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چکیده: یکی از قواعد فقهی فراگیر که در بســیاری از مســائل سیاسی و اجتماعی 
بدان اســتناد می شــود، قاعده ال ضرر اســت. به رغم اتفاق نظر فقهای شیعه و سنی در 
کلیت و مبنای قاعده ال ضرر، فقها در برداشــت از احادیثی که در این باب واردشده، 
اختالف نظــر دارند. مبنــای این پژوهش بررســی و مداقه در نظرات شــیخ انصاری، 
بنیان گذار مکتــب نفی و امام خمینی، بنیان گذار مکتب نهی، اســت. در این تحقیق 
پــس از تبییــن و تحلیل این دو نظریه، به نتایج حاصل از هــر نظریه و کاربرد آن ها در 
احکام شرع پرداخته شده است. ازنظر شیخ انصاری و بیشتر فقیهان حکمی که از عمل 
به آن ضـــرری بر بندگان وارد آید در اسالم وضع نشــده است. امام خمینی از فقیهان 
معاصــر از زوایای گوناگون به ایــن قاعده پرداخته و دیدگاه نو و تــازه ای ارائه نموده 
اســت. درصورتی که دیدگاه ایشان را بپذیریم، قاعده ال ضرر دیگر به عنوان یک قاعده 
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1. مقدمه
قاعده ال ضرر یکی از قواعد کلی اســت که بسیاری از فقهای اسالم آن را اساس تشکیل فقه 
دانســته اند؛ لذا بررســی و مطالعه این قاعده و بهره مندی از نظــرات فقهای گران قدر در ابعاد 
مختلف آن ضروری به نظر می رســد. لفظ این قاعده از نص حدیث مشهور نبوی »ال ضرر و 
ال ضرار« گرفته شــده است که بســیاری از محدثان شیعه و سنی آن را نقل نموده اند؛ تا جایی 
که در مورد آن ادعای تواتر شــده اســت. البته این در حالی است که ادله دیگری هم برای این 
قاعده به ویژه از قرآن کریم ارائه شده است. این قاعده مهم ترین مستند برای جلوگیری از اعمال 
ضرری اســت و از هر ضرر زدن مادی و معنوی به آبرو، مال و جان مؤمنان منع می کند. این 
قاعده در بســیاری از ابواب فقهی معامالت، عبادات و سیاســیات کاربرد دارد و بســیاری از 
مسائل فرعی فقهی مبتنی بر این قاعده است. فقها برداشت های مختلفی از آن دارند که تعداد 
نظرات اخیرًا به هفت نظر رســیده و ممکن است نظرهای تازه نیز ارائه شود. دو مکتب اصلی 
در برداشــت از این حدیث وجود دارد: مکتب نفی و مکتب نهی که هرکدام از آن ها مکاتب 
فرعی متعددی دارند. پرچم دار مکتب نفی شیخ انصاری و امام خمینی از پرچم داران مکتب 
نهی است. این مقاله به منظور مقایسه نظرات این دو بزرگوار است. صرف نظر از این که دلیل و 
مبنای قاعده ال ضرر چه باشد و جدا از مبنای نظری این قاعده با فرض قبول صحت و حجیت 

آن، پرسش های مهمی که پیش می آید عبارت است از:                                                                    

پرسش های تحقیق:
قلمروی کاربرد قاعده ال ضرر چیست؟. 1
آیا در صورت تعارض با ادله دیگر، بر آن ها حاکم است؟ یا حکمی فرعی است که . 2

در عــرض ادله دیگر قرارگرفته، گاهــی با آن ها دچار تعارض یا تداخل می گردد و 
محکوم ادله تراجیح قرارمی گیرد؟                           

و سؤاالت دیگر که در مقایسه نظرات این دو مکتب بیشتر روشن خواهد شد.

پیشینه تحقیق:
شاید اولین فقیه شیعی که »ال ضرر« را به صورت یک قاعده فقهی مطرح و بعضی از موارد 
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تطبیق آن را در ابواب مختلف نیز بیان کرده، شهید اول )7۸۶ - 73۴ ق( در کتاب القواعد 
و الفوائد است )بی تا ج 1:11۴(. به دنبال ایشان بحث های زیادی از این قاعده در میان فقیهان 
پدید آمد. این قاعده در کتب اصول نیز در ذیل اصل برائت و اشــتغال موردبحث واقع شده 
اســت. اولین کسی که در علم اصول متعرض این قاعده شــد و همچنین به روایات مستند 
آن پرداخــت، فاضل تونی )1۰79 ق( در کتاب وافی��ه )19:1۴12( بود. پس ازآن میرزای قمی 
)12۰۵ ق( در کتاب قوانین األصول )137۸ ج 2: ۴( به تفصیل بحث می کند. ایشان بعد از نقد 
نظریه فاضل تونی، از میان سه احتمال در معنای حدیث، یکی را برمی گزیند و سپس به رد 
اشــکاالت می پردازد. بعد از میرزای قمی، مال احمد نراقی )11۸۵-2۴۵ ق( در عوائد األیام 
)1۴17: ۴3( و میرعبدالفتــاح مراغه ای )12۵۰ ق( در العناوی��ن )1۴1۸ ج1: 31۰( به طرح بحث 
می پردازند. فقیه و اصولی برجســته شــیخ انصاری )12۸1- 121۴ ق( در دو جا این قاعده را 
موردتحقیق و بررسی قرار داده است؛ یکی ضمن فرائداألصول )1۴16ج 2: ۵33( و دیگر رسالۀ 

مستقلی در کتاب مکاسب.                                                                                            
امــام خمینی، از فقیهــان معاصر، عالوه بر تقریرات کتــاب تهذیب االصول جلد 3 که 
جعفر ســبحانی آن را نگاشته اســت، رساله ای به نام بدائع الدرر فی قاعده نفی ضرر1 تألیف 
کرده اســت که در آن به طور مفصل به روایات وارده از شیعه و سنی در این باب می پردازد. 
ایشــان با تحقیق در مفهوم لغوی و اصطالحی ضرر و ضرار و با اســتمداد از آیات قرآن در 
این زمینه به بررســی مفاد جمله و رد نظرات دیگران می پردازد و سپس دیدگاه جدیدی ارائه 

می کند که به آن خواهیم پرداخت.                                                                                                                                                                                        

فایده بحث
بر اساس مدعای مشهور ال ضرر و ال ضرار از احکام ثانویه و مفاد آن، نفی هر حکم شرعی 
است که موجب ضرر شود. این قاعده چنانچه شیخ انصاری نیز گفته است حاکم بر احکام 
اولیه می شــود و بسیاری از احکام شــرعیه اولیه در صورت ضرر برداشته می شوند؛ ازجمله: 
وجوب وضو، وجوب روزه، حرمت نگاه پزشــک مرد به زن نامحرم هنگام زایمان، حرمت 

1. این رساله متن تصحیح و تحقیق شده نوشته ای است که به قلم خود ایشان در کتاب الرسائل منتشرشده است.
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غش، احتکار، وجوب شــهادت و بسیاری از احکام دیگر. بر مبنای نفی ضرر غیر متدارک 
که فاضل تونی گفته اســت، ال ضرر اثبات ضمان می کند و یکی از اسباب ضمان، ضرر و 
ضرار است؛ اما بر اساس دیدگاه امام ال ضرر و ال ضرار تنها بر قاعده سلطنت حاکم است و 
دایره سلطنت مالک را محدود می کند و هیچ گونه ارتباطی با سایر احکام اولیه مانند وجوب 
وضو و روزه و... ندارد؛ بنابراین در این گونه احکام نمی توان به این قاعده اســتناد جســت؛ 
بلکه برای اثبات آن ها ادله دیگری نیاز است و درصورتی که مفاد آن نهی الهی باشد »ال ضرر 
و ال ضرار«، صرفًا یک حکم شــرعی الهی از احکام اولیه و به معنای حرمت زیان رســاندن 
به دیگران است. پس اگر در موردی یک حکم شرعی سبب ضرر شود، با اطالق آن حکم 
تعارض می کند؛ مثاًل اگر وجوب وضو باعث ضرر شود با این حکم الهی که می گوید ضرر 

زدن به دیگران حرام است، معارضه می کند و در باب تعارض داخل می شود.                                                                                                                                                      

مستندات قاعده:
برای اثبات قاعدۀ ال ضرر عالوه بر قرآن )بقره: 233،321؛ نساء: 12؛ بقره: 2۸2( و روایاتی که در 
این باب واردشــده است )کلینی 13۶9 ج ۵: 292 ح 2؛ حر عاملی 1۴1۴ ج 17: 3۴۰(، دالیل عقلی 
محکم نیز موجود اســت. فقها و علمای اصول برای اثبات قاعده ال ضرر به قرآن، ســنت، 

اجماع و عقل استناد کرده اند.

2. مفاهیم تحقیق
1-2. مفهوم ضرر

1-1-2. مفهوم لغوی ضرر
اهل لغت برای لفظ ضرر معانی متعددی ذکر کرده اند. ضرر به معنای ســوء حال، کاســتی 

در چیزی و به معنای ضیق و تنگی است )فیروزآبادی بی تا ج 2: 77(.              
ضرر به فعل ناپسند و گاهی هم نقص اعیان نیز ترجمه می شود )فیومی1۴1۴ج 2: ۴2۵(. ابن 

اثیر در شرح حدیث، ضرر را به نقص معنا می کند )ابن اثیر 13۶7 ج ۸1:3                         (.
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2-1-2. مفهوم ضرر در بیان فقها
اختالف نظر موجود بین اهل لغت به فقه نیز ســرایت کــرده و موجب اختالف آرای فقهی 
شــده اســت. برخی ضرر را نقصان در مال یا آبرو یا جان فرد دیگر ترجمه کرده و درنهایت 
گفته اند که در مورد فقدان احترام یا آبرو، کلمه ضرر کمتر استعمال می شود )نائینی 1373 ج 
2 :9۸(. شیخ انصاری1 می گوید: مهم روشن کردن معنای ضرر است. معنای ضرر در عرف 

روشن است و نیازی به تعریف ندارد )انصاری 1۴1۶ ج 2 :۵3۴(.                                     
امام خمینی چنین می گوید: معنای ضرر نزد عرف شناخته شــده اســت و شــاید معنای 
عرفی آن کاســتی در دارایی ها باشــد؛ چنانکه نفع که در مقابل آن است به همین معناست. 
مثاًل گفته می شود: فالن معامله به او ضرر زد یا با این معامله به دیگری ضرر وارد ساخت و 

یا معامله ضرری است )امام خمینی 1۴1۴ :۶1(.                                                

2-2. مفهوم ضرار
1-2-2. مفهوم لغوی ضرار

ابن اثیر می گوید: ضرار مجازات بر ضرر اســت. ضرر فعل واحد و ضرار فعل دو نفر است 
)ابن اثیر 13۶7 ج 3 :۶9(. ضرر ابتدایی اســت و ضرار جزای آن اســت و گفته شــده است که 
ضرر جایی اســت کــه در مقابل ضرر، منفعتی نصیب مضر می گــردد. ولی ضرار در جایی 
است که در مقابل ضرر، مضر نفعی نمی برد؛ یعنی به فردی ضرر می زند بدون اینکه چیزی 

عایدش گردد )ابن منظور 1۴1۴ ج ۸ : ۴۴(.                                                                              

2-2-2. مفهوم ضرار در بیان فقها
کلمه »ضرار« نیز دارای معانی مختلفی است. ضرار بر وزن فعال، مصدر باب مفاعله است. 

1. شــیخ انصاری از قاموس چنین نقل کرده اســت که ضرر به معنای سوء الحال و ضرار به معنای ضیق است... 
ولی در قاموس ضرر را  به معنای ســوءالحال و نقصان و ضیق معنا کرده اســت نه ضرار را و به نظر می آید شــیخ 
نسخه دیگری داشته یا در نقل اشتباه شده است و این مطلب را فیروزآبادی در عنابة األصول نیز نوشته است. »ثم 
حکی )شــیخ انصاری( عن القاموس أن الضرار الضیق و لکتی راجعت القاموس فوجدت فیه أن الضرر الضیق ال 

الضرار و لعل النسخ مختلفة، أو الشیخ قد اشبنه فی النقل«)حسینی فیروز آبادی 1۴1۰ ج ۴: ۳۰۵(              . 
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در معنای »ضرار« چندین احتمال داده شــده اســت. معنای اول، ضرر رســاندن متقابل دو 
نفر به یکدیگر اســت برخــالف ضرر. معنای دوم، مجازات بر ضرری اســت که از جانب 
دیگری به انسان می رسد. قول سوم این است که ضرار در موردی است که با ضرر رسانیدن 
به دیگری نفعی عاید شــخص نشــود؛ برخالف ضرر که شخص با ضرر رساندن به دیگری 
خودش منتفع می شــود. بنا بر قول چهارم، ضرر و ضرار به یک معنی هســتند )ابن اثیر 13۶7 
ج 3 :۸1(. صاحــب قاموس قول پنجمی برای ضرر آورده و آن را معادل ضیق گرفته اســت. 
در معنای ششم، ضرار به معنای اضرار عمدی و ضرر مشتمل بر اضرار عمدی و غیرعمدی 
است و چنانچه در مقابل هم قرار گیرند، ضرر زیان زدن غیرارادی و ضرار، زیان زدن ارادی 
است. مکارم شیرازی در کتاب القواعدالفقهیه خود همین قول را تقویت کرده است )1379 

ج 1 :۵۶(.                                        

3-2-2. تفاوت ضرر و ضرار در آرای فقیهان
اصولیون و فقها در معنای حقیقی لفظ ضرر و تفاوت آن با ضرار دیدگاه های متفاوتی دارند:      

شیخ انصاری می گوید: این که ضرر و ضرار به یک معنا هستند یا نه چندان بحث مهمی 
نیســت )انصاری 137۴ ج3: 3۰3(. میرزای نائینی در فرق بین »ضرر« و »ضرار« می نویســد: 
اگر از حکم یا کاری که بدون قصد انجام گرفته زیان برخیزد، به آن »ضرر« گفته می شود؛ 
ولی اگر با قصد و عمد باشد، در آن صورت »ضرار« است«)نائینی 1373 ج 2 :199(. آخوند 
خراسانی درباره فرق بین »ضرر« و »ضرار« می گوید که میان واژه ضرر و ضرار، هیچ گونه 

کیدی دارد.                                                             تفاوتی وجود ندارد؛ بنابراین در قاعده ال ضرر و ال ضرار، کلمه ضرار جنبه تأ
امــام خمینی در معنای ضرر و ضرار و تفاوت میان آن دو بحث گســترده ای مطرح کرده 
و یک فصل از رســاله خود را در این مقوله قرار داده است و می گوید: کاربرد ضرر و ضرار و 
مضار در حدیث ســمرة به این معنا نیســت که این ماده به معنای هتک و نقصان در عرض و 
آبرو به کار می رود، آن چنان که در میان بعضی شایع است؛ زیرا چنین کاربردی در هیچ یک از 
عرف و لغت شناخته شده نیست؛ بلکه استعمال آن در داستان سمرة به معنای ضیق و شدت و 
سختی و ناراحتی رساندن به دیگری است. پیامبر به سمرة فرمود: »ای سمرة! تو دیگران را در 
تنگنا و سختی قرار می دهی و قصدی جز این نداری و معنای مضار این نیست که تو با داخل 
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شدن به منزل انصاری و نگاه به اهل وعیال او هتک حرمتش کرده ای«. سپس می گوید: ضرر 
و ضــرار در هیچ یــک از لغت و قرآن و حدیث، در هتک حرمت به کار نرفته اســت؛ پس از 
جست وجو، در هیچ موردی نیافتم که ضرر و ضرار و سایر برگرفته های آن در معنای مفاعله یا 
مجازات بر ضرر به کاررفته باشد و بسیاری از متبحرین اهل علم لغت تصریح کرده اند به اینکه 
ضرار به معنای ضرر اســت و باب ضرار در شــش مورد از آیات قرآن آمده که در همه آن ها به 
معنای اضرار است )امام خمینی 1۴1۴ :۶3-۶2(. پس از ذکر آیات می گوید: در احادیث نیز برای 
ضــرار معنایی غیر از معنای اضرار نیافتم و احادیثی بر اثبــات ادعای خود می آورد )امام خمینی 
1۴1۴ :۶۴(. ایشــان در ادامه فرق بین ضرر و ضرار را فقط در اســتعمال و کاربرد آن ها می داند 
و می گوید غالب کاربردهای ضرر و اضرار و مشــتقات آن ها در ضرر مالی و نفســی اســت؛ 
برخالف ضرار و مشــتقات آن که کاربرد آن به معنی در تنگنا قرار دادن شــخص و سختی و 
ناراحتی رساندن به او، شایع و رایج است و غالب کاربردهای ضرار و مشتقاتش در قرآن نیز به 
همین معناست به جز یک مورد، در آیه وصیت )طالق:۶( که به معنای اضرار مالی است به ورثه 

)امام خمینی 1۴1۴ :۶۵-۶9(.                                                                                                                                                                                                           
خالصه کالم امام خمینی این است که: معنای ضرر در حدیث نقص در اموال و نفس 
اســت و معنای ضرار در تنگنا قرار دادن و به مشقت انداختن است. قضیه سمرة بن جندب 
از باب ضرار بر مرد انصاری بود؛ زیرا بدون اجازه وارد خانه او می شد و با نگاه به اهل خانه 
اسباب ناراحتی و مشقت او و خانواده اش را فراهم می کرد.  امام خمینی برای اثبات این ادعا 
که ضرار به معنای اضرار اســت و غالبًا در معنای تضییق و در تنگنا و فشار قرار دادن به کار 
مــی رود، نه به معنای ضرر مالی و جانی و نه بــه معنای اصرار بر ضرر یا مجازات بر ضرر و 
غیر آن، به آیات قرآن در این باب اشــاره می کند و می گوید: در ۶ مورد از قرآن1 باب ضرار 
آمده اســت و در همه آن ها به معنای اضرار اســت و نیز در غالب آن ها در معنای تضییق و 

ایجاد مشقت و تنگنایی برای غیر، به کاررفته است. این آیات عبارتند از:                                                                                    

1. در قــرآن کریم 1۶ مورد ضرر در مقابل نفــع به کاررفته که ۹ مورد به صیغه مصدر و ۷ مورد به صیغه مضارع و 
کلمه ضرر فقط در یک آیه به کاررفته که مقصود از آن اسم مصدر است و همچنین کلمه ضرار در قالب مصدر با 

اسم فاعل یا فعل مضارع در شش مورد از قرآن آمده است.
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سوره بقره آیه 233: در تفسیر این آیه اختالف شده امام خمینی می گوید: بنا بر دو . 1
تفسیر ضرار به معنای تضییق و در فشار و تنگی قراردادن است )عیاشی 13۸۰ ج 1 :12۰؛ 

مقدس اردبیلی 137۵  :7۰۴؛ طباطبایی 1393 ج 2 :2۴۰( .     
سوره بقره آیه 2۸2: این آیه در مورد رجعت در طالق است و ضرارًا به معنای اضرارًا . 2

بیان شده است.            
ســوره بقره آیه 2۸2 )َو ال ُیَضارَّ کاِتٌب َو ال َشــهیٌد(: دو احتمال در این آیه است که . 3

احتمال اول ظاهرتر است؛ یعنی کاتب فاعل یضار باشد، یعنی کاتب و نویسنده نباید 
ضرر برساند )طبرسی 1379 ج 1 :39۵(.

ســوره طالق آیه ۶: امام می گوید ضرار در این آیه به معنایی که ما گفتیم )تضییق( . ۴
رجوع می کند )امام خمینی 1۴1۴ :۶9(.                         

ســوره توبه آیه 1۰7: داستان مســجد ضرار که امام خمینی نظرشان این است که از . ۵
داســتان مشــخص می شــود که ضرار در اینجا به معنای تضییق و مشقت بر مؤمنین 

است )امام خمینی 1۴1۴: ۶3؛ رشید پور 13۸3 :۶1(.     
سوره نساء آیه 12: طبق روایات وصیت بیش از ثلث، اضرار به ورثه است و نفوذ آن . ۶

مشــروط به رضایت آن هاســت و یا این که برای محروم ساختن ورثه و زیان رساندن 
بــه آن ها، اعتراف به دیــون و بدهی کند و حال آنکه واقعًا بدهکار نباشــد )جمعی از 
نویسندگان 1379 ج 3 :332(. در این آیه به اعتراف خود امام، ال ضرار به معنای نقص 

مالی نیست                                )امام خمینی 1۴1۴ : ۶7-۶۸(.
هدف امام با اســتفاده از این آیات این بوده اســت که ثابت کند معنای ضرار به معنای 
مشــهور باب مفاعله )معنــای بین االثنین با مجازات بر ضرر( نیســت؛ بلکه به معنای اضرار 
اســت و این با مالحظه آیات مطلب درســتی است. امام مانند مشهور فقها ضرر را به معنای 
نقص می دانند، ولی در گســتره آن با هم اختالف نظر دارند. اکثر فقها نقص را شامل نقص 
مالی، جانی، حیثیتی، عرضی و نقص در همه حقوق عقالیی و شــرعی می دانند؛ اما ایشان 
ضرر را فقط به نفع مالی و جانی معنا کرده و از سایر حقوق عقالنی و شرعی سخنی به میان 
نیاورده اســت. در رابطه با عرض و آبــرو می گوید: در هیچ یک از لغت، عرف، احادیث و 
قرآن ضرر به معنای هتک حرمت و نقص در عرض به کار نرفته است. ایشان در اصل معنا 
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بیــن ضرر و ضرار تفاوتی نمی بیند و از ظاهر کالمشــان چنین برمی آید که ضرر و ضرار در 
معنای ماده باهم مشــترکند و ضرار همیشــه به معنای اضرار، یعنی معنی باب افعال )تعدی(، 
اســت و تنها تفاوت آن ها در نحوه کاربرد و اســتعمال آن هاســت؛ یعنی وقتی ماده ضرر در 
هیئت اضرار به کار می رود، به معنای واردکردن نقص و کاســتی است؛ ولی وقتی در ضرار 
به کار می رود، غالبًا به معنای در تنگنا قرار دادن و ایجاد مشــقت و ســختی است. به آیات 
قرآن نیز استشهاد می کند و می گوید که در شش مورد از قرآن باب ضرار آمده است که در 
همه آن ها ضرر به معنی اضرار اســت و در غالب آن ها در معنای تضییق به کاررفته به معنای 

نقص)امام خمینی 1۴1۴ :۶3(.

3-2. مفهوم قاعده ال ضرر
در مورد مفهوم قاعدۀ ال ضرر نظریات متعدد و مختلفی بیان شده است. مال آقای دربندی، 
از علمای قرن ســیزدهم هجری و صاحب کتاب خزائن در اصول، اقوال رسیده در این باب 
را نه قول دانسته که البته بسیاری از این نه قول از متفرعات یکدیگر هستند؛ ولی بیشتر فقهای 

محقق، مهم ترین نظریات رسیده در این باب را چهار قول به شرح ذیل دانسته اند:
دیدگاه شیخ انصاری؛ نفی حکم ضرر. 1
دیدگاه فاضل تونی؛ نفی ضرر غیرمتدارک. 2
دیدگاه شیخ الشریعه اصفهانی؛ نهی تکلیفی. 3
دیدگاه امام خمینی؛ نهی سلطانی و حکومتی. ۴

ازآنجایی که این تحقیق مقایسه ای در نظرات شیخ اعظم انصاری و امام خمینی است، به 
نقل و بســط نظرات این دو فقیه پرداخته و جهت عدم اطاله کالم از بسط و توضیح دو نظر 

دیگر خودداری می کنیم:                                

1-3-2. دیدگاه شیخ انصاری نفی حکم ضرر
طبق این نظر در اسالم حکمی که از آن ضرری ناشی شود وجود ندارد؛ خواه حکم تکلیفی باشد 
یا حکم وضعی. شــیخ مرتضی انصاری در فرائداالصول )1۴1۶ ج 2 :۵3۴( و بجنوردی در قواعد 

فقهیه )13۸9ج 1 :1۸2( و خویی در مصباح االصول )1۴17 ج 2 : ۵27( این نظر را ترجیح داده اند.      
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شیخ انصاری می گوید: معنای ظاهری جمله بعدازآن که نتوانستیم معنای حقیقی جمله 
را قصد کنیم، این اســت که شــارع حکمی را که ســبب ضرر بر شخص شود جعل نکرده 
است )انصاری 1۴1۶ ج 2 :۵3۴(. ایشان در توجیه این نظریه گفته است: منظور از این حدیث، 
نفی آن حکم شــرعی اســت که از آن بر بندگان ضرری وارد آید؛ به این معنی که در اسالم 
حکم ضرری جعل نشده است. به عبارت دیگر، حکمی که از عمل به آن ضرری بر بندگان 
وارد آید در اســالم وضع نگردیده اســت. مثاًل حکم شرعی به لزوم بیع غبنی ضرر بر مغبون 
اســت؛ پس در شرع اســالم نفی گردیده است. به همین شــکل، وجوب وضو در شرایطی 
که اســتعمال آب برای وضو گیرنده ضرر داشــته باشــد، حکم ضرری است که در اسالم 
نیســت، همین طور مباح بودن اضرار به غیر نیز حکم ضرری است که در شرع نفی گردیده 
اســت )انصاری 1۴1۶ ج 2 :۵3۴( یا این که مراجعه به حکام جور برای حل وفصل دعاوی حرام 
است؛ اما چنانچه گرفتن حق منوط بدان باشد، طبق این حدیث حرمت آن برداشته می شود 
و چنانچه شــخصی بر دیگری ضرر جانی یا مالی وارد کند، برائت ذمه ضرر زننده نسبت به 
جبران ضرر بر مبنای قاعده برداشــته می شــود؛ زیرا همان طوری که تشریع کلی که منجر به 
ضرر شود طبق قاعده مرفوع است، تشریع آنچه موجب بقای ضرر ایجادشده شود نیز مرفوع 
اســت؛ بنابراین حکم مشــروع در مثال باال باید به گونه ای باشد که ضرر حادث جبران شود 

)انصاری 1۴1۶ ج 2 :۵3۵(.                                                                        
طبق این نظر »ال« در معنای حقیقی خود اســتعمال شــده اســت؛ ولی حکم در تقدیر 
گرفته شــده است و از این حیث مرتکب مجاز شده است. مقصود ایشان این است که چون 
حکم ضرری در اســالم وجود ندارد، پس اصواًل در اســالم ضرر موجود نیست؛ چون اگر 
حکم ضرری وجود داشــته باشد، این حکم ســبب برای ضرر است و ضرر در اینجا مسبب 
اســت و حال که حکم )سبب( نیســت، پس مسبب )ضرر( تحقق پیدا نمی کند )محقق داماد 

1۴۰۶ ج 1 : 1۴3(.                             
در ایــن نظریه، ضرر چه از ناحیه افراد باشــد و چه از جانب احکام و در احکام نیز چه 
ناشی از حکم تکلیفی یا وضعی باشد، مرفوع است. از طرفی این قاعده نه تنها می تواند رافع 
احکامی که موجب ضرر است باشد، بلکه می تواند مثبت احکامی که عدم آن موجب ضرر 

است نیز باشد.           
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شــیخ انصاری در توجیه نظریــه فاضل تونی در نفی ضرر غیرمتــدارک می گوید: اگر 
ضرری تدارک شد، از دید عرف گویا هیچ ضرری واقع نشده است. برای مثال، اگر کسی 
جاهل به غبن باشــد و مال خود را کمتر از قیمت واقعی اش بفروشد، بر او ضرر واقع شده و 

خیار فسخ برای جبران زیان او قرار داده شده است )انصاری 137۴ :3۰3(.                            
بنابرایــن به نظر شــیخ انصاری، قاعــده ال ضرر بر همۀ احکام اولیــه، مانند لزوم عقود، 
ســلطنت مردم بر اموال خــود، وجوب وضو برای نماز، حرام بــودن رجوع به حکام جور و 
غیره، که در کلیت خود ممکن اســت برای کســی موجب ضرر باشــد، حکومت دارد و 
احــکام اولیه را به صورت غیر ضــرری محدود می کند. به عالوه چون ال ضرر مانند ال حرج 
و ال اکراه یک قاعده امتنانی اســت و در مقام امتنان واردشــده اســت، لذا بر احکام دیگر 
حکومت دارد. شــیخ در رســاله ال ضرر می گوید: در حکومت ال ضرر بر ادلۀ اولیۀ احکام 
باید به اندازۀ حکومت اکتفا کنیم؛ یعنی ال ضرر به مقداری بر ادله احکام حاکم اســت که 
از امتنان بودن خارج نشــود. فی المثل، اگر کســی نمی داند که وضو یا غسل برای او ضرر 
دارد، وضو گرفت یا غســلی کرد، ال ضرر این وضو یا غســل او را باطل نمی کند؛ چون این 
خالف امتنان است. به عالوه این ضرر از ندانستن او ناشی شده و ضرر مستند به حکم شرع 

نیست تا با ال ضرر نفی شود.                                                     
به نظر شــیخ، قاعده ال ضرر مدرکش ازلحاظ ســند و داللت، کم و کسری ندارد، جز 
اینکه بر این قاعده اشــکال تخصیص اکثر وارد است؛ چون ضررهای زیادی که در احکام 
شــرع از قبیل روزه، زکات، خمــس، حج، جهاد، حدود، قصــاص و ضمانات که همگی 
ضرری هســتند از قاعده ال ضرر استثنا شده اند به مراتب بیشتر از آن است که تحت ال ضرر 
باقیمانده اســت و این تخصیص اکثر و قبیح اســت. شــیخ از ایــراد تخصیص اکثر جواب 
می دهــد که اواًل زیاد بودن تخصیص را قبول نداریــم؛ ثانیًا تخصیص اکثر در صورتی قبیح 
اســت که با عناوین متعدد باشــد. ولی در دین، آن ها که از ال ضــرر خارجند با یک عنوان 
خارج شــدند. معنی ال ضرر این است که ضرر نیست؛ مگر آنجا که خود شرع گفته است؛ 
روزه، خمــس، زکات و جهاد و حج و غیره را چون خود شــرع گفتــه آن ها با ال ضرر نفی 
نمی شــود و تخّصصًا از ال ضرر خارج اســت و شــاهد بر این گفته این است که سیره فقها 
این اســت که با ال ضرر در مقابل احکام اولیه مانند لزوم بیع و وجوب غســل و وضو وقتی 
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ضرری اســت، استدالل می کنند؛ ولی آنجا که دلیل قوی مانند ادله روزه، زکات، خمس و 
جهاد آن ها را واجب می کند، از ال ضرر دســت برمی دارند. همان طور که سایر قواعد مانند 
»المؤمنون عند شــروطهم« و »اوفوا بالعقود« نیز مبتالبه کثرت تخصیص هستند؛ جز اینکه 
آنچه خارج از این قواعد اســت، چون با یک عنوان خارج شده اند، ایرادی بر این قواعد وارد 
نشــده است. البته امام خمینی این اشــکال را که از طرف خود شیخ واردشده و پاسخ داده 
اســت، قانع کننده نمی داند و پاسخ شیخ را برای خارج شــدن از استهجان کافی نمی داند. 
از دیدگاه امام خمینی در نظر شــیخ انصاری چاره ای از این اشکال نیست؛ زیرا اواًل احکام 
خارج دارای عنوان واحد نیست ثانیًا موارد تخصیصات ظاهرًا جامعی ندارد بر فرض اگر در 
واقع هم جامع داشــته باشد  چون برای مخاطب مجهول است باز از نظر مخاطبین مستهجن 
اســت .ثالثًا اگر خروج به صورت عنوان واحدبود در صورتی که مخصص منفصل است باز 
کالم از اســتهجان خارج نمی شود ...آری ممکن اســت بگوییم دلیل نفی ضرر منصرف 
از ایــن احکام ضرری اســت و خروج ایــن احکام در این صورت تخصیص نیســت )بلکه 
تخصصی است ( ولی باز هم اصل اشکال در نظر شیخ باقی است )امام خمینی 1۴1۴ :۸9-91(.

حاصل دیدگاه شیخ انصاری
مطابق نظریه نفی حکم ضرری قاعده ال ضرر بر ادله احکام اولیه حاکم است. شیخ . 1

انصــاری در این رابطه می گوید: این قاعده بر جمیع عمومات که با عمومشــان بر 
تشــریع حکم ضرری داللت دارند حاکم اســت؛ مانند ادله لزوم عقد، ادله سلطنت 

مردم به اموالشان و غیره )انصاری 1۴1۶ ج 2 :۵3۵(.         
طبــق ایــن نظر، قاعده ال ضرر ناظر بر کلیه احکام ضرری اســت و همه آن ها را در . 2

مقام تعارض منتفی می سازد.
 شیخ انصاری در تنبیه چهارم از رساله ال ضرر در پاسخ به این سؤال که آیا برای دفع . 3

اضرار از خود، اضرار به غیر جایز اســت، مسئله را به دو صورت مطرح کرده است: 
اول این که آیا شــخص اجازه دارد به منظور دفــع ضرر از خود، به دیگری ضرر بزند 
و دوم این که آیا واجب اســت شــخص به منظور دفع ضرر از دیگری، به خود ضرر 
وارد ســازد؟ در مورد اول، شیخ مثال می زند که اگر بیم خرابی دیوار خانه ای در بین 



13 مقاله علمیـ  پژوهشی تولد فقهی جدید در پرتو وسعت قاعده ال ضرر)کاوشی در نظریات شیخ انصاری و امام خمینی )س((

باشــد، روا نیست که مالک آن را به وســیله چوب بست و غیره به طرف خانه همسایه 
متمایل کند؛ به نحوی که برای همســایه ایجاد خطر کنــد و در مورد دوم می گوید: 
اگر از طرف سلطان یا شخصی مقتدر، فردی وادار به قتل دیگری بشود و به او گفته 
شــود که اگر مرتکب چنین قتلی نشوی، خودت کشته خواهی شد، جایز نیست که 
آن شــخص خودش را به کشتن بدهد تا خون شــخص دیگر ریخته نشود  )انصاری 

137۴ ج3 :3۰۸(.
نظریه شــیخ در ال ضرر باالترین کارآمدی را دارد. این تفسیر از ال ضرر برای حکام . ۴

و مجریان بســیار کارگشاســت؛ چون آنان با توجه به ال ضرر می توانند در هر مرحله 
حکمی را که به حال کشــور یا جامعه ضــرر دارد لغو کنند و حکمی خالف آن را 
صادر کنند؛ برای مثال خانه های مردم، مســاجد و اماکن متبرکه را اگر برای توسعه 
شــهر و خیابان کشــی الزم و ضروری بــود و عدم آن موجب ضــرر بر رفت وآمد و 

ترافیک بود، مجریان می توانند با ال ضرر خراب کنند.                                                  
در نظریه شــیخ ال ضرر در حد یک قاعده اصولی و معیاری است برای نفی احکام . ۵

ضرری و آن را بر همۀ احکام اولیه حاکم می کند.             
بر اســاس این دیدگاه، در تعارض ال ضرر با احکام اولیه، اگر حکمی ضرری است . ۶

ولی قوی ترین دلیل را دارد، قابل عمل نیست؛ زیرا قاعده ال ضرر بر آن حاکم است 
و در صورت ضرری بودن منتفی است.      

2-3-2. دیدگاه امام خمینی؛ نهی سلطانی و حکومتی
به نظر ایشــان، مفاد ال ضرر نهی اســت؛ اما نه نهی الهی تا حکم شــرعی باشــد، بلکه نهی 
ســلطانی و حکومتی اســت که از جانب پیامبر )ص( به عنوان رهبر و حاکم جامعه صادرشده 
اســت و ناظر به قاعده سلطنت است و در حقیقت قاعده سلطنت را توضیح می دهد؛ به این 
معنا که در جامعه اســالمی هیچ کس حق ندارد با اســتناد به قاعده سلطنت به دیگران زیان 

برساند )سبحانی 1۴23 ج 3 :۵32-۵33(.                      
امام در توضیح رأی خویش چند مقدمه را بیان می دارد:      
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مقدمه اول: مناصب پیامبر اکرم )ص(
رسول اکرم )ص( از سوی خداوند دارای سه مقام و منصب بوده است:

الف( نبوت و رسالت: در این مقام، کار پیامبر تبلیغ احکام الهی و رساندن پیام خدا 
به بندگان است. آیه 39 سوره احزاب اشاره به منصب رسالت حضرت دارد.

ب( سلطنت، ریاست و سیاست: در این مقام پیامبر پیشوای جامعه است و اداره جامعه 
اسالمی به عهده اوست. آیه 3۶ سوره احزاب اشاره به منصب حکومت حضرت رسول)ص( 
دارد. در این مقام چنانچه پیامبر به عنوان ســلطان امر یا نهی صادر نمود، اطاعت ایشان الزم 
است و آیه 7۰ سوره انفال ناظر به این اوامر صادره از حضرت رسول)ص( و اولواألمر به عنوان 

سلطان و ولی مردم است.                 
امام خمینی در تفاوت مقام اول و دوم می گوید: در مقام اول پیامبر هیچ گونه دســتوری 
از جانب خود ندارد و چنانچه دســتوری از ایشــان صادر شود، جنبه ارشــاد و راهنمایی به 
دســتور خداست و سرپیچی از آن درواقع مستقیمًا ســرپیچی از دستور خداوند است، نه از 
دســتورات پیامبر )ص(؛ اما در مقام دوم حضرت با صالحدید خود دســتور صادر می نماید، 
پس حکم ایشــان حکم مولوی است نه ارشادی و پیروی از فرمان های ایشان واجب است و 
ُسوَل  طیُعوا الرَّ

َ
َه َو أ طیُعوا اللَّ

َ
سرپیچی از آن ها موجب عقوبت الهی است؛ به دلیل آیاتی نظیر »أ

ْمِر ِمْنُکم«)نساء:۵9(                                   .
َ
وِلی اأْل

ُ
َو أ

ج( منصــب قضــاوت و حکومت شــرعی: یکــی از وظایف حضــرت، داوری و رفع 
منازعات میان مردم است و خداوند حکم ایشان را ازاین جهت نافذ و الزم االجرا قرار داده و 
ُموَک فیما َشَجَر َبْیَنُهم«)نساء:۶۵(. حال هر  ی ُیَحکِّ َک ال ُیْؤِمُنوَن َحتَّ فرموده است: »َفال َو َربِّ
جا الفاظی مثل قضی، حکم، امر و امثال آن از رســول الله یا امیرالمؤمنین )ع( واردشده است، 
بیان حکم شــرعی نیســت. بلکه این اوامر از حیث این که ایشان سلطان و امیر و یا قاضی و 
حاکم شــرعی هستند، صادرشده است؛ نه از حیث این که مبلغ احکام الهی بوده و در مقام 
بیان حالل و حرام شــرعی است. امام با آوردن شواهدی بر مطلب از روایاتی که در آن لفظ 
»قضی« به کاررفته است، نظریه خویش را در مورد حدیث ال ضرر و ال ضرار این گونه بیان 
می دارنــد: حدیث نفی ضرر و ضرار از مســند احمد بن حنبــل... از عبادة بن صامت در 
ضمن قضایای حضرت رســول نقل شده اســت و لفظ آن چنین است: »و قضی ان ال ضرر 
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و ال ضــرار« و با توجه به این که الفاظ »حکم، قضی، امر« ظاهر در این مطلب هســتند که 
احکام صادره از مقام قضاوت یا سلطنت صادرشده اند و از قبیل تبلیغ احکام نیستند و مقام 
موردبحث مقام قضاوت و فصل خصومت اســت؛ زیرا شــکایت انصاری به محضر رسول 
اکرم )ص( به عنوان مقام حکومت ایشــان بوده است؛ بنابراین قول حضرت رسول در این زمینه 
از احکام حکومتی ایشــان به عنوان سلطان است. ایشان به عنوان رئیس ملت و سلطان و امیر 
ایشــان، نهی از ضرر و ضرار نموده اند و مفاد آن چنین است که رسول الله حکم نمودند که 
هیچ کــس نباید به دیگری ضــرر وارد نماید و یا این که او را در ضیق یا حرج قرار دهد. پس 
بر امت اطاعت این نهی مولوی ســلطانی به عنوان سلطان مفترض الطاعه الزم است )سبحانی 

1۴23 ج 3 :۵33(.

مقدمه دوم: معیار شناخت روایات حکومتی
در مـــتون روایی، روایاتی که بیانگر احکام حکومتی پیامبر)ص( و یا امامان معصوم)ع( هستند، 
با دیگر روایات در کنار هم آمده اند و این ســبب اشــتباه شــماری از فقیهان شــده اســت. 
ازاین روی، امام خمینی بر آن می شود که معیاری برای شناخت روایات حکومتی از غیر آن 
ارائه دهد: هر روایتی که با واژه هایی چون »حکم، قضی، امر« واردشده ظاهر این است که 
در مقام بیان یک دستور حکومتی یا قضایی است. ازاین رو این گونه از تعابیر در روایات سایر 
امامان معصوم کمتر دیده می شــود؛ زیرا آن ها مقام حکومت و قضاوت ظاهری نداشــتند. 
اگر در موارد اندکی از این تعابیر استفاده کرده اند به اعتبار حکومتی است که به حسب واقع 

داشته اند.                                          
شاید گفته شود: داستان سمرة، در منابع شیعی با واژه های: قضی، حکم و امـــر شـروع 
نـــشده است؛ پس استناد به آن روا نیست. امام به این اشـکـــال تـوجـــه داشـتـــه اسـت؛ 
ازاین روی، پس از نتیجه گیری یادشــده این گونه اســتدالل می کند: هرچند در روایات مـــا 
این حدیث با آن واژه ها نیامده، ولی دقت در آغاز داســتان و نیز پایان آن و همچنین شــأن 
صدور حـدیث از قرینه هایی مستند که اطمینان نزدیک به قطع به فقیه می دهند کـه ال ضرر 
و ال ضرار، حکم حکومتی و صادرشده از سوی پیامبر )ص( است. مرد انـصـــاری به حاکم 
اسالمی ، پیامبر )ص( شکایت کرد تا از او رفع ظلم کند. پـیامـبر )ص( نیز بر همین اساس سمرة 
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را احضار و با او دراین باره گـفتگو کرد. وقتی از راه مسالمت آمیز و با در نظر گرفتن حقوق 
او، کار به انجام نرسید، پیامبر )ص( دستور داد که درخت را برکنند. پیامبر )ص( در این ماجرا، 
درصــدد بیان حکم الهی نبوده تا بگوییم مـعـنـــای حدیث این اســت که: خداوند حکم 
ضرری تشریع نکرده و یا این که بـگوییم خـداوند از ضرر به دیگران نهی کرده است. برای 
سمرة و مرد انـــصاری، نـه شبهه موضوعیه و نه حکمیه، هیچ کدام وجود نداشته است. تنها 
در اینجا تجاوز و ستم سمرة انصاری و سرپیچی او از دستور پـیامبر اسالم )ص(، اجازه گرفتن 
از مرد انصاری به هنگام ورود به باغ او مـطرح بوده است و چون سمرة از این حکم سرپیچی 
کرد، پیامبر )ص( دستور بـــه کندن درخت او داده اســت. بنابراین، هرچند در روایات ما )ال 
ضرر و ال ضرار( بـــا واژه های یادشــده نیامده، ولی نشانه های بســیار بیانگر این نکته اند که 

مقصود حکم حکومتی بوده است )سبحانی 1۴23 ج 3 :۵3۴-۵3۵(.

مقدمه سوم: احکام حکومتی با واژه قال
احکام حکومتی و قضایی در پاره ای از روایات با واژه )قـال( و مـانند آن آمده که شناخت 
آن ها از راه قرینه حالی یا مقامی  امکان پذیر است؛ از باب نمونه: اگر در حـــدیثی آمده بود 
که پیامبر )ص( به فردی گفت: تو رئیس لشــگری و به فـــالن منطقه حرکت کن. هرچند با 
واژه )قال( از آن حضرت نقل شده باشد، ولی به قرینه مقام می فهمیم که این دستور، دستور 

حکومتی است )سبحانی 1۴23 ج 3 :۵2۸(.

مقدمه چهارم: روایات مؤیده
در ایــن مقدمــه مجموعه ای از روایات را که با واژه های یادشــده: قـــضی، امـــر و حکم 
واردشــده اند و همچنین روایاتی که بدون آن واژگان حکم حکومتی داللت می کنند، برای 
تأیید نکته های گذشته بیان نموده است )امام خمینی 1۴1۴ :113( امام پس ازاین مقدمات نتیجه 
می گیرد که مفاد حدیث ال ضرر و ال ضرار، نهی حکومتی است و داخل در احکام سلطانیه 

پیامبر است؛ چه به لحاظ روایات اهل سنت و چه به لحاظ روایات شیعه.                      
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حاصل دیدگاه امام خمینی
درصورتی که دیــدگاه امام خمینی را بپذیریم، قاعــده )ال ضرر( دیگر به عنوان یک . 1

قاعده فقهی مطرح نیســت؛ بلکه حکم حکومتی و سیاســی اســت. امام در ضمن 
بیان دیدگاه خود احکام را بر سه دسته: احکام الهی، احکام والیی و احکام قضایی 
تقسیم می کند و دستورات پیامبر شامل هر سه قسم می شود. ایشان در مقام اثبات و 

بازشناسی هریک معیاری ارائه می دهد.                      
بعضی از احکام حکومتی جزئی هستند؛ مانند حکم به قطع درخت سمرة و بعضی . 2

کلی انــد؛ ماننــد »ال ضرر و ال ضرار« که از احکام کلی ســلطانی اســت و پیامبر 
به عنوان مســتند و علت حکم به قطع درخت ســمرة دادند )فاضل لنکرانی 1377 ج 13 

      .)۵99:
پیروی از احکام حکومتی مانند احکام شــرعی واجب اســت؛ مانند حکم امام در . 3

قوانین راهنمایی و رانندگی.
احــکام قضایی احکام جداگانه ای در عرض دو قســم دیگر نیســتند؛ بلکه احکام . ۴

جزئیه ای هســتند که مســتند آن ها یک حکم کلی الهی یا حکم حکومتی اســت. 
چون قاضی در موارد خاصی این احکام را بر اســاس احکام حکومت یا شرع صادر 
می کند، بنابراین »ال ضرر و ال ضرار« نمی تواند حکم قضایی باشــد، ولی می تواند 
مســتند یک حکم قضایی شــود. امام می گوید: مورد حدیث نشان می دهد که مرد 
انصاری بعد از جروبحث با سمرة برای رفع ظلم از باب شکایت به حاکم نزد پیامبر 
آمده؛ نه بــرای این که پیامبر بین آن ها قضاوت کنــد؛ بنابراین حکم به قطع درخت 
یک حکم تأدیبی سیاسی است که پیامبر به عنوان حاکم صادر نمودند و دلیل آن را 
»ال ضرر و ال ضرار« قراردادند و تناســب میان علت و معلول اقتضا می کند که »ال 
ضرر و ال ضرار« نیز یک حکم سیاســی باشد؛ زیرا حرمت شرعی اضرار نمی تواند 

سبب اضرار به دیگران و قطع درخت دیگران شود )امام خمینی 1۴23 ج3 : ۵39(. 
مطابــق نظر امــام خمینی، قاعده ال ضرر امری حکومتی و اجرایی اســت و فقط با . ۵

تســلیط تعارض دارد و در مقام معارضه قلمرو تسلیط را محدود می کند و برخوردی 
با ادله دیگر ندارد. به موجب نظر ایشان، قاعده ال ضرر در سایر ابواب فقه هیچ گونه 
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نقشــی ندارد. در مــواردی نظیر وضو یا بیع یــا روزه ضرری از ادله دیگر اســتفاده 
می شــود؛ به طوری که در ایــن موارد نیازی نیســت به قاعده ال ضرر تمســک کرد 

)سبحانی 1۴23 ج 3 :۵۴7(.
بنــا بر نظر ایشــان، قاعده ال ضرر تنهــا در فروعی که مربوط بــه ملکیت و حقوق . ۶

اشخاص است جاری می شود و حاکم اسالمی می تواند با استناد به آن، تصرف افراد 
را در ملــک خود محدود به عدم اضرار به دیگران کند و جلوی فســاد را در جامعه 
بگیرد. همچنین اســباب ملکیت مانند حیازت و احیا را محدود کرده و از ثروت ها 

و منافع ملی محافظت نماید.              
میزان کارآمدی نظریه امام خمینی نســبت به دیگر نظرها کمترین میزان است؛ زیرا . 7

جواز کاربرد این قاعده را از مرحله افتاء و نیز در مرحله قانون گذاری انکار می کند، 
فقط آن را به عنوان یک نهی ســلطانی و در حیطه اختیارات ســلطان تفسیر می کند. 
بر این اســاس، ال ضرر جز بر قاعده تســلیط بر هیچ دلیلی از ادله احکام حکومت 
ندارد و نمی توان از آن در نفی حکم در احکام ضرری مانند وضو و غســل ضرری 
و روزه ضــرری اســتفاده کرد. از آن نمی توان فرضًا لــزوم معامله غبنی را از بین برد 
و یا وجوب یا اســتحباب تکثیر اوالد را به حرمت تبدیل کرد؛ بلکه احکام شــرع بنا 
بر این عقیده به قوت خود باقی اســت. فقط در موارد خاص و در هر جا که حاکم 
تشــخیص دهد و ضرری را در اجرای احکام مشــاهده کند، می تواند از اجرای آن 
جلوگیری کند. ولی فقیه و قانون گذار با این قاعده نمی تواند در حکم شرعی دست 

برده و آن را تغییر دهد.                                                   

3.انعکاس قاعده ال ضرر در قانون مدنی
قانون مدنی ایران در معارضه اعمال حق و ال ضرر، عقیده شیخ را، یعنی حاکمیت ال ضرر، 
پذیرفته است؛ زیرا نویسنده جلد اول قانون مدنی سید محمد فاطمی بوده که شاگرد باواسطه 
شیخ انصاری است1. سید محمد فاطمی پس از رفراندوم در سال های 13۰۶ و 13۰7 شمسی 

1. سید محمد فاطمی شاگرد شیخ محمدحسن آشتیانی و آشتیانی شاگرد شیخ انصاری است.
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جلد اول قانون مدنی را با استفاده از کتاب های فقهی در 9۵۵ ماده نوشت و قانون مزبور در 
مجلس شورای ملی به تصویب رسید.                

به هرحال حکومت ال ضرر بر احکام اولیه در مواد زیادی از قانون مدنی پیداست که به 
موارد ذیل اشاره می شود:         

الف( وقفی را که به قصد اضرار دیان واقع شــده، منوط به اجازه دیان کرده است )ماده 
      .)۶۵

ب( اجبار شــریک را برای تعمیر دیوار مشترک درصورتی که دفع ضرر به طریق دیگری 
ممکن نباشد مجاز شناخته است )ماده 11۴(.

ج( اجبار صاحب دیوار مشــرف به خرابی را به تخریب آن، به علت خوف اضرار به غیر 
پذیرفته است )ماده 122(.

د( تصرف مالک را در ملک خود در صورت استلزام تضرر همسایه ممنوع کرده است؛ 
جز در شرایط معین )ماده 132(.

ه( تصرف در حریــم را به منظور جلوگیری از ضرر به صاحب حریم منع کرده و میزان 
حریم را به اندازه ای معین کرده که برای دفع ضرر کافی باشد )مواد 13۸ و 139(.

و( اســتفاده از آب رودخانه برای احیای اراضی جدید را منوط به عدم تضییق و اضرار 
به صاحبان اراضی سابق کرده است )ماده 1۵9(.

ز( تقسیم مال مشترک را درصورتی که متضمن ضرر شریک باشد، بدون رضای شریک 
متضرر، ممنوع کرده است )مواد ۵91 و ۵92(.

ح( در تنقیه یا تعمیر قنات مشترک برای دفع ضرر، اجبار شریک ممتنع را به شرکت در 
تنقیه و تعمیر یا اجاره یا فروش سهم او اجازه داده است )ماده ۵9۴(.

ط( برهم زدن تقسیم را به لحاظ ظهور عیب در حصه یک یا چند نفر از شرکا، به لحاظ 
ضرر واردشده، روا دانسته است )ماده ۶۰۰(.      

ی( تأخیر اعالم رد یا قبول موصی له را درصورتی که موجب تضرر ورثه باشــد، موجب 
اجبار او از طرف حاکم بر اعالم تصمیم شناخته است )ماده ۸33(.          

ک( ورود ضرر را به زوجه از موارد اجبار شوهر به طالق معین کرده است )ماده 13۰(.          
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1-3. انعکاس قاعده ال ضرر در قوانین، بر مبنای نظریه امام خمینی
نظر امام خمینی در حکم حکومتی بودن ال ضرر در قوانین پس از انقالب اسالمی جلوه گر 

است:         
عالوه بر این که قانون حدود و دیات و قصاص با اســتفاده از تحریرالوسیله امام در سال 
13۶1 به تصویب رســید، قانون اساســی نیز در اصول ذیل جلوه هــای از نظریه امام خمینی 

است:                  
الف( اصل پنجم قانون اساسی )والیت فقیه(؛

ب( اصل 1۰7 قانون اساسی )رهبری(؛
ج( اصل 1۰۸ قانون اساسی )خبرگان(؛

د( اصل 1۰9 قانون اساسی )شرایط و صفات رهبری(؛
هـ( اصل 11۰ قانون اساسی )وظایف رهبر(؛

و( اصل 111 قانون اساسی )جانشین رهبری(؛
ز( اصل 112 قانون اساسی )مجمع تشخیص مصلحت(؛

و همچنین قانون اراضی شهری؛ قانون واگذاری زمین و قانون تعزیرات حکومتی.

4.نتیجه گیری
ارزیابی نظریه شیخ:

قاعده ال ضرر، بر اســاس برداشــت شیخ، باالترین کارآمدی را داراســت. شیخ این قاعده 
را در حــد یک قاعــده اصولی و معیاری برای نفی همه احکام ضرری مطرح ســاخته و آن 
را بــر همــه احکام دیگر حاکم می کند. طبیعی اســت که وقتی فقیه بزرگواری چون شــیخ 
انصاری که فکر اجتماعی و دیدگاه های مشــهوری در مسائل حکومتی دارد، برای حفظ و 
تقویت پویایی و بالندگی فقه شیعه و کارآمد سازی آن در مسیر تحول جامعه، به ابداع چنین 
نظریه ای پرداخته و از آن دفاع کرده است. جای تحسین دارد ولی نباید ازنظر دور داشت که 
کارآمدی باالی یک نظریه و مشکل گشــا بودن آن در امور اجتماعی برای پذیرش آن کافی 
نیست و اگر مبنای نظری و بنیادهای علمی، نقلی و عقلی آن استحکام الزم را نداشته باشد، 

دوامی نمی آورد و موردقبول جامعه علمی قرار نمی گیرد.                                                       
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این نظریه باوجود آثار مهم و بنیادی ای که می تواند در فقه داشــته باشــد، استفاده وسیع 
از آن خطرناک اســت و به اعتقاد برخی می تواند باعث تولد فقه جدیدی شود و نظام فقهی 
و حقوقی موجود را عوض کند. این نظریه می تواند همه احکام دینی را به تعطیلی بکشاند. 
شــیخ خود متوجه این خطر بوده که می گوید: اگر از این قاعده به صورت وســیع اســتفاده 
شود، از آن فقه جدید تولید می شود. منتها شیخ عملکرد فقها را عذر قرار می دهد که علمای 
شــیعه و سنی پیوســته در مقابل احکام اولیه از این قاعده استفاده کرده اند و به کسانی که با 
این تعبیر نظریه شــیخ را موردانتقاد قرار داده و از تبعات نامطلوب آن که به استحســان اهل 
ســنت می ماند، نگران بودند باید گفت: اســراف در هر چیزی و در هر روشی ناپسند است 

ِه َکُفورًا«)اسراء:27(.                                                              ْیطاُن ِلَربِّ یاطیِن َو کاَن الشَّ ریَن کاُنوا ِإْخواَن الشَّ »ِإنَّ اْلُمَبذِّ

ارزیابی نظریه امام خمینی
از فقیه سیاســی انقالبی و اندیشــمندی چون امام خمینی نباید تعجب کرد که با ارائه چنین 
نظریۀ کارآمدی، قاعده ال ضرر را به کم ترین میزان تقلیل داده است؛ زیرا طبق مطالب فوق 
با همه اهمیتی که کارآمد ســازی و پویایی احکام شــریعت دارد، حفظ مبانی عقلی و نقلی 
دین از آن مهم تر اســت. امام می دانست که گسترده کردن بیش ازاندازه مفاد این قاعده چه 
شبهات و اشکاالت مبنایی و بنیادی وارد می سازد و در عمل تبعات ناگواری پیش می آورد؛ 
همان گونه که گفته شــده ممکن اســت دین را به هم ریخته و فقه جدیدی از آن متولد شود. 
ازآن جهت ال ضرر را به حکم حکومتی تفســیر کردند که حاکم اســالمی که فقیه عادل و 
گاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است در هر مورد مصلحت ایجاب کند می تواند  باتقوا و آ

از آن بهره ببرد.                                                                             
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اول، 2 جلد.
فاضل تونی، عبدالله بن محمد بشروی.)1۴12 ق( الوافیه، قم: مجمع الفکر االسالمی،  -

چاپ اول، 1 جلد.
فاضل لنکرانی، محمد.)1377( ســیری کامل در اصول فقه، قم: انتشــارات فیضیه،  -

چاپ اول، 1۶ جلد.
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فیروز آبادی، محمد بن یعقوب. ) بی تا( القاموس المحیط، بیروت: دار الجیل. -
فیومی، احمد بن محمد .)1۴1۴ق( المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی. -

قم: دارالهجره.
کلینی، محمد بن یعقوب.)13۶9( اصول کافی، قم: دارالحدیث، چاپ اول، 1۵ جلد. -
محقق داماد، مصطفی.)1۴۰۶ ق( قواعد فقه، تهران: مرکز نشــر علوم اســالمی، چاپ  -

دوازدهم، ۴ جلد.
مراغی، میرعبدالفتاح.)1۴1۸ ق( العناوین، قم: مؤسســه نشــر اســالمی، چاپ دوم، 2  -

جلد.
مقــدس اردبیلی، احمد بن محمــد. )137۵( زبدة البیان فی احــکام القرآن، تهران:  -

مکتب مرتضوی، چاپ اول، 1 جلد.    
مکارم شــیرازی، ناصر.)1379( القواعد الفقهیه، قم: مدرســه  امام علی بن ابیطالب،  -

چاپ پنجم.
موســوی بجنوردی، میرزا حســن.)13۸9 ق(القواعد الفقهیــه، نجف : مطبعه اآلداب،  -

چاپ اول.
میرزای قمی، ابوالقاسم.)137۸( قوانین األصول، تهران: نشر مکتبة العلمیة االسالمیه،  -

چاپ دوم، 1 جلد.    
نائینــی، محمدحســین.)1373( منیة الطالب فی حاشــیة المکاســب، تهران: مکتبة  -

المحمدیه، چاپ اول، 2 جلد.
نراقی، احمد.)1۴17 ق( عوائداالیام، قم: مکتب االعالم االسالمی، چاپ اول، 1 جلد. -


