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 مقدمه. 1

توسط افراد  هانهیجبران تمام هز»به نظر اصل 

 اصل نیمهمتر« کاال و خدمت کیمند از منافع بهره

جبران  یاصل چگونگ نیدانش اقتصاد است. ا

کاال و خدمت توسط منتفعان  کی دیتول یهانهیهز

 فیتکل نییدمت را تعـخ ایهمان کاال  دیولـاز ت

 افعمبادله )مبادله من نیا فیتکل نیی. با تعکندیم

و شکل جوامع  کارمیتقس ی( چگونگهانهیبا هز

ه ب ،یمارشال یبرالی. در اقتصاد لشودیمشخص م

ارتودوکس، با فرض فقدان  یعنوان مذهب اقتصاد

افراد بدون دخالت دولت  یآزاد ،یخارج یامدهایپ

 شکل نیاصل به بهتر نیمتضمن برآورده شدن ا

 ردر بازا یتعادل یهامتیق ی. به عبارتباشدیم

 دهیتوازن را که همان عدالت نام نیرقابت کامل ا

تعادل و عدالت در  نی. اسازدیمحقق م شود،یم

 :شودیمعادله معروف اولر نشان داده م
 

P*Q=w*L+r*K 
 

صرفا دو  Qخدمت  ایکاال  دیدر تول میکنیم فرض

 کارگران که ایاند. کارگر بوده هانهینفر متحمل هز

صاحبان  اینشان داده شده و صاحب  Lبا نماد 

 داریاست. خرشان داده شدهن kکه با نماد  هیسرما

. در کندیم یداریخر p یتعادل متیکاال را به ق نیا

 داریخر نیا هک شودیفرض م یحالت انتزاع نیا

مند است )مصرف خدمت بهره ایصرفا از منافع کاال 

ه نداشت یمنف ایمثبت  یخارج امدیگونه پچیاو ه

وجود ندارد( لذا  یمجان یسوار گونهچیاست و ه

ا ر دیدر تول ریافراد درگ یهانهیهز دیانحصارا او با

 ایفرد  چیکه ه شودی)و باز فرض م دیپرداخت نما

 نهیمتحمل هز دیتول ندیرآدر ف گرید یگروه

 اند(.نشده

را  یو تعامل دیتول نیکمتر چن یواقع یایدر دن اما

به  مربوط ماتیتصم گرید ی. به عبارتمیشاهد هست

مصرف افراد،  و دیتول ،یگذارهیسرما یچگونگ

در  مایکه مستق یها و دولت بر افرادخانوارها، بنگاه

ز ا گذارد،یم ریتأث زین کنندیمعامالت شرکت نم

موضوعات دانش اقتصاد  نیتریاز اصل یکی رو نیا

 باشد،یم امدهایو پ هابیآس نیجبران ا یچگونگ

 متیق" یادعا توانیجبران نم نیچرا که بدون ا

در  ی. اثرات خارجرفتیرا پذ "منصفانه" ای "عادالنه

و اصل صدمه در  یبا اصل آزاد یدارهیاقتصاد سرما

-دنبال راهه ب یدارهیتعارض است لذا اقتصاد سرما

 بیکه ضمن حل معضل آس هستبوده و  یحل

ه خدش زیافراد ن یبه اصل آزاد گران،یبه د رساندن

در علم  یود. اگر چه مفهوم اثرات خارجوارد نش

 اما کاربرد و ست،ین زیبرانگاقتصاد چندان چالش

بوده و  زیبرانگآن همچنان چالش یضمن یمعن

 هست. 

، با 1950در دهه  ژهیاقتصاددانان، به و یرخب

د دادن اننش ،یاقتصاد خارج نهیگسترش کار در زم

االتر بسطح  به توانیحل مناسب، مکه با انتخاب راه

مدل  و باتور دیم ،یتوفسکی. اسکدیثروت و رفاه رس

و نشان دادند که  دندیبخش تیرا رسم یخارج

ر ب اتیبا وضع مال دی)شا نیقوان رییچگونه تغ

ر د یذارـگهیسرما هیتوص اینامطلوب  یهاتیفعال

را  یاجتماع اهرف تواندیمناطق کم برخوردار( م

 دهد.  شیافزا
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مورد اتفاق اقتصاددانان مکاتب مختلف است  آنچه

از معضالت  یکیهمواره  ،یاست که اثرات خارج نیا

درصدد  دیاست که حکمران با ینظام حکمران

برطرف کردن آن کوشش به عمل آورد. در فقه 

 کیناظر به اداره  اتیکه از طهارت تا د هیامام

 ینظام است، احوال شخص کیجامعه و  کیکشور، 

از مجموعه اداره کشور مورد  یعنوان جزئ هب زین

 ،یاخامنه اهللتیآ اناتی)ب ردیگیاستنباط قرار م

که  یرو پرداختن به مسائل نی، از ا(31/06/1370

 ریبا آن درگ اتشیدر طول ح ینظام حکمران کی

دو چندان  یتیخواهد بود اهم ریدرگ زیبوده و ن

 یپاسخ نظام اقتصاد افتنی یخواهد داشت. برا

 یهاحلراه یبه بررس دینوع مسائل با نیاسالم به ا

و  شود داختهارائه شده در فقه در امور مشابه پر

 همان ایپاسخ بر اساس استنباط از منابع اسالم )

 اتیدر ادب یحل اثر خارجشود. راه ( ارائهنیثقل

و  ردیگیقرار م "قاعده الضرر" لیذ ینید

قاعده "بحث  لی)ره( ذ یانصار خیگونه که شهمان

فـالـمهم بیان معنى الضرر، : »ندیفرمایم "الضرر

ح المصباح الـضـر بفت ففىاما الضرر فهو معلوم عرفا، 

 شیخ) «یضره اذا افعل به مکروهاالضاد مصدر ضره 

که عرف  ییجاو از آن (372، ق 1422، انصارى

لذا  داندیم انیرا ضرر و ز یمصداق اثرات جانب

در  یقاعده مهم فقه کیبه عنوان  "قاعده الضرر"

استفاده دارد و جبران  تیقابل یبحث اثرات خارج

 داندیرفتن آن را واجب م نیاز ب ایو  انیضرر و ز

در مورد  یفقه یالگو کیارائه  یمنظور برا نیبد

ضرر در  یاز مدل مفهوم یآگاه ،یرفع اثرات خارج

دارد چرا که عالوه بر شناخت  ییبسزا تیفقه اهم

ه در فقه ب یمحل نزاع اثرات جانب ریانواع ضرر، تقر

 . ردیپذیصورت م یراحت

موجود در مورد  فیتعار انیمقاله در ابتدا با ب نیا

 نییو قاعده الضرر به تب انیضرر و ز ،یاثرات جانب

مساله  یمحل بحث پرداخته و سپس مدل مفهوم

با  دهدیقرار م ید بررسدر فقه را مور انیضرر و ز

در مدل  یمشخص شدن محل بحث اثرات جانب

اثرات  لبه ارائه نظرات فقها در مورد معض ،یمفهوم

 یفقه یالگو کیبه ارائه  تایپرداخته و نها یخارج

ضمن  انی. در پاپردازدیمعضل م نیحل ا یبرا

 یاقتصاد سهیالگو، مقا نیا یادله فقه یبررس

 . شودیارائه م یو کوز یگوئیمتعارف پ یکردهایرو
 

 . مالحظات اخالقی2

و  یمراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخالق در

از منابع  قیو دق یعلم یریگاز جمله بهره یعلم

 شده است.  تیرعا یعلم
 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق در مقاله حاضر به صورت توصیفی 

 آوری اطالعات بهباشد و روش جمعتحلیلی می

ای است و با مراجعه به اسناد، کتب کتابخانهصورت 

 و مقاالت صورت گرفته است.
 

 ها. يافته4

این مقاله با استخراج مدل مفهومی ضرر و زیان از 

فقه امامیه و تعیین جایگاه اثرات خارجی منفی به 

عنوان یکی از اقسام ضرر و زیان، به ارائه الگوی 

نهایتا  پردازد ومختار فقهی رفع اثرات خارجی می
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با مقایسه الگوی مختار با الگوهای متعارف اقتصادی 

پیگوئی و کوزی در دو بخش رفع اشکاالت الگوی 

های متعارف متعارف و ویژگی متمایزکننده از مدل

 ردازد.پهای متمایزکننده این الگو میبه بیان ویژگی
 

 . بحث5

 یموضوع اتیادب. 5-1

 یاثرات جانب. 5-1-1

 میقسـت یو منف تبه دو دسته مثب یاثرات جانب

 افتدیاتفاق م یمثبت زمان یکه اثرات جانب شودیم

 یو هم در سطح اجتماع یکه هم در سطح خصوص

و  قیتحق نکهیسود مثبت حاصل شود. مانند ا

شرکت عالوه بر  کیپژوهش انجام شده توسط 

 دهد،یم شیآن شرکت را افزا یسود شخص نکهیا

ه ب زیجامعه را ن کیدانش در  یسطح عموم شیافزا

 دیبه دو دسته تول ینوع اثر خارج نیهمراه دارد. ا

ثر که اک یمنف یخارج . اثرگرددیم میو مصرف تقس

 یدر صورت زین شودیرا شامل م یموارد اثرات خارج

 رانگید تیبه فعال یعامل اقتصاد کی تیکه فعال

 کی نکهی. مانند اندیگویوارد کند را م انیلطمه و ز

ه ک دیجد اتیعمل یبا اجرا ردیبگ میشرکت، تصم

ها را کاهش نهیمضرتر است هز ستیز طیمح یبرا

دسته از اثرات  نیدهد. ا شیداده و سود خود را افزا

ات و اثر دیتول یبه دو دسته اثرات خارج زین یخارج

 . شودیم میمصرف تقس یخارج
 

 

 

 

حل اقتصاددانان متعارف به مسئله راه .5-1-2

 یاثرات خارج

 حل دخالتبود که راه یاقتصاددانان نیاز اول گویپ

 گویارائه کرد. پ یدولت را در حل اثرات خارج

ر اث یدارا یبر کاال اتیمال یمعتقد بود با برقرار

 نیقرار داد. بد نهیها را در سطح بهآن دیبا ،یخارج

 ینشده کاال دهید یهانهیهز ات،یکه مال یمعن

( ی)درون انیع دکنندهیتول یرا برا یاثر خارج یدارا

یمنافع خصوص یسازنهیاو در به میتا تصم کندیم

منجر گردد. در حقوق  یاجتماع نهیبه جهینت به اش

 صیتخص یاقتصاد ینگیبه یکوز هیو اقتصاد نظر

 یرا با احتساب اثرات خارج یخروج ای یاقتصاد

 یتیکه اگر فعال کندیم انیب هی. نظرکندیم فیتوص

 صیتخص نکهیاست، فارغ از ا یاثرات خارج یدارا

و مذاکره به  یزنچگونه باشد، چانه ییدارا هیاول

، 1960شد )کوآس، منجر خواهد  نهیبه یخروج

23.) 
 

 انيمفهوم ضرر و ز .5-1-3

در فقه، مقابل نفع عبارت است از ورود نقصان  ضرر

در مال، جان و آبرو. واژه ضرر درباره آبرو کمتر به 

  .(394ص ، 5ج ق،  1413 ،ی)روحان رفته استکار 

کلمة  أمّا» :سدینویضرر م یصدر در معنا دیشه

الضرر فقد اختلفت کلمات أهل اللغة فی معناها، 

 ،فی المال قصفذکر بعضهم أنّ معنى الضرر هو: الن

 الطرف، أو العرض، و آخر أنّ معنىأو النّفس، أو 

 ،1408، )صدر« الضرر هو: الشدّة، و الحرج، و الضیق

استفاده  یآن در همه ابواب فقه (. از احکام520ص

جنس ضرر در  ییاهلل خوتیآ انیاست. به بشده
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که در عبادات است،  یمعامالت همانند جنس ضرر

( 2ج ، ق 1412، ی)خوئ باشدیم یشخص یضرر

نه را  ایضرر است  یو اقدام تیفعال ایآ نکهیا اما

 .کندیعرف مشخص م
 

  "قاعده الضرر". 5-1-4

 دیاست که به تحد یاز جمله قواعد "قاعده الضرر"

 نیو در آثار اغلب فقها از ا پردازدیم هیاحکام اول

محمد،  ،ی)روحان است آمده انیقاعده سخن به م

القاسم، ابو ،یی، خو383، ص 5االصول، ج  یمنتق

 ،یآخوند خراسان، 518، ص 2مصباح االصول، ج 

ص ، 1ج االصول،  هیکفا ن،یکاظم بن حسمحمد

-17ص  ام،یمحمد بن احمد، عوائد اال ،ی، نراق381

، ص 3ناصر، انواراالصول، ج  ،یرازیش مکارم، 18

، 40، ص 1 روح اهلل، الرسائل، جز ،ینیخم، 273

، ص 3االصول، ج  فوائد ن،یمحمد حس ،ینیینا

261-264.) 
 

 قاعده انیب .5-1-4-1

هرگونه  تیمشروع ینف یبه معن "قاعده الضرر"

ص ، 1374، ینی)مشک ضرر و اضرار در اسالم است

قاعده به قاعده ضرر، قاعده ضرر و  نیاز ا(. 203

 زیضرر ن یضرار، قاعده الضرر و الضرار و قاعده نف

قاعده به عنوان  نیاسالم چند . درشودیم ریتعب

نان آ و کندیم یحکمران گریاصل االصول بر قواعد د

عد مانند قوا نی. ادهدیقرار م لیرا مورد جرح و تعد

ضرر بر سرتاسر فقه حکومت قاعده الحرج و قاعده ال

در  بحث لیذ یانصار خیضرر ش فی. در تعرکنندیم

فـالـمهم بیان : »ندیفرمایقاعده م نیمورد هم

معنى الضرر، اما الضرر فهو معلوم عرفا، ففى 

 ضره یضره اذا مصدرالمصباح الـضـر بفتح الضاد 

 (. آنچه372، ق 1422، )انصارى «افعل به مکروها

 است که نیا دیآیبرم یانصار خیعبارت ش نیاز ا

 .شودیدر عرف مشخص م انیضرر و ز یمعنا
 

از ضرر  كنندهینه اتيروا .5-1-4-2

 ریبه غ دنیرسان

مخصوصا  یاثرات جانب جادیاز ا یمتعد اتیروا

یکه م کنندیم یکه از جنس ضرر باشد، نه یزمان

 نمود: یبنددسته ریها را به صورت زآن توان

بن جندب است.  ةسمر هیاول مربوط به قض دسته

: دیفرمایم یستانیاهلل ستیآ تیروا نیدر مورد ا

 یسمره، ادعا هیدر کنار قضدرباره ورود ال ضرر »

، یانستیس« )فوق استفاضه شده است ایاستفاضه 

حضرت رسول  تیروا نی(. در ا12ص ، ق 1414

 یخصوص تی)ص( از سمره بن جندب سلب مالک

 هیشده و حکم اول رفتهیاصل پذ کیکه  کنندیم

است که زائل شدن  یحال در نیاست. ا یفقه

 حال .ستین ریپذجز با اسباب آن امکان تیمالک

 رامبیپ ایمطرح کرد که آ زیسوال را ن نیتوان ایم

 یو به عنوان حکم حکومت یاکرم از شأن حکومت

 یبه عنوان حکم ثانو ایعمل را انجام دادند  نیا

باشد مانند احکام  یحکومت ماگر حک ؟یشرع

که حاکم  یزمان است و فقط در یانشائ ،ییقضا

احکام  نیاست امکان صدور چن دیبسط  یدارا

 انجی)مثال در ا است یاست. دائر مدار مصلحت خاص

و  یمکان طیدائر مدار شرا نیضرر(. همچن ینف

 رییتغ طیشرا رییخاص هستند و لذا با تغ یزمان
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. حاکم موظف ستین تکند و جزء احکام ثابیم

کارشناسان و متخصصان  ،یاست از نظرات مشورت

-206 ،1391ر، در آن حکم استفاده کند )پرو

 موارد نیکدام از ا سپس نحوه تزاحم هر (.207

 مطرح ی( با حکم اولیو حکم ثانو ی)حکم حکومت

 دیبا تیروا نیمعتقدند طبق هم یشود. برخیم

 هیدر هنگام تزاحم بر احکام اول یاحکام حکومت

  .(254، 1418ی، هستند )فاضل لنکرانمقدم 

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَْن » شرح است: نیبد تیروا نیا

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 

بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ 

وَ جُنْدَبٍ کَانَ لَهُ عَذْقٌ فِی حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ 

کَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِیِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ وَ کَانَ یَمُرُّ بِهِ إِلَى 

نَخْلَتِهِ وَ لَا یَسْتَأْذِنُ فَکَلَّمَهُ الْأَنْصَارِیُّ أَنْ یَسْتَأْذِنَ إِذَا 

جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ الْأَنْصَارِیُّ إِلَى رَسُولِ 

کَا إِلَیْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَشَ

اللَّهِ ص وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِیِّ وَ مَا شَکَا وَ قَالَ إِنْ 

أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَى فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَهُ حَتَّى 

کَ هُ فَأَبَى أَنْ یَبِیعَ فَقَالَ لَشَاءَ اللَّ  ابَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَ

بِهَا عَذْقٌ یُمَدُّ لَکَ فِی الْجَنَّةِ فَأَبَى أَنْ یَقْبَلَ فَقَالَ 

رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْأَنْصَارِیِ اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَیْهِ 

 (292، 1366 ،کلینی« )لَا ضِرَارفَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ 

 ضرارالضرر و ال هیکه قض یاتیدسته دوم از روا در

 خیشفعه است. که مشا ثیدر آن وجود دارد، حد

                                           
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفَْعةِ بَیَْن الشُّرَکَاءِ ِفی الْأَرَضِینَ وَ الْمَسَاکِنِ وَ قَالَ لَا  1

ص ، 5ج ضَرَرَ وَ لَا ِضرَارَ وَ قَالَ إِذَا رُفَّتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الُْحدُودُ فَلَا شُفَْعةَ ) الکافی، 

 (164ص ، 7ج ( )تهذیب االحکام، 280
مستدرک ) مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِیَمْنَعَ بِهِ الْکَلَأَ مَنََعهُ اللَّهُ فَْضلَ رَحْمَتِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 2

( و قال أَبو عبید: نَقْعُ البئرِ فَضْلُ مائِها الذی یخرج منها 116، ص 17ج الوسائل، 

أَن یصیر فی إِناء أَو وِعاء، قال: و فسره الحدیث اآلخر: من مَنَعَ أَو من العین قبل 

فَضْلَ الماءِ لِیَمْنَع به فَضْلَ الکَإلِ مَنَعَه اهلل فَضْلَه یومَ القیامةِ.؛ و أَصل هذا فی البئر 

که به  یتیدسته سوم روا .1اندثالثه آن را نقل کرده

را حفر کرده،  یکه چاه یمعناست که شخص نیا

 یانسان ایحق ندارد مانع آب خوردن گوسفندان 

 ارّهلمبه حق ا هی. شبخوردیشود که با دست آب م

حمل  دیتواند از درخت بخورد اما نبایکه شخص م

 .  2کند

است که ملک  یواریدسته چهارم د اتیروا موضوع

ه ب هیدو خانه است. همسا نیبوده و حائل ب یشخص

را بنا  یواریخانه خود د یبرا وار،ید نیخاطر وجود ا

 واریساقط شده و صاحب د وارید نینکرده است. ا

در  هیکار، همسا نیرا بسازد. با ا واریخواهد دینم

که  دیفرمایع( م) زحمت افتاده است. امام معصوم

شود مگر یاجبار نم واریبر ساخت د واریصاحب د

 واریساخت د ،یشرط ایبه خاطر حق  هیآنکه همسا

 هیرا مستحق باشد. در صورت نبود حق، اگر همسا

رفع زحمت خود،  یبرا دیدر زحمت باشد خود او با

خود احداث کند نه آنکه صاحب  نیرا در زم یوارید

 پرسش نی. در ادامه ادینمارا مجبور بر ساخت  وارید

تنها به خاطر اضرار  واریمطرح شده که اگر صاحب د

 ست؟یکرده، حکم چ بیرا تخر وارید هیبه همسا

فرض، صاحب  نیکه در ا دیفرمایمعصوم )ع( م

 . 3شودیم واریرها نشده و مجبور به ساخت د وارید

شدن شخص با دو  کیپنجم مربوط به شر دسته

درهم به رأس و جلد و بازگشت به دو قرارداد است. 

یحتفرها الرجل بالفَالةِ من األَرض یَسْقِی بها مَواشِیَه، فإِذا سَقاها فلیس له أَن 

العرب،  )لسان لماءَ الفاضِلَ عن مَواشِیهِ مَواشِیَ غیره أَو شارباً یشرب بشَفَتِهیَمْنَعَ ا

( و روایات بیشتری در این زمینه وجود دارد  جامع االحادیث 359ص ، 8ج 

 به بعد. 417، ص 25به بعد و وسائل؛ ج  541، ص 23شیعه، ج 

 
رُوِّینَا عَنْ َجعْفَِر ْبنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ ُسئِلَ عَْن جَِدارٍ لِرَجُلٍ َو هَُو سُتْرٌَة فِیمَا بَیَْنهُ َو  3

ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَجَبَ بَیْنَ جَارِهِ سَقَطَ فَامْتَنَعَ عَنْ بِنَائِهِ قَالَ لَیْسَ یُجْبَرُ عَلَى 
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 کیاست که به نسبت  نیا یقرارداد مطلق و اصل

ه شده ک انیدر ضمن ب یباشد. شرط کیپنجم شر

و ضرورت نحر  یماریکردن ب دایدر صورت ادامه پ

رسد. ب کیشتر، سر و پوست شتر پس از نحر، به شر

بوده  یماریکردن ب دایشرط در صورت ادامه پ نیا

ها تن کیشدن موضوع شرط، شر یو با فرض منتف

حکم  نیپس ا است. کیجم شرپن کی زانیبه م

. (69ص  ق، 1414، یستانیس) 1مطابق قاعده است

الضرر و  است که مضمون یتیششم روا دسته

ضرار ار در منابع خاصه و عامه بدون الضرر و الالضر

 . 2نقل شده است
 

 در فقه   انيضرر و ز یمدل مفهوم. 5-2

 انیدر مورد ضرر و ز یمدل مفهوم انیب یابتدا در

که ضرر ممکن  رسدینکته مهم به نظر م نیذکر ا

. انیاز جنس ز ایاست از جنس عدم النفع باشد و 

 یاقتصاد تیکه ممکن است فعال یمعن نیبد

 انیز یگریشخص د تیو ملک تیبه فعال یشخص

 یشخص یاقتصاد تیممکن است فعال ایوارد کند و 

شود که در  یگرید یاقتصاد تیفعال نقموجب رو

از جنس عدم  یصورت به شخص اول ضرر نیا

 نایب یپژوهش برا نیرو در ا نی. از ارسدیالنفع م

 انیو عدم النفع( از واژه ضرر و ز انی)ز هر دو مورد

که جنس ضرر فقط،  ییاستفاده شده است و هر جا

                                           
خْرَى بِحَقٍّ أَوْ بِشَرْطٍ فِی أَصْلِ الْمِلْکِ وَ لَکِنْ یُقَالُ لِصَاحِِب ذَلِکَ لِصَاحِبِ الدَّارِ الْأُ

الْمَنْزِلِ اسْتُرْ عَلَى نَْفسِکَ فِی حَقِّکَ إِنْ شِئْتَ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَ الْجِدَارُ لَمْ یَسْقُطْ 

ِر حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَى هَدْمِهِ قَالَ لَا یُتْرَُک وَ لَکِنَُّه هَدَمَهُ أَوْ أَرَادَ هَدْمَهُ إِضْرَاراً بِجَارِهِ لِغَیْ

وَ ذَلِکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ فَإِنْ هَدَمَهُ کُلِّفَ أَنْ یَبْنِیَهُ. )دعائم 

 (504ص ، 2ج االسالم، قاضی نعمان مغربی، 
سَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُ 1

بْنِ حَمْزََة اْلغَنَوِیِّ عَْن أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی َرجُلٍ شَهِدَ َبعِیرًا مَرِیضاً َو هُوَ یُبَاعُ 

الرَّأْسِ وَ الْجِلِْد فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ ِبعَشََرةِ دَرَاهِمَ فَجَاءَ وَ أَشَْرکَ فِیهِ رَجُلًا بِدِرْهَمَیْنِ بِ

استفاده شده  ییبه تنها انیباشد از واژه ز انیز

 است.
 

 ضرر یمدل مفهوم. 5-2-1

 موجود:  انی( ضرر و زالف

است که  یانیموجود ضرر و ز انیاز ضرر و ز مقصود

 یرساندن است. برا بیحال آس وجود داشته و در

 بیبه آس تشیکه ادامه فعال یامثال کارخانه

نوع ضرر و  نی. اشودیمنجر م گرانیرساندن به د

 باشد: وجود داشته تواندیبه دو صورت م انیز

ر است: مانند ضر یعیکه منشا آن طب یانزی و ضرر -

 و شودیم یمتوجه خانه شخص لیکه از س یانیو ز

ازد اش بسخانه یبرا لبندیکه شخص س یدر صورت

 . گرددیم هیمتوجه خانه همسا

 است: مانند ضرر یکه منشا آن انسان یانزی و ضرر -

متوجه  تشیبا ادامه فعال یاکه کارخانه یانیو ز

 یلیصورت اگر اقدام به تعط نی. در اکندیم گرانید

و اگر  میابه صاحب آن ضرر زده میکارخانه بکن

 وارد شده است.  انیز گرانیبه د میانجام نده یاقدام

 نشده است( جادیناموجود )هنوز ا انی( ضرر و زب

 است: میبه سه دسته قابل تقس انینوع ضرر و ز نیا

بالفاصه اقدام آن طرف  گریبه طرف د انیز -1

بالفاصله پس از اقدام منفعت  نکهیا یعنیبرسد: 

 یاوارد شود. مثال کارخانه انیز گریبرنده به طرف د

فَقُضِیَ أَنَّ الْبَِعیرَ بَرَأَ فََبلَغَ ثَمَنُهُ دَنَانِیرَ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَیْنِ خُذْ خُمُسَ مَا 

هُ قَّبَلَغَ فَأَبَى قَالَ أُرِیدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ َفقَالَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ هَذَا الضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِیَ حَ

 (293ص ، 5ج إِذَا أُعْطِیَ الْخُمُسَ )الکافی، 
و  ول اهلل صلى اهلل علیهعن صفوان بن سلیم عن ثعلبة بن أبی مالک أن رس 2

: ال ضرر وال ضرار وإن رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم قضى فی مشارب سلم قال

لکعبین االنخل بالسیل لألعلى على األسفل حتى یشرب األعلى ویروى الماء إلى 

کنز ) ثم یسرح الماء إلى األسفل وکذلک حتى تنقضی الحوائط أو یفنى الماء

 (.1502، ص 3ج العمال؛ 
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 بیکنار خودش آس اچهیکه پس از احداث به در

 محتمل است: ریدسته، صور ز نیا یبرساند. برا

 تیوارد شود و به ملک انیطرف ز کی تیبه ملک -

 که هر دو طرف یمعن نینفع برسد: به ا گریطرف د

به  منفعت و یکیبه  تیمالک باشند و از جهت مالک

برسد. مانند اقدام بر احداث هتل در  انیز یگرید

 انیازدحام در محله و ز جادیله اصخود و بالفا نیزم

 .گرانید دنید

 گریمنفعت ببرد و طرف د تشیطرف از ملک کی -

د: نداشته باش اریدر اخت یتیملک یول ندیبب انیز

در کنار رودخانه  یاکه احداث کارخانه یانیمانند ز

د منطقه خواهد ز حیو تفر یگریکه بالفاصله به ماه

به مغازه  یکاربر رییدار از تغمانند نفع مغازه ای

 در بازار عطر فروشان.  یدباغ

 گریطرف د یول ندیبب انیز تشیطرف از ملک کی -

مثال احداث سد که  یباشد: برا نداشته یتیملک

 گریطرف د نیرفتن زم آب ریبالفاصله موجب ز

 شود.

 یانیز یعنیباشد:  هیالیمنته گریبه طرف د انیز -2

زماندار باشد  یانیز شود،یوارد م گریکه به طرف د

دسته صور  نیا یشود. برا انینما یو پس از مدت

 قابل طرح است: ریز

و منفعت برسد:  انیز تشانیهر دو طرف به ملک -

 یکه پس از مدت زمان یکیمانند حفر چاه در ملک 

 .شودیم یگریباعث نشست خانه د

 گریمنفعت ببرد و طرف د تشیطرف از ملک کی -

د: نداشته باش اریدر اخت یتیملک یول ندیبب انیز

مدت مراتع که در بلند یمانیمانند کارخانه س

 ببرد. نیرا از ب یعموم

 گریمنفعت ببرد و طرف د تشیطرف از ملک کی -

د. نداشته باش اریدر اخت یتیملک یول ندیبب انیز

طرف  کیدر داخل ملک  یمانند احداث زنبوردار

 رانـگیزدن( د شی)ن انیز شیزاـه موجب افـک

 .شودیم

طه به واس ی: شخصگرانیضرر به خود و نفع به د -3

موجب عدم النفع خودش شود.  رینفع به غ صالیا

 تصور توانیچند صورت م زینوع ضرر ن نیا یبرا

 نمود: 

مورد که تحت  نیبه عمد: در ا دنید انیضرر و ز -

 شود،یم انیب« المحسن ضمان یعل سیل»قاعده 

به  یکه شخص عمدا به خاطر مصالح دید توانیم

 یبرا تیفعال نیگرچه ا دهدیخود ادامه م تیفعال

 زین انیز یواردـدر م یحت ایدارد و ـن ینفع یو

که در جهت کمک  یامثال کارخانه ی. براندیبیم

 لوکس یکاال دیرا از تول شیخو تیفعال جنگبه 

ه در داده است ک رییتغ کیاستراتژ یکاال دیبه تول

او اگر  تیصورت کارخانه محسن است و فعال نیا

 ،1436ی، )مدرس ستیموجب اتالف شود ضامن ن

  (.197، 1ج 

 تیمورد صاحب فعال نیعمد: در اریعدم النفع غ -

 رانگید تیبه فعال ،یو تیبدون آنکه بداند فعال

جنس ضرر از جنس عدم  نی. ارساندیم یمنفعت

 تیرا به فعال یمیمستق انیو ز باشدیالنفع م

 . کندیشخص اول وارد نم
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در  یاثرات خارج گاهيجا نییتع. 5-2-2

  انياقسام ضرر و ز

موجود  یاز جنس ضررها یجنس اثرات خارج اوال

قانون  کیبه عنوان  یفقه یاست، چراکه الگو

 یسلب یکردیحاکمه در خصوص ضرر ناموجود رو

 کندیم یریوگـضرر جل نیا جادیاز ااست که 

در خصوص  یول (1392 ،یسبحان اهللتی)آ

موجود اقوال فقها متفاوت است که به  یضررها

در  هک ییاز آنجا ایخواهد شد. ثان انیب زین لیتفض

ذا ـاست ل لـیدخ یانسان یعامل یـرات خارجـاث

که عامل  یموجود یآن را از جنس ضررها توانیم

هستند در نظر  لیدر بوجود آمدنش دخ یانسان

 یکه گذشت فقها ییهاگرفت. با توجه به مثال

فعل مکلف در امور  انیرا بگذشته چون فقه 

ر نظ زیجوـبه ت الباغ گرفتندینظر م در یشخص

جواب  یاجتماع کردیکه فقه با رو یاند. در حالداده

ور مختلفش ـله بر حسب صأمس نیبه ا یمتفاوت

 (.1392 ،یاهلل سبحانتی)آ دهدیم
 

اقتصاد  يهاحل در مدلراه. 5-2-2-1

 متعارف

دادند که  صیتشخ کینئوکالس اقتصاددانان

عدم " ینوع یمرتبط به اثرات خارح یهایناکارآمد

 ییشنهادهایپ تیاست. اگرچه اسم "بازار تیموفق

 کندیمداخله دولت در اقتصاد مطرح م هیرا عل

ر که د یو اجتماع یمنطق طیمح جادیا یبرا کنیل

 توان رشد داشته یاقتصاد التیآن بازار و تشک

  .داندیم یدولت را ضرور ضورباشند ح

 1920در سال  ،یسیاقتصاددان انگل گو،یپ آرتور

کنندگان را به آلوده دیها باداد که دولت شنهادیپ

 رانگیکه به د یمضرات نهیمعادل هز یپرداخت مبلغ

که از  گوی. پ(1920)پیگو،  وادار کند کنند،یوارد م

حل دخالت دولت را بود که راه یاقتصاددانان نیاول

معتقد بود با  رد،ارائه ک یدر حل اثرات خارج

 دیبا ،یاثر خارج یدارا یبر کاال اتیمال یبرقرار

که  یمعن نیقرار داد. بد نهیها را در سطح بهآن

اثر  یدارا ینشده کاال دهید یهانهیهز ات،یمال

 دکنی( می)درون انیع دکنندهیتول یرا برا یخارج

به  اشیمنافع خصوص یسازنهیاو در به میتا تصم

ل مد یمنجر گردد. خال اصل یاعاجتم نهیبه جهینت

رخ ن نییاز نحوه تع چگاهیه یاست که و نیا گویپ

 است.  اوردهین انیبه م یصحبت اتیمناسب مال

 از یناش یغلبه بر ناکارآمد یبعدها برا نیهمچن

 نیدر ب یزنچانه قیاز طر یمنف یاثرات خارج

 1960بار در سال  نینخست ده،ید بیآس یهاطرف

 "یاجتماع یهانهیمشکل هز"توسط رونالد کوز در 

 زهیاو جا یبرا 1991که در سال  ی)از جمله آثار

 رارنوبل اقتصاد را به همراه آورد( مورد بحث ق

 ریپذامکان یزنچانه یهاحلراه نکهیا یگرفت. برا

ود، ش فیتعر یبه خوب تیحقوق مالک دیباشد، با

 چیه دیکم باشد و نبا دیمعامله با یهانهیهز

 اشدب وجود داشته یاطالعات نامتقارن ای یفیبالتکل

کوز  هیر حقوق و اقتصاد نظرد(. 25، 1960)کوآس، 

را  یجخرو ای یاقتصاد صیتخص یاقتصاد ینگیبه

 هینظر. کندیم فیتوص یبا احتساب اثرات خارج

 یاثرات خارج یدارا یتیکه اگر فعال کندیم انیب

ه چگون ییدارا هیاول صیتخص نکهیاست، فارغ از ا
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منجر  نهیبه یو مذاکره به خروج یزنباشد، چانه

که  یگریشکل دم(. 27، 1960)کوآس،  خواهد شد

رر ض صیاست که اگر تشخ نیکوز هست ا هیدر نظر

 ینزانجام نشود، چانه یبه درست نیتوسط متضرر

 .را نخواهد داشت الزم تیموفق
 

اقوال فقها در مورد اثرات  یبررس. 5-2-2-2

  یخارج

 اقوال مختلف یقسمت به طور مفصل به بررس نیا

 . پردازدیم یفقها در رفع ضرر در موارد اثرات خارج

ورود اول: تعارض قاعده الضرر با قاعده سلطنت 

 انسان

در اصطالح فقهی عبارت است از تسلط  سلطنت

که  یاکامل مالک بر اموالش و استفاده در محدوده

ق،  1415، )احمد شرع به آن اجازه داده است

یکی از قواعد مشهور میان فقها تسلط مالک،  .(327

است که پیوسته در بسیاری از ابواب معامالت در 

کنند. از جمله مباحث مهم فقه به آن تمسک می

رفع تعارض آن با  یچگونگ ط،یقاعده تسل ارهدرب

 تیاست که کاربرد مالک یقاعده الضرر در موارد

در ملک خود موجب ضرر  یمالک و تصرف و

 شود: یگریرساندن به د

 فقها:  آرای اول دسته -

 حیرا ترج طیمورد قاعده تسل نیفقها در ا یبرخ

اند. از جمله شمرده زیتصرفات را جا نگونهیداده و ا

حمد به: م توانیم اندرفتهینظر را پذ نیکه ا ییفقها

، 3 ج ه،یفقه االمام ی)المبسوط ف ،یوسبن حسن ط

کتاب السرائر  ،یحلّ سیادر ، ابن(273-272ص 

 )قواعد االحکام ،ی، عالمه حلّیالفتاو ریلتحر یالحاو

روضه ) ،یبن شرف نوو ییحی، (268ص ، 2ج 

 بن حمدجوادم ،(448-447ص ، 4ج  ن،یالطالب

شرح  ی)مفتاح الکرامه ف ،یعامل ینیحسمحمد 

 کرد. اشاره( 23ص ، 7ج قواعد العالّمه، 

 فقها:  یراآ دوم دسته -

با استناد به قاعده الضرر، تصرفات  گر،ید یبرخ

 ی. از فقهادانندینم زیصورت جا نیمالک را در ا

 عبدهلل ابن قدامه، به: توانیم هینظر نیاقائل به 

 نیمحمدحس ،(52ص  ،5ج  ن،یالتوابب )کتا

ص ، 1ج کتاب المکاسب،  هیحاش) ،یاصفهان

ج )قاعده الضرر و الضرار،  ،یستانیس ،(442ـ441

)الضرر و  ،یدریح به بعد(، کمال 328ص ، 1

 کرد. اشاره( 383ص ، 1ج الضرار، 

 فقها:   آرای سوم دسته -

 ینایکه ز یصورت اند که تنها در آن بر زین یگروه

باشد، قاعده الضرر مقدّم  انیفاحش و بزرگ در م

 ی. از فقهاشودینم یجار طیو قاعده تسل گرددیم

مد بن مح به: محمدباقر توانیم هینظر نیبه اقائل 

( 241ص ، 1ج االحکام،  هیکفا) ،یمحقق سبزوار

 اشاره کرد.

 دوم فقها: تعارض قاعده الضرر با قاعده الحرج ورود

موجب  "حرج یقاعده نف"که اعمال  یموارد در

 یبر عکس که جار ایشود و  گریطرف د یبرا یضرر

حرج و مشقت  جادیسبب ا "قاعده الضرر"شدن 

و  "عسر و حرج یقاعده نف" نیشود، ب یگرید یبرا

 یاست. برا ، تعارض به وجود آمده"قاعده الضرر"

در ملک  یتصرف مالکانه مالک یمثال اگر از طرف

 یشود و از سو اشهیضرر به همسا درایا سببخود 

 هیهمسا یمنع تصرفات مالکانه او از سو گر،ید
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، موجب آن "قاعده الضرر"به استناد  زیمجاور ن

به  ایشود که مالک در حرج و مشقت واقع شود. 

آب مورد  نیمأت یبرا یشخص گرید یعنوان مثال

 یاز حفر چاه در ملک خود باشد؛ ول ریخود ناگز ازین

 یدهـآب زانیوجب کاهش مـم ییآن از سو فرح

 رادیا جهیحفر شده در امالک مجاور و در نت یهاچاه

ممانعت او  گر،ید یشود و از سو گانیضرر بر همسا

 ،"قاعده الضرر"از حفر چاه در ملک خود به استناد 

که مالک به واسطه نداشتن آب مورد  شودیسبب م

ست ا یهی. بدافتدیدر عسر و حرج و تنگنا ب ازشین

 به نفع "قاعده الضرر"موارد، اعمال  گونه نیکه در ا

از  "عسر و حرج یقاعده نف"با اعمال  گان،یهمسا

موارد، تعارض  نیمالک معارضه دارد. در ا یسو

برد؛  انیاز م دیدو قاعده را چگونه با نیا انیم

قاعده " ایمقدم است  "عسر و حرج یقاعده نف"

 دارد؟ تیتقدم و اولو "الضرر

 فقها: آرای اول دسته -

ر ب "عسر و حرج یقاعده نف"قائل به تقدم  یبرخ

 "الضرر"ر ـبوده، آن را حاکم ب "ده الضررـقاع"

 خیبه: ش توانینظر م نیا یدارا ی. از فقهادانندیم

ص ، 2ج در کتاب فرائد االصول )رسائل(،  یانصار

 اشاره کرد. 463

 فقها: آرای دوم دسته -

تقدم  یبرا ییاز فقها معتقدند اصوال جا گرید یبعض

 یوجود ندارد. از فقها "الضرر"بر  "قاعده الحرج"

در  ینیاهلل نائتیبه: آ توانیم هینظر نیقائل به ا

                                           
اضطرار, در خوردن غذاى دیگرى, نوعى زیان رساندن به اوست و باید ضمان,  1

تدارک گردد, به مثل یا قیمت. روشن است که حالت اضطرار, حکم تکلیفى و 

 ا ضمان و دیگر آثار وضعى را خیر.امّ ؛داردعقوبت را بر مى

، 3ج ، (ینییاهلل ناتیدرس آ راتیالطالب )تقر ةیمن

 اشاره کرد. 426ص 

 لبطیالضطرار ال"سوم فقها: استناد به قاعده  ورود

، "الْمَحظُورات حُیالضَّروُراتُ تُب" قاعده "ریحق الغ

است. اضطرار  یاز عوامل سقوط حدود اله یکی

است که با فقدان هر گونه تعرض  یشخص تیموقع

اموالِ در معرض خطر  ایحفظ حقوق  یبرا یرونیب

 نیشود. از ایبه ناچار مرتکب جرم م یگرید ایخود 

 دانشفرزن ندیبیکار و گرسنه که میب یرو، اگر فرد

ت شد لیاند و ممکن است به دلچون او گرسنه زین

حد  یاجرا کند، یبروند دزد نیاز ب یگرسنگ

موسوی خمینی، ) است یمنتف یسرقت در مورد و

مضطر شود  یگاه کسهر نیهم چن (.434، 1387

 سخت یماریدرمانِ ب یبرا اینجات از مرگ  یکه برا

ضرورت شراب بخورد، محکوم به حد  قداربه م

  (.374، 1416شهید ثانی، ) نخواهد شد

حق  بطلیالضطرار ال"اشاره داشت که  توانیم

 حیالضرورات تب"قاعده  دیبه عنوان مق "ریالغ

 کاشف. (324 ،1388ی، لیاست )زح "المحظورات

األضطرار الى : »نویسندیخصوص م نیالغطاء در ا

الغیر الذی هو اضرار به یلزم تدارکه  اماکل طع

بضمانه لصاحبه بالمثل او القیمه والضرورة انما 

 .«1سائر اآلثار فعت العقوبة ولم ترفع الضمان والر

به  کند دایادامه پ یتیفعال دیپس اگر به ناچار با

گر ندارد. پس ا یبماند اشکال یکه ضمان باق یشرط

کسى ناچار شد از مال دیگرى براى سدّ رمق و 
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پیشگیرى از هالکت، بهره برد و بدین وسیله به 

 کدیگرى ضرر زند، بر او گناهى نیست، چه مال

مانت از عهده او راضى باشد و چه نباشد، لیکن ض

 .1شودبرداشته نمى
 

 معضل نيمختار در حل ا يالگو. 5-2-3

ته دو دس دیمعضل با نیحل ا یالگو برا کیارائه  در

 یمختلف را در نظر گرفت: در دسته نخست الگو

 میکنیم انیمعضل و مخاطره را ب نیحل ا یعموم

معضل.  نیحل خاص در حل او در دسته دوم راه

و مشخص باشد، حکم  نیکه ضرر مع ییهاانیدر ز

از به وجود آمدن  شیپ دیاست که با نگونهیفقه ا

مثال اگر قبل  ینمود. برا یریجلوگ انیاز آن ز آن،

که آن  یانیز ،یاکارخانه سیسأاز صدور مجوز ت

د، باش نیمشخص و مع رساندیم گرانیکارخانه به د

نمود که از موضوع  یریاز صدور مجوز جلوگ دیلذا با

مقاله  نیمقاله خارج است. آنچه مورد توجه ا نیا

به ضرر  هادتاست که مثال اگر پس از م نیاست ا

 میکارخانه و نوع آن آگاه شد کیرساندن  انیو ز

  م؟یداشته باش دیرا با یالعملچه عکس

 متفاوت اریبس یفقها در مورد رفع اثرات جانب یآرا

هست. طبق  زیمقابل هم ن یموارد حت یو در برخ

که  "جلب مصالح یقاعده درء المفاسد مقدم عل"

 تردیشد اتیمنه عتناء شارع به دفع مفاسد ودر آن ا

ی، )عبدالالو است نسبت به اوامر و جلب محاسن

 رهمعضل هموا نیگفت که حل ا دی( با218 ،1432

 ژهیاست که شارع بدان توجه و یاز موارد یکی

                                           
والتکون حالة الضرورة سببا لألعفاء عن الضمان فمن اضطر حال الجوع مثال  1

لتناول مال الغیر فانه یلزمه ضمانه بالرغم من اباحة التناول حفاظاً على النفس 

از ابتالئات جامعه و  یکی زیداشته است و همواره ن

ل حل و فص یتوسط حکمران دیبوده که با یحکمران

 است. شدهیم

دو صورت را در  دیمعضل با نیحل و فصل ا یبرا

نظر گرفت: در صورت نخست اگر دو طرف مشخص 

اگر ضرر  زیدر مذاکره وجود داشته باشند و ن

با مذاکره  دیامر با یباشد، ابتدا نیمشخص و مع

 یبه طور نیمذاکره طرف نیرفع گردد. ا انیضرر و ز

وارد نشود، چرا  گریبه طرف د یباشد که ضرر دیبا

در داستان سمره بن جندب ابتدائا دو طرف که 

نسبت به حل موضوع اقدام  نیبا مذاکره طرف ریدرگ

 رماک امبریدر زمان رجوع به پ که ییکردند و از آنجا

صورت  شانیمذاکره آنها توسط ا ی)ص( نف

اد. عمل د نیبر صحت ا لیدل توانیلذا م رفتینپذ

 دردو شرط دا نیشد مذاکره طرف انیهمانگونه که ب

)ضار و  دو طرف مشخص -1که عبارت هستند از: 

ضرر مشخص  -2موضوع باشند،  کی ریمضرور( درگ

 عییباشد چرا که ضرر نامشخص موجب تض نیو مع

روند برطرف  -3 نکهیا تاینها . شودیحقوق متضرر م

بوده و زمانبر نباشد.  عیموضوع سر نیکردن ا

است که دو طرف مشخص وجود  یصورت دوم زمان

ه موضوع ب کیدر  رینداشته باشند؛ مثال افراد درگ

ص ضرر مشخ ایکشور باشند  ایشهر  کیاندازه افراد 

ر را د یعدقوا دیصورت با نینباشد که در ا نیو مع

معضل  نیآن به حل ا لهینظر گرفت که بوس

 :شرح است نیبد نیقواعد و قوان نیپرداخته شود. ا

))الفقه االسالمى  من الهالک ألن القاعدة تقول )األضطرار الیبطل حق الغیر

 (5/749ج وادلته( 
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 چرا رد،یصورت پذ دیبا انیو جبران زفقط رفع  -

حق  یکه در داستان سمره بن جندب رجل انصار

نداشت که درخت خرما را کنده و بعد از چوبش 

 )ص( در بازار بفروشد. رسول خدا ایاستفاده کند 

 نیبه هم یحکومت "ضرارِال ضرر و ال" یبه مقتضا

 ومقدار دست او را باز گذاشت که درخت را کنده 

دهد تا  لیو به صاحب آن تحو اندازدیب رونیب

)فاضل  بهره ببرد شیخو هیصاحب از اصل سرما

 (.594، ص 13ج  ،1418، یلنکران

 انیبه طرف ز انیز نیالمقدور، کمتریحت دیبا -

که وارد  یانیحال ز نیبرسد و در ع زیرساننده ن

 سمره   هیرفع و جبران شود. چرا که از قض کردهیم

)ص( از صدور  رسول اکرم دیآیمجندب بر بن

 ضرر یاصل هیسرما بیکه موجب تخر یحکم

 هیقض نیو در ا کنندیم یخوددار شودیرساننده م

و  مطرح شد «ذانیاالست کیعل جبی» ابتدا مسئله

اقعلها و »حل صاحب درخت قبول نکرد راه یوقت

 نیکه کمتر دیمطرح گرد یبطور «همیارم بها ال

 تواندیم یکه وبه صاحب درخت برسد چرا ضرر 

رو شخص  نیچوب درخت را در بازار بفروشد از هم

حق نداشت از چوب درخت استفاده بکند  یانصار

 نیبنابرا (.603-600 ص، 1418 ،یلنکرانفاضل )

 یدگنیرفتن آال نیموجب از ب یزاتیاگر نصب تجه

بروز  یتمسیبه س یدیتول ستمیس رییاگر تغ ایاست 

 شودیم یندگیآال جادیافتادن ا ریخأموجب به ت

و  هیحاکم موظف است ابتدا شخص را ملزم به ته

 یو تیادامه فعال دیکند که اگر موفق نشد با زیتجه

 را ممنوع کند. 

پرداخت به دو مسئله  دیدر باره جبران ضرر با آنچه

 یهفق یجبران ضرر حکم ایآ نکهی: اول اگرددیباز م

در فقه به مسئله جبران  ایکه آ یمعن نیاست بد

خصوص به  نیپرداخته شده است؟ در ا زیضرر ن

 یررهر ض» :میپردازیم یروانیاهلل ا تیعبارت آ انیب

 یعنی. ستشرعا محکوم به وجوب تدارک و ضمان ا

 ثیرا از حد یر ضررـه یجعل ضمان، شرعا برا

رو  نیا (. از121، 1394، یروانی)ا «میفهمیم

ضمان( واجب است. اما )تدارک و  جبران ضرر

جبران در اثرات  وهیاست که ش نیمسئله دوم ا

جبران به عهده چه  زیچگونه است؟ و ن یخارج

 است؟  یکس

است: اول  تیخصوص چند نکته حائز اهم نیا در

از چه  انیاگر ز ست؟یچ انیحد ضرر و ز نکهیا

است؟  دهیرس انیز مییگویبگذرد م یزانیم

 بر باشند مشخص هااگر طرف انیحد ز صیتشخ

 نیکه ضرر مشخص و مع شرطی به است آنان عهده

عهده حاکم است  صورت بر نیا ریدر غ یباشد ول

را مشخص کرده و نوع جبران  رو نوع ضر زانیکه م

 .دینما نییآن را تع

 هیکه به صورت خاص بر اساس نظر گریصورت د در

حکم  کی "قاعده الضرار")ره(  ینیامام خم

قاعده تمسک  نیبه ا دیبوده و حاکم با یحکومت

 توانیمنظر م نی(. از هم1378، ینانی)مز دیبجو

جامعه  هیفق یبه نظر ول دیموارد با نگونهیگفت در ا

باره  نـیا )ره( در ینیمـام خـرد. امـراجعه کـم

حال شارع مقدس  نیرا در ع تیمالک: »ندیفرمایم

 نیتواند همیامر م یمحترم شمرده است لکن ول

 نیخالف صالح مسلم ندیکه بب یمحدود تیمالک
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مشروع را مخدوش  تیمالک نیو اسالم است هم

ه از او مصادر هیو با حکم فق ینیحد مع کیکند به 

رو  نیا (. از138، 1378موسوی خمینی، ) «شود

اگر حاکم صالح را  یهر صورت درگفت که  توانیم

 دیدخالت کند و با تواندیم ندیبر دخالت در امور بب

اهم به مهم را بدهد تا  حیاهم و مهم کند و ترج

 ،یحانسباهلل آیت) برسد گرانیبه د بیآس نیکمتر

1392.)  
 

  يریگجهینت. 6

 یفقه اتیضرر در ادب یمقاله ضمن بررس نیا در

شد و  آن پرداخته یبه ارائه مدل مفهوم ه،یامام

فقه در مورد  یسپس با مشخص شدن مدل مفهوم

)چه مثبت و چه  یضرر، محل بحث اثرات خارج

ا . در ادامه بدیگرد نییتع یفقه اتی( در ادبیمنف

 یاقوال فقها در موارد مشابه اثرات خارج یبررس

قاعده "نظرات فقها در تعارض  انیبه ب یفقه

قاعده سلطنت "، تعارض "قاعده الضرر"و  "الحرج

قاعده "به  و استناد "قاعده الضرر"و  "انسان

 تایپرداخته شد و نها "ریحق الغ بطلیالضطرار ال

 و انیآن ب یبه همراه ادله فقه یمختار فقه یالگو

 یبند. خالصه آنچه که به عنوان جمعدیارائه گرد

 یاسیاست که اقتصاد س نیبدان اشاره داشت ا دیبا

 نرامویکرد به بحث پ فیتعر نگونهیا توانیرا م

 نیرو ا نی. از اپردازدیمدن و جامعه م رینحوه تدب

 یبرا ییالگو ،یاسینگاه به اقتصاد س نیمقاله با هم

 یجامعه در برطرف کردن معضل اثرات خارج ریتدب

 است. 

 

 و تشكر  ريتقد. 7

که به انحاء مختلف در نگارش  یکسان یتمام از

 .کنمیاند، تشکر ممقاله حاضر تالش کرده
 

  سندگانينو سهم. 8

مقاله به صورت مشترک مقاله را  سندگانینو

 نمودند.   ینگاشته و در مراحل مختلف همکار
 

 منافع  تضاد. 9

  وجود ندارد.  یمقاله حاضر تضاد منافع در
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Background and Aim: Decisions about how to invest, produce and 

consume individuals, households, businesses and the government also 

affect other individuals who are not directly involved in the transaction, 

so one of the main topics in economics is how to compensate for this. 

Injuries and consequences. This article first deals with the issue of harm 

in jurisprudential literature and extracts the conceptual model of harm in 

jurisprudence, explains the problem of external consequences and then 

with reference to the response of Imami jurists in different categories and 

sometimes opposite in solving the problem of external effects to provide 

a model. Jurisprudence as an autonomous opinion in solving this problem. 

Materials and Methods: The research method in this article is 

descriptive-analytical and the method of data collection is library and has 

been done by referring to documents, books and articles. 

Ethical considerations: In all stages of writing the present study, while 

respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have 

been observed. 

Results: This article extracts the conceptual model of losses from Imami 

jurisprudence and determines the position of negative external effects as 

one of the types of losses, presents a jurisprudential model of eliminating 

external effects and finally compares the model with conventional 

economic patterns of Pygmy. And Kozi in two parts of troubleshooting 

the conventional pattern and the distinguishing feature of conventional 

models expresses the distinguishing features of this pattern. 

Conclusion: Since the custom considers the side effects as harm and 

damage, so the "harmless rule" can be used as an important jurisprudential 

rule in the discussion of external effects and considers it necessary to 

compensate for the loss or its disappearance. A jurisprudential model for 

eliminating external effects, knowledge of the conceptual model of harm 

in jurisprudence is very important because in addition to recognizing the 

types of harm, the reporting of the conflict of side effects in jurisprudence 

is easy. 
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