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بررسی تطبیقی روایی فقهی حدیث « الضرر» در اثبات خیار غبن

*

****

محمدتقی قبولی درافشان **و مصطفی شریفی*** و محمدرضا علمی سوال
چکیده

باتوجه به این که مهمترین دلیل قاعدۀ «الضرر» روایت مربوط به سمرة بن جندب که از پیـامرر
گرامی اسالم نقل شده ،تحلیل مفاد روایت از اهمیت خاصی برخوردار است .خیـار بـرن ی ـی از
انواع خیارات است که به موجب آن ،هرگاه ارزش اقتصادی عوضین معامله بهطور فاحشی متفـاوت
باشد ،متضرر از معامله ،حق بههـم زدن آن را خواهـد داشـت .از جملـه مهمتـرین ادلـه اارـاتی در
مشروعیت خیار برن ،تمسک به قاعدۀ «الضرر» است .صحت استناد به «الضرر» در این مسـلله،
مرنی بر شمولیت «الضرر» بر امور عدمی است که معرکۀ اختالف آرای فقیهان امامی شـده اسـت.
ضرورت بحث از آنروست که د ر فرض اارات جریان قاعده در امور عدمی ،میتوان از این ظرفیت
برای پاسخگویی به مسائل و چالشهای گوناگون فقهی بهره جست .لذا جستار حاضر در پژوهشی
توصیفی ـ تحلیلی بـه بازخوانی ادله و مستندات فقهی پرداخته و ضـمن بررسـی ام ـان اسـتناد بـه
«الضرر» در جهت مشروعیت خیار برن ،تحلیل و نقد آرای گوناگون موجود در زمینۀ اارـاتگـری
قاعده مزبور مورد مطالعه قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :روایت ،فقه ،خیاربرن ،قاعدۀ «الضرر» ،امور عدمی ،اارات ح

م.
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مقدمه
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«

مطابق امری پذیرفتهشده در فقه امامیه ،اصل در معامالت بر لزوم بوده و طـرفین عقـد بایـد بـه
تعهدات متقابل ی ـدیگر پایرنـد باشـند؛ بـا ایـن وجـود در پـارهای از مـوارد ،لـزوم عقـد بـهجهت
عارضشدن عواملی ،متزلزل گردیده و باعث بهوجودآمدن خیـار فسـخ میشـود .ی ـی از خیـارات
مذکور در میراث م توب فقهی خیار برن است .از آنجـا کـه اصـل بـر ت یرناپـذیری عقـود اسـت،
فقیهان امامی در اارات مشروعیت چنین خیاری ،به مستندات گوناگونی تمسک جستهاند؛ از جمله
این ه ایشان از مدلول قاعدۀ «الضرر» برای توجیه خیار مزبور نام بردهاند .ن تهای که در این مسـلله
حائز اهمیت بوده و معرکه اختالف آرای فقیهان گشته ،کیفیت استدالل به «الضرر» در اارات خیـار
ً
برن است؛ زیرا صرفا در فرضی میتوان از قاعدۀ مزبور بهمثابه مرنای خیـار بـرن بهـره جسـت کـه
«الضرر» ظرفیت و پتانسیل اارات ح م را داشته باشد؛ ل ن بسیاری از فقیهان تأکید نمودهانـد کـه
ً
ادله حجیت الضرر منحصرا اح ام وجودی را پوشش میدهد .بنابراین ،آنچه که بایـد مـورد مداقـه
قرار گرفته و مستندات فقهی موجود در این زمینه بازخوانی شوند این است که هرگاه از جهـت عـدم
وجود ح می ،ضرری به م لفان وارد آید ،آیا میتوان با تمسک به قاعدۀ «الضرر» ،ح م مورد نظر
را اارات نمود یا خیر؟ پرواضح است ضرورت بحث از آنروست که با اارات جریان قاعده در امـور
عدمی میتوان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل و چالشهای گوناگون فقهی بهره جست.
بنابراین جستار حاضر با هدف یافتن پاسخی مناسب به پرسش مزبور ،درصدد برآمده است به
تترع مرسوط در آرای فقیهان پرداخته و با نگاهی تحلیلی-انتقادی مستندات ارائهشده توسط ایشان را
در محک نقد فقهی قرار دهد.
مقالۀ پیش رو از دو بخش اصلی «مفهومشناسی «خیار برن» و مستندات آن» و «الضرر و
اارات ح م» تش یل شده است که در ذیل ارائه میگردد.
الف) مفهومشناسی «خیار غبن» و مستندات آن

«خیار»« ،برن» از واژههای مهم این تحقیق است که الزم است ابعاد مختلف مفهومی آنها
بررسی شود .در این بخش ابتدا به مفهومشناسی دو واژۀ مزبور پرداخته و بعد مستندات و مدارک
« 062خیار برن» ارائه میگردد و از رهیافت همین باب به توضیح «قاعدۀ الضرر» پرداخته میشود.
 .1خیار

اهل ل ت معتقدند که واژۀ «خیار» اسم مصدر از باب اختیار است؛ بـهماننـد بسـل کـه اسـم
مصدر ابتسال است (ابنمنظـور ،لسـان العـرب200/0 :1010 ،؛ جـوهری ،تـا الل ـ :1908 ،

 .2غبن

ل ویان تصریح نموده اند که برن (بـا تحریـک بـاد) در مـورد رهی ،هـوش و ذکـاوت اسـتعمال
میشود؛ یعنی هنگامی که این واژه به افراد اطالق میشود ،بدینمعناسـت کـه آن شـخر در رهی،
هوش و ذکاوت ضعیف است؛ اما برن (به س ون باد) در بیع استعمال میگردد و بـهمعنای خدعـه،
م ر ،فریب ،نیرنگ و خالف واقع نشاندادن است (ابـنمنظـور ،لسـان العـرب291/78 :7272 ،؛
مصطفوی ،التحقیق فی کلمات القـرآن .)111/0 :1062 ،فقیهـان معتقدنـد اگـر شخصـی کـاالی
خویش را به بیش از قیمت واقعی آن به دیگری تملیک نماید و یا متاع دیگری را به مرل ـی کمتـر از
میزان قیمت واقعی آن خریداری کند« ،بابن» و طرف مقابـل او «م رـون» محسـوب میشـود و در
این صورت فرد م رون اختیار فسخ معامله را پیدا میکنـد (شـهید اـانی ،مسـال اففهـام:1019 ،
000/9؛ بحرانی ،الحدائق الناضرة06/11 :1065 ،؛ محقق حلی ،شرائع اإلسالم.)10/2 :1068 ،
الرته الزم به ذکر است که برای ایجاد خیار برن وجود دو شرط ضروری است:
ً
شرط اول :زیاده و نقصان عرفا قرل تسامح نروده و تفاوت فاحش باشد (نجفی ،جواهر ال ـالم،
09/29 :1060؛ عالمــه حلــی00/2 :1019 ،؛ شــهید اــانی ،مســال اففهــام000/9 :1019 ،؛
بحرانی ،الحدائق الناضرة01/11 :1065 ،؛ ابنبرا .)901/1 :1060 ،
شرط دوم :شخر م رون هنگام انجام معامله به قیمت واقعی جاهل باشـد؛ پـ چنانچـه بـا
علم به این که ارزش مورد معامله به این مقدار نیست ،اقدام به خرید کند م رون نیست و خیار برن
هم نخواهد داشت (شهید اانی ،مسال اففهام269/9 :1019 ،؛ خویی ،بـیتـا.)216-211/0 :
الرته باید به این ن ته مهم توجه نمود که از میان دو شرط مذکور فقط خصوصـیت جهـل بـه قیمـت
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 .)051-052/2در این صورت اختیار بهمعنی انتخاب و قدرت و سلطنتداشتن اسـت؛ و از بـاب
نمونه به کسی فاعل مختار گفته میشود که اگر قصد بر انجام کاری نماید قدرت انجام آن را داشـته
باشد و در صورت اراده بر ترک عمل ،بتواند از انجام آن استن اف نماید (طریحی ،مجمع الرحرین،
215/9 :1010؛ فیومی ،المصراح المنیر ،بیتا.)185/0 :
معنای اصطالحی خیار در لسان فقها نیز مناسرتی تام بـا مـدلول ل ـوی ایـن واژه دارد .فقیهـان
امامی خیار را به «ملك فسخ العقد و إزالته » که بهمعنای مال یت و قدرت بر فسخ عقد اسـت معنـا
ً
کردهاند (فخرالمحققین ،إیضاح الفوائد)234/7 :7831 ،؛ الرته طرعـا گسـترۀ اصـطالحی ایـن واژه
نسرت به معنای ل وی آن محدودتر است؛ زیرا خیار در اصطالح فقیهان ،از معنای عام خود خـار
و در یک فرد خاص از افرادش تعـین پیـدا کـرده اسـت و آن ،همـان گونـه کـه گفتـه شـد بـهمعنـی
اصطالحی «قدرت و مال یت بر فسخ عقد» است.

062

واقعی داخل در مفهوم برن است؛ بهعرارت دیگر ،خصوصیت اول تنها در اروت ح م شرعی خیار
برن ،دخیل بوده و حتی اگر تفاوت قیمت بهصورت ناچیز باشد باز هم مفهوم برن اابت اسـت امـا
در این صورت ح م به اروت خیار برن نمیشود.
 .3مدارک و مستندات خیار غبن
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«

فقیهان امامی در خالل آاار فقهی خویش برای اارات مشروعیت و وجاهت خیار بـرن بـه ادلـۀ
گوناگونی استناد جستهاند که در ذیل به بیان آنها پرداخته میشود.
یک .آیۀ موسوم به تجارت

َ َ ذ َ َ ُ َ َْ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ
وواَُ َنونُ
پارهای از فقیهان در اارات خیار برن به آیۀ شریفۀ یا أیها اَّلِین آمنوا َلتأكلوا أم
ْ
ِّ ُ
ذ َ َ ُ َ َ ًَ َ ََ
نُ ْ ( نساد )21 :استناد نمودهاند؛ بـه ایـن بیـان کـه فـرد
اض م
َِاْلَا ِط ِل إَِل أن تُون ِِتارة عن تر ٍ

م رون به دلیل وجود عنوانی که در معامله است ،اقدام به انجام معامله مینماید که این قیـد در بیـع
مرتنی بر برن وجود ندارد؛ زیرا اگر م رون به برن آگاه شود راضی به معامله نمیشود و ایـن عنـوان
مفقود به منزله صفت مفقوده در کاالست که موجب تحقق خیار برن است (عالمـه حلـی ،وسـائل
الشیعه08/11 :1010 ،؛ اردبیلی ،مجمـع الفائـده069/8 :1069 ،؛ طراطرـایی ،ریـاض المسـائل،
 .)960/8 :1018اش الی که به چنین استظهاری وارد است این ه با پذیرش چنین اسـتداللی ،بیـع
برنی از اساس باطل بوده و خیار اابت نمیشود؛ لذا برخی دیگر از فقیهان قائل به عدم داللـت آیـه
بر اارات خیار برن شـدهاند (مـدنی کاشـانی09 :1061 ،؛ نـائینی ،منیـ الطالـب50/2 :1909،؛
طراطرایی یزدی ،حاشی الم اسب95/2 :1021 ،؛ خمینی ،کتاب الریع.)061/0 :1021 ،
دو .اخبار باب

روایاتی در فرض مسلله وارد شده که مستند برخی از فقیهان در اارـات خیـار بـرن قـرار گرفتـه
است .از باب نمونه ،مرحوم کلینی به سند خویش از امام جعفر صادق نقل میکند که حضـرت
َ

ْ

فرمودند« :غ ْب ُن ال ُم ْس َت ْر ِس ِل ُس ْحت» (کلینی ،ال افی159/5 :1060 ،؛ حرعـاملی ،وسـائل الشـیعه،

 .)899/71 :7218فریبدادن و م روننمودن کسی که اعتماد به شخر میکنـد ،حـرام اسـت .در
َ

ْ

روایتی مشابه آمده است« :غ ْب ُن ال ُم ْؤ ِم ِن َح َهرا » (کلینی ،ال ـافی159/5 :1060 ،؛ صـدوق ،مـن ال

 060یحضره الفقیه .)209/9 :1019 ،فریب و نیرنگ شخر مؤمن حرام است.
برخی از فقیهان داللت این قریل روایات بر اارات خیار بـرن را ان ـار نمـودهانـد؛ زیـرا از نظـر
ایشان این گونه روایات ناظر بر حرمت خیانت به افراد در مقام مشـورت هسـتند (انصـاری ،کتـاب
الم اسب.)200/5 :1986 ،

سه .بنای عقال و شرط ضمنی

در تقریر این دلیل گفته شده است که معامالت معاوضی مرتنی بر م ابنه است؛ به این معنا که هـر
کدام از طرفین معامله سعی میکند که از قرارداد انجام گرفته سود نماید و بنای عقال در این معـامالت
حداقل بر این است که مالیت کاالی مورد معامله حفظ گردیده و آنچه را کـه از لحـاا ارزش برابـر بـا
کاالی ایشان است ،معاوضه نمایند .این شرط ضمنی ارت ازی در جمیع معامالت وجود دارد و نیازی
به ذکر آن در عقد وجود نـدارد (روحـانی ،فقـه الصـادق181/10 :1012 ،؛ اصـفهانی ،حاشـی کتـاب
الم اسب201/0 :1018 ،؛ سرحانی ،المختار فی هح ام الخیار.)261 :1010 ،
برخی از فقیهان جهت اارات خیار برن با تمسک به شرط ضمنی ارت ازی این چنـین اسـتدالل
نمودهاند :الف) بنای متعاقدین در معامالت بر تساوی عوضین در مالیت است و از آنجا که این بنـا
به حسب عرف نوعی است ،گویی عقد با اشتراط بر تساوی در مالیت جاری شده است؛ به فرضـی
که اگر م رون علم به عدم تساوی پیدا میکرد ،راضی به معامله نمیشد .ب) تخلف از بنـای عقـال
سرب عدم رضایت به معامله است و از آنجا که در باب معامله فضولی و فرد م ره اجازه الحق عین
اجازه سابق است؛ لذا تخلف از این بنای عرفی باعث بطالن بیع نشده و زیاندیده از معامله ،میـان
فسخ و امضای معامله مختار است (بجنـوردی ،فقـه مـدنی290/2 :1988 ،؛ اصـفهانی ،حاشـی
کتاب الم اسب201/0 :1018 ،؛ نجفی ،جواهر ال الم02/29 :1060 ،؛ نائینی ،منیـ الطالـب،
50/2 :1909؛ نجفــی خوانســاری ،رســال فــی قاعــدة الضــرر210 :1909 ،؛ ح ــیم ،منهــا
الصالحین00/2 :1016 ،؛ مصطفوی ،فقه المعامالت.)08 :1029 ،
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ً
روایات دیگری نیز در قضیه ،مورد استناد قرار گرفتهاند که عمدتا از منابع عامه گزارش شدهانـد.
مطابق مدلول این روایات افرادی وجود داشتهاند که هنگام ورود کاروانهای تجاری ،به بیرون شـهر
و به استقرال آنها می رفتند و چون تجار از قیمت شهر اطالع نداشتند ،گاهی فریب خورده و کاالی
خود را با قیمتی ارزانتر به ایشان میفروختند که بر مرنای این روایات از این عمـل نهـی شـده و در
مورد تلقی رکران اارات خیار برن شده است (بخاری ،الجـامع المسـند الصـحیح02/9 :1022 ،؛
مسلم ،المسند الصحیح ،بیتا1155/9 :؛ احسایی ،عوالی الللالی218/1 :1065 ،؛ محدث نوری،
مستدرك الوسائل.)281/19 :1068 ،
این اخرار از این جهت مورد مناقشه قرار گرفتهاند که عامی بوده و در کتب معروف امامیـه نقـل
نگردیدهاند؛ پ  ،حتی نمیتوان گفت که عمل اصحاب جابر ضعف سند است؛ زیرا معلوم نیست
که سخن اصحاب در اارات خیار برن به استناد ایـن روایـات بـوده باشـد (خمینـی ،کتـاب الریـع،
.)010-015/0 :1021
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از آنجا که محور اصلی بحث حول این قاعده سـامان یافتـه اسـت بـهنحـو مرسـوطتـری بـدان
پرداخته میشود .بهعنوان مقدمه باید گفت ی ی از پرکاربردترین قواعد فقهی مـورد اسـتناد فقهـا در
ابواب مختلف فقهی قاعدۀ «الضرر» است .در اارات این قاعده به مدارک مختلفی اسـتناد گردیـده
است که شاید مهمترین آنها خرر «سمرة بن جندب» باشد .ملخر روایت از این قرار است که در
زمان رسول اکرم شخصی به نام سمره ،صاحب درخت نخلی در حیاط خانه مردی انصاری بود
که گاهوبیگاه ،بدون اذنگرفتن و باخررکردن صاحبخانه ،وارد خانه مرد انصاری شـده و بـرای اهـل
خانه ایجاد زحمت مینمود و به اعتراض مرد انصـاری مرنـی بـر اجـازهگـرفتن هنگـام ورود توجـه
نمیکرد .با استن اف سمره ،مرد انصاری نزد رسول خدا آمده و قضیه را برای ایشان نقل میکند،
پیامرر کسی را نزد سمره فرستاده و آنچه را که مرد انصاری خرر داده بود برای وی بازگو میکنـد و
از او میخواهد که هنگام ورود از صاحبخانه کسب اجازه نماید؛ ل ن سمره از پـذیرش ایـن امـر
سر باز میزند .در مرحله بعد پیامرر سمره را به فروش درخت فرا میخوانـد؛ امـا وی از فـروش
درخت امتناع میکند .سپ حضرت در قرال فـروش درخـت وعـده نخلـی در بهشـت بـه وی
میدهد؛ اما این پیشنهاد نیز با امتناع سمره مواجه میشود .پـ از بالامربـودن مـذاکره بـا سـمره،
ّ
ّ
مضهرر و رهرر و رهرار له مهؤمن»؛
پیامرر در انتها خطاب به وی میفرمایند« :انك رجل
سپ حضرت به مرد انصاری دستور می دهند که برو و آن نخل را از آنجـا در بیـاور و در پـیش
پای وی بینداز (کلینی ،ال افی210/2 :1060 ،؛ طوسی ،الخالف.)100/9 :1060 ،
سؤالی که در اینجا مطرح میگردد این است که آیا میتوان به استناد قاعدۀ « ررر» مشروعیت
خیار برن را اارات نمود؟ در پاسخ به این سؤال گروه کثیری از فقهای امامیه برای اارات خیـار بـرن
به حدیث الضرر استناد جستهاند (طوسی ،الخالف ،20/9 :1060 ،عالمه حلی ،تـذکرة الفقهـاد،
225 :1010؛ شهید اانی ،الروض الرهیه500/0 :1012 ،؛ حسینی عاملی ،مفتاح ال رامـ :1011 ،
 ،056/0بـــحرانی ،الحــدائق الناضــرة11/10 :1065 ،؛ نراقــی ،مســتند الشــیع 19/0 :1015 ،؛
طـراطرایی ،ریـاض المسـائل125/1 :1018 ،؛ رشـتی000 :1060 ،؛ آل کاشـف ال طـاد ،تحریـر
المجل 11/1 :1951 ،؛ اصـفهانی ،حاشی کتاب الم اسب.)001 :1918 ،
062
از باب نمونه شیخ انصاری فقیه برجسته متأخر امامی ،قویترین دلیل خیار برن را حدیث نروی
الضرر دانسته و دلیل آن را چنین تشریح مینماید:
لزوم بیع برنی و عدم تسلط م رون بـر فـسخ آن ،ضرر بر اوست که مورد نفی واقع شده است و
بنا به مفاد روایت ،شارع حـ می را کـه در آن ضـرر باشد صادر ن رده و اضـرار مسـلمان را اجـازه
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نداده و تصرفاتی را که در آن ضرر باشد امـضا نـنموده اسـت؛ لذا هر عقدی که لزوم آن سرب ضرر
شود؛ آن عقد برای زیاندیده متزلزل میگردد؛ خـواه آن ضــرر بــه ســرب بـرن یـا سـرب دیگـری
باشد( ...انصاری ،کتاب الم اسب.)101/5 :1986 ،
از منظر فقهای شیعه ،کیفیت استدالل به حدیث «الضرر» در اارات خیار برن به شرح زیر است.
برای معاملهای که بهصورت برنی واقع شده است ،سه صورت میتوان تصور کرد؛
فرض اول :بطالن معاملهای کـه در آن بـرن باشـد چـون در ایـن معاملـه ضـرر وجـود دارد و بـه
مقتضای قاعدۀ «الضرر» هر چیزی که در آن ضرر وجود داشته باشد در اندیشه اسالم مـورد ن ـوهش
و نفی واقع شده است و از همین رو این معامله نیز مورد نفی واقع شده است .باید گفت ایـن احتمـال
ً
صحیح نیست؛ چرا که در این معامله همان گونه که قرال بیان شد ،به اصل معامله رضایت وجـود دارد
ً
و آنچه که در آن وجود ندارد ،صرفا فقدان وصف تساوی عوضین است که این عدم تسـاوی خللـی بـه
صحت معامله ایجاد نمیکند و بر همین اساس ،نظریه اول صحیح نخواهد بود.
فرض دوم :این معامله صحیح و الزم االتراع میـان دو طـرف عقـد اسـت .مطـابق اصـل لـزوم
ً
هیچکدام از طرفین حتی شخصی که م رون شده است ،حق فسخ معامله را ندارد .این نظریه قطعـا
باطل است .برای استدالل بر بطالن این معامله یک استدالل توسط فقها ذکر شده است.
مقدمه اول :لزوم معامله برنی و جریاندادن اصالتاللزوم در آن و عدم تسلط م رـون بـر فسـخ
چنین معاملهای مصداق قطعی ضرر محسوب میشود.
مقدمه دوم :طرق قاعدۀ «الضرر» که مدارک و مستندات آن بیان شد ،ح م ضرری در اندیشـه اسـالم
مورد نفی قرار گرفته شده است .به دیگر سخن ،شارع مقدس در اندیشـه اسـالمی ح مـی وضـع ن ـرده
است که متضمن ضرر برای کسی باشد و از همین رو هیچ مسلمانی حق ندارد دست به اعمالی بزند کـه
متضمن ایجاد ضرر برای فرد دیگری باشد و از همین رو در فرضی کـه معاملـهای بهصـورت برنـی واقـع
شده باشد ،مجرای اصالت اللزوم نخواهـد بـود و م رـون در آن حـق فسـخ خواهـد داشـت( .محمـدی
خراسانی ،کفای االصول ،8 ،1916 ،ص  )218چرا که ش ی نیست که لزوم بیع برنـی مسـتلزم ضـرر
بوده و ضرر از اح ام اسالمی نمیباشد (نراقی ،مستند الشیع  ،10 ،1015 ،ص .)916
فرض سوم :این معامله بهصورت صحیح واقع شده است ولی م رون در آن خیار فسـخ دارد .بـا
توجه به بطالن دو فرض سابق ،همین فرض در آن متعین میشود .باید توجه داشـت ایـن اسـتدالل
نهتنها تزلزل و خیاریبودن را در عقد بیع برنی اارات میکند بل ه در هـر معاملـهای کـه لـزوم آن و
جریان اصالتاللزوم در آن مستلزم ضرر برای ی ی از طرفین شود ،تزلزل را اارات میکند؛ خـواه در
معامله برن باشد یا نراشد؛ خواه معامله بیع باشد خـواه انـواع دیگـری از عقـد( .انصـاری ،کتـاب
الم اسب)101/5 ،1986 ،
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الرته باید گفت این استدالل از اش ال مصون نمانده اسـت .در ایـن خصـوص شـیخ انصـاری
بهعنوان ی ی از معروفترین اندیشمندان این حوزه میگوید :این دلیل با تمام قدرتی که دارد ،قابـل
مناقشه است؛ زیرا قرول داریم که بنا بر قاعدۀ «الضرر» باید لـزوم بیـع منتفـی شـده و ایـن معاملـه
مجرای اصل اصالتاللزوم نراشد؛ اما اارات خیاریبودن بیع از الزامات آن نیست .به دیگر سـخن،
ً
ً
الزمه جریان قاعدۀ «الضرر» در بیع برری این نیست که الزاما و منحصرا خیار برن اصـطالحی در
آن جریان داشته باشد و مطابق آن ،م رون یا تمام بیع را با امنالمسمی امضـا کنـد یـا تمـام عقـد را
فسخ کرده و همان امنالمسمی را پ بگیرد .بل ه راههای دیگری برای جرران ضرر م رـون وجـود
دارد که هر کدام از آنها نیز برای جرران ضرر م رون متصور است و بنا بر قاعدۀ «اذا جاد االحتمال،
ً
بطل االستدالل» ،نمیتوان قطعا به اروت خیار برن اصطالحی ح م داد.
دو احتمال دیگری که برای جرران ضرر م رون وجود دارد عرارتاند از:
احتمال اول :به ح م قاعدۀ «الضرر» فرد م رون مخیر باشد میان امضای کل معامله بـه همـان
امنالمسمی و رد عقد در همان مقداری که زائد از امنالمسمی اسـت؛ بنـابراین راه دیگـری بـرای
جرران ضرر بهوجود میآید که عرارت است از استرداد مقدار زائد .با این روش برض یعنـی جرـران
ضرر م رون حاصل میشود.
ً
نهایتا شخر بابن برای حفظ حقوق خود می تواند خیار « ترعض صفقه» داشته باشد؛ چرا
که گاه مم ن است برض معامله به کل مریع تعلق گرفته باشد و با ترعیض آن ،حقـی از بـابن
زائل شود.
احتمال دوم :م رون ملزم نراشد که کل معامله را امضا یا رد کند یا در قسمت زیادی اعمال حـق
فسخ کند؛ بل ه حق داشته باشد که بابن را به ی ی از دو عمـل ذیـل الـزام کنـد :الـف) فسـخ کـل
معامله؛ ب) تدارک خسارت .برای تدارک خسارت فرقی هم نمیکند که از عـین امـن بدهـد یـا بـا
وجود عین ،بدل بدهد.
در واقع بازگشت احتمال دوم به این امر است که در قدم اول بـابن بخواهـد ی ـی از دو کـار را
انجام بدهد و در قدم دوم اگر بابن امتناع کرد و حاضر به پرداخت برامت نشد م رون مجـاز باشـد
ً
خودش رهسا اقدام کند و بک جانره معامله واقع شده را فسخ کند.
066
در واقع به نظر شیخ انصاری تنها در این مرحله است که برای م رون خیار فسخ ایجاد میشود؛
اما همین مرحله هم باز برای استدالل به خیار فسخ کفایت نمیکند؛ زیرا مـدعا در خیـار فسـخ در
صورت برن این است که م رون بهص رف وجود برن خیار فسخ دارد و نیـازی بـه الـزام بـایع نـدارد
(انصاری ،کتاب الم اسب.)102-101/5 ،1986 ،

بر همین اساس باید گفت :قاعدۀ «الضرر» تنها نفـی ح ـم میکنـد و الـزام را برمـیدارد؛ امـا
اارات خیار فسخ برای م رون امری است که قاعدۀ «الضرر» نمیتواند آن را بـه اارـات برسـاند لـذا
برای اارات خیار برن نمیتوان به این حدیث علیربم قوت آن استدالل کرد.
الرته بهنظر نگارنده برای اارات مدعای نگارنده ،نمیتوان به ادعای شیخ انصاری اکتفا کرد؛ زیرا

ب) «الضرر» و اثبات حکم

مشروعیت اعمال خیار برن با ام ان شمولیت «الضرر» نسـرت بـه اح ـام عـدمی و بـه بیـان

دیگر ،جنره ااراتکنندگی « ررر» از جمله مسائل اختالفی پیرامون این قاعده بوده اسـت .بـا ایـن
توضیح که بدون هیچ تردیدی « ررر» شامل امـور وجـودی شـریعت گردیـده و هـر ح مـی کـه

بهواسطه وجود آن ضرری برای ی ی از آحاد جامعه ایجاد نماید ،قاعدۀ « رهرر» آن را برمـیدارد.
آنچه که مورد مناقشه فقیهان قرار گرفته این است که آیـا « رهرر» در مـوارد عـدمالح ـم شـارع و

بهعرارتی دیگر ،در عدمیات نیز جاری میگردد یا خیر؟ آیا اگر از وضع ننمودن قـانونی بـه ی ـی از
م لفان ضرر وارد آید ،آیا قاعدۀ « رهرر» توان نفی آن عدمالح م و در نتیجه ااراتنمودن ح م را

داراست یا خیر؟ بهعنوان مثال ،اگر فردی انسانی را حر نماید و از کار و پیشه او جلـوگیری کنـد و
از این رهگذر منجر به ورود ضرر به وی شود ،عدهای از فقها قائل به عدم ضمان حاب نسـرت بـه
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همان گونه که بیان شد ،استدالل شیخ بهتنهایی نمیتواند مدعای ما را به اارات برساند؛ امـا بـا
توجه به استداللهایی که در این زمینه وجود دارد ،نظر شـیخ انصـاری میتوانـد بـهعنوان مـدعایی
ً
نسری که صرفا دلیل مخالف ادعای نگارنده را نفی کند مورد استفاده قـرار بگیـرد و از همـین رو در
ً
این قسمت مورد اشاره قرار گرفته شده است اما همان گونه که بیان شد ،بـرای اارـات مـدعا ،صـرفا
نظر شیخ کفایت در مقصد نمیکند.

منافع از دسترفته محروس هستند (محقق حلـی ،شـرائع اإلسـالم185/9 :1068 ،؛ شـهید اـانی،
مسال اففهام158/12 :1019 ،؛ نائینی ،منی الطالب .)11/1 :1909 ،شرههای که مم ن است در
اینجا وارد شود این است که در این مثال ضرر در خار واقع شده و ربطی به ح ـم شـارع نـدارد و
قاعدۀ « ررر» ح می که موجب ضرر است را برمیدارد؛ بله شارع تـدارک ضـرر را دارد؛ امـا بـه

سایر قواعد دیگر ،مانند اتالف و نه به موجب قاعدۀ « رهرر»؛ بهطور کـل مفـاد « رهرر» تـدارک
ضرر نیست .به هر حال « ررر» شمولیتی بر امور عـدمی نداشـته و نقـش « رهرر» ،نفـی ضـرر

است و نه جرران ضرر.
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اما در پاسخ میتوان گفت که فقط بر مرنای نفی ضرر بیر متدارک ـ که فاضل تونی احتمال داده
ـ نیست که میتوان قائل بر جرران خسارات فرد محروس شد؛ بل ه بـر مرنـای امثـال خـود مرحـوم
نائینی که مفاد قاعدۀ نفی ح م است ،اگر بپذیریم که الضرر شامل کرری یعنی عدمالجعل و بهطور
کل عدمیات هم بشود آن وقت است که میتوان گفت ی ی از عدمالجعلها ،عـدمالضـمان اسـت؛
یعنی عدم ح م به ضمان باعث ضرر به حر است و الضرر آن را رفع مینماید.
همچنین بهعنوان مثالی دیگر ،در صورت عدم پرداخت نفقـه زوجـه از سـوی شـوهر ،زن حـق
درخواست طالق از سوی حاکم را نداشته و باید تا مالئت شوهر صـرر نمایـد (طوسـی ،الخـالف،
110/5 :1060؛ همو ،تهذیب االح ـام21/0 :1980 ،؛ ابـنحمـزه ،الوسـیله الـی نیـل الفضـیله،
280 :1068؛ ابنادری  ،السرائر .)050/2 :1016 ،اما بـا فـرض پـذیرش نظریـه اارـاتکننـدگی
« ررر» در امور عدمی ،میتوان در این دو مثال ،اارات ح م نمود و در مثال اول ح م به ضمان و
در مثال دوم قائل به جواز طالق زوجه در فرض اعسار زوجه گردیـد .بنـابراین تردیـدی در صـحت
استناد به « ررر» در اارات این دو ح م در صورت ااراتکنندگی « ررر» باقی نمیماند.
بهنظر میرسد بررسی جریان الضرر در اح ام عدمی و از جمله خیار برن ،متوقف بـر آگـاهی
از مفاد قاعده است؛ لذا بایسته است ابتدا مفاد قاعده مورد بررسی قرار گیرد .نیز واضـح اسـت کـه
برای درک صحیح مفاد هر قاعـدهای نـاگزیر بایـد بـه مسـتندات آن رجـوع نمـود .در مـورد قاعـدۀ
«الضرر» به ادلۀ چهارگانـه بـرای حجیـت آن اسـتناد شـده اسـت (آشـتیانی ،بحرالفوائـد:1069 ،
)220/2؛ ل ن چنانچه گذشت عمده دلیـل بـر مشـروعیت «الضـرر» ،حـدیثی اسـت کـه دربـارۀ
شخصی به نام سمره وارد شده است .ن ته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که با وجود
ً
فراز «الضرر و الضرار» در ذیل حـدیث ،کـه ظـاهرا «ال» موجـود در آن ،الی نفـی جـن بـوده و
ً
بهمعنای این است که در اسالم حقیقتا هیچ ضرر و زیانی وجود ندارد ،چگونـه ایـن همـه ضـرر در
میان جوامع مسلمین توجیه میگردد .طرق یک استقرا و تترـع در میـراث فقهـی ،فقهـای امامیـه در
پاسخ به پرسش مزبور چهار احتمال برای حل مش ل فوق ارائه نمودهاند.
یک .نفی ضرر غیرمتدارک

مرت ر این نظریه ،فاضل تونی ،صاحب وافیه اسـت .بـهعقیـده وی واژه بیرمتـدارک ،در حـرف
062
«ال» مقدر است؛ به این معنا که در اسالم ضرر بیرمتدارک و بدون جرران وجود نـدارد؛ بـهعرـارت
دیگر ،شریعت اسالم ضرر بیرمتدارک را روا نمیدارد؛ بنابراین ،اگر فـردی موجـب ورود ضـرر بـه
دیگران گـردد ،بایـد آن را جرـران نمایـد (فاضـل تـونی ،الوافیـه فـی االصـول119-110 :1015 ،؛
همچنین ر.ک :ایروانی ،القواعد الفقهی .)118 :1020 ،

دو .اراده معنای نهی

سه .نفی حکم ضرری

گروه دیگری از فقیهان از قریل شیخ انصاری واژه «ح م» را در عرـارت « رهرر و رهرار» در
تقدیر گرفته و مراد از روایت را نفی ح م ضرری میدانند؛ یعنی ح می که به مسلمانان ضـرر وارد
کند ،چه ت لیفی و چه وضعی ،در شریعت اسالم جعل نگردیده است؛ لذا بـهعنوان مثـال چنانچـه
آب برای م لف ضرر داشته باشد ،به موجب قاعـدۀ « رهرر» ،وجـوب وضـو از دوش وی مرتفـع
میگردد .همچنین در بیع برنی همان طور که ح م به لزوم معامله موجب ورود خسارت به م رـون
میگردد ،به موجب الضرر این ح م ضرری نفـی میشـود (انصـاری ،کتـاب الم اسـب:1902 ،
 .) 200/2برخی از فقهای معاصر از قریل نائینی ،خویی و بجنوردی از طرفداران این نظریه هستند؛
اگرچه در نحوۀ برداشت از حدیث ،در بین آنها اختالفاتی جزئی بهچشم میخـورد (نـائینی ،منیـ
الطالب 100 :1909 ،؛ بجنـوردی ،القواعـد الفقهیـ 182/1 :1011 ،؛ خـویی ،مصـراح االصـول،
.)520/2 :1010
چهار .نفی حکم به لسان نفی موضوع

این نظریه توسط محقق خراسانی مطرح گردیده است .با این توضیح کـه مـراد از «ال» در روایـت
پیشگفته ،نفی حقیقی بوده و بهمعنای نهی نیست؛ اما نه از باب نفی ح م ،آنگونه که شـیخ انصـاری
بدان قائل بود؛ بل ه از باب نفی ح م به لسان نفی موضوع است؛ از باب نمونـه در عرـارت « صهة
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گروهی از فقها معتقدند «ال» در روایت مزبور در معنای نهی بهکـار رفتـه و در معنـای حقیقـی
خود که نفی است استعمال نشده است .بدین معنا که جماعت مسلمین از ورود ضـرر بـه ی ـدیگر
منع شدهاند؛ گویا خطاب روایت چنین است که« :ای مسلمانان! نراید به دیگر مسلمانان زیـان وارد
نمائید» .این نظریه در فقه امامیه به شیخالشریعه اصفهانی تعلـق دارد (شـریعت اصـفهانی:1016 ،
ً
 .)18ظاهرا قرل از ایشان برخی از فقهای عامه از قریل ابننجیم ،زرقانی و سیوطی نیز در خالل آاار
خود به همین نظریه اشاره داشتهاند (ابننجیم ،االشراه و النظایر علـی مـذهب ابـیحنیفـه:1180 ،
85؛ زرقانی ،شرح الزرقانی علی الموطا92/0 :1955 ،؛ سیوطی ،االشراه والنظایر.)156 :1908 ،
ی ی از فقهای برجسته معاصر نیز با استظهار مزبور موافقت دارد .از منظـر ایشـان نیـز «ال» در
خرر سمره در معنای نهی استعمال شده است؛ الرته با این تفاوت که نهی مزبور از نظر ایشان ،نهـی
الهی همچون نهی از شرب خمر و سرقت نیست؛ بل ه ح ـم مولـوی ح ـومتی و نشـلتگرفتـه از
مقام زمامداری جامعه اسالمی توسط شـخر رسـول اکـرم اسـت (خمینـی ،کتـاب الرسـائل،
.)112 :1985
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لجرر المسجد ا ف المسجد» ،مراد از این سخن ،نفی نماز کامل برای همسایه مسـجد اسـت ،و نفـی
ً
ً
حقیقت صالة از همسایه مسجد ،صرف یک ادعا است؛ نه این ه حقیقتا هم اینگونه بوده و اصال هیچ
نمازی برای او نراشد .همچنین در عرارت امیرالمؤمنین خطاب به مردم کوفـه« :یهر شبهبرا الرجهر و
ً
رجر » (نهجالرالبه/خطره  ،)20مراد نفی آاار مردانگی از مردان است؛ نه این ه این قریل افراد واقعـا
از جنسیت مردان هم نراشند .مقتضای بالبت در اینگونه جمالت ،نفی ح م به نحو ادعا اسـت؛ نـه
ً
ً
این ه حقیقتا نفی ح م باشد که در این صورت وجدانا خالف واقع است؛ بر همین اسـاس آخونـد بـر
این عقیده است که موضوعاتی که دارای اح امی هستند ،اگر عناوین اولیه آنها باعـث ضـرر بشـوند،
ً
ح مشان برداشته میشود .مثال وقتی میگـوییم وضـو واجـب اسـت در اینجـا وضـو« ،موضـوع» و
وجوب« ،ح م» است یا وقتی گفته میشود بیع الزم است ،بیع ،موضوع و لزوم ،ح م اسـت .محقـق
خراسانی میگوید :موضوعات مانند بیع و وضو اح امی دارند ،نظیر وجوب و لـزوم کـه ایـن اح ـام
بهصورت عناوین اولیه بر آن موضوعات مترتب شدهاند .حال اگـر موضـوعات موجـب ضـرر باشـند،
ً
اح ام آنها برداشته میشوند .مثال اگر بیع باعث ضرر گردد ،ح مش که لزوم است برداشـته میشـود
و اگر وضو موجب ضـرر گـردد ،ح مـش کـه وجـوب اسـت ،برداشـته میشـود؛ بنـابراین در کـالم
پی مرر نفی ح م شده و به لسان نفی موضوع اسـت( .خراسـانی ،کفایـ االصـول092 :1020 ،؛
همو ،درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائد.)282 :1016 ،
پنجم .جنبۀ اثباتی قاعده در پرتو نظریات چهارگانه

نظر یۀ نخست

چنان ه گفته شد فاضل تونی مرت ر این دیدگاه است .از پـارهای عرـارات وی موافقـت بـا جنرـه
ااراتی قاعدۀ «الضرر» استشمام میشود .از باب نمونه ایشان در بیان شرایط تمس به اصل برائت،
پ از آن ه ی ی از شروط جاریکردن این اصل را عدم ورود ضرر به دیگری قـرار میدهنـد ،بـرای
روشنترشدن مسلله بهذکر چند مثال پرداخته و میگو یند:
اگر بهطور مثال شخصی با بازنمودن قف پرندهای که به دیگری تعلق دارد باعث فرار آن پرنـده
شد؛ و یا با زندانیکردن گوسفند دیگری موجب تلفشدن بچه آن گوسفند شـد...؛ و یـا بـه همـین
ترتیب ضرری را به دیگری وارد نمود؛ در این صورت تمس به اصل برائت درسـت نخواهـد بـود؛
بل ه در این موارد اگر نر خاص و یا عامی وجود نداشته باشد ،فقیه باید در فتوادادن توقف کنـد و
022
شخصی نیز که باعث ضرر به دیگری شده است میبایسـت بـهنحـوی بـا صـاحب مـال مصـالحه
نماید؛ زیرا این احتمال وجود دارد که مواردی از این قریل مشمول این سخن پیامرر قـرار گیرنـد کـه
میفرمایند « :ررر و ررار ف ا سة » (فاضل تونی ،الوافیه فی االصول.)119-110 :1015 ،

نظر یۀ دوم

از جمله فقیهانی که مفاد الضرر را نهی تحریمی قرار دادهاند ،صاحب عنـاوین اسـت .مطـابق
ً
برداشت مزبور مفاد الضرر صرفا یک نهی بوده و نهتنها هنر نفـی اح ـام عـدمی و اارـات ح ـم را
ندارد؛ بل ه حتی توانایی نفی اح ام وجودی را هم نخواهد داشت .با این وجود فقیـه پیشـگفتار بـا
استمداد از ح م عقل ،در جهت نفی اح ام عدمی گام برداشته است .بـا ایـن توضـیح کـه از نظـر
ً
ً
ایشان وارد نمودن ضرر عقال قریح است و هر آنچه را که عقل ،ح م به قـرح آن میکنـد شـرعا نیـز
ً
حرام است؛ پ وارد نمودن ضرر شرعا حرام است .همچنین عقل ،ح م به از بینبـردن امـری کـه
قریح است مینماید که در اینجا رفع قرح با از بینبردن ضرر است؛ هر آنچه را کـه عقـل ،ح ـم بـه
ً
رفع آن مینماید ،شرع هم با مالزمه ،ح م به رفع آن خواهد نمود؛ پ شرعا نیز رفع ضرر واجـب
َ
خواهد بود (مرابی ،العناوین .)10/1 :1010 ،بنابراین مطابق نظر صاحب عناوین ،صرفا میتوان بـا
استمداد از عقل به استناد الضرر مشروعیت خیار برن که ناشـی از فقـدان ح ـم شـرعی اسـت را
اارات نمود .در بیر این صورت ،همان گونه که گفته شد بنابر مرنای ایشان ،صرف تمسک به قاعـدۀ
«الضرر» به تنهایی هنر جعل ح م را نخواهد داشت.
بهنظر نگارنده استدالل صاحب عناوین بر جریان قاعدۀ «الضرر» در امور عدمی مرتنی بر ایـن
امر است که ایشان احادیث الضرر را جاری در امور وجودی ندانستهاند و قائل به عدم داللـت ایـن
دسته از احادیث برای اارات خیار فسخ در برن شدهاند و از همین رو برای اارات حجیت خیار برن
ً
بهناچار سراغ ادله عقلیه که همان حسن و قرح عقلی است ،رفتهاند .الرته بنا بـر توضـیحی کـه قـرال
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آنچه از کالم ایشان بهدست میآید این ه در مواردی که نر خاص و یا عامی بر ضـمان وجـود
ندارد ،از آنجا که احتمال قرارگرفتن مورد ذیل قاعدۀ « ررر» وجود دارد ،نمیتوان ح م بـه برائـت
ذمه عامل خسارت داد؛ بل ه شایسته است ضرر زننده بهنحوی با زیاندیده مصالحه نماید.
بنابراین میتوان گفت که ایشان دسـتکـم بـهنحـو احتمـالی ،وجـود جنرـه اارـاتی در حـدیث
« ررر» را مورد پذیرش قرار داده و به استناد دیدگاه ایشان میتوان قائـل بـه اارـات خیـار بـرن بـا
استناد به قاعدۀ « ررر» شد.
مالاحمد نراقی ی ی دیگر از طرفداران این نظریه است که قائل به شمولیت الضرر بر عـدمیات
و اارات ح م شده است؛
اگر ح می در شریعت اسالم نراشد که فقدان آن موجب ضـرر بـر بنـدگان گـردد و دفـع ضـرر
ناشی از منحصر به واجبنمودن ح می خاص باشد ،به موجـب قاعـدۀ « رهرر» بایـد ح ـم بـه
اروت آن ح م نمود (نراقی ،عوائد االیام.)55 :1010 ،
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گذشت ،ضرر در معنای وجودی و عدمی آن ،حقیقتی واحد دارد و دلیلی که ضرر را در وجودیـات
نفی میکند ،همان دلیل ،ضرر را در عدمیات هـم نفـی میکنـد و از همـین رو ادلـه «الضـرر» در
عدمیات نیز جاری است.
نظر یۀ سوم
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گفته شد که محقق خراسانی در زمرۀ فقیهانی است که در باب مفاد حدیث «الضرر» معتقد بـه
نفی ح م ضرری به لسان نفی موضوع گشته است .با توجه بـه تقریـر دیـدگاه ایشـان کـه پـیشتـر
گذشت میتوان چنین استظهار نمود که مطابق مرنای مورد پذیرش ایشـان مرنـی بـر این ـه حـدیث
«الضرر» در مقام نفی ادعایی ضرر در خار است ،قرول جنره ااراتی بـرای حـدیث مزبـور بسـیار
مسترعد است؛ لذا با توجه به قول مختار ایشان نمیتوان به استناد الضرر مشروعیت خیار بـرن کـه
ً
ناشی از فقدان ح م شرعی است را اارات نمـود؛ هرچنـد ظـاهرا عرـارات ایشـان را بـهصـراحت و
شفافیت یارای اارات این برداشت نیست.
نظر یۀ چهارم

گذشت که شیخ انصاری از دانشوران برجسته امامی ،بر آن اسـت کـه حـدیث «الضـرر» نفـی
اح ام ضرری میکند؛ شایان ذکر آن ه شیخ از ام ان اارات ح م به وسـیله الضـرر نفـی اسـترعاد
نموده است .وی در رسالهای که آن را به بررسی قاعدۀ «الضـرر» اختصـاص داده اسـت ایـنگونـه
دیدگاه مختار خویش را تقریر میکند:
در این ه قاعدۀ « ررر» اح ام وجودی ضرری را ،خواه ت لیفی باشـند و خـواه وضـعی ،نفـی
میکند جای هیچ اش الی نیست؛ اما در این ه این قاعده اح ام عدمی ضرری ماننـد عـدم ضـمان
آنچه به علت حر  ،از عمل شخر آزاد فوت شده اسـت را نیـز نفـی کنـد تـا در نتیجـه بتـوان در
اینگونه موارد ح م به ضمان نمود ،محل تأمل است؛ اما میتوان گفت که آنچه در « رهرر» نفـی
گردیده ،منحصر به اح ام وجودی و مجعوالت شارع نیست؛ بل ه هر آنچه که در شـریعت اسـالم
بر مرنای آن عمل گردد؛ چه وجودی باشد و چه عدمی ،منتسب به شارع است؛ بنابراین همچنان که
نفی اح ام ضرری بر شارع ح یم الزم است ،نفی اح ام عدمی نیز واجب و ضروری اسـت؛ لـذا
همچنان که الضرر اح ام وجودی را در فرض ورود ضرر رفـع مینمایـد؛ همچنـین اگـر از فقـدان
 020ح م عدمی ضرری بر افراد وارد آید « ررر» آن را نیز رفع خواهد نمود (انصاری ،فرائد االصـول،
.)909/1 :1909
بنابراین بهنظر میرسد مطابق دیدگاه شیخ انصاری نیز میتـوان بـه اسـتناد الضـرر مشـروعیت
خیار برن که ناشی از فقدان ح م شرعی است را اارات نمود.

آیتالله نایینی شمولیت قاعدۀ « ررر» را من ر شده و مینویسـد « رهرر» نـاظر بـه اح ـام
مجعوله است؛ بدین مفهوم که ح می را که از جانب شریعت مقدس بـر م لفـین وضـع شـده ،در
فرض ایراد زیان به ایشان توسط قاعدۀ « ررر» نفی شده است؛ ل ن چنانچه از عـدم جعـل ضـرر
الزم بیاید ربطی به « ررر» ندارد .یعنی « ررر» مربـوط بـه مجعـوالت شـرعیه اسـت امـا عـدم
مجعولهای شرعیه را نمیگیرد .به سخن دیگر ،متقضی « ررر» قاصر است و شامل عـدمالح ـم
و به تعریر دیگر ،عدمالجعل نمیشود؛ زیرا «الضـرر» فقـط ح ـم شـرعی مجعـول را برمـیدارد و
عدمالجعل ح م نیست( .نائینی ،منی الطالب)222/2 :1909 ،
در مقابل نظر ایشان دو دیدگاه وجود دارد؛
دید گاه آیتالله خویی

دیدگاه شهید صدر

سید محمدباقر صدر اینگونه استدالل نموده که درست است که شارع در بعضی جاهـا جعـل
ندارد و حرف نائینی درست است ،اما این استدالل نائینی که « رهرر و رهرار» نـاظر بـه جعـول
شارع است ،درست نیست .در واقع صاحب مصراح االصول این سخن مرحوم نائینی را کـه گفـت:
«الضرر ناظر به اموری است که در خار به مرحله جعل رسیده باشند و بـهدیگـر سـخن ،بالفعـل
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آقای خویی دیدگاه نائینی را رد کـرده و معتقـد اسـت «الضـرر» همچنـان کـه اح ـام وجودیـه را
میگیرد اح ام عدمیه را نیز دربرمیگیرد .ایشان مینویسد :درست است که «الضرر» ح ـم ضـرری
ً
را برمیدارد اما عدمالجعل نیز ح م شارع است خصوصا به ح م روایاتی که میگوید خداونـد بـرای
هر واقعهای ح می جعل کرده است( .موسوی خویی ،مصراح االصول)001/1 :1010 ،
در تریین سخن آیتالله خویی باید گفت :ایشان مدعی است عدم جعل ح م ،نیز امـر شـرعی
است؛ حتی در بعض عراراتش ترقی نموده و گفته است عدم جعل ح م همـان جعـل عـدم ح ـم
است؛ بدین مفهوم که یک عدم جعل ح م و یک جعل عدم ح م داریم؛ عدم جعل ح ـم یعنـی:
شارع کاری ن رده است و الح م است؛ اما جعل عدمالح م باالتر است و شرع انور عدم ح ـم را
اعترارنموده است؛ یعنی در یک صورت عدماالعترار و در صورت دیگـر اعترـارالعـدم اسـت .گویـا
ایشان عدمالجعل را به جعلالعدم برمیگرداند و در نتیجه «الضرر» شامل آن می شود.
باری ،منشأ فرمایش ایشان بعض روایاتی اسـت کـه مفادشـان ایـن اسـت کـه خداونـد در هـر
واقعهای دارای ح م و جعل است که یا الزام را جعل نموده یا عـدم الـزام را؛ پـ در هـر واقعـهای
جعل وجود دارد ،در نتیجه عدمالجعل به جعلالعدم برمیگردد و مردل به امـر شـرعی مـیشـود و
«الضرر» شامل آن می گردد.
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جعل شدهاند» را قرول دارد ولی قرول ندارد عدم جعل نشده است .در مقابل ،شهید صدر قرـول دارد
عدم ،جعل نشده است ولی قرول ندارد که « ررر» ناظر به مجعـوالت بالفعـل اسـت .وی معتقـد
است « ررر» ناظر به چیزی اسـت کـه قابلیـت جعـل دارد و بـه دیگـر سـخن « رهرر» اعـم از
جعلیات بالقوه و بالفعل است.
ً
ً
ایشان میگوید اوال قرول داریم که عدمالجعل بهمعنای جعلالعدم نیست؛ اانیا همانند مرحـوم
نائینی معتقدیم « ررر» ح م ضرری را برمیدارد در واقع ایشان قرول دارد که عـدمالجعـل ح ـم
نیست؛ اما با این وجود معتقد است « ررر» اعم است و شامل عدم الجعل هم می شود چـون در
روایت ح م نیامده است تا دنرال ظهور لفظی آن باشیم ،بل ه الضرر هر جایی را که شـارع مـوقفی
داشته باشد شامل است ،کار شارع مجموعهای است که از جعلها و عـدم جعـلهـا همـین کـه در
حیطۀ ید شارع باشد کافیست که « ررر» شامل آن بشود (صدر.)012 :1026،
اختالف ایشان با آیتالله خویی در این است که جناب خویی معتقـد اسـت «الضـرر» یعنـی
ح م ضرری نیست؛ اما معتقد است عدمالجعل ح م است؛ یعنی بهنظر ایشـان در فرضـی کـه از
عمل دیگری خسـارتی بـه شخصـی وارد شـود و در اندیشـۀ اسـالمی ح مـی در خصـوص لـزوم
پرداخت خسارت برای واردکننده جعل نشده باشد ،این عدم جعل ح م میتواند باعث ورود ضرر
به صاحب مال شود که این ضرر در اسالم نفی شده است .اما ایشـان معتقـد اسـت عـدمالجعـل،
ح م نیست ولی معنای «الضرر» رفع ح م ضرری نیست؛ زیرا در روایـت ،ح ـم نیامـده اسـت.
روایت میگوید :ضرر نیست اعم از ح م و بیر ح م .آیتالله صدر روایـت «مـا مـن واقعـ اال و
فیها ح م» را اینگونه توجیه کرده است که مقصود این است که شارع ،همه واقعهها را در نظر آورده
و در بعضیها ح م کرده و در بعض دیگر ح م ن رده اسـت؛ یعنـی این ـه روایـت مـیگویـد هـر
واقعهای ح م دارد منظور این است که هر واقعهای موقف شرعی دارد و شارع آن را از دیدش پنهـان
ن رده است( .همان.)019:
ارزیابی اقوال

در این قسمت هر کدام از نظریههای مطرح ارزیابی و نقد میگردد.
 022نقد نظر یۀ اول

هرچند با پذیرش این احتمال « ررر» بهراحتی توانایی اارات ح م و اارات حق خیـار را پیـدا
میکند ،ل ن تفسیر مفاد « رهرر» به طریق مذکور ی ی از ضعیفتـرین احتمـاالت بـوده و مـورد
پذیرش فقیهان قرار نگرفته است .در واقع صرف ح م شرع انور بـه جرـران ضـرر وارد آمـده سـرب

نقد نظر یۀ دوم

همان گونه که بیان شد صاحران این نظریه برای اارات مـدعای خـود ،بـه حسـن و قـرح عقلـی
استناد کردهاند .این در حالی است که برای اارات مدعا ،ادله مختلفی در آیات و روایات وجود دارد
که میتوان به هر کدام تمسک کرد و با وجود ادله از کتاب و سنت ،جایی برای استناد به بنای عقـال
و قواعدی مانند حسن و قرح عقلی باقی نمیماند.
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ارتفاع ضرر در عالم خار نمیگردد؛ هرچند که جرران ضرر در خار سرب جرران آن گردد( .شیخ
انصاری110 :1010،؛ بجنوردی ،القواعد الفقهی  .)229/1 :1011 ،این دسته از اندیشمندان بر این
عقیده اند که« :ال» در جمله بهمعنای نفی که معنای حقیقی آن است اسـتعمال شـده و ایـن سـخن
وقتی درست است که ضرر در خار حقیقتا از طرف ضـررزنندگان تـدارک شـده باشـد تـا بتـوانیم
بگو ییم ضرر بیر متدارک در خار نیست؛ نه این که از ح م شارع به وجوب تـدارک ضـرر نتیجـه
بگیریم که در خار ضرر بیر متدارک وجود ندارد .بعالوه ،ح م شارع به وجـوب تـدارک و جرـران
ضرر ،سرب نمی شود که وجود ضرر در خار نفی گردد .مثال ح م شارع به این که سـارق ضـامن
جرران خسارت صاحب مال است ،باعث نمیشود که بگوییم در خار برای صاحب مـال زیـان و
خسارتی نیست .الرته جرران خارجی باعث میشود که بگوییم ضرر تدارک شده اسـت .بـه عرـارت
دیگر ،هرچند تدارک خارجی باعث جرران خسارت است ،امـا معنـایش ایـن نیسـت کـه ضـرر در
خار وجود نداشته است؛ مانند ضرر ناشی از ورود مالالتجاره از سوی یک تاجر که باعـث ضـرر
سایر تجار میشود که در اینجا تدارک ضرر واجب نیست .در اانی اراده ضرر بیـر متـدارک از نفـی
ضرر را می توان از قریل استعمال کلی در فرد محسوب نمود که نیاز به قرینه دارد و حال آن ـه اصـل
در جمالت و عرارت ،عدم قرینه است و برای اعمال قرائن نیازمند دلیل هستیم( .آخوند خراسـانی،
کفای االصول982 :1020 ،؛ سیستانی)110 :1010 ،

نقد نظر یۀ سوم

این نظریه نیز از نگاه تیز بین فقیهان م فول نمانده و ایراداتی از جانـب ایشـان بـه آن وارد شـده
است؛ از جمله این ه نفی ضرر به لسان نفی موضوع همیشه درسـت نرـوده و در برخـی مـوارد هـم
منجر به نتایج ناصحیح از این عرارت میگردد .بهعنوان نمونه هرگاه ح م موضوعی همچون اضرار
به نف

در شرع انور حرمت باشد پذیرش این نظریه ،منجـر بـه نفـی حرمـت آن خواهـد شـد کـه

بالوجدان باطل است و هیچ فقیهی بدان ملتـزم نمـیشـود( .مصـطفوی ،فقـه المعـامالت:1021 ،
200؛ طراطرایی قمی ،بی تا)10:
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بنا بر مسلک نائینی که مفاد الضرر نفی ح م ضرری است میگوییم :درحدیث «الضرر» لفظ
ح م یا جعل نیامده است تا این که گفته شود این لفظ شامل عدم ح م هم میگـردد یـا نـه؛ بل ـه
نهایت چیزی که مم ن است گفته شود این است که شارع بما هو شارع ضرر را نفـی کـرده اسـت.
لذا نظری به ضررهای ت وینی نداشته و نفی ضرر ناظر به عالم تشریع است و نفی تشـریعی همـان
طور که مناسب با ضررهای ناشی از جعل ح ـم از سـوی مـولی ح ـیم اسـت ،همـین طـور هـم
مناسب با ضرر ناشی از عدم جعل ح م از سوی اوست؛ بنـابراین همـان گونـه کـه الضـرر شـامل
اح ام وجودی میشود شامل اح ام عدمی هم میگردد.
ً
اگر در متن حدیث لفظ ح م شرعی بهمعنای اصطالحی آن میآمد مثال گفته میشد «ال ح م
ضرری» ،قول نائینی که عدم ح م شرعی نیست قابل قرول بود« .الضرر» اطالق دارد و در نتیجه
هم شامل امور وجودی و هم عدمی میشود.
ً
همان گونه که قرال بیان شد ،ماهیت ضـرر در ضـررهای وجـودی و عـدمی واحـد اسـت و در
ادله ای که ضرر مورد نفی قرار گرفته شده است ،ادله عام است و از همین رو میـان ادلـه وجـودی و
عدمی تفاوتی وجود ندارد و شامل هر دوی آنها میشود.
همچنین ،بهنظر میرسد دیدگاۀ آیتالله خویی مرنی بر این که هـر واقعـهای بایـد دارای ح ـم
باشد سخن صحیحی نیست .برخی از اح ام در متن احادیث و ادله وارد شدهاند و برخی از اح ام
بهصورت عدمی وارد شدهاند .به دیگر سخن ،از عدم بیان شارع هـم میتـوان بـه حجیـت یـا عـدم
حجیت برخی از رفتارها اشاره کرد .از همین رو میان این موضوع با حدیث «ما من واقعـه اال و لـه»
ح م تعارضی وجود نخواهد داشت .خود ایشان در باب استصحاب بیان نموده که کار شـارع بیـر
از تشریع الزامیات چیز دیگری نیست و بهعنوان مثال گفته است :اباحهها مجعول شـرعی نیسـت و
نمی توان به آن ح م شرعی گفت .حتی اگر شارع بگوید حالل کردم این نیز مجعول نیسـت؛ بل ـه
معنایش این است که جعل الحرمت ن رده است .الرته ترقی ایشان را قرول نداریم و معتقدیم درست
ً
است که شارع در بعض موارد س وت کرده است «إن الله س ت عن اشیاد لم یس ت عنها نسـیانا»
ولی ظاهر احل جعل ترخیر است نه خرر از عدم جعل حرمت.
026
خالصه سخن ایشان در اینجا با سخن ایشان در باب استصحاب مصداق افراط و تفریط اسـت
و هیچکدام درست نروده و در نتیجه عدمالجعل به جعل قابل ارجاع نیست و از دیگـاۀ نگارنـده نیـز
فرمایش نایینی در قصور مقتضی ناتمام است؛ منتهی نه به تحلیل آیتالله خویی ،بل ه به بیانی کـه
تقریر شد.

جمعبندی نظریات

در مجموع میتوان با مالحظه آرای چهارگانه مذکور چنین جمعبندی نمود که بر مرنای احتمال
نهی در خرر «الضرر» ،بهطور قطع باید قائل به عدم جریان الضرر در اح ـام عـدمی گردیـد؛ چـه
ً
این ه بر اساس این دیدگاه الضرر صرفا در حد ی ح م فرعی در عرض سایر اح ـام بـوده و فقـط
توانایی اارات حرمت اضرار را خواهد داشت؛ لذا طرق این مرنا جنره ااراتی قاعـده خـار از بحـث
است .براساس نظریه سوم و چهارم اگر این احتمال قوت گیرد که آنچه بـر طرـق احتمـاالت توسـط
الضرر نفی میگردد صرف اح ام مجعول شریعت نیست؛ بل ه عدم ح ـم شـارع در مـواردی کـه
مطابق آن عمل میگردد را نیز دربرمیگیرد ،مـیتـوان ادعـا نمـود همچنـان کـه «الضـرر» اح ـام
وجودی را اگر موجب ضرر گردند ،رفع مینماید ،اگر از فقدان اح ام عدمی نیز ضـرری بـر افـراد
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این حدیث در منابع متقن تشیع وارد نشده اسـت و از همـین رو در ایـن نوشـتار بـه آیـه اشـاره
میکنیم ولی باید توجه داشت که منابع روایی اهـلسـنت بـه احادیـث دیگـری نیـز در ایـن زمینـه
پرداختهاند.
به نظر نگارنده معنای روایت «الضرر» آنچنان که شهید صدر تقریر نموده ،نیست .ما باورمـان
نشده است که شارع در مقام جعل اح ام همه وقایع را دیده است؛ بعـد در بخشـی از آنهـا ح ـم
کرده است و در بخش دیگری ح م ن رده است .آنچه که از آیات قرآن میتـوان اسـتفاده کـرد ایـن
است که هر چه نیاز انسان است از طرف شارع جعل شـده اسـت (انعـام ،)51 :آنچـه کـه موجـب
تقرب انسان به خداست شارع آنها را جعل کرده و چیزی از آن فروگزار ن رده است.
گویا روایت «مر من واقع ا و فیهر حکم» (الخطیب القسطالنی ،بیتا ).996/16 ،در صدد رد
قیاس است؛ زیرا عامه با قیاسکردن در صدد استخرا موارد عدم ح م از موارد ح مها بـودهانـد؛
زیرا همان گونه که بیان شد ،ح م در این حدیث ،اعم از بیان و عدم بیان آن است چرا کـه سـ وت
شارع در اینجا نیز دال بر وضع ح م است .لذا حضرت میفرماید :نیـاز بـه قیـاس نیسـت و خـود
شارع همه اح ام را بیان کرده است .باری ،نگارنده جمع بین روایات س ت الله و مـا مـن واقعـه را
اینگونه میداند .در نتیجه در نظر عرف ،اگر قانونگذاری بگوید در قوانین مـن ضـرر نیسـت ،ایـن
معنا قابل استفاده است که باید موارد عدمالجعـل او هـم ضـرری نراشـد .الاقـل اطـالق آن مـوارد
عدمالجعل را هم شامل گردد.
خالصه این ه در مقابل نظر نائینی دو دیدگاه وجـود دارد کـه هرچنـد از نظـر نتیجـه بـا دیـدگاه
نگارنده موافق اما در نحوه استدالل متفاوت و در قسمتهایی هر دو ناتمام است.
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وارد آید «الضرر» آنها را نیز رفع خواهد نمود .ی ی از فقیهان دراینباره چنین مـی نگـارد :چگونـه
میتوان توجیه نمود که قلمرو نفی ضرر محصور و مختر در رفع اح ام بوده و حـال آن کـه عرصـه
شریعت و قانون گذاری اسالم به جمیع شـیون تعلق داشته و همان گونه کـه ضـرر و زیـان وارده بـر
افراد به سرب جعل قانون باشد ،س وت و عدم جعل نیز در حد خود موجب ایراد خسـارت و ضـرر
به م لفین گردد .لذا هرگونه سود مدیریت در مسایل حقوقی و اجتماعی و سیاسـی یـک ح ومـت
ناشی از عمل رد نادرست قانونگذاری آن ح ومت اسـت؛ خـواه ایـن نابسـامانی ناشـی از وضـع
قوانین نادرست و خواه ناشی از عدم تصویب و نصبالعین قراردادن قوانین بهجـا و مناسـب باشـد
(م ارم .)80/1 :1010 ،همچنین بنابر احتمال نفی ضرر جرراننشده (دیدگاه نخست) ،الضـرر بـه
راحتی شامل اح ام عدمی شده و در نتیجه توانایی اارات ح م را دارا خواهد بود؛ زیرا نهی از ضرر
بیرمتدارك بهمعنای وجوب تدارك ضرراست؛ لذا چه در مواردی که ضرر ناشـی از ح ـم وجـودی
باشد و چه ناشی از عدمالح م ،نراید بدون تدارک باقی بماند.
نتیجه

مطابق آنچه گذشت و با توجه به مطالری که در بحث شمولیت الضرر نسرت به اح ـام عـدمی
ً
بیان شد ،ظاهرا صحت استناد به قاعده »الضرر» برای اارات ح م ،خالی از قوت نرـوده و چنانچـه
شرع انور با عدم تشریع ح می ،موجرات ورود ضرر را مهیا سازد ،ادعای جلوگیری از ورود ضرر و
زیان بیرمسموع خواهد بود؛ ازاینرو ،تنها وقتی این ادعا صحیح خواهد بود که همۀ راههای ایجـاد
ضرر بسته شوند .بنابراین با توجه به صحت استدالل به قاعدۀ مزبـور ،تمسـک بـه «الضـرر» بـرای
مشروعیت خیار عیب و همچنین بسیاری از مسائل مستحداه دیگر خالی از اش ال بوده و میتـوان
به همین قاعده استناد جست.
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