حاضر به طالق هم نباشد حتي به طالق خلع ،آيا حاکم شرع
حق اجبار او را به طالق يا اجراي آن دارد؟» و امام (ره) در پاسخ خود فيالجمله اين
شکل طالق را پذيرفتهاند« :اختيار طالق به دست شوهر است و حاکم شرع ميتواند
در صورت مطالبهي زوجه شوهر را وا دارد که حقوق زن را ادا کند و در بعض موارد
حاکم شرع ميتواند طالق دهد» (همان.)328 :

اجمال موجود ذيل اين فتوي بدون بيان موارد جواز طالق حاکم ـ با فرض امتناع
مرد از اداي حقوق زوجه و اذيت و آزار ويـ گوياي آن است که حضرت امام (ره)
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نميخواستند عسروحرج و ضرر به عنوان بهانهاي براي طالق و جدايي مطرح شده
و موجب وسوسهي برخي از زنان براي تقاضاي طالق گردد .همين قرينه حکم
مسکوت ماندن طالق توسط حاکم شرع در موارد مشابه را نشان ميدهد سکوت در
برابر اينگونه درخواستها براي جلوگيري از به وجود آمدن يک موج اجتماعي در
جهت افزايش طالق است که گاه تحت پوشش عسروحرج انجام ميگيرد ،در حاليکه
سبب بياعتنايي به قداست خانواده بر اثر انگيزههاي هوسجويانه است .عقد ازدواج
را نبايد با عقد بيع مقايسه کرد ،زيرا در عقد بيع بايع و مشتري ميتوانند با بهانه قرار
دادن يک عيب و ايراد بالفاصله معامله را فسخ يا اقاله کنند .عقد نکاح پيمان مقدسي
است که فقط در شرايط ضروري و استثنائي ميتوان آن را به هم زد و آنجا که اين
استثنا شايع شده و به شکل عادي و معمولي اتفاق افتد ،قهرا ً فقيه نميتواند با نشان
دادن راهکار به افزايش اين تقاضاي باطل کمک کند.
علت ديگري که در برخي موارد ،طالق حاکم شرع را با دشواري مواجه ميکند آن
است که برخي احکام شرعي در ازدواج ،قيود و شرايط دشواري دارد که نشان ميدهد
اسالم بنا را بر تح ّمل برخي از ضررها و حرجها قرار داده و به راحتي اجازهي طالق
نداده است ،مثل احکام سنگيني که دربارهي شوهر مفقوداالثر وجود دارد و زن بايد
پس از مراجعه به حاکم چهار سال صبر کند .نفي اينگونه احکام که بالذاته با ضرر
و حرج توأم است ،به وسيلهي مراحل عادي و طبيعي از ضرر و حرج ـ که اقتضاي
طبع آن احکام استـ امکانپذير نيست و فقط در صورت تح ّمل حرجي فوقالعاده
آن هم با مراتب خاص ميتوان از آنها صرف نظر کرد؛ لذا وقتي از عسروحرج
دربارهي زوجهاي که همسرش مفقود شده ،سؤال شده است ،حضرت امام (ره) با
رعايت قيودي ،طالق حاکم را مجاز دانستهاند« :در صورتي که زوجه براي نداشتن
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است ،حاکم پس از يأس ،قبل از مضي مدت چهار سال ميتواند طالق دهد ،بلکه
اگر در مدت مذکور نيز در معرض فساد است و به حاکم رجوع نکرده است ،جواز
طالق براي حاکم بعيد نيست در صورت يأس» (همان .)145 :اين در حالي است که
حضرت امام (ره) در پاسخهاي پيشين ـ که نقل شدـ اص ً
ال جواز طالق حاکم را حتي
به صورت محدود در عسروحرج ذکر نکردهاند.
علت سوم ناديده انگاشتن طالق قضايي در بسياري از موارد آن است که ازدواج
يک رابطهي يک طرفه و پيوند يک سويه نيست تا زوجه با در نظر گرفتن شرايط
خود ،بتواند اين پيوند را قطع کند .اگر براي او الضرر مطرح است براي شوهر او نيز
الضرر مطرح است و اگر او ميخواهد خود را از ضرر رها کند حق ندارد با اقدام
خود طرف ديگر را در ضرر قرار دهد (شبيري زنجاني  :1419ج ،20صص 6397و .)6477

همچنين اگر عوارض منفي طالق نسبت به فرزندان ،در خانوادهي زوج و زوجه و به
طور کلي در جامعه هم اضافه شود ،آنگاه روشن ميشود که در يک برآورد واقعبينانه
و همهجانبه ضرري که با ادامهي زندگي مشترک متوجه زوجه است بيشتر است يا
ضرري که با انحالل خانواده اتفاق ميافتد؟!
به تعبير محقق عراقي ،الضرر جنبهي امتناني دارد و نبايد امتنان براي زوجه را
با طالق دادن رعايت کرد ،ولي از خالف امتنان بودن براي زوج غفلت کرد (عراقي،
قاعدهي الضرر.)183 :

به همين دليل گاه فقها تح ّمل برخي ضررها را براي ادامهي زندگي مشترک الزم
ميدانند ،ولي اجازهي طالق نميدهند .براي مثال ،شوهري که با وجود تمکن مالي
نفقه را نپردازد و وادار کردن او به اداي نفقه ممکن نشود ،امکان طالق همسر او وجود
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دارد ولي آيا ميتوان در مورد شوهري که به دليل مشکالت مالي از اداي نفقه ناتوان
شده ،همين نظر را داد و بالفاصله زندگي آنها را متالشي کرد؟ اينجاست که محقق
التحمل» (محقق حلي:1412
ح ّلي ميگويد« :ليس کل ضرر بمنفي الاّ مع سالمته من وجوب
ّ

ج ،2ص)335؛ هر ضرري رفع حکم نميکند و برخي ضررها را بايد تح ّمل کرد .اين

فتواي به ظاهر سخت ،باطني کام ً
ال مالطفتآميز و مهربانانه دارد و به زنان ياد ميدهد
که زندگي را معاملهاي سودآور نبينند .ازدواج پيماني است که زن و شوهر بايد از قبل
خود را براي تح ّمل برخي از ناماليمات آماده کرده باشند و هر گونه ضرر و حرج را

بهانهاي براي فرار از مسئوليت قرار ندهند ،يعني مطلق ضرر در فسخ نکاح يا طالق
کافي نيست ،لذا حق فسخ به چند مورد محدود شده است با آنکه الضرر محدود به
اين موارد نيست.
نتيجهگيري
بررسي قاعدهي الضرر بر مبناي نظريهي حضرت امام خميني (ره) نشان ميدهد
که الضرر از يک سو ،زوجين را از هر گونه رفتاري که موجب ضرر يا حرج بر
ديگري باشد ،باز ميدارد و از سوي ديگر ،در صورت تخلف و تعدّ ي حاکم را موظف
به جلوگيري از آن ميسازد .البته با اين تفسير نميتوان توقع داشت که الضرر براي
همهي مشکالت راه حل روشني ارائه کند ،ولي با توجه به قاعدهي الحرج و نيز به
استناد اختيارات گستردهي حکومت اسالمي همهي اين موارد پاسخهاي روشني پيدا
ميکند.
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انصاري ،مرتضي  .1415کتاب النکاح ،قم ،کنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري.
ـــــــ   .1424فرائد االصول ،قم ،مجمع الفکر االسالمي.
بحرالعلوم ،عزالدين  .1415بحوث فقهيه (تقريرات آية اله شيخ حسين حلي) ،قم  ،المنار.
تبريزي ،ميرزا جواد  .1425درس في مسائل علم االصول ،قم ،دار الصديقة الشهيدة (س).
تقوي ،حسين  .1418تنقيح االصول ،قم ،موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.
حائري ،سيد کاظم  .1408مباحث االصول ،قم ،مکتبة الحائري.
حلي ،شيخ جعفربن شيخ حسن (محقق)  .1412نکت النهايه ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي.
خوئي ،سيد ابوالقاسم  .1416صراط النجاة ،قم ،مکتب نشر المنتخب.
ـــــــ  .1418مؤسوعة االمام خوئي ،قم ،موسسه احياء آثار االمام الخوئي.
خونساري ،شيخ موسي  .1373رسالة في قاعده نفي الضرر ،تهران ،المکتبة المحمدية.
رشتي ،ميرزا حبيب اله  .1401کتاب القضاء ،قم ،دارالقرآن الکريم.
روحاني ،سيد صادق  .1412فقه الصادق ،قم ،دارالکتاب مدرسة امام صادق (ع).
سبحاني ،جعفر  .1415الرسائل المرجع ،قم ،موسسه امام صادق(ع).
ـــــــ  .1423تهذيب االصول ،قم ،موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.
سيستاني ،سيد علي  .1414قاعدة الضرر و الضرار ،قم ،دفتر آية اهلل سيستاني.
شبيري زنجاني ،سيد موسي  .1419کتاب النکاح ،قم ،موسسه پژوهشي رأي پرداز.
شيخ الشريعه اصفهاني ،فتح اهلل  .1410قاعدة الضرر ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي.
عراقي ،آقا ضياء .کتاب القضاء ،قم ،مهر.
ـــــــ  .1418قاعدة الضرر ،قم ،دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.

فاضل لنکراني ،محمد  .1419تفصيل الشريعه ،تهران ،عروج.
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قديري ،حسن .1429 ،کتاب البيع ،تهران ،موسسه و تنظيم  نشر آثار امام خميني.
قمي ،سيد تقي .ثالث رسائل ،قم ،محالتی.
کلینی ،محمدبن یعقوب .1365الکافی ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
محقق داماد ،سيد مصطفي  .1406قواعد فقه ،تهران ،علوم اسالمي.
مراغي ،ميرفتاح  .1417العناوين ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي.
منتظري ،حسينعلي  .1409دراسات في والية الفقيه ،قمّ ،
تفکر.
موسوي الخميني ،روحاهلل  .1422استفتائات ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي.
ـــــــ  .1421کتاب البيع ،تهران ،موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.
ـــــــ  .1414بدائع الدرر ،قم ،موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.
ـــــــ  .1417التعادل و التراجيح ،قم ،موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.
يزدي ،سيد محمد کاظم  .1419العروة الوثقي ،قم ،دفتر انتشارت اسالمي.
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