
 

 

  دو فصلنامه تفسیرپژوهی
  سال پنجم، شماره نهم

  97بهار و تابستان    
  13-34صفحات   

  

  *»الضرر«مستندات قرآنی قاعده 

  
  **نژاد محمد ابراهیم

 
  چکیده  

پیدایی در جهان پـیش آمـده اسـت کـه نسـل      ضر، مسائل و نیازهای نودر عصر حا
ثر از آثار سوء زیانبار خود ساخته أردی و اجتماعی متحاضر را به لحاظ تعامالت ف

های  خسارت و ضرر و اضرار، گونه خصوص در دنیای صنعتی فعلی، مقولهه است؛ ب
طوری ه متفاوتی به خود گرفته و اشکال و انواع گوناگونی را به وجود آورده است؛ ب

اد را مـورد  که آرامش روحی و روانی، و همچنین امنیـت اقتصـادی و اعتبـاری افـر    
کنـد کـه راه   های تازه، ایجـاب مـی  شک ظهور پدیده تهدید جدی قرار داده است. بی

های متناسب، با در نظر گرفتن شرایط موجود، از منظر فقه اسالمی ارائـه گـردد.   حل
در این میان، پرداختن به بحـث ضـرر و ضـرار و سـببیت آن بـرای ضـمان و حـل        

هرچنـد در   و بـه سـزایی خواهـد داشـت.    ها، نقش مهـم  مشکالت در تمامی عرصه
های مفصلی صورت گرفته است؛ به طوری که حاصـل   خصوص قاعده الضرر، بحث

باشد؛ ولی قریب به اتفاق آنها مستندات قاعده را از آن، بیش از صد کتاب و مقاله می
را از منظـر آیـات الهـی    » الضرر«اند. در این نوشتار برآنیم که قاعده روایات گرفته

بررسی قرار دهیم؛ زیرا چنانکه مالحظه خواهد شد، صرف نظر از روایات قوی  مورد
طور مستدل  ها، بهمتقن، خود آیات الهی به تنهایی، داللت قاعده را در تمامی زمینه و

  رساند.و کاربردی، به اثبات می
  .قرآن ،ضمان ،تفویت منفعت، ضرار ،ضرر ها: کلیدواژه

                                                 
 20/02/97تاریخ پذیرش:           01/07/1396تاریخ دریافت:       -*

  m.en1248@gmail.comاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  **
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  مقدمه

بیشـتر بـه   » الضـرر « قاعـده  بـه ی فقهی برای اسـتدالل  ها کتابچنانکه گفته شد در 
ی تمـام  بـه روایات و قضایای مرتبط به آن استناد گردیده اسـت. ضـمن ارج نهـادن    

مـا بـر سـر سـفره      امروزه وزحماتی که بزرگان عرصه علم و فقاهت متحمل شدند، 
که منبـع   اذعان نمود ستیبا یم حال نیبااتالش صادقانه آنان نشسته و متنعم هستیم، 

احکـام در   هرچنـد اصلی و اولی استنباطات احکام شرعی همانا قرآن کـریم اسـت.   
(ع) واگـذار  و توضیح به سنت معصـومین  ریتفس واختصار آمده  صورت بهکالم وحی 

اسـتدالل اصـل مسـاله و حکـم خداونـدی از قـرآن دارای        حال نیبااگردیده است، 
  .درآمداین مقاله به رشته تحریر  ها یژگیوامتیازاتی است که بر اساس آن امتیازات و 

  عبارت است از: ها یژگیو ازجمله
دلیل قرآنی (نص کتاب)،  باوجوددر استخراج و استنباط حکم هر موضوعی  -1

موارد استفاده از  گونه نیا. در شود ینممستقیم و مستقل به دیگر ادله رجوع  طور به
  ی خواهد داشت.دیتأکجنبه  رهیغ وروایات 

 وقطعی است، موجب قوت  صدورشانکه  جهت نیازابه آیات  ستداللا -2
  داللت ظنی باشند. لحاظ به هرچندبیشتری خواهد بود.  نانیاطم

نص قرآنی تعارض بین ادله منتفی است. در صورت تصور تعارض  باوجود -3
 ای وهم آیه مقدم خواهد بود. مگر در موارد خاصی که روایت در مقام تقیید 

  باشد. تخصیص آیه
 که نیااستدالل به آیه مقبولیت عموم مسلمان را به دنبال خواهد داشت، مگر  -4

  فردی یا افرادی بخواهند علم مجادله نمایند. و...
تعارض و تقابلی با استنباطات صورت  گونه چیهکه این مقاله  شود یمی ادآوری

ین است که بنا به دالیلی ا کند یمگرفته ندارد، تنها فرقی که این نوشته را از بقیه جدا 
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مستقل از آیات استخراج  طور بهرا » الضرر«اصل قاعده  توان یمگفته خواهد شد، 
  نموده و بر اساس آن حکم کرد و عمل نمود.

  یشناس واژه

  ی ضرر وضرارمعنا
جهت روشن شدن مطالب،الزم است بـه  » الضرر« قاعده بهقبل از بیان آیات مربوط 

  ژگان پرداخته شود.شناسی برخی از وا مفهوم
. هسـت : ضرر به معنـای نقـص در مـال، نفـس، اعضـاء آبـرو و حیثیـت        ضرر

ق، ماده ضرر). ضرر به معنای ضـد  1414ابن منظور،  ق، ماده ضرر؛140(فراهیدی، 
و ضیق و سوء حال هـم معنـا    شدت به، ماده ضرر). ضرر را تا یبنفع است. (جزری، 

  ضرر). ق، ماده1412اند. (راغب اصفهانی،  کرده
(با فتح) به معنـای ضـد   : ضَرسدینو یمالبحرین نیز  مرحوم طریحی صاحب مجمع

نفع و مصدر است؛ و ضُر (باضـم) اسـم اسـت و بـه معنـای سـوء حـال. (طریحـی،         
  ).  373ق، 1416
توان چنین نتیجه گرفت که هـر آنچـه موجـب شـدت و ضـیق و      می مجموع در

بـر   الیاسـت ی، مثل شأنبر اموال، و یا آزردگی انسان باشد، اعم از فعلی مثل خسارت 
گـردد. بـرعکس نفـع    مال یا حق دیگری ولو بدون خسارت فعلی، ضرر اطالق مـی 

  یابد که موجب زیادتی و یا حصول انبساط نفسی بوده باشد.وقتی تحقق می
در عرف عام اطالق ضرر بر هتک حرمت و  هرچنداین است که  توجه قابلنکته 

(حقوقی) به این امور ایج و شایع نیست، اما در عرف خاصرلطمه بر عواطف انسانی، 
در مـاده یـک    ازجملهکنند. گردد که از آن به ضرر معنوی یاد میهم ضرر اطالق می
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) آمده است: هر کس بدون مجوز قانونی 7/2/1339قانون مسئولیت مدنی (مصوب، 
دی یا حیثیت یا شهرت ی به جان یا سالمتی، یا مال یا آزااطیاحت یب  جهینت دریا  عمداً

ی ا لطمـه قانون برای افراد ایجاد گردیـده،   موجب بهتجارتی یا به هر حق دیگری که 
وارد نماید که موجب ضرر مادی و معنوی دیگری شـود، مسـئول جبـران خسـارت     

همان مصوبه آمده است: کسی که به حیثیت و  10. در ماده هستناشی از عمل خود 
از کسی کـه لطمـه آورده    تواند یمشود، و لطمه وارد میاعتبار شخصی یا خانوادگی ا

اهمیت زیان و نوع تقصـیر   هرگاهاست، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد؛ 
تواند در صورت اثبات تقصیر، عالوه بر صدور حکـم بـه خسـارت    نماید، دادگاه می

درج قلـم در   ی وعـذرخواه مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام بـه  
  و امثال آن نماید. جرائم

  ضرار 
  راجع به کلمه ضرار سه احتمال وجود دارد:

  گرفته شده باشد.» ضر«مصدر باب مفاعله باشد که از فعل ثالثی مجرد  -الف
  باشد مانند: کتب، کتابا، و یا حسب، حسابا.» ضر«مصدر ثالثی مجرد از  -ب
ثی مجرد، مانند سافر، یسافر، که از مصدر باب مفاعله باشد، منتهی نه از ثال -ج

  سفر گرفته نشده است.
  از برای ضرار هم معانی مختلفی بیان شده است:

  باشد. ضرر رساندن متقابل دو نفر به یکدیگر می -1
 رسد. مجازات ضرری است که از جانب دیگری به انسان می -2

تا خودش منتفع  رساند یمضرر در مواردی است که شخص به دیگری ضرر  -3
 د و ضرار در موردی است که با ضرر رساندن به دیگری، نفعی عایدش نگردد.گرد
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 بـه » اضـرار و  الضـرر «ضرر و ضرار دارای معنای واحدی هستند و تکرار  -4
 است. دیتأک خاطر

  .شود یمچهار معنای فوق از لسان العرب، النهایه، ماده ضرر استفاده 

  مفهوم تفویت منفعت و عدم النفع

نیست کـه   تناسب یب، لذا اند گرفتهل لغت، ضرر را به معنای ضد نفع اکثر اه آنجاکه از
تواند بـه  به این دو مفهوم هم اشاره شود: از بین رفتن منفعت نسبت به صاحب آن می

  مستوفات تحقق یابد. ریغ ودو صورت مستوفات 
منظور از منافع مستوفات آن منافعی است که تلف کننده از آن استفاده نمـوده و  

غصب باشد، مانند تصرف و سکونت در ملک دیگـری   صورت بهبرده است؛ چه بهره 
 قـرار بدون اذن مالک؛ و چه استفاده از جنسی باشد که به عقد فاسد، مـورد معاملـه   

وجـود دارد کـه طـرف، ضـامن اسـت و       نظـر  اتفـاق موارد،  گونه نیااست. در  گرفته
مستوفات ایـن اسـت کـه     بایست جبران خسارت نماید؛ ولی منظور از منافع غیر می

ای از آن کننـده، اسـتفاده   تلـف  ای مال صاحبرود بدون اینکه گاهی منافع از بین می
  :ازجملهی زیادی وجود دارد؛ ها مثالبرده باشند. در این خصوص 

ی است، به سـبب فعـل دیگـری مـدتی     مسافرکشی که کارش ا راننده: مثـال اول 
  ی کند.مسافرکشنتواند 

چنـدین روز متـوالی خـودروی خـود را مقابـل       ون توجـه، : فردی بدمثال دوم
پارکینگ دیگری پارک نموده و به مسافرت رفته است، در این مـدت طـرف از کـار    

  و نتوانسته جهت هزینه زندگی، درآمدی کسب نماید. بازماندهکردن 
ی او ثابـت و  گنـاه  یب، مدتی زندانی کردند و بعد اشتباه به: شخصی را مثال سوم

گردید؛ ولی بازداشت وی باعث شده مدتی از به دست آوردن منافع محروم  رفع اتهام
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ی شخص، عالوه بر ضرر مالی، ممکن است کارش را هـم از  گاه ریاخگردد. در مثال 
  شخصیت اجتماعی و آبروی خانوادگی مورد لطمه واقع گردد. ازلحاظدست بدهد، و 

  نفع محقق(متوقع)النفع هم دو قسم است: عدم النفع محتمل و عدم ال عدم
گرفـت،   نمیالنفع محتمل یعنی فوت شدن منفعتی که هرگاه فعل معین، صورت  عدم

ای روزنامه، روزنامه کننده عیتوز نکهیا مثلاحتمال داشت که منفعت عاید طرف گردد؛ 
و او از شرکت در  رساند ینمبود، به مشترک  شده درجکه در آن، اعالن مزایده ملکی 

به ضمان، و هیچ قانونی عامـل   قائلموارد هیچ فقیهی  گونه نیا. در دمان یبازممزایده 
داند؛ زیرا رابطه سـببیت بـین فعـل و عـدم پیـدایش منفعـت       النفع را مسئول نمی عدم

رسید، انتظار سـود، احتمـالی و   هم که روزنامه به دستش می برفرضموجود نیست؛ 
  توقعی بیش نبود.

از: فوت شدن منفعتی که هرگاه فعل معین  النفع محقق یا متوقع عبارت است عدم
رسـید؛ زیـرا مقتضـی حصـول آن،     یافت، محققاً آن منفعت به متضـرر مـی  تحقق نمی

ی رقـانون یغموجود بود و تنها سبب عدم حصول نفع، فعل مذبور اسـت مثـل توقیـف    
  هایی که در غیر مستوفات ذکر گردید.شاغل به کار و مثال

عـدم النفـع لـیس    «قهایی هم که با اصطالح رایج الزم به توضیح است که اکثر ف
ق، 1415؛ خالصی، 59ق، 1414؛ سیستانی، 130ق، 1420عراقی،  اءیض آقا» (بضرر

النفع محتمل اسـت و   اند، منظورشان، عدم) قائل به عدم ضمان تفویت منفعت شده18
رر اال اگر اقتضاء سود وجود داشته باشد و عاملی از رسیدن آن جلوگیری نماید، ضـ 

  کند و موجب ضمان خواهد بود.صدق می
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  الضرری قواعد و بیان جایگاه قاعد بند میتقس

گسـتره و مـوارد کـاربردی و نـوع شـبهات،       ازجملـه قواعد فقهی به لحاظ مختلف، 
ی فقهـی اشـاره   هـا  یبنـد  میتقساختصار به این  طور بهی خاصی دارد. حال بند میتقس
  ر بین قواعد مشخص گردد:د» الضرر«شود تا جایگاه مهم قاعده می

  تقسیم قواعد به لحاظ گستره: -الف

این ». الحرج«و» الضرر«قواعدی که در تمام ابواب فقه جریان دارد، مانند  -1
  .اند شدهی گذار نام» قواعد عامه«به  فقهاقواعد در اصطالح 

و » التعاد«قواعدی که تنها در ابواب عبادات جریان دارند، مانند: قاعده  -2
 .»من ادرک«

قرار  استفاده موردی معامالت به معنای اخصی ها بابقواعدی که تنها در  -3
ما یضمن بصحیحه «و قاعده » تلف مبیع در زمان خیار«گیرند، مانند: قاعده می

 »یضمن بفاسده

العقود تابعة «عام کاربرد دارند؛ مثل: قاعده  طور بهقواعدی که در معامالت  -4
 »لطنتس«و قاعده » لزوم«و قاعده » للقصود

 »البینة علی املدعی و الیمین علی من انکر«، مانند: قاعده قضاقواعد مربوط به باب  -5

 »احلدود تدرء بالشبهات«قواعد مربوط به احکام جز این مانند: قاعده  -6

 تشبها لحاظ بهتقسیم قواعد  -ب

برخی از قواعد هم در شبهات حکمی جریان دارند و هم در شبهات موضوعی، 
، برخی دیگر مخصوص شبهات موضوعی »عسر و حرج«و » میسور«مانند: قواعد 

  ».حلیت«و » تجاوز«، »فراغ«های:  هستند، مانند قاعده
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قواعد به دو قسمت مهم  جهت نیا ازتقسیم قواعد به لحاظ مدرک و دلیل:  -ج
  :شوند یمتقسیم 
نیـز از آیـات و روایـات     ها آنقواعدی که افزون بر محتوا، الفاظ و عبارات  -1
  ».علی الید«و قاعده » الضرر«است. مانند: قاعده  شده هگرفت

اسـت؛   شـده   گرفتـه از مباحث گوناگون فقه  ها آنقواعدی که فقط محتوای  -2
و غیره که در اصـطالح فقهـا بـه    » اتالف«و قاعده » تقدیم اهم بر مهم«مانند: قاعده 

 .شود یمگفته » مصطاده«قواعد، قواعد  گونه نیا

صه فقـه و فقاهـت از اهمیـت بـاالیی برخـوردار اسـت؛       ی در عربند میتقساین 
، »الضـرر «، اگر الفاظ قاعده از متن آیه و یا روایت باشد، مانند قاعده که نیا ازجمله

توان به اطالق لفظی آن تمسک کرد و استدالل نمود؛ ولی اگـر  در موارد مشکوک می
وده باشد مثـل قاعـده   ب ها آناز  دشدهیصاز متن آیه و روایت نباشد و به تعبیر دیگر 

، در هیچ آیه و روایتی وارد نشده »من اتلف مال الغیر فهو ضامن«اتالف، که عبارت: 
 توان به خود این قواعد استناد کرد. است؛ به همین خاطر در موارد مشکوک نمی

  »الضرر«جایگاه و اهمیت قاعده 

به کثرت استفاده ، به اهمیت آن و همچنین »الضرر« قاعده بهاغلب فقها ضمن استناد 
 تأمل؛ ولی کالم بعضی از بزرگان، اند پرداختهاز این قاعده در بیشترین ابواب فقه 

  طلبد:بیشتری می
کند و پنج قاعده کلی مطرح می» القواعد و الفوائد«شهید اول در کتاب 

فرماید: ممکن است تمام احکام شرعی را به این پنج قاعده برگردانیم و منطبقشان  می
 -3. قاعدة املشقة موجبة للعسر -2. قاعده تبعی العمل للنیة -1از:  اند عبارت؛ که سازیم

  .قاعدة العادة -5. قاعدة نفی الغرر -4. قاعدة الیقین
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توان گفت: ، خیلی زیاد است، تا جایی که میالضررفرماید: فروع قاعده بعد می
. (شهید اول، هست »الضرر«قاعده دوم، یعنی قاعده عسرو حرج هم در داخل قاعده 

  )74، 1ق،  1400
و » اصالة العدم«و » اصالة الربائة«: شرط تمسک به دیفرما یممرحوم فاضل تونی 

ق، 1415باشد. (فاضل تونی، ، عدم تحقق ضرر می»اصالة عدم تقدم حادث«همچنین 
شوند، وگرنه در صورت اجرای با شرط عدم ضرر جاری می ها اصل). یعنی این 193

ی مهم، ضرری صورت بگیرد، جاری نخواهند بود. در اهمیت ها اصلاین  از هرکدام
که قاعده  ها آن نیتر مهم ازجملههمین بس که به اغلب قواعد فقهی » الضرر«قاعده 

  است، حاکمیت دارد.» تسلیط«
 صورت بهبر اساس روایات نفی ضرر در منابع اهل سنت هم » الضرر«قاعده 

اقوال «در  که یطور بهبیشتری برخوردار است؛  چشمگیری وجود دارد و از اهمیت
آمده: فقه بر اساس پنج حدیث استوار است: » و الحکم العلوم جامعالسلف من کتاب 

 -الدین النصیحۀ -بالنیات عمال االانما  -و الضرار الضرر -حالل بین و حرام بین«
المکتبۀ  افزار نرم( ».و ما نهیتکم عنه فا جتنبوه و ما امرتکم به فاتوا منه ما استطعتم

  )8، 3الشاملۀ، جامع العلوم و الحکم، 

  » الضرر« باقاعدهآیات مرتبط 
  استفاده نمود: توان یماز دو گروه آیات » الضرر«برای اثبات قاعده 

، هستو یا کلماتی که از ماده ضرر » ضرر«صریح کلمه  طور بهآیاتی که  -الف
  است. واردشده ها آندر 

 نشده استفاده ها آناز ماده ضرر در متن  هرچندهستند که  گروه دیگر آیاتی -ب
رساند. این دسته آیات، بسیارند است، ولی مفهوم و مراد آیه، نفی ضرر و اضرار را می
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است. همچون آیاتی که مربوط به احترام مال و جان  خارج مختصرو از مجال این 
د با یکدیگر و غیره ، رعایت عدالت در جامعه، نحوه تعامل صحیح افراها انسان
  .شود یم. در این مقاله تنها به دسته اول از آیات پرداخته هست

  آیه اول
ال یستوی القاعدون من املومنین غیر اولی الضرر و اجملاهدون فی سبیل اهللا بامواهلم و «

  ».انفسهم
 درنیستند با آن مجاهدانی که با مال و جان خود  دهید انیزکه  نینش خانهمؤمنان 

  .)95 نساء،(. باشند ینمیکسان  کنند یمخدا جهاد  راه
نزول: این آیه درباره کعب بن مالک، از طایفه بنی سلمه، و مرارۀ بـن ربیـع    شأن

از طایفه بنی عمربن عوف، و هالل بن امیۀ از طایفه واقف، کـه در جنـگ تبـوک از    
 بـن ام  حرکت با پیامبر اسالم (ص) تخلف کردند، نـازل گردیـد، و خداونـد، عبـداهللا    

بود، معذور داشت و آن عده را که سالم بودنـد مالمـت کـرد. ایـن      ناینابمکتوم را که 
  )3، 147ش، 1372ثمالی در تفسیر خود آورده است. (طبرسی،  ابوحمزهروایت را 

  :شود یماز این آیه شریفه دو مطلب استفاده 
یا شامل  هاست انسانمطلب اول: در بین فقها مطرح است که آیا نفی ضرر مربوط به 

تنها مربوط به جامعه بشـری اسـت کـه     الضررشود؟ به تعبیر دیگر قاعده احکام هم می
نباید به هم دیگر ضرر و زیان برسانند و اگر اتفاق افتاد، عامل باید جبران کند؟  ها انسان

  شود؟ قاعده شامل احکام ضرری، تشریع شده از جانب خدا هم می که نیایا 
ئل به عدم فرق شدند و فرمودند تفـاوتی بـین احکـام ضـرری     ، قااتفاق بهقریب 

 شـده  برداشـته نیست مانند وضو یا روزه برای مریضی که مضر است که از ناحیه خدا 
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است. همچنین در بین افراد هم نباید ضرر و اضرار به وجود آید.از این میان، معـدود  
، مربوط بـه  الضررعده افرادی معتقدند که ما حکم ضرری تشریعی ندارم. بنابراین قا

ق، 1410مکـارم،   -11/3/84تعامالت بشری است. (سبحانی، درس خارج اصول، 
66 ،1.(  

این نظریه، مخالف نظر اکثریت بزرگـان فقـه    نکهیباادر جواب باید گفت: عالوه 
است، باید توجه داشت که موضوع ضرر، موضوع فقاهتی نیست؛ بلکـه ضـرر، یـک    

 بنـا ن حکم شرع و غیره قائل به فرق نیست. پس موضوع عرفی است و عرف هم بی
هر جا ضرری بوده باشد، چه در احکام شرع یا بین افـراد، بـه اسـتناد     عقالعرف  به

ـ باین مدعا همین بس که در ذیل آیه شریفه از  دیتائمنتفی است. در  الضررقاعده   دبنی
د؛ ابن مکتوم نابینا، است که در مرحله اول نزول آیه، غیر اولی الضرر، نبو شده نقلثابت 
گریه و زاری پیش رسول خدا (ص) آمد و گفت: تکلیف بر کسی که قدرت بر  باحالت

؟ در این موقع دوباره حالت وحـی بـر پیـامبر    هستاین فریضه الهی (جهاد) ندارد، چه 
الیستوی القاعدون مـن المـومنین غیـر اولـی     «(ص) دست داد و بعد فرمود: بنویسید: 

). یعنی در نزول اول، حکمی صادر شد کـه  1، 352ق، 1419مقداد،  (فاضل». الضرر...
  نسبت به برخی ضرری بود، و در نزول دوم آن، ضرر منتفی گردید.

این قسمت از آیه شریفه، مربوط به ضرر مـادی و همچنـین    هرچند: مطلب دوم
و همچنـین  » غیـر اولـی الضـرر   «اضرار به هم دیگر نیست، ولی با توجه به اطـالق  

و  ضـررها که بیانگر کبـرای قضـیه (تمـامی    » ضرارو ال الضرر«ق لفظی قاعده اطال
به لحاظ حکم، الغاء خصوصیت نمود؛ بدین معنـا کـه ضـرر     توان یم) هستند، ها انیز

نسبت بـه   ها انسانی، و همچنین چه از جانب رمالیغمنتفی است؛ چه مالی باشد، چه 
  هم باشد یا حکم شارع نسبت به مکلفین.
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  : آیه دوم
و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فا مسکوهن مبعروف اوسر حوهن و ال متسکوهن ضـرارا  «

لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه و ال تتخذوا آیات اهللا هزوا واذکـروا نعمـة اهللا   
؛ و چون زنان را طالق دادید و به پایان عده خویش رسیدند، پس بـه خـوبی   علیکم

ی آزادشان کنید. ولی آنان را برای [آزار و] زیان رسـاندن  نگاهشان دارید، یا به خوب
بر خود ستم نموده  قطعاًنگاه مدارید تا [به حقوقشان] تعدی کنید. هر کس چنین کند، 

از  آنچـه . و نعمت خداوند را بر خود و ردیگ یماست، و آیات خداوند را به ریشخند 
ـ شـما انـدرز    کتاب و حکمت برای شما نازل کرده و به [وسیله] آن به ، بـه  دهـد  یم

(بقـره،  .» اسـت  زدانیچ همهو از خدا پروا داشته باشید، و بدانید که خدا بر  دیادآوری
231(  

. البتـه منظـور از   کنـد  یماضرار نهی  قصد بهآیه شریفه از رجوع به مطلقه رجعیه 
در آن صـورت، امکـان رجـوع و     چراکـه بلوغ در آیه شریفه، انقضای عـده نیسـت؛   

اجبار وجود ندارد؛ بلکه مراد، روزهای آخر عده است که به اتمـام عـده    نگهداری با
و ال «فرمـایش خداونـد    دربـاره : از امام صـادق (ع)  دیگو یماست. حلبی  تر کینزد

پرسیدم، که منظور چیست؟ فرمود : یعنی مرد، زن خود را » تمسکوهن ضرارا لتعتدوا
ـ تمام شـود، رجـوع    اش عده، وقتی خواست ماند یم، و منتظر دهد یمطالق   کنـد  یم
، خداوند از دهد یمو این کار را سه مرتبه انجام  دهد یم)، سپس طالق کند یم(آشتی 

  )1، 119، تا یباین کار نهی فرموده است. (عیاشی، 
ـ    اساس بر ـ ب ااین آیه شریفه و روایات وارده، فقهـا فرمودنـد: ی بـه نیکـی و    دای

ادامه دهد و یا باید طالقش بدهد. و در زن، به زندگی خود  وحقوق حقرعایت تمام 
غیر این صورت اگر رفتار همسر، موجب ضرر و یا عسر و حرج زوجه گردد، حاکم 
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کند و در صورت امتناع زوج، خودش طالق طالق بائن می هم آنشرع امر به طالق؛ 
ـ ااگر زوج با چنین رفتـاری قصـد    شک یب). 3، 83ق، 1387دهد. (حلی، می  و ذاءی

عسـر و  «و قاعـده  » الضـرر «همسر خود داشته باشد، بـر اسـاس قاعـده     بر اضرار
کننـد  و اگر ادامه داد، مجبور به طالق دادن می ندینما یم، وی را ملزم به ترک »حرج

  .دینما یمو در صورت استنکاف، حاکم شرع اقدام 
دوام  کـه  یدرصـورت «قانون مربوط به خانواده نیـز آمـده اسـت:     1130در ماده 
به حـاکم شـرع مراجعـه و تقاضـای      تواند یموجب عسر و حرج باشد و زوجیت، م

زوج  تواند یمطالق کند، چنان چه عسرو حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه 
اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شـرع   که یدرصورترا اجبار به طالق نماید و 

  )».14/8/1370به ش، اصالحی مصو1377. (منصور جهانگیر، شود یمطالق داده 

 آیه سوم
اسکنو هن من حیث سکنتم من وجدکم و ال تضاروهن لتضیقوا علیهن ...؛ [زنانی که «

استطاعت خویش، آنان را  قدر بهکه خود سکونت دارید  جا هماناید، باید]  طالق داده
» تنـگ کنیـد.   هـا  آنآسیب [و زیان] مرسانید تا عرصه را بـر   ها آنجای دهید و به 

  )6(طالق، 
  :ازجمله» است شده انیبدر این آیه شریفه چندین حکم 

ـ خودتان سکونت دارید و امکانـات شـما ایجـاب     جا هررا  ها آن -1 ، کنـد  یم
سکونت دهید. طبیعی است آنجا که مسکن بر عهده شوهر است، بقیه نفقـات نیـز بـر    

 عهده او خواهد بود که دنباله آیه هم شاهد این مدعا است.
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تنگ کنیـد و مجبـور بـه     ها آنن نرسانید تا عرصه را بر ضرر و زیا ها آنبه  -2
از  شماراو عداوت و نفرت،  ها یتوز نهیکو ترک نفقه شما شوند، یعنی مبادا  مکان نقل

را از حقوق مسلم خـود در مسـکن و نفقـه     ها آنراه حق و عدالت منحرف سازد، و 
 ا کرده، فرار کنند!.را ره زیچ همهدر فشار قرار گیرند که  چنان آنمحروم کنید، و 

 تا زمانی که وضع حمل کنند، پرداخت نمایید. را ها آناگر باردار باشند، مخارج  -3

جدایی، فرزند خود را شـیر دهنـد، اجـر و پـاداش      از بعداگر حاضر شدند  -4
 را بپردازید (اجرتی متناسب با مقدار و زمان شیر دادن برحسب و عرف عادت. ها آن

اختالفات دو همسر  المصالحه وجهزادان و کودکان شود نوبسیار می ازآنجاکه -5
دهـد کـه دربـاره سرنوشـت فرزنـدان بـا       بعد از جدایی واقع شوند، دستور قاطع می

شایسته تصمیم بگیرید. مبادا اختالفـات والـدین، باعـث     طور بهمشاوره با یکدیگر و 
 ازو یـا  جسمی و روحی، گرفتار خسران گردند.  ازنظرضرر بر منافع کودکان باشد و 

عاطفی و محبت و شفقت الزم محروم بمانند؛ پدر و مادر موظف هستند خـدا را   نظر
 را فدای اختالف و اغراض خویش نکنند. دفاع یبدر نظر بگیرند و منافع نوزاد 

به دیگری سـخت گرفتنـد، معطـل     هرکداماگر اختالفات به طول انجامید و  -7
رجه اول، حق مادر بود که بـه فرزنـدش   نکنید، و کودک را به دیگری بسپارید، در د

به توافق نرسـیدید، نبایـد منـافع کـودک را بـه دسـت فراموشـی         که اکنونشیر دهد، 
  )24، 246ش، 1374ای معین کنید. (مکارم، بسپارید، برای بچه دایه

شـود کـه   از این آیه شریفه و آیات همسو با همین موضوع، چنین اسـتنباط مـی  
ه باشد؛ اعم از مادی، معنوی، روحی و روانی، عـاطفی و  ضرر و ضرار از هر نوعی ک

یی مستند قوی و محکمی است بر قاعده مهم تنها بهحیثیتی، ممنوع است. و همین آیه 
 ؛ آنهم به صورت مطلق.»ضرارو ال الضرر«
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  آیه چهارم:
؛ من بعد وصیة یوصی هبا او دین غیر مضار وصیة من اهللا و اهللا علـیم حلـیم  «... 

 شـرط  بـه م وصیتی که بدان سفارش شده یا دینی که [باید استثناء شـود،  پس از انجا
از این طریق] زیانی [به ورثه] نرساند. این است سفارش خدا، و خداسـت کـه    که آن

  ).12(نساء،» دانای بردبار است.
غیر مضار، حال است از برای ضمیر یوصی، یعنی نباید بیش از ثلث که موجـب  

اسـت بـرای یـو صـیکم.      مؤکـد مود. و وصیت مصـدر  ضرر به ورثه است، وصیت ن
  ).83ق، 1416(سیوطی، 

این آیه شریفه از ضرر زدن در موقع وصیت منع کرده است؛ یعنی نباید وصـیتی  
گوید: منظور این است که نباید بـه میـراث    کنند که به حال ورثه مضر باشد. قتاده می

ت؛ نه بعد از مرگ ؛ یعنی ضرر زد، خداوند نه در حال حیات، به این ضرر راضی نیس
  وارثان نباید به یکدیگر ضرر وارد کنند.

نیست  اش ذمهاند: منظور این است که نباید وصیت کند به دینی که بر  برخی گفته
و مقصودش این باشد که به وارث ضرر بزند. بنابراین وصیتش مضر به میراث اسـت  

گیرد، یا به دینی اقـرار  تعلق میای آن، همه مال یا قسمتی از آن به بیگانه موجب بهو 
وارث را از میراث منع کنـد یـا در حالـت مرضـی      که نیاکند که حقیقتی ندارد، برای 

ـ چ تـا که مالش را بفروشند و قیمت آن را دریافت و مصرف کند  دهد یمدستور  ی زی
  نصیب وارث نشود.

 و اهللا». ضرر زدن در موقع وصیت، از گناهان کبیـره اسـت  «در حدیث است که 
میراث علیم، یعنی خداوند به مصالح بندگانش آگاه است و دستورش در مورد قسمت 
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کند و عجله نمی کاران تیمعصو وصیت و... حکیمانه است. حلیم یعنی نسبت به عقوبت 
  ).3، 29ش، 1374گذارد. (طبرسی، منت می ها آنمهلت و انتظار، بر  لهیوس به

 حـال  نیباا، هستموال و امالک خود انسان درزمان حیات خود، مالک ا هرچند
با توجه به احکام مفصل ارث، و همچنین این آیه شریفه که یکـی از مسـتندات مهـم    

  آید:نتایج زیر به دست می هست» الضرر«قاعده 
 ی نسبت به اموال در وصیت نباید موجب ضرر به وارثان باشد.ریگ میتصم -1

 .هست اثر یبممنوع و  الرثا سهمحق محروم کردن همه یا بعضی از وارثان، از  -2

 .استاجراء  رقابلیغغیر جایز و قانوناً  شرعاًاقرار به دینی که واقعی نیست  -3

وصیت به بیش از ثلث غیر نافذ است مگر اینکه وارث از حق خود گذشته،  -4
 رضایت دهند.

 است. اثر یب، شود یموصیت در حال مرضی که منجر به فوت  -5

ایـن آیـه    موجـب  بـه و زیان دیگری است،  تمامی این موارد چون منجر به ضرر
از مـوارد، اتفـاق    هرکدامو اگر  هستمستفاد از آن ممنوع » الضرر«شریفه و قاعده 
مستند به این آیـه و روایـات وارده،   » الضرر«تواند بر اساس قاعده افتاد، متضرر می

  نماید. فایاستمطالبه حق نموده، و آن را 

  آیه پنجم 
هیچ مادری نباید به  و ال مولود له بولده و علی الوارث مثل ذلک؛ ال تضار والدة بولدها«

فرزندش [ضرر ببیند] و  خاطر بهسبب فرزندش زیان ببیند، و هیچ پدری [نیز] نباید 
  ).233(بقره، » هست مانند همین [احکام] بر عهده وارث [نیز]

را بر این است که زوجین حـق ندارنـد سرنوشـت کـودک      دیتأکباز در این آیه 
مناقشات خود قرار داده و بر جسم و روح نوزاد ضربه وارد کنند. مرد  المصالحه وجه
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ی رخوارگیشـ حق حضانت و نگهداری مادر را با گرفتن کـودک در دوران   تواند ینم
. و مادر هم شود یمپایمال نماید که ضرر و زیانش هم به فرزند و هم به مادر متوجه 

ی مختلـف از شـیر دادن بـه کـودک     ها بهانهرده و به شانه خالی ک فهیوظنباید از این 
زند و یا پدر را از دیدار فرزندش محروم سازد. در ذیل این آیه شریفه روایتی  سرباز

 تواننـد  ینماز زن و شوهر  کدام چیهاست بدین مضمون که،  شده نقلاز امام صادق (ع)
ند. و از ایـن طریـق   ممانعت نمای گریکدبچه را وسیله قرار داده و از آمیزش جنسی ی
  ).6، ح41، 6ش، 1365موجب ایذاء و اذیت هم دیگر شوند. (کلینی، 

ضرر  حرمت برمرحوم قمی در کتاب ثالث رسائل، بعد از استدالل به آیه شریفه 
، و در کنـد  یمفرماید: این آیه شریفه داللت بر حرمت اضرار والده و والد و ضرار می

تعدی کرده و مـدعای عـامی (مطلـق ضـرر و      است و ما نباید واردشدهمورد خاص 
  ).74، تا یبضرار) از آن استفاده کنیم. (قمی، طباطبایی، 

در جواب باید گفت: وقتی به نص قرآن، ضرر و ضـرار ممنـوع و حـرام باشـد،     
داشته باشد؟!. بلی این آیه شریفه بیانگر آن است  تواند یممورد ضرر چه خصوصیتی 

و تعدی و ایجاد ضرر این است کـه والـدین بخواهنـد    که یکی از مصادیق بارز ظلم 
فرزند خود را دستاویز اغراض خود نموده و به هم دیگر و یا به بچه ضرر برسـانند،  
وگرنه مورد، هیچ خصوصیتی ندارد، هر کس دیگری را متضرر سازد، حرام اسـت و  

اشت تکلیفی، حکم وضعی هم خواهد د حرمت براگر جنبه حاکی داشته باشد، عالوه 
  حق نماید. فایاستاقامه دعوا نموده،  تواند یمو طرف 

مجهول خواند و هم معلوم؛ چون در ظاهر بعد از ادغـام   شود یمراهم » التضار«
، التضار (به فتح را اول) مجهول، اما ال تضار (بکسـر راء اول)  هستبه یک صورت 

ت و گاهی پـدر و  معلوم خواهد بود. اگر مجهول بخوانیم، یعنی متضرر گاهی مادر اس
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خواهد بود که مـادر   طور نیابچه هم اسباب ضرر و اذیت خواهد بود؛ لذا معنای آیه 
پدر، بچـه را از مـادر گرفتـه بـه دایـه       مثالًنباید متضرر شود، یعنی  اش بچهبه سبب 

بسپارد و یا نفقه ندهد، این کارها ضرر زدن به مادر است. گاهی متضرر پدر است (و 
ده) به این صورت که مادر از شیر دادن بچه امتناع ورزد تا موجب آزار ال مولوده، بول

  ).2، 231ق، 1419و اذیت و تضرر پدر گردد. (فاضل مقداد، 
، سببیت خواهـد بـود؛ یعنـی والـده     »بولدها«در » با«در صورت مجهول بودن، 

ـ   ده متضرر نشوند به سبب فرزندشان. اما اگر به صیغه معلوم بخوانیم، گاهی ضـرر زنن
زائده خواهـد بـود و   » بولدها«در » با«مادر و گاهی پدر است، پس در این صورت 

  شیر ندهد. مثالًضرر بزند،  اش بچهبه  تواند ینمکه مادر  شود یممعنی آیه این چنین 

  آیه ششم 
  ).282(بقره، ». و هیچ نویسنده و گواهی نباید زیان ببیند و ال یضار کاتب و ال شهید؛«... 

به دو » الیضار«ه شریفه که در مورد کتابت و شهادت بر دین است نیز در این آی
است، اگر معلوم خوانده شود، یعنی خداوند نهـی   شده قرائتصورت معلوم و مجهول 

فرموده از اضرار کاتب (عرضه نویسی)، به این صـورت کـه مـثالً، نوشـته را نـاقص      
د، و همچنـین شـاهد نبایـد    ، خالفش را مکتوب سـاز شده گفتهبنویسد، یا آنچه به او 

 حـق  بـه ضرر زننده باشد، بدون اینکه در جریان باشد، شهادت دهد، یـا از شـهادت   
را مجهول بخوانیم، معنایش چنین خواهد بود : مـدعی  » یضار«امتناع ورزد.؛ اما اگر 

که در حال معـذور بـودن    نباید به کاتب و شاهد فشار آورد و ضرر برساند، مانند این
  ).1، 31تا،  ر به نوشتن و یا اقامه شهادت بنماید. (خمینی، بیآنان، اصرا



  31  ... های عالمه طباطبایی ومقایسه زبان عرف عام و عرف خاص قرآن با محوریت دیدگاه
 

 

، و تنها در این استدر روایتی آمده است که سوره بقره دارای پانصد حکم الهی 
کاتب و شاهد نباید  نکهیا ازآیه، پانزده حکم وجود دارد که چهاردهمی عبارت است 

  ).1، 308ق، 1415متضرر شوند. (کتاب التفسیر، 
  فرماید: در رابطه با عدم تضرر شاهد و کاتب چند احتمال است: برسی میمرحوم ط

شـده، انجـام دهنـد و از تحریـف و      خواسـته  ها آننویسنده و گواه، آنچه از  -1
 کردن مطالب خودداری کنند. ادیوز کم

نباید نویسنده و گواه را در فشار گذاشت تـا در کارشـان شـتاب و تعجیـل      -2
 برایشان مضر باشد.این کار  که ینحو بهنمایند؛ 

اگر شاهد و گواه معذورند و یا فرصت ندارند، نباید بـه نوشـتن و یـا اقامـه      -3
 ).1، 155ش، 1337. (طبرسی، فراخواندشهادت 

از این نوع ضرر و اضرارها فسـق   هرکدامفرماید:  خداوند متعال در ادامه آیه می
  ی خداست.نافرمانو 

  آیه هفتم 
و رسوله من قبل و  کفرا و تفریقا بین املومنین.والذین اختذوا مسجدا ضرارا و «

یی ها آنو ؛ لیحلفن ان اردنا اال احلسنی و اهللا یشهداهنم لکذبون، وارصادا ملن حارب اهللا
که مسجدی اختیار کردند که مایه زیان و کفر و پراکندگی میان مؤمنان است، و [نیز] 

به جنگ برخاسته بود، و کمین گاهی است برای کسی که قبالً باخدا و پیامبر او 
دهد که کنند که جز نیکی قصدی نداشتیم. ولی خدا گواهی میسخت سوگند یاد می

  ).107(توبه،  »گو هستند آنان قطعاً دروغ



 تفسیر پژوهیدو فصلنامه    32

 

ای از منافقین از سـاختن مسـجد ضـرار    خداوند در این آیه، غرضی را که طایفه
زدن به دیگران، ترویج  داشتند، بیان داشته و فرموده که مقصودشان از این عمل، ضرر

خواهند پایگاهی داشته باشند، تـا در آنجـا علیـه    کفر و تفرقه بین مؤمنین است و می
طـور مسـلم    خدا و رسولش کمین گرفته از هر راهی که ممکن شود، دشمنی کنند. به

اغراض مذکور مربوط به اشخاص معینی بوده، و آیه راجع به یـک داسـتان و واقعـه    
ست؛ یعنی جماعتی از بنی غنم بن عوف، که بر قبیله بنی عمرو بن ا شده نازلخارجی 

هم در مقابل، مسـجد   ها نیااند، و مسجد قبا را ساخته ها آنعوف حسادت کردند که 
ـ برعلخواستند پایگاهی باشـد  ضرار را بر پا کردند و می پیـامبر (ص) و اسـالم و    هی

دشـمن بـود .(طباطبـایی     ی ابی عامر راهب که باخدا و رسولشسرکردگمسلمین به 
آن مسـجد را   تنهـا  نـه خداونـد،   دستور به) سرانجام پیامبر (ص) 9، 390تا،  قمی، بی

  افتتاح نفرمود، بلکه منهدم ساخت.

  یریگ جهینت

قواعـدی اسـت کـه فقـه اسـالمی       نیتر یکاربردو  نیتر مهمیکی از » الضرر«قاعده 
اکثر فقهای بزرگـوار   هرچند؛ هندد یمحقوقی مورد استناد قرار  نیقوانمطرح کرده، و 

برای استدالل این قاعده بیشتر از روایاتی همچون، قضیه سمرۀ بن جنـدب، حـدیث   
ی عقالئیِ قطعشفعه، روایت منع فضل الماء، و حدیث بعیر و غیره و همچنین از سیره 

به آیاتی که  توجه بارا مستحکم نمودند، ولی » الضرر«استفاده کردند و مبانی قاعده 
عدم ضرر و اضرار بـه   ها آنطرح گردید و بسیاری از آیات الهی که مفهوم و معنای م

توان ادعا نمود که بر اساس ادله قرآنی در هر موردی و در هرکجا ، میاستهمدیگر 
ی هم صورت بگیـرد،  رمادیغتفویت منافع یا ضررهای  صورت بهو به هر عنوان و او 
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جهت اهمیت و احترامی که شـارع مقـدس    عامل یا مسبب آن، ضامن خواهد بود، به
  قائل است. ها انساننازله خود بر اموال، انفس، آبرو و حیثیت  اتیدرآ
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