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چکیده
امنیت ملی ،حقوق شهروندی و توسعه گردشگری از جمله بنیانهای اساسی حیات سیاسی ،اجتماعی و اقتصاادی جواماب بیاری د
قرن بیست و یکم به شما می وند که البته دا ای دو دسته ملزومات نرمافزا ی و سختافزا ی هستند .حقوق عموماً و فقه به ویژه د
کیو مان از ملزومات نرمافزا ی امنیت ملی ،حقوق شهروندی و گردشگری به شما می وند .یکی از قواعادی کاه دا ای اتانسای
مناسبی برای ا تقای امنیت ملی ،حقوق شهروندی و گردشگری د کیو مان است قاعده فقهی و حقوقی الضر و الضارا اسات.
سؤال اصلی مقاله حاضر این است که قاعده فقهی و حقوقی الضار و الضارا گگوناه مایتواناد د اساتای امنیات ملای ،حقاوق
شهروندی و توسعه گردشگری نقشآفرینی نماید؟ فرضیهای ا که برای ااسخگویی به این ارسش د صدد آزمون آن هساتیم ایان
است که به نظر می سد تأمین امنیت ملی و ح قوق شهروندی و نیز توسعه گردشگری نیازمند به وجاود آمادن احساسای همگاانی و
د ونی از امنیت هم د داخ و هم د خا ج است و این هدف تنها از طریق ابزا های مادی و عینی امنیتی تأمین نمیشاود و قاعاده
الضر و الضرا میتواند با برنامه یزی د سطح خرد و کالن به این هدف یا ی سااند .نتاایا ایان مقالاه نیاز نیاان مایدهاد کاه
کا بست قاعده فقهی حقوق الضر و الضرا د حوزه متغیرهای مذکو میتواند هزینههای برنامه یزی و سیاستگذا ی ا کاهش
و ضمن کاستن از میکالت اجرایی به ا تقای امنیت ملی ،حقوق شهروندی و توسعه گردشگری یا ی ساند .با توجه به این مقدماه
د این مقاله تالش خواهد شد با استفاده از منابب کتابخانهای به تحلی و تبیین نتایا کا بست قاعده فقهی و حقوقی الضر و الضرا
د حوزههای امنیت ملی ،حقوق شهروندی و توسعه گردشگری ارداخته شود.

واژگان کلیدی :امنیت ملی ،حقوق شهروندی ،توسعه گردشگری ،قاعده الضرر و الضرار.
( -1نویسنده مسئول) mosavi@ri-khomeini.com
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مقدمه
پیشرفت ،ترقی و یا توسعه مقصود و سرمنزل بسیاری از برنامهریزیها و جهتگیریها در سطح فطردی ،گروهطی و
ملی است .اصوالً توسعه در تمام سحوح نیازمند به برنامهریزی ،سیاستگذاری و مدیریت بهینه و مؤثر است .یکطی از
منازعات اصلی که در این میان محرح می شود اینکه توسعه در سح ملی از دولت یا از جامعه شروع خواهد شد؛ امطا
به نظر میرسد دیگر این مجادالت به پایان رسیده است و دولت به تنهایی نمیتواند صدارت تمام امطور را بطر عهطده
بگیرد .امروزه در روند اجتماعی نیازمند به دولت با ویژگیهای خاص و جامعطهای کطه بطین اعیطای آن همراهطی و
همکاری باشد .پس از انقالب اسالمی و با تصویب قانون اساسی ،تغییرات بنیادینی در نظطام قیطایی ایطران صطورت
گرفت و نواقص مهمی که قبل از انقالب در خصوص مشروعیت عملکرد قیات وجطود داشطت ،مرتفط گردیطد .از
جمله اینکه بر اساس اصل  4قانون اساسی ،تفکیک سنتی بین محاکم عرفیه و شرعیه از بین رفت و لذا کلیه قطوانین و
مقررات ،اطالقاً و عموماً نباید مغایرتی با احکام شرع مقدس داشته باشند .با این استدالل ،حاکمیت محلقه قطانون کطه
قبل از انقالب نمی توانست مشروع شناخته شود ،مشروعیت یافت؛ به عبارت دیگر ،همان اصول و مبانی کطه موجطب
مشروعیت نظام گردیده ،به حاکمیت قانون نیز مشروعیت ،اعحاء نموده است .بر این اساس ،می توان گفت که اعمطال
حاکمیت قانون ،همان اجرای فرامین شرعی ،تلقی می گردد و مشروعیت نظام از این طریق به حاکمیت قطوانین نظطام،
مشروعیت بخشیده است(اخترشهر.)161 :1901 ،
محابق اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسطالمی ایطران ،نقط

شطریعت در نظطام حقطوقی ایطران بطه

شریعتِ مذهب رسمی کشور محدود نمی شود ،بلکه شریعت سایر مذاهب رسمی اسالمی و نیز شریعت دیگطر ادیطان
رسمی(زردشتی ،کلیمی ،مسیحی) در قلمرو احوال شخصیه را شطامل مطی شطود .پطی

از انقطالب اسطالمی ،در نظطام

حقوقی ایران عرف دومین منب رسمی حقوق و اولین مکمل قانون به شمار می آمد و قاضی ،در صورت فقدان قانون،
وظیفه داشت که بر اساس عرف رسیدگی کند .پس از پیروزی انقالب و با توجطه بطه لطزوم انحبطاق همطه قطوانین بطر
موازین اسالمی ،شریعت جانشین عرف شد .در نظم حقوقی فعلی ،عرف در صورت فقدان قانون و حکطم شطرعی و
تحبیق یکی از عناوین شرعی بر عرف ،از مناب رسمی تکمیلی حقوق ایطران اسطت و کطارکرد آن بطی تطر بطه حطوزه
حقوق خصوصی و قراردادها مربوط میشود(پورسعید.)545 :1901 ،
قانون گذار در قانون مدنی -به عنوان مهم ترین قانونی که روابط خصوصی و قراردادها را تنظیم می کند -عطرف رایط
در بین مردم را با انحباق عنوان شرط ضمنی عرفی ،به عنوان منب تفسیری پذیرفته و با استناد به قاعطده قطانونی لطزوم
وفای به شرط ،آن را الزامی تلقی کرده است .الزام ناشطی از عطرف در صطورتی الزم الرعایطه اسطت کطه بطرخالف آن
تراضی نشود .مواردی که در قانون مدنی صریحاً به عرف ارجاع داده شده بسیار فراوان است .نق

تفسیری عرف در

قلمرو حقوق کیفری نیز کاربرد دارد و برخی مفاهیم به کار رفته در قوانین جزایی(از قبیل گفتار تحریک آمیز و انگیزه
شرافتمندانه) ،فقط در پرتو فهم عرف تفسیر می شوند .عرف مخالف شریعت فاقد اعتبار است و در صورت مخالفطت
قانون و عرف ،بسته به مورد و چگونگی قانون ،رابحههای متفاوتی حاکم خواهد شد(ایمانیان و دیگران.)93 :1903 ،
رویه قیایی منب مادّی و یکی از بهترین مناب تفسیری حقوق ایران است؛ اما تنها یکطی از مصطادیق آن ،یعنطی آرای
وحدت رویه دیوان عالی کشور ،منب رسمی حقوق ایران به شمار می رود ،مشروط بر آن که در هنگام فقدانِ واقعی یا
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حکمی قانون و شریعت ،بیانگر حکمی جدید باشد و با قوانین شرع محابقت داشته باشطد(کاتوزیان .)358 :1963 ،در
نظام حقوقی ایران که از یک سو ترجمان فقه اسالمی و از سوی دیگر در بردارنده تجارب بشری و حقطوق عرفطی و
موضوعه است -دکترین به معنای نظر عالمان فقه ،با استناد به اصل  161قانون اساسی ،پس از قانون ،مهمتطرین منبط
حقوق به شمار می رود؛ اما قانون گذار در مورد نظر عالمان حقوق در عرصه حقوق تجربی ،عرفی و موضوعه سطاکت
است و از این رو ،برای قابلیت و صالحیت استناد حقوقی و قیایی -و نه علمی و نظری -به آن ،دلیلی وجود ندارد
و منب رسمی محسوب نمی شود .اصول کلی مورد بحث در شریعت و فقه(قواعد فقهی) ،به استناد اصطل  161قطانون
اساسی ،منب حقوق است؛ اما اصول کلی حقوقی در قلمطرو حقطوق تجربطی ،عرفطی و موضطوعه ،بسطته بطه ایطن کطه
قانون گذار از آن استفاده و به آن استناد کرده باشد یا خیر ،منب به شمار می آید یا منب محسوب نمی شود ،ولی شطرط
اعتبار آن ها مغایر نبودن با موازین شرع است .قواعطد حقطوقی در عرصطه تنظطیم روابطط اجتمطاعی ،بطا دیگطر قواعطد
اجتماعی(از جمله قواعد اخالقی ،مذهبی و آداب و رسوم اجتماعی) ،ارتباط و با آن ها نقاط اشتراک و افتطراق بسطیار
دارند .در این میان ارتباط قواعد حقوقی با قواعد مذهبی درخور توجه است ،به گونه ای که در عمل ،هم در گذشته و
هم در دوره معاصر ،قواعد حقوقی ،کم یا زیاد و مستقیم یا غیرمستقیم ،از آموزه های دینی متأثر بوده اند .برحسب نوع
دین ،از حیث وفور یا عدم وفورِ قواعد دینیِ مرتبط با حوزه رفتار اجتماعی از یک سو و تقید مطردم و دولطت هطا بطه
دینِ مورد نظر از سوی دیگر ،تأثیرپذیری حقوق از دین جلوه های متفاوتی داشته است .شریعت اسالم گسترده اسطت
و به تبیین قواعد حاکم بر چگونگی رابحه انسان با خود و رابحه او با خدا و جامعه می پردازد و از ایطن رو بخشطی از
قواعد دینی آن ،در عین حال ،قواعد حقوقی هم به شمار می رود .حقوق اسالم بخشطی جطدا نشطدنی از دیطن اسطالم
است .بسیاری از مباحث مناب فقهی ،جز بخ

عبادات که عمدتاً ناظر به رابحه انسان با خداسطت ،دربطاره مناسطبات

حقوقیِ اشخاص با یکدیگر و حقوق متقابل مردم و حاکمان است؛ هر چند در آن ها حقوق به خصوصطی و عمطومی
تقسیم نشده است .بخ

اعظم فقه ،یعنی معامالت و احکام و سیاسطات را قواعطد حقطوقی تشطکیل مطی دهنطد و در

حقیقت ،گزاره های حقوق اسالمی بخشی از گزاره های فقه اسالمی است .از این رو ،نتیجه طبیعی اعتقاد مردم به دین
اسالم ،همسانی قواعد حقوقی جامعه با شریعت اسالم است(افتخار جهرمی.)183 :1910 ،
طی سالهای گذشته ،توسعه پایدار ،1محور برنامههای توسعه نهادهای بینالمللی بوده است .ضطرورت حفطم محطیط
زیست ،کاه

فقر ،امنیت ملی ،حقوق شهروندی و توسعه گردشگری از موضوعاتی نیسطت کطه بتطوان بطا الگوهطای

توسعه عصر صنعتی به آنها دست یافت .از این رو باید در الگوهای یاد شده تجدید نظر کرد و بطه طراحطی الگطویی
پ رداخت که به موجب آن بتوان ضمن تأمین بخ

خصوصی به عنوان ضرورتی برای ادامه فعالیطت ،منطاف عمطوم را

نیز تأمین کرد(زاهدی و نجفی.)16 :1905 ،
این مهم نیازمند تغییر پارادایمی است که باید در حوزه مدیریت و اقتصاد شکل گیرد .تغییری که در نتیجطه آن ضطمن
توجه و تأکید بر مشارکت بخ

خصوصی و مدنی در دستیابی به توسعه اقتصادی ،مسئولیت مشترک برای هریطک از

اعیا و بخ ها در جهت تأمین مناف عامه و حل مسائل عمومی جامعه را تعریف میکند .حقطوق عمومطاً و فقطه بطه
. Sustainable development
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ویژه در کشورمان از ملزومات نرمافزاری امنیت ملی ،حقوق شطهروندی و گردشطگری بطه شطمار مطیرونطد .یکطی از
قواعدی که دارای پتانسیل مناسبی برای ارتقای امنیت ملی ،حقوق شهروندی و گردشگری در کشورمان اسطت قاعطده
فقهی و حقوقی الضرر و الضرار است .سؤال اصلی مقاله حاضر این است که قاعده فقهی و حقوقی الضرر و الضطرار
چگونه میتواند در راستای امنیت ملی ،حقوق شهروندی و توسعه گردشگری نق آفرینی نماید؟ در این مقاله تطالش
خواهد شد با استفاده از مناب کتابخانهای به تحلیل و تبیین نتای کاربست قاعده فقهی و حقوقی الضرر و الضطرار در
حوزههای امنیت ملی ،حقوق شهروندی و توسعه گردشگری پرداخته شود.1
رویکرد نظری
در اواخر دهة  1338میالدی رهیافت سومی ظهور و نمود پیدا نمود به نام رهیافت حکمرانی خوب .3این رهیافت در
سه دهه اخیر به شدت مورد توجه محققان علوم اجتماعی بوده است(معمارزاده و دیگران .)31 :1903 ،به ططور کلطی
نظریهپردازان سه دوره را برای نظریههای توسعه که از سوی بانک جهانی ارائه شده در نظر میگیرند:
 -1دوره دولت حداکثری
 -3دوره دولت حداقلی
 -9دوره حکمرانی خوب(میدری.)300 :1905 ،
دوره نخست از پایان جنگ جهانی دوم شروع می شود و تا اواخر دهه  1318میالدی ادامه مییابطد .نظریطات اقتصطاد
کینزی 9دولت را عامل تصحی کننده شکست بخ

خصوصی می دانستند که با طرح های عمرانی دولتی و صرفه های

مقیاس حاصل شده از آن ،فرایند توسعه را تسری می بخشید؛ اما شرکت های دولتی در عمل نشان دادند که کطارایی و
انعحافپذیری الزم را نداشته ،در معرض فشارهای سیاسی و تورم نیروی کار قرار دارند و اکثریت آنها زیطان دهانطد.
در دوره دوم و رویکرد مکتب شیکاگو 4که به اجماع واشنگتنی 5معروف شطد بطاور بطه قطدرت بخط

خصوصطی و

انتخاب مردم بود و کارآمدی رقابت و قیمت ها جای تخصیص دولتی مناب را می گرفطت .طبطق ایطن دیطدگاه ،بخط
خصوصی بهترین نتای را به بار می آورند و قیمت ها بهترین تخصیص دهنده مناب هسطتند .هرگونطه دخالطت دولتطی
برای تغییر در آنچه بخ

خصوصی به وجود می آورد ضد تولیدی است .نگاه به دولت از عامل توسعه به جدی ترین

مان توسعه تغییر یافت(ابراهیم پور و روشن دل اربحانی.)10 :1901 ،
فرض می شد که نهاد دولت تحت فشار گروه های هم سود ،به دستگاه تولید و توزی افزونه تبدیل می شود؛ پطس هطر
اندازه دولت کوچک تر شود بهتر است .از آن پس موجی تازه از نظریات و رویکردها آغاز شد .اگر شعار دوره اول را
دولت ،موتور توسعه بدانیم ،شعار دوره دوم دولت کوچک است .اما در دوره سطوم ماهیطت مسطئله تغییطر یافطت ،در
دوره های پیشین مسئله ابعاد دولت (بزرگی و کوچکی آن) محرح بود ،اما در این دوره مسئله کمیت دولت جای خود
 .1این مقاله مستخرج از رساله دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسالمی با عنوان کاربست قاعده فقهی و حقوقی الضرر و الضرار در راستای امنیت
ملی ،حقوق شهروندی و توسعه گردشگری با راهنمایی دکتر سید محمد موسوی بجنوردی تدوین است.
2

. Good governance
. Keynesian economics
4
. Chicago school
5
. Washington Consensus
3
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را به کیفیت مداخله دولت داده است .بانک جهانی در سال  1303میالدی در گزارشطی بطه بررسطی اثطرات حاکمیطت
نامحلوب بر تأخیر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه پرداخت(بشیری و شطقاقی شطهری .)63 :1938 ،در ایطن
گزارش که ناشی از نگرانی های مربوط بطه رابحطه توسطعه ،دموکراسطی و موضطوعات متنطوع اجتمطاعی بطود ،مفهطوم
حکمرانی خوب محرح شد .این گزارش بیان می کرد که ضطعف در بطه کطارگیری و عملطی کطردن اصطول حکمرانطی
خوب ،یکی از مهمترین موان رشد و توسعه در کشورهای آفریقایی است .تجدیدنظر بانک جهانی در سیاستهطای
و ارائه این اندیشه از سوی آن ،سه عامل نق

اساسی داشتهاند -1:تجربه اروپطای شطرقی  -3بحطران شطرق آسطیا -9

تجربه چین .در واق تجربه کشورهای اروپای شرقی و بحران شرق آسیا نشطان داد کطه وقتطی بطدون دولطت خطوب،
اقتصاد را آزاد میکنیم به بحران میرسیم و تجربه چین نشان داد که در یک نظطام اگطر دولطت اخطتاللهطا را درسطت
مدیریت کند ،میتواند به نتای محلوبی بینجامد(بشیری و شقاقی شهری.)63 :1938 ،
بانک جهانی 1303(1میالدی) در گزارشی به بررسی اثرات حاکمیت نامحلوب بر تأخیر رشد اقتصادی کشطورهای در
حال توسعه پرداخته است .در این گزارش که ناشی از نگرانی های مربوط به رابحه توسعه ،دموکراسطی و موضطوعات
متنوع اجتماعی است ،مفهوم حکمرانی خوب محرح گردیده است .نتای گزارش بر ایطن موضطوع اسطتوار اسطت کطه
ضعف در به کارگیری و عملی نمودن اصول حکمرانی خوب ،یکی از مهم ترین موان رشد و توسطعه در کشطورهای
آفریقایی است(شریف زاده و قلی پور .)39 :1903 ،آنها مهمترین وظایف دولطت در قبطال جامعطه را بطر سطه دسطته
تقسیم مینمایند:
الف-روابط توسعه ای؛ به این معنی که دولت ها با مدیریت اقتصاد به منظور نیل به حداکثر رشطد اقتصطادی ،قطادر بطه
ایجاد تغییرات بنیادین در زمینه های مختلف هستند .ب) روابط دموکراتیک و حقوق شهروندی .ج) حقوق اجتمطاعی
و فراهم نمودن زمینه مشارکت در امور مربوط به اداره کشور(دباغ و نفری .)10 :1900 ،بر طبطق جدیطدترین تعریطف
بانک جهانی ،حکمرانی خوب ،در اتخاذ سیاست های پی بینی شده ،آشکار و صری دولت (که نشان دهنده شطفافیت
فعالیتهای دولت است)؛ بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاههای اجرایی در قبال فعالیطتهطای خطود؛ مشطارکت
فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون ،تبلور می یابد .بطه ططور کلطی مطی تطوان
گفت که حکمرانی خوب ،تمرین مدیریت (سیاسی ،اقتصادی ،اجرایی و…) مناب یک کشور ،برای رسیدن بطه اهطداف
تعیین شده است .این تمرین در بر گیرنده راهکارها و نهادهایی است که افراد و گطروه هطای اجتمطاعی از طریطق آن،
توانایی دنبال کردن عالیق و حقوق قانونی خود را با توجه به محدودیتها داشته باشند(نادری.)63 :1938 ،
اگر چه در برخی از متون ،حکمرانی خوب 3به معنی دولت خوب 9نیز تعریف شده است ،اما نمیتوان این دو مفهطوم
را مترادف دانست ،زیرا همه نهادهای جامعه در قوه مجریه خالصه نشده و سایر نهادها نیز در روند اداره یک کشطور
به اندازه خود سهیم می باشند؛ اما در میان بسیاری از اندیشمندان این اتفاق نظر وجود دارد که وجطود دولطت خطوب،
شرط الزم برای حکمرانی خوب است .کمیسیون اقتصادی ،اجتماعی آسطیا و اقیطانوس آرام 4اصطول مهطم حکمرانطی
1

. World Bank
. Good Governance
3
. Good Government
4
. ESCAP
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خوب و عوامل مؤثر در تقویت این اصول را تبیین نموده است؛ حکومت ها با احترام نهادن به ایطن اصطول و اجرایطی
نمودن آنها ،میتوانند گامهای مؤثری در روند توسعه پایدار بردارند .به طور کلی اصول حکمرانی خوب عبطارتانطد
از:
 -1مشارکت
میزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدی ترین پایه های حکمرانی خوب به شمار می رود .مشارکت می تواند
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق نهادهای قانونی) صورت گیرد .البته نمی تطوان انتظطار داشطت کطه در نظطام
تصمیمگیری یک کشور ،تمامی نظرات موجود مد نظر قرار گیرد ،بلکه مفهوم مشارکت در اینجا ،اشاره به آزادی بیطان
و تنوع دیدگاهها و سازماندهی یک جامعه مدنی دارد(برادران شرکا و ملک الساداتی.)904 :1906 ،
 -3حاکمیت قانون
حکمرانی خوب نیازمند چارچوب عادالنه ای از قوانین است که در بر گیرنده حمایت کامل از حقوق افطراد (بطه ویطژه
اقلیت ها) در جامعه بوده و به صورت شایسته ای اجرا گردد .الزم است ذکر شود که اجرای عادالنطه قطوانین ،مسطتلزم
وجود نظام قیایی مستقل و یک بازوی اجرایی (پلطیس) فسطادناپذیر بطرای ایطن نظطام اسطت(برادران شطرکا و ملطک
الساداتی.)904 :1906 ،
 -9شفافیت
شفافیت ،به معنی جریان آزاد اطالعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای همه است .همچنطین شطفافیت را
می توان آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات نیز دانست .در چنین شرایحی ،رسانه های گروهطی
به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد سیاست های اتخاذ شطده در نظطام تصطمیم گیطری و اجرایطی کشطور خواهنطد
بود(کمالی.)338: 1935 ،
 -4پاسخگویی
پاسخگویی نهادها ،سازمان ها و مؤسسات در چارچوب قطانونی و زمطانی مشطخص در برابطر اعیطاء خطود و اربطاب
رجوع ،از جمله عواملی است که به استوار شدن پایه های حکمرانی خوب در یک جامعه منجر می شود(کمالی1935 ،
.)338:
 -5شکلگیری وفاق عمومی
همان گونه که بیان گردید ،فراهم نمودن زمینه ظهور نظرات متفطاوت در عرصطه هطای مختلطف سیاسطی ،اجتمطاعی و
اقتصادی ،از جمله اصول حکمرانی خوب است .حکمران خوب ،باید نظرات مختلف را در قالب وفاق ملی عمطومی
به سمتی رهنمون گردد که بیشترین همگرایی را با اهداف کل جامعه داشته باشد .ایفطای ایطن نقط

حیطاتی نیازمنطد

شناخت دقیق نیازهای بلندمدت جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار است(بشیریه.)04 :1909 ،
 -6حقوق مساوی(عدالت)
رفاه و آرام

پایدار در جامعه ،با به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد ممکن خواهد بود .در جامعطه

باید این اطمینان وجود داشته باشد که افراد ،به تناسب فعالیت خود در مناف جامعه سهیم خواهنطد بطود؛ بطه عبطارت
دیگر در حکمرانی خوب ،همه افراد باید از فرصتهای برابر برخوردار هستند(یوسفی.)113 :1904 ،
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 -1اثر بخشی و کارایی
از حکمرانی خوب به عنوان ابزاری برای تنظیم فعالیت نهادها در راستای استفاده کارا از منطاب طبیعطی و حفاظطت از
محیط زیست نیز یاد می شود .کارایی و اثر بخشی در مقوله حکمرانی از جمله مباحثی اسطت کطه بطا گذشطت زمطان،
اهمیت بیشتری پیدا نموده است(فقیهی و موسوی کاشی.)181 :1903 ،
 -0مسئولیتپذیری
مسئولیتپذیری را میتوان یکی از کلیدیترین مؤلفههطای حکمرانطی خطوب بطه شطمار آورد .در کنطار مؤسسطات و
نهادهای حکومتی ،سازمان ها خصوصی و نهادهای مدنی فعال در جامعه نیز باید در قبال سیاست ها و اقطدامات خطود
پاسخگو باشند .باید عنوان نمود که اصول حکمرانی خوب بهصورت زنجیرهای متصل به هطم بطوده و اجرایطی شطدن
هرکدام از آنها ،مستلزم اجرای سایر اصول است .برای مثال نمیتوان انتظار داشت که مسئولیتپذیری و پاسطخگویی
بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون جنبه اجرایی چندانی در جامعطه داشطته باشد(سطبحانی نطژاد و نجفطی:1939 ،
.)118
قاعده الضرر و الضرار
قاعده الضرر از جمله قواعد فقهی است که کاربرد فراوانی نیز دارد .اصل این قاعده از روایتطی کطه از رسطول مکطرم
اسالم صلی اهلل و علیه و آله وارد شده اخذ شده است .در این روایت حیرت فرمطودهانطد :ال ضطرر و ال ضطرار فطی
االسالم یعنی در دین اسالم نه می شود به خود ضرر وارد نمود و نه به دیگطران ضطرر وارد سطاخت .خصطوص ایطن
قاعده فقهاى امامیه در مباحث مختلف و برخى به صورت مستقل جنبه های مختلفطى از آن را مطورد دقطت و بررسطى
قرار دادهاند .اهمیت قاعده الضرر به عنوان یکى از قواعد اساسى و بنیادین به اندازهای اسطت کطه در بطی تطر ابطواب
فقهى از عبادات گرفته تا معامالت مورد استناد و استفاده قرار می گیرد .با توجه به ایطن کطه در مطورد قاعطده الضطرر،
مناب و تحقیقات فراوانى به زبان فارسى و عربى موجود است در اینجا ابتدا اشاره اجمالى بطه مباحطث قاعطده مزبطور
می گردد و سپس کاربرد آن در فقه و حقوق خانواده بیان میشود .اهل لغت بطراى لفطم ضطرر معطانى متعطددى ذکطر
کردهاند .برخى ضرر را در مقابل نف قرار داده اند .همچنین ضرر به معناى سوء حطال(بطدى حطال) نیطز آمطده اسطت،
همچنین ضرر به معناى عمل مکروه نسبت به دیگرى و نقص در اعیان نیز آمده است .ضمن این که ضُطر بطه معنطاى
بدى حال و تنگدستى و فقر نیز بکار رفته است(مظلوم و دیگران.)98 :1936 ،
ابن اثیر ضرر را به معناى نقص حق می داند .ولى راغب اصفهانى ضرر را به معناى بدى حال مىداند اعم از ایطن کطه
بدى حال نسبت به نفس به خاطر کمى دان

و فییلت باشد و یا بدى حال نسبت به بدن به لحطا فقطدان عیطو از

آن و یا به لحا کمى مال و آبرو .در هر حال به نظر مىرسد کلمه ضرر در اکثر مطوارد بطراى نفطس و مطال اسطتفاده
می شود و کاربرد آن در مورد آبرو و حیثیت افراد کم تر است؛ اما کلمه ضرار بر وزنِ فِعال مصدر باب مفاعله اسطت و
داللت بر ایراد ضرر از طرفین به یکدیگر دارد به تعبیر دیگر در ضرار طرفینى بودن با توجه به باب مفاعلطه مفطروض
است .همچنین در مورد معناى ضرار گفته شده ضرار به معناى مجازات بر ضررى است که از طرف دیگرى به انسان
وارد می گردد .نظر دیگر این که ضرار و ضرر دو کلمه مترادف هستند و این که در حدیث تکطرار شطده بطراى تأکیطد
است .همچنین گفته شده ضرر براى مواردى استعمال می گردد که یک نفر به دیگرى ضرر میزند تا منفعتى ببطرد امطا
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ضرار در موردى است که با ضرر زدن به دیگرى نفعى متوجه خودش نگردد .ضرار به معناى ضیق و عسطر و حطرج
نیز آمده است .برخى نیز گفته اند که ضرر به معناى تکرار صدور ضرر از کسى است و گفته شطده ضطرار تنهطا بطراى
موارد اضرار عمدى استعمال می گردد ولى ضرر هم شامل اضرار عمدى و هم غیرعمطدی مطی گطردد؛ و اگطر ایطن دو
حکم (ضرر و ضرار) در برابر یکدیگر قرار بگیرند ،ضرر زیان غیر ارادى اسطت و ضطرار ،زیطان ارادى است(شطعبانی
کندسری.)143 :1934 ،
صاحب کتاب عوائد االیام مىگوید :در احادیث الفا ضرر ،ضرار آمده است و این الفا سه گانطه اگطر چطه از نظطر
معناى لغوى تفاوتهایى باهم دارند و این تفاوت ها موجب متفاوت شدن احکام مربوط به آن ها نمطىگطردد .فقیهطان
براى کلمه ضرر و ضرار معنایى غیر از معناى لغوى ذکر نکرده انطد بلکطه در مباحطث همطان معطانى لغطوى را محطرح
کرده اند براى نمونه حیرت امام در این باره مى گوید :در غالب موارد استعمال ضرر و ضرار و مشتقات آن در مطورد
مال یا نفس به کار رفته است ولى ضرار و مشتقات آن در معناى حرج ،تیییق ،اهمال و سختى رای اسطت .مرحطوم
بجنوردى پس از بیان معانى مختلف «ضرر» و «ضرار» و اصرار بر این که معناى ضرار همان ضرر زدن طرفینى اسطت
مى گوید :مفهوم لفم ضرر و ضرار در نزد عرف کامالً روشن و واض است و این چنین مفاهیمى قابل تعریف نیستند
و هر چه که در مورد آنها گفته شود ،شرح اللفم است(ابویی مهریزی.)41 :1913 ،
مستندات قاعده ال ضرر و ال ضرار
الف .عقل :مهم ترین دلیل براى نفى ضرر و ضرار ،منب چهارم فقه؛ یعنى عقل است .در واق بایطد گفطت کطه مطدلول
این قاعده جزء «مستقالت عقلیه» است که عبارتاند از امورى که بدون حکم شرع خود عقل به آنهطا مطیرسطد .ب.
کتاب :در قرآن مجید آیاتى وجود دارند که با تصری به واژه «ضرر» و مشتقات

در موارد خطاص ،احکطامى را ارائطه

کرده که از باب تعلیق حکم بر وصف ،حاوى معناى عام هستند و «ال ضرر» را به صورت یک قاعده می توانند تثبیطت
کنند که در ادامه به ذکر دو نمونه از این آیات میپردازیم:
 -1ال تُیَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ ال مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ؛ یعنى هیچ مادرى نباید به فرزندش ضرر برساند و نیز هیچ پطدرى نبایطد
به فرزندش زیان بزند .این آیه به مادران اعالم می دارد که با قح شیر ،موجب زیطان و ضطرر فرزنطد خطود نشطوند و
پدران نیز با قح نفقه ،چنین ضرری وارد نکنند(میر نقی زاده و چراغی.)13 :1931 ،
 -3وَ ال تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا؛ یعنى برای ضرر رساندن ،زنان را نزد خود نگه ندارید؛ تطا در حطق آنطان سطتم روا
دارید .ظاهراً گروهى از مردان ،زنان خود را طالق داده و بعد به آن ها رجوع می کردند؛ البته نه به علت رغبتى کطه بطه
آن ها داشتند ،بلکه با نیت تجاوز و تعدى و گاه پایمطال کطردن حقطوق مطالى ناشطى از زوجیطت کطه بطه زنطان تعلطق
میگرفت(قربانی درزی محله.)06 :1935 ،
ج .روایات :در خصوص ال ضرر ،روایات بسیاری وارد شده که نشانگر نوعی تواتر اجمالى در این موضوع است؛ بطه
این معنا که هر چند همه روایات مذکور به یک لفم نیستند ،ولى میمون واحدى دارند که در ذیل به دو مورد از این
روایات ،اشاره میکنیم(شهیدی.)390 :1901 ،
 -1امام باقر(ع) فرمود :در زمان رسول خدا(ص) ،سمرة بن جندب در کنار خانه مطردى از انصطار ،درخطت خرمطایى
داشت که راه رسیدن به آن از داخل خانه آن مرد می گذشت .سمره براى سرکشطى بطه آن درخطت و انجطام امطور آن،
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بارها سرزده وارد منزل مرد انصارى شده و بدین ترتیب باعث مزاحمت خانواده او می گردید تطا ایطن کطه عرصطه بطر
صاحبخانه تنگ شد و به سمره گفت :تو بدون اطالع قبلی وارد منزلم میشوى و ممکن است اعیاى خطانوادهام در
وضعیتى باشند که تو نباید آنها را ببینى! بعد از این ،هنگام عبور ،اجازه بخواه تطا اهطل خانطهام محلط باشطند! سطمره
گفت :من از میان خانه تو به باغ خودم می روم و چون حق عبور دارم لزومى به اعالم و اخطذ اجطازه نمطی بیطنم .مطرد
انصارى مجبور شد به رسول اکرم(ص) شکایت کند .آن حیرت به سمره فرمود :بعد از این هنگام عبطور ،حیطورت
را اعالم کن .سمره گفت :این کار را نخواهم کرد .پیطامبر(ص) فرمطود :از ایطن درخطت دسطت بطردار و بطه ازاى آن،
درخت دیگرى با همین ویژگی به تو می دهم .سمره قبول نکرد .آن گاه پیامبر فرمود :در مقابل آن درخت ،ده درخطت
بگیر و دست از آن بردار و سمره بازهم قبول نکرد .پس پیامبر فرمود :دست از درخت بردار و به جطای

در بهشطت

یک درخت خرما به تو خواهم داد؛ اما او این بار هم نپذیرفت تا این که رسول اهلل(ص) فرمود :انک رجل میطارّ و ال
ضرر و ال ضرار على مؤمن؛ یعنى :تو مرد ضرر زننده اى هستى و کسى نباید به مؤمن ضرر بزند .بعد از آن دستور داد
آن درخت را کندند و نزد سمره انداختند»(شهیدی.)390 :1901 ،
 .3شخصى به امام حسن عسکری(ع) نوشت که کسی قناتى دارد و دیگرى در همسایگی او قصد حفر قنات دیگطری
را دارد .او چه مقدار باید رعایت حریم کند؟ آن حیرت در پاسخ نوشت« :عَلَى حَسَبِ أَنْ لَا تُیِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى»؛
یعنى :به گونهاى باشد که یکى به دیگرى ضرر نرساند(صفایی و عباسی.)99 :1934 ،
امنیت ملی ،حقوق شهروندی و گردشگری
امنیت ملی به الزاماتی اشاره می کند که بقای دولت ملی را از طریطق بطه کطارگیری قطدرت اقتصطادی ،ارتط

و تطوان

سیاسی و استفاده از ابزار دیپلماسی حفم نماید .امنیت ملی یک مفهوم غربی و خصوصاً آمریکایی است که در سطال-
های پس از 1345میالدی رواج یافت .در مورد امنیت ملی تعاریف مختلفی ارائه شده است .این مفهطوم ماننطد دیگطر
مفاهیم علوم انسانی ،دارای تعریفی واحد و مقبول تمامی یا حداقل بیشتر صاحب نظران نیست .ریشه آن عطدم اتفطاق
نیز به تالش افراد ،گروهها و کشورها در تلقی و برداشت متفاوت آنها از این واژه باز میگردد(مظلوم.)384 :1900 ،
بر همین اساس ،مثالً آرنولد ولفرز 1می گوید :امنیت ملی نماد ابهام آمیزی است که اصالً ممکن نیست دارای معنطای
دقیق باشد .رابرت ماندل 3می گوید :امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصوالً جزء مسطئولیت هطای
حکومت های ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ،نسبت به بقای رژیم ها ،نظام شهروندی و شیوه زندگی
شهروندان خود ممانعت به عمل آورند .والتر لیپمن 9در مورد امنیت ملی چنین گفته است :یک ملت زمانی امن اسطت
که در صورت اجتناب از جنگ ،در معرض قربانی کردن ارزش های خود نباشد و در صورت ورود به جنگ بتواند بطا
پیروزی در جنگ ،ارزش های خود را پاس بدارد .امنیت ملی در دو گفتمان سلبی و ایجابی بیطان شطده اسطت .امنیطت
ملی در گفتمان سلبی به پاسداری از سرزمین ،حاکمیت و مردم در مقابل خحرات و تهدیدات دشمنان کشور معحوف
1

. Arnold Wolfers
. Robert Mundell
3
. Walter Lippmann
2
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است و گفتمان ایجابی ضمن حفم مناف ملی به دنبال کسب فرصت ها برای توسعه و پیشرفت است(تالشطان:1905 ،
.)113
به طور کلی حقوق شهروندی را می توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابطط اشطخاص در جامعطه ی شطهری تعریطف
نمود .حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فحری انسان ها است .همچنین این حقوق غیر قابل انتقطال و تجزیطهناپطذیر
است ،به این صورت که عناصر آن الزم و ملزوم یکدیگرند .نکته قابل توجطه ایطن اسطت کطه حقطوق شطهروندی بطه
افرادی تعلق می یابد که تابعیت یک کشور داشته باشند .همچنین باید افزود که حقوق شهروندی ،به تابعان یک کشور
فارغ از رنگ ،قومیت ،نژاد ،دین و طبقه شان تعلق می یابد .چنانچه در کشور ما ،مسلمان بطودن شطرط برخطورداری از
حقوق شهروندی نیست .در واق این حقوق ،رنگ و بویی ملی بطه خطود گرفتطه و بطه صطفات گفتطه شطده ارتبطاطی
ندارند(کارگزاری.)158 :1909 ،
صنعت گردشگری 1به عنوان متنوع ترین و بزرگترین صنای در جهان ،مهمترین منبط درآمطد و ایجطاد فرصطتهطای
شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا است این صنعت که به عنوان موتور توسعه از آن نام برده مطیشطود ،بطه علطت
اهمیتی که از نظر اقتصادی ،اجتماعی دارد روز به روز بیشتر مورد توجه قرار گرفته و دولتها به آن اهمیت میدهنطد
و امروزه یکی از پایههای اصلی و استوار اقتصاد جهان و از جمله صنای مهم با رشد سری در توسعه اقتصادی جهان
است که با ایجاد باالترین میزان ارزش افزوده به صورت مستقیم و غیرمستقیم میتواند سایر فعالیتهطای اقتصطادی و
فرهنگی را تحت تأثیر قرار دهد .در تقسیم بندی جهانی پس از نفت و خودروسازی ،صنعت گردشگری در رده سوم
قرار میگیرد(عیسی نیا.)133 :1939 ،
لوئیس ترنر ،3توریسم را به عنوان امیدبخ ترین ،پیچیده ترین و جایگزین ترین صنعتی می داند که کشطورهای جهطان
سوم باید آن را دنبال کنند و میتواند عامل مهمی در کاه

فقر و بیکاری آنها باشد .صطنعت توریسطم از دو جهطت

عمده حائز اهمیت بسیار است :نخست ،موجبات آشنایی ملل با دیگر فرهنگها ،نژادها ،اقوام ،سرزمینها ،گطوی هطا
و...را فراهم می کند و دوم ،از نظر اقتصادی به عنوان یک منبط تطأمین درآمطد و ارز محسطوب مطیشطود .کشطورهای
مختلف جهان در سایه برخورداری از امکانات گوناگون و جاذبطه هطای متنطوع ،در پطی جطذب و جلطب جهطانگردان
به سوی خوی

هستند .گردشگری در حال حاضر در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجطاری جهطان

است و بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه ،از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یطاد
میکنند .صنعت گردشگری با ویژگیهای خاص خود ،صنعتی پویا با آیندهای روشن تلقی میشود .سرمایهگطذاری در
این صنعت در تمام کشورهای دارای جاذبه های جهانگردی روبه افزای

است .امروزه جذب گردشگران خارجی بطه

رقابتی فزاینده در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است؛ زیرا ایطن صطنعت نطه تنهطا در پیشطبرد
اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نق

دارد بلکه صنعتی است پاکیزه و عاری از آلودگی و در عطین حطال ایجطاد کننطده

مشاغل جدید(ربانی و دیگران.)186 :1905 ،
1

. Tourism
. Lewis Turner

2
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بی گمان نظام سیاسی و سیستم اداره فرد و جامعه ،از اصول بنیادی یک تمدن به شمار می آید؛ چه ایطن کطه بطه لحطا
عملی ،مشکل بتوان زندگی جامعه بشری را بدون نظام سیاسی ،تصور نمود .نظام سیاسی بیانگر وجود مجموعطهای از
نهادها است که از وجود نگرش ها و شیوه های خاصی از اعمال و رفتار حکایت می کنطد و منحصطراً مطدنیت خوانطده
شده است و در واق این امر از اساسی ترین اجزای یک تمدن محسوب می شود .عالوه بر این می توان گفت که نظطام
سیاسی در بخ

عمده ای از زندگی بشر ،نفوذ و رخنه میکند و اصوالً زندگی انسانها در درون نظطام سیاسطی آغطاز

میشود و پایان میپذیرد(هاشمی و دیگران.)00 :1900 ،
نظام سیاسی در بین

اسالمی ،بر مبنای هدفمندی های کلی شریعت و با توجه به اصل امامت ،مفهطوم مطی یابطد .ایطن

نظام بر این اصل مبتنی است که امام به عنوان شاخص کلی در نظر گرفته می شود و با توجه به وظیفه و رسطالتی کطه
دارد ،جامعه دینی را که همان امت است ،سمت و سو می دهد .اگر نظام سیاسی اسطالمی را مجموعطه ای از عوامطل و
عناصر متداخل در راستای مدیریت جامعه اسالمی بدانیم و آنگاه به باز پژوهی فقه موجود بپردازیم ،به روابطط وثیطق
این دو پی خواهیم برد .چه این که فقه شیعه ،فقه اداره نظام معاش و معاد و عجطین بطا سیاسطت و حکومطت بطوده و
تمامی مقررات و قوانین آن بر اساس نظام سیاسی ،حکومت و تشکیالت بنا نهاده شده است .این همه را مطی شطود از
روح حاکم بر اسالم و تکتک ابواب و مسائل فقهی فهمید(قیوم زاده و جهانگیری مقدم.)01 :1939 ،
رصد ابواب و مسائل فقهی ،بیانگر آن است که بخشی از قوانین فقهی موجود ،در قامت چهارچوبهای نظام سیاسطی
ظاهر شده است و ناظر به وضعیت اداره جامعه بشری ،حکومت ،حاکمیت ،مسؤولیتهای حکومتی ،حل تخاصطمات
اجتماعی ،برقراری امنیت ،قوای اجرایی ،تروی عمومی اسالم و ارتباط با دول و ملت هطای دیگطر و مسطائلی از ایطن
دست است .برای سیاست تقسیم های مختلفی ارائه شده است .از جمله این تقسیم ها ،تقسطیم سیاسطت بطه دو بخط
سیاست داخلی و سیاست خارجی است .مقصود از سیاست داخلی ،اصول و احکام سیاسی مربوط بطه داخطل جامعطه
اسالمی و در ارتباط آحاد جامعه اسالمی با یکدیگر از یک سو و با حکومت از سوی دیگر اسطت .همچنطین اجطرای
احکام و برقراری نظم و انیباط اجتماعی و ...از جمله اصول سیاست داخلی اسطت .نقط

و تطأثیر فقطه در سیاسطت

داخلی ،تأثیری همه جانبه است .فقه از طریق برشماری وظایف هر کدام از طرفین(حکومت و رعیطت) و نیطز تنظطیم
قوانین و مقررات اجتماعی و الزام مکلفان به رعایت و اجرای آن ها ،چهارچوب سیاست داخلی را تشطکیل مطی دهطد.
پرداختن به ریز امور سیاسی و اجتماعی و نیز نق

حاکم و حکومت در امور خرد و کالن جامعطه ،نشطان از اهتمطام

فقه به سیاست داخلی جامعه اسالمی است(شهریاری .)183 :1936 ،سیاست خارجی نیز به اصول سیاسطی حطاکم بطر
روابط جامعه و حکومت اسالمی با دیگر کشورها و جوام مسلمان و غیر مسلمان گفته میشطود .در میطدان سیاسطت
خارجی نیز فقه نق

بسزایی ایفا میکند .در واق  ،فقه بطا تبیطین چطارچوبهطا و گطاهی مسطائل گونطاگون روابطط و

مناسبات جامعه اسالمی با دیگر جوام  ،نظام سیاست خارجی را ترسیم مطیکنطد(عامری .)11 :1901 ،در ایطن بخط
فقه ،در دو قالب احکام و اصول کلی مانند قاعده نفی سبیل و مانند آن و نیز احکام خرد مانند نجاست و یطا طهطارت
اهل کتاب و نظایر آن ،ساختار سیاست خارجی را تبیین می کند .ابواب و مسائل فقهی موجود از قبیل نمازهای جمعه
و جماعات ،خمس و زکات ،جهاد ،امر به معروف و نهی از منکر ،امور حسبه ،امامت و والیت فقیه و حکومت ،ح ،
اسرا ،غنائم ،صل  ،امان ،اهل بغی ،رباطه ،دارالحرب و داراالسالم ،محاربطه ،ارتطداد ،نفطاق و منافقطان ،سطبق و رمایطه،
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بحانه ،قیاوت ،حدود ،شهادات ،دعوت از کفار ،عتق و فک رقبه ،تألیف قلوب ،اهل ذمطه و جزیطه ،اسطتجاره و امطان
و ...از جمله مصادیق احکام و مسائل سیاسی فقه موجود و نشانه دخالت فقه در امور سیاسی و حکومتی و نقط

آن

در نظام سیاسی جامعه اسالمی است(جعفری هرندی.)69 :1935 ،
در میان مسائل مورد نیاز تمدن و جامعه ،اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است .اهمیت اقتصاد برای آحاد جامعطه،
به دلیل درگیری روزمره و ملموس آن ها با مسائل و امور اقتصادی است؛ اما اهمیت این مقوله بطرای تمطدن ،بطه ایطن
دلیل است که استقالل و قدرت مقاومت و نیز شکوه و عظمت و ثبات سیاسطی آن ،بطه سطاختار اقتصطادی و توانطایی
تمدن در حل نیازمندی ها ،معیالت و مشکالت اقتصطادی و معیشطتی مطردم وابسطته اسطت(گرونوگن.)335 :1911 ،
عالوه بر این زندگی اجتماعی انسان ها بدون یک نظام اقتصادی شکوفا و رشطد یافتطه ،بسطی دشطوار اسطت و همطاره
اقتصاد بیمار و فقدان نظام اقتصادی ،زمینه را برای نابودی ارزش های اخالقی و حاکمیت فسطاد و فحشطاء و جطرم و
جنایت فراهم می کند .اصوالً پیمودن مسیر تکامل و رسیدن به کمال محلوب برای یک تمدن ،بدون فراهم بودن نظطام
اقتصادی مستحکم ،غیرممکن به نظر می رسد .در مقابل ،فقه نیز به نظام معیشتی و اقتصادی جامعه توجهی ویژه دارد.
یکی از کار ویژه های عمده فقه در این زمینه ،جعل قوانین و مقررات و نیز راهکارهای اجرایی آن ها ،بطرای مطدیریت
امور معیشتی و اقتصادی جامعه است(میرمعزی.)93 :1934 ،
مسائل و موضوعات اقتصادی در یک دسته بندی ،تحت عناوینی چنطد ،بررسطی شطده انطد -1:اقتصطاد تشطریعی و -3
اقتصاد تحلیلی .مقصود از اقتصاد تشریعی ،بخشی از اقتصاد است که به صورت امر و نهطیهطا ،یطا تفسطیر و ارزیطابی
آن ها در یک مکتب ارائه شده است .امر و نهی های فقه اسالمی در ابواب فقهی مختلف مربوط بطه امطور اقتصطادی و
تجاری همچون تجارات ،معامالت ،عقود و ایقاعات از این دست است .در واق این بخ های فقه اسالمی ،در قالب
اقتصاد تشریعی ارائه شده است .مقصود از اقتصاد تحلیلی ،رفتارهای بشری در زمینه تولید ،توزیط و مصطرف اسطت.
فقه اسالمی در بخ هایی همچون تشویق به امر کار و تولید و نیز بخ هایی که مربوط به مصرف درست و نهطی از
اسراف و تبذیر است ،اقتصاد تحلیلی را مورد دقت و توجه قرار داده است .اصطوالً در فقطه اسطالمی مقولطه تجطارت،
زراعت و سرمایهگذاریهای تولیدی و اموری از این دست ،از اهمیت ویژهای برخوردار است(اولیایی.)34 :1901 ،
ترغیب روایات به امر تجارت و تولید ،زاییده همین احساس مسؤولیت فقه در برابر اقتصاد و معیشت جامعه اسطت.
شاید بتوان ادعا کرد که بخ

عمده کتابهای فقهی به حوزه معیشت و اقتصاد مربوط میشود .در این حطوزه افطزون

بر قواعد کلی که فقه آن ها را معتبر دانسته ،به تدوین قانون و بحث در جزئیات نیز پرداخته شطده اسطت .کتطاب هطای
فقهی نظیر متاجر ،مکاسب ،مساقات ،مزارعه و ...همه برای تحقیق در زمینه معیشت و اقتصاد جامعه و تالشطی بطرای
بهبودی سازمان اقتصادی جامعه بشری است .قواعد کالنی مانند قاعده ید ،سلحنت ،احسان ،صحت و سوق مسطلمین
از جمله مسائل کالن اقتصادی فقه اسالمی است .مروری بر مکاسب محرمه شیخ انصاری ،دخالت های ریز و درشطت
فقه اسالمی در احکام و مسائل اقتصادی جامعه و ارائه چهارچوب برای امور اقتصطادی جامعطه را در مقابطل دیطدگان
همه محققان قرار میدهد(جوادی آملی.)34 :1903 ،
بنابراین شاید نتوان ادعا کرد که هم اکنون نظام اقتصادی برآمده از مناب فقهی وجود دارد ،اما ایطن ادعطا قابطل توجطه
است که با توجه به اهتمام فقه اسالمی به مباحث و مسائل اقتصادی و نیز وجود رگطه هطایی عنیطق و عریطق از امطور
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اقتصادی در مناب فقه ،امکان استخراج نظام اقتصادی از دل فقه وجود دارد .البته این امر نیازمند اصالح و تبدیل نطوع
نگاه به فقه از نگاه فردی و خرد به نگاه حکومتی و کالن است(جوادی آملی.)34 :1903 ،
حقوق ،مجموعه مقرراتی است که بر اشخاص  -از آن جهت که در اجتماع اند  -حکومت مطی کنطد .بطه تعبیطر دیگطر
حقوق روابط اجتماعی را تنظیم میکند؛ و در تعبیر سوم ،مجموعه قواعد کلی و الزامآوری کطه بطر زنطدگی اجتمطاعی
انسان حکومت می کند؛ بنابراین ،نظام حقوقی مجموعه ای از قوانین جاری است که مظهر وحدت و انسجام ذاتطی آن،
دستهای از اصول و قواعد حقوقی است که به منزله مبادی قوانین و مقررات شطاخته مطیشطوند و نمایطانگر انقسطام و
تفری اصول به فروع ،بر حسب نیازها و رویدادهای ناشی از روابط اجتماعی هستند که به صورت کلی مصداق هطای
آن قواعد کلی اند .به تعبیر دیگر ،نظام حقوقی ،مجموعه قوانین و مقررات منسطجم و هماهنطگ و مطرتبط انطد کطه بطر
اساس مبانی ویژه ای برای انسجام بخشی اجتماعی در قالب روابط گوناگون انسان ها با یکدیگر ،انسان ها با حاکمیت ها
و تیمین حقوق طرفین ،تنظیم می شوند .با توجه به تعریف نظام حقوقی ،جایگاه ویژه آن در میان نظام های اجتماعی
مورد نیاز تمدن ،خودنمایی می کند(فاورو .)314 :1909 ،از طرف دیگر ،حقوق اسالمی که در قامت فقطه خطود را بطه
نمای

گذاشته ،از تمامی خصایص و ویژگی های یک نظام برخوردار بوده است و برخالف انگاره برخطی ،مجموعطه

دستورهای پراکنده و گسسته نیست که بر حسب وضعیت شخص و یا گروه خاصی اتخاذ شده باشد؛ بلکه مجموعطه
قوانین یکپارچه و منسجمی است که بر قواعد عام و اصول کلی استوار است و قوانین و احکام به طور کلی ،مصادیق
جزئی و موارد خاص آن قواعد مبنایی و اساسی محسوب میشوند(فاورو.)314 :1909 ،
باید توجه داشت روابط انسان(موضوع اصلی حقوق) دو گونه است-1 :روابط انسان با خطدا و  -3روابطط انسطان بطا
انسان های دیگر .روابط انسان ها با یکدیگر نیز اقسام مختلفی دارد که هطر کطدام در ذیطل بخط

هطای مختلطف نظطام

حقوقی می گنجد -1 :روابط دو انسان در یک جامعه (حقوق خصوصی داخلطی)  -3روابطط دو انسطان در دو جامعطه
(حقوق بین الملل خصوصی)  -9روابط انسان با حاکمیت (حقوق عمومی داخلی) و  -4روابط دو حاکمیت (حقطوق
بینالملل عمومی) .در یک تقسیم بندی جزئیتر و دقیقتر ،اقسطام و اجطزای نظطام حقطوقی عبطارت اسطت از :حقطوق
اساسی ،حقوق اداری ،حقوق کار ،حقوق مدنی ،حقوق تجارت ،حقوق جزا ،حقوق بین الملل عمطومی و خصوصطی،
آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری(فهیمی.)109 :1908 ،
کاربست قاعده فقهی و حقوقی الضرر و الضرار
لزوم توجه به فقه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آشکار است و این محلب بارها مطورد تأکیطد قطرار گرفتطه
است ،از جمله این که در مقدمه قانون اساسی می خوانیم این قطانون مبطین نهادهطای فرهنگطی ،اجتمطاعی ،سیاسطی و
اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسالمی است که انعکاس خواسطت قلبطی امطت اسطالمی اسطت و در
عمل هم میبینیم که مردم مسلمان ایران در اجرای قواعدی که ریشه در فقه اسطالمی دارد نظیطر ارث ،نکطاح ،ططالق،
عده ،خمس و زکات تا چه حد مقید هستند و به انجام آنها اهتمام میورزند .همچنین در قسمت الف از بند  6اصطل
دوم قانون اساسی بر نق

اجتهاد مستمر فقهای جام الشرایط تأکید شده اسطت و اصطل چهطارم بطه صطراحت بیطان

می دارد که تمام قوانین باید بر اساس موازین اسالمی باشد و اصل یک صد و شصت و هفتم قانون اساسطی بطر نقط
محوری فقه اسالمی در یافتن حکم دعاوی در موارد سکوت ،نقص ،اجمال یا تعارض قوانین تأکید میکند .همچنطین
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وجود شرط اجتهاد در مقامهای عالی رتبه قوه قیائیه نظیر رئیس قوه ،دادستان کطل ،رئطیس دیطوان عطالی کشطور در
اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و شصت و دوم و تعیین قاضی طبق موازین فقهی در اصل یکصد و شصت و
سوم ،بیانگر اهمیتی است که فقه و فقاهت در نظام قیایی کشور داراست(غفوری چرخطابی و قطدرتی.)183 :1931 ،
فقها بحثهای خود را در مورد معنی قاعده الضرر ،عمدتاً بر تفسیر عبارت الضرر و الضطرار متمرکطز سطاختهانطد .از
آنجا که ال در عبارت مذکور ،الی نفی جنس است ،معنای حقیقی عبارت این است که طبی تیطرر وجطود نطدارد؛ و
چون این معنی به سبب وجود ضررهای فراوان در عالم واق  ،نمیتواند قابل قبول باشد ،دانشمندان حقطوق اسطالم از
طرق مختلف به توجیه و تفسیر عبارت یاد شده پرداخته اند و به همین سبب نظرات مختلفی در این مورد بطه وجطود
آمده است(رحیمی و سلحانی.)113 :1905 ،
الف – نهی از ضرر
برخی از فقهای متقدم امامیه و اغلب فقهای اهل تسنن ،عقیده دارند که مدلول حدیث الضطرر و الضطرار بیطان حکطم
تکلیفی حرمت وارد ساختن زیان ابتدائاً و نیز حرمت مجازی رف ضرر به وسیله ضرر است .به ایطن معنطی کطه مطثالً
کسی مجاز نیست دیوار خانه دیگری را خراب کند و اگر چنین کاری کرد ،صاحب دیوار نباید ،بطرای مقابلطه ،دیطوار
خانه او را خراب کند(رحیمی و سلحانی.)113 :1905 ،
از بین فقهای امامیه ،شیخ فت اهلل شریعت اصفهانی ،متوفی به سال  ،1993هجطری قمطری ،در رسطالهای کطه در بطاب
قاعده الضرر نوشته است ،به نحو مبسوط این نظر را بیان و در توجیه آن دالیلی ذکر نموده است که مهمتطرین آنهطا
بیان شواهدی است از کتاب و سنت در مورد کاربرد الی نفی جنس در معنای نهطی ،از جملطه :الرفطث و الفسطوق و
الجدال فی الح و فان الک فی الحیوة ان تقول المساس یا الضرورة فی االسالم ،الطاعة لمخلوق فی معصیة الخطالق،
الهجر بین المسلمین فوق ثالثة ایام و یا الغ

بین المسلمین .کسانی که با یان نظر مخالفت کردهانطد ،دلیطل خطود را

چنین بیان کردهاند که استعمال نفی به جای نهی ،یعنی به کار بردن لفطم در معنطای مجطازی ،خطالف ظطاهر اسطت و
عدول از معنای ظاهری کالم در صورتی جایز است که حمل آن بر آن معنی ممکطن نباشطد ،در حطالی کطه اسطتعمال
عبارت الضرر در معنای ظاهری آن یعنی نفی ضرر ممکن است(فیروزی.)18 :1936 ،
ب -نفی ضرر غیر متدارک
برخی عقیده دارند که الضرر بر نفی ضرر داللت میکند ،با تقیید ضرر به ضرر غیر مدارک یعنی ضطرری کطه جبطران
نشده باشد در اسالم تجویز نشده است .از آنجا که ضرر ،هرگاه جبران شود ،دیگر ضرر نیست حکم به جبران ضطرر
از جانب شارع ،به منزله آن است که ضرر وجود ندارد .بر این نظر انتقاداتی وارد شده است ،از جمله اینکه ضطرر در
صورتی می تواند معدوم فرض شود که در واق و در عالم خارج جبران شده باشد .بدیهی است که بطه مجطرد حکطم
شارع به جبران ضرر ،ضرری که در عالم خارج واق شده است ،جبران نمیشود .عالوه بر آن ،شارع حکم به جبطران
همه ضررها نکرده است .مثالً شارع به جبران ضرری که شخص بر خود وارد میسطازد ،یطا زیطانی کطه بطر اثطر ارزان
فروختن کاال توسط تاجری به سایر تجار وارد میگردد ،حکم نکرده است(دالوند و دیگران.)56 :1936 ،
ج -نفی حکم ضرری
عدهای معتقدند مقصود از حدیث الضرر و به تب آن قاعده الضرر ،آن است که حقیقت ضطرر در عطالم تشطری نفطی
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شده است .به این معنی که از طرف شارع حمی که موجب ضرر مکلفان گردد ،جعل نشطده اسطت .بطه عنطوان مثطال،
طوفی حنبلی در تفسیر حدیث الضرر و الضرار میگوید :هنگام تعارض مصطلحت یطا حکطم منصطوص ،الزم اسطت
مصلحت ،بر سبیل تخصیص یا تبیین مقدم داشته شود ،به عبارت دیگر ،منظور آز حدیث مذکور آن بطوده اسطت کطه
پس از هر حکمی این جمله افزوده شود که مگر در مواردی که مصلحت خالف آن را ایجاب نمایند ،یعنی از حکطم،
ضرری حاصل شود .به این ترتیب ،به عقیده طرفداران این نظر ،دلیل ضرر مانند عسر و حرج ،از احکام ثانویه اسطت.
مثالً حکم شرع به لزوم بی غبنی ،ضرر بر مغبون است و یا وجوب وضوع در حالی که آب برای وضو گیرنده میطر
است و یا تهیه آن مستلزم پرداخت بهای سنگین است ،ضرر بر مکلف است ،بنابراین ،به موجب حدیث الضطرر ایطن
احکام برداشته شدهاند .در قرون اخیر ،تعدادی از فقهای بزرگ ،مانند شیخ احمد نراقی و شطیخ مرتیطی انصطاری ،از
این نظریه طرفداری کردهاند و بس از ایشان ،توسط بسیاری از فقهای دیگر پسندیده شده است .مرحطوم حطاج شطیخ
مرتیی انصاری معتقد است این نظر ،معنی اول ،یعنی حرمت اضرار به غیر را نیز در بر دارد .زیرا مباح بطودن اضطرار
به غیر ،حکم ضرری است که در شرع نفی شده است(کریمی و شعبانی کندسری.)166 :1939 ،
د -نفی حکم به لسان نفی موضوع
معنای دیگری ،ظاهراً توسط مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه ،برای قاعده الضرر پیشنهاد شده است و آن اینکه
مقصود از الضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد ،به این معنی که مقصود از الضرر ،نفی حقیقطت ضطرر اسطت،
اما نفی حقیقت ممکن است حقیقتاً باشد یا ادّعائا مقصود از نفی حقیقی به طور ادعائی نفی آثار اسطت ،ماننطد آن کطه
گفته شود  :ال صلوة لجار المسجد االفی المسجد و یا لیس بین الوالد و ولده ربا که مقصود از آنها نفی آثطار صطالة و
ربا است .به این ترتیب شارع به نفی ضرر ،در واق احکام موضوعاتی را که ضرر در آنها راه پیدا میکند ،نفی کطرده
است .به عبارت دیگر ،احکام خود را از موضوعات ضرری برداشته است(امجد.)36 :1916 ،
قدر متیقن این است که ضرر زدن به خود و یا به دیگری در اسالم نفطی شطده اسطت و همچنطین حکطم ضطرری در
شریعت جعل نشده است .مرج در تعیین ضرر و ضرار عرف است .در مواردی که نتوانیم ضرر را تشخیص بطدهیم،
مراجعه به عرف میکنیم ،اگر عرف یک امری را ضرر ندانست ،قاعده الضرر و الضرار آن را نمیگیرد و ارتکطاب آن
نیز حرام نیست و البته این در جایی است که ما دلیلی از طرف شارع برای تفسیر و توسطعه و تیطییق ضطرر نداشطته
باشططیم .ولططی اگططر دلیططل خاصططی داشططته باشططیم کططه یططک امططری را ضططرری بدانططد ،بططه عططرف مراجعططه نیسططت.
این نکته نیز ناگفته نماند که ضرر همیشه امر ثابت نیست ،بلکه ضرر نسبت به اشخاص ،اموال و مکان و زمطان فطرق
میکند و باید این اعتبارات همیشه مورد نظر باشد ،از باب مثال ،ممکن است در هوای سطرد زمسطتانی اسطتعمال آب
سرد برای غسل و وضو نسبت به شخصی میر باشد و همان آب با همان اوصاف ،نسبت به شخصطی ضطرر نداشطته
باشد ،پس نمیشود گفت که استعمال آب سرد برای همه میر است ،بلکه نسبت به افراد و اشخاص و زمان و مکطان
فرق میکند و اما مثل جهاد ،خمس ،زکات که به ظاهر ضرر دیده میشود ،ولی در حقیقت ضرر به حساب نمیآیطد،
چون مناف جهاد ،خمس ،زکات بیشتر از ضرر ترک آنهاست و در آنهطا منطاف زیطادی وجطود دارد .کطه ضطررهای
ظاهری را جبران میکند(لحفی.)598 :1913 ،
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حیرت امام خمینی رحمتاهللعلیه فرمودهاند« :فقه ،تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور اسطت .هطدف
اساسى این است که ما چگونه مى خواهیم اصول محکم فقه را در عمطل فطرد و جامعطه پیطاده کنطیم و بتطوانیم بطراى
معیالت جواب داشته باشیم و همهی ترس استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبه عینى و عملطى پیطدا
کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد(عظیم زاده اردبیلی.)35 :1901 ،
از آن جایی که امنیت در حطوزهی محالعطات سیاسطی اسطت ،بنطابراین در دسطته بنطدی ارائطه شطده از سطوی علمطا و
اندیشمندان علوم دینی ،باید این موضوع را در فقه سیاسی جست .فقطه سیاسطی مجموعطه قواعطد و اصطول فقهطى و
حقوقى برخاسته از مبانى اسالمى است که عهدهدار تنظیم روابط مسلمانهطا بطا خودشطان و تنظطیم روابطط آنهطا بطا
ملتهاى غیر مسلمان است .بر اساس مبانى قسط و عدل برخاسطته از وحطى الهطى ،فقطه سیاسطى دو بخط

مهطم را

داراست :اصول و قواعدى در ارتباط با سیاست داخلى و تنظیم روابط درون امتى جامعه اسطالمى؛ اصطول و قواعطدى
در ارتباط با سیاست خارجى و تنظیم روابط بینالمللى و جهانى اسالم(طاهری و صفی شلمزاری.)30 :1934 ،
امنیت ملی 1به مفهوم در امان بودن از تهدیدات بالقوه و بالفعل دشطمنان و گطام نهطادن در مسطیر توسطعه و پیشطرفت
متناسب با ارزشهای حیاتی حاکم در جامعه است و هر گونه عنصر یا عاملی که این ارزشها را به مخطاطره انطدازد،
تهدید علیه امنیت ملی محسوب می شود .در حوزه مناسبات ملی و فراملی و تبیین ارتباط میان مسلمین و دولتها که
تحت عنوان ارتباط با کفار ،اهل کتاب و ...در فقه آمده است ،قلمرو محالعاتی تهدیدات امنیت ملطی در حطوزهی فقطه
سیاسی است که عهدهدار تنظیم روابط مسلمین با دیگران اسطت .تنطوع و تکثطر ارتباططات موجطب خلطق گونطههطای
جدیدی از تهدیدات علیه امنیت ملی شده و تهدیدات نرم را به عنوان مهمترین و اثرگذارترین تهدید به جهت تغییطر
در باورها و نگرشها و به عبارتی جنگ ارادهها پررنگ ساخته است .راهبرد فقه برای مقابلطه بطا کفطار ،از نطوع دفطاع
مشروع و بازدارنده است .قواعد ،سیاست های کلی و اصول راهبردی فقه بطرای تطأمین امنیطت در اصطول و قواعطدی
چون :مشروعیت والیت و رهبری ،مبارزه با موان هدایت انسانها به کمال ،دعوت ،عدالت ،حفم نظام ،نفطی سطبیل،
تقیه ،الضرر و الضرار فیاالسالم ،صل  ،مصلحت اسالم و مسلمین ،االسالم یعلو و الیعلی علیه ،تقدیم اهم بطر مهطم،
وفای به عهد ،استیمان ،امر به معروف و نهی از منکر ،دفاع مشطروع ،جهطاد (اعطم از ابتطدایی و دفطاعی) و مهادنطه بطا
اوصاف خاص خود خالصه میگردد(لکزایی.)158 :1903 ،
در علم فقه به عنوان تنها راه رسمی تدوین شریعت در عصر غیبت ،اصل روشنی با نام ،اصل امنیت محرح نیست؛ اما
اصول دیگری محرح است که ارتباطی تنگاتنگ با بحث امنیت دارد و یا تقریباً مرادف با آن اسطت؛ ماننطد ایطن اصطل
فقهی که الضرر و الضرار فی االسالم؛ هیچ ضرر و ضراری در اسالم پذیرفتنی نیست .اصل تقیه یا اصل برائت را نیطز
در همین راستا میتوان ارزیابی کرد .به نمونههای فقهی آن میتوان اشطاره کطرد .ازجملطه مسطئله نمطاز خطوف ،روزه
مریض ،انتقال زکات در هنگام ناامنی ،ترک امر به معروف و نهی از منکر در هنگام خحر و( ...لکزایی.)158 :1903 ،
شهروندی و حقوق آن در فقه سیاسی را مطی توان در انطواع سطه گانه زیر تعریف و پیگیری نمود -1 :حطقوق مططدنی
شطهروندان :مهمترین حقی که همه به ویژه بیگانگان و اقلیتها بایطد از آن برخطودار باشطند ،حقطوقی همچطون حطق
1
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امنیت ،مصون بودن حیثیت ،جان ،مطال و مطسکن اشطخاص و انجام احوال شخصیه -3 .حقوق سیاسطی شطهروندان،
مانند حطق آزادی بطیان و عقیده ،مشارکت سیاسی -9 .حقوق اجتماعی شطهروندان ،ماننطد حطق کطار کطردن و تطأمین
معاش(عیسی نیا.)183 :1939 ،
این قاعده به منظور حفم حطقوق همه انسانها و تنظیم روابط فردی و اجتمطاعی و بیطان مبنطای معطامالت مطردم بطا
یکدیگر و محدود نمودن تسلط مالکانه افراد و جلوگیری از اختالفات و اختالل در نظم جامعطه تشطری شطده اسطت.
بطر مبنای این قاعده به طور کلی میتوان گفت :ضرر در اسالم مشروعیت ندارد و عدم مشروعیت ضرر ،هطم شططامل
مطرحله قانونگذاری میشود و هم شامل مرحله اجرای قانون .رسول اکرم (ص) با جملطه الضططرر و الضططرار فططی
االسالم وجود ضرر را در محیط تشری نفی کرده است .بنابراین همانطور که کالم رسطول خططدا (ص) حططکایت از
مطرحله انشای قوانین دارد ،در مراحل اجرا ،یعنی در موارد خاص روابط اجتمطاعی مطردم بطا یکطدیگر نیطز چططنانچه
مطنجر به اضرار فردی به دیگری گردد ،مورد امیای شارع قرار نخواهد گرفت(عیسی نیا.)183 :1939 ،
بسیاری از حقوقدانان از قطاعده فطقهی الضطرر ،حکم لزوم جبطران کلیطه خسطارات را اسطتنتاج نمطودهانطد .در مطورد
میمون این قاعده بین فقها اختالف نظر بطسیار وجود دارد ،ولی حقوقدانان مداف لطزوم جبطران کلیطه خسطارات بطر
اساس بعیی تفاسیر فقهی در این بطاب معتقدند که شارع هر گونه ایراد ضططرر را منط نمطوده و الزمطه ایطن منط و
ضمانت اجرای آن تدارک ضررهای وارده است .ارزیابی این نظر و استنتاج ،مسطتلزم بررسطی مفطاد و جایگطاه قاعطده
الضرر نزد فقهاست .همچنان که گفته شد ،فقهای امامیه در مورد مطفاد و آثار قاعده الضرر وحدت نظطر ندارنطد و در
نتیجه قاضی موظف است کوش

کند حکم هر دعوا در قوانین مدون بیابد و اگطر نیابطد ،بطا اسطتناد بطه منطاب معتبطر

اسالمی و فتاوی معتبر حکم قییه را صادر نطماید و نطمیتواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعطارض قطوانین
مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع نماید(رضائی راد.)69 :1903 ،
قیات دادگاهها موظفاند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ،حکم مقتیی صطادر و یطا فصل خصومت نماینطد.
در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صری نبوده یا متعارض باشطند یطا اصطالً قطانونی در قیطیه محروحطه وجطود
نداشته باشد ،با استناد به مناب معتبر اسالمی یطا فطتاوی معتبر و اصول حقوقی کطه مغطایر بطا مطوازین شطرعی نباشطد،
حکم قییه را صادر نمایند و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قطوانین از رسطیدگی بطه دعطوا و
صدور حطکم امطتناع ورزنطد و اال مسطتنکف از احقطاق حطق شطناخته شططده و بططه مططجازات آن محکطوم خواهنطد
شد(حسین زاده یزدی.)98 :1931 ،
نتیجهگیری
قاعدة الضرر از قواعد بنیادینی است که در بیشتر ابواب فقهی و مسائل حقوقی مورد استناد و استفاده قطرار مطیگیرد.
بر اساس قاعدة الضرر ،اِعمال حق افراد بر توسعه نباید ضرر و زیانی برای دیگران به همراه داشطته باشطد؛ زیطرا ایطن
قاعده هرگونه حکمی را که بر اساس آن زیانی به دیگران برسد ،نفی مطینماید .بطنابراین ،هیچکس نمیتوانطد اِعمطال
حق خوی

بر توسعه را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به حقوق و مناف دیگطران قطرار دهطد .ازایطنرو ،هطر شطخص

حقیقی یا حقوقی که در فعالیتهای توسعهایِ خطود بطاعث ایراد ضطرر و زیطان بطه دیگطران و تیطیی حطق آنطان در
بهرهمندی از مواهب توسعه گردد ،ضامن خواهد بود .بسیاری از فطقها و علمای علم اصول ،حدیث نفی ضرر را بعطد
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از حدیث زراره نقل کطرده و نطتیجه گطرفتهاند که پیامبر اکرم(با این عمل طی پیشنهادهایی که به سمره کردنطد اعطالم
نمودند که مالکیت خطصوصی مطهم است اما کسی به بهانطه مالکیطت خصوصطی حطق اضطرار بطه دیگطران را نطدارد.
بطنابراین عطلماء از آن بطه عنوان قاعدهای حاکم بر بسیاری از احکام اولیه استفاده نموده و گفتهانطد کطه ایطن قططاعده،
حکم اولیه را که به نحوی به یکی از مصادیق حکم ضرری تبدیل شده بطاشد ،نفی میکند و بطه تعبیر آیت اهلل شطهید
محهری ،اسالم برای قاعده الضرر ،حق وتو قائل است .البته نه حق وتویی که به میل شخصی وابسته باشد ،بلکه حطق
وتویی که ریشهاش ضرر و ضرار است ،ریطشهاش مصال مهمتر است .هر دستوری که اسالم در هر جا داشته باشطد.
همین که به ضرر و ضرار برسد ،الضرر میآید و جلوی آن را میگیرد .این قاعده ،کنترلی است کطه خطود اسطالم ،در
دستگاه قوانین خطود قطرار داده است(محهری .)160 :1966 ،بنابراین شهید محهری(همانند بسیاری از علمطای اصطول،
مانند شیخ مرتیی انصاری(و آخوند خراسانی) قائل به حکومت قاعده الضرر بر سایر احکام است.
از نظر شیخ انصاری(منظور از »الضطرر» یطعنی «ال حکم ضرری» ،یعنی حکمی در تقدیر بطوده کطه بطه واسطحه ضطرر
مرفوع شده است( .انصاری )113 :1411 ،مرحوم محقق خراسانی معتقد است که در عبارت «الضرر» نفطی حکطم بطه
لسان نفی موضوع شطده اسطت.
حیرت امام خمینی(همانند مرحوم شریعت اصفهانی) معتقدند که منظور از ،واژه ال در الضرر الء نهی است ،امطا بطه
نظر حیرت امام ره نهی در اینجا ،نهی حکومتی است ،ولی به نظر مرحوم شطریعت اصطفهانی ،نطهی االهی است .بطه
هطر حطال ایطن که ال را به چه معنی در نظر بگیریم در تأثیری که این قاعده میتواند ،در ما نحن فیه بگذارد ،اهمیتطی
ندارد ،زیرا ،در مثال راستگویی کطه مطنجر بطه قتل فردی بی گناه و یا پیامبری شود ،چطه بگطوییم ال ،ناهیطه اسطت و
چه بگوییم نافی حکم با نفی موضوع است .تفاوتی نیست؛ یعنی چه معتقد باشیم راسطتگطویی میطر مططورد نططهی
اسطت و چه معتقد باشیم که این چنین راستگویی سالبه به انطتفاء موضوع است و از اول موضوع حکم نیست ،بیانگر
این امر است که حکم اخالقی که موجب ضرر و زیان باشد ،فطعلیت نطدارد؛ و هطنگام تزاحم ،قاعده نفطی ضطرر ،بطر
احکام اولیه که به نحوی یطکی از مطصادیق حکم ضرری محسوب میشود و نیز بر ادلطه احکطام ثانویطه ،ماننطد ،ادلطه
وجوب وفای به شرط ،یا وجوب وفطای بطه نطذر یا وفای به عهد ،یا ادله وجوب اطاعطت از والطدین و غیطره حطاکم
است؛ و بطنا بطر رأی بطعیی از اصولیها ،حکومت نفی ضرر بر احکام ،حکومت واقعی است.
هرچند کطه بطه اعطتقاد بعیی دیگر از علمای اصول ،توفیق برقرار کردن میان ادله نفطی ضطرر و ادلطه احکطام ،توفیطق
عرفی اسطت و تطقدم ادله نفی ضرر (به خاطر تحریم ضرر و عدم جواز آن در اسالم) بر سایر احکام بطه دلیطل اقططوا
بودن مناط و اهمیت مقتیی است .به گفته شهید صدر که فرمود «الضرر فی االسطالم ،ای ال حطکم یؤدی الی الیرر،
فان هذا ناظر اجماالً الی االحکام الثابته فی الشریعه و ینفی وجودها فطی حطاله الیطرر .فیکون قرینطه علطی ان المطراد
بادله سائر االحکام تشریعها فی غیر حاله الیرر.
یعنی ایطن قطاعده وجود احکام ثابت در شریعت را در حالت ضرر ،نفی میکنطد و قرینطهای اسطت بطرای ایططن کططه
احطکام در حالت غیر ضرر ،تشری شوند .ایشان ،قاعده نفی ضرر را ناظر و حاکم بر احکام شرعی مطیدانند.
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در بطیان عطبدالکریم بن علی النمله :بسیاری از علمای شافعی نیز قاعده الضرر را بر احکامی کطه مطتیمن ضرر باشد
مقدم میدارد ،ایشان میگوید :اذا تعارض قیاسان ،احدهما ثبت الحد و االخر یسقط الحد ،فانه یطرج القطیاس المفید
اسقاط الحد و هو مذهب کثیر من الشافعیه و هو الحق لدلیلین.
دلیطل اول ایشان مربوط به اجتماع امر و نهی اسطت کطه بطه آن خواهیم پرداخت اما دلیل دوم کطه مطربوط بطه بحطث
حاضر است ،این گونه بیان شده است :الثانی :ان الحدود ضرر و الیطرر مطنفی فی االسالم ،لقوله(الضطرر و الضططرار
فطی االسالم.
بطنابراین بطه نظر ایشان وقتی که دو قیاس بطا هطم تعارض کنند و یکی متیمن اثبات حد و دیگر نافی حد باشطد آن
که نطافی حطد است ترجی داده میشود به خاطر حطدیث الضرر که احکام ضطرری را نطفی مطیکنطد؛ و حطد ،ضطرر
محسوب مطیشود.
بطرای روشن تر شدن مساله و به کارگیری قاعده نفی ضرر در حل تزاحمهای اخالقی ،به ذکططر چططند مثطال ،بسطنده
می نماییم .در تزاحم مطیان وفطای بطه عهد و کمک بطه بطیمار قلبی که نیاز مطبرم بطه کمک دارد و کمک بطه او باعطث
نقض پیمان میشود ،وفای به عهد ،واجب است اما در صطورتی کطه به بیمار قلبی کمک نشطود ،جططان

بططه خحطر

مطیافتد در نطتیجه ضطرری که از جانب از دست رفطتن حیات یک انسان ایجاد میشود ،بسیار بیشتر از ضرری اسطت
که از جانب نقض وعده حاصل مطیگردد ،لذا دلیطل نفی ضرر بر دلیل وفای بططه عططهد ،از بططاب حططکومت تططقدم
مییابد .پس وظیفهی اخطالقی فطاعل مختار ،کمک به بیمار قلبی است.
و در تزاحم میان راستگویی که متیمن به خحر انداختن جان کطسی اسطت و دروغگطویی کطه باعطث نجطات جطان
اوست ،راستگویی واجطب و دروغگویی حطرام اسطت .ولی در ایطن فطرض ،راستگویی ،فعلی ضطرری محسطوب
می شود و فعل ضرری حرام و مورد نهی یا نفی است؛ بنابراین نجات جان انسان .بر حکم وجوب راستگویی حاکم
بوده و بر آن مقدم است؛ و بطه قول شهید محهری(نجات جان آدمی ،نسبت به احکام دیگر ،حق وتطو دارد .در نتیجطه
حرمت دروغگویی و وجوب راستگویی را از فعالیت میاندازد.
اهمیت این قاعده به اندازه ای است که به تعبیر برخی ،آن را باید از قطواعد حططاکمه دانسطت ؛ زیطرا بطر سرتاسطر فقطه
حکومت دارد و کطار آن کطنترل و تطعدیل قوانین دیگر است .قاعدة نفی ضطرر قطلمرو گسترده ای دارد و انواع ضطرر
و اضرار به غیر را دربر میگیطرد (ر.ک :انصطاری ،بطیتطا :ج ،3ص594؛ مصطحفوی1431 ،ق :ص .)349ایطن قططاعده،
اضطرار به حق هایی را که در گذشته مطصداق نطداشته و امروز پدیطد آمطده اند نطیز شامل می شود (در این بطاره ،ر.ک:
صدر1438 ،ق :ص .)309حطق بطرخورداری از محیط زیست سالم و نیز حق بر توسعه ط که موضوع بحث است و در
ادامه بطه آن خطواهیم پرداخت ط در این چهارچوب ارزیابی میگردد.
بر پایة این قاعده ،هر نوع کطار و فطعالیت در عرصة توسعه که برای جامعه و افراد زیانبار باشطد ،ممنطوع اسطت .بطه
عبارت دیطگر ،افطراد نباید با اِعمال حق بطر تطوسعه ضطرر و زیانی به دیطگران بطرسانند؛ زیرا هرگونه حکمی کطه بطر
اساس آن زیانی به دیگران برسد ،از دیدگاه فقهی نفی شده اسطت؛ بنطابراین ،امطوری همچطون اسططتفادة بططیرویطه و
غیراصولی از مناب طبیعی ،ایجاد کارخانجات آالیطندة هطوا در شهرهای بططزرگ ،احططداث کططارگاههطای آهنگطری و
واحدهای دامداری و مطانند آن در مناطق مسکونی و تجاری که باعث آلودگی صوتی یطا بهداشطتی مطیشطوند (ر.ک:
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مکارم شیرازی1411 ،ق :ج ،3ص )183و نیز فعالیتهایی کطه بطرای جسم یا روح و روان مردم میر بططاشد ،مططانند
تطولید مطحصوالت غطیربهداشتی و بیماریزا ،مواد مطخدر و روانطگردان و محصوالت فرهنگی غیراخالقطی ،مشطمول
این قاعده خواهند بود.
البته ،در میان فقیهان دربارة استفادة ضمان از ایطن قطاعده ،اخطتالف دیدگاه هست .برخطی از آنطان ،ازجملطه مرحطوم
مطیرزای نائینی ،مطعتقدند کطه قطاعدة الضطرر ،صرفاً بیانگر نفی حکم ضرری است؛ ازاینرو ،اثبات ضمان نمطیکنطد-
(نائینی1919 ،ق :ج ،1ص .)334در مقابل ،بسیاری از فقیهان ،همچطون صطاحب ریطاض ،در مطواردی بطرای اسطتفادة
ضمان به این قاعده تمسک کطردهاند(طباطبائی ،بیتا :ج ،3ص .)981بر طبطق مبنطای ایطن گطروه از فقیهطان ،هرگونطه
فعالیتی که به زیان دیگری بینجامد ،موجب ضمان خواهد بود و زیان رساننده ضامن جبران زیان واردشطده اسطت .از
این رو ،هر شخص حقیقی یا حطقوقی کطه در فعالیتهای توسعهایِ خود باعطث ایطراد ضطرر و زیطان بطه دیگطران و
تییی حق آنان در بهرهمندی از مواهب توسعه گردد ،با استناد به قاعدة الضرر ضامن خواهد بود.
از این رو ،این نکته باید در استنباط احطکام و تطدوین قوانین و مقررات مدِ نظر قرار گیرد .بر این اساس ،هر حکم و
قانونی که مطوجب ضطرر بطه جامعه باشد ،لغو می گردد .این مهم در پاسداشت حقوق افراد ،تأمین امنیطت و آسطای
جامعه ،حفم مطحیطزیست و سرمایههای ملی نق

بسزایی دارد (ایروانطی :1939 ،ص)51؛ بنطابراین ،قاعطدة تسطلط

شامل تصرفاتی که مستلزم انطجام محرمات یطا ایجطاد فططساد بططاشد ،ماننطد اسطراف و تبطذیر ،گطرفتن ربطا و رشطوه،
خریدوفروش شراب و کتب ضالل ،نمیگردد .همچنین ،ادلطة وجطوب خمطس و زکطات نیطز شطمول ایطن قاعطده را
تخصیص میزند .در ادبیات حقوقی نیز نظریة سوءاستفاده از حق یکی از مطصادیق قاعطدة الضطرر اسطت .بطه اسطتناد
نظریة مذکور ،افراد نمیتوانند در اِعمال حق خود ،موجبات ضرر دیگران را فراهم آورند.
به هر حال قدر مسلم این است که شارع مقدس از ارتکاب فعل ضرری نهی نموده است؛ امطا در مطورد مفطاد قاعطده
«الضرر» بین فقها بحثهای مبسوط و طوالنی وجود داشته است .درباره مفهوم ضرر برخی آن را ضد نفط و برخطی
دیگر عدم نف و گروهی نقض در حطق(طریحی ،1961 ،ص )919و دیگطران سطوء حطال تفسطیر نمطودهانطد .راغطب
اصفهانی پس از آنکه ضرر را به سوء حال معنا مطیکند ،مطینویسد :سوء حال ممکن است ،بطه خطاطر قلطت علطم و
فیل ،در نفس انسان باشد یا به خاطر فقدان عیو یا نقص آن در بدن است یا ناشی از نداشتن مال و آبرو اسطت .بطه
هر حال ضرر عطبارت اسطت ،از دست دادن آنچه را که انسان دارا است ،اعم از نفس یا عرض یا مال یا اعیطاء بطدن
و هر چیز مفید دیگر.
الزم به ذکر است که نظریات مختلفی در مورد نحوه داللت این قاعده ارائه شده اسطت ،کطه به علت ارتباط کم آن بطا
موضوع این تحقیق به آنها اشاره نمیشود .قاعده الضطرر و الحطرج از قواعد حاکمه فقهی میباشند به این معنطا کطه
بر هرگونه مقرره شرعی حکومت کرده و تعدی از حدود را اجازه نمیدهند .در بیان عالمطه شطهید مرتیطی محهطری
آمطده اسطت« :یکی دیگر از جهاتی که به این دین ،خاصیت تحرک و انحباق بخشیده و زنده و جاویطد نگطه مطیدارد
این است که یک سلسله قواعد و قوانین در خود این دین وض شده که کار آنهطا کططنترل و تعطدیل قططوانین دیگطر
است .فقها این قواعد را قواعد حاکمه مینامند ،مانند قاعده الحرج و قاعطده الضطرر کطه بطر سراسطر فططقه حکومطت
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می کنند کار این سلسله قواعد کنترل و تعدیل قواعد دیگر اسطت در حطقیقت اسطالم برای ایطن قاعطدههطا نسطبت بطه
سایر قوانین و مقررات حق وتو قائل شده است»(محهری ،1908 ،ج ،13ص .)133
نکتهای که عطالوه بطر کار ویژه خاص قاعده الضرر در بیان شهید محهری آمده است ویژگی پویایی و تحطرک دیططن
مطبین اسطالم است که آن را در مواجه با مسائل مستحدث زنده نگه میدارد .مسطائل زیسطت محیحطی نیطز از همطین
قطبیل است که با رجوع به قواعد فوق و قواعدی که در ادامه خواهد آمد میتوان نطظر شطارع مقطدس را نسطبت بططه
آنها تا حد فراوانی استخراج نمود .نکته کلیدی در بررسی قاعده الضرر حکومت آن بر تمامی احکام و افعطال اسطت
به همین دلیل حتی در استفاده شخصی فرد و در محدوده مالکیت خصوصی خود نیز ،فرد محلق العطنان نبوده و ملزم
به رعایت حقوق محیط زیست خود است.
در حوزه حقوق توسعه گردشگری نیز اعمال قاعده الضرر به ممنوعیت هرگونه فعل و ترک فعل و همچنطین قطانونی
می انجامد که دارای اثرات مخرب محیط زیطستی بططاشد .اولطین نکتطه در ایطن خصطوص توجطه بطه مفهطوم توسطعه
گردشگری در حقوق محیط زیست است که دایرهای به گستردگی تمامی محیط پیرامونی انسان را در بر میگیطرد .بطه
عالوه تمامی ابعاد متعدد آن(انطسانی ،جططانوری ،گیطاهی ،اشطیاء و ابنیطه ،سطالمت منظطر ،سطاخت شطهری و )...نیطز
میبایست مورد حفاظت قرار بگیرند .برای مثال در صورتی که تخلیه زبالههای یک واحد صطنعتی موجبطات آلطودگی
محیط زیست حاشیه یک روسطتا را فطراهم آورد با توجه به دایره شمول گسترده قاعطده الضطرر مطیتطوان از جهطات
گوناگون فعالیت فوق را متوقف نموده و خواستار جبران خسارت شویم .البته معنای ضرر در این قاعده میتوانطد در
موقعیتهای گوناگون تغییر کطند و از هطمین رو دریطافت کامطل ایطن مفهطوم نیازمنطد تططوجه هطمزمطان بططه قاعطده
مصلحت است .به بیان دیگر در صورتی که ممنوعیت انجام یک فعالیت صنعتی با مصلحتی کطه از نقحطه نظطر حطاکم
اسالمی دارای اهطمیت بطیشتری است تعارض پیدا نماید ،تشخیص حکم صحی مطیبایسطت بططا دقططت توأمطان بطه
قواعد فوقالذکر گرفته شود .هرچند در وضعیت موجود عمق فجای و بحرانهای زیست محیحی و همچنطین اثطرات
ناشناخته و بطلند مطدت عطدم رعایت استانداردهای حفاظت از محیط زیست میتواند تا اندازة فراوانی تطکلیف مقنن
را در این حوزه معین نماید.
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شفیعی ،علی صرامی ،سیف اهلل ضیائی فر ،سعید ،فصلنامه کاوشی نو در فقه ،شماره .56
صفایی ،سهیال؛ عباسی ،محمود( ،)1934اصل آسیب نرساندن در فقه و حقوق اسالمی و کاربرد آن در فقه زیست پزشکی ،فصلنامه اخالق
زیستی ،شماره .11
مظلوم ،علی( ،)1900امنیت و امنیت ملی ،فصلنامه حصون ،شماره .13
تالشان ،حسن( ،)1905بررسی نظری آثار و نتای بر امنیت ملی ،فصلنامه سیاست دفاعی ،شماره 55
بی نام( ،)1909حقوق شهروندی ،ترجمه جواد کارگزاری ،شماره .3
عیسی نیا ،رضا( ،)1939فقه و حقوق شهروندی ،فصلنامه سیاست متعالیه ،سال دوم  -شماره .4
ربانی ،رسول و منصور حقیقتیان و محمد اسماعیلی( ،)1905بررسی عوامل اجتماعی ،فرهنگی و میزان آگاهی افراد از حقطوق شطهروندی
(شهر اصفهان در سال  ،)1904فصلنامه علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر) ،پی

شماره .1

هاشمی ،سید حامد و سعیده پور امین زاد و بابک پیمان طلب مستقیم( ،)1900حقطوق شطهروندی و عطدالت اجتمطاعی ،فصطلنامه فرآینطد
مدیریت و توسعه ،شماره .11
قیوم زاده ،محمود و روح اهلل جهانگیری مقدم( ،)1939اخالق مداری مبنای ارتقاء حقوق شهروندی ،فصلنامه پژوه های اخالقی ،شماره
.10

کاربست قاعده فقهی و حقوقی الضرر189 ...
شهریاری ،اکبر( ،)1936ابهامات و موان قانونی حقوق شهروندی ،فصلنامه قانون یار ،شماره .4
عامری ،هوشنگ( ،)1901سیاست خارجی ،فصلنامه اطالعات سیاسی – اقتصادی ،شماره  343و .358
جعفری هرندی ،محمد( ،)1935فقه سیاسی یا سیاست در فقه؟ ،فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق ،شماره .5
گرونوگن ،پیتر( ،)1911اقتصاد سیاسی و علم اقتصاد ،ترجمه علی دینی ترکمانی و محمد مال جو ،فصلنامه اطالعات سیاسی – اقتصطادی،
شماره  191و .190
میرمعزی ،سید حسین( ،)1934فقه اقتصادی و اقتصاد اسالمی ،فصلنامه اقتصاد اسالمی ،شماره 53
اولیایی ،اسماعیل( ،)1901پیوند فقه و اقتصاد ،فصلنامه اقتصاد اسالمی ،شماره .0
جوادی آملی ،عبد اهلل( ،)1903اصول کلی اقتصاد اسالمی و راهکارهای آن از منظر فقه ،فصلنامه پژوه های فقهی ،سال ششم  -شطماره
.1
لویی فاورو( ،)1909حقوق اساسی ،حقوق قانون اساسی و اساس حقوق ،فصلنامه جواد تقی زاده ،فصلنامه حقوق اساسی ،شماره .9
فهیمی ،عزیز اهلل( ،)1908فلسفه حقوق ،فصلنامه پژوه های فلسفی – کالمی ،شماره  3و .18
غفوریچرخابی ،حسین و محمد قدرتی( ،)1931بررسی کاربرد قواعد فقهی در حقوق خانواده ،فصلنامه پژوه

ملل ،دوره سوم  -شماره

.33
رحیمی ،مرتیی و عباس علی سلحانی( ،)1905مبانی فقهی حقوق مالکیت معنوی در فقه شیعه ،فصلنامه محالعات اسالمی ،شماره .19
فیروزی ،مهدی( ،)1936قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه ،فصلنامه کاوشی نو در فقه ،سال بیست و چهارم  -شماره .1
دالوند ،نعمت اهلل و امان اهلل علیمرادی و محمد علی حیدری( ،)1936جایگاه قاعده الضرر در تحقق مسطئولیت نسطبت بطه آبخطوانهطا،
فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی ،سال سوم ،شماره .3
کریمی ،عباس و هادی شعبانی کندسری( ،)1939رابحه منحقی قاعده فقهی الضرر و قاعده غربی سوء استفاده از حطق ،فصطلنامه پطژوه
تحبیقی حقوق اسالم و غرب ،شماره .3
امجد ،محمد( ،)1916اعده ضرر منفی ،فصلنامه تحقیقات اسالمی ،سال دوازدهم ،شماره  1و .3
لحفی ،اسداهلل( ،)1913رابحه ادله احکام ثانویه با ادله احکام اولیه ،فصلنامه محالعات اسالمی ،شماره  43و .58
عظیم زاده اردبیلی ،فائزه( ،)1901گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده ،فصلنامه فقه و حقوق خانواده ،شماره .43
طاهری ،مهدی و سعید صفی شلمزاری( ،)1934ماهیت فقه سیاسی ،فصلنامه حکومت اسالمی ،شماره .11
لکزایی ،نجف( ،)1903مسائل فقه سیاسی ،فصلنامه دان

سیاسی ،شماره .11

عیسی نیا ،رضا( ،)1939فقه و حقوق شهروندی ،فصلنامه سیاست متعالیه ،سال دوم  -شماره .4
رضائی راد ،عبدالحسین( ،)1903گستره کارآمدی قاعده فقهی الضرر ،فصلنامه حقوق اسالمی ،شماره .35
حسین زاده یزدی ،محمد( ،)1931بررسی پیامدهای سیاسی قاعده الضرر ،فصلنامه معرفت سیاسی ،شماره .1

