اصالح دوم انجام شد 59/44/41
 +صفحه آرايي شد

نوآوریهایامامخمینی(س)درقاعدةالضرروشباهتآن


باسوءاستفادهازحقدرمسئولیتمدنی

سعید سیدحسینی

چکیده :از مهمترين و پر کاربردترين قواعدد قهههدهق قاعدد «الضدرر» اسد کده بدا
توجه به منشأ روايي آنق از ديرباز مورد توجه و اسدففاد قههداع عمدام شده ه و سدني
بوده اس  .اما نحو اسففاده و داير شمول اين قاعدده مدورد االدفالق قهههدان اسد .
امام راحل با دق نمرع بديع و با نگرشي مففاوت با سداير قهههدان بده روايد ن دوع
نگريسفه و به اسفن اطي مففاوت دس ياقفه اس که بدر اسداآ آنق حددي ال ضدرر
شامل السارتهاع مادع و م نوع و بهدانگر حمدم اوههدهاع در عدر
اوههه اس و در ت ار

سداير احمدام

با ههچ حممي جز حمم قاعد سلطن نهس .

اين اسفن اط ش اه کاملي با بهان حهوقدانان دربار نمرية سوء اسدففاده از حدد دارد
که در م اح مسئوهه مدني ابراز شده و محدود کنند دايره اِعمال حد اس .
کلیدواژهها :امام المهنيق قاعد الضررق سوء اسففاده از حدق اِعمال حدق نوآورع

مقدمه
قاعده الضرر از ديدااه قهها برارقفه از مفاد حددي
جوامع روايي شه ه و سني وارد شده اس
331؛ احمد بيتا )231 :بر اساآ اين رواي

(کلهني  4141ج352 :9؛ شهخ طوسي  4239ج411 :1؛ شاق ي بيتدا:

 -صرق نمر از تفاوتهايي که در نهل وجود دارد -يمي

از انصار از قردع به نام سمرة بن جندب شماي

به نزد رسول الدا(ص) ميبرد و ابراز ميدارد که او

 .4اسفاديار و مدير اروه قهه و حهوق اسالمي دانشگاه شاهد
تاريخ درياق 4259/4/34 :

ن دوع(ص) اسد

کده بدا ممدامهن مففلد

در

E-mail:seidhosseini72@gmail.com

تاريخ پذيرش4259/3/41:
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رسهداي و سرکشي از يک اصله درالد
وسهله اع براع آزار و اذي

و مزاحم

الرمدا واقدع در الانده و ملدک شفصدي قدرد انصدارع را
قرارداده و به اين بهانهق وق

و بي وق

و بدون اسدفهذان و

اعالم ق ليق سرزده وارد الانه ميشود و از اهل الانه سلب آسايش ميکند و پهشنهاد قروش درال
را نهز نميپذيرد.
رسدول ممدرم اسددالم(ص) سدمره را احمددار کردندد و بددا مالطفد
مزاحم

از

از او الواسددفند کده دسد

(ص)

الود بردارد و پهش از ورودق اذن بگهرد و حمدور الدود را اعدالم کندد .رسدول اکدرم

پهشنهادهاع سودآور مففلفي را جه

الريد يا م اوضة درال

مزبور مطدرح مديکننددق امدا سدمره

همه را با سرسففي رد ميکند و بر رقفار الود پاقشارع مينمايدد .حمدرت در ايدن شدرايس دسدفور
دادند درال

را قلع کنند و نزد او بهاندازند و قرمودند« :انک رجل ممارّ و الضرر و الضدرار علدي

مؤمن».
همهن جملة نوراني که با ت هر « ال ضرر و ال ضدرار قدي االسدالم» (حدر عداملي  4145ج )41 :33نهدز
شهرت ياقفه اس ق در بهان قهها به قاعدهاع پرکاربرد ت ديل شد و از مهمترين قواعد قهه ارديد .اما
تفسهرهاع مففل

از اين قاعدهق قهههان را در الصوص داير شمول آن دچار االدفالق نمدر کدرده

اس  .يمي از اين آرا که با ساير نمرات تفاوتي آشمار داردق تفسهر امام المهني از حدي
که بر اساآ آن قاعد «الضرر» حمم اوهههاع اس

اس

«تسددلهس» در ت ددار

(ص)

ن وع

همچون ساير احمام اوههه که تنها با قاعد

اس د  .ضددمن اينمدده بدده نمددر ايشددانق از جملددة «الضددرار» شددمول قاعددده بددر

السارتهاع م نوع همچون السارتهاع ماهي و جسمي نهز قابل برداش
با اين تفسهر و اسفن اطق بايد ديد که قاعد الضدرر از جهد

اس .

کداربرد و دايدر شدمول بدا نمريده
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سوءاسففاده از حد که محدود کننده داير «اِعمال حد» اس ق چه ش اهفي دارد؟
هدف پژوهش .4 :بهان ش اه هاع قاعد الضرر بر اساآ ديدااه امدام المهندي بدا نمريدة سدوء
اسففاده از حد؛  .3ت ههن نوآورعهاع امام در قاعد الضرر

قاعدهالضررازمنظرامامخمینی
از جمله نوآورعهاع قههياع که امام المهني ارائه کدردهانددق تفسدهر مففداوتي اسد
حدي

کده ايشدان از

«الضرر» در دو ناحهة بهان م ني «ضرار» و م ني «الع نفي جدن » دارندد .پدهش از آنمده بده
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اجماهي نمايهم تا در الالل آن تفاوت نمر امام با ساير قهها آشمار اردد.

مقاله

ت ههن اين ديدااه بديع بپردازيمق ضرورع اس

مهمترين آراع قهههان در اين الصدوص را مدرورع

.1آرایفقهادربیانمعنای«ضرار»
و به اسفناد کلمات اهل هغ

مهان قهها در بهان م ناع «ضرر» االفالق چنداني نهس

آن را به م ناع

نهص در مال و جسم و ضد نفع ميدانند؛ اما در بهان م ناع «ضرار» نمدرات مففلفدي ابدراز ارديدده
اس « .ضرار» بر وزن قِ ال و مصدر باب مفاعله اس
اين رو اس

که داله

بر عمل طرقهندي و مفهابدل دارد .از

که قهها به ت ع هغويان در تفسهر م ناع «ضرار» دچار االفالق شدهاندد کده مجمدون آن

نمرات ط د نهل مرحوم نائهني شامل موارد ذيل اس :
 .4ضرار به م ني ضرر طرقهني اس ؛ ي ني يک طرق به ديگرع ضرر وارد کند و ديگرع هدم
بر مجازات در برابر ضرر وارده دارد.

 .3ضرار داله

 .2ضرر در موردع اس
کردن السارت اس

که شفصي به ديگرع زيان ميرساند تا نف ي ب دردق وهدي ضدرار وارد

بدون اينمه نف ي عايد ضرر زننده شود.

 .1برالي م فهدند باب مفاعله ااهي به م ناع ثالثي مجرد به کار ميرود و در اين رواي

ضرار

همان م ناع ضرر را دارد و براع تأکهد اس .
 .9ضرار به م ناع اضرار عمدع و اصرار بر آن اسد
عمدع اس  .مرحوم نائهني اين م نا را ترجهح داده اس
 .3صاحب قاموس ضرار را به م ناع ضهد آورده اس

وهدي ضدرر شدامل اضدرار عمددع و هدر
(نائهني  4141ج.)211 :2
(محهد داماد .)412 :4214

.1-1نوآوریامامخمینیدربیانمعنای«ضرار»

در حاهي که اکثر قهها چندان اهمهفي به تفاوت م ناع ضرر و ضرار ندادهاند و حفي تأکهد کردهاند
که از نمر قههي قهم اين تفاوت مهم نهس
واژه را مورد دق

(ندائهني  4141ج )215 :2امام با بهان م سوطي تفاوت اين دو

قرار داده و از آن اسففاده قههي نهز نموده اس .

ايشان م فهد اس

«ضرر و اضرار» و مشفهات آن در امور ماهي و نفسي (جسم و جدان) بده کدار

ميرودق در حاهي که کاربرد «ضرار» در تمههدق اهمالق حرَجق سففي و کلف

شايع و رايج اسد .

نوآوريهاي امام خميني(س) در قاعدة الضرر و شباهت آن با سوء استفاده از حق در مسئوليت مدني

مفهابالً ضرر بزند .برالالق «ضرر»که شامل ضرر يک طرقه اس .
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براع اث ات مدعاع الود به آيات قرآن و اسف مال واژه ضرار و مشدفهات آن در کفداب

ايشان سپ

الدا اسفناد مينمايند .برالي از اين آيات مورد اسفناد ع ارتند از:
« .4وال تُمسکوهُنّ ضِراراً لِتَعتَدُوا» (بهره)324 :؛ ي ني زنان مطلهده را بده جهد

در ممدههه و قشدار

قرار دادن نگه نداريد.
« .3وال تُضارُّوهُنَّ لِتَتَضَیَّقُوا عَلَیهِنَّ» (طدالق)3 :؛ ي ندي زندان مطلهده را در ممدان نامناسدب اسدمان
ندههد و اينگونه آنان را در تنگنا و ممههه قرار ندههد.
« .2وَالَّذینَ اتَّخَذُوا مَسجِداً ضِراراً و کُفراً و تَفریقاً بَینَ المُؤمِنینَ» (توبه)441 :؛ ي ني آنانمه برارقفند
مسجدع تا بهازارند و کفر ورزند و مهان مؤمنهن جدايي اقمنندد .کده در ايدن آيده حرکد
ضرر جسمي و ماهي به دن ال نداش ق بلمه تفرقه و تشويش اذهان هدق ساال

منداقههن

مسجد بود.

« .1والتُضارُّ والِدَةٌ بِوَلَدِها و ال مَولُودٌ له بِوَلَدِهِ» (بهره)322 :؛ ي ني مادر به الاطر قرزند شهرالوارش
در ممههه قرار نگهرد و پدر نهز براع قرزندش دچار تنگنا نشود.
اينمه امام در اين آيه «تمارّ» را به م ناع ممههه و تنگنا دانسفهاند بده اسدفناد روايد
اس

مفسدرهاع

که در ذيل اين آيه وارد شده و مواردع را همچون ادرقفن قرزندد از مدادر يدا دورع جسدفن

شوهر از همسرش در دورهاع که به بچه شهر ميدهدق به عنوان مصاديد «مماره» بر شمردهاند.
بايد توجه داش

و در نهاي

که در رواي

سمره که مسفند اصلي قاعده الضرر اس

نهزق عمل

سمره مفممن ضرر ماهي و جسمي ن ودق بلمه با رقفار الود موجب آزار مرد انصارع و الانواده او و
در تنگنا قرار دادن ايشان ميشد .و به همهن هحاظ رسول اکدرم(ص) نهدز براسداآ يمدي از نهدلهداع
م ف ر الطاب به سمره قرمودند« :انک رجل ممارّ» (کلهني  4141ج )351 :9و نفرمودند« :رجل ممر».
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

امام سپ
اهل هغ

در نهد ساير نمرات ميقرمايد :اما ساير م اني بهان شده به س ب ارتمدازع اسد

کده

از م ناع باب مفاعله در ذهن دارند که قاعده اين باب را عمل طرقهني و دواانه ميدانند.

در حاهي که اين برداش

به دور از دق

و بدون بررسي از موارد اسف مال واژه «ضرار» اسد

(امدام

المهني .)13 :4213

اين دق
حدي

نمر امام از جمله نوآورعهداع ايشدان در اسدفمهار از روايد

ن وع اس

و بهدان م ندي مفدردات

که بر اساآ آن نفي ضرر شامل ضررهاع جسميق جدانيق مداهيق و نفدي ضدرار

شامل السارت م نوع ميشود و با نمر حهوقدانان در م اح

مسئوهه

مدني قراب

تامّ دارد.
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قريب به اتفاق حهوقدانان و قانونگذاران م فهدند ضرر م نوع نهدز مانندد السدارتهداع مدادع بايدد
ج ران شوند (کاتوزيان  4254ج )391 :4هرچند در قديم حفي در کشورهاع ربيق قابله
م نوع محل بح

مقاله

.1-2تطبیقبرداشتامامخمینیازواژةضرارباآرایحقوقدانان

ج ران ضرر

و االفالق بود .در قانون قرانسه و ايران بده زيدان م ندوع اشدارهاع نشدده بدود و

علماع حهوق در اين باره االفالق نمر داشفند .امدا امدروزه در قدوانهن يدا رويده قمدايي کشدورهاع
مففل ق ج ران السارت م نوع پذيرقفه شده و کمفر کسدي بدا آن مفداه

اسد

(صدفايي و رحهمدي

. )431 :4253

در آيهن دادرسي کهفرع ايران نهز با چند بار تغههر و اصالح بداالالره در مداده  41مصدوبه سدال
 4253ج ران زيانهاع م نوع نهز در کنار زيانهاع ماهي قابل مطاه ه دانسفه شد.
اارچه در قهه اسالمي به حهثه

و شراق

اقراد اهمه

بسدهارع داده شدده و در مدواردع نمهدر

از طريد ماهيق از نمر قههي محل بح
پ

و االفالق اس

و ترديد قانونگذار در ايران نهز در سالهاع

از انهالب ناشي از همهن االفالق نمر اس  .در مهابل کساني که ج ران ضرر م نوع را مغاير با

موازين شرعي ميدانند (عمهد زنجاني  )393 :4213مرحوم مرا ي م فهد اس

امورع نمهر هفک احفرام

و تجاوز به حريم الصوصي و ايراد اتهام نابجا و اقشاع اسرار و  ...ضرر شمرده ميشوند و مشدمول
قاعد

الضرر ميشوند (حسهني مرا ي  4141ج.)245 :4

اما امام المهني بدا بهداني محمدم و اسدفدالهي قدوع تفداوت دو واژ «ضدرر» و «ضدرار» را ت هدهن
ميکنند و چنانمه مالحمه شد با بهاني بديع به نفهجهاع حهوقي دس

مييابند.

از مجمون مطاهب ايشان اين نفهجه حاصل ميشود که در مورد نف

و مال کلمة ضرر اسف مال

ميشودق اما در مورد قهدان احفدرام و تجلهدل و آبدروق کلمدة ضدرر کمفدر اسدف مال مديشدود .مدثالً
مياويند :قالني در آن م امله ضرر کردق يا داروي ي که مصدرق کدرد ممدر بدود يدا بدرايش ضدرر
داش  .وهي اار کسي از ديگرع هفک آبرويي بمند اصطالحاً اففه نميشود کده بده او ضدرر زده
اس  .هذا رواي
اس

ن وع براع قراردادن السارتهاع م نوع در ذيل حممق از واژه «ضرار» بهره برده

و بددين ترتهدب از نمدر ايشدان هراونده شدک و ترديدد نسد

بده شدمول قاعدد الضدرر بدر

السارتهاع م نوع وجود ندارد و هرحممدي کده بدر اسداآ قاعددهق بدر ضدرر مداهي و نفسدي بدار
ميشودق بر السارتهاع م نوع نهز قابل ت مهم اس  .چنانمه در روايد

سدمرة بدن جنددب کده از

نوآوريهاي امام خميني(س) در قاعدة الضرر و شباهت آن با سوء استفاده از حق در مسئوليت مدني

قذقق حفي تجاوز به آن موجب حد شمرده شده اس ق با وجود اين مشروعه

ج ران ضرر م نوع
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موارد السارت م نوع اس ق پهام ر اکرم(ص) با دسفور کندن درال ق حمم به ج ران السارت کرده
اس .
.2آرایفقهادربیانمعنای«ال»نفیجنسدرحدیثالضرر
به کار رقفه در مفن حدي

قهههان و حهوقدانان اسالمي در ت ههن م ناع الع نفي جن

«الضرر» بده

طور کلي دو طريد را پهمودهاند .اين قهههدان اتفداق نمدر دارندد کده حددي

مزبدور بددون دالدل و

تصرق در م ناع حهههيق م ناع درسدفي نفواهدد داشد ؛ زيدرا نفدي جدن

ضدررق در جدايي کده

باه داهه وجود ضرر را هم

ميکنهمق نميتواندد صدحهح باشدد .پد

ناچداريم بده تغههدر در م نداع

حهههي «ال نفي جن » ؛ که اين تغههر به دو شمل اعمال شده و هريک طرقداراني دارد.
اکثر قهها به ت ع شهخ انصارع م فهدند با تهدير ارقفن کلمه «حمم» در جمله و تغههر آن به نحو
«ال حمم ضررع قي االسالم»ق ميتوان به مهصود اصلي رواي

ن دوع(ص) دسد

ياقد  .بده ع دارت

ديگر آن حمرت ميالواسفند بفرمايند هر حممي که از ناحهة شارن صادر ارددق اار مسفلزم ضرر
باشد يا از جه

اجراع آن ضررع براع مردم حاصل شودق ط د قاعد الضدرر آن حمدم برداشدفه

ميشود .شهخ انصارع مثالهايي را مطرح و آنها را نمونههايي براع جريان قاعده الضرر ميشمارد.
ضرر بر مغ ون اس  .در اينجا ط د قاعدد

مثالً در م امله نهه اار بهع الزم باشدق حمم هزوم باع

الضرر حمم هزوم به منمور جلواهرع از ورود السارت به مغ ون برداشفه ميشدود و د ن يمدي از
اس اب الهار قسخ مياردد.
همچنهن در مورد کسي که آب بدرايش ضدرر داردق وجدوب وضدو بده موجدب قاعدد الضدرر
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

برداشفه ميشود (انصارع  4145ج.)191 :3

اين نمريهاع اس

که اکثر قهها از آن ت ه

کرده و همان را به اجمال يا تفصهل بهان کردهاندد

(حسهني سهسفاني 429 :4141؛ نائهني  4141ج215 :2؛ ممارم شهرازع )33 :4144هرچند برالي از آندان همچدون
آالوند الراساني اين نمر را با کمي تفاوت پذيرقفه اس .
به نمر ايشان در جملة الضررق نفي حمم شده اس

بده هسدان نفدي موضدون .بده ع دارت ديگدر

موضوعاتي که داراع احمامي اس ق اار عناوين اوههدة آن باعد

ضدرر بشدوند حمدم آن برداشدفه

ميشود؛ اما اار موضون ضررع ن اشدق وهي حمم ضررع باشد قاعد الضرر شامل مورد نهس  .از
اينرو به اعفهاد ايشان م امله نهه مشمول قاعده نميباشد؛ زيرا الدود م املده موجدب ضدرر نهسد ق
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موضونق ي ني الود وضو و تماآ آب با بدن اس ق نه حمم به وجوب آن؛ بنابراين مشمول قاعدده

مقاله

بلمه حمم به هزوم آن موجب ضرر اس  .وهي در مثدال وضدوع بهمدار آنچده موجدب ضدرر اسد
ميشود (آالوند الراساني .)313 :4144

بنابراين از نمر شهخ انصارع هر ضررع چه از ناحهه تشريع و چه از ناحهة اجراق حممش از نمدر
شارن برداشفه شده اس  .هذا قاعده شامل امثال م املة نهه و وضوع بهمدار مديشدود .امدا از منمدر
آالوند الراساني حمم منففي نهس ق بلمه مف لد حممق ي ني موضون ضررع منففي اسد
رو قاعده امثال م املده نهدهق کده ضدررش از ناحهده حمدم اسد

نده از جهد

و از ايدن

موضدونق را شدامل

نميشود.
اروه دوم از قهها همچون صاحب عناوین و شهخ اهشري ه اصفهاني براع تصحهح رواي ق ال نفي
جن

را از م ناع حهههي آن الارج کرده و م فهدند در اينجدا مجداز ًا در نهدي بده کدار رقفده اسد .

ديگران ضرر نزنهد (حسهني مرا ي  4141ج )244 :4مرحوم شهخ اهشري ه براع اث دات ايدن نحدو از مجداز
تأکهد کرده اس

که در کفاب و سن

نماير و اشد اه ايدن مجداز قدراوان وجدود دارد .مدثالً در آيده

«فالرفث و ال فسوق و الجدال فی الحج» (بهدره )451 :در حههه

هم سفرع و اناه و جددال در حدج

منففي دانسفه شده اس  .در حاهي که نهي از امور مزبور مراد آيه اس ؛ ي ني در حدج هم سدفرع و
اناه و سفهزهجويي نمنهد (شهخ اهشري ه اصفهاني.)34 :4144

بنابراين حدي

الضرر بهان حممي اس

در کنار احمام اوههة ديگر که بهانگر امدر اههدي اسد

الطاب به مملفهن که در م اشرت با ديگران به آنها ضرر وارد نمنهد .و ثمر اين بهان آن اس
 -برعم

ديدااه آالوند الراساني -مثالهايي همچون وضوع بهمارق روز مدري

کده

و  ...از شدمول

قاعده الارج اس ق وهي مواردع همچون م املة نهه مشمول قاعده اس .

.2-1نوآوریامامراحلدرتبیینمعنایروایت

امام المهني نمرية الود را با مهدمهاع آ از ميکند که براساآ آن احمام و قدرامهن صدادر شدده از
ناحهة رسول ممرم اسالم(ص) بر سه نون تهسهم ميشود که برارقفه از جايگاه و مهدامهداع سدهااندة
رسول الدا(ص) اس  .اين مهامها ع ارتند از:

نوآوريهاي امام خميني(س) در قاعدة الضرر و شباهت آن با سوء استفاده از حق در مسئوليت مدني

بنابراين «الضرر و الضرار» نهي از ايراد ضرر به ديگرع اسد

و در واقدع شدارن قرمدوده اسد  :بده
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اه ) مهام ن وت؛ که قرامهن صادره تنها جن ه ت لهغي دارد و در واقع دسدفور اههدي اسد

کده از

زبان پهام ر(ص) بهان شده و به سمع مردم ميرسد.
ب) مهام قماوت؛ که براع رقع الصوم
تفوي

و دعاوع مهان مردمق از سوع الداوند مف ال به ايشان

شده بود .در آياتي از قرآن به اين مهام و جايگاه رسول اکرم(ص) اشاره شدده اسد ق از آن

جمله ميقرمايد « :قَلَا وَرَبِّکَ هَا يُؤْمِنُونَ حَفَّى يُحَمِّمُوكَ قِهمَا شَجَرَ بَهْنَهُمْ ثُمَّ هَدا يَجدددُوا قِدي َْنْفُسِدهدمْ
حَرَجًا مِمَّا قَمَهْ َ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِهمًا » (نساء)39 :؛ « وهى چندهن نهسد

بده پروردادارت قسدم کده ايمدان
داور اردانندد سدپ

نمى آورند مگر آنمه تو را در مورد آنچه مهدان آندان مايده االدفالق اسد

از

حممى که کرده اى در دههايشان احساآ ناراحفى [و ترديد] نمنند و کامال سر تسلهم قرود آورند».
و سلطن ؛ که براساآ آن پهام ر اکرم(ص) در مهام اجرا و تصدع امر سهاسد ق

ج) مهام رياس

شفصاً و با صالحديد الود دسفور صادر ميکند و امر و نهي ميقرمايد؛ مانند اينمه پهام ر(ص) براع
جنگها و زوات الود قرمانده ت ههن ميکرد و براع انجام اين کار دسدفوراتي صدادر مدي قرمدود.
آيات مف ددع از قرآن اطاع

از چنهن احمامي را الزم و واجب شمردهاندد کده از آن جملده آيدة

«َْطِه ُوا اهلَّهَ وََْطِه ُوا اهرَّسُولَ وَُْوهِي اهْأَمْرد مِنْمُمْ » (نساء )95 :اس .
احمامي که پهام ر اعمم(ص) در مهام قماوت و رقع الصومات صادر قرموده با احمام حمدومفي
و همچنهن با احمامي که در بهان منويات بارع ت اهي ابالغ نمودهق مففاوت اسد  .اه فده در اطاعد
اين سه نون احمام تفاوتي وجود ندارد و مسلمانان مملفند کلهة اين احمام را به اجرا درآورند.
ايشان م فهد اس

اار چه در بادع امر مممن اس

قسم دوم؛ ي ني مهام قماوت صادر شده اس ق اما با دق
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

حمم بهان شده در آن از حه

مهام رياسد

و سدلطن

چنهن به نمدر برسدد کده حددي
نمر ميتوان درياقد

الضدرر از

کده ايدن روايد

و

صدادر ارديدده اسد ؛ زيدرا پهدام ر(ص) در

داسفا ن سمره و مرد انصارع در مهام قماوت و رقع مفاصمه مهان آن دو چنهن حممي نداده اس .
انصارع و سمره بر سر اصل زمهن يا درال
آزار و مزاحم

الرما نزاعي نداشفند؛ بلمه مرد انصارع از رقفار موجب

سمره و سلب کنند آسايش اوق نزد پهام ر(ص) به عنوان رئه

تملم برد تا از او رقع ظلم و ت دع کند .بنابراين واق ه رخ داده با ت ري
از :رقع الصوم

و زمامدار حمومد

قماوت که ع ارت اسد

مهان مففاصمهنق همفواني ندارد .از اينرو حمم مذکور را بايدد از جملده احمدام

حمومفي و اجرايي رسول اکرم(ص) محسوب کنهم .بده ايدن ترتهدب ايشدان بده عندوان يدک ضدابطه
حمومفي مردم را از ايراد ضرر و السارت به يمديگر منع قرموده اس

(امام المهني .)441 :4213

اصالح سوم 4251/1/32

00
مفممن م ناع نهي از ايراد ضرر به ديگران اس  .و برالالق نمر مرحوم شهخ اهشري ه کده نهدي در

مقاله

نفهجه اينمه برالالق نمر شهخ انصارع که «الضرر» را نفي حمدم ضدررع دانسد ق ايدن جملده
اين جمله را نهي اههي ميداندق امام المهني «الضرر» را در مفهدوم نهدي وهدي در هدر احمدام اههدي
مياهرند؛ ي ني نهي را ناشي از حمم رسول اکرم در مهام اجرا و حموم
«الضرر» به جه

اينمه حمم اههي نهس

حمم محدود کردن شموهه

تلهي ميکنندد .بندابراين

م ارضهاع با احمام اوههة اههي ندارد و تنهدا کداربرد ايدن

قاعده «تسلهس» اس  .ي ني سلطه و سدهطر حداکم مسدلمهن بدا سدلطة

اقراد در اِعمال حد شفصي الود ت ار

پهددا مديکندد و از ايدن جهد

قاعدد الضدرر حمومد

ميکند بر س ه اِعمال حد و سلطه اقراد و داير آن را محدود مينمايد.
ايشان م فهدند که قاعد الضرر ههچ ارت اطي با م املة نهه و وضوع مري

و امثال آن نددارد

و حمم اين موارد را بايد از جاع ديگرع جسفجو کرد و ال ضرر تحمل اث ات الهدار د ن يدا تدهمم
دارد و در مهام برالوردق دايدر قاعدد تسدلهس؛ ي ندي«اهنداآ مسدلطون علدي امدواههم» را محددودتر
ميکند.
اه فه بايد توجه داش

که اار چه ايشان بر روع قاعد تسلهس تأکهد نموده اس ق اما از نون بهان
که اين ايجاد محدودي

و اسفدالل ايشان ميتوان درياق

در اِعمال حدد تنهدا در مدورد سدلطة بدر

اموال نهس ق بلمه هرجا اعمال حد موجب اضرار به هر اعم از ضرر جسمي يا ماهي يا م نوع شودق
الضرر آن حد را محدود ميکند.
چنانمه الود امام در جاع ديگر بهان ميکنند که در قمهة سمره نهز ت ار

مهان قاعد سلطن

و قاعده الضرر پهش نهامد؛ زيرا ورود به الانة انصارع تصرق در مال ن ودق بلمه مهدمهاع بود براع
تصرق و اعمال سلطه بر مال .و آنچه وسهلة اضرار به هر شده بود حد جواز و ع ور بدراع رسدهدن
به درال

بودق نه الود سلطه بر مال .سمره به وسهلة تصرقاتش بر درال

بلمه حد ع ور و رسهدن به درال

به انصارع ضدرر نمديزدق

و اعمال اين حد را وسهلهاع براع ضدرار بده انصدارع قدرار داده

بود (امام المهني .)435 :4213

بنابراين مي توان نفهجه ارق

که از منمر امام المهني قاعد الضرر در هر جا کده «اِعمدال حدد»

موجب ايراد السارت و زيان به ديگران ميشودق کاربرد پهدا ميکند.

نوآوريهاي امام خميني(س) در قاعدة الضرر و شباهت آن با سوء استفاده از حق در مسئوليت مدني

بدل از وضو و مانند آن را ندارد .ايشان تصريح ميکنند که اين قاعده قهس با قاعد تسلهس م ارضه
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.2-2شباهتنوآوریامامبانظریةسوءاستفادهازحقدرمسئولیتمدنی

اکثر علماع حهوق به ت ه
ق ل زيان ارق ضررق رابطه س ه
در ذيلد م اح

حهوقدانان قرانسه ارکان مسئوهه

مدني را سه چهز دانسفهاند :تهصهر يا

(صفايي و رحهمي 53 : 4253؛ کاتوزيان4254ج.)325 :4

مربوط به رکن تهصهرق امور مف ددع را به عنوان «علل موجهه يدا راقدع تهصدهر»

نام ميبرند؛ همچون دقان مشرونق حمم قانونق اضطرارق رضاي

زيان ديدده و . ...يمدي از عوامدل

راقع تهصهر که وجود آن توجهه کننده و مشرون کننده ق ل زيان ار اس ق «اِعمدال حدد» اسد ؛ امدا
اين سؤال همهشه در ذهن حهوق دانان وجود داش

که آيا اعمال حد امرع مطلد و نامحددود اسد

يا اينمه چگونگي به کاربردن حد ميتواند قرد را مسئول نمايد؟ (رهپهک .)32 :4213

در پاسخ به اين پرسش دو رويمرد مففاوت از سوع حهوقددانان بده وجدود آمدد کده ريشده در
ايدههاع جام هشناسي و اجفماعي داش  .ان ماآ ديدااههاع جام دهشناسدي در اروپدا دو ممفدب
حهوقي با عنوان «ممفب حهوق قردع» و «ممفب حهوق اجفماعي» را پديد آوردندد .حهوقددانان در
بهان هدق قواعد حهوق دو نمرية مففل

ارائه نمودند :برالي م فهدند اجفمانق حهههفدي جدداع از

قرد ندارد و در واقع جمع اقراد اس  .هدق حهوق نهز تأمهن آزادع قدرد و احفدرام بده شفصده

و

حهوق اوس  .وظهفه حهوق تنمهم روابس اقراد براع قراهم ساالفن همزيسفي مهان اقراد و هماهندگ
ساالفن آزادع انسانهاس  .اين نمريه را نمرية حهوق قردع يا اصاه

قرد نامهدند.

در مهابل اروه ديگرع از حهوقدانان که پهرو ممفب حهوق اجفماعياندق براع جام ده حهههفدي
جداع از اقراد قائلند .آنان م فهدند براع برقرارع عداه

بايد دوه

دالاه

آحاد مردم توزيع نمايد و همچنهن از حد جام ه به عنوان يک حههه

کند و عداه

را مهدان

الارجي در برابر اقراد دقدان

سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

نمايد (کاتوزيان .)29 :4252

اار چه حهوق قديم اروپا محدودي هايي براع اعمدال حدد شناسدايي کدرده بدودق امدا ايدن دو
ممفب در پاسفگويي به پرسش مذکور دو طريد مففل
اففمان اجفماعي و حهوقي قاهب اروپا ممفب اصاه

را پهمودند .در مهطع الاصي از تاريخ که

قرد بودق اين محدودي

نشد و مسموت ماند .وهي در اوايل قرن بهسفم با رويمردع که بده سدم
صورت ارق

بده رسدمه

شدناالفه

ممفدب حهدوق اجفمداعي

و منجر به ممفب حهوق قردع ارديدق اصل سوء اسدففاده از حدد مدورد پدذيرش

1 .Abuse of right
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نميتواند از آن سوء اسففاده کند (سنهورع 4593ج.)121 :4

مقاله

قرار ارق

که به موجب آن حدد را امدرع نسد ي و داراع محددودي

دانسدفند کده صداحب حدد

اين قاعده رقفه رقفه جاع الود را در قوانهن کشدورهاع اروپدايي  -بده ويد ه کشدورهاع رومدي
ژرمني -بازکرد و در قوانهن موضوعه يا رويههاع قمايي ان ماآ ياق  .به عنوان نمونده در مداد 3
وظهفه دارد که حهوق و ت هدات الود را بدر ط دد قواعدد

قانون مدني سوئه

آمده اس  « :هرک

مربوط به حسن نه

اجرا کند .سوء اسففاده آشمار از حد به وسهله قانون حماي

نميشود» .يدا در

ماده  333قانوني مدني آهمان آمده اس « :اجراع حد در موردع که هدقي جز اضدرار بده ديگدران
نداردق مجاز نهس ».
براساآ مطاهب بهان شده ميتوان چنهن برداش
کاربردع محدود اس
حد اس

که در اعمال حد منحصر ميشود؛ که منط د با نمرية سدوء اسدففاده از حدد

مدني اس  .از اينرو اينمه برالي اففهاند قاعد الضرر عامتدر از مندع سدوء اسدففاده از
(کاتوزيان 4254ج )132 :4از منمر امام المهني و ط د توضهحات اذشفه چندان صائب نهس

و بهشفر ناظر بر ديدااه ساير قهها دربار «الضرر» اس .


نتیجه
حاصل مطاهب بهان شده را ميتوان در چند عنوان به شرح ذيل الالصه کرد:
 .4از ديدااه امام المهني واژ «ضرار» به م ناع ضهدق تنگناق سففي و کلف

اس

و بار م ندايي

مففاوت با «ضرر» که شامل السارت جسمي و ماهي اس ق دارد.
 .3از منمر امام همان اونه که حمم قاعده شامل السارتهاع جسمي و ماهي مديشدودق شدامل
السارتهاع م نوع نهز ميشود .اين ديدااه با نمر حهوقدانان منط د اس .
 .2امام المهني قاعد الضرر را مشفمل بر يک حمم اوههه در عر
م فهد اس

اين قاعده تنها با قاعد تسلهس ت ار

ساير احمام اوههه ميداند و

دارد؛ ي ني هرااه سلطه ماهک موجب اضرار بده

ديگرع شودق الضرر حد ماهک را محدود ميکند.
 .1قاعد الضرر از منمر امام با نمرية سوء اسففاده از حد که محدود کنند داير شمول اِعمدال
حد اس ق ش اه

قراواني دارد.

نوآوريهاي امام خميني(س) در قاعدة الضرر و شباهت آن با سوء استفاده از حق در مسئوليت مدني

در مسئوهه

کرد که قاعده «الضرر» از ديدااه امدام داراع

04
پژوهشنامة متين

منابع


آالوند الراسانيق محمدکاظم4144( .ق) دررالفوائد علی حاشیه الفوائدق تهران :وزارت قرهنگ و ارشاد
اسالمي.



احمد بن حن ل( .بيتا) المسندق بهروت :دار صادر.



امام المهنيق سهدروح اهلل )4213( .بدایع الدرر فی قاعدة نفی الضررق تهران :مؤسسه تنمهم و نشر آثار امام
(ره)

المهني .


انصارعق مرتمي4145( .ق) فرائد االصولق قم :مجمع اهفمر االسالمي .



حر عامليق محمدبن حسن4145( .ق) تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعهق قم :مؤسسه آل
اه ه

(ن)

.



حسهني سهسفانيق سهدعلي4141( .ق) قاعدة الضرر و الضرارق قم :ممفب آي



حسهني مرا يق مهرع داهففاح4141( .ق) العناوین الفقهیهق قم :دقفر انفشارات اسالمي .



ره پهکق سهامک « )4213( .منع سوء اسففاده از حد در نمريههاع حهوقي و مفاههم قرآني»ق فصلنامه

اهلل سهسفاني .
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سنهورعق ع داهرزاق )4593( .الوسیط فی شرح القانون المدنیق بهروت :دار احهاء اهفراث اه ربي.



شاق يق محمد بن ادري ( .بيتا) مسند االمام الشافعیق بهروت :داراهمفب اه لمهه.



شهخ اهشري ه اصفهانيق قفح اهلل بن محمد4144( .ق) قاعده الضررق قم :دقفر انفشارات اسالمي .



شهخ طوسيق محمد بن حسن )4239( .تهذیب االحکامق تهران :داراهمفب االسالمهه.



عمهد زنجانيق ع اس لي )4213( .آیات االحکامق تهران :مؤسسه مطاه ات و تحهههات علوم اسالمي.



صفاييق سهدحسهن و رحهميق ح هب اهلل )4253( .مسئولیت مدنیق تهران :انفشارات سم .



کاتوزيانق ناصر )4254( .مسئولیت مدنیق تهران :انفشارات دانشگاه تهران.
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دددددددددددددد  )4252( .مقدمه علم حقوقق تهران :شرک



کلهنيق محمدبن ي هوب4141( .ق) الکافیق تهران :داراهمفب االسالمهه.



محهد دامادق سهدمصطفي )4214( .قواعد فقهق تهران :مرکز نشر علوم اسالمي .




سهامي انفشار.

(ن)

ممارم شهرازعق ناصر4144( .ق) القواعد الفقهیهق قم :مدرسة امام امهراهمؤمنهن .
نائهنيق محمدحسهن4141( .ق) منية الطالبق قم :دقفر انفشارات اسالمي

