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  *یزديزادهمحمد حسین

  چكيده
د. ارايي بسياري در فقه سياسي داركه كاز جمله قواعدي است ة الضرر، در ميان قواعد متعدد فقهي، قاعد

ـين پيامـدهاي آن،   تر از همه، ة اين قاعده، و مهمالضرر، تعيين مفاد ادل ةبررسي روايات مربوط به قاعد تبي
بـه  كم حكـومتي، حكـم ثـانوي و حكـم عقلـي،      حاضر است. مقاله با بررسي سه ديدگاه ح ةهدف مقال

به دليـل   ،م ثانويكو حومتي كم حكپردازد. به نظر نويسنده، دو ديدگاه حالضرر مي ةپيامدهاي مهم قاعد
م عقلـي بـا   كه ديدگاه حكنند؛ درحاليكالضرر را تبيين  ةامل مفاد قاعدكصورت توانند بهنمي محدوديت

  قاعده را تبيين نمايد.اين تواند پيامدهاي خوبي ميبهميان دو حكم حكومتي و حكم ثانوي،  جمع
  ، حكم عقلي.انويم ثكومتي، حكم حكالضرر، ح ة: فقه سياسي، قاعدهاواژهليدك
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  مقدمه
در میان قواعد متعدد فقهی، قواعدي همانند الضرر، نفی سبیل، مصلحت، اهم و مهـم، نفـی حـرج، نفـی     

در فقـه سیاسـی کـارایی دارنـد. آیـا ایـن قواعـد، احکـامی         و امر به معروف و نهی از منکـر،  سلطه، ید، 
احکـامی   ،هماننـد قاعـدة اکـراه و اضـطرار     داللت دارد یـا  یحکامچنین بر اآنها  اند و مفاد ادلۀحکومتی

م کـ ومتی یـا ح کـ م حکم ثانوي چیست؟ آیا حکاند؟ پیامد حمل این قواعد بر حکم حکومتی یا حثانوي
ه بـه  کـ م دیگـري اسـت   کـ باشند یا نیازمنـد ح  یاد شدهتوانند بیانگر پیامدهاي قواعد ثانوي به تنهایی می

و نفی سبیل، لزوم رعایت مصلحت اهـم،   جود قواعدي مانندم بپردازد؟ اساساً با وکحاین جمع میان دو 
ـ      ۀحفظ نظام و دفاع از کیان اسالم، چه نیازي به قاعدة الضرر در فقه سیاسی اسـت؟ روشـن اسـت، مقال

مهـم   ةبا انتخـاب قاعـد  رو، شده بپردازد. ازاینهاي مطرحو پرسشور کقواعد مذ ۀتواند به همحاضر نمی
و در نهایت تبیین پیامـدهاي آن بـه روش   ۀ این قاعده، مربوط و تعیین مفاد ادلالضرر، به بررسی روایات 

  پردازیم.اجتهادي می
لحـاظ  اند. این روایات، بـه مدرك قاعدة الضرر، عمدتاً روایاتی است که مورد استناد قرار گرفته

) 48، ص 2، ج تـا فخـرالمحققین، بـی   (رك: ایضاحدر  فخـرالمحققین اند که اي فراواناندازهسند، به
اي با این قاعده ارتبـاط دارنـد.   گونهتوان یافت که بهروایت می 36ادعاي تواتر کرده است. بیش از 

توان پذیرفت که روایات مربوط به قاعدة الضرر متواترند؟ اگـر متواترنـد، در کـدام دسـته از     آیا می
ناد ایـن روایـات و روایـان آنهـا     اقسام تواتر جاي دارند؟ تواتر لفظی یا معنوي یا اجمالی؟ اگـر اَسـ  

توان پذیرفت که آنهـا  در همه یا بیشتر آنها آمده باشد، می» الضرر و الضرار«متعدد باشند و عبارت 
سان نباشند، اما همۀ آنها در مقام بیان نفی لحاظ الفاظ یکمتواترند و تواترشان لفظی است؛ و اگر به

اگر ادعاي تواتر لفظی یا معنوي این روایات که مدرك ضرر و ضرار باشند، تواتر آنها معنوي است. 
توان گفت که این روایات تـواتر اجمـالی دارنـد و در نتیجـه،     کم میالضررند، پذیرفته نشود، دست

السالم صـادر شـده اسـت. البتـه در تـواتر اجمـالی بایـد بـه         الجمله از معصوم علیهمضمون آنها فی
شـود کـه نتـوان سـند     د. این گفته در صورتی اعمال میمضمون روایتی که متیقن است، تمسک کر

لحـاظ سـند صـحیح باشـند، تردیـدي      ها بـه بعضی از آنها را معتبر دانست. اگر بعضی از آن روایت
  نیست که هر یک باالستقالل معتبر بوده، قابل استناد است.

ر روایـات  نکتۀ دیگري که الزم است دربارة روایات یاد شده خاطرنشان کنیم ایـن اسـت کـه د   
ذکر نشده، بلکه در ضمن قضایاي دیگر آمده اسـت. البتـه    مستقالً» الضرر و الضرار«معتبر، عبارت 
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تـا،  (نوري طبرسی، بـی االسالم دعائمهاي )، و مرسل334، ص 4تا، ج(صدوق، بی صدوقدر مرسل 
ل ارسـال،  ) عبارت یاد شده مستقالً روایت شده است؛ ولی آنهـا، بـه دلیـ   2و  1، ح118، ص 17ج 

توان گفت در منابع معتبر روایی ما این عبارت، بـدون قضـایاي دیگـر،    رو، نمیمعتبر نیستند. از این
نحو مستقل براي ما روایت شده و به دست ما رسیده است. آنچه به استقالل آمده، معتبر نیست و به

آمده اسـت. در منـابع   نحو استقالل نیست؛ بلکه در ضمن قضایایی این عبارت آنچه معتبر است، به
ذکر کـرده اسـت. (احمـد بـن      نحو مستقلخود، آن را بهمسند در  بن حنبلاحمدروایی اهل سنت، 

  )327، ص5تا، جحنبل، بی
لحاظ سـند  آنها را به پیش از هر چیز الزم است که مروري گذرا به روایات داشته باشیم و ،بدین سان

ن نتیجه آشکار است که قاعدة الضرر مواردي کـه شـمارة آن   اما پیشاپیش ای کنیم؛بررسی قرار  ،و داللت
 ؛بـدین شـرح اسـت: وضـوي ضـرري     این موارد  . برخی ازاست کم نیست، مورد استناد فقها قرار گرفته

 ؛حلـف و یمـین   ؛مراتب امر به معروف و نهی از منکر ؛بیع غبنی و ضررآور ؛غسل ضرري ؛روزة ضرري
هـم در عبـادات و هـم در     یـاد شـده،  شویم که قاعـدة  جه رهنمون میو دین. بدین سان، با تتبع بدین نتی

  مورد استناد قرار گرفته است. ،معامالت

  بررسي روايات
  حديث اول

الحذاء قال: قال ابوجعفر علیه السالم: کان لسـمرة بـن جنـدب نخلـۀ      زیاد الصیقل عن ابی عبیدةبنحسن
شیء من اهل الرجل یکرهـه الرجـل. قـال: فـذهب      فی حائط بنی فالن فکان إذا جاء إلی نخلته ینظر إلی

یـدخل علـی بغیـر إذن فلـو     ة إن سـمر اهللا،اهللا علیه وآله فشکاه فقال: یـا رسـول  اهللا صلیالرجل إلی رسول
مـا   : یا سـمره اهللا فدعاه فقالإرسلت إلیه فأمرته ان یستأذن حتی تأخذ اهلی حذرها منه، فأرسل إلیه رسول

یدخل بغیر إذنی فتري من اهله من یکـره ذلـک، یـا سـمرة اسـتأذن أذا أنـت        یقول:ن فالن یشکوك وشإ
 ال، قـال: یسرّك ان یکون لک عذق فی الجنـه بنخلتـک؟ قـال:   اهللا علیه وآله:اهللا صلیدخلت. ثم قال رسول

جهـه.  قال: ال. قال: ما اراك یاسمرة إالّ مضاراً إذهب یا فالن فاقطعها [فاقلعها] و اضـرب بهـا و   لک ثالثه؟
  )1، ح340ص، 17(همان، ج

کـه  چنـان  ،او توثیـق نشـده   .زیاد الصـیقل بـا مشـکل مـواجهیم    بن، در مورد حسنلحاظ سندسند: به
 انـد. از او روایت نقل کرده ،هاي بسیاري است و اصحاب اجماعا ناقل روایت؛ امتضعیف هم نشده است

روایان را تأییـد و توثیـق   آنها  با بدانیم وعتبر را م یاد شدهاگر هر یک از دو معیار  ق)1409خوئی، (ر.ك: 
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ایـن روایـت معتبـر نیسـت. بـه نظـر       گرنـه  م؛ وبه این روایت عمل کنـی  بدانیماو را موثق  متوانی، میکنیم
ثـرت نقـل اصـحاب را    ک ،ه بسـیاري با آنک - اگر کثیرالروایه بودن موجب وثاقت وي نباشدحتی  ،رسدمی

، موجـب توثیـق اوسـت. بحـث     ل اصحاب اجماع از یـک راوي مجهـول  نق - دانندمایۀ وثاقت راوي می
  ایم.بزرگان مخالف را نقد کرده ۀنظری ،طلبد و در جاي خودباره مجال دیگري میایندر

ضرري که متوجه انصاري است، ضرري مالی یـا بـدنی    ،داللت: جالب توجه است که در این روایت
تصریح شده کـه وي از ورود ناگهـانی و نگـاه بـه اهـل       نیست؛ بلکه ضرر حیثیتی است. در این روایت،

بـه سـمره    »ص« در مضیقه و شدت بوده اسـت. در ایـن روایـت، بـر حسـب نقـل، پیـامبر اکـرم         ،منزل
فرمایـد: بـرو و آن را بکـن و جلـویش بینـداز. گویـا تعبیـر        گاه به انصاري مـی آن .يفرماید: تو مضارمی

یعنـی چـون    ؛ظهـور در علیـت دارد  کـه  ه شاید بتوان گفت کبل ؛مشعر به علیت است ،در روایت» مضار«
علیـت را   ،جلوي تو بیندازد. اگر بتوان از این روایت ،تواند آن درخت را کندهاکنون انصاري می ،يمضار

د، بـا الضـرر رفـع    شـو گاه ضـرري متوجـه   که هررد کم کح توان تعمیم را نیز استفاده نمود وفهمید، می
اي بـر  تواند قرینـه تر است و روایت وي میاز این نظر روشن ،ت زراره که موثقه استگردد. البته روایمی

  این روایت باشد.
  حديث دوم

السالم قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق في حـائط  عن عبداهللا بن بكير عن زراره عن أبي جعفر عليه
  لرجل من االنصار.

 الضـرار. ارم بهـا إلیـه فانـه الضـرر و    هب فاقلعها وإذ اهللا لالنصاري:... فأبی ان یقبل فقال رسول
  )3(همان، حدیث

 موثـق  بکیـر در سلسـله روات آن،  رسد که سند این روایت، به سبب وجود ابـن سند: به نظر می
در  ، آن راکلینیو  طوسی، شیخ صدوقعالوه، صاحبان کتب اربعه، مرحـوم  است. (ر.ك: همان) به

اند. از منظر عمدة فقها، ثقـه بـودن کـافی اسـت و نیـازي      قل کردهمجامع روایی (کتب اربعۀ) خود ن
تـوان بـه   اگـر راوي ثقـه باشـد، مـی     رو،اینلحاظ مذهب نیز بر استقامت باشد. ازنیست که طرف به

  روایت او استناد جست.
در این فقره از روایـت (إذهـب فاقلعهـا و ارم بهـا إلیـه فانـه       » الضرر و الضرار«داللت: عبارت 

منزلۀ کبراي کلی است که براي حکم مورد خاصی که مزاحمـت سـمره اسـت،    ر و الضرار) بهالضر
آن درخت را بکن و جلوي او بینداز؛ زیرا ضرر و ضراري «بدان تمسک شده است. پیامبر فرمودند: 
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معناي تعلیل اسـت. تفریـع   براي تفریع نیست؛ بلکه به» فإنه الضرر و الضرار«فاء در جملۀ ». نیست
رو، ایـن کنیم. ازینجا مناسبت ندارد و بدون وجه است؛ بلکه معنا ندارد که آن را بر تفریع حمل در ا

دهد و ظاهر آن است، این است که الضرر علت و کبـراي کلـی   دست میبرداشتی که این روایت به
معمم و مخصص است. بدین ترتیـب، موضـوع حکـم، در واقـع      رو،ایننه حکمت. ازحکم است، 

کـه علـت حکـم    جاآن؛ از»التشرب الخمر النه مسکر«است و امور دیگر دخالت ندارند؛ مانند ضرر 
که گویـا از ابتـدا   ايگونهبهدر این جمله؛ اسکار است، در واقع موضوع حکم نیز اسکار خواهد بود؛ 

اگر غیر از خمر، مادة دیگري مسکر باشـد، مشـمول حکـم حرمـت     ». التشرب المسکر«گفته است: 
توان به چنین برداشتی اي از مواد افیونی، با آنکه خمر نیستند، مسکرند. آیا میکه پارهشود؛ چنانمی

که ظاهر روایت است، ملتزم شد؟ در ادامه خواهیم دید که علت و کبـراي کلـی دانسـتن الضـرر و     
  حلی براي آن بیابیم.ست که باید راهروالضرار با مشکلی بسیار اساسی روبه

  حديث سوم

عـن ابـی جعفـر    ه عن احمد بن أبی عبداهللا عن ابیه عن بعض أصحابنا عن عبداهللا بن مسـکان عـن زرار  
ی مـؤمن. قـال:   الضرار علالضرر واله: انک رجل مضار واهللا علیه واهللا صلیال له رسولعلیه السالم .... فق

  )4، ح341، ص17ق، ج1391...(حرّ عاملی، بها إلیهرمی ثم امر بها فقلعت و
مرسـل   ،شناسـی، رجـال و درایـه، روایـت    هاي مربوط به حدیثسند: براساس قواعد رایج در دانش

که گفته شود روایت در کـافی اسـت و   ؛ مگر اینروایت معتبر نیست ،بنابراین». عن بعض اصحابنا«است: 
 ،خـوئی  ك:ر.، (انـد ه بزرگانی چـون نـائینی بـدان ملتـزم    تبر است. بررسی این دیدگاه، چنانکاسناد آن مع

  طلبد.مجال دیگري می )87صق، 1409
ـ  وم است و بهلحاظ داللت، نظیر روایت دداللت: به ت دارد. البتـه  روشنی بر علیت و کبراي کلـی دالل

، نظـر مشـهور  که به جاآن؛ اما ازتر از روایت دوم استلحاظ داللت این روایت، افزونبه» علی مؤمن«قید 
  رد.کتوان روایات دیگر را، بر فرض متنافی بودن، تقیید معتبر است، نمیروایت غیر

  حديث چهارم

اهللا بـين اهـل   السالم قال: قضـي رسـول  محمد بن عبداهللا بن هالل عن عقبه بن خالد عن ابي عبداهللا عليه
منـع فضـل مـاء ليمنـع بـه      المدينه في مشارب النخل انّه اليمنع نفع الشيء و قضي بين أهل البادية أنه الي

، ١٧ق، ج١٣٩١؛ حـر عـاملي،   ٦، ح٢٩٣، ص٥ق، ج١٤٠١ضـرار (كلينـي،   القـال: الضـرر و   كالء وفضل 
  )٢، ح٣٣٣ص
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  حديث پنجم

اء فـي  اهللا عليه وآله بالشفعة بين الشركاهللا صليالسالم قال قضي رسولبالسند المتقدم عن ابي عبداهللا عليه
  )٤، ح٢٨٠ق، ص١٤٠١(كليني،  .ال ضرارقال: الضرر ون والمساكاالرضين و

انـد؛ امـا هـر دو در سـند کامـل الزیـارات واقـع        توثیـق نشـده   هاللعبداهللا بنبنخالد و محمدبنسند: عقبۀ
تواننـد ایـن   کننـد، مـی  ق) کسانی که این امر را از توثیقـات عامـه روات تلقـی مـی    1409اند. (ر.ك: خوئی، شده

، قـرار داشـتن راوي در سلسـله روات احادیـث کتـاب      روایت را معتبر بدانند و بـدان عمـل کننـد. از منظـر مـا     
کامل الزیارات، موجب توثیق اوست. فقط متن کامـل الزیـارات نیسـت کـه معتبـر اسـت؛ بلکـه اشخاصـی کـه          

لحـاظ ایـن   در این کتاب از آنها روایت شده است، اگـر در سـند روایـت دیگـري قـرار گیرنـد، آن روایـت بـه        
رار داشتن در سلسـله اسـناد کامـل الزیـارات، از توثیقـات عامـه اسـت؛        سان، قشخص معتبر خواهد بود. بدین 

  ایم.هایی که بر این مبناي مشهور شده، قابل دفاع است. در جاي دیگري بدین مهم پرداختهاما نقض
اي دیگـر  ؛ امـا در کـافی بـه گونـه    »الضـرار الضرر و«داللت: در وسائل، عبارت روایت چهارم چنین است: فقال 

دارنـد؟ ممکـن    لحـاظ معنـا بـا یکـدیگر تفـاوت     آیا ایـن دو تعبیـر، بـه   ». الضرارقال الضرر وو«ست: نقل شده ا
 این است که بر اسـاس  است گفته شود که این دو نحوه عبارت با یکدیگر تفاوت دارند و تفاوت آنها در

روش راویـان ایـن    آن روایـت.  ، ظهور این است که این عبارت روایت مستقلی اسـت، نـه ادامـۀ   »قالو«عبارت 
انـد. نتیجـۀ ایـن گزینـه ایـن      کـرده نقـل مـی   گذاشـته و بوده است که چنین روایت با سند واحد را کنار هم مـی 

کـه فـاء بـراي    آنجـا ، از»فقـال «امـا براسـاس    اسـت.  نحو مستقل روایت شدهبه» الضرارالضرر و«است که تعبیر 
اسـت؛ امـا روایـت جداگانـه      و مورد استناد قـرار گرفتـه   اي آورده شدهتفریع است، قاعده در ضمن قضیۀ ویژه

 فـاء نیسـت، بلکـه واو    - که وسائل هم از آن نقل کـرده اسـت    - که در نقل کافی آنجاو مستقل نیست. از
 تـوان چنـین فـارقی نهـاد؟    گیریم که روایت مستقلی است؛ اما آیا این گفته درست اسـت و مـی  است، نتیجه می

اي بیش از این داشته باشـیم. (دقـت شـود) محتمـل اسـت      بر تعدد روایت است که قرینهدالّ » واو«در صورتی 
 نیـز قابـل  » نقـع بئـر  «صامت؛ امـا  بن، باشد به قرینه روایت عبادة»فضله«اي  ،»نقع البئر«، »نفع البئر«مراد از 

دن بحـث،  هاي شفعه، ارث، نکاح و... که به علت طوالنی شتوجیه است. روایات دیگري هست در باب
  )86-77،ص3تا، جق؛ سبحانی، بی1385کنیم. (ر.ك: موسوي خمینی ذکر آن خودداري می از

  بندي رواياتجمع

هـا، بـدین   یاد شده و غیـر آن الضرر، اعم از روایات  ةهاي روایات مربوط به قاعدبا بررسی اسناد و داللت
  شویم:نتایج رهنمون می



   ۱۱ الضرر ةبررسي پيامدهاي سياسي قاعد

توان بدین اطمینان دسـت یافـت کـه    وایات و اسناد آن میر ۀلحاظ سند: با بررسی و مالحظالف) به
که ما تتبع کـردیم، در ضـمن   آنجا، تاالجمله صادر شده است. البته این مضمون، فیمضمون قاعدة الضرر

تـوان  اي جداگانه و مستقل. برخی از این روایات معتبرنـد و مـی  نحو قضیهاست، و نه به قضایا ذکر شده
  د کرد.ها استنادر فقه بدان
لـی  کعلـت و کبرایـی    ،لحاظ داللـت الضرار بهاساس آنچه گذشت، الضرر و لحاظ داللت: برب) به

رو، به این علت در موارد گوناگون استناد شده است. اگـر قاعـدة   ایناز است که معمم و مخصص است.
نفی شـده   ،هموضوع اصلی حکم ضرر است که بر حسب قاعد در واقع الضرر علت و کبراي کلی باشد،

مدار وجود و عـدم ضـرر اسـت.    ۀ قانونی کلی است که دائردر مقام ارائ یاد شدهاست. بدین سان، قاعدة 
  گردد.یابد یا تضییق میاساس این علت است که حکم تعمیم می بر

(موسـوي   را پـذیرفت: آنهـا   تـوان و باطلی دارد که در فقه نمـی  نا پذیرفتنیلوازم  ،اما چنین برداشتی
  )19- 18ص  تا،بی ،خمینی
اسـاس کلیـت    کـه بـر  حالیدر شود؛. باب شفعه به بیع اختصاص دارد و شامل دیگر معامالت نمی1

  قاعدة مزبور باید آن را به همۀ معامالت تعمیم داد.
حق شفعه دارد و او بر دیگـران در خریـد سـهم     ك،. در باب شفعه، شریک انسان در بیع مال مشتر2

کـه  حـالی ؛ دربا دیگري باشد یا نهکه شرکت با او نفعش مساوي با شرکت عم از این؛ اشریک اولویت دارد
بر اساس قاعدة الضرر، حق شفعه به مواردي اختصاص خواهـد داشـت کـه از شـرکت دومـی ضـرري       

  متوجه شود. براي روشن شدن این مطلب به نمودار ذیل توجه کنید:
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ـ   که از ج »نقع الماء«اساس روایت  . بر3 ه ببندنـد،  ملۀ مدارك الضرر است، اگر آب زیـادي را بـر گلّ
که ضرري متوجه شود. با جریان الضـرر و کلـی بـودن آن    ه اینن ؛ه نرسدمستلزم این است که نفعی به گلّ

عالوه، مشهور ایـن اسـت کـه    نها عدم نفع است نیز رفع کند. بهآید الضرر احکامی را که الزمۀ آالزم می
  توان به الضرر استدالل کرد.نمی رو،این؛ ازمکروه است ،دنآب زیادي را مانع ش

شـده تخصـیص   یادتوان حکم الضرر را در موارد هاي فوق چه باید کرد؟ آیا مینقض دربارةحل: راه
ن تخصـیص،  را تخصیص زد؟ در صورت عدم امکاآنها  توانکه نمیآنها اختصاص داد یا این زد و به غیر

، کـرد توان این قاعده را مبنا قرار داد و بـه عمومیـت آن اسـتناد    که دیدیم نمینحل چیست؟ پس از ایراه
آید. پس از بررسـی مفـردات و   هاي گوناگونی از کلمات فقها به دست میحلحل مسئله چیست؟ راهراه

  کنیم.ها را بررسی میحلهیئت ترکیبی الضرر، راه

  بررسي مفردات حديث
  سازیم.را روشن میآنها  پردازیم و معانیمذکور (ال، ضرر و ضرار) می عبارت ۀگاناکنون به مفردات سه

  ضرر و ضرار

  را در معانی زیر خالصه کرد:آنها  هايتوان دیدگاهها، میبا تتبع در آثار لغوي
  معناي ادامه و استمرار آن؛، و ضرار بهمعناي حدوث: ضرر به. التحقیق فی کلمات القرآن الحکیم1
ل لألنسـان،    و التحقیق أنّ« االصل الواحد فی المادة هو ما یقابل النفع، فالنفع هو الخیر العارض یتحصـ

الضّر هو الشر المتوجه للشیئ یوجب نقصاناًٌ فیه او فی متعلقاته ... وإذ لم یوجب الشرّ  المواجـه نقصـاناً   و
  ».ما فیه نقصان ام الالسوء عامان یشمالن الیقال: إنّه ضرَّ... فاالذي وسوء حال، وفهو أذي و

کنـد، انـواع مختلـف نقصـان را     معناي شر موجب نقصان تفسیر میمؤلف پس از آنکه ضُرّ را به
شمرد که در اعتقاد، یا در راه هدایت یا در بدن یا در مال یا در عنـوان و جـاه و مقـام حاصـل     میبر

گـاه شـواهدي   شود. آننیز می رو، افزون بر نقصان مادي، ضرر شامل اموري فرامادياینشود. ازمی
گیرد که ضرار و ضرّاء معناي واحـدي دارنـد و   کند و نتیجه میاز قرآن کریم بر این کاربرد ذکر می

» و ال تمسکوهن ضرارا لتعتدوا«کند؛ مانند: کنند. سپس به آیاتی استشهاد میبر دوام ضرر داللت می
). در این دو مورد، معناي ضـرار  233(بقره:  »له بولدهال مولود ال تضار والدة بولدها و«)؛ 131(بقره: 

باشـد کـه در ایـن آیـه نفـی شـده اسـت.        است، استمرار و تدوام ضـرر مـی  » تضار«که مصدر فعل 
  )28 -24، ص7، ج1368(مصطفوي، 
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، و معناي ابتداي فعـل : ضرر بهسیوطیو مجمع البحرین ، تاج العروس، لسان العرب، ۀاألثیریه ۀالنهای. 2
  معناي مجازات؛ر بهضرا

قوله الضـرار أي الیضـار کـل    هو ضد النفع وله الضرر اي الیضرّ الرجل أخاه ومعنی قو« :لسان العرب
، 1368ر.ك: مصـطفوي،  ». ( الضـرار الجـزاء علیـه و...   الضرر ابتداء الفعـل و : «النهایۀ االثیریه »منها صاحبه

  ق)1385 موسوي خمینی،
(آخونـد   بـراي تأکیـد اسـت.    ،ر و ضـرار یکـی اسـت. تکـرار ضـرار     : معناي ضرمحقق خراسانی. 3

  )381ص تا،خراسانی، بی
. (موسـوي  »الضرار أن تضره من غیر إن تنتفـع أنـت بـه   تنتفع أنت به واحبک والضرر ما تضر ص. «4

 )33، ص ق1385خمینی، 
  فوق ارائه کرد: ۀتوان وجوهی را در نقد یا تأیید احتماالت چهارگانمی

  ؛  شود که وجهی براي تأسیس نداشته باشیمدر صورتی بدان تمسک می. خالف اصل است ،یدالف) تأک
معنـاي  توان دریافت که ضرار در ایـن روایـت بـه   ، میسمرهویژه داستان ب) با تأمل در روایات، به

بـازي  لـج  سـمره که حالی، درمجازات بر ضرر یا ضرر طرفینی نیست. خیلی بعید است پیامبر
تـو حـق نـداري بـه او ضـرر برسـانی؛ او هـم        «رسـاند، بفرمایـد:   بر انصاري ضرر میکرد و می

انصاري که قصد اضرار نداشت تا گفته شود کـه از الضـرار، مجـازات بـر ضـرر و      » طور.همین
  ضرر طرفینی اراده شده است. (دقت شود)

  معناي نقصان و تضييقتفسير ضرر و ضرار به

 ،شـود. از منظـر ایشـان   اي دیگري براي ضرر و ضرار اسـتفاده مـی  معن امام خمینیاز فرمایش حضرت 
 معنـاي تضـییق، ایصـال حـرج و ماننـد آن.     در استعماالت رایج است و ضـرار بـه  ضرر به معناي نقصان 

آیـد کـه در ایـن    رسد از قرائن کالمی بـه دسـت مـی   به نظر می )33- 28 ص ،ق1385خمینی، (موسوي 
معناي تضییق و به زحمت انداختن. اما این مطلـب درخـور   و ضرار بهمعناي نقصان باشد ، ضرر بهروایت

 ،آبروریـزي  کـه رسـد  بـه نظـر مـی    شـود؟ توجه است که آیا ضرر شامل آبروریزي و اموري مانند آن می
سـوء حـال، فقـر و     ،زهري نقل کـرده کـه ضـرر   سوء و اذي است. مصباح المنیر از ابلکه  ؛صادق نیست

 ق،125. (فیـومی،  »فی بدن فهـو ضـرّ   ةشدفقر وهري: کلّ ما کان سوء حال ول االزقا«مشقت بدنی است: 
ضـرر بـه    ،آشکار است کـه در ایـن صـورت    گانه بخورد،ۀ امور سهبه هم» فی بدن«اگر قید  )»الضرّ«ماده 

ه ایـن  کـ اسـت   درستلحاظ معنا ؛ اما آیا بهگرنه عام خواهد بود؛ ونقصان بدنی اختصاص خواهد داشت
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معنـایی عرفـی دارد؟   » سوء حال در بدن یـا فقـر در بـدن   «شامل فقر و سوء حال بدانیم؟ آیا تعبیر  قید را
  اند.باید توجه داشت، گرچه ایشان ضرّ را تفسیر کرده است، ولی از یک ماده

اسـت و آن را   تعمیم داده ضرر را راغبمفردات به نقصان بدنی، مصباح المنیر رغم اختصاص نقل به
ا فـی نفسـه لقلـۀ العلـم و      «داند: هاي غیربدنی نیز مینقصان دیگر زي وشامل آبروری الضرّ سوء الحال إمـ

الفضل والعفۀ، و اما فی بدنه لعدم جارجۀ و نقص، و اما فی حالۀ ظاهرة من قلهّ مـالٍ و جـاه.... و الضـرر    
  )293ص ، تابی، (راغب .»المضار و قد ضاررته

از  ،افـزون بـرآن  . گیـرد مـی ضرر را دربر ۀ انواع، ضرر و ضرّ همرتاین عبااساس  آشکار است که بر
بـدین امـر مشـعر    » ضـاررته «ه ضرر و ضرار معناي واحدي دارند. عبـارت  کشود این عبارت استفاده می

ضرر معناي عـامی دارد و شـامل همـۀ انـواع     ، راغب ۀبراساس گفتآنکه  آن ظاهر است. نتیجه بوده یا در
نیز اختیار شـده اسـت. در مقابـل آن،    التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ین نظر در . اشودمینقص و زیان 
نیـز   است که ضرر را به نقص بدنی اختصاص داده و حضرت امام خمینـی  مصباح المنیرظاهر عبارت 

  آن را اختیار کرده است.
انـد  عبـارت وجوه مختلفی ارائه شده است کـه  توان گفت در تفسیر معناي ضرار، در هر صورت، می

پس از ضرر براي تأکیـد  . ذکر آن در این روایت، معناي ضرر. ضرار به3. مجازات؛ 2. استمرار زیان؛ 1از: 
. 5؛ باشـد ه ضـرر همـراه بـا نفـع مـی     کـ در مقابـل ضـرر   . معناي ضرر بدون نفع اسـت . ضرار به4؛ است

  انداختن. . تضییق و به مشقت6لجاجت است؛  ،لجاجت؛ یکی از معانی شاذ باب مفاعله
مسـتند اسـت. قـول لغـوي بـر      لغـویین  هاي گفتهشده به یاد که دیدیم، برخی از وجوه : چنانبررسی

یـل تعـارض اقـوال لغـویین بـا      جـا بـه دل  این در موارد تعارض با یکدیگر معتبر نیست. درفرض حجیت، 
کـرده  ي بایـد بحـث   ي لغـو أگفته و ر اند. [در باب حجیتعمدتاً از اعتبار ساقطیاد شده وجوه یکدیگر، 

که آیا حجیت آن از باب اعتبار و حجیت خبر ثقـه اسـت یـا از بـاب رجـوع جاهـل بـه عـالم؟ در هـر          
 کنند.]کرده، تساقط میبر هر دو وجه تعارض  صورت، بنا
 ا دست یافت؛ چنان که در هر مـوردي، اگـر قرینـۀ   توان به معنبا تتبع کاربردها میگونه موارد، در این

ما را به معناي مقصـود در روایـت رهنمـون    کاربرد استناد کرد. حتی اگر تتبع بدان توان یمخاصی باشد، 
یـاد  توجه به قـرائن موجـود در روایـات     رسد باتوان بدین معنا دست یافت. به نظر مینشود، با قرینه می

سـت  معناي تضییق و به زحمـت انـداختن اسـت. ممکـن ا    و ضرار بهمعناي مطلق نقصان، ، ضرر بهشده
بدنی نیز گردد، شـامل مشـقت نیـز    هاي غیراشته باشد که شامل نقصانگفته شود اگر ضرر معناي عامی د
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ضـرر نیسـتند. ضـرر صـرفاً بـر نقصـان        هاییها و تضییقبسا مشقتاما باید توجه داشت که چه؛ شودمی
  شود. اگر شري بدون نقصان باشد، اذیت خواهد بود.اطالق می

  »ال«معناي واژة 

دربـارة  بحـث  ه. . الء ناهی3. الء نافیه؛ 2. نفی جنس؛ 1سه وجه محتمل است: در روایت، » ال«رة واژة دربا
که در روایت کدام یک از این معانی اراده شده است، نیازمند بررسی هیئت ترکیبی است. با توجـه بـه   این

مجاز، احتماالت بسـیاري  لحاظ حقیقت و گانۀ ال (نفی جنس، نافیه و ناهیه) و وجوه مختلف بهاقسام سه
  :است در تفسیر هیئت ترکیبی وجود دارد که بدین شرح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  نقد وجه دوم و سوم و ديگر وجوه مربوط به حقيقت ادعائيه
ۀ است که ضرر قلیل باشد؛ اما با وجود کثـرت احکـام اولیـ   درست جا در صورتی ادعاي نفی ضرر در این

  وجه است.بیاین سخن ضرري، 

۱۶     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

کـه آن را از  کـرد  تـوان اسـتظهار   ه مـی کـ نگرشـی دارنـد    حـائري و  مرحوم نائینی: قت تشریعیحقی
لحـاظ تشـریع و در قلمـرو    بـه که ضرر و ضـرار،   این استآنها  اند. حاصل نظریۀاستادشان اقتباس کرده

شریعت نفی شده است. منظور از ضرر و ضرار، ضرر و ضرار تشریعی است. شارع کـه اسـباب تحقیـق    
، هم احکام ضرري را نفـی کـرده و هـم مـردم را از اضـرار بـه       است را در این قلمرو منتفی دانسته ضرر

ة شـریعت مـن ضـرر و ضـراري     تواند بگوید در قلمرو و حـوز یکدیگر بازداشته است. بدین ترتیب، می
  معناي حقیقی خود به کار رفته است.رو، هیئت ترکیبی بهایننیست. از

را مردود دانسته و اشـکاالت متعـددي را بـر آن اقامـه     یاد شده  ۀمام نظری: حضرت انقد حضرت امام
شود و هـم  هم شامل احکام ضرري می؛ الضرر مطلق است، اوالً اند که حاصل آن بدین شرح است:کرده

در آنهـا   شامل اضرار اشخاص به یکدیگر. روشن است که با صرف نفی تشریعی شارع و منتفی دانسـتن 
لحاظ فعل اشـخاص  ضررهاي بسیاري به؛ بلکه در خارج، شودشخاص منتفی نمیاار ضراصفحۀ تشریع، 

و منحصـر نیسـت.   آنها  ندارد و بهاختصاص به احکام ضرري موجود است. به دیگر سخن، سبب ضرر، 
د نهی از اضرار اشـخاص بـه   شود. مجرّمینیز بر احکام ضرري، شامل اضرار اشخاص به یکدیگر افزون 

را بر معناي حقیقی آن حمـل کـرد.   یاد شده و بتوان عبارت شود شود که ضرر قمع میموجب نیکدیگر، 
بر فرض بپذیریم که ضرر به احکام ضرري اختصاص دارد و شـامل اضـرار اشـخاص بـه یکـدیگر      ، ثانیاً
معناي حدیث این باشد که احکام ضرري در شریعت اسالم تشـریع نشـده اسـت،    ه، شود و در نتیجنمی

زیرا بسیاري از احکام اولـی اسـالم نظیـر حـج، خمـس، زکـات، کفـارات،        ؛ شودحل نمیمشکل باز هم 
ممکن نیست. ثالثاً، حتی اگر از اشـکال  ند. پس حمل هیئت بر حقیقت، اضرري ،قصاص، دیات و حدود

، بـه نفـی   این نگرشبنابر ؛ زیرا نفی ضرر، ، حمل بر حقیقت تشریعی ممکن نیستبپوشیمدوم نیز چشم 
فاطالق لفـظ الضـرر و الضـرار و    «بر ادلۀ احکام حاکم است: رو، دلیل آن، تصاص دارد. از ایناحکام اخ

ارادة نفی االحکام الضرریۀ مع کون االستعمال علی وجه الحقیقۀ مما ال یجتمعان. فاذن یکـون ذلـک مـن     
عی که حمـل الضـرر بـر حقیقـت تشـری     توضیح آن )37ص ق،1385 ،(موسوي خمینی »الحقیقۀ االدعائیۀ

کـه نفـس   اینانـد؛ نـه   امـوري ضـرري  ؛ زیرا احکـام،  حتی اگر مراد از آن، نفی احکام باشد؛ ممکن نیست
اند، نه خود ضرر، بـا حقیقـی بـودن    الضرر باشند. از این رو، اطالق ضرر و ارادة احکام که اموري ضرري

اي احکـام اولیـه   ممکن است پاسخ داده شود کـه  )103، ص3ج ،تاسبحانی، بی( استعمال سازگار نیست.
رسـد کـه   اما به نظر مـی  ؛شودرو، اشکال دوم منتفی میاین؛ ازاند، ضرري نیستندشود ضرريکه گمان می
  ها را منتفی دانست.ظ عرف، ضرري بودن آنلحاتوان بهاند و نمیضرريیاد شده عرفاً احکام 
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. توفیـق  1از دو راه ممکـن اسـت:    دیگر پاسخ داد: پاسخ ایـراد دوم اي توان به اشکال امام به گونهمی
توان چنین پاسـخ  که از راه توفیق عرفی می. توضیح آن»یۀضیق فم الرک«. تبین از راهی نظیر تعبیر 2عرفی 

خمـس، زکـات،    ر جهـاد، نظیـ ، ضـرري اسـت  آنها  که موضوعشود میداد: گرچه الضرر شامل احکامی 
کنـد  مـی جمـع  ـ ند اکه احکام اولیـ احکام ضرري  گونهاین ۀعرف میان الضرر و ادلدیات و حدود، اما 

ضرر نیست؛ نظیـر وضـو و   آنها  دهد که الضرر صرفاً شامل احکامی است که موضوعچنین توفیق میو 
تـوان گفـت: الضـرر از ابتـدا     بلکه مـی ؛ گیردنمی، دربرضرري استآنها  که موضوعرا تیمم؛ اما احکامی 

موضوعاتی تعلق گرفتـه اسـت کـه    به  شود؛ زیرا احکامنمی ضرري استآنها  شامل احکامی که موضوع
آید که حکمی به اعتبـار موضـوع   از این احکام ضرري حکم نفی شود، الزم میاند. اگر با الضرر، ضرري

 تر، الضرر از ابتدا شـامل احکـامی کـه موضـوع    خود (که ضرري است) خود را نفی کند. به تعبیر واضح
توان موضـوعی داشـت   شود. نمیحکم بر آن مترتب میبا تحقق موضوع،  زیرا؛ نیستضرري است، آنها 

ضرري اسـت، نیسـت؛ چـون    آنها  رو، الضرر شامل احکامی که موضوعکه حکم خود را نفی کند. ازاین
در نظـر  رابطـۀ حکـم الضـرر را بـا وجـوب جهـاد،       که کم خود را نفی کند. توضیح آنآید که حالزم می
گونـه  ایـن بـر  امري ضرري است. از شـمول الضـرر   است که موضوع آن، وجوب جهاد حکمی  بگیرید.

نافی حکم خـود (وجـوب جهـاد) باشـد.     ه امري ضرري است)، کآید که موضوع (جهاد احکام، الزم می
ه الزم باشـد  گـا شـود، آن آنهـا   نه اینکه شامل؛ شودبدین ترتیب، الضرر از ابتدا شامل احکام ضرري نمی

شـود. بـا اسـتفاده از    تعبیرمـی  »الرکیـۀ ضیق فم «این نکته همان است که از آن به جمع عرفی ارائه دهیم. 
، الضـرر از  یاد شـده به دلیل محذور گفت: ی را ارائه کرد و پاسختوان چنین می محقق خراسانیفرمایش 

  شود.نمیضرري است، آنها  ابتدا شامل احکامی که موضوع
 ،»الضـرر «سناد ال بـه ضـرر و هیئـت ترکیبـیِ     اعا کرد که شود که بتوان ادموجب میپاسخ اما آیا این 

جز آن دسـته  نحو حقیقت تشریعی است؟ چه مانعی دارد که شارع بفرماید: در حیطۀ احکام من، البته بهبه
رو، احکـام ضـرري وجـود نـدارد؟ ازایـن      ،نداهمچون جهاد و خمس ضرريآنها  از احکامی که موضوع

، ي است، اگر گاهی بـا ضـرر همـراه شـوند    غیرضررآنها  که موضوع ...ل وبیع، وضو، غستوان گفت: می
  شود.میمنتفی آنها به دلیل الضرر، م اولی کح

توان ادلۀ احکام اولی را با الضرر جمع کـرد. در نتیجـه،   اساس توفیق عرفی، می که برحاصل آن
ضـرري نیسـت    الضرر در صفحۀ تشریع بـه احکـام اولـی کـه موضـوع آنهـا       نفی احکام ضرري با

که حمـل  چنانمستلزم مجاز نیست؛ ار است که جمع عرفی و توفیق عرفی، یابد. آشکاختصاص می

۱۸     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

به همۀ احکام اولـی اطـالق   مجاز نیست. گرچه الضرر نسبتعام بر خاص، یا حمل مطلق بر مقید، 
 کـه گـردد  مـی شود که موضوع آنها ضرري است و هم شامل احکـامی  دارد، هم شامل احکامی می
کنـد و احکـام   احکـام اولـی جمـع مـی     ۀولی عرف میان الضرر و ادلـ موضوع آنها ضرري نیست، 

حوزة اطالق  و از ابتدا ضرر در آنها ملحوظ است، از قلمرو واست اي که موضوعشان ضرري اولیه
 از ابتدا شامل احکامی کـه توان گفت: اطالق الضرر، عالوه، میشود. بهبا توفیق عرفی خارج میآن، 

  شود.موضوعاتشان ضرري است، نمی
و از ابتـدا  اسـت  بـوده   »ۀضـیق فـم الرکیـ   «از بـاب  دو پاسخ در این است که پاسخ اخیر، تفاوت این 

اطـالق اسـتعمالی هیئـت    تواند شامل آن شود. اما در پاسخ اول، ؛ بلکه نمیشودشامل احکام ضرري نمی
لکن عـرف بـا توفیـق    ؛ ضرري استآنها  وعیعنی احکامی که موضشود؛ می الضرر، شامل احکام ضرري

لحـاظ ارادة  کنـد کـه بـه   سازد و معلوم مـی و جمع عرفی خود ارادة جدي صاحب سخن را مشخص می
  گونه است.ه حمل عام بر خاص اینکچنان ، شامل احکام ضرري نیست؛جدي

آنکـه   گفت. توضیح توان به اشکال اول پاسخپاسخ ایراد اول: با تمییز نهادن میان تکوین و تشریع می
را در مضیقه قرار دهنـد. معنـاي ایـن گفتـه     آنها  ضرر برسانند ولحاظ تشریع، اشخاص نباید به دیگران به

این قرار گرفته است که چنین اضراري، یعنی اضرار اشـخاص   این است که خواست تشریعی خداوند بر
قیقـی در صـفحۀ تکـوین نیسـت تـا      معناي حبهحۀ تشریع متحقق نباشد. این حقیقی، به یکدیگر، در صف

رسانند و تشریع مانع از تکوین نیست؛ بلکـه  اشخاص به یکدیگر ضرر نمیگفته شود در صفحۀ تکوین، 
  لحاظ تشریع است.معناي نفی ضرر بهبه

بـه احکـام   آید. نهایـت ایـن اسـت کـه الضـرر،      نمیمحذوري الزم  با پذیرش این اشکال، عالوه، به
نـاظر بـه افعـال فـردي      افعال ضرري عباد از آن خارج باشد. در نتیجه، روایـت ضرري اختصاص یابد و 

گفـت:  تـوان  چه مانعی دارد که الضرر شامل اضرار اشـخاص بـه یکـدیگر نشـود؟ مـی      رو،ایننباشد. از
یـاد  تر گذشت، قاعدة الضرر در ضمن قضایایی ویژه روایت شده اسـت. در نتیجـه، پاسـخ    ه پیشکچنان
  از قلمرو قاعدة مزبور است.ها استناد شده، ه در روایات بدانکخروج برخی موارد مستلزم شده، 

اي معنا کرد که شامل هر دو نوع ضـرر شـود. معنـاي روایـت     گونهتوان روایت را بهافزون بر آن، می
حـاکی از رابطـۀ عبـاد بـا      بنـده و مـولی هسـتند یـا احکـامی کـه       ۀاین است: در احکامی که مبین رابطـ 

لحـاظ حکـم   لحاظ حکم وضـعی و چـه بـه   چه بهگرند، ضرر مرفوع و منتفی است. هرگونه ضرر، یکدی
. بدین ترتیب، ضرر در حق و تکلیـف،  مرفوع استالناس، حق لحاظبهاهللا و چه حق لحاظبهتکلیفی، چه 
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کـرد   دفاعگونه اینتوان از حضرت امام ه در حکم وضعی و تکلیفی چنین است. نمیکچنان؛ منتفی است
  گردد.جهت تقیید میروایت بی بر اختصاص ضرر به احکام ضرري، که بنا

توضـیح   تهذیب االصولتوان با عبارتی از را می رسائلاما اشکال سوم حضرت امام؛ عبارت منقول از 
نـه اینکـه نفـس    ؛ انداموري ضررير است که احکام، بحث ما در مورد الضرر و الضرار است. آشکا«داد: 

بـر سـبیل   ـ    نـه خـود ضـرر    انـد، که اموري ضـرري ـ  رو، اطالق ضرر و ارادة احکاماشند. ازاینالضرر ب
  )103، ص3، جتا(سبحانی، بی »حقیقت صحیح نیست.

داد، سومین اشـکال قابـل رفـع    یاد شده ال کرسد که حتی اگر بتوان پاسخی معتبر به دو اشبه نظر می
را بـر معنـاي حقیقـت حمـل کـرد و گفـت:       ترکیبی الضرر توان هیئت اساس این اشکال، نمی نیست. بر

اموري ضـرري اسـت.    ؛گرددمعناي ضرر این است که در صفحۀ تشریع ضرر نیست؛ بلکه آنچه نفی می
کـه  نـه این ؛ اندنحو حقیقت نادرست است. امور ضرري تشریع نشدهاستعمال ضرر و ارادة امور ضرري به

تـوان بـر نهـج حقیقـت     ن سـان، مـی  تشریع نشده است. بدیتشریع ضرر وجود ندارد و ضرر  ۀدر صفح
تشـریع ضـرر    ۀدر صـفح «کـه  توان گفـت  اما نمی؛ »در صفحۀ تشریع، احکام ضرري منتفی است«گفت: 
در صـفحۀ تشـریع   معنـاي اسـم مصـدري،    ضرر بهآنکه  ضرر امري تکوینی است. حاصلچون ؛ »نیست

تشـریع تحقـق    ۀن نیست از ابتدا در صفحکممخود ضرر امري تکوینی است، چون ه کبل؛ متحقق نیست
  شود.نفی  یابد تا تشریعاً

  حقيقت عرفي براساس ديدگاه شيخ الشريعه اصفهاني
نظریـۀ   ،الضـرر  ۀاست. وي در رسال محقق نائینیو از معاصران  محقق خراسانیاز شاگردان  الشریعهشیخ

چه ترکیـب از  ؛ نهی اراده شده است ر،عاي ما این است که از ال در الضردهد: مدخود را چنین شرح می
ولـی از آن نهـی    ،ل گردیـده ه نفی اسـت اسـتعما  کار رفته باشد و چه در معناي حقیقی کدر نهی به  ابتدا

ولـی از آن  ار رفته، کمعناي حقیقی خود به که در آن نفی به، »التعید«؛ مانند گفتار معصوم اراده شده باشد
نفـی  «نهی اراده شده و ال مفیـد نهـی اسـت، نـه     » ال«از ر حدیث، ده شده است. در هر صورت، دنهی ارا

ه کـ اسـت  رده کـ سپس بر این ادعا چنین استدالل  .»نفی حکم مجعول للموضوعات«و نه » حکم ضرري
هـایی از آیـات و   ونـه گـاه نم نظـائري دارد. آن  در کتاب و سنت و در کلمـات ادبـا و فصـحا   این هیئت، 

ان تقـول المسـاس، اي التقربنـی    فـان لـک فـی الحیـوة     «قولـه تعـالی:   «، از جملهشمرد؛ روایات را برمی
قوله علیه السالم: الطاعۀ لمخلـوق فـی   ؛ والجدال فی الحج؛ وقوله تعالی: الرفث والفسوق والتمسسنیو

قوله علیه السالم: الهجر بـین المسـلمین فـوق    ؛ وقوله علیه السالم: الغش بین المسلمین؛ ومعصیۀ الخالق
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اب نیست، چنین ترکیبی معهود نیسـت؛  میکمعناي نهی، توان گفت: گرچه نفی بهنمیرو، ازاین .»ایام ۀثالث
  معناي نهی است.یبی بهکبا چنین ترآنها  ایم که نفی درردهکهاي بسیاري را یافته و ارائه چراکه نمونه
ستعمال آن در نفـی  طور مستقیم ـ یا کثرت ابا کثرت استعمال این هیئت در الء نهی ـ بهآنکه  حاصل

بلکـه  ؛ توان نتیجه گرفت که ارادة نهی از آن (یا بـه وجـه اول یـا دوم) شـاذ نیسـت     و ارادة نهی از آن می
و تمسـک بـه ایـن فقـره از آن      سمرهگاه مدعاي خود را با روایت مربوط به داستان امري شایع است. آن

صـغري و   ۀمنزله این دو جمله ب: است چنین تأیید کرده، »والضرر والضرار علی مؤمنإنک رجل مضار «
کنـد کـه ال   کبري است. در صورتی این صغري (انک رجل مضار) با کبـري (الضـرر) تناسـب پیـدا مـی     

، کبري با صغري منسـجم  در این صورت. حرام المضارةیعنی: انک مضار و  معناي نهی و تحریم باشد؛به
الحکم الموجـب للضـر   بود: إنّک رجل مضار و گونه خواهددر غیر این صورت، معناي روایت ایناست. 
بپـذیرد.  را کنم ذهن مستقیمی ایـن وجـه   و گمان نمی ؛)او الحکم المجعول منفی فی صورة الضررمنفی (

شـود، اگـر   سان، روشـن مـی   آیا میان این دو گزاره (صغري و کبري) مناسبت و هماهنگی هست؟ بدین
یابـد. افـرادي کـه فـارغ از     آن دو گـزاره تحقـق نمـی    مفید نهی نباشد، همـاهنگی و انسـجامی بـین   » ال«

 کنـد. خطـور و تبـادر مـی   آنهـا   هاي اهل نظرند، چنین معنـایی بـه ذهـن   اصطالحات علمی و قیل و قال
  )112- 110، ص3ج تا،بی ،سبحانی ،49- 46صق، 1385 ،(موسوي خمینی

نظـر از  امـام و صـرف  حضرت  نظر از نقدطلبد. صرفمجال دیگري میبررسی تفصیلی این دیدگاه، 
  توان مطرح کرد:معناي نفی جنس نباشد، وجوه دیگري میچرا بهي ذکر شده؛ که هامناقشه در مثال

مسـتقیم  هر دو وجه ـ چه مستقیم و چه غیر  بههر است، استعمال آن در نهی، ظادر نفی، » ال«ة . واژ1
  به قرینه نیاز دارد.ة معناي انشایی از آن، ـ و اراد

بـه قرینـه    ،و تعیین هر یکند ااما مشترك لفظیند، اه در هر دو معنا، نفی و نهی، حقیقتکبرفرض . 2
  گفته تمسک کرد که وجه دیگر مردود باشد.این توان به نیاز دارد. در صورتی می

  حل حضرت امامراه
اعتقـاد  بـه   انـد کـه  اي ارائـه کـرده  نظریـه بارة قاعده الضرر و هیئت ترکیبی آن، در امام خمینیحضرت 

بـر ایـن   ها وارد اسـت،  حلی که بر دیگر راهسازد و هم نقدهایرا مرتفع مییاد شده هم مشکالت ایشان، 
  :مبتنی است بر مقدمات یا مراحلی بدین شرححل ایشان، نظریه وارد نیست. ذکر راه

 .3ت؛ حکومـت و امـار   .2نبـوت و رسـالت؛    .1هاي گونـاگونی دارد:  . پیامبر اکرم شئون یا منصب1
  قضاوت؛
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دوم، یعنـی  در جایگـاه  ن آنهاسـت.  کنـد و مبـی  منصب اول، معارف و احکام الهی را بیان می لحاظبه
حکـم بـه جهـاد    و  کنـد فرمانـده نصـب مـی   ؛ پـردازد حکومت و رهبري، به امور مربوط به حکومت می

  پردازد.به قضاوت و فصل خصومت مینیز سوم در مقام دهد. می
» حکـم «و » امـر «، »اقضـی «تعبیرهایی از آن بزرگواران به لفظ ، یاد شدهگانۀ اي سههمنصب لحاظبه. 2
غ احکـام.  نه از حیث منصـب تبلیـ  ند، اصادر شدهبودن  حاکم و قاضیحیث این تعبیرها از است.  رسیده

ها خـالف ظـاهر اسـت. بـدین     بر بیان احکام الهی و تبلیغ آن» حکم«و » قضا«، »امر«حمل الفاظی همچون 
ظهور در حکومت و قضـاوت دارد، نـه بیـان احکـام؛ مگـر اینکـه       ها در روایات، ب، کاربرد این واژهترتی

  اي بر آن اقامه شود.قرینه
 از »قـال «ولی بـا  اند؛ م حکومتی یا قضایی صادر کردهیافت که پیامبر حکمواردي را توان . احیاناً می3
حکـم  شـویم کـه ایـن مـوارد،     رینـه متوجـه مـی   ند. با قکاما این مشکلی ایجاد نمی؛ تعبیر شده استآنها 

» امـر «ظهـور در قضـاوت دارد و واژة    »اقضـ « ةتوان ادعا کـرد کـه واژ  بلکه می؛ حکومتی یا قضایی است
 ظهور در حکومت.

انـد:  پردازند. این روایات چنـد دسـته  شواهدي از روایات می ۀمرحله به ارائاین در  حضرت امام. 4
بـه کـار رفتـه    رسـانند،  را میقضاوت مفهوم آنکه  هایی مشابهیا واژه» قضا«واژه آنها  رالف) روایاتی که د

و ماننـد آن  » امـر «واژة آنهـا   ب) روایاتی کـه در ؛ »نانما أقضی بینکم بالبینات واالیما«روایت مانند است؛ 
مـراد از آن،  و  ر رفتـه اکبه» قال«ها واژه ه در آنکج) احادیثی ؛ حکومت و رهبري استبه کار رفته و مراد، 

  به دلیل وجود قرائنی، حکم و قضاست.
پردازنـد و آن را در مـورد   گیـري مـی  به نتیجـه  ،یاد شدهپس از بیان مقدمات یا مراحل ایشان گاه، آن

معناي نهـی از ضـرر اسـت و ایـن     بهبلکه یقیناً  در الضرر احتماالً،» ال«کنند: واژة الضرر چنین تطبیق می
از ایـن نظـر کـه    معصوم، که بیان حکم اهللا باشد و ؛ نه اینقام حکم حکومتی صادر شده استدر م ،قاعده

 لحـاظ بـه  اکـرم  رده است. پیامبرکم را ارائه وتبیین کاین حاست، اهللا را دارد و نبی  منصب بیان احکام
نهـی  و امـت را از اضـرار بـه یکـدیگر      حکمی کلی و همیشگی صـادر نمـوده  ه حاکم و ولی امرند، کاین

انـد؛ از  وي اسـتناد کـرده   مسـند در  بن حنبلاحمدبه روایت ، یاد شدهاند. در مقام استدالل بر ادعاي کرده
 ة، واژگفتـه پـیش . براساس مقدمات »الضراروقضی ان الضرر و«است: » اقض«واژه  ةدارنداین نظر که دربر

واژة ر مجـامع روایـی شـیعه،    اهللا. گرچـه د  در حکم حکومتی و قضایی ظاهر است، نه بیان حکم، »اقض«
یا امر یا حکم در مورد قاعدة الضرر نیست، تأمل در صدر و ذیل قضیه ما را به این نتیجـه رهنمـون    اقض
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 گـاه نـد. آن کنشود که انگیزة انصاري از طرح مسئله خدمت پیامبر این بود که پیامبر اعمـال حکومـت   می
نا موافقاً لما عـن طـرق العامـۀ المنتهیـۀ إلـی عبـادة بـن        فعلی ما قرّرناه یکون ماورد من طرق«فرمایند: می

انّـه مـن أجالئهـم..    یظهر من معاجم الشیعۀ فقد صرّحوا باتقانه وضبطه و یه اثنان،صامت الذي لم یشک ف
یؤید اتقانه أنّما روي عنه احمد بن حنبل من اقضیۀ النبی...مرویۀ بعین الفاظها أو قریبۀ منها فـی جوامعنـا   و

  )59- 49، صق1385؛ موسوي خمینی، 120ـ119، ص3، جتا(سبحانی، بی »ن...عن الصادقی

  بررسي
شـود. امـا ایشـان    بلکـه ابتکـاري دقیـق تلقـی مـی     تنها مشـکلی نـدارد،   نفسه نهفیحل حضرت امام، راه

آشکار است که مفـاد  حل اثبات کنند که قاعده نیز در مقام بیان حکم حکومتی است. توانند با این راهنمی
نـزاع و خصـومت اسـت.    کـم عمـدة آنهـا، شـکایت،     دست اند،مۀ قضایایی که ذیل الضرر مطرح شدهه

مرتفـع گـردد و    سمرهانصاري به پیامبر مراجعه کرده تا مشکل او حل شود و نزاع او با لجوجی همچون 
قلعهـا و ارم  فا(ها در این معنا ظهور دارند که حکم پیامبر به قلـع و رمـی   بقیۀ احادیث. روایتطور همین

همراه بـا بیـان حکـم اهللا باشـد.      ،اما چه منافاتی دارد که حکم حکومتی؛ حکومتی استآنها،  و مانند )بها
آن حکم الهـی را در ایـن   حکم اهللا مستند کردند و در واقع،  آن را بهین حکم حکومتی، ا يپیامبر در انشا

اما این احتمال قابل رفـع نیسـت و بـه     ،دارند اهتمام هرچند به دفع این احتمال مورد تطبیق دادند. ایشان
بـه  فرمـایش ایشـان را نسـبت   حتی اگر ه ظهور روایات در این است. در واقع، کقوت خود باقی است؛ بل

رسد که ظهور روایات در این اسـت  می الضرر و الضرار به نظر بخشی از روایات پذیریم، در مورد نفس
 .مطرح بود، قابل رفع نیست هایی که قبالًاین، نقضاند. بنابرمبین احکام الهیآنها  که

حکومتی اسـت و پیـامبر اکـرم    آنها  که حکم درهستند مواردي و مانند آن،  سمرهقضیۀ آنکه  حاصل
آن امـر   بـه کنـدن درخـت و ماننـد    که منصب حکومت و قضاوت دارنـد،   اهللا علیه وآله از این نظرصلی
بیان حکم الهی باشـد و از ایـن   » الضرر و الضرر«که نفس عبارت نایاما این وجه منافاتی ندارد با ؛ ندکرد

، بن صـامت ةعبـاد اند که ثقه بـودن  پیامبر به آن استناد کرده باشند. افزون بر آن، حضرت امام متوجهوجه، 
شود که راویان ما قبل وي نیز توثیق و تصحیح گردنـد و  بلکه از بزرگان شیعه بودن وي، موجب این نمی

بـا  معتبـر اسـت.   مضمون در مجامع شیعه هم هست و ازاینرو، ایشان از این جهت است که این استدالل 
چـون  ؛ یـابیم دلیلی نمیرر را بر حکم حکومتی حمل کنیم، بر فرمایش ایشان مبنی بر اینکه الضاین حال، 

سـت. حتـی   ، در مجامع روایی مـا نی »اهللا بانه الضرروالضرارقضی رسول«ري که و چنین تعبی» اقض« ةواژ
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آنکـه   حکـم بـر فرمـایش ایشـان کنـیم؟ حاصـل      نـدارد،  » اقضـ «ها را که روایت ۀبود، چرا بقیاگر هم می
  بدون دلیل است.، بر حکم حکومتی» الضرر«فرمایش امام در حمل قاعدة 

  حل مورد قبول در معناي هيئت تركيبيبندي و بيان راهجمع
تـوان  را مـی  ککـدام یـ  ترکیبـی الضـرر و الضـرر،     ربـارة هیئـت  شده ددر میان وجوه یا احتماالت ذکر

تـوان برگزیـد کـه بتـوان معنـاي عـامی از       تر دیدیم که حقیقت تشریعی را در صورتی میپذیرفت؟ پیش
افعال عباد، اراده کرد؛ اما اگر به ضرر مربوط به احکـام اختصـاص    لحاظبهاحکام و هم  لحاظبهضرر، هم 

مربـوط   سمرهاست، نشود. داستان  سمره ۀکه مسئل شامل مورد روایت، آید که قاعدهداشته باشد، الزم می
النـاس مسـلطون علـی    «که گفته شود: منشأ اضرار او نیز اطالق ر بندگان به یکدیگر است؛ مگر اینبه ضر
در نیـز  را  الشـریعه شـیخ  ۀد. نظریـ شـو است که با نفی یا تخصیص آن، ضرر حکمی منتفی مـی » اموالهم

لفظـی   كه خالف ظـاهر یـا مشـتر   کجاازآن اي بر آن باشد. بدون قرینه،گزید که قرینهتوان برصورتی می
  توان بدان تمسک کرد.است، نمی

امـا چـه   ؛ گشـاید حضرت امام، یعنی حکم سلطانی بودن این روایت و نظیر آن، مشکل را مـی  ۀنظری
و پیـامبر بـراي ایـن حکـم     حکـومتی و سـلطانی باشـد    به کندن، رمـی و...   مانعی دارد امر پیامبر اکرم

حـل امـام بـه    و راه الشـریعه شـیخ حـل  سان به غیـر از راه حکومتی به حکم الهی استناد کرده باشند. بدین
د. حکـم  نشوجمع میبا هم  الشریعهشیخحل امام و حل سوم، راهاساس این راه م. بریرسحل دیگر میراه

حلـی  را نیز بیان کـرده اسـت. امـا بـه نظـر مـا راه       حکومتی و سلطانی است، منشأ آندر حالی که پیامبر، 
نخواهـد بـود.   نیـاز  ها کند و به این بحثموضوع می يوجود دارد که همۀ این احتماالت را سالبه به انتفا

  که مفاد الضرر تعبدي یا تأسیسی باشد. آیا چنین است؟ند اها قابل طرحدر صورتی این بحث

  كيبيحل مورد قبول در معناي هيئت ترراه
ه آیـا الضـرر حکمـی تعبـدي اسـت یـا       کـ حل خـود، الزم اسـت بررسـی کنـیم و ببینـیم      راه ۀبراي ارائ

آیـا  تعبـدي بـودن ایـن حکـم،     بر غیر آیا ارشادي است یا امضایی؟ یعنی بنا؟ در صورت دوم، غیرتعبدي
قالً بـه نفـی   کند یا حکمی عقلی است که عقل مستبناي عقال را در نفی ضرر امضا می شارع با این حکم

با تعبدي بـودن منافـات نـدارد    ظر برسد که امضایی بودن حکم شارع، کند؟ ممکن است به نآن حکم می
تعبدي گردد. در واقع، این تعبد شارع است که حکـم عقـال را   شود که حکمی غیرین امر موجب نمیو ا

ته باشـد تـا حکـم شـارع     نفسه دخالتی در این جهت داشفیآنها  مشروعیت بخشیده است، نه اینکه بناي
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ن باید بررسی کنـیم و ببینـیم آیـا ایـ    حال، هررو، تقسیم فوق چندان دقیق نیست. بهاینغیرتعبدي باشد. از
تـر از  دقیـق » تأسیسـی «ه امضایی یا ارشادي است. بدن ترتیب، تعبیر کحکم تأسیسی است از شارع یا این

دي یـا امضـایی اسـت، الزم اسـت بـه مقـدماتی       تعبدي است. براي اینکه ببینیم الضرر تأسیسی یا ارشـا 
  بپردازیم:

  )1378، زادهحسینر.ك: ( . تمایز حکم عقل و بناي عقال؛1
. پیامدهاي حکم عقلی یا شرعی (تأسیسی) بودن الضرر؛ اگر بگوییم الضرر حکمـی عقلـی اسـت،    2

حکم ارشـادي تـابع مـا    که جاآناند، همگی ارشادي خواهند بود. ازن شارعی از بیاکه حاکاحادیث الضرر 
 ملزمـه دارد، بـر   ةبردار نیست، حاکم اسالمی هرجا ضرري ببینـد کـه مفسـد   یرشد إلیه است و تخصیص

ا تواند به رفع آن حکم کند؛ اعم از اینکه این ضرر در امور فردي باشد یا اجتماعی یـ اساس این قاعده می
ـ  امور فردي نظیر اینکه  اقتصادي یا خانوادگی یا فردي یا... گـري و  ا وسواسـی فردي وسواسی اسـت و ب

انـدازد و زنـدگی   حرج مـی  و را به عسرآنها  ؛رساندخود زیان می ةبه خود یا خانوادکارهاي غیرعقالیی، 
  شود.کند. اگر این گزینه را بپذیریم، ثمرات بسیاري بر آن بار میخود و دیگران را تباه می

ضرري، بلکه بیع و اجارة ضرري و امثـال   ةوزرو  غسل . بسیاري از احکام ضرري نظیر وضو،3
، قضیه به استناد آن ادلـۀ خاصـی در هـر یـک از ابـواب مـذکور،       شوندمیآنها، با دلیل خاص نفی 

رو، باید توجه داشت که براي نفی احکام ضـرري، نظیـر احکـامی    ازاین .توان آنها را منتفی بداندمی
الضرر هم نبود، هیچ مشـکلی یـا    که اگر فرضاًايونهگکه گذشت، نیازي به قاعدة الضرر نداریم؛ به

  آمد.تغییري از این جهت پیش نمی
ـ   ه این بحث بپردازیم که آیا الضرر، اکنون باید ب یـک کبـراي کلـی     ۀحکمی تأسیسـی و در مقـام ارائ

یـا اینکـه نـه     ؛یا اینکه حکمـی عقلـی اسـت   ز روایات الضرر چنین داللتی دارد؛ اي ااست، که ظاهر پاره
حکم عقلی است و نه تأسیسی، بلکه حکم عقالیی است که بر امضاي شارع مبتنـی اسـت؟ بایـد توجـه     

صـورت  می شرعی اسـت کـه بـه   که الضرر حکمحذوراتی دارد. اگر بپذیریم ه التزام به هر یک، کداشت 
یم الضـرر  هاي آن را دیـدیم. اگـر بگـوی   تر نمونهآید. پیشکبراي کلی ارائه شده است، فقه جدید الزم می

آید که گستره و قلمرو الضرر تا جایی که عقل امتـداد دارد، گسـترده باشـد.    الزم میحکمی عقلی است، 
آید که عموم ایـن  کند، الزم میبدین سان، اگر بگوییم الضرر حکمی عقلی است و عقل ضرر را نفی می

 رو،آیـد. ازایـن  ه جدیـدي الزم مـی  و حتی به احکام اولیه نیز تسرّي یابد. در نتیجه، فقـ شود قاعده دنبال 
برداشـته  ـ    ضـرر باشـد  آن  تعبیر دیگر، هر حکمی که موضوع بهـ  اي که ضرري باشندحتی احکام اولیه

  گردد.حکم اولی، اگر ضرري باشد، منتفی میحتی شود. در نتیجه، هر حکمی، می
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خمـس  و  یات، قصاصضرر است؛ نظیر جهاد، دآنها  ممکن است گفته شود احکام اولی که موضوع
را ضـرري  آنهـا  ، اما متدین عارف و آشنا بـا معـارف دیـن   ي است؛ ضرربا نگاه ظاهربین،  از نظر عرف و

گونـه امـور،   ه راسـتی ایـن  توان با عرفان توجیه کرد. بنشان ساختیم که فقه را نمیخاطر ترداند. پیشنمی
تحمـل یـا    ولی بـا اند؛ ضرريق این است که را نفی کرد. حآنها  توان ضرري بودننمی اند وعرفاً ضرري

کنیم. در حقیقت، با دو نوع ضرر مواجهیم: ضـرر انجـام   از ضرر بیشتر جلوگیري میپذیرش ضرر کمتر، 
تـر اسـت اولـی را    و ضرر عدم انجام آنها، وجود ضـرر داعـی بـیش   است ضرر شان احکامی که موضوع

تـوان مشـکل   شود. با دو راه یا دو مقدمه مـی رهنمون می حل مسئلهکنیم. این نکته ما را به راهانتخاب می
  د.کرعقلی بودن قاعده را حل 

  ذو مراتب بودن حكم عقلي به نفي ضرر
که ضـرر اسـت، مراتـب     اما این حکم مراتب متعددي دارد؛ زیرا موضوع آن؛ حکمی عقلی استالضرر، 

بـه  نحـو الـزام،   عقل به يمواردچنین در اي از آن شدید است و مفسدة ملزمه دارد. گوناگونی دارد. مرتبه
بـه  ، نحـو رجحـان   ضعیف است. در این دسته، عقل بـه نیز کند. مرتبه یا مراتبی از آن نفی ضرر حکم می
ام چنـد روز  دانـم اگـر روزه بگیـریم، بیمـاري    اینکـه مـی  ماننـد  نحو الـزام.  نه به؛ کندنفی ضرر حکم می

بلکـه در  ؛ ارد. از نظر عقل، اقتحام چنین ضـرري، ممنـوع نیسـت   اما ضرر معتنابهی ند؛ شودمی ترطوالنی
رجحان دارد. در همین مثال، اگر ضرر شدید باشد و شخصـی بـا روزه   مالکات دیگري،  لحاظبهمواردي 

العالجی دچار شود یا جان او به خطر افتد، عقل ما را از ارتکاب آن امـر ضـرري   گرفتن به مرض صعب
ادلۀ ویـژة خـود را دارد کـه در جـاي      الضرر،بدون روزة ضرري،  ۀدارید که مسئلدارد. البته توجه باز می

خود باید بررسی شود. به نظر ما برآیند ادله در آن مسئله این اسـت کـه روزة ضـرري واجـب نیسـت و      
یـا مرضـی    مگر اینکـه بـه مـرگ   اما گرفتن آن حرام و باطل نیست، ؛ ردکتوان در صورت ضرر افطار می

  منتهی گردد. العالجصعب
بـا در هفتـه   ؛ اما آیا هر روز یک بسـته دود کـردن،   به مثال دیگر توجه کنید. سیگار کشیدن ضرر دارد

سـان اسـت؟ آشـکار    ضرر در این دو مـورد یـک   ۀمرتب یک نخ سیگار کشیدن مساوي است؟ آیا میزان و
رو، حکـم بـه نفـی    ایـن کند که چنین نیست، بلکه مراتب ضرر متفاوت اسـت؛ از است که عقل حکم می

مصـادیق آن   ،از نظر الزام یا رجحان نیز متفاوت است. بدین سان، در روند جریـان قاعـدة الضـرر   ضرر، 
حکـم آن نیـز   . مراتـب دارد ـ    که ضـرر اسـت  ـ  آنجاکه موضوع حکماز تر،متفاوت است. به تعبیر دقیق
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ردي باید از انجام فعـل ضـرري،   ر موادست و گاهی الزم و واجب. بنابراین، مراتب داشته، گاهی راجح ا
  نحو رجحان.بهب خودداري ورزید و در موارد دیگر، نحو وجوبه

  تزاحم افعال
 ،دنیاي ماده و افعال طبیعـی  تر،افعال انسان، از نظر نفع و ضرر، نسبی است، نه مطلق. به تعبیر دقیق

فیهـا اثـم   «فرماینـد:  دن میرشراب خوروست. قرآن کریم دربارة هاز جمله فعل انسان، با تزاحم روب
ة ملزمه یند مالك آن، مفسدااما بر؛ هایی داشته باشداین امر ممکن است منفعت» .منافع للناسکبیر و

طور مطلق ضرري نیست یا ضرري هست؛ بلکه باید منافع و توان گفت: فعلی بهنمی روایناست. از
با توجـه بـه مقـدار    مضار و منافع افعال، مضار آن را با یکدیگر سنجید و مقایسه نمود و در تزاحم 

آنهـا   در احکـامی کـه موضـوع   با دقـت  ، ب نمونهیا ترك آن را انتخاب کرد. از با نفع یا ضرر، فعل
هـا،  بینـیم اگـر حکـم جهـاد نباشـد و جامعـه از دیـن، نـاموس، ارزش        نظیر جهاد، مـی است،  ضرر

جاسـت  گیرد. در اینمتجاوزان قرار می امور مورد تعرض موجودیت و استقالل خود دفاع نکند، این
دانـد. انسـان در جهـاد دچـار     بلکـه الزم مـی  پـذیرد،  تنهـا مـی  گونه ضررها را نهل اینکه عقل تحم

هـاي روانـی و اعصـاب،    خراب شدن منزل، جراحت بـدن، آسـیب  همچون ضررهاي مالی و جانی 
منـافعی کـه بـر جهـاد      لحـاظ به توان آنها را ناچیز دانست؛ اماشود که نمیمیمرگ و  گرفتگیموج

رو، الضـرر  ایـن کنـد. از بلکـه بـه لـزوم آن حکـم مـی     ؛ پذیردشود، عقل تحمل آن را میمترتب می
  نفی کند.را گونه ادلۀ اولی، ورود داشته باشد و آنها تواند بر ایننمی

اسـت.   بـا نظریـۀ مـا سـازگار و قابـل جمـع      اي از احکام اولی، ضرري بودن دستهحتی آنکه  حاصل
رغم ضـرري بـودن، حکـم    احکام اولیِ ضرري، بهعقل دربارة یدة پاسخ ما در این مورد این است که کچ

از باب تزاحم اهم و مهم الزم است به آنهـا تـن داد. بـدین    تر، ه براي دفع یا رفع ضررهاي مهمکند کمی
چنـین نیسـت کـه بـا      آید.الضرر حکمی عقلی است و از عقلی بودن آن هیچ مشکلی پیش نمی ترتیب،

  فقهی جدید یا محذور دیگري الزم آید.شود و از جریان آن، احکام اولی ضرري نفی این قاعده، 
ه کـ ام، کـ اي از احدر پایان، الزم است به این نکته نیز اشاره کنیم که از منظر ما، عقل در مـورد دسـته  

توانـد  به این حـوزه مـی  رو، نسبت. ازاینابزار نه صرفاًارایی دارد، منبع معرفتی است، آنها ک براي شناخت
ند. از سوي دیگر، براي تشخیص منافع و مضار یـا مصـالح و مفاسـد در احکـام،     کشف کم شرع را کح

نـاتوان اسـت. در اینجاسـت    آنها  ، عقل از تشخیصاز موارد بسیاري نیاز دارد. در بسیاريعوامل عقل به 
و آن گـوییم  اي است که در فلسفۀ اخـالق مـی  ان نظریهکند. این سخن دقیقاً همکه وحی به آن کمک می



   ۲۷ الضرر ةبررسي پيامدهاي سياسي قاعد

اي از از تشـخیص پـاره  شرع، به شرع نیاز داریم و عقل ما بدون راهنمایی اینکه در فروع احکام اخالقی، 
از ه در بسـیاري  کـ نـیم  کمصادیق خیر و شر یا مصالح و مفاسد ناتوان است. بدین ترتیـب، بایـد اذعـان    

ند و روایتی هـم دربـارة   کمی كه عقل ضرر را درکراه عقل ناتوانیم. آنجا م از کشف حکمسائل فقهی در 
ه عقل بدان دسترسی ندارد و مسـئله  که در مواردي کنیم؛ چنان کم عقل عمل میکآن نرسیده است، به ح

  نیم.کطبق مفاد آن ادله عمل میۀ ویژه خود را دارد، ه ادلکفرع خاصی است 
وجـه  هـیچ ه نتـوان بـه  کیی دارد اارکحل در صورتی ه این راهکیم در اینجا الزم است خاطرنشان ساز
ه آن را مجـاز  کـ را پذیرفت؛ امـا چـه مـانعی دارد    » الضرر«یبی کحقیقت تشریعی یا مجاز بودن هیئت تر

ه کـ بلام ضـرر نیسـت،   کـ به احه در اسناد و نفی ضرر نسبتک، از این نظر یاد شدهبدانیم؟ هیئت یا اسناد 
چـه  امـا  ال پـذیرفت،  کتوان حقیقت تشـریعی را بـا ایـن اشـ    ازي است. گرچه نمیامر ضرري است، مج

ن اسـت  کـ آیـد. آنچـه مم  لی پـیش نمـی  که بگوییم مجاز است؟ از مجاز بودن آن هیچ مشـ کمانعی دارد 
قابل دفع است. اگر به یاد داشته باشید، ما در بررسـی و نقـد   چه گذشت، توجه به آن بال تلقی شود، کمش

رده، به دیگر وجوه پـرداختیم.  کوت کیبی الضرر اسناد ال به ضرر و ضرار سکبودن هیئت تر قول به مجاز
گونـۀ مجـاز   ه استعماالت مجازي بـه کآید؛ با فرضی از مجاز بودن آن چه محذوري الزم میراستی، اما به

  امري شایع، متعارف و امري مستحسن است؟لمه، کدر تقدیر، مجاز در اسناد و مجاز در 
نفسـه  فـی ه اسناد ال به ضرر و... مجازي اسـت،  کرسد از مجاز بودن و پذیرفتن این نظریه ر میبه نظ

اربردهاي عرفی و ادبی بسیار است وخـود انـواعی دارد.   کآید. مجاز در استعماالت و محذوري الزم نمی
أ تـر، منشـ  قیقبه تعبیر د وشده،  کجا وجود دارد این است: در روایاتی به الضرر تمسه در اینکمحذوري 

لـی تلقـی   کبرایـی  کالضـرر را  آنهـا   اساس مفاد توان بره نمیکالضرر قرار داده شده است آنها  م درکح
از  کیـ  بـا هـیچ  و  حال باقی است هر ال درکآید. اما این اشرد. در غیر این صورت، فقه جدید الزم میک

ه مربـوط بـه   کت گفته شود روایاتی ن اسکال را مرتفع ساخت. ممکتوان این اششده، نمییاد هاي نظریه
ناتمـام و  رده است، از نظر سند، کبه الضرر استناد  معصومآنها  اساس داللت شفعه و آبیاري است و بر

ه مجهول است و قرار داشـتن وي در سلسـله راویـان    کقرار دارد  عقبۀ بن خالدآنها  غیر معتبرند. در سند
این وجه، به تخصیص نیـازي نیسـت و    بر افی نیست. بناکت وي براي احراز اعتبار و وثاق، الزیاراتاملک

امـا آیـا    شـود؛ مـی ل مرتفـع  کسـان، مشـ   شود. بدینالی وارد نمیکور خلل یا اشکبراي مذکبه عمومیت 
  طلبد.توان این مبنا را پذیرفت و بدان ملتزم شد؟ این بحث مجال دیگري میمی

ر شـد و  کتر ذه پیشکـ ، عقبۀ بن خالددو روایت  ر هره دینکرد و آن اکحل دیگري ارائه توان راهمی
بر ماقبل خـود عطـف شـده اسـت. از     » قال«الضرر همراه با عبارت ـ   چهارمین و پنجمین روایات بودند
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ه کـ تـه  کتوجه بدین ن ویژه باالضرر در این دو روایت مستقل است؛ بهکه شود بیان استظهار می ةاین نحو
بـدین  ، ه در مجـالس متعـددي شـنیده بودنـد    کت گاهی چندین روایت را در جایی اثبات شده است روا

انـد. پیامـد ایـن اسـتظهار     چنین مضمراتی را معتبر دانسـته رو، در بررسی اسناد، ردند؛ ازاینکگونه نقل می
بـه ایـن   تا گفته شـود شـمول آن نسـبت   است نشده  کبه الضرر تمسیاد شده، ه در دو مورد کاین است 

  می ضروري است.کقه جدید یا نفی حمستلزم فمورد، 

 گيريبندي و نتيجهجمع

توان بـه سـه دیـدگاه    الضرر چیست، می ةقاعد ةهاي فقهی درباره پیامد نگرشکدر پاسخ به این پرسش 
  . حکم عقلی.3. حکم ثانوي؛ 2ومتی؛ . حکم حک1اشاره داشت: 

آن را بـراي   بر اکـرم اساس نگرش حضرت امام، قاعدة الضرر، حکمی حکومتی است کـه پیـام   بر
کنـد؛  این حکم را اجرا می ،همیشه جعل فرموده است. از این نظر، حاکم اسالمی با تشخیص مصادیق آن

براي حـاکم اسـالمی مشـروع اسـت کـه چنـین       هرجا مصداق این قاعده تحقق یابد،  توان گفتبلکه می
کم اسالمی اسـت. بـا وجـود    احکامی را صادر کند. بدین سان، تشخیص ضرر و مصادیق آن بر عهدة حا

جا مصـالح و مفاسـد،   ة الضرر نیست. هرنیازي به قاعد، ادلۀ والیت و مشروعیت این اختیارات براي ولی
حاکم اسـالمی اسـت کـه    اي هدفمند اقتضا کند، بر اي روشمند و قاعدهاساس ضابطه منافع و مضار برو 

اسـاس   بـر ، یـت در حکـم حکـومتی   حکمی جعل و انشا نمایـد. آشـکار اسـت کـه وال    به مقتضاي آن، 
حکمی را جعل و انشا نماید. آشکار اسـت کـه والیـت    مقتضاي آن، چارچوبۀ احکام اسالمی است که به

آن مرزهـا پـا را    توانـد از هاي الهی است و ولی نمیدر حکم حکومتی براساس چارچوبۀ احکام و ارزش
بارتر از شکستن حـدود  اي زیانهیچ مفسده هاي الهی وتر از حفظ ارزشفراتر گذارد. هیچ مصلحتی مهم

تفصیل بررسی و ارزیابی شـده  بههی نیست. مبانی کالمی این دیدگاه، در رسالۀ مبانی کالمی مصلحت، ال
  )1385 ،ایزدپور ك:ر( است.
تـر فقهـا چنـین    کـه بـیش  ـ    انـد اساس مبناي کسانی که الضرر را حکمی ثانوي تلقی کـرده  بر

احکـام ضـرري همچـون احکـام     ، الضرر بر ادلۀ اولی حاکم است و در نتیجه ۀادلـ  دیدگاهی دارند
مرفوع است. البته مقصود آنها از احکام ضرري باید احکامی باشد کـه  حرجی و  اضطراري، اکراهی

موضوع آن نفی که با حکم الضرر،  آیدمی گرنه الزم؛ وموضوع آنها ضرر (موضوعها الضرر) نیست
افزون اساس این دیدگاه،  معقول نیست. آشکار است که بر ـکه گذشت  چنان ـگردد و چنین امري  



   ۲۹ الضرر ةبررسي پيامدهاي سياسي قاعد

بر ادلۀ ثانوي دیگر همچون ادلۀ نفی اکراه، اضطرار و حرج، الضرر نیز حکمی ثـانوي و مـورد نیـاز    
  توان از آن رفع ید کرد.است و نمی

سـی،  نـه شـرعی تأسی  ، کـه الضـرر حکمـی عقلـی اسـت     ناما پیامد دیدگاه برگزیده، مبنی بـر ای 
 ؛شـود الضرر حکمی است که از راه عقل کشـف مـی  اساس آن دیدگاه،  رسد برچیست؟ به نظر می

توان این حکم را بـه شـارع نسـبت    رو، مییعنی عقل منبع و ابزار دستیابی به این حکم است. ازاین
 توان به این حکم دست یافت. عقـل مسـتقالً چنـین   داد. در هر صورت، بدون نیاز به بیان شرع می

ملزمـه دارد و   ةاي از آنها مفسداساس این دیدگاه، ضرر درجات و مراتبی دارد. پاره حکمی دارد. بر
زا یا استفاده بیش از حـد از مـواد مخـدري    شود؛ نظیر استفاده از مواد مخدر مرگاز آنها پرهیز باید 

ها ملزمه نیسـت.  تر است و مفسدة آنضعیفنیز . برخی از مراتب آن انجامدکه به مرگ یا جنون می
، بـا وجـود   ترتیبکند یا به انجام آن اقدام ورزد. بدینپرهیز تواند از آن شخص می، در این صورت

 ۀگردد. آشکار است که معناي گفتـ می؛ بلکه الضرر به آن بازنیازي به الضرر نیستقاعدة مصلحت، 
اسـت؛ بلکـه بـدین     فایـده این نیست که این حکم عقلی، لغو و بـی » الضرر«ما مبنی بر عدم نیاز به 

مصلحت است. آشکار  ةمستقلی نیست و از شئون و وجوه قاعد ةدر واقع قاعدمعناست که الضرر، 
اساس نظامی هدفمند سـریان دارد و عقـل    ـ انسانی و برهاي الهیکه مصلحت در چارچوب ارزش

ایـن مبنـا از ایـن    سان،  هاي الهی نیست. بدینتر از حفظ ارزشکند که هیچ مصلحتی مهمحکم می
  نظر با مبناي حضرت امام شباهت داشته، هردو پیامدهاي واحدي دارند.

الضرر این است که این  رةتوان گفت پیامد دیدگاه حضرت امام درباآنچه گذشت، می افزون بر
این قاعده حکم حکـومتی اسـت؛   ختصاص دارد؛ چراکه از منظر ایشان، قاعده صرفاً به فقه سیاسی ا

کـه براسـاس   در همۀ ابواب فقه جریان دارد؛ چنـان اس دیدگاه رایج که حکم ثانوي است، اس اما بر
ابـواب فقـه و   ۀ دیدگاه برگزیده نیز چنین است و به فقه سیاسی اختصاص ندارد؛ بلکـه شـامل همـ   

. شـود میاعم از اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فردي، حقوقی، فقه عبادات و فقه معامالت ، انواع آن
تـوان بـه   اشکال شود که با نگاهی گذرا به ابواب گوناگون فقه و تفحـص در آنهـا مـی    ممکن است

به قاعدة الضرر اسـتناد شـده   اي گونهاي از مسائل فقهی دست یافت که در آنها به مجموعۀ گسترده
بر دیـدگاه   بر دیدگاه مبنی بر عقلی بودن این قاعده یا بنا است. عمل اصحاب به قاعدة الضرر را بنا

خود شـاهدي بـر اعتبـار    که عمل اصحاب، کنید؛ درحالیبودن آن چگونه توجیه میکم حکومتی ح
  یاد شده است؟شرعی بودن قاعدة 
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زیـرا یکـی از   مانع تمسک بـه آن در فقـه نیسـت؛    دن یک قاعده، اساس دیدگاه برگزیده، عقلی بو بر
درسـتی درك کنـد،   اي را بـه هعقل است. در مواردي که عقل بتواند موضـوع و محمـول گـزار   منابع فقه، 

اساس نگرش حضـرت امـام، ایـن اشـکال وارد اسـت و       اما بر؛ توان حکم شرع را از آن کشف نمودمی
گـو  آن پاسـخ دربـارة  الزم است اصحاب در فقه و حتی استناد به آن، ایشان به دلیل اهتمام بسیار به عمل 

معتبـر  داللـت   لحـاظ بـه حاب را مطلقاً حتـی  توان از حضرت امام دفاع کرد که ایشان عمل اصباشند. می
 ،دانند؛ گـو اینکـه از نظـر برخـی    بلکه عمل اصحاب به روایتی را صرفاً اعتباربخش سند آن می؛ دانندنمی

تـا،  خمینی، بی(دانند. این دیدگاه مردود است و آنان عمل اصحاب به روایت را به هیچ نحوي معتبر نمی
به فقه سیاسی اختصـاص نـدارد؛   ة الضرر، برگزیده، قاعدساس دیدگاه ا ) بنابراین، بر583و  557، ص3ج

اعم از اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فردي، حقوقی، فقه عبـادات و  ، ابواب فقه و انواع آن ۀبلکه شامل هم
  شود.میفقه معامالت 
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